คู่มือสำหรับประชำชน : กำรโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรนำมัน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แกบุคคลอื่น ให้ยื่นคาขอโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น. ๕
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้
ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการ
คืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อม
ติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙
๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๔ ๔๕๕๕
โทรสาร ๐ ๒๗๙๔ ๔๓๐๐
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา ๑๕.๓๐ น.))
สถานที่ให้บริการ
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง 111 หมู่ 1 ต.หางดง อ.หางดง จ.
เชียงใหม่ 50230/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขันตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ รับคาขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน ที่กาหนด และส่งเรื่องให้สานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลแม่ท่า
ช้าง อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

2)

กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
(หมายเหตุ: -)

27 วัน

เทศบาลตาบลแม่ท่า
ช้าง อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ลงนามในใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

2 วัน

เทศบาลตาบลแม่ท่า
ช้าง อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำขอโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำร (แบบ ธพ.น.๕)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้มีอานาจลงนาม)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน / รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกหน้า)
5) หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรอง
สาเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจาตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ)
6) สำเนำเอกสำรแสดงสิทธิใช้ที่ดินของผู้รับโอนใบอนุญำต
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
7) สำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำร (เดิม)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
8) สำเนำสัญญำประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยควำม
รับผิดชอบตำมกฎหมำยแก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำก
กำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
9) อื่นๆ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

-

สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) คำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๒๐ เลขที่
๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑
(หมายเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
(หมายเหตุ: (111 หมู่ 1 ต.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230))
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบ ธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๖
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน สานักความปลอดภัยธุรกิจ
น้ามัน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคาขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
3)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
4)พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง
การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 14:11
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