
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ได้แก่ กิจกำรคลังก๊ำซธรรมชำติ สถำนท่ีใช้ก๊ำซ

ธรรมชำติ สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ ถังขนส่งก๊ำซธรรมชำติ และระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อท่ี
ประสงค์จะโอนกิจกำรท่ีได้รับอนุญำตให้แก่บุคคลอื่น ต้องด ำเนินกำรขอโอนใบอนุญำตกับกรมธุรกิจพลังงำน 
โดยให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดในคู่มือนี ้
หมำยเหตุ: 

1. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร /
หลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำร
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ 

2. พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือประชำชน 

4. ท้ังนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ย่ืนค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจำรณำแล้วเสร็จ 
5.ผู้ท่ีประสงค์จะรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติต้องน ำหลักฐำนกำรช ำระเงินพร้อม

ใบอนุญำตฉบับเดิม ไปรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ท่ีศูนย์บริกำรธุรกิจพลังงำน กรม
ธุรกิจพลังงำนภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติหำกไม่
มำรับใบอนุญำตภำยในก ำหนดเวลำถือว่ำสละสิทธิกำรเป็นผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 
3 และกรมธุรกิจพลังงำนจะจ ำหน่ำยเรื่องออกจำกสำรบบต่อไป 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ศู นย์ บริ ก า รธุ รกิ จพลั ง ง าน  ก รมธุ รกิ จพลั ง ง าน 
ศูนย์ เ อน เนอร์ ยี่ ค อม เพล็กซ์   อ าคารบี  ชั้ น  19                        
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0 2794 4555 โทรสาร 0 2794 4300 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ
ก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เท่ียง) 



(หมายเหตุ: (ศูนย์บริการธุรกิจพลังงานปิดรับช าระ
ค่าธรรมเนียมเวลา 15.30 น.))  

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้ำหน้ำท่ีรับค ำขอและตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
เอกสำรหลักฐำนตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนท่ีก ำหนด 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักบริหำรกลำง 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบพิจำรณำ/ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของเอกสำรหลักฐำนเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
อนุญำต 
2.1 ส่งเรื่องให้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 
2.2 หน่วยงำนรับเรื่องและส่งให้เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ 
2.3 ตรวจสอบหลักฐำนและเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 จัดท ำบันทึกเพื่อน ำเสนอผู้อนุญำตพิจำรณำออก
ใบอนุญำต 
(หมายเหตุ: -)  

12 วันท ำกำร ส ำนักควำมปลอดภัย
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำตและหนังสือถึงผู้ขอรับ
โอนใบอนุญำต 
(หมายเหตุ: (ในกรณีท่ีหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง
จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตทราบ))  

2 วันท ำกำร กรมธุรกิจพลังงำน 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 
 

ค ำขอโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำร (ธพ.ช.5) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมธุรกิจพลังงำน 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- ส่งท้ังของผู้โอนและผู้รับโอน กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดำรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- ส่งท้ังของผู้โอนและผู้รับโอน กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดำรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- ส่งท้ังของผู้โอนและผู้รับโอน กรณีเป็นนิติบุคคล
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน รับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

ชุดหนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (ส่งท้ังกำรมอบอ ำนำจของฝั่งผู้โอนและกำรมอบ
อ ำนำจของฝั่งผู้รับโอนแต่ละฉบับติดอำกรแสตมป์จ ำนวน 30 
บำท ส่งพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (หรือเอกสำร
ยืนยันตัวตนอื่นกรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของผู้มอบอ ำนำจและ
ผู้รับมอบอ ำนำจท่ีมีกำรรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

6) 
 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

กรมธุรกิจพลังงำน 

7) 
 

สัญญำประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดชอบ
ตำมกฎหมำย แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยอันเกิดจำก
กำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (ส่งท้ังของผู้โอนและผู้รับโอนรับรองส ำเนำถูกต้อง
ทุกหน้ำ) 

8) 
 

เอกสำรหลักฐำนแสดงว่ำผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภทที่ 3 โอนกิจกำรให้บุคคลอื่นแล้ว หรือตำย 
สิ้นสภำพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลำย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ พร้อมระบุจ ำนวน
แผ่น ) 

- 

9) 
 

หลักฐำนเอกสำรหลักฐำนแสดงว่ำผู้ยื่นค ำขอเป็นทำยำท
หรือผู้จัดกำรมรดก ผู้ช ำระบัญชี หรือเจ้ำพนักงำนพิทักษ์
ทรัพย ์
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ พร้อมระบุจ ำนวน
แผ่น) 

- 

10) 
 

โฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในกำรใช้ที่ดิน หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินของที่ดินทั้งหมดที่ใช้เป็นที่ตั้งของ
สถำนประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ของผู้รับโอน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ พร้อมระบุจ ำนวน
แผ่น) 

- 

11) 
 

บัตรประจ ำตัวผู้ปฏิบัติงำนก๊ำซธรรมชำติ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-รับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ ในกรณีท่ียังไม่มีบัตร
ประจ ำตัวผู้ปฏิบัติงำนก๊ำซให้ด ำเนินกำรขอรับบัตรฯให้แล้ว
เสร็จไม่เกินวันท่ี 7 มิ.ย. 2561) 

- 

 
 
 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 200 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส ำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ กรมธุรกิจพลังงำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี 

ชั้น 20 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0 2794 4901 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงำน (www.doeb.go.th) โทรศัพท์ : 0 2794 4111 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300/สายด่วน 1111/ www.1111.go.th 
/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบ ธพ.ช.5 

(หมายเหตุ: -)  
2) ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบ ธพ.ช.5 

(หมายเหตุ: -)  
 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ กรมธุรกิจพลังงำน ส ำนัก
ควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

  
1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  
  
2)พ.ร.บ. ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริกำรท่ัวไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง พ .ศ. 
2556 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 15.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: ส ำเนำคู่มือประชำชน 31/08/2016 17:34 
 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


