
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการยืน่แบบแจง้ทางอิเล็กทรอนกิส์เพ่ือขอความเห็นชอบ 

ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไมเ่ป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด 
และการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนกิส์เพื่อแจง้รายงานข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดหา 

การจ าหน่าย  และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงทีไ่ดร้ับความเห็นชอบ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมธุรกิจพลังงานก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง   
ออกตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
ซึ่งก าหนดให้การจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่งน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะและคุณภาพแตกต่างจากที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  โดยให้ผู้ค้าน้ ามันต้องยื่นแบบแจ้งเพ่ือขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดกีรมธุรกจิพลังงานก าหนด  และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน  นั้น 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นแบบแจ้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  ให้ครอบคลุมถึงการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแจ้งรายงาน
ข้อมูลการจัดหา  การจ าหน่าย  และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบ  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๕  
แห่งพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกอบมาตรา  ๘  แห่งพระราชกฤษฎกีา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ในการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“แบบแจ้ง”  หมายความว่า  แบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่  

ไม่ เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดเพ่ือขอความเห็นชอบ  ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
กรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบ 
การเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



น้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และเงื่อนไขที่ผู้ ได้รับ 
ความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

“แบบรายงาน”  หมายความว่า  แบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา  การจ าหน่าย  และ 
ยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอ 
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนด  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

“หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ”  หมายความว่า  หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด   
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
การยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะ
และคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และเงื่อนไข  
ที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

ข้อ ๔ กรณีที่มิได้มีบทบัญญัติในเรื่องใดไว้ในประกาศฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวดที่  ๑ 
การลงทะเบียน  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน  การต่ออายุทะเบียน 

และการสิ้นสภาพทะเบียน 
 
 

ข้อ ๕ ให้ผู้ค้าน้ ามันที่มีความประสงคจ์ะยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนกิส์เพื่อขอความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  หรือ  
ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา  การจ าหน่าย  และ  
ยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  ยื่นค าขอลงทะเบียนพร้อมหลักฐานประกอบ  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  
กรมธุรกิจพลังงาน  ตามแบบ  ธพ.อ  ๒-๑  ท้ายประกาศนี้ 

เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว  ระบบจะจัดส่งชื่อผู้ใช้  (Username)  ให้ผู้ค้าน้ ามัน 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ผู้ค้าน้ ามันก าหนดรหัสผ่าน  (Password)  ด้วยตนเอง  ซึ่งทะเบียน 
มีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ  และผู้ค้าน้ ามันสามารถขอต่ออายุทะเบียนออกไปได้ครั้งละไม่เกินสามปี  
โดยให้นับอายุทะเบียนต่อจากวันสิ้นอายุของทะเบียนเดิม 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการลงทะเบียนตา่งจากท่ีได้รบัอนมุัติ  ให้ผู้ค้าน้ ามัน
ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงพร้อมหลักฐานประกอบ  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน   
ตามแบบ  ธพ.อ  ๒-๒  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๗ การขอต่ออายุทะเบียน  ให้ผู้ค้าน้ ามันยื่นค าขอต่ออายุทะเบียนพร้อมหลักฐาน
ประกอบ  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  ตามแบบ  ธพ.อ  ๒-๒  ท้ายประกาศนี้  
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการ  นับถึงวันสุดท้ายที่ทะเบียนมีอายุการใช้งาน  หากผู้ค้ าน้ ามันไม่ขอ 
ต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ยื่นค าขอลงทะเบียนใหม่ 

ข้อ ๘ เมื่อปรากฏว่าข้อมูลหรือหลักฐานประกอบที่ ใช้ ในการลงทะเบียนเป็นเท็จ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานอาจเพิกถอนการลงทะเบียนของผู้ค้าน้ ามันโดยให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้น  
เป็นอันสิ้นสภาพไป  และห้ามมิให้ผู้ค้าน้ ามันยื่นค าขอลงทะเบียนภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

ข้อ ๙ บรรดาผู้ค้าน้ ามันที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นแบบแจ้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้ใช้ชื่อผู้ใช้  (Username)  และรหัสผ่าน  
(Password)  นั้นต่อไปได้ 

หมวดที่  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการยืน่แบบแจ้ง  การพิจารณาและการแจ้งผลการพิจารณาแบบแจ้ง 

และการจ าหน่ายแบบแจง้ออกจากสารบบ 
 
 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ค้าน้ ามันยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนกิส์  ทั้งนี้  การพิจารณาแบบแจ้งและเอกสาร
ประกอบให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และ
เงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

ข้อ ๑๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแบบแจ้งและเอกสารประกอบของผู้ค้าน้ ามันที่ยื่น 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะแจ้งผลการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ค้าน้ ามันทราบ  
หรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  หากไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  
อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบส่งข้อมูล  ระบบรับข้อมูล  หรือเหตุอื่นใด  จะแจ้งผลการพิจารณา
ดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ค้าน้ ามันได้แจ้ง
ลงทะเบียนไว้ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ค้าน้ ามันได้รับแจ้งผลการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ด าเนินการอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากผู้ค้าน้ ามันไม่ด าเนินการ  หรือ

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ด าเนินการไม่ครบถ้วนถูกต้องให้ถือว่าผู้ค้าน้ ามันไม่ประสงค์จะด าเนินการใด ๆ  กับแบบแจ้งต่อไป  และ
แบบแจ้งดังกล่าวจะถูกจ าหน่ายออกจากสารบบ 

หมวดที่  ๓ 
การออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ  วธิีการรับหนังสอืรับรองการใหค้วามเห็นชอบ 

และเงื่อนไขที่ผูค้้าน้ ามันทีไ่ดร้ับหนังสือรับรองการให้ความเหน็ชอบต้องปฏิบตัิ 
 
 

ข้อ ๑๓ เมื่ออธิบดีให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วน 
ที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดตามที่ผู้ค้าน้ ามันแจ้งแล้ว  กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือ
รับรองการให้ความเห็นชอบให้ผู้ค้าน้ ามัน 

ข้อ ๑๔ วิธีการรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบมีสองวิธี  คือ  ผู้ค้าน้ ามันมารับ 
ด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการกรมธุรกิจพลังงาน  หรือกรมธุรกิจพลังงานจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
โดยให้ผู้ค้าน้ ามันเลือกวิธีการรับในแบบ  ธพ.อ  ๒-๑  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๕ ผู้ค้าน้ ามันที่ได้รับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่น 
ขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ
ของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับ  
ความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

หมวดที่  ๔ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการยืน่แบบรายงาน  และการนบัวนัที่กรมธรุกิจพลังงานรับแบบรายงาน 

 
 

ข้อ ๑๖ การยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ค้าน้ ามันยื่นแบบรายงานและเอกสาร
ประกอบตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และ
เงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

ข้อ ๑๗ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบรายงานของผู้ค้ าน้ ามันในเบื้องต้นแล้ว
ปรากฏว่า  เอกสารและข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้ถือว่าวนัที่ผู้ค้าน้ ามันไดย้ืนยันการส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส์
ให้กรมธุรกิจพลังงานเป็นวันที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับแบบรายงานจากผู้ค้าน้ ามัน 

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบรายงานของผู้ค้าน้ ามันในเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า 
มีข้อบกพร่องในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ  จะแจ้งผลการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ค้าน้ ามัน
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
หากไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อนัเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบส่งขอ้มลู  

้หนา   ๑๘
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ระบบรับข้อมูล  หรือเหตุอื่นใด  จะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ค้าน้ ามันได้แจ้งลงทะเบียนไว้  และเมื่อผู้ค้าน้ ามันได้แก้ไข
ข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว  ให้ถือว่าวันที่ผู้ค้าน้ ามันได้ยืนยันการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมธุรกิจพลังงาน 
ครั้งแรกเป็นวันที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับแบบรายงานจากผู้ค้าน้ ามัน  หากผู้ค้าน้ ามันไม่ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่อง  หรือด าเนินการไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ค้าน้ ามันไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเรื่องการรายงานข้อมูลที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอ  
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนด  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบรายงานของผู้ค้าน้ ามันในเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า 
มีข้อบกพร่องในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  เกี่ยวกับหนังสือมอบอ านาจหมดอายุ  เอกสารหลักฐาน 
ไม่ครบถ้วน  ข้อมูลไม่ถูกต้อง  หรือกรณีอื่น ๆ  จะแจ้งผลการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ค้าน้ ามัน
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากไม่
สามารถแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบส่งข้อมูล  
ระบบรับข้อมูล  หรือเหตุอื่นใด  จะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ค้าน้ ามันได้แจ้งลงทะเบียนไว้  และเมื่อผู้ค้าน้ ามันได้แก้ไข
ข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว  ให้ถือว่าวันที่ผู้ค้าน้ ามันได้ยืนยันการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้วให้กรมธุรกิจพลังงานเป็นวันที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับแบบรายงานจากผู้ค้าน้ ามัน   
หากผู้ค้าน้ ามันไม่ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือด าเนินการไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
ให้ถือว่าผู้ค้าน้ ามันไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการรายงานข้อมูลที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่ง  
ในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วน  
ที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

นันธิกา  ทังสุพานิช 
อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

้หนา   ๑๙
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กรมธรุกจิพลังงาน 

แบบคําขอลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ขอ 
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป

ตามที่กรมธรุกิจพลังงานกําหนด และเป็นผู้ยื่นแบบรายงาน 
ทางอเิล็กทรอนิกส์เพื่อแจง้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย  
และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและ

คุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธรุกิจพลังงานกําหนด 

สําหรับเจ้าหน้าที ่

ทะเบียนรับเลขที่........................ 

วันเดือนปทีี่รับ ........................ ... 

เจ้าหน้าที่ผู้รับ ............................  

ยื่นต่อ อธิบดีกรมธุรกจิพลังงาน ผ่าน ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 

1. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้านํ้ามันภาษาไทย) ......................................................................................................................................................... 

(ชื่อผู้ค้าน้ํามันภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................... 

ประเภทของกิจการ    บุคคลธรรมดา    บจก.    บมจ.    หจก.  อื่นๆ (ระบุ)......................................................
เลขประจําตวัประชาชน (กรณบีุคคลธรรมดา)               

เลขทะเบียนนิตบิุคคล (กรณีนิตบิุคคล)               

เลขประจําตวัผู้เสียภาษีอากร               
ประเภทผู้ค้าน้ํามัน  มาตรา 7 ใบอนญุาตเลขที่ ....................   มาตรา 7 ในเขตปลอดอากร ใบอนุญาตเลขที่ ...................... 

 มาตรา 10 เลขทะเบียน .............................  มาตรา 11 เลขทะเบียน........................... อื่นๆ ........................................ 

สํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที.่...................หมูท่ี่........อาคาร/หมู่บ้าน..........................................ห้องเลขที่....................ชั้นที่............. 
ตรอก/ซอย...................................................................ถนน............................................................ตําบล/แขวง................................... 

อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.์................................ 

โทรศัพท.์..................................โทรสาร................................จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)……………………...………....……

2. ขออนุมัติลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ  

  ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่

 กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 

  ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของ

 น้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
 โดยได้ส่งหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในท้ายแบบมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

3. ในการยื่นแบบแจ้งหรือแบบรายงาน ข้าพเจ้าจะทําการรับ-ส่งข้อมูลและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน 
โดยข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของ Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 

  TOT    CAT    TDID    อื่นๆ )โปรดระบุ(   ………….………….......……………….....……………… 

หมายเลขสมาชกิ Certificate (Serial Number) ………………………………………………………………..……………….. 

หมายเหตุ : หากมีการเปล่ียนแปลง Certificate จะต้องยื่นแบบแจ้ง ธพ.อ 2-2 เพื่อลงทะเบียนเพ่ิมเติมตอ่กรมธุรกจิพลังงานทุกครัง้ 
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4. นอกเหนือจากการดําเนินการด้วยตนเอง ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้พนักงานของข้าพเจ้าตามรายชื่อข้างท้ายกระทําการยื่นแบบแจ้ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
กําหนด และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเม่ือได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หรือกระทําการยื่นแบบรายงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด  โดยข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของ
พนักงานของข้าพเจ้าในทุกกรณ ี

ชื่อพนักงานทีข่อบัญชีผู้ใช้ย่อย เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง เพื่อใช้บริการในการยื่น 
แบบแจ้ง แบบรายงาน

   
   
   
   
   
   
   
   
   

หมายเหตุ 1) ให้แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการโดยทําเครื่องหมายกากบาทในช่องแบบแจ้งหรือแบบรายงาน 
             2) ต้องส่งหนังสือมอบอํานาจที่ได้มอบอํานาจให้พนักงานที่ขอบัญชีผู้ใช้ย่อยตามรายช่ือข้างต้นเป็นผู้กระทําการ 

ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือกระทําการยื่นแบบรายงาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี  

             3) พนักงานที่ขอบัญชีผู้ใช้ย่อยจะได้รับอนุมัติการลงทะเบียนไม่เกินสิทธิ์ที่ผู้ค้าน้ํามันได้รับอนุมัติการลงทะเบียน และ
ต้องไม่เกินสิทธิ์ที่ระบุในหนังสือมอบอํานาจ 

             4) กรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกชื่อพนักงานที่ขอบัญชีผู้ใช้ย่อย หรือเปล่ียนแปลงการใช้บริการจะต้องแจ้ง 
ต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง 

5. เมื่อกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับ
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบโดยวิธี 
 รับด้วยตนเอง ณ ที่ทําการกรมธุรกิจพลังงาน โดยขอให้แจ้งการออกหนังสือรบัรองให้ข้าพเจ้าทราบทาง E-mail Address ที่แจ้ง

ลงทะเบียนข้างต้น และข้าพเจ้าจะมารับหนังสือรับรองภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งการออกหนังสือรับรอง ทั้งนี้ หากพ้น
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว ขอให้จัดส่งหนังสือรับรองให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนข้างต้น 

 รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขอให้จัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนข้างต้น 
6. การยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่  

กรมธุรกิจพลังงานกําหนด หรือการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และ
ยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
ซึ่งข้าพเจ้าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมธุรกิจพลังงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม และกรมธุรกิจพลังงานได้ตอบรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ในการขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
กําหนด หรือการแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเช้ือเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามนัยพระราชบัญญัติ
การค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็น
ความชักพาให้ผิดหลงในรายการใดๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไป
เป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 



 
แบบ ธพ.อ 2-1 หน้า 3 

 

7. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแจ้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
กําหนด และการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของ
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด อย่างครบถ้วนและ
เคร่งครัด หากข้าพเจ้ากระทําการใดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้
กรมธุรกิจพลังงานเพิกถอนการลงทะเบียนและงดรับแบบแจ้งหรือแบบรายงานของข้าพเจ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

8. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า และพนักงานของข้าพเจ้าแก่  
กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูล  
นิติบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 

9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นและหลักฐานประกอบที่ส่งตามที่กําหนดไว้ในท้ายแบบคําขอถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ 

 
 
 
 

ลงช่ือ ...............................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(..............................................................................) 
วันที่ ....................................................................... 

                      ประทับตรานิติบุคคล                        ลงช่ือ ...............................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม 
                              (ถ้าม)ี                                         (..............................................................................) 

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

 

             สําหรับเจ้าหน้าที ่

ความเห็นเจ้าหน้าที ่
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 
 
 

ลงช่ือ..........................................................................เจ้าหน้าที่
                 (.........................................................................) 
                 วันที่ ................................................................. 

คําส่ัง 
 อนุมัติ ตั้งแต่วันที่..........................................เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  
 
 
 
 
 
ลงช่ือ...........................................................ผู้มีอาํนาจอนุมัติ
      (............................................................) 
      วันที่ .................................................... 
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หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขออนุมัติลงทะเบียน 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ส่ง 
(1) กรณีที่ติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสาร 

พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทําสําเนา 
เอกสารน้ัน) แต่หากไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของ 
ผู้ขอพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปล่ียนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

(3) สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็น 
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11) 

(4) สําเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
(5) สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมลงนามรับรอง  

สําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (กรณีที่ผู้ขอมิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ) 
(6) แผ่นซีดี จํานวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จํานวน 1 อัน ซึ่งบรรจุสําเนา  

ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมสําเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

(7) กรณีขอมีบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงานตามข้อ 4 ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจซ่ึงระบุอํานาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระทําการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเม่ือได้รับ 
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หรือกระทําการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี  และติดอากรแสตมป์ 
ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์  
พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด 

(8) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบคําขอด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจ 
ซึ่งระบุอํานาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ดําเนินการแทนในการขอลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
กําหนด หรือยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย  
และยอดคงเหลือของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตาม 
ที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6  
เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด 

2. กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ให้ส่ง 
(1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร 

หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน และข้อมูล 
ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้า     
น้ํามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะขอ 
ความเห็นชอบ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
(ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด ในกรณีที่เป็นสํานักงานผู้แทนให้ส่งสําเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการ
ต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542  
พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรอง  สําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 
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(2) กรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง  )หากจําเป็นและ
ต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก 

การจัดทําสําเนาเอกสารน้ัน (แต่หาก กรรมการผู้มีอํานาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด  
และกรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง )Passport) หรือใบสําคัญ 
คนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน )Work Permit) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด  

(3) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในนามนิติบุคคล หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้ง 
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

(4) สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและ
ประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10  
หรือ มาตรา 11) 

(5) แผ่นซีดี จํานวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จํานวน 1 อัน ซึ่งบรรจุสําเนา 
ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมสําเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

(6) กรณีขอมีบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงานตามข้อ 4 ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจซ่ึงระบุอํานาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระทําการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเม่ือได้รับ 
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หรือกระทําการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 
ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์  
พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งสําเนา
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

(7) หากกรรมการผู้มีอํานาจไม่ลงนามในแบบคําขอด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนามแทน ให้ส่งหนังสือ 
มอบอํานาจซ่ึงระบุอํานาจให้ ผู้ลงนามเป็นผู้ดําเนินการแทนในการขอลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบแจ้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานกําหนด หรือยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา     
การจําหน่าย และยอดคงเหลือของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่       
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร 
หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของ 
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่ผู้มอบอํานาจ 
เป็นคนต่างด้าว ให้ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน 
(Work Permit) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

3. กรณีเป็นสหกรณ์ ให้ส่ง 
(1) สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์    

(ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด  
(2) สําเนาข้อบังคับสหกรณ์ โดยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ 

หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรอง 
สําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด  
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(3) สําเนาหนังสือแต่งตั้งหรือรายงานการประชุมแต่งตั้งผู้มีอํานาจกระทําการแทนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอํานาจ 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ )ถ้ามี (จํานวน 1 ชุด  

(4) กรณีที่ผู้มีอํานาจกระทําการแทนสหกรณ์ติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง  
(หากจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารนั้น ( แต่หากผู้มีอํานาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง  
ให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามรับรอง 
สําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด  

(5) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้ง 
การเปล่ียนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรอง 
สําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

(6) สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
สหกรณ์ )ถ้ามี (จํานวน 1 ชุด )กรณีเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 ) 

(7) สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและ 
ประทับตราสหกรณ์ )ถ้ามี (จํานวน 1 ชุด  

(8) สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอํานาจ 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ )ถ้ามี (จํานวน 1 ชุด )กรณี ที่สหกรณ์มิใช่เจ้าของ 
สถานที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์( 

(9) สําเนารายงานการประชุมของสหกรณ์ที่มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ดําเนินการขอลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบแจ้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานกําหนด หรือยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา     
การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่       
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด  แล้วแต่กรณี พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและ
ประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

(10) แผ่นซีดี จํานวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จํานวน 1 อัน ซึ่งบรรจุสําเนา
ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมสําเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

(11) กรณีขอมีบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงานตามข้อ 4 ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจซ่ึงระบุอํานาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระทําการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  หรือกระทําการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเช้ือเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป ์
ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ 
พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด 

(12) หากผู้มีอํานาจไม่ลงนามในแบบคําขอด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนามแทน ให้ส่งหนังสือ 
มอบอํานาจซ่ึงระบุอํานาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ดําเนินการแทนในการขอลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบแจ้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด หรือยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 30 บาท  
ตามประมวลรัษฎากร  หมวด 6 เรื่อง  อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
จํานวนคนละ 1 ชุด 
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4. กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้ส่ง 
(1) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

และประทับตราวิสาหกิจชุมชน )ถ้ามี (จํานวน 1 ชุด  
(2) สําเนาแบบคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่ระบุความประสงค์จะประกอบ

กิจการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะขอ          
ความเห็นชอบ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน )ถ้ามี (  
จํานวน 1 ชุด  

(3) สําเนาเอกสารสําคัญแสดงการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอํานาจ 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน )ถ้ามี (จํานวน 1 ชุด )กรณีมีการต่ออายุ  
วิสาหกิจชุมชน) 

(4 )  สํา เนาหนัง สือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่ งมีจํ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของสมาชิกทั้ งหมด  
หรือสําเนารายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมีอํานาจ 
กระทําการแทนวิสาหกิจชุมชน และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั้งหมด พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน )ถ้ามี (จํานวน 1 ชุด  

(5) กรณีที่ผู้มีอํานาจกระทําการแทนวิสาหกิจชุมชนติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 
มาแสดง )หากจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารน้ัน ( แต่หากผู้มีอํานาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง  
ให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามรับรอง 
สําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด  

(6) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในนามวิสาหกิจชุมชน หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  
หรือแบบแจ้งการเปล่ียนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมผู้มีอํานาจ 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

(7) สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
วิสาหกิจชุมชน )ถ้ามี (จํานวน 1 ชุด )กรณีเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11) 

(8) สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสํานักงานวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
และประทับตราวิสาหกิจชุมชน  )ถ้ามี (จํานวน 1 ชุด  

(9) สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน )ถ้ามี (จํานวน 1 ชุด  (กรณีที่วิสาหกิจชุมชนมิใช่เจ้าของ  
สถานที่ตั้งสํานักงานวิสาหกิจชุมชน( 

(10) สําเนารายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติเห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชนดําเนินการขอลงทะเบียนเป็น
ผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงเฉพาะส่วน 
ที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด หรือยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และลายเซ็นของ 
ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรอง 
สําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถา้มี) จํานวน 1 ชุด 

(11) แผ่นซีดี จํานวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จํานวน 1 อัน ซึ่งบรรจุสําเนา
ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมสําเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
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(12) กรณีขอมีบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงานตามข้อ 4 ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจซ่ึงระบุอํานาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระทําการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หรือกระทําการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเช้ือเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ตาม
รายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์  
พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด 

(13) หากผู้มีอํานาจไม่ลงนามในแบบคําขอด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนามแทน ให้ส่งหนังสือ 
มอบอํานาจซ่ึงระบุอํานาจให้ ผู้ลงนามเป็นผู้ดําเนินการแทนในการขอลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบแจ้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเช้ือเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด หรือยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 30 บาท  
ตามประมวลรัษฎากร  หมวด 6 เรื่อง  อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
และสําเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
จํานวนคนละ 1 ชุด   
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กรมธรุกจิพลังงาน 

แบบคําขอเปล่ียนแปลง ต่ออาย ุและยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่นแบบแจ้ง 
ทางอเิล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของ 

น้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกจิพลังงานกําหนด     
และเป็นผู้ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกีย่วกับ   

การจดัหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับ      
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่          

กรมธรุกจิพลังงานกําหนด 

สําหรับเจ้าหน้าที ่

ทะเบียนรับเลขที่........................ 

วันเดือนปทีี่รับ ........................ ... 

เจ้าหน้าที่ผู้รับ ............................  

ยื่นต่อ อธิบดีกรมธุรกจิพลังงาน ผ่าน ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 

1. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้านํ้ามันภาษาไทย) ......................................................................................................................................................... 

(ชื่อผู้ค้าน้ํามันภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................... 
ประเภทของกิจการ    บุคคลธรรมดา    บจก.    บมจ.    หจก.  อื่นๆ (ระบุ)......................................................
เลขประจําตวัประชาชน (กรณบีุคคลธรรมดา)               

เลขทะเบียนนิตบิุคคล (กรณีนิตบิุคคล)               

เลขประจําตวัผู้เสียภาษีอากร               
2. ขออนุมัต ิ
 ต่ออายุทะเบียน 
 ยกเลิกการลงทะเบียน 
 เปล่ียนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเป็นดังนี้ (ให้กรอกข้อมูลเฉพาะรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง) 
 ชือ่ผู้ค้านํ้ามัน 

ชื่อภาษาไทย ........................................................................................................................................................................ 
ชื่อภาษาอังกฤษ ................................................................................................................................................................... 

 ประเภทผู้ค้านํ้ามัน 
 มาตรา 7 ใบอนุญาตเลขที่ ...........................   มาตรา 7 ในเขตปลอดอากร ใบอนุญาตเลขที่ ............................. 
 มาตรา 10 เลขทะเบียน .......................  มาตรา 11 เลขทะเบียน ...........................  อื่นๆ .......................... 

 ท่ีตัง้สํานักงานแหง่ใหญ ่
ตั้งอยูเ่ลขที.่.................หมู่ที.่...........อาคาร/หมูบ่้าน..................................................ห้องเลขที่.......................ชัน้ที่............. 
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง....................................... 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวดั......................................................รหัสไปรษณีย์..................................... 

 โทรศัพท์..................................................            โทรสาร................................................... 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)……………………............................................………....…… 
 เป็นสมาชิกของ Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 
  TOT    CAT    TDID    อื่นๆ )โปรดระบุ(   ………….………….......……………….....…………………………..……

หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ………………………………………………………………..…………………..…………….. 
 เมื่อกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบแล้ว ข้าพเจ้า  

มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบโดยวิธี 
 รับด้วยตนเอง ณ ที่ทําการกรมธุรกิจพลังงาน โดยขอให้แจ้งการออกหนังสือรับรองให้ข้าพเจ้าทราบทาง E-mail 

Address ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ และข้าพเจ้าจะมารับหนังสือรับรองภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งการออกหนังสือ
รับรอง ทั้งนี้ หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ขอให้จัดส่งหนังสือรับรองให้ขา้พเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัที่
อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ 

 รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขอให้จัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนไว้
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3. ขออนุมัตเิปล่ียนแปลงการใช้บริการเป็น 
  ยื่นแบบแจ้ง   ยื่นแบบรายงาน     ยื่นแบบแจ้งและแบบรายงาน 
    หมายเหตุ กรณีเปล่ียนแปลงการใช้บริการต้องขออนุมัติลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ย่อยใหม่ทั้งหมด โดยให้กรอกรายละเอียดในตารางข้อ 4.  
4. ขออนุมัตเิปล่ียนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อยเป็น 

ชื่อพนักงานทีข่อบัญชีผู้ใช้ย่อย เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง เพื่อใช้บริการในการยื่น 
แบบแจ้ง แบบรายงาน

    
    
    
    
    
    
    
    
    

หมายเหตุ 1) กรณีเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อยให้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ย่อยใหม่ทั้งหมด 
             2) ให้แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการโดยทําเครื่องหมายกากบาทในช่องแบบแจ้งหรือแบบรายงาน 
             3) ต้องส่งหนังสือมอบอํานาจที่ได้มอบอํานาจให้พนักงานที่ขอบัญชีผู้ใช้ย่อยตามรายช่ือข้างต้นเป็นผู้กระทําการยื่น 

แบบแจ้งทางอิเ ล็กทรอนิกส์และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือกระทําการยื่นแบบรายงาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี  

             4) พนักงานที่ขอบัญชีผู้ใช้ย่อยจะได้รับอนุมัติการลงทะเบียนไม่เกินสิทธิ์ที่ ผู้ค้าน้ํามันได้รับอนุมัติการลงทะเบียน  
และต้องไม่เกินสิทธิ์ที่ระบุในหนังสือมอบอํานาจ 

5. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า และพนักงานของข้าพเจ้าแก่  
กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูล  
นิติบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 

6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นและหลักฐานประกอบท่ีส่งตามที่กําหนดไว้ในท้ายแบบคําขอถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ และขอให้พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอ
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด หรือเป็นผู้ยื่น
แบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับ
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดต่อไป 

ลงช่ือ ...............................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(..............................................................................) 
วันที่ ....................................................................... 

                      ประทับตรานิติบุคคล                        ลงช่ือ ...............................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม 
                              (ถ้าม)ี                                         (..............................................................................) 

วันที่ ....................................................................... 
             สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ..........................................................................เจ้าหน้าท่ี
                       (.........................................................................) 
                 วันท่ี ................................................................. 

คําสั่ง 
 อนุมัติ ต้ังแต่วันท่ี..............................................เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้มีอํานาจอนุมัติ
             (..........................................................) 
      วันท่ี .................................................... 
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หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน  
 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ส่ง 
(1) กรณีที่ติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสาร 

พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทําสําเนา 
เอกสารน้ัน) แต่หากไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ขอพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 

(2) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปล่ียนชื่อสกุล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด     
(กรณีเปล่ียนชื่อ) 

(3) สําเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนที่ตั้ง) 
(4) สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมลงนามรับรอง    

สําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนที่ตั้งและผู้ขอมิใช่เจ้าของสถานประกอบการแห่งใหม่) 
(5) สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํ ามัน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน 1 ชุด  

(กรณีเปล่ียนแปลงประเภทผู้ค้านํ้ามัน) 
(6) แผ่นซีดี จํานวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จํานวน 1 อัน ซึ่งบรรจุสําเนา 

ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมสําเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนแปลงการเป็น
สมาชิกของ Certificate Authority) 

(7) กรณีเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงาน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจซ่ึงระบุอํานาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระทําการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หรือกระทําการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 
ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์  
พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  
ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด 

(8) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบคําขอด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจ 
ซึ่งระบุอํานาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ดําเนินการแทนในการขอเปล่ียนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่น 
แบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเช้ือเพลิงเฉพาะส่วนที ่
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด หรือเป็นผู้ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมลู
เกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์  
30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
และสําเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
จํานวนคนละ 1 ชุด 
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2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ให้ส่ง 
(1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร 

หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอเปล่ียนแปลง ต่ออายุ 
หรือยกเลิกการลงทะเบียน และข้อมูลในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิด
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง       
และประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด ในกรณีที่ เป็นสํานักงานผู้แทนให้ส่ง           
สําเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติ     
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 

(2) กรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจําเป็น 
และต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารน้ัน) แต่หากกรรมการผู้มีอํานาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
จํานวน 1 ชุด   และกรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  
หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
จํานวน 1 ชุด  (ทุกกรณี) 

(3) สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
และประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนแปลงประเภทผู้ค้าน้ํามัน) 

(4) แผ่นซีดี จํานวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จํานวน 1 อัน ซึ่งบรรจุสําเนา 
ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมสําเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนแปลงการเป็น
สมาชิกของ Certificate Authority) 

(5) กรณีเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงาน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจซ่ึงระบุอํานาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระทําการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หรือกระทําการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 
ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์  
พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  
ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่ง 
สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)  
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
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(6) หากกรรมการผู้มีอํานาจไม่ลงนามในแบบคําขอด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนามแทน ให้ส่งหนังสือ 

มอบอํ านาจ ซ่ึ งระบุอํ านาจให้ ผู้ลงนามเป็น ผู้ดํ า เนินการแทนในการขอเป ล่ียนแปลง  ต่ออายุ   
และยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ 
ของนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด หรือเป็นผู้ยื่นแบบรายงาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของ 
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
กําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ 
พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่ผู้มอบอํานาจเป็นคนต่างด้าว ให้ส่งสําเนา 
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

3. กรณีเป็นสหกรณ์ ให้ส่ง 
(1) สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์    

(ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด  (ทุกกรณี) 
(2) สําเนาหนังสือแต่งตั้งหรือรายงานการประชุมแต่งตั้งผู้มีอํานาจกระทําการแทนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอํานาจ 

ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (ทุกกรณี)  
(3) กรณีที่ผู้มีอํานาจกระทําการแทนสหกรณ์ติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง  

(หากจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารนั้น) แต่หากผู้มีอํานาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง  
ให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามรับรอง 
สําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด  (ทุกกรณี) 

(4) สําเนาหนังสือรับจดทะเบียนเพิ่มเติมโดยเปล่ียนใช้ข้อบังคับใหม่และเปล่ียนชื่อหรือที่ตั้งสหกรณ์  
พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนชื่อ
หรือเปล่ียนที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์) 

(5) สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
สหกรณ์ )ถ้ามี(  จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์) 

(6) สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนที่ตั้งสํานักงานสหกรณ ์
และสหกรณ์มิใช่เจ้าของสถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่) 

(7) สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
สหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนแปลงประเภทผู้ค้าน้ํามัน) 

(8) แผ่นซีดี จํานวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จํานวน 1 อัน ซึ่งบรรจุสําเนา 
ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมสําเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนแปลงการเป็น
สมาชิกของ Certificate Authority) 

(9) กรณีการขอต่ออายุทะเบียน ยกเลิกทะเบียน เปล่ียนแปลงการใช้บริการ หรือเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อย  
ให้ส่งสําเนารายงานการประชุมของสหกรณ์ที่มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ดําเนินการต่ออายุทะเบียน  
ยกเลิกทะเบียน เปล่ียนแปลงการใช้บริการ หรือเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อย แล้วแต่กรณี พร้อมผู้มีอํานาจ 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 
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(10) กรณีเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงาน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจซ่ึงระบุอํานาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระทําการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หรือกระทําการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเช้ือเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป ์
ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ 
พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  
ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด 

(11) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบคําขอด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจ 
ซึ่งระบุอํานาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ดําเนินการแทนในการขอเปล่ียนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน  
เป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด หรือเป็นผู้ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจง้
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่ วนที่ ไม่ เ ป็น ไปตามที่ กรมธุ รกิ จพ ลังงานกํ าหนด  แล้วแต่กรณี   
และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด 

4. กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้ส่ง 
(1) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

และประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด  (ทุกกรณี) 
(2) สําเนาเอกสารสําคัญแสดงการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอํานาจ    

ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (ทุกกรณี ซึ่งมีการต่ออายุ
วิสาหกิจชุมชน) 

(3) สําเนาหนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือสําเนา
รายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอํานาจกระทําการแทน
วิสาหกิจชุมชน และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด  
พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 

(4) กรณีที่ผู้มีอํานาจกระทําการแทนวิสาหกิจชุมชนติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 
มาแสดง (หากจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารน้ัน) แต่หากผู้มีอํานาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
จํานวน 1 ชุด  

(5) สําเนาแบบคําร้องขอปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเอกสารสําคัญแสดง    
การอนุมัติให้มีการปรับปรุงทะเบียน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา 
วิสาหกิจชุมชน  (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนช่ือหรือเปล่ียนที่ตั้งสํานักงานวิสาหกิจชุมชน) 

(6) สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสํานักงานวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
และประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนที่ตั้งสํานักงานวิสาหกิจชุมชน) 

(7) สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) (กรณีเปล่ียนที่ตั้งสํานักงานวิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจชุมชนมิใช่เจ้าของสถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่) 

(8) สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา  
วิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนแปลงประเภทผู้ค้าน้ํามัน) 
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(9) แผ่นซีดี จํานวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จํานวน 1 อัน ซึ่งบรรจุสําเนา 
ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมสําเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (กรณีเปล่ียนแปลงการเป็น
สมาชิกของ Certificate Authority) 

(10) กรณีการขอต่ออายุทะเบียน ยกเลิกทะเบียน เปล่ียนแปลงการใช้บริการ หรือเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อย  
ให้ส่งสําเนารายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติเห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชนดําเนินการ 
ต่ออายุทะเบียน ยกเลิกทะเบียน เปล่ียนแปลงการใช้บริการ หรือเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อย แล้วแต่กรณี 
พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

(11) กรณีเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงาน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจซ่ึงระบุอํานาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระทําการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หรือกระทําการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเช้ือเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 
ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ 
พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  
ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด 

 (12) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบคําขอด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจ 
ซึ่งระบุอํานาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ดําเนินการแทนในการขอเปล่ียนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน  
เป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด หรือเป็นผู้ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเช้ือเพลิงที่ได้รับ 
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด แล้วแต่กรณี 
และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด 


