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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบ
เพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชือ้ เพลิง โดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นชอบในแนวทางการพัฒนา
ระบบ National Single Window (NSW) ของคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการของประเทศ โดยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้อง เพื่ อ ให้ สามารถทํ าธุรกรรมทางอิ เล็ กทรอนิกส์ ผ่า นระบบ National Single Window
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการออกหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก
น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ของกรมธุ ร กิ จ พลั ง งานตามคํา สั่ ง กรมการค้ า ต่า งประเทศ ที่ ๑๗๖/๒๕๕๒ เรื่ อง
มอบอํานาจในการพิจารณาเห็นชอบให้นําน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการนําเข้า
การส่งออก การนํ าผ่านและโลจิ สติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขในการขอความเห็ นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ในการขอความเห็นชอบ เพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ระบบ” หมายความว่า ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้า
และส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์
“ลงทะเบียน” หมายความว่า การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์
“ตัวแทนออกของ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของจากกรมศุลกากร
“เคาน์เตอร์บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นเคาน์เตอร์บริการจากกรมศุลกากร

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

“การแจ้งผลการพิจารณา” หมายความว่า การแจ้งผลพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
“หนั ง สื อ รั บ รอง” หมายความว่ า หนั ง สื อ รั บ รองการนํ า เข้ า และส่ ง ออกน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยกรมธุรกิจพลังงาน
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
ข้อ ๕ กรณี ที่ มิ ไ ด้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งใดไว้ ใ ห้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ ๑
การลงทะเบียน
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองการนําเข้าหรือส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคําขอลงทะเบียน ณ ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ตามแบบ
คําขอลงทะเบียนท้ายประกาศนี้
เมื่อได้รับอนุมัติลงทะเบียนแล้ว ระบบจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และข้ อความเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ขั้นตอน
การสร้างรหัสผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๗ ผู้นํ าเข้าหรือผู้ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงอาจมอบอํานาจให้ลูกจ้าง ตัวแทนออกของ
เคาน์เตอร์บริการ หรือบุคคลอื่นกระทําการต่าง ๆ แทนก็ได้
กรณีที่ผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการ
ดําเนินการต่าง ๆ แทน ให้ตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วย
ส่วนที่ ๒
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนต่างจากที่ได้รับอนุมัติ ให้ยื่นคําร้ อง
ขอทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ณ ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
ตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน ท้ายประกาศนี้
ส่วนที่ ๓
อายุ การสิน้ สภาพ และการควบคุม
ข้อ ๙ การอนุ มัติให้ เข้าใช้ระบบมีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติลงทะเบียน เว้นแต่
การสิ้นสภาพตามข้อ ๑๐ และสามารถขอต่ออายุทะเบียนออกไปได้ครั้งละไม่เกินสามปี โดยให้นับอายุ
ต่อจากวันสิ้นอายุของทะเบียนเดิม
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การขอต่ออายุทะเบียน ให้ ยื่น คําขอตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ ออายุ/ยกเลิกทะเบียน
ท้ายประกาศนี้ ณ ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ภายในหกสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ
หากไม่ยื่นคําขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ยื่นคําขอลงทะเบียนใหม่
ข้อ ๑๐ เมื่อปรากฏว่าข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นเท็จ อธิบดี
อาจเพิกถอนการลงทะเบียนโดยให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นอันสิ้นสภาพไป และห้ามมิให้ยื่นคําขอ
ลงทะเบียนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
ส่วนที่ ๔
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๑ ให้ยื่นคําขอความเห็นชอบผ่านระบบโดยปฏิบัติ ดังนี้
๑๑.๑ การนําน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑) ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามรายการที่ปรากฏให้ครบถ้วนโดยเฉพาะ
รายการที่เป็นข้อบังคับ เช่น ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า พิกัดอัตราศุลกากร ปริมาณ เป็นต้น
(๒) ให้นําเข้า (upload) เอกสารหลักฐานเข้าสู่ระบบ ดังต่อไปนี้
(๒.๑) กรณีขอความเห็นชอบรายปี
(๒.๑.๑) ใบทะเบี ย นสรรพสามิ ต (กรณี เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและสารละลาย)
(๒.๑.๒) แผนการนําเข้าที่ระบุชนิด ปริมาณ และระยะเวลา
การนําเข้า ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
(๒.๑.๓) คํ า รั บ รองการจั ด ทํ า รายงานตามแบบรายงานที่
กรมธุรกิจพลังงานกําหนด
(๒.๑.๔) คํ า รั บ รองการเก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี หรือข้อมูลเอทานอล หรือไบโอดีเซลที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
หรือการนําไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (แล้วแต่กรณี)
(๒.๑.๕) คํายินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานเข้าไปใน
สํานักงานสถานที่ผลิต สถานที่เก็บ และสถานที่จําหน่ายของผู้นําเข้าเพื่อทําการตรวจสอบ รวมทั้ง
ต้องเก็บตัวอย่างส่งมอบให้เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเมื่อได้รับคําร้องขอ
(๒.๑.๖) ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ลักษณะและคุณภาพ
ของน้ํ ามันเชื้อเพลิง (Certificate of Analysis หรือ Certificate of Quality หรือ Material Safety
Data Sheet: MSDS)
ในกรณี นํ า เข้ า เอทานอลและไบโอดี เ ซลเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง
ผู้นําเข้าจะต้องเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
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(๒.๒) กรณีขอความเห็นชอบรายเที่ยว
(๒.๒.๑) บัญชีราคาสินค้า (Invoice หรือ Proforma Invoice)
(๒.๒.๒) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading: B/L หรือ Air
Waybill: AWB) (ถ้ามี)
(๒.๒.๓) บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดบรรจุ หี บ ห่ อ ( Packing List)
(กรณีไม่สามารถระบุชื่อสินค้าหรือปริมาณได้อย่างชัดเจนในเอกสารประกอบอื่น)
(๒.๒.๔) ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ลักษณะและคุณภาพ
ของน้ํ ามันเชื้อเพลิง (Certificate of Analysis หรือ Certificate of Quality หรือ Material Safety
Data Sheet: MSDS)
(๒.๒.๕) สถานที่เก็บ (ถ้ามี)
(๒.๒.๖) เอกสารยืนยันการจัดงาน (กรณีนําเข้าเพื่อใช้สําหรับ
การแข่งขัน)
(๒.๒.๗) แผนการทดสอบ (กรณีนําเข้าเพื่อใช้ใ นการทดลอง
หรือการทดสอบ)
การนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่ไม่เป็นไปตามกรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกํ า หนดลั ก ษณะและคุ ณ ภาพ จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบลั ก ษณะและคุ ณ ภาพของ
น้ํามันเชื้อเพลิงตามแบบ ธพ.ค. ๔๑๒
๑๑.๒ การส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกไปนอกราชอาณาจักร
(๑) ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามรายการที่ปรากฏให้ครบถ้วนโดยเฉพาะ
รายการที่เป็นข้อบังคับ เช่น ปริมาณ ประเทศปลายทาง ชื่อด่าน เป็นต้น
(๒) ให้นําเข้า (upload) เอกสารหลักฐานเข้าสู่ระบบ ดังต่อไปนี้
(๒.๑) ใบสั่งซื้อ (Purchase order) (กรณีส่งออกจากการนําเข้า)
(๒.๒) เอกสารอื่ น ๆ เจ้ า หน้ า ที่ อ าจกํ า หนดเพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ มี
ความจําเป็น เช่น หนังสือร้องขอจากหน่วยงานราชการของประเทศเพื่อนบ้าน ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับจุดผ่านแดนถาวรที่ต้องการส่งออก
ผู้ ส่ ง ออกจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละปฏิ บั ติ ต ามประกาศกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน
เรื่อง กําหนดเงื่อนไขในการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๒ เมื่ อ ได้ รั บ การแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ให้ นํ า เลขที่ เ ห็ น ชอบใช้
ประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการนําน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร หรือหนังสือรับรอง
การส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร ผ่านระบบ National Single Window ต่อไป
ข้อ ๑๓ กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรองให้ก็ต่อเมื่อปริมาณที่ขอนําเข้าหรือส่งออก
ไม่เกินปริมาณที่ได้รับความเห็นชอบ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นขอความเห็นชอบ
หรือหนังสือรับรองที่กรมธุรกิจพลังงาน
ข้อ ๑๕ การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและออกหนั ง สื อ รั บ รองในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในประกาศนี้ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และคําวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือปฏิบัติเป็นที่สุด
ส่วนที่ ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖ บรรดาคําขอลงทะเบี ยนหรือคําขอต่ออายุทะเบียนที่ได้ยื่นไว้ก่อนประกาศฉบับนี้
ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าคําขอนั้นเป็นคําขอตามประกาศนี้โดยอนุโลม
ให้ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกที่ได้รับอนุมัติเข้าใช้ระบบ ความเห็นชอบ หรือหนังสือรับรอง และ
ยั ง ไม่ สิ้ น อายุ ต ามประกาศกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขอ
ความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ถือว่าการอนุมัติ ความเห็นชอบ หรือหนังสือรับรองเป็นไปตามประกาศนี้โดยอนุโลม
และยั ง คงใช้ ไ ด้ ต่ อ ไปจนกว่า จะสิ้ น อายุ ท ะเบี ย น ความเห็ น ชอบ หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรอง
การนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
นันธิกา ทังสุพานิช
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
(1) ข้าพเจ้า ประเภทของกิจการ  บมจ.  บจก.  หจก.  อื่นๆ....................................................
(ชื่อภาษาไทย......................................................................................................................................................)
(ชื่อภาษาอังกฤษ.................................................................................................................................................)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………………………………………………………………………………………………..………
ที่อยู่เลขที่......................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย...................................... หมู่ที่...............
ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ.........................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................
โทรสาร .............................................. e-mail ……………..………………………….....................................................
ขออนุมัติลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามัน
เชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) กรณีข้าพเจ้าได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service
Counter) ผู้ซงึ่ ได้รับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นผู้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับ
กรมธุรกิจพลังงาน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง
ต่อกรมธุรกิจพลังงาน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการ
ในทุกกรณี
(3) การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมธุรกิจพลังงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม และ
กรมธุรกิจพลังงานได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้า
และส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ
การนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้
ผิดหลงในรายการใดๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้นําข้อมูล
ดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย
(4) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสัง่ หรือกฎหมายใดๆ ที่กําหนดให้ผู้นําเข้าและผู้ส่งออก
ตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่า
สื่อรูปแบบใดๆ หรือมีหน้าที่ยนื่ หรือแสดง หรือส่งเอกสารใดๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ยื่นหรือแสดง หรือส่งนั้น
ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทขี่ ้าพเจ้า ตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการส่งให้
กรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีทมี่ ีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ
คําสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย
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(5) ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
(6) ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า และ
ลูกจ้างของข้าพเจ้า แก่กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการตรวจสอบข้อมูล
นิติบุคคล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

ลงชื่อ................................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(................................................................................)
ยื่นวันที่..............................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่

คําสั่ง

 เห็นควรอนุมัติ .................................................  อนุมัติ ตั้งแต่...............................................เป็นต้นไป
................................................................................  ไม่อนุมัติ
................................................................................
ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ.....................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(.........................................................)

(.........................................................)

วันที่................................................

วันที่................................................
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(1) ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย...................................................................................................................................)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………………………………………………………………………………………………………..
(2) E-mail address……………………………………………………………………………………………………………………………...
(3)  (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการให้ความ
เห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมธุรกิจพลังงาน
ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ใช้ซอฟแวร์ของบริษัท......................................................................................................................
(ข) ใช้บริการผูร้ ับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ของ........................................................................
Gateway ของ  CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้บริการ)
 อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................
(ค) เป็นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  TDID  อื่นๆ (โปรดระบุ) ………….…………………………………………
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ………………………………………………………………………………..
 (3.2) มีความประสงค์ใช้บริการ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ
(Service Counter) ในการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Digital Signature) ของตัวแทนออกของและ/หรือเคาน์เตอร์บริการนั้นๆ
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้มีอํานาจลงนาม
(.................................................................)
ยื่นวันที่..............................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะต้องแจ้งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :
คําร้องมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker)
และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)
เป็นผู้กระทําการแทน
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย..........................................................................................................................)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………………………ขอมอบหมายให้
 ตัวแทนออก (Customs Broker)
1. ชื่อ ................................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ...............................
2. ชื่อ ................................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ...............................
3. ชื่อ ................................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ...............................
 เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)
1. ชื่อ ................................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ...............................
2. ชื่อ ................................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ...............................
3. ชื่อ ................................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ...............................
ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานตามรายชื่อข้างต้น ดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือ
รับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Signature) ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบเพื่อ
ขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมธุรกิจพลังงาน
แทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของผู้รับมอบหมายในทุกกรณี
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจแนบท้ายคําร้องนี้
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้มีอํานาจลงนาม
(.................................................................)
ยื่นวันที่.............................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

หมายเหตุ 1.กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมธุรกิจพลังงาน
ทุกครั้ง
2. หนังสือมอบอํานาจให้ใช้แบบฟอร์มตามหน้า 5
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :
หนังสือมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker)
และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้กระทําการแทน
1. ข้าพเจ้า (ชือ่ ภาษาไทย....................................................................................................................................)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร................................................................................................................................
ผู้นําเข้าและผูส้ ่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้
1.1  กรณีนิติบุคคล: ประเภทของกิจการ  บมจ.  บจก.  หจก.  อื่นๆ ......................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร................................................................................................................................
1.2  กรณีบุคคลธรรมดา:  นาย  นาง  นางสาว
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่..........................................
ชื่อผู้รับมอบอํานาจ (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................
ชื่อผู้รับมอบอํานาจ (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่......................อาคาร.........................................ตรอก/ซอย..........................................หมู่ที่...............
ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................
โทรสาร .............................................. e-mail ……………..………………………….....................................................
เป็นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้าพเจ้าในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก
น้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลข้างต้นในทุกกรณี
2. ข้าพเจ้าผู้รับมอบอํานาจ ยินยอมให้กรมการปกครองเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่กรมธุรกิจพลังงาน
เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะข้อมูล
ที่จําเป็นในการยืนยันตัวตนและติดต่อราชการ
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้มอบอํานาจ ลงชื่อ………………………………………………………...ผู้รับมอบอํานาจ
(......................................................................)

ประทับตรา
(ถ้ามี)

(......................................................................)

ประทับตรา
(ถ้ามี)

ลงชื่อ……………………………………………………….พยาน

ลงชื่อ………………………………………………………...พยาน

(......................................................................)

(......................................................................)

ยื่นวันที่....................................................................................
หมายเหตุ 1. ให้ใช้หนังสือมอบอํานาจ 1 ฉบับต่อผู้รับมอบอํานาจ 1 ราย และให้ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ แทนจะต้องแจ้งรายชื่อเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อ
กรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก
น้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1-3 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้
(1.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศที่ไม่สามารถยื่นหนังสือรับรอง ให้ใช้
หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 1 ชุด
(1.2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) 1 ชุด
(1.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว
หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) 1 ชุด
(1.4) เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม เฉพาะกรณีต่อไปนี้
(1.4.1) กรณีเป็นสํานักงานผู้แทน ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการ
ต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมหนังสือ
มอบอํานาจ (Power of Attorney) ซึ่งได้ผ่านการรับรองจาก Notary Public ที่เชื่อถือได้ (กรณีที่ไม่กําหนดชื่อ
ผู้บริหารกิจการ) 1 ชุด
(1.4.2) กรณีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ให้แนบสําเนาหนังสือจดทะเบียนการจัดตั้ง
สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้มีอํานาจทําการแทน สําเนาหนังสือรายนามกรรมการ (ถ้ามี) บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน 1 ชุด
(1.4.3) กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ให้แนบสําเนาหนังสือสัญญาร่วมค้า ถ้าทําสัญญาเป็นภาษา
ต่างประเทศต้องมีคําแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ และสําเนาหนังสือมอบอํานาจให้เป็น
ผู้ทําการแทนกิจการร่วมค้า (กรณีที่ไม่กําหนดชื่อผู้บริหารกิจการ) 1 ชุด
(2) กรณีมคี วามประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงานด้วยตนเอง
พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1-3 โดยให้ระบุรายละเอียด
ในหน้า 3 ข้อที่ (3.1) พร้อมลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย และ copy
แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ทีต่ รงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการ
จะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No.
ที่แจ้ง

หมายเหตุ สําเนาหลักฐานที่นํามาแสดงในการลงทะเบียน ให้ผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้
ประทับตราด้วย
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(3) กรณีมีการมอบอํานาจให้ลูกจ้างกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้า
และส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แนบหนังสือมอบอํานาจที่ระบุการมอบอํานาจใน
การดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และหากต้องการมอบอํานาจในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เปลี่ยนแปลงข้อมูล/ต่ออายุ
ทะเบียน/ยกเลิกทะเบียนให้ระบุด้วย พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ 1 ชุด
(4) กรณีมีการมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service
Counter) เป็นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและ
ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยนื่ คําร้องขอ หน้า 1-3 และเพิ่มเติม หน้า 4 พร้อมลง
นามโดยผู้มีอํานาจลงนาม และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย และหน้า 5 พร้อมลงนามโดยผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ และแนบเอกสาร ดังนี้
 กรณีนิติบุคคลประเภท บมจ. / บจก. / หจก. ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ของนิติบุคคลของตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือ เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน พร้อมกรรมการผูม้ อี ํานาจลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย จํานวน 1 ชุด
 กรณีนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ
(Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย จํานวน 1 ชุด
 กรณีบุคคลธรรมดาให้แนบสําเนาบัตรประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว ให้แนบสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของเจ้าของกิจการ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด

หมายเหตุ สําเนาหลักฐานที่นํามาแสดงในการลงทะเบียน ให้ผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้
ประทับตราด้วย
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
(1) ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว
(ชื่อ ภาษาไทย.....................................................................................................................................................)
(ชื่อ ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................................)
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่..........................................
ออกให้โดย.................................................วันที่ออก..........................................วันที่หมดอายุ.............................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ เลขที่......................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย...................................... หมู่ที่...............
ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................
โทรสาร .............................................. e-mail ……………..………………………….....................................................
ขออนุมัติลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามัน
เชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) กรณีข้าพเจ้าได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service
Counter) ผู้ซงึ่ ได้รับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นผู้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับ
กรมธุรกิจพลังงาน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงต่อ
กรมธุรกิจพลังงาน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการ
ในทุกกรณี
(3) การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมธุรกิจพลังงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม และ
กรมธุรกิจพลังงานได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้า
และส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ
การนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้
ผิดหลงในรายการใดๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้นําข้อมูล
ดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย
(4) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสัง่ หรือกฎหมายใดๆ ที่กําหนดให้ผู้นําเข้าและผู้ส่งออก
ตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่า
สื่อรูปแบบใดๆ หรือมีหน้าที่ยนื่ หรือแสดง หรือส่งเอกสารใดๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ยื่นหรือแสดง หรือส่งนั้น
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ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทขี่ ้าพเจ้า ตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการ
ส่งให้กรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย
(5) ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
(6) ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครอง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อการ
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
ลงชื่อ................................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(................................................................................)
ยื่นวันที่..............................................................

สําหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่

คําสั่ง

 เห็นควรอนุมัติ ................................................  อนุมัติ ตั้งแต่................................................เป็นต้นไป
................................................................................  ไม่อนุมัติ
................................................................................
ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ......................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(.........................................................)

(.........................................................)

วันที่................................................

วันที่................................................

Exim_Form_1-2

หน้า 2

ธพ.อ 1-2 สําหรับผู้นําเข้าและส่งออก - บุคคลธรรมดา

แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(1) ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว
(ชื่อ ภาษาไทย......................................................................................................................................................)
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่..........................................
(2) E-mail address…………………………………………………………………………………………………………………………….
(3)  (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบบริการให้ความ
เห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมธุรกิจพลังงาน
ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ใช้ซอฟแวร์ของบริษัท........................................................................................................................
(ข) ใช้บริการผูร้ ับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ของ...........................................................................
Gateway ของ  CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้บริการ)
 อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................................
(ค) เป็นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  TDID  อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………….
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ………………………………………………………………………………..
 (3.2) มีความประสงค์ใช้บริการ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ
(Service Counter) ในการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Digital Signature) ของตัวแทนออกของและ/หรือเคาน์เตอร์บริการนั้นๆ
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้มีอํานาจลงนาม
(.................................................................)
ยื่นวันที่..............................................................
หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะต้องแจ้งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :
คําร้องมอบอํานาจให้บุคคลอืน่ มีอํานาจกระทําการแทน
ข้าพเจ้า (ชื่อ ภาษาไทย..........................................................................................................................)
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่..........................................
ขอมอบหมายให้
1. ........................................................ เอกสารแสดงตัว ............................................ เลขที่ .............................
2. ........................................................ เอกสารแสดงตัว ............................................ เลขที่ .............................
3. ........................................................ เอกสารแสดงตัว ............................................ เลขที่ .............................
4. ........................................................ เอกสารแสดงตัว ............................................ เลขที่ .............................
เป็นผู้กระทําการติดต่อราชการกับกรมธุรกิจพลังงานแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการ
กระทําของบุคคลดังกล่าวในทุกกรณี

ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้มีอํานาจลงนาม
(.................................................................)
ยื่นวันที่..............................................................

หมายเหตุ 1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้รับมอบอํานาจจะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง
2. หนังสือมอบอํานาจให้ใช้แบบฟอร์มตามหน้า 6
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :
คําร้องมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)
เป็นผู้กระทําการแทน
ข้าพเจ้า (ชื่อ ภาษาไทย..........................................................................................................................)
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่ .........................................
ขอมอบหมายให้
 ตัวแทนออกของ (Customs Broker)

1. ชื่อ ........................................................................ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ...........................................
2. ชื่อ ........................................................................ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ...........................................
3. ชื่อ ........................................................................ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ...........................................
 เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)
1. ชื่อ ........................................................................ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ...........................................
2. ชื่อ ........................................................................ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ...........................................
3. ชื่อ ........................................................................ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ...........................................
ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานตามรายชื่อข้างต้น ดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือ
รับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมธุรกิจพลังงานแทนข้าพเจ้า
และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของผู้รับมอบหมายในทุกกรณี
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้มีอํานาจลงนาม
(.................................................................)
ยื่นวันที่..............................................................

หมายเหตุ 1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง
2. หนังสือมอบอํานาจให้ใช้แบบฟอร์มตามหน้า 6
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :
หนังสือมอบอํานาจ
1. ข้าพเจ้า (ชือ่ ภาษาไทย...................................................................................................................................)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร................................................................................................................................
ผู้นําเข้าและผูส้ ่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้
1.1  กรณีนิติบุคคล: ประเภทของกิจการ  บมจ.  บจก.  หจก.  อื่นๆ ......................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร................................................................................................................................
1.2  กรณีบุคคลธรรมดา:  นาย  นาง  นางสาว
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่..........................................
ชื่อผู้รับมอบอํานาจ (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................
ชื่อผู้รับมอบอํานาจ (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่......................อาคาร.........................................ตรอก/ซอย..........................................หมู่ที่...............
ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................
โทรสาร .............................................. e-mail ……………..………………………….....................................................
เป็นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้าพเจ้าในการ  ขอลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
 ขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรอง  ขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน
และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลข้างต้นในทุกกรณี
2. ข้าพเจ้าผู้รับมอบอํานาจ ยินยอมให้กรมการปกครองเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่กรมธุรกิจพลังงาน
เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะข้อมูล
ที่จําเป็นในการยืนยันตัวตนและติดต่อราชการ
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้มอบอํานาจ ลงชื่อ………………………………………………………...ผู้รับมอบอํานาจ
(......................................................................)

ประทับตรา
(ถ้ามี)

ลงชื่อ……………………………………………………….พยาน
(......................................................................)

(......................................................................)

ลงชื่อ………………………………………………………...พยาน
(......................................................................)

ยื่นวันที่....................................................................................
หมายเหตุ 1. ให้ใช้หนังสือมอบอํานาจ 1 ฉบับต่อผู้รับมอบอํานาจ 1 ราย และให้ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ แทนจะต้องแจ้งรายชื่อเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อ
กรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง
3. บุคคลธรรมดาสามารถมอบหมายให้ตัวแทนออกของ/เคาน์เตอร์บริการ ยื่นขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือ
รับรองได้เท่านั้น (ไม่สามารถมอบหมายให้ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบและเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน)
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ธพ.อ 1-2 สําหรับผู้นําเข้าและส่งออก - บุคคลธรรมดา

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1-3 พร้อมสําเนาประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้มีอํานาจลงนาม
1 ชุด
(2) กรณีมคี วามประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงานด้วยตนเอง พร้อม
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กบั กรมธุรกิจพลังงาน ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1-3 โดยให้ระบุรายละเอียดในหน้า 3
ข้อที่ (3.1) พร้อมลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม และ copy แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public
Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจ
พลังงาน จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ทีแ่ จ้ง
(3) กรณีมีการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้า
และส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1-3 และเพิ่มเติม หน้า 4
พร้อมลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม และหน้า 6 พร้อมลงนามโดยผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
(4) กรณีมีการมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service
Counter) เป็นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและ
ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยนื่ คําร้องขอ หน้า 1-3 และเพิ่มเติม หน้า 5 พร้อม
ลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม และหน้า 6 พร้อมลงนามโดยผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมแสดง
เอกสารประกอบ ดังนี้
 กรณีนิติบุคคลประเภท บมจ./บจก./หจก. ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ
นิติบุคคลของตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) จากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย 1 ชุด
กรณีนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ
(Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย 1 ชุด
กรณีบุคคลธรรมดา ให้แนบสําเนาบัตรประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว ให้แนบสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของเจ้าของกิจการ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด
หมายเหตุ : สําเนาหลักฐานเอกสารที่นํามาแสดงในการลงทะเบียน ให้ผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้
ประทับตราด้วย
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
(1) ข้าพเจ้า ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  อื่นๆ....................................................
(ชื่อ ภาษาไทย.....................................................................................................................................................)
(ชื่อ ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................................)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ……………………………………………………………………………………………………………….
ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็น  ตัวแทนออกของ  เคาน์เตอร์บริการ
ตั้งอยู่เลขที่......................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย...................................... หมู่ที่...............
ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................
โทรสาร .............................................. e-mail ……………..………………………….....................................................
ขออนุมัติลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก
น้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมธุรกิจพลังงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม และ
กรมธุรกิจพลังงานได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองแล้ว
ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากการ
ส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใดๆ หรือเป็นการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
(3) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสัง่ หรือกฎหมายใดๆ ที่กําหนดให้ผู้นําเข้าและผู้ส่งออก
ตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่า
สื่อรูปแบบใดๆ หรือมีหน้าที่ยนื่ หรือแสดง หรือส่งเอกสารใดๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ยื่น หรือแสดง หรือส่งนั้น
ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทขี่ ้าพเจ้าหรือตัวแทนส่งให้กรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้ง
ให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎหมาย
ดังกล่าวด้วย
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(4) ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า และ
ลูกจ้างของข้าพเจ้า แก่กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการตรวจสอบข้อมูล
นิติบุคคล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

ลงชื่อ........................................................กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/เจ้าของกิจการ
(........................................................)
ยื่นวันที.่ .............................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่

คําสั่ง

 เห็นควรอนุมัติ ..................................................  อนุมตั ิ ตั้งแต่................................................เป็นต้นไป
................................................................................  ไม่อนุมัติ
................................................................................

ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ......................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(.........................................................)

(.........................................................)

วันที่................................................

วันที่................................................
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(1) ข้าพเจ้า (ชื่อ ภาษาไทย..................................................................................................................................)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………….………………………………………………………………………….
ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็น  ตัวแทนออกของ  เคาน์เตอร์บริการ
(2) E-mail address……………………………………………………………………………………………………………………………..
(3) มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบเพื่อ
ขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมธุรกิจพลังงานด้วยตนเอง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก) ใช้ซอฟแวร์ของบริษัท......................................................................................................................
(ข) ใช้บริการผูร้ ับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ของ........................................................................
Gateway ของ  CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้บริการ)
 อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................................
(ค) เป็นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  TDID  อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………….…………….
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ…………...............…………………………กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/เจ้าของกิจการ
(.........................................................)
ยื่นวันที่........................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะต้องแจ้งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :
คําร้องมอบอํานาจให้ลูกจ้าง/บุคคลอื่นมีอํานาจกระทําการแทน
ข้าพเจ้า (ชื่อ ภาษาไทย..........................................................................................................................)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………….ตัวแทนออกของ เคาน์เตอร์บริการ
ขอมอบหมายให้
 ลูกจ้าง (กรณีนิติบุคคล)
1. ชื่อ ......................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ..........................................
2. ชื่อ ......................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ..........................................
3. ชื่อ ......................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ..........................................
 บุคคลอื่น (กรณีบุคคลธรรมดา)
1. ชื่อ ......................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ..........................................
2. ชื่อ ......................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ..........................................
3. ชื่อ ......................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ..........................................
เป็นผู้กระทําการติดต่อราชการกับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือ
รับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอม
รับผิดชอบในการกระทําของลูกจ้าง/บุคคลดังกล่าวในทุกกรณี
ลงชื่อ…………………………………………….….กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/เจ้าของกิจการ
(.............................................................)
ยื่นวันที่..............................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ แทน จะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อ
กรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง
2. หนังสือมอบอํานาจให้ใช้แบบฟอร์มตามหน้า 5
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ธพ.อ 1-3 สําหรับตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ

แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :
หนังสือมอบอํานาจ
1. ข้าพเจ้า (ชือ่ ภาษาไทย...................................................................................................................................)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร................................................................................................................................
ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็น  ตัวแทนออกของ  เคาน์เตอร์บริการ
ได้มอบหมายให้  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อผู้รับมอบอํานาจ (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................
ชื่อผู้รับมอบอํานาจ (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่..........................................
ที่อยู่ เลขที่......................อาคาร.........................................ตรอก/ซอย..........................................หมู่ที่...............
ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................
โทรสาร .............................................. e-mail ……………..………………………….....................................................
เป็นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้าพเจ้าในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก
น้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลข้างต้นในทุกกรณี
2. ข้าพเจ้าผู้รับมอบอํานาจ ยินยอมให้กรมการปกครองเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่กรมธุรกิจพลังงาน
เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะข้อมูล
ที่จําเป็นในการยืนยันตัวตนและติดต่อราชการ
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้มอบอํานาจ ลงชื่อ………………………………………………………...ผู้รับมอบอํานาจ
(......................................................................)

ประทับตรา
(ถ้ามี)

ลงชื่อ……………………………………………………….พยาน
(......................................................................)

(......................................................................)
ลงชื่อ………………………………………………………...พยาน
(......................................................................)

ยื่นวันที่....................................................................................

หมายเหตุ 1. ให้ใช้หนังสือมอบอํานาจ 1 ฉบับต่อผู้รับมอบอํานาจ 1 ราย และให้ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ แทนจะต้องแจ้งรายชื่อเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อ
กรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง
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ธพ.อ 1-3 สําหรับตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ

แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :
บัญชีรายชื่อผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ
ข้าพเจ้า (ชื่อ ภาษาไทย....................................................................................................................)
เลขประจําตัวผู้เสียอากร …………………………………………..…………. ตัวแทนออกของ  เคาน์เตอร์บริการ
ผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ดังนี้
1. ชื่อ ....................................................... เอกสารแสดงตัว ...................................... เลขที่ ..............................
2. ชื่อ ....................................................... เอกสารแสดงตัว ...................................... เลขที่ ..............................
3. ชื่อ ....................................................... เอกสารแสดงตัว ...................................... เลขที่ .............................
4. ชื่อ ....................................................... เอกสารแสดงตัว ...................................... เลขที่ .............................
ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Signature) ของข้าพเจ้า ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก
น้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมธุรกิจพลังงานแทนผู้นําเข้าและผู้ส่งออก และข้าพเจ้ายินยอมรับ
ผิดเช่นเดียวกับผู้นําเข้าและผู้ส่งออกในทุกกรณี
ลงชื่อ………………………………………………….กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/เจ้าของกิจการ
(............................................................)
ยื่นวันที่..............................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้นําเข้าและผู้ส่งออกจะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อ
กรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง
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ธพ.อ 1-3 สําหรับตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) การยื่นขอลงทะเบียนขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1-3 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้
(1.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน 1 ชุด กรณีเป็นนิติบุคคล
(1.2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ แบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) 1 ชุด
(1.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว ให้แนบสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรณีนิตบิ ุคคล
หรือเจ้าของกิจการ กรณีบุคคลธรรมดา 1 ชุด
(1.4) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการจากกรมศุลกากร
(1.4.1) รายงานการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทาง
ศุลกากรโดยพิมพ์จากระบบ e-Tracking ก่อนวันยื่นคําขอลงทะเบียนไม่เกิน 7 วัน ที่แสดงสถานะเป็นตัวแทน
ออกของผู้ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร 1 ชุด
(1.4.2) รายงานการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทาง
ศุลกากรโดยพิมพ์จากระบบ e-Tracking ก่อนวันยื่นคําขอลงทะเบียนไม่เกิน 7 วัน ที่แสดงสถานะเป็น
เคาน์เตอร์บริการผู้ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร หรือสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ 1 ชุด
(2) การรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจ
พลังงาน ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1-3 โดยให้ระบุรายละเอียดในหน้า 3 ข้อที่ (3) พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล หรือลงนามโดยเจ้าของกิจการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา พร้อม Copy แผ่นซีดี
บรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการจะใช้ลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ที่แจ้ง
(3) กรณีนิติบุคคลมอบอํานาจให้ลูกจ้างกระทําการแทน หรือบุคคลธรรมดามอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทน
ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1-3 และเพิ่มเติม หน้า 4 และหน้า 5 พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือ
โดยเจ้าของกิจการ แล้วแต่กรณี พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
(4) บัญชีรายชือ่ ผู้นําเข้าและผูส้ ่งออกทีม่ อบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) หรือเคาน์เตอร์บริการ
(Service Counter) กระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามหน้า 6 พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย
กรณีเป็นนิติบุคคล หรือลงนามโดยเจ้าของกิจการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
หมายเหตุ สําเนาหลักฐานเอกสารที่นํามาแสดงในการลงทะเบียนให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือเจ้าของกิจการรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย
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ธพ.อ 1-3 สําหรับตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ

(4.1) กรณีผู้นําเข้าและผู้ส่งออกเป็นนิติบุคคล ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้นําเข้าและผู้
ส่งออก พร้อมผู้มีอํานาจลงนามของผู้นําเข้าและผู้ส่งออกรับรองสําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้
ประทับตราด้วย 1 ชุด
(4.2) กรณีผู้นาํ เข้าและผู้ส่งออกเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณี
คนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้นํา
เข้าและผู้ส่งออก พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก 1 ชุด
หมายเหตุ สําเนาหลักฐานเอกสารที่นํามาแสดงในการลงทะเบียนให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือเจ้าของกิจการรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย
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ธพ.อ 1-4 สําหรับผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ

แบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียนการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
(1) ข้าพเจ้า ผูป้ ระกอบการ
(1.1) นิติบุคคล ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  อื่นๆ ........................................
(ชื่อ ภาษาไทย.....................................................................................................................................................)
(ชื่อ ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................................)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ……………………………………………………………………………………………………………....
(1.2) บุคคลธรรมดา
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่...........................................
ออกให้โดย...............................................วันที่ออก............................วันที่หมดอายุ.........................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน ดังนี้ (ให้กรอกเฉพาะข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง)
 (2.1) ชื่อ
 ภาษาไทย.......................................................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ..................................................................................................................................
 (2.2) ที่อยูส่ ถานประกอบการ / e-mail address
ตั้งอยู่เลขที่......................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย...................................... หมู่ที่...............
ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................
โทรสาร .............................................. e-mail ……………..………………………….....................................................
(2.3) (กรณีผู้นาํ เข้าและผู้ส่งออก)  ผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้าพเจ้า รายละเอียดตามแนบ*
(2.4) (กรณีตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการ)  รายชื่อผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ  ลูกจ้าง
รายละเอียดตามแนบ*
(3)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอต่ออายุทะเบียน
(4)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน
หมายเหตุ *แนบเอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียดตามท้ายแบบคําขอนี้
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ธพ.อ 1-4 สําหรับผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ และขอให้พิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก
น้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

ลงชื่อ................................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(................................................................................)
ยื่นวันที่..............................................................

ประทับ
ตรา (ถ้ามี)

สําหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่

คําสั่ง

 เห็นควรอนุมัติ .................................................  อนุมัติ ตั้งแต่................................................เป็นต้นไป
................................................................................  ไม่อนุมัติ
................................................................................

ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ......................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(.........................................................)

(.........................................................)

วันที่................................................

วันที่................................................

หมายเหตุ 1. ผู้มีอํานาจลงนามสําหรับผู้นําเข้าและผู้ส่งออก หมายถึง กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือ เจ้าของกิจการ หรือ
ผู้ได้รับมอบอํานาจในการยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล / ต่ออายุ / ยกเลิกทะเบียน
2. ผู้มีอํานาจลงนามสําหรับตัวแทนออกของ และเคาน์เตอร์บริการ หมายถึง กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือ
เจ้าของกิจการ
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ธพ.อ 1-4 สําหรับผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือที่อยู่สถานประกอบการ
กรณีนิติบุคคล
(1.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันยื่นขอเปลี่ยนแปลง 1 ชุด
(1.2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ แบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) 1 ชุด
กรณีบุคคลธรรมดา
(1.1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว
หรือใบอนุญาตทํางาน ของเจ้าของกิจการ 1 ชุด
(1.2) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 1 ชุด
(2) กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อลูกจ้าง/บุคคลอื่นมีอํานาจกระทําการแทน
กรณีนิติบุคคล
(2.1) กรณีผู้นาํ เข้าและผู้ส่งออกให้ยื่นหนังสือมอบอํานาจที่ระบุการมอบอํานาจในการดําเนินการขอ
ความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
หากต้องการมอบอํานาจในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เปลี่ยนแปลงข้อมูล/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียนให้ระบุด้วย
พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
กรณีตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการให้ยื่นหนังสือมอบอํานาจที่ระบุการมอบอํานาจในการ
ดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคน
ต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
(2.2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันยื่นขอเปลี่ยนแปลง 1 ชุด
(2.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่าง
ด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน ทั้งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
กรณีบุคคลธรรมดา
(2.1) หนังสือมอบอํานาจให้บุคคลมีอํานาจกระทําการแทน (ระบุอํานาจให้ชัดเจน เช่น การขอความ
เห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, ลงทะเบียน
เข้าใช้ระบบ, และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูล/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน) พร้อมลงนามโดยผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจ 1 ชุด
(2.2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่าง
ด้าว ทั้งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด

หมายเหตุ สําเนาหลักฐานเอกสารที่นํามาแสดงในการขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน ให้ผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย
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ธพ.อ 1-4 สําหรับผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ

(3) กรณีผู้นําเข้าและผู้ส่งออกขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายชื่อตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการเป็น
ผู้กระทําการแทน
(3.1) หนังสือมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ เป็นผู้กระทําการแทน พร้อม
ลงนามโดยผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
(3.2) กรณีผู้นาํ เข้าและผู้ส่งออกเป็นนิติบุคคลให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติ
บุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอเปลี่ยนแปลง ของผู้นําเข้าและผู้
ส่งออก 1 ชุด
(3.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว
1 ชุด
(3.4) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ แบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการ 1 ชุด
(4) กรณีตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ
(4.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันยื่นขอเปลี่ยนแปลง ของตัวแทนออกของและ/หรือเคาน์เตอร์บริการ 1 ชุด
(4.2) บัญชีรายชื่อผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ พร้อมลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอํานาจลงนาม 1 ชุด
(4.3) กรณีผู้นาํ เข้าและผู้ส่งออกเป็นนิตบิ ุคคล ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้นําเข้า
และผู้ส่งออก 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก
(4.4) กรณีผู้นาํ เข้าและผู้ส่งออกเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณี
คนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว ของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก 1 ชุด พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก
(5) กรณีขอต่ออายุทะเบียนและกรณีขอยกเลิกการลงทะเบียน
(5.1) กรณีนิตบิ ุคคลให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอต่ออายุ 1 ชุด
(5.2) กรณีบุคคลธรรมดาให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน ของผู้มีอํานาจลงนาม 1 ชุด

หมายเหตุ สําเนาหลักฐานเอกสารที่นํามาแสดงในการขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน ให้ผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย
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