
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  ก้าหนดหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงือ่นไขในการยื่นขอความเหน็ชอบสถานที่ที่ใช้เกบ็ส้ารองน้้ามนัเชื้อเพลิง   
และการมอบหมายให้บคุคลอื่นเกบ็ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลงิแทน  และการรายงานปรมิาณน้้ามันเชื้อเพลิง 

คงเหลอืรายวัน  โดยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นขอ  
ความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ   
และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการมอบหมายให้บุคคลอื่น  
เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงแทน  ซึ่งก้าหนดให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  หรือผู้รับมอบหมายเก็บส้ารอง
น้้ามันเชื้อเพลิงแทน  ต้องเก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงไว้ทุกขณะในสถานที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี  นั้น 

เพ่ือเป็นการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  ในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่  
ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง  และ/หรือการมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บส้ารองน้้ามนัเชื้อเพลิงแทน  รวมไปถงึ
การรายงานปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวันในสถานที่ที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้เป็นสถานที่  
เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย  จึงอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  254๔  ประกอบมาตรา  ๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาก้าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการท้าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“แบบค้าขอ”  หมายความว่า  แบบขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง  

(ธพ.ธ  304)  และ/หรือแบบขอความเห็นชอบการมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงแทน  
(ธพ.ธ  305)  ตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบ 
ต้องปฏิบัติ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงแทน 

“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบฐานข้อมูลสถานที่เก็บและปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงส้ารอง 
ของประเทศ  โดยเป็นระบบบริการในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง   
และการยื่นขอความเห็นชอบการมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงแทน  และรวมไปถึง  
การรายงานข้อมูลปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวันในสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้ รับ 
ความเห็นชอบไว้แล้ว   

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย   
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“ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวัน”  หมายความว่า  ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือ 
ตามระยะเวลาการปิดยอดปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือประจ้าวันในสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง 
ตามกฎหมาย 

“ลงทะเบียน”  หมายความว่า  การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลสถานที่เก็บและปริมาณ
น้้ามันเชื้อเพลิงส้ารองของประเทศ 

หมวดที่  1 
การลงทะเบียน  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน  การต่ออายุทะเบียน 

และการสิ้นสภาพทะเบียน 
 
 

ส่วนที ่ 1 
การลงทะเบียน 

 
 

ข้อ 3 ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  ที่มีความประสงค์จะยื่นแบบค้าขอทางอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง  และการมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บส้ารอง
น้้ามันเชื้อเพลิงแทน  และการรายงานข้อมูลปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ต้องยื่นค้าขอลงทะเบียนพร้อมหลักฐานประกอบต่ออธิบดี  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  
ตามแบบ  ธพ.อ  ๑-๕  ท้ายประกาศนี้ 

เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว  ระบบจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และข้อความเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
ขั้นตอนการสร้างรหัสผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งทะเบียนมีอายุสามปี  นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ  
และผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  สามารถขอต่ออายุทะเบียนออกไปได้ครั้งละไม่เกินสามปี  โดยให้นับอายุ
ทะเบียนต่อจากวันสิ้นอายุของทะเบียนเดิม 

ส่วนที ่ 2 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน 

 
 

ข้อ 4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างจากที่ได้รับอนุมัติไว้ตามข้อ  3  ให้ผู้ค้าน้้ามัน
ตามมาตรา  7  ยื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงพร้อมหลักฐานประกอบต่ออธิบดี  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  
กรมธุรกิจพลังงาน  ตามแบบ  ธพ.อ  ๑-๖  ท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน
จะนับอายุทะเบียนจนถึงวันสิ้นสุดตามวันที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนไว้แล้ว 

้หนา   ๘
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ส่วนที่  3 
การต่ออายุทะเบียน  และการสิ้นสภาพทะเบียน 

 
 

ข้อ 5 การขอต่ออายุทะเบียน  ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  ยื่นค้าขอต่ออายุทะเบียน  
พร้อมหลักฐานประกอบต่ออธิบดี  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  ตามแบบ  ธพ.อ  ๑-๖  
ท้ายประกาศนี้  เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันสุดท้ายที่ทะเบียนมีอายุการใช้งาน   
หากผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  ไม่ขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ยื่นค้าขอลงทะเบียนใหม่ 

ข้อ 6 เมื่อปรากฏข้อมูลหรือหลักฐานประกอบที่ใช้ในการลงทะเบียนอันเป็นเท็จ  อธิบดี 
อาจเพิกถอนการลงทะเบียนของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  โดยให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นอันสิ้นสภาพไป  
และห้ามมิให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  ยื่นค้าขอลงทะเบียนภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

หมวดที่  2 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เกบ็ส้ารองน้้ามนัเชื้อเพลิง   

และการมอบหมายให้บคุคลอื่นเกบ็ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลงิแทน  และการรายงานปรมิาณน้้ามันเชื้อเพลิง
คงเหลอืรายวัน  โดยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เกบ็ส้ารองน้้ามนัเชื้อเพลิง 

และการมอบหมายให้บคุคลอื่นเกบ็ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลงิแทน  โดยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 

ข้อ 7 ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  ยื่นแบบค้าขอผ่านระบบโดยปฏิบัติ  ดังนี้ 
  7.๑ ประสงค์ขอใช้สถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง  ยื่นแบบขอความเห็นชอบ

สถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง  (ธพ.ธ  304) 
  7.๒ ประสงค์จะให้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงแทนตน   

ให้ยื่นแบบขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิ ง  (ธพ.ธ  304)  พร้อมด้วยแบบ 
ขอความเห็นชอบการมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงแทน  (ธพ.ธ  305)   

  7.๓ การพิจารณาแบบค้าขอ  และเอกสารประกอบค้าขอความเห็นชอบต้องเป็นไป 
ตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อ นไข 
ในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบ  
ต้องปฏิบัติ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงแทน   

ข้อ 8 เมื่อกรมธุรกิจพลังงานได้รับค้าขอและเอกสารประกอบค้าขอผ่านระบบ  กรมธุรกิจพลังงาน
จะพิจารณาค้าขอพร้อมเอกสารประกอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยผู้ย่ืนค้าขอสามารถตรวจสอบ
สถานะค้าขอจากระบบได้ 

้หนา   ๙
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ข้อ 9 เมื่อผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  ยื่นแบบค้าขอผ่านระบบแล้วจะไม่สามารถยื่นแบบค้าขอ 
ในเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณานั้นตามช่องทางการให้บริการอื่นได้อีก 

ข้อ  ๑0 ในกรณีที่ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์
จากกรมธุรกิจพลังงานและให้ด้าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  หากผู้ค้าน้้ามัน 
ตามมาตรา  7  ไม่ด้าเนินการ  หรือด้าเนินการไม่ถูกต้อง  ครบถ้วน  ให้ถือว่าผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  
ไม่ประสงค์จะยื่นค้าขอ  และแบบค้าขอดังกล่าวจะถูกจ้าหน่ายออกจากสารบบ 

ข้อ  ๑๑ กรณีที่ไม่สามารถด้าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  
ยื่นแบบค้าขอได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน 

ส่วนที ่ ๒ 
การให้ความเหน็ชอบ  และการแจ้งผลการพิจารณา  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 
 

ข้อ  1๒ เมื่อกรมธุรกิจพลังงานให้ความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง   
และ/หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงแทน  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  สามารถ
เข้าไปตรวจสอบสถานะการอนุมัติในระบบ  และสามารถดาวน์โหลดส้าเนาเอกสารผ่านระบบได้ 

หากไม่สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติผ่านระบบได้  อันเนื่องมาจากข้อขัดข้องของระบบ
หรือเหตุอื่นใด  กรมธุรกิจพลังงานจะด้าเนินการแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ 

ส่วนที ่ 3 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขในการรายงานปริมาณน้้ามนัเชื้อเพลิงคงเหลือรายวัน 

โดยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์ 
 
 

ข้อ  ๑๓ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  ที่มีหน้าที่ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายจะต้อง
รายงานปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวันผ่านระบบ  ตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง  
และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

ข้อ  ๑4 ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  ที่มีหน้าที่รายงานปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวัน
ผ่านระบบ  จะต้องท้าการลงทะเบียนตามข้อ  3  เพ่ือมีสิทธิ์ในการรายงานปริมาณน้้ามันเชื้ อเพลิง
คงเหลือรายวันผ่านระบบ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๑5 หากผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  รายใดมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  หรือเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่ในการรายงานปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวันผ่านระบบ  ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา  7  
ด้าเนินการยื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงตามแบบ  ธพ.อ  ๑-6  ให้เป็นปัจจุบัน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

นันธิกา  ทังสุพานิช 
อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



 

 

แบบคําขอลงทะเบียนยื่นแบบคําขอความเห็นชอบสถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารอง
น้ํามันเชื้อเพลิง และการมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน   

และการรายงานข้อมูลปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวัน  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
ทะเบียนรับเลขท่ี.................... 
วันเดือนปีท่ีรับ........................ 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับ......................... 

ยื่นต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่านศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 
1. บริษัท    (ภาษาไทย).......................................................................................................................................................... 

   (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 เลขท่ี................................................................................................................... 
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี..................................................................................................................................................... 
 สํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี...............................อาคาร................................................................................................. 
 ซอย...............................................หมู่ท่ี...................ถนน.................................................................................................. 
 แขวง/ตําบล..........................................................เขต/อําเภอ.......................................................................................... 
 จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์.................................. 
 โทรสาร...............................................................E-mail………………………......…………………………..…………………………...... 

ขออนุมัติลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ 
ย่ืนแบบคําขอทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอความเห็นชอบสถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง และ 
การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน 

  รายงานข้อมูลปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
            โดยได้ส่งหลักฐานตามท่ีกําหนดไว้ในท้ายแบบมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
2. นอกเหนือจากการดําเนินการด้วยตนเอง ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้พนักงานของข้าพเจ้าตามรายชื่อข้างท้ายกระทําการย่ืนแบบคําขอ
ความเห็นชอบสถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง และการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน และการรายงานข้อมูล
ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวัน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของพนักงานของข้าพเจ้า
ทุกกรณี 
  ย่ืนแบบคําขอทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอความเห็นชอบสถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง  
                   และการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน 

ชื่อพนักงาน เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง E-mail 
    
    
    
    
    

                  รายงานข้อมูลปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อพนักงาน เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง E-mail 

    
    
    
    
    

หมายเหตุ 1) ต้องส่งหนังสือมอบอํานาจให้พนักงานตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้กระทําการย่ืนแบบคําขอทางอิเล็กทรอนิกส์ 
             2) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมพนักงานจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 
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3. การยื่นแบบคําขอความเห็นชอบสถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง และการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
แทน และการรายงานข้อมูลปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวัน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงข้าพเจ้าส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้กรมธุรกิจพลังงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม และกรมธุรกิจพลังงานได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในการขอ
ความเห็นชอบสถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง และการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน และการรายงาน
ข้อมูลปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวัน ถือเป็นการย่ืนเอกสารนั้นๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใดๆ 
หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดี
ตามกฎหมาย 
4. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมธุรกิจพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับการย่ืนขอความ
เห็นชอบสถานที่ท่ีใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง และการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน และการรายงานข้อมูล
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวัน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้ากระทําการใดอันเป็น
การฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมธุรกิจพลังงานเพิกถอนการลงทะเบียนและ   
งดรับแบบคําขอและการรายงานข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า และพนักงานของข้าพเจ้าแก่  
กรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติ
บุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 
6. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมธุรกิจพลังงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) สําหรับการลงทะเบียนการใช้
ระบบฐานข้อมูลสถานท่ีเก็บและปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงสํารองของประเทศเท่านั้น     
7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นและหลักฐานประกอบท่ีส่งตามท่ีกําหนดไว้ในท้ายแบบคําขอถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ 

  
   
ลงชื่อ.............................................................กรรมการบริษัทผู้มีอํานาจลงนาม/ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน 
      (............................................................) 
ตําแหน่ง........................................................ 
วันท่ี............................................................... 

 
 

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

 
คําสั่ง 
       อนุมัติ ต้ังแต่วันท่ี..........................................เปน็ต้นไป 
       ไม่อนุมัติ 
 
   ลงชื่อ.................................................ผู้มีอํานาจอนุมัติ 
         (................................................) 
   วันท่ี................................................... 
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ประทับตรา นิติ
บุคคล (ถ้าม)ี 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี



 
หลักฐานประกอบในการย่ืนขออนุมัติลงทะเบียน 

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกไม่เกิน           
6 เดือน ก่อนรับย่ืนขอลงทะเบียน  

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทผู้มีอํานาจลงนาม 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการบริษัทผู้มีอํานาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่ง
สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work permit) 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

3. สําเนาใบอนุญาตผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 พร้อมกรรมการบริษัทผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องและประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด  

4. กรณีมอบอํานาจให้พนักงานตามข้อ 2 ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจซึ่งระบุอํานาจให้พนักงานดังกล่าว
กระทําการย่ืนแบบคําขอเพ่ือขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเช้ือเพลิง และการมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้ํามันเช้ือเพลิงแทน และการรายงานข้อมูลปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงคงเหลือรายวัน โดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท ตามประมวล
รัษฎากรหมวด 6 เรื่องอากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของ            
ผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการ
บริษัทผู้มีอํานาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

5. กรณีกรรมการบริษัทผู้มีอํานาจติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจําเป็น
และต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดทําสําเนาเอกสารน้ัน)  แต่หากกรรมการบริษัทผู้มีอํานาจไม่สามารถลงนามในแบบคําขอลงทะเบียนด้วย
ตนเอง และมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจซึ่งระบุอํานาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ดําเนินการ
แทน ในการขอลงทะเบียนเพ่ือย่ืนแบบคําขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง และการ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้ํามันเช้ือเพลิงแทน และการรายงานปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงคงเหลือรายวัน 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากรหมวด 6 เรื่องอากรแสตมป์ 
พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ ที่               
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งสําเนา
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

 
.............................................................................................................................. 
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แบบคําขอเปลี่ยนแปลง ต่ออาย ุและยกเลิกทะเบยีน  
ยื่นแบบคําขอความเห็นชอบสถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง       

และการมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน           
และการรายงานข้อมูลปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวัน  

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
ทะเบียนรับเลขท่ี.................... 
วันเดือนปีท่ีรับ........................ 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับ.........................

ยื่นต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่านศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 
1. บริษัท   (ภาษาไทย)..................................................................................................................................................... 

  (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................ 
    ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 เลขท่ี.............................................................................................................. 
    ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี................................................................................................................................................ 
2. ขออนุมัติลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ 
                   ต่ออายุทะเบียน 
               ยกเลิกการลงทะเบียน 
                   เปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเป็นดังนี้ (ให้กรอกข้อมูลเฉพาะรายการท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง) 

บริษัท  (ภาษาไทย) .................................................................................................................................        
บริษัท  (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. 
ท่ีต้ังสํานักงานแห่งใหญ่ 
เลขท่ี................................อาคาร............................................................................................................. 
ซอย...............................................หมู่ท่ี.................ถนน.......................................................................... 
แขวง/ตําบล.................................................เขต/อําเภอ.......................................................................... 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศพัท์........................... 
โทรสาร........................................................E-mail……...…………………………………..………………………...... 

                   ยกเลิกการมอบอํานาจให้พนักงานของข้าพเจ้าตามรายชื่อข้างท้ายกระทําการย่ืนแบบคําขอทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                    เพ่ือขอความเห็นชอบสถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารองน้าํมันเชือ้เพลิง และการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสาํรองน้าํมันเชื้อเพลงิแทน

ชื่อพนักงาน เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง E-mail 
    
    
    
    
    

 
                   ยกเลิกการมอบอํานาจให้พนักงานของข้าพเจ้าตามรายชื่อข้างท้ายกระทําการรายงานข้อมูลปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิง    
                   คงเหลือรายวันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อพนักงาน เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง E-mail 
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               เพ่ิมเติมการมอบอํานาจให้พนักงานของข้าพเจ้าตามรายชื่อข้างท้ายกระทําการย่ืนแบบคําขอทาง  
                   อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขอความเห็นชอบสถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารองน้าํมันเชือ้เพลิง และการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสาํรอง    
                    น้ํามันเชื้อเพลงิแทน 

ชื่อพนักงาน เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง E-mail 
    
    
    

              เพ่ิมเติมการมอบอํานาจให้พนักงานของข้าพเจ้าตามรายชื่อข้างท้ายกระทําการรายงานข้อมูลปริมาณ 
                   น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อพนักงาน เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง E-mail 
    
    
    

3. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมธุรกิจพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับการยื่นขอ   
ความเห็นชอบสถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง และการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน และการรายงาน
ข้อมูลปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวัน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้ากระทําการใด  
อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมธุรกิจพลังงานเพิกถอน   
การลงทะเบียน และงดรับแบบคําขอและการรายงานข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า และพนักงานของข้าพเจ้าแก่  
กรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูล  
นิติบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 
5. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมธุรกิจพลังงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) สําหรับการเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ 
และยกเลิกทะเบียนการใช้ระบบฐานข้อมูลสถานท่ีเก็บและปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงสํารองของประเทศเท่านั้น 
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นและหลักฐานประกอบท่ีส่งตามท่ีกําหนดไว้ในท้ายแบบคําขอถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ.............................................................กรรมการบริษัทผู้มีอํานาจลงนาม/ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน 
      (............................................................) 
ตําแหน่ง........................................................ 

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

 
คําสั่ง 
       อนุมัติ ต้ังแต่วันท่ี..........................................เป็นต้นไป 
       ไม่อนุมัติ 
 
   ลงชื่อ.................................................ผู้มีอํานาจอนุมัติ 
         (................................................) 
   วันท่ี................................................... 

วันท่ี............................................................... 
 
   
 
 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีรับ
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ประทับตรา นิติ
บุคคล (ถ้าม)ี 



 
 

หลักฐานประกอบในการย่ืนขออนุมัติเปลีย่นแปลง ต่ออายุ และยกเลกิทะเบียน 
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกไม่เกิน            

6 เดือน ก่อนรับย่ืนขอลงทะเบียน  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทผู้มีอํานาจลงนาม 

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการบริษัทผู้มีอํานาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่ง
สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work permit) 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

3. สําเนาใบอนุญาตผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 พร้อมกรรมการบริษัทผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องและประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด  

4. กรณีขอเพ่ิมเติมบัญชีผู้ใช้ย่อยให้ส่งหนังสือมอบอํานาจซึ่งระบุอํานาจให้พนักงานดังกล่าวกระทํา
การยื่นแบบคําขอเพ่ือขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง และการมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
เก็บสํารองน้ํามันเช้ือเพลิงแทน และการรายงานข้อมูลปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงคงเหลือรายวัน โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่องอากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจ 
และผู้รับมอบอํานาจ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจเป็นคน
ต่างด้าวให้ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน 
(Work Permit) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

5. กรณีกรรมการบริษัทผู้มีอํานาจติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจําเป็น
และต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดทําสําเนาเอกสารน้ัน) แต่หากกรรมการบริษัทผู้มีอํานาจไม่สามารถลงนามในแบบคําขอเปล่ียนแปลง ต่อ
อายุ และยกเลิกทะเบียนด้วยตนเอง และมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจซึ่งระบุ
อํานาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ดําเนินการแทน ในการขอเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียนเพ่ือขอความ
เห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง และการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงแทน และ
การรายงานข้อมูลปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงคงเหลือรายวัน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยติดอากรแสตมป์  
30 บาท ตามประมวลรัษฎากรหมวด 6 เรื่องอากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด             
ในกรณีที่กรรมการบริษัทผู้มีอํานาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

 
................................................................................................................................................. 
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