
แบบ ธพ.น.๕

คําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................ วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอโอนใบอนุญาต
๑) ให้ทําเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอโอนใบอนุญาต ผู้รับโอนใบอนุญาต และผู้ได้รับมอบอํานาจ
๑. ผู้ขอโอนใบอนุญาต
 ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
 ๑.๒ ชื่อผู้ขอโอนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๑.๓ เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๑.๔ ที่อยู่ผู้ขอโอนใบอนุญาต 
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………

กรมธุรกิจพลังงาน

ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

๒. ผู้รับโอนใบอนุญาต
 ๒.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
 ๒.๒ ชื่อผู้รับโอนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………...........
 ๒.๓ เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

 ๒.๔ ที่อยู่ผู้รับโอนใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail …………......………………………………………………………………………......... website ……..…..…………………..………………………….………….….

๓. ใบอนุญาต เลขที่........................................................................................ หมดอายุวันที่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................

หน้า ๑ จาก ๓



แบบ ธพ.น.๕
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอํานาจ (ต่อ)
๔. ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
 ๔.๑ ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ขอโอนใบอนุญาต
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
 ๔.๒ ผู้รับมอบอํานาจจากผู้รับโอนใบอนุญาต
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………….... 
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

๕. ผู้ติดต่อประสานงาน
 ๕.๑ ผู้ติดต่อประสานงานของผู้ขอโอนใบอนุญาต ๕.๑ ผู้ติดต่อประสานงานของผู้ขอโอนใบอนุญาต
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................
 ๕.๒ ผู้ติดต่อประสานงานของผู้รับโอนใบอนุญาต
☐ นาย     ☐ นาง     ☐ นางสาว     ☐ คํานําหน้า.………………………ชื่อ..........………………………………………………….……....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………………....
e-mail ……………….……………………………………………………………………………......................................................................................................

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอโอนใบอนุญาต
๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอโอนใบอนุญาต
☐ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
      ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
☐ หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
☐ สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินของผู้รับโอนใบอนุญาต
☐ สําเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองยานพาหนะขนส่งนํ้ามันของผู้รับโอนใบอนุญาต
☐ สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
☐ สําเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
      ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ อ่ืนๆ (ถ้ามี) .........................................................................................................................................................................................................

หน้า ๒ จาก ๓



แบบ ธพ.น.๕
ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ
๖. รายการที่ขอโอนใบอนุญาต
☐ สถานีบริการนํ้ามัน ประเภท........................................................ ลักษณะที่............................

ชื่อสถานประกอบการ.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร ……….……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...

☐ สถานที่เก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะที่ สาม
ชื่อสถานประกอบการ.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร ……….……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...

☐ คลังนํ้ามัน
ชื่อสถานประกอบการ.................………..………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร ……….……………...…….……………………………......………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……............................................................ตําบล/แขวง ………..............………….……………………
อําเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………...

☐ ระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ .................................................................….......................................................................................................☐ ระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ .................................................................….......................................................................................................
☐ ถังขนส่งนํ้ามัน หมายเลข   ☐ ทะเบียนรถ   ☐ คัสซี   ☐ แคร่รถไฟ   ........................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขอโอนใบอนุญาต/* ผู้ยื่นคําขอ  
(                                      )     

วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….
หมายเหตุ * กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

             ตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับโอนใบอนุญาต
(                                      )     

วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

 คําขอโอนใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน
 และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

หน้า ๓ จาก ๓


