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คู่มือสําหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้ มัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
ชื่อกระบวนงาน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ ้ามัน
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ ้ามัน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขเกี ย่ วกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี ย่ วกับ
การประกอบกิ จการนํ้ามันเชือ้ เพลิ งพ.ศ. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิ จพลังงานเรื ่องกําหนดสถานทีแ่ จ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 2 สถานทีย่ ื น่ แบบคํา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2556
3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื ่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิ ดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากภัยอันเกิ ดจากการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชือ้ เพลิ งพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550

1.
2.
3.
4.
5.
1)

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้ งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ ้ามันเชื ้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริ การนํ ้ามัน
12/05/2015 12:36
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลนาทราย (กองช่ า ง) หมู่ ที่ 1 ตํ า บลนาทราย อํ า เภอเมื อ ง
นครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280 / ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
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โทรศัพท์ 0 7576 4 101 ต่อ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ต่อ 5
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (การชําระค่าธรรมเนียมปิ ดรับเวลา ๑๕.๓๐น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้ รับอนุญาตให้ แก่บุคคลอื่นให้ ยื่นคําขอโอนใบอนุญาตตามแบบ
ธพ.น .๕พร้ อมด้ วยเอกสารและหลักฐานที่ถกู ต้ องครบถ้ วน
หมายเหตุ :
๑ .หากเห็นว่าคําขอไม่ถกู ต้ องหรื อยังขาดเอกสารหรื อหลักฐานใดและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนันผู
้ ้ รับคําขอ
และผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่น
คําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก้ ไขคําขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
๓. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคู่มือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
๔. ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรื อหากประสงค์ให้ จดั ส่งผลให้ ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้ าถึงตัวท่านเองให้ ชดั เจนพร้ อม
ติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่รับคําขอและ
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด
และส่งเรื่ องให้ สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจนํ ้ามัน

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

หมายเหตุ

-

2
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

2)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ

27 วัน

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
กองช่าง

หมายเหตุ

-

กองคลัง/กองช่าง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

3
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2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

3)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

1

0

ชุด

(กรณีบคุ คล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)
(กรณีนิตบิ คุ คล /
ออกให้ ไม่เกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
หน้ า)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอโอน
กรมธุรกิจพลังงาน
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น.๕)
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ ที่ดนิ
ของผู้รับโอน
ใบอนุญาต

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้มีอํานาจ
ลงนาม)

1

0

ชุด

0

1

ชุด

(พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร /
รับรองสําเนา
ถูกต้ องเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทังของผู
้
้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

4
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4)

5)

6)

สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(เดิม)
สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรื อกรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผ้ ู
ได้ รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่๓
อื่นๆ (ถ้ ามี)

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
นํ ้ามัน

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

-

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกหน้ า)

0

0

ชุด

-

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค◌่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรียน ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมูท่ ี่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ : 0 7576 4101 ต่อ 4
3. ทางไปรษณี ย์ ที ท่ ํ าการองค์ การบริ หารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที่ 1 ตําบลนาทราย อํ าเภอเมื อง
นครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280
5
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4. ศูนย์รบั เรื ่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ต่อ 2)
5. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1) แบบธพ.น. ๕เป็ นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่ องกําหนดสถานที่แจ้ งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
2) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ มได้ ที่ www.nasai.go.th หัวข้ อ ข้ อมูล
สําหรับประชาชน
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ศุภวัฒก์ฉิมทับ
ขจรชัยผดุงศุภไลย
วรุณสิริภธู นวิศษิ ฎ์
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