
คู่มือสำหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงาน  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หากผูร้ับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ไดร้ับอนญุาตให้แกบุคคลอื่น ให้ยื่นคำขอโอนใบอนญุาตตามแบบ ธพ.น. ๕ 

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 

 

หมายเหตุ : 

 

1. หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 

ผู้รบัคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน 

พร้อมกำหนดระยะเวลาใหผู้้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม 

หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ผู้รบัคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2.พนักงานเจ้าหน้าที่จะยงัไม่พจิารณาคำขอและยงัไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรื

อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทกึความบกพร่องนั้นเรยีบร้อยแล้ว 

 

3.ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริม่นับหลงัจากเจ้าหน้าทีผู่้รบัคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเ

ห็นว่ามีความครบถ้วนตามทีร่ะบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

4. ทั้งนี้ จะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 

วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอเิลก็ทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงค์ใหจ้ัดสง่ผลใหท้างไปรษณีย์ 

โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สำหรบัค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอัตราของบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จำกัดกำหนด 

  

 

 



ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
สำนักการช่าง  เทศบาลนครนครราชสีมา 
ถนน โพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสมีา 
โทรศัพท์   0-4423-4600  ต่อ  1322, 1324 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (การชำระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.00 น.))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วันทำการ 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ รับคำขอ 
และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐาน  ที่กำหนด 
และสง่เรื่องให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันทำการ กรมธุรกิจพลังงาน 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

27 วันทำการ สำนักความปลอดภัยธุร
กิจน้ำมัน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วันทำการ สำนักความปลอดภัยธุร
กิจน้ำมัน 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
คำขอโอนใบอนญุาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๕) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ผู้มีอำนาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รบัรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สำเนาทะเบียนบา้น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รบัรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / 
รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอ
บอำนาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / 
รับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผูม้อบอำน
าจและผู้รบัมอบอำนาจ) 

- 

6) 
 

สำเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินของผู้รับโอนใบอนุญาต 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
7) 

 
สำเนาใบอนญุาตประกอบกิจการ (เดิม) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 

8) 
 

สำเนาสญัญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอ
บตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประก
อบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

9) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ลำดับ รายละเอียดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 
1) สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา - เลขที่ 635 ถนนโพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา          

- โทรศัพท์   :   0-4423-4600  ต่อ  1322, 1324  
- สายด่วน   :   1132 เทศบาลนครนครราชสมีา  - อเีมล์ (E-mail)   :   info@koratcity.go.th    
- เว็บไซด์     :    http://www.koratcity.go.th/ 
(หมายเหต:ุ -) 

2) สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกจิพลงังาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 20 เลขที่ 555/2 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศูนย์รับข้อรอ้งเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 19 
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลอื อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรบันักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

 

 

 



แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบ ธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกจิพลังงาน เรื่อง 

กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคำขอ 
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

Infographic 

ลำดับ ชื่อ 
ไม่มีข้อมูล 

 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  

ชื่อเรียกท่ัวไป: - 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน 

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง 

กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกจิการน้ำมันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2556  
  
2)ประกาศกรมธุรกจิพลงังาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ 
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  
  
3)ประกาศกระทรวงพลงังาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรบัผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รบัความเสียหายจากภัยอันเกิดจากกา
รประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557  
  
4)พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสำคัญด้านเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเกี่ยวกับการแจง้ 

การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกจิการน้ำมันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0 วัน 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ศักดิ์สทิธ์ิ ส่วนควบคุมอาคาร 

สำนักการช่าง เทศบาลนครนครราชสมีา 

 

 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืสำหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


