
คูม่อืส ำหรบัประชำชน: กำรโอนใบอนุญำตประกอบกจิกำรสถำนีบรกิำรน ำ้มนั 

หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ:องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลกดุกงุ  อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้  

จงัหวดัยโสธร 

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 

 

1. ชือ่กระบวนงำน:กำรโอนใบอนุญำตประกอบกจิกำรสถำนีบรกิำรน ้ำมนั 

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน:ส ำนักควำมปลอดภยัธรุกจิน ้ำมนั 

3. ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสรจ็ในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รบัรอง  

5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑว์ธิกีำรและเงือ่นไขเกีย่วกบักำรแจง้กำรอนุญำตและ

อตัรำค่ำธรรมเนียมเกีย่วกบักำรประกอบกจิกำรน ำ้มนัเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2556 

 

2) ประกำศกรมธรุกจิพลงังำนเร ือ่งก ำหนดสถำนทีแ่จง้กำรประกอบกจิกำรควบคุมประเ

ภทที ่2 

สถำนทีย่ืน่แบบค ำขอและแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที ่

3 พ.ศ. 2556 

 

3) ประกำศกระทรวงพลงังำนเร ือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรจดัใหม้กีำรประกนัภยัค

วำมรบัผดิตำมกฎหมำยแกผู่ไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัอนัเกดิจำกกำรประกอบกจิ

กำรควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

 

4) พระรำชบญัญตัคิวบคมุน ำ้มนัเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2550 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม  

7. พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ส่วนกลำง, ส่วนภมูภิำค, ทอ้งถิน่  

8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ 

กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑว์ธิกีำรและเงือ่นไขเกีย่วกบักำรแจง้กำรอ

นุญำตและอตัรำค่ำธรรมเนียมเกีย่วกบักำรประกอบกจิกำรน ้ำมนัเช ือ้เพลิ

งพ.ศ. 2556  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ 30  วนั 



9. ขอ้มูลสถติ ิ

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีสุ่ด 0  

10. ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน [ส ำเนำคู่มอืประชำชน] 

กำรโอนใบอนุญำตประกอบกจิกำรสถำนีบรกิำรน ้ำมนั 12/05/2015 12:36

  

11. ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร  

1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลกดุกงุ  อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้  

จงัหวดัยโสธร 

โทรศพัท ์0 4575 6890      

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง) 

หมำยเหต ุ(กำรช ำระค่ำธรรมเนียมปิดรบัเวลำ๑๕.๓๐น.) 

 

12. หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ 

และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หำกผูร้บัใบอนุญำตประสงคจ์ะโอนกจิกำรตำมทีไ่ดร้บัอนุญำตใหแ้กบุ่คคลอืน่ใ

หย้ืน่ค ำขอโอนใบอนุญำตตำมแบบธพ.น .

๕พรอ้มดว้ยเอกสำรและหลกัฐำนทีถ่กูตอ้งครบถว้น 

หมำยเหตุ : 

๑ .

หำกเห็นวำ่ค ำขอไม่ถกูตอ้งหรอืยงัขำดเอกสำรหรอืหลกัฐำนใดและไม่อำจแกไ้

ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะน้ันผูร้บัค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบ

กพรอ่งและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนรว่มกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำ

ขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิหำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำ

ยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้บัค ำขอจะด ำเนินกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบก

ำรพจิำรณำ 

๒. 

พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยงัไม่พจิำรณำค ำขอและยงัไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจน

กวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบั

นทกึควำมบกพรอ่งน้ันเรยีบรอ้ยแลว้ 



๓. 

ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคูม่อืเร ิม่นับหลงัจำกเจำ้หนำ้ทีผู่ร้บัค ำขอไดต้รวจสอ

บค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนแลว้เห็นวำ่มคีวำมครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้น

คู่มอืประชำชน 

๔. 

ทัง้นีจ้ะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน๗วนันับแต่วนัทีพ่จิ

ำรณำแลว้เสรจ็ทำงจดหมำยอเิล็กทรอนิคส ์(Email) 

หรอืหำกประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้ำงไปรษณียโ์ปรดแนบซองจำ่หนำ้ถงึตวัท่ำนเอ

งใหช้ดัเจนพรอ้มตดิแสตมป์ส ำหรบัค่ำไปรษณียล์งทะเบยีนตำมอตัรำของบรษิทั

ไปรษณียไ์ทยจ ำกดัก ำหนด 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ต

อนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ใหบ้รกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนทีร่ ั

บผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

กำรตรวจสอบเอ

กสำร 
 

เจำ้หนำ้ทีร่บัค ำขอแ

ละตรวจสอบควำมค

รบถว้นของเอกสำร

ตำมรำยกำรเอกสำร

หลกัฐำนทีก่ ำหนดแ

ละส่งเร ือ่งใหส้ ำนักค

วำมปลอดภยัธรุกจิ

น ้ำมนั 
 

1 วนั กรมธรุกจิพ

ลงังำน 

- 

2) 

กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้หนำ้ทีผู่ร้บัผดิชอ

บพจิำรณำ/ตรวจสอ

บเอกสำรหลกัฐำนป

ระกอบ 
 

27 วนั ส ำนักควำม

ปลอดภยัธรุ

กจิน ้ำมนั 

- 

3) 

กำรลงนำม/คณะ

กรรมกำรมมีต ิ
 

ลงนำมในใบอนุญำ

ต 
 

2 วนั ส ำนักควำม

ปลอดภยัธรุ

กจิน ้ำมนั 

- 



ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 

 

14.งำนบรกิำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 

และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  

ยงัไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยนืยนัตวั

ตน 

หน่วยงำนภำ

ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนั
บเอกส
ำร  

หมำยเหต ุ

1) 

บตัรประจ ำตั

วประชำชน 

กรมกำรปกค

รอง 

0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดำ / 

รบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้งทุกห

นำ้) 

2) 

ส ำเนำทะเบยี

นบำ้น 

กรมกำรปกค

รอง 

0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดำ / 

รบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้งทุกห

นำ้) 

3) 

หนังสอืรบัรอ

งนิตบิคุคล 

กรมพฒันำธรุ

กจิกำรคำ้ 

1 0 ชดุ (กรณีนิตบิคุ

คล / 

ออกใหไ้ม่เกิ

น๖เดอืน / 

รบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้งทุกห

นำ้) 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ

ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนั
บเอกส
ำร  

หมำยเหต ุ

1) 

ค ำขอโอนใ

บอนุญำตปร

ะกอบกจิกำร 

(แบบธพ.น.

๕) 

กรมธรุกจิพลั

งงำน 

1 0 ฉบบั (ผูม้อี ำนำจลง

นำม) 

2) 

หนังสอืมอบ

อ ำนำจ 

(ถำ้ม)ี 

พรอ้มส ำเนำ

บตัรประจ ำตั

วประชำชน

ของผูม้อบ

อ ำนำจและผู ้

รบัมอบอ ำน

ำจ 

- 1 0 ชดุ (พรอ้มปิดอำ

กรแสตมป์ตำ

มประมวลรษั

ฎำกร / 

รบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้งเฉพำ

ะบตัรประจ ำตั

วประชำชนทั้

งของผูม้อบ

อ ำนำจและผูร้ ั

บมอบอ ำนำจ

) 

3) 

ส ำเนำเอกส

ำรแสดงสทิธิ

ใชท้ีด่นิของ

ผูร้บัโอนใบอ

นุญำต 

- 0 1 ชดุ (รบัรองส ำเน

ำถกูตอ้งทุกห

นำ้) 

4) 

ส ำเนำใบอนุ

ญำตประกอ

บกจิกำร 

(เดมิ) 

ส ำนักควำมป

ลอดภยัธรุกจิ

น ้ำมนั 

0 1 ชดุ (รบัรองส ำเน

ำถกูตอ้งทุกห

นำ้) 

5) 

ส ำเนำสญัญ

ำประกนัภยั

ภยัหรอืกรม

- 0 1 ชดุ (รบัรองส ำเน

ำถกูตอ้งทุกห

นำ้) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ

ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนั
บเอกส
ำร  

หมำยเหต ุ

ธรรมป์ระกนั

ภยัควำมรบั

ผดิชอบตำม

กฎหมำยแก่

ผูไ้ดร้บัควำม

เสยีหำยจำก

ภยัอนัเกดิจำ

กกำรประกอ

บกจิกำรคว

บคุมประเภท

ที๓่ 

6) อืน่ๆ (ถำ้ม)ี - 0 0 ชดุ - 

 

16. คำ่ธรรมเนียม 

1) คำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคมุประเภทที ่3 

คำ่ธรรมเนียม 200 บำท 

หมำยเหต ุ- 

 

17. ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน 

1) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลกดุกงุ  

อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้  จงัหวดัยโสธร 

โทรศพัท ์0 4575 6890   หรอื www.kudkung.go.th   

หมำยเหต-ุ 

2) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลงังำน(www.doeb.go.th) 

ศูนยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์ำคำรบชี ัน้๑๙เลขที๕่๕๕/๒ถนนวภิำวดรีงัสติแขวง/เข

ตจตจุกัรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศพัท ์: ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมำยเหต-ุ 

3) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน ศนูยบ์รกิำรประชำชนส ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

หมำยเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / 

http://www.kudkung.go.th/


www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก  

1) แบบธพ.น. 

๕เป็นไปตำมประกำศกรมธรุกจิพลงังำนเร ือ่งก ำหนดสถำนทีแ่จง้กำรประกอบกจิก

ำรควบคมุประเภทที๒่สถำนทีย่ืน่แบบค ำขอและแบบใบอนุญำตของกำรประกอบกิ

จกำรควบคมุประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

 

 

19. หมำยเหต ุ

- 

 

วนัทีพ่มิพ ์ 3/09/2558 

สถำนะ รออนุมตัขิ ัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน 

ก.พ.ร.(OPDC) 

จดัท ำโดย องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลกดุกงุ 

อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ 

จงัหวดัยโสธร สถ.มท. 

อนุมตัโิดย  

เผยแพรโ่ดย  

 

 

 
 


