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คู่มือสำหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : มหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วธิ ีการและเงื่อนไขเกีย่ วกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชือ้ เพลิงพ.ศ. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานทีแ่ จ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น
แบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดให้มกี ารประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชือ้ เพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิน่
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชือ้ เพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สดุ 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ
น้ำมัน 12/05/2015 12:36
11. ช่องทางการให้บริการ
กองช่าง เทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-825044 ต่อ 15
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แกบุคคลอื่นให้ยนื่ คำขอโอนใบอนุญาตตาม
แบบธพ.น .๕ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วน
หมายเหตุ :
๑ .หากเห็นว่าคำขอไม่ถกู ต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ ผู้รับคำขอ
และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยนื่ คำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอ
จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พจิ ารณาคำขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไข
คำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทั้งนีจ้ ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชดั เจน
พร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณียล์ งทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไ์ ทยจำกัดกำหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับคำขอและ
1 วัน
กองช่าง
ตรวจสอบความครบถ้วน
เทศบาลตำบลยุหว่า
ของเอกสารตามรายการ
1)
เอกสารหลักฐานทีก่ ำหนด
และส่งเรื่องให้สำนักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
27 วัน
กองช่าง
2)
พิจารณา/ตรวจสอบ
เทศบาลตำบลยุหว่า
เอกสารหลักฐานประกอบ
การลงนาม/
ลงนามในใบอนุญาต
2 วัน
กองช่าง
3)
คณะกรรมการมีมติ
เทศบาลตำบลยุหว่า
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ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ ตอน
15.

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จำนวน
จำนวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สำเนา
บัตรประจำตัว
กรมการปกครอง 0
1
1)
ประชาชน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0
1
หนังสือรับรองนิติ
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
3)
บุคคล
การค้า
หมายเหตุ
1. (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
2. (กรณีนติ ิบุคคล / ออกให้ไม่เกิน๖เดือน / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการ
หน่วยงานภาครัฐผู้
ที่
เอกสารยื่น
ออกเอกสาร
เพิ่มเติม
คำขอโอน
กรมธุรกิจพลังงาน
ใบอนุญาต
1)
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น.๕)
หนังสือมอบ
อำนาจ (ถ้ามี)
พร้อมสำเนา
2) บัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้
มอบอำนาจและ
ผู้รับมอบอำนาจ

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ
ชุด

จำนวน จำนวน หน่วยนับ
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
ฉบับจริง สำเนา
1
0
ฉบับ
(ผู้มีอำนาจลงนาม)

1

0

ชุด

(พร้อมปิดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร /
รับรองสำเนาถูกต้อง
เฉพาะบัตรประจำตัว
ประชาชนทั้งของผู้มอบ
อำนาจและผู้รับมอบ
อำนาจ)
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ที่

3)

4)

5)

6)
16.

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
สำเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้
ที่ดินของผู้รบั
โอนใบอนุญาต
สำเนา
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(เดิม)
สำเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่ ๓
อื่นๆ (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวน จำนวน หน่วยนับ
เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
เอกสาร
ออกเอกสาร
ฉบับจริง สำเนา
0
1
ชุด
(รับรองสำเนาถูกต้องทุก
หน้า)

สำนักความปลอดภัย 0
ธุรกิจน้ำมัน

1

ชุด

(รับรองสำเนาถูกต้องทุก
หน้า)

-

0

1

ชุด

(รับรองสำเนาถูกต้องทุก
หน้า)

-

0

0

ชุด

-

ค่าธรรมเนียม
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ค่าธรรมเนียม 200 บาท

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ เทศบาลตำบลยุหว่า
เลขที่ 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
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2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า 053-825044
3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ เทศบาลตำบลยุหว่า http://www.yuwa.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
แบบธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานทีแ่ จ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยนื่ แบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภท ที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖
19. หมายเหตุ
-

