
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการยืน่แบบแจง้เพ่ือขอความเห็นชอบ   

การยื่นแบบแจง้เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียดการไดร้ับความเหน็ชอบ  และการยื่น 
แบบรายงานข้อมูลการจัดหา  การจ าหน่าย  และยอดคงเหลือของน้ ามนัเชื้อเพลิงทีไ่ด้รบัความเห็นชอบ  

ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไมเ่ป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด   
โดยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมธรุกิจพลังงานก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง  ออกตาม
ความในมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งก าหนดให้
การจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่งน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะและคุณภาพแตกต่างจากที่กรมธุรกิจ
พลังงานก าหนด  โดยให้ผู้ค้าน้ ามันต้องยื่นแบบแจ้งเพ่ือขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดกีรมธุรกจิพลังงานก าหนด  และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน  และได้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้าน้ ามันที่ได้รับความเห็นชอบ  กรณีที่ประสงค์
จะเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกรายละเอียดใด  ๆ  ที่ได้แจ้งหรือระบุไว้ในแบบแจ้งที่ได้รับ 
ความเห็นชอบแล้ว  จะต้องแจ้งต่ออธิบดกีรมธรุกิจพลังงาน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขทีอ่ธบิดี
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และต้องได้รับความเห็นชอบก่อนด าเนินการ  นั้น 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นแบบแจ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดหา  การจ าหน่าย  และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบ  ให้ครอบคลุมถึง  
การยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแจ้งเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียดการได้รับ
ความเห็นชอบ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ประกอบมาตรา  ๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะ
ส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแจ้ง
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา  การจ าหน่าย  และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบ   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  9  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“แบบแจ้ง”  หมายความว่า  แบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ 

ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดเพ่ือขอความเห็นชอบ  ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจ
พลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่ง
ในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ 
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

“แบบแจ้งเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ”  
หมายความว่า  แบบแจ้งเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นขอ
ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ
ของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับ  
ความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

“แบบรายงาน”  หมายความว่า  แบบรายงานข้อมูลการจัดหา  การจ าหน่าย  และยอดคงเหลอื
ของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจ
พลังงานก าหนด  ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด   
และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

“หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ”  หมายความว่า  หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นขอ
ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ
ของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับ 
ความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

“แบบบันทึกการแจ้งเพิ่มเตมิ  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียดการได้รบัความเห็นชอบ”   
หมายความว่า  แบบบันทึกการแจ้งเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ 
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ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด   
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่น 
ขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและ 
คุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับ 
ความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

ข้อ ๔ กรณีที่มิได้มีบทบัญญัติในเรื่องใดไว้ในประกาศฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวดที่  ๑ 
การลงทะเบียน  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน  การต่ออายุทะเบียน 

และการสิ้นสภาพทะเบียน 
 
 

ข้อ ๕ ให้ผู้ค้าน้ ามันที่มีความประสงค์จะยื่นแบบแจ้ง  หรือยื่นแบบแจ้งเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  
และยกเลิก  รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ  หรือยื่นแบบรายงาน  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นค าขอลงทะเบียนพร้อมหลักฐานประกอบ  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังง าน   
ตามแบบ  ธพ.อ  ๒-๑  ท้ายประกาศนี้ 

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

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนต่างจากที่ได้รับอนุมัติ  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 าการนับถึงวันสุดท้ายที่ทะเบียนมีอายุการใช้งาน  หากผู้ค้าน้ ามันไม่ขอ  
ต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ยื่นค าขอลงทะเบียนใหม่ 

ข้อ ๘ เมื่อปรากฏว่าข้อมูลหรือหลักฐานประกอบที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นเท็จ   อธิบด ี
กรมธุรกิจพลังงานอาจเพิกถอนการลงทะเบียนของผู้ค้าน้ ามันโดยให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นอัน  
สิ้นสภาพไป  และห้ามมิให้ผู้ค้าน้ ามันยื่นค าขอลงทะเบียนภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 
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หมวดที่  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการยืน่แบบแจ้ง  และแบบแจ้งเพิ่มเตมิ  เปลี่ยนแปลง 

และยกเลกิ  รายละเอียดการไดร้ับความเหน็ชอบ  การพิจารณาและการแจ้งผลการพิจารณาแบบแจ้ง
และแบบแจ้งเพิ่มเตมิ  เปลีย่นแปลง  และยกเลิก  รายละเอียดการไดร้ับความเหน็ชอบ 

และการจ าหน่ายแบบแจง้  และแบบแจ้งเพิ่มเตมิ  เปลีย่นแปลง  และยกเลิก 
รายละเอียดการได้รบัความเห็นชอบ  ออกจากสารบบ 

 
 

ข้อ ๙ ให้ผู้ค้าน้ ามันยื่นแบบแจ้ง  และแบบแจ้งเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  
รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ  ทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้  การพิจารณาแบบแจ้ง  และแบบแจ้ง
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ  พร้อมด้วยเอกสารประกอบ  
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และ
เงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

ข้อ  ๑๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแบบแจ้ง  หรือแบบแจ้งเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และ
ยกเลิก  รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ  ที่ผู้ค้าน้ ามันยื่นพร้อมเอกสารประกอบตามที่ก าหนดไว้  
ทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะแจ้งผลการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ค้าน้ ามันทราบหรือ
ด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  หากไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  
อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบส่งข้อมูล  ระบบรับข้อมูล  หรือเหตุอื่นใด  จะแจ้งผลการพิจารณา
ดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ค้าน้ ามันได้แจ้ง
ลงทะเบียนไว้ 

ข้อ  ๑๑ ในกรณีที่ผู้ค้าน้ ามันได้รับแจ้งผลการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ด าเนินการอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากผู้ค้าน้ ามันไม่ด าเนินการ  หรือ
ด าเนินการไม่ครบถ้วนถูกต้องให้ถือว่าผู้ค้าน้ ามันไม่ประสงค์จะด าเนินการใด  ๆ  กับแบบแจ้ง  หรือ 
แบบแจ้งเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ  ต่อไป  และแบบแจ้ง  
หรือแบบแจ้งเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ  ดังกล่าว   
จะถูกจ าหน่ายออกจากสารบบ 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



หมวดที่  ๓ 
การออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ  วธิีการรับหนังสอืรับรองการใหค้วามเห็นชอบ 

และเงื่อนไขที่ผูค้้าน้ ามันทีไ่ดร้ับหนังสือรับรองการให้ความเหน็ชอบต้องปฏิบัต ิ
 
 

ข้อ  ๑๒ เมื่ออธิบดีให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วน  
ที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดตามที่ผู้ค้าน้ ามันแจ้งแล้ว  กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือ
รับรองการให้ความเห็นชอบให้ผู้ค้าน้ ามัน 

ข้อ  ๑๓ วิธีการรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบมีสองวิธี  คือ  ผู้ค้าน้ ามันมารับด้วยตนเอง   
ณ  ที่ท าการกรมธุรกิจพลังงาน  หรือกรมธุรกิจพลังงานจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยให้
ผู้ค้าน้ ามันเลือกวิธีการรับในแบบ  ธพ.อ  ๒-๑  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ  ๑๔ ผู้ค้าน้ ามันที่ได้รับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นขอ
ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ
ของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับ  
ความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

หมวดที่  ๔ 
การออกแบบบนัทึกการแจ้งเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบและ

วิธีการรบัแบบบนัทึกการแจ้งเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียดการไดร้ับความเหน็ชอบ 
 
 

ข้อ  ๑๕ เมื่ออธิบดีให้ความเห็นชอบการแจ้งเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียด
การได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจ
พลังงานก าหนด  กรมธุรกิจพลังงานจะออกแบบบันทึกการแจ้งเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  
รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบให้ผู้ค้าน้ ามัน  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานคู่กับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ 

ข้อ  ๑๖ วิธีการรับแบบบันทึกการแจ้งเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  รายละเอียด  
การได้รับความเห็นชอบมีสองวิธี  คือ  ผู้ค้าน้ ามันมารับด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการกรมธุรกิจพลังงาน  หรือ
กรมธุรกิจพลังงานจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยให้ผู้ค้าน้ ามันเลือกวิธีการรับในแบบ  
ธพ.อ  ๒-๑  ท้ายประกาศนี้  เว้นแต่ผู้ค้าน้ ามันที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนดไว้แล้ว  ให้ใช้วิธีการรับแบบบันทึกการแจ้งเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิก  
รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ  ตามวิธีการที่ได้เลือกรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ   

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



หมวดที่  ๕ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการยืน่แบบรายงาน  และการนบัวนัที่กรมธรุกิจพลังงานรับแบบรายงาน 

 
 

ข้อ  ๑๗ การยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ค้าน้ ามันยื่นแบบรายงานและเอกสาร
ประกอบตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด   
และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

ข้อ  ๑๘ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบรายงานของผู้ค้าน้ ามันในเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า  
เอกสารและข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้ถือว่าวันที่ผู้ค้าน้ ามันได้ยืนยันการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้กรมธุรกิจพลังงานเป็นวันที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับแบบรายงานจากผู้ค้าน้ ามัน 

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบรายงานของผู้ค้าน้ ามันในเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า 
มีข้อบกพร่องในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ  จะแจ้งผลการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ค้าน้ ามัน
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หาก 
ไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบส่งข้อมูล   
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  และการยื่นขอความเห็นชอบ 
ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด   
และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบรายงานของผู้ค้าน้ ามันในเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า 
มีข้อบกพร่องในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  เกี่ยวกับหนังสือมอบอ านาจหมดอายุ  เอกสารหลักฐาน 
ไม่ครบถ้วน  ข้อมูลไม่ถูกต้อง  หรือกรณีอื่น ๆ  จะแจ้งผลการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ค้าน้ ามัน
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หาก  
ไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบส่งข้อมูล   
ระบบรับข้อมูล  หรือเหตุอื่นใด  จะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ค้าน้ ามันได้แจ้งลงทะเบียนไว้  และเมื่อผู้ค้าน้ ามันได้แก้ไข
ข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว  ให้ถือว่าวันที่ผู้ค้าน้ ามันได้ยืนยันการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ รับการแก้ไข

้หนา   ๔๕
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ข้อบกพร่องแล้วให้กรมธุรกิจพลังงานเป็นวันที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับแบบรายงานจากผู้ค้าน้ ามัน   
หากผู้ค้าน้ ามันไม่ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือด าเนินการไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
ให้ถือว่าผู้ค้าน้ ามันไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการรายงานข้อมูลที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ ามัน
เชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 

หมวดที่  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  ๑๙ บรรดาผู้ค้าน้ ามันที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจ
พลังงานก าหนด  หรือเป็นผู้ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา   
การจ าหน่าย  และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วน
ที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  ที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าที่ประกาศนี้  
มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ชื่อผู้ใช้  (Username)  และรหัสผ่าน  (Password)  นั้นต่อไปได้  จนถึงวันสิ้นอายุ
ของทะเบียน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

นันธิกา  ทังสุพานิช 
อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๔
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กรมธุรกิจพลังงาน 

แบบค าขอลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ   
ผู้ยื่นแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับ 
ความเห็นชอบ  และผู้ยื่นแบบรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย  

และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบ ลักษณะและคุณภาพ
ของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนทีไ่ม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่

ทะเบียนรบัเลขที่........................ 

วันเดือนปีที่รับ........................... 

เจ้าหน้าที่ผู้รบั ............................  

ยื่นต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่าน ศนูย์บริการธุรกิจพลงังาน 

1. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้าน้ ามนัภาษาไทย) ......................................................................................................................................................... 

(ชื่อผู้ค้าน้ ามนัภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................... 

ประเภทของกิจการ    บุคคลธรรมดา    บจก.    บมจ.    หจก.   อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................
เลขประจ าตัวประชาชน (กรณีบคุคลธรรมดา)               

เลขทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิตบิุคคล)               

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร               
ประเภทผู้ค้าน้ ามนั  มาตรา 7 ใบอนุญาตเลขที่ ....................   มาตรา 7 ในเขตปลอดอากร ใบอนุญาตเลขที่ ...................... 

 มาตรา 10 เลขทะเบียน .............................  มาตรา 11 เลขทะเบียน........................... อ่ืนๆ ........................................ 

ส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่....................หมู่ที่........อาคาร/หมู่บ้าน..........................................ห้องเลขที่....................ชั้นที่............. 
ตรอก/ซอย...................................................................ถนน............................................................ต าบล/แขวง................................... 

อ าเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์................................. 

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

2. ขออนุมัติลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่  

 กรมธุรกิจพลังงานก าหนด 
  ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะ 

 และคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด 
  ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับ

 ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด 

 โดยได้ส่งหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในท้ายแบบมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

3. ในการยื่นแบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด เพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของ 
น้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  หรือแบบรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย  
และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนด ข้าพเจ้าจะท าการรับ-ส่งข้อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน โดยข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของ  
Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 

 NT    TDID    อ่ืนๆ )โปรดระบุ(   ………….………….......……………….....…………………………………. 
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ………………………………………………………………..……………….. 

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง Certificate จะต้องยื่นแบบแจ้ง ธพ.อ 2-2 เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 
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4. นอกเหนือจากการด าเนินการด้วยตนเอง ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจให้พนักงานของข้าพเจ้าตามรายชื่อข้างท้ายกระท าการยื่นแบบแจ้ง
ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดเพื่อขอความเห็นชอบ หรือแบบแจ้ง
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ 
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึกการแจ้ง
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หรือกระท าการยื่น
แบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับ 
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด   โดยข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบ 
ในการกระท าของพนักงานของข้าพเจ้าในทุกกรณี 

ชื่อพนักงานที่ขอบัญชผีู้ใช้ย่อย เลขบัตรประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง เพื่อใช้บริการในการยื่น 
แบบแจ้ง แบบแจ้งเพิ่มเตมิ 

เปลี่ยนแปลง และยกเลิก 
รายละเอียด 

การไดร้ับความเห็นชอบ 

แบบรายงาน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหตุ 1) ให้แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการโดยท าเคร่ืองหมายกากบาทในช่องแบบแจ้ง หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ หรือแบบรายงาน 

            2) ต้องส่งหนังสือมอบอ านาจที่ได้มอบอ านาจให้พนักงานที่ขอบัญชีผู้ใช้ย่อยตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้กระท าการ 
ยื่นแบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  
เพื่อขอความเห็นชอบ หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะ
และคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด ทางอิเล็กทรอนิกส์  
และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึกการแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียด
การได้รับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หรือกระท าการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะ  
และคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  แล้วแต่กรณี 

            3) พนักงานที่ขอบัญชีผู้ใช้ย่อยจะได้รับอนุมัติการลงทะเบียนไม่เกินสิทธิ์ที่ผู้ค้าน้ ามันได้รับอนุมัติการลงทะเบียน  
และต้องไม่เกินสิทธิ์ที่ระบุในหนังสือมอบอ านาจ 

            4) กรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกชื่อพนักงานที่ขอบัญชีผู้ ใช้ย่อย หรือเปลี่ยนแปลงการใช้บริการจะต้องแจ้ง 
ต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 

5. เมื่อกรมธุรกิจพลั งงานพิจารณาให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็นไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนดและออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือให้ความเห็นชอบการแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบและออกแบบบันทึกการแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียด 
การได้รับความเห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึก 
การแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ โดยวิธี 
 รับด้วยตนเอง ณ ที่ท าการกรมธุรกิจพลังงาน โดยขอให้แจ้งการออกหนังสือรับรอง หรือแบบบันทึกการแจ้งเพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ ให้ข้าพเจ้าทราบทาง E-mail Address ที่แจ้งลงทะเบียนข้างต้น 
และข้าพเจ้าจะมารับเอกสารดังกล่าวภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้ง ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ขอให้จัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนข้างต้น 

 รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขอให้จัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนข้างต้น 
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6. การยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่      
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ
ของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้ง
รายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  ซึ่งข้าพเจ้าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมธุรกิจพลังงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม  
และกรมธุรกิจพลังงานได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ในการขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือการแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับ 
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือการแจ้งรายงาน
ข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่  
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใดๆ 
หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 

7. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแจ้ง  
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนด หรือเพื่ อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ 
ของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้ง
รายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ 
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้ากระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมธุรกิจพลังงานเพิกถอนการลงทะเบียนและงดรับแบบแจ้ง 
ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดเพื่อขอความเห็นชอบ หรือแบบแจ้ง
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ 
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย  
และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนด ของข้าพเจ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

8. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า และพนักงานของข้าพเจ้า  
แก่กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
และข้อมูลนิติบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 

9. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมธุรกิจพลังงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ส าหรับการลงทะเบียนการใช้
ระบบบริการอนุมัติ อนุญาต และขอความเห็นชอบเพื่อค้าน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุ รกิจพลังงานก าหนด 
(ระบบ E-Offspec) เท่านั้น 

10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นและหลักฐานประกอบที่ส่งตามที่ก าหนดไว้ในท้ายแบบค าขอถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ 

 

ลงชื่อ ...............................................................................ผู้มีอ านาจลงนาม 
(..............................................................................) 
วันที่ ....................................................................... 

                      ประทับตรานติิบุคคล                       ลงชือ่ ...............................................................................ผู้มีอ านาจลงนาม 
                              (ถ้ามี)                                         (..............................................................................) 

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

ลงชื่อ ...............................................................................ผู้มีอ านาจลงนาม 
(..............................................................................) 
วันที่ ....................................................................... 
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             ส าหรับเจ้าหนา้ที ่

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

ลงชื่อ..........................................................................เจ้าหน้าที่ 
(.........................................................................) 
วันที่ ................................................................. 

ค าสั่ง 
 อนุมัติ ตั้งแต่วนัที่..........................................เปน็ต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
      (............................................................) 
      วันที่ .................................................... 
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หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขออนุมัติลงทะเบียน 
1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ส่ง 

(1) กรณีที่ติดต่อด้วยตนเองให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจ าเป็นและต้องการส าเนาเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดท าส าเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดท าส าเนา  
เอกสารนั้น) แต่หากไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
ของผู้ขอ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(3) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ ามัน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (กรณีเป็น 
ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11) 

(4) ส าเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
(5) ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่  พร้อมลงนามรับรอง  

ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (กรณีที่ผู้ขอมิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ) 
(6) แผ่นซีดี จ านวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จ านวน 1 อัน ซึ่งบรรจุส าเนา  

ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ  (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก  Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมส าเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(7) กรณีขอมีบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงานตามข้อ 4 ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าว
กระท าการยื่ นแบบแจ้งลั กษณะและคุณภาพของน้ ามัน เชื้ อ เพลิ งเฉพาะส่ วนที่ ไม่ เป็ น ไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนดเพื่อขอความเห็นชอบ หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียด
การได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามัน เชื้ อ เพลิงเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็น ไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึก
การแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว หรือกระท าการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา  
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่  
ไม่ เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี  และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่ 
รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์  พร้อมส่งส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

(8) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน ให้ส่ งหนังสือมอบอ านาจ 
ซึ่งระบุอ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนด หรือเพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือยื่นแบบรายงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับ
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี  
และติดอากรแสตมป์  30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 
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2. กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ให้ส่ง 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร 

หรือส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน และข้อมูล 
ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้า      
น้ ามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ประสงค์จะขอ 
ความเห็นชอบ พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด ในกรณีที่เป็นส านักงานผู้แทนให้ส่งส าเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการ
ต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรอง  ส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(2) กรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจติดต่อด้วยตนเองให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง และหากจ าเป็น 
และต้องการส าเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดท าส าเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดท าส าเนาเอกสารนั ้น แต่หากกรรมการผู ้มีอ านาจ ไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 1 ชุด และกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  
หรือใบส าคญัคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตท างาน (Work Permit) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรในนามนิติบุคคล หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้ง 
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(4) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ ามัน พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
และประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10  
หรือ มาตรา 11) 

(5) แผ่นซีดี จ านวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จ านวน 1 อัน ซึ่งบรรจุส าเนา 
ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมส าเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(6) กรณีขอมีบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงานตามข้อ 4 ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระท าการยื่นแบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ ามัน เชื้ อ เพลิ งเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็น ไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนดเพื่อขอความเห็นชอบ หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียด
การได้รับความเห็นชอบลั กษณะและคุณภาพของน้ ามัน เชื้ อ เพลิ งเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็น ไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึก
การแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว หรือกระท าการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา  
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่  
ไม่ เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี  และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่ 
รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์  พร้อมส่งส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) หรือใบส าคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตท างาน  (Work Permit) พร้อมลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
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(7) หากกรรมการผู้มีอ านาจไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือ  
มอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอลงทะเบียน เพื่อยื่นแบบแจ้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับ 
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด 
หรือยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของ
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลัง งาน
ก าหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ 
พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่ผู้มอบอ านาจเป็นคนต่างด้าว ให้ส่งส าเนา 
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบส าคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตท างาน (Work Permit) พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

3. กรณีเป็นสหกรณ์ ให้ส่ง 
(1) ส าเนาใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ 

(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
(2) ส าเนาข้อบังคับสหกรณ์ โดยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ 

หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ ามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบ พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(3) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งหรือรายงานการประชุมแต่งตั้งผู้มีอ านาจกระท าการแทนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ านาจ  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(4) กรณีที่ผู้มีอ านาจกระท าการแทนสหกรณ์ติดต่อด้วยตนเองให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง  
(หากจ าเป็นและต้องการส าเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้จัดท าส าเนาดังกล่าวขึ้นเอง  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดท าส าเนาเอกสารนั้น) แต่หากผู้มีอ านาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง  
ให้ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจ พร้อมลงนามรับรอง  
ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(5) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้ง  
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(6) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ ามัน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา
สหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11) 

(7) ส าเนาทะเบียนบา้นสถานที่ตั้งส านกังานสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา
สหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(8) ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานทีป่ระกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีที่สหกรณ์มิใช่เจ้าของสถานที่ตั้ง
ส านักงานสหกรณ์) 

(9) ส าเนารายงานการประชุมของสหกรณ์ที่มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ด าเนินการขอลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบแจ้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับ 
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เปน็ไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด 
หรือยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของ
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนด  แล้วแต่กรณี  พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์  (ถ้ามี )  
จ านวน 1 ชุด 
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(10) แผ่นซีดี จ านวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จ านวน 1 อัน ซึ่งบรรจุส าเนา
ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ  (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก  Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมส าเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(11) กรณีขอมีบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงานตามข้อ 4 ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าว  
กระท าการยื่นแบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ ามัน เชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็นไ ปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนดเพื่อขอความเห็นชอบ หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก 
รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึก
การแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว หรือกระท าการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา  
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี  และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่ 
รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ อ านาจที่ลงนาม 
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

(12) หากผู้มีอ านาจไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือ  
มอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอลงทะเบียน เพื่อยื่นแบบแจ้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับ 
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนด หรือยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย  
และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เร่ือง 
อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและ 
ผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

4. กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้ส่ง 
(1) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

และประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
(2) ส าเนาแบบค าขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่ระบุความประสงค์จะประกอบ

กิจการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ ามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์  
จะขอความเห็นชอบ พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) 
จ านวน 1 ชุด 

(3) ส าเนาเอกสารส าคัญแสดงการด าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ านาจ
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีมีการต่ออายุ 
วิสาหกิจชุมชน) 

(4) ส าเนาหนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือส าเนา
รายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ านาจกระท าการแทน
วิสาหกิจชุมชน และลายเซ็นของผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด  
พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
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(5) กรณีที่ผู้มีอ านาจกระท าการแทนวิสาหกิจชุมชนติดต่อด้วยตนเองให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง  
มาแสดง (หากจ าเป็นและต้องการส าเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดท าส าเนาดังกล่าวขึ้นเอง  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดท าส าเนาเอกสารนั้น) แต่หากผู้มีอ านาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน 1 ชุด 

(6) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรในนามวิสาหกิจชุมชน หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  
หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมผู้มีอ านาจ  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(7) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ ามัน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา
วิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11) 

(8) ส าเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งส านักงานวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
และประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(9) ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีที่วิสาหกิจชุมชนมิใช่เจ้าของ
สถานที่ตั้งส านักงานวิสาหกิจชุมชน) 

(10) ส าเนารายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติเห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชนด าเนินการขอลงทะเบียนเป็น
ผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียด 
การได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามัน เชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็นไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา  
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ 
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจ านวน 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา 
วิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

 

(11) แผ่นซีดี จ านวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จ านวน 1 อัน ซึ่งบรรจุส าเนา
ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมส าเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(12) กรณีขอมีบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงานตามข้อ 4 ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระท าการยื่นแบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ ามัน เชื้อ เพลิ งเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็น ไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนดเพื ่อขอความเห็นชอบ หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก 
รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึก
การแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว หรือกระท าการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา  
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี  และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่ 
รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 
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(13) หากผู้มีอ านาจไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอลงทะเบียน เพื่อยื่นแบบแจ้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับ 
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนด หรือยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย  
และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เร่ือง 
อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ  
และผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด   
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กรมธุรกิจพลังงาน 

แบบค าขอเปลี่ยนแปลง ต่ออาย ุและยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่นแบบแจ้ง 
เพื่อขอความเห็นชอบ  ผู้ยืน่แบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก 

รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ และผู้ยื่นแบบรายงานข้อมูลการจัดหา  
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงทีไ่ด้รับความเห็นชอบ 

ลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนทีไ่ม่เป็นไปตามที ่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด โดยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่

ทะเบียนรบัเลขที่........................ 

วันเดือนปีที่รับ........................... 

เจ้าหน้าที่ผู้รบั............................ 

ยื่นต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่าน ศนูย์บริการธุรกิจพลงังาน 

1. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้าน้ ามนัภาษาไทย) ......................................................................................................................................................... 
(ชื่อผู้ค้าน้ ามนัภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................... 

ประเภทของกิจการ    บุคคลธรรมดา    บจก.    บมจ.    หจก.  อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................
เลขประจ าตัวประชาชน (กรณีบคุคลธรรมดา)               

เลขทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิตบิุคคล)               

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร               
2. ขออนุมัติ 
 ต่ออายุทะเบียน 
 ยกเลิกการลงทะเบียน 
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเป็นดังนี้ (ให้กรอกข้อมูลเฉพาะรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง) 
 ชื่อผู้คา้น้ ามนั 

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

 ประเภทผู้คา้น้ ามัน 
 มาตรา 7 ใบอนุญาตเลขที่ ...........................   มาตรา 7 ในเขตปลอดอากร ใบอนุญาตเลขที่ ............................. 
 มาตรา 10 เลขทะเบียน .......................  มาตรา 11 เลขทะเบียน ...........................  อ่ืนๆ .......................... 

 ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่............อาคาร/หมู่บ้าน..................................................ห้องเลขที่.......................ชั้นที่............. 
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์..................................... 

 โทรศัพท์..................................................            โทรสาร................................................... 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)……………………............................................………....…… 
 เป็นสมาชิกของ Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 
  NT    TDID    อ่ืนๆ )โปรดระบุ(   .………….......……………….....………………………………………………… 

หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ………………………………………………………………..…………………..…………….. 
 เมื่อกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่

กรมธุรกิจพลังงานก าหนดและออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ  หรือให้ความเห็นชอบการแจ้งเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบและออกแบบบันทึกการแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองการให้
ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึกการแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ โดยวิธี 
 รับด้วยตนเอง ณ ที่ท าการกรมธุรกิจพลังงาน โดยขอให้แจ้งการออกหนังสือรับรอง หรือแบบบันทึกการแจ้งเพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ  ให้ข้าพเจ้าทราบทาง E-mail Address  
ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ และข้าพเจ้าจะมารับเอกสารดังกล่าวภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้ง ทั้งนี้ หากพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ขอให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ 

 รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขอให้จัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนไว้  
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3. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใชบ้ริการเป็น (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่  
  กรมธุรกิจพลังงานก าหนด 
  ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
  และคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด 
  ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับ 
  ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด 
หมายเหตุ กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้บริการต้องขออนุมัติลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ย่อยใหม่ทั้งหมด โดยให้กรอกรายละเอียดในตารางข้อ 4.  

4. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงบัญชผีูใ้ช้ย่อยเป็น 
ชื่อพนักงานที่ขอบัญชผีู้ใช้ย่อย เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่ง เพื่อใช้บริการในการยื่น 

แบบแจ้ง แบบแจ้งเพ่ิมเตมิ 
เปลี่ยนแปลง และ
ยกเลิก รายละเอียด 

การไดร้ับความเห็นชอบ 

แบบรายงาน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหตุ 1) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อยให้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ย่อยใหม่ทั้งหมด 
             2) ให้แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการโดยท าเครื่องหมายกากบาทในช่องแบบแจ้ง หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ หรือแบบรายงาน 
             3) ต้องส่งหนังสือมอบอ านาจที่ ได้มอบอ านาจให้พนักงานที่ขอบัญชีผู้ ใช้ย่อยตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้กระท าการ 

ยื่นแบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  
เพื่อขอความเห็นชอบ หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพของน้ ามันเชื ้อเพลิงเฉพาะส่วนที ่ไม่เป็นไปตามที ่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  ทางอิเล็กทรอนิกส์  
และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึกการแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียด 
การได้รับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หรือกระท าการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะ  
และคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  แล้วแต่กรณี  

             4) พนักงานที่ขอบัญชีผู้ ใช้ย่อยจะได้รับอนุมัติการลงทะเบียนไม่เกินสิทธิ์ที่ผู้ค้าน้ ามันได้รับอนุมัติการลงทะเบียน  
และต้องไม่เกินสิทธิ์ที่ระบุในหนังสือมอบอ านาจ 

5. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า และพนักงานของข้าพเจ้า 
แก่กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
และข้อมูลนิติบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 
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6. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมธุรกิจพลังงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ส าหรับการขอเปลี่ยนแปลง  
ต่ออายุ และยกเลิก ทะเบียนการใช้ระบบบริการอนุมัติ อนุญาต และขอความเห็นชอบเพื่อค้าน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด (ระบบ E-Offspec) เท่านั้น 

7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นและหลักฐานประกอบที่ส่งตามที่ก าหนดไว้ในท้ายแบบค าขอถูกต้องและเป็นความจริง  
ทุกประการ และขอให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอ 
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเพื่อแจ้งเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเป็นผู ้ยื ่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา การจ าหน่าย  
และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนดต่อไป 

 
 
 

ลงชื่อ ...............................................................................ผู้มีอ านาจลงนาม 
(..............................................................................) 
วันที่ ....................................................................... 

                      ประทับตรานติิบุคคล                        ลงชื่อ ...............................................................................ผู้มีอ านาจลงนาม 
                              (ถ้ามี)                                         (..............................................................................) 

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

ลงชื่อ ...............................................................................ผู้มีอ านาจลงนาม 
(..............................................................................) 
วันที่ ....................................................................... 

             ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
ความเห็นเจ้าหน้าที ่
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
 
 

ลงช่ือ..........................................................................เจา้หน้าท่ี 
(.........................................................................) 
วันท่ี ................................................................. 

ค าสั่ง 
 อนุมัติ ตั้งแต่วันท่ี..............................................เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  
 
 
 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
             (..........................................................) 
      วันท่ี .................................................... 
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หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน  
 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ส่ง 
(1) กรณีที่ติดต่อด้วยตนเองให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจ าเป็นและต้องการส าเนาเอกสาร 

พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดท าส าเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดท าส าเนา  
เอกสารนั้น) แต่หากไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  
ของผู้ขอพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 

(2) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด     
(กรณีเปลี่ยนชื่อ) 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนที่ตั้ง) 
(4) ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมลงนามรับรอง    

ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนที่ตั้งและผู้ขอมิใช่เจ้าของสถานประกอบการแห่งใหม่) 
(5) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ ค้าน้ ามัน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด  

(กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ค้าน้ ามัน) 
(6) แผ่นซีดี จ านวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์  (USB Flash Drive) จ านวน  1 อัน ซึ่งบรรจุส าเนา 

ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมส าเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนแปลงการเป็น
สมาชิกของ Certificate Authority) 

(7) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงาน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระท าการยื่นแบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ ามัน เชื้ อ เพลิ งเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็ น ไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนดเพื่อขอความเห็นชอบ หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียด
การได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามัน เชื้ อ เพลิงเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็น ไปตามที่  
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึก
การแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว หรือกระท าการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา  
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่  
ไม่ เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี  และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่ 
รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์  พร้อมส่งส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

 (8) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจ 
ซึ่งระบุอ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่น 
แบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ 
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียด 
การได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามัน เชื้ อ เพลิงเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็น ไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเป็นผู้ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา  
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่  
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร 
หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์  พร้อมส่ งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 
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2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ให้ส่ง 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร 

หรือส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ 
หรือยกเลิกการลงทะเบียน และข้อมูลในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิด
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบ พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง        
และประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี ) จ านวน 1 ชุด ในกรณีที่ เป็นส านักงานผู้แทนให้ส่ง            
ส าเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติ     
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 

(2) กรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจติดต่อด้วยตนเองให้น าบัตรประจ าตั วประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจ าเป็น 
และต้องการส าเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดท าส าเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
ที่เกิดจากการจัดท าส าเนาเอกสารนั้น) แต่หากกรรมการผู้มีอ านาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งส าเนา  
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 1 ชุด  และกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  
หรือใบส าคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตท างาน (Work Permit) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 

(3) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ ามัน พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
และประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ค้าน้ ามัน) 

(4) แผ่นซีดี จ านวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จ านวน 1 อัน ซึ่งบรรจุส าเนา 
ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ  (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก  Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมส าเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนแปลงการเป็น
สมาชิกของ Certificate Authority) 

(5) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงาน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระท าก ารยื่ น แบ บ แจ้ งลั กษ ณ ะและคุ ณ ภ าพ ของน้ า มั น เชื้ อ เพ ลิ ง เฉพ าะส่ วน ที่ ไม่ เป็ น ไป 
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดเพื่อขอความเห็นชอบ หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก 
รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่  
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึก
การแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว หรือกระท าการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา  
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่  
ไม่ เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี  และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่ 
รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) หรือใบส าคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตท างาน (Work Permit) พร้อมลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
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(6) หากกรรมการผู้มีอ านาจไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือ 
มอบอ าน าจซึ่ งระบุ อ าน าจให้ผู้ ล งน าม เป็ นผู้ ด า เนิ นการแทน ในการ ขอ เปลี่ ยนแปลง ต่ ออายุ  
และยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ 
ของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ 
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเป็นผู้ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูล
การจัดหา การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 30 บาท  
ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื ่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส า เนาบ ัตรประจ าต ัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 
ในกรณีที่ผู้มอบอ านาจเป็นคนต่างด้าว ให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบส าคัญคนต่างด้าว  
หรือใบอนุญาตท างาน (Work Permit) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

3. กรณีเป็นสหกรณ์ ให้ส่ง 
(1) ส าเนาใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ 

(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 
(2) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งหรือรายงานการประชุมแต่งตั้งผู้มีอ านาจกระท าการแทนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ านาจ  

ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี)  
(3) กรณีที่ผู้มีอ านาจกระท าการแทนสหกรณ์ติดต่อด้วยตนเองให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง  

(หากจ าเป็นและต้องการส าเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้จัดท าส าเนาดังกล่าวขึ้นเอง  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดท าส าเนาเอกสารนั้น) แต่หากผู้มีอ านาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อ ง  
จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 

(4) ส าเนาหนังสือรับจดทะเบียน เพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ ใหม่และเปลี่ยนชื่อหรือที่ตั้ งสหกรณ์  
พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนชื่อ
หรือเปลี่ยนที่ตั้งส านักงานสหกรณ์) 

(5) ส าเนาทะเบียนบา้นสถานที่ตั้งส านักงานสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา
สหกรณ์ )ถ้ามี(  จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนที่ตั้งส านักงานสหกรณ์) 

(6) ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนที่ตั้งส านักงานสหกรณ์ 
และสหกรณ์มิใช่เจ้าของสถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่) 

(7) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ ามัน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา
สหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ค้าน้ ามัน) 

(8) แผ่นซีดี จ านวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จ านวน 1 อัน ซึ่งบรรจุส าเนา 
ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมส าเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนแปลงการเป็น
สมาชิกของ Certificate Authority) 

(9) กรณีการขอต่ออายุทะเบียน ยกเลิกทะเบียน เปลี่ยนแปลงการใช้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อย  
ให้ส่งส าเนารายงานการประชุมของสหกรณ์ ที่มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ด าเนินการต่ออายุทะเบียน  
ยกเลิกทะเบียน เปลี่ยนแปลงการใช้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อย แล้วแต่กรณี พร้อมผู้มีอ านาจ 
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
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(10) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงาน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระท าการยื่นแบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ ามัน เชื้ อเพลิ งเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็นไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนดเพื่อขอความเห็นชอบ หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก 
รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึก
การแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว หรือกระท าการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา  
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี  และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่ 
รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

(11) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจ 
ซึ่งระบุอ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน  
เป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก 
รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเป็นผู้ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา 
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร 
หมวด 6 เรื ่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

4. กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้ส่ง 
(1) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

และประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 
(2) ส าเนาเอกสารส าคัญแสดงการด าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ านาจ    

ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี ซึ่งมีการต่ออายุ
วิสาหกิจชุมชน) 

(3) ส าเนาหนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือส าเนา
รายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ านาจกระท าการแทน
วิสาหกิจชุมชน และลายเซ็นของผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด  
พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 

(4) กรณีที่ผู้มีอ านาจกระท าการแทนวิสาหกิจชุมชนติดต่อด้วยตนเองให้น าบัตรประจ าตั วประชาชนตัวจริง 
มาแสดง (หากจ าเป็นและต้องการส าเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดท าส าเนาดังกล่าวขึ้นเอง  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดท าส าเนาเอกสารนั้น) แต่หากผู้มีอ านาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มี อ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน 1 ชุด 

(5) ส าเนาแบบค าร้องขอปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเอกสารส าคัญแสดง    
การอนุมัติให้มีการปรับปรุงทะเบียน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา 
วิสาหกิจชุมชน  (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนที่ตั้งส านักงานวิสาหกิจชุมชน) 

(6) ส าเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งส านักงานวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
และประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนที่ตั้งส านักงานวิสาหกิจชุมชน) 
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(7) ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) (กรณีเปลี่ยนที่ตั้งส านักงานวิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจชุมชนมิใช่เจ้าของสถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่) 

(8) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ ามัน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา   
วิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ค้าน้ ามัน) 

(9) แผ่นซีดี จ านวน 1 แผ่น หรือ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์  (USB Flash Drive) จ านวน 1 อัน ซึ่งบรรจุส าเนา 
ไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number)  
ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมส าเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียด
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial Number) ที่ออกโดยผู้ ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority : CA) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนแปลงการเป็น
สมาชิกของ Certificate Authority) 

(10) กรณีการขอต่ออายุทะเบียน ยกเลิกทะเบียน เปลี่ยนแปลงการใช้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อย  
ให้ส่งส าเนารายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติ เห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชนด าเนินการ 
ต่ออายุทะเบียน ยกเลิกทะเบียน เปลี่ยนแปลงการใช้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อย แล้วแต่กรณี 
พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(11) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงาน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าว 
กระท าการยื่นแบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ ามัน เชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็นไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก าหนดเพื่อขอความเห็นชอบ หรือแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก 
รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือแบบบันทึก
การแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว หรือกระท าการยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา  
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่
ไม่ เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี  และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่ 
รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

(12) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจ 
ซึ่งระบุอ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน  
เป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเพื่อแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก 
รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานก าหนด หรือเป็นผู้ยื่นแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายงานข้อมูลการจัดหา 
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด แล้วแต่กรณี และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวล
รัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 


