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คู่มือสาํหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ �ามัน 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านปรก อําเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 
 
1. ชื!อกระบวนงาน: การโอนใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ *ามนั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านปรก อําเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที!ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที!เกี!ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขเกี�ยวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม
เกี�ยวกบัการประกอบกิจการนํ(ามนัเชื(อเพลิง พ.ศ. 2556 
 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื�อง กําหนดสถานที�แจ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที� 2 สถานที�ยื�น แบบ
คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที� 3 พ.ศ. 2556 
 

3) ประกาศกระทรวงพลงังาน เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมาย
แก่ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที� 3 พ.ศ. 2557 
 

4) พระราชบญัญติัควบคมุนํ(ามนัเชื(อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที!ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที!กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื
อนไขเกี
ยวกบัการ
แจ้ง การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียมเกี
ยวกบัการประกอบกิจการนํ *ามนัเชื *อเพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที!กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี!ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที!มากที!สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที!น้อยที!สุด 0  
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10. ชื!ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การโอนใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ *ามนั ชนิดา  ดีพานิช  องค์การ
บริหารสว่นตําบลบ้านปรก  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ กองช่าง  สํานกังานองค์การบริหารส่วนตําบลบา้นปรก  19  หมู่ที� 6  ตําบลบา้นปรก  

อําเภอเมืองสมทุรสงคราม  จงัหวดัสมทุรสงคราม  75000  โทร 034725888   โทรสาร 034712115   
www.banprok.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั(งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (การชําระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา ๑๕.๓๐ น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื!อนไข(ถ้ามี) ในการยื!นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หากผู้ รับใบอนญุาตประสงค์จะโอนกิจการตามที
ได้รับอนญุาตให้แก�บคุคลอื
น ให้ยื
นคําขอโอนใบอนญุาตตามแบบ 
ธพ.น  .๕ พร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐานที
ถกูต้องครบถ้วน  
 
หมายเหต ุ: 
 
๑. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิ
มเตมิได้ในขณะนั *น ผู้ รับคําขอและ
ผู้ ยื
นคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ยื
นคํา
ขอดําเนินการแก้ไข/เพิ
มเตมิ หากผู้ ยื
นคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ
มเตมิได้ภายในระยะเวลาที
กําหนด ผู้ รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
๒. พนกังานเจ้าหน้าที
จะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ยื
นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา
ขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนั *นเรียบร้อยแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจ้าหน้าที
ผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
๔. ทั *งนี * จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื
นคําขอทราบภายใน ๗ วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตวัท่านเองให้ชดัเจน 
พร้อมตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดักําหนด 
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13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที!รับผิดชอบ 

ที! ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที!
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
 รับคําขอ และ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐาน  ที
กําหนด 
และสง่เรื
องให้สํานกัความ
ปลอดภยัธุรกิจนํ *ามนั 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลบ้าน
ปรก อําเภอเมือง
สมทุรสงคราม 
จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ผู้ รับผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

27 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลบ้าน
ปรก อําเภอเมือง
สมทุรสงคราม 
จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลบ้าน
ปรก อําเภอเมือง
สมทุรสงคราม 
จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั *นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื!นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที!ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที! รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคล / 
ออกให้ไมเ่กิน ๖ 
เดือน / รับรอง
สําเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

 
15.2) เอกสารอื!น ๆ สาํหรับยื!นเพิ!มเตมิ 

ที! รายการเอกสาร
ยื!นเพิ!มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขอโอน
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ 
(แบบ ธพ.น.๕) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง
นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร / 
รับรองสําเนา
ถกูต้องเฉพาะบตัร
ประจําตวั
ประชาชนทั :งของผู้
มอบอํานาจและ
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ที! รายการเอกสาร
ยื!นเพิ!มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

3) 

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ที;ดิน
ของผู้ รับโอน
ใบอนญุาต 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

4) 

สําเนา
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ 
(เดมิ) 

สํานกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
นํ :ามนั 

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

5) 

สําเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ที; ๓ 

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

6) อื;นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที! 3 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื
อง กําหนดสถานที
แจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทที
 ๒ สถานที
ยื
น แบบคําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที
 ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที!พมิพ์ 22/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั *นที
 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านปรก 

อําเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดั
สมทุรสงคราม สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


