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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะ

และคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมธุรกิจพลังงานกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง  ออกตามความ
ในมาตรา  ๒๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งกําหนดให้ 
การจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะและคุณภาพแตกต่างจากที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด  
โดยให้ผู้ค้าน้ํามันต้องย่ืนแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่อธิบดีกําหนด  และต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีก่อน  นั้น 

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้าน้ํามันในการขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ
ของน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศดังกล่าว  กรมธุรกิจพลังงาน 
จึงเพิ่มช่องทางการย่ืนแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์  นอกเหนือจากการยื่นแบบแจ้งด้วยตนเอง  ณ  ที่ทําการ
กรมธุรกิจพลังงาน 

ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการย่ืนแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“แบบแจ้ง”  หมายความว่า  แบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วน 

ที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดเพื่อขอความเห็นชอบ  ตามที่กําหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  
ว่าด้วยการกําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในนํ้ามันเชื้อเพลิง
และลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 

“หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ”  หมายความว่า  หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด  ตามที่
กําหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอความ
เห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในนํ้ามันเชื้อเพลิงและลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วน 
ที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
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“หนังสือแจ้งผลการพิจารณา”  หมายความว่า  หนังสือที่กรมธุรกิจพลังงานออกให้เพื่อแจ้ง 
ผลการพิจารณาแบบแจ้งที่ผู้ค้าน้ํามันย่ืนทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศน้ี  ทั้งแจ้งการให้ความเห็นชอบ
หรือการไม่ให้ความเห็นชอบ  หรือการให้ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม  และให้หมายความรวมถึง
การแจ้งผลการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ข้อ ๓ กรณีที่มิได้มีบทบัญญัติในเร่ืองใดไว้ในประกาศฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย   
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวดที่  ๑ 
การลงทะเบียน  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน  การต่ออายุทะเบียน   

และการสิ้นสภาพทะเบียน 
 

 

ข้อ ๔ ให้ผู้ค้าน้ํามันที่มีความประสงค์จะย่ืนแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด  ย่ืนคําขอ
ลงทะเบียนพร้อมหลักฐานประกอบ  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  ตามแบบ  ธพ.อ  ๒ - ๑  
ท้ายประกาศน้ี 

เม่ือได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว  ระบบจะจัดส่งชื่อผู้ใช้  (Username)  ให้ผู้ค้าน้ํามัน 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ค้าน้ํามันกําหนดรหัสผ่าน  (Password)  ด้วยตนเอง  ซึ่งทะเบียน 
มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ  และผู้ค้าน้ํามันสามารถขอต่ออายุทะเบียนออกไปได้คร้ังละไม่เกินหนึ่งปี  
โดยให้นับอายุทะเบียนต่อจากวันสิ้นอายุของทะเบียนเดิม 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนต่างจากที่ได้รับอนุมัติ  ให้ผู้ค้าน้ํามัน 
ย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงพร้อมหลักฐานประกอบ  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน   
ตามแบบ  ธพ.อ  ๒ - ๒  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๖ การขอต่ออายุทะเบียน  ให้ผู้ค้าน้ํามันย่ืนคําขอต่ออายุทะเบียนพร้อมหลักฐาน
ประกอบ  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  ตามแบบ  ธพ.อ  ๒ - ๒  ท้ายประกาศนี้  
ก่อนวันสิ้นอายุ  หากผู้ค้าน้ํามันไม่ขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ย่ืนคําขอลงทะเบียนใหม่ 

ข้อ ๗ เม่ือปรากฏว่าข้อมูลหรือหลักฐานประกอบท่ีใช้ในการลงทะเบียนเป็นเท็จ  อธิบดีอาจ  
เพิกถอนการลงทะเบียนของผู้ค้าน้ํามันโดยให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นอันสิ้นสภาพไป  และห้ามมิให้
ผู้ค้าน้ํามันย่ืนคําขอลงทะเบียนภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 
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หมวดที่  ๒ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นแบบแจ้ง  การพิจารณาและการแจ้งผลการพิจารณาแบบแจ้ง  

และการจําหน่ายแบบแจ้งออกจากสารบบ 
 

 

ข้อ ๘ ให้ผู้ค้าน้ํามันย่ืนแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้  การพิจารณาแบบแจ้งและ
เอกสารประกอบให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในนํ้ามันเชื้อเพลิงและลักษณะและ
คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 

ข้อ ๙ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแบบแจ้งและเอกสารประกอบของผู้ค้าน้ํามันที่ย่ืน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะแจ้งผลการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ค้าน้ํามันทราบ 
หรือดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม  หากไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบส่งข้อมูล  ระบบรับข้อมูล  หรือเหตุอื่นใด  จะแจ้งผลการพิจารณา
ดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ค้าน้ํามันได้แจ้ง
ลงทะเบียนไว้ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ค้าน้ํามันได้รับแจ้งผลการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ดําเนินการอื่นใด  
ที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม  ให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากผู้ค้าน้ํามันไม่ดําเนินการ  หรือดําเนินการ   
ไม่ครบถ้วนถูกต้องให้ถือว่าผู้ค้าน้ํามันไม่ประสงค์จะดําเนินการใด ๆ  กับแบบแจ้งต่อไป  และแบบแจ้งดังกล่าว 
จะถูกจําหน่ายออกจากสารบบ 

หมวดที่  ๓ 
การออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ  วิธีการรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ   

และเง่ือนไขที่ผู้ค้าน้ํามันที่ได้รับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 
 

 

ข้อ ๑๑ เม่ืออธิบดีให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วน 
ที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดตามที่ผู้ค้าน้ํามันแจ้งแล้ว  กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรอง
การให้ความเห็นชอบให้ผู้ค้าน้ํามัน 

ข้อ ๑๒ วิธีการรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบมีสองวิธี  คือ  ผู้ค้าน้ํามันมารับด้วยตนเอง  
ณ  ที่ทําการกรมธุรกิจพลังงาน  หรือกรมธุรกิจพลังงานจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยให้
ผู้ค้าน้ํามันเลือกวิธีการรับในแบบ  ธพ.อ  ๒ - ๑  ท้ายประกาศน้ี 
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ข้อ ๑๓ ผู้ค้าน้ํามันที่ได้รับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการ 
ขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในนํ้ามันเชื้อเพลิงและลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



แบบ ธพ.อ 2-1 หน้า 1 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 

แบบค าขอลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความ
เห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนทีไ่ม่เป็นไปตามที่

กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด 

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 านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่  ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน.................................................ห้องเลขที่......................ชั้นที่.............เลขที่.................. 
หมู่ที่........ตรอก/ซอย.............................................. ถนน...................................................ต าบล/แขวง................................................ 
อ าเภอ/เขต................................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์...................................โทรสาร................................จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)……………………...………....…… 

2. ขออนุมัติลงทะเบียนเพื่อใช้บริการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด โดยได้ส่งหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในท้ายแบบมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

3. ในการยื่นแบบแจ้ง ข้าพเจ้าจะท าการรับ-ส่งข้อมูลและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน โดยข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของ 
Certificate authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital signature) 
  TOT    CAT    TDID    อ่ืนๆ )โปรดระบุ(   ………….………….......……………….....……………… 
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial number) ………………………………………………………………..……………….. 
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง Certificate จะต้องยื่นแบบแจ้ง ธพ.อ 2-2 เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 

4. นอกเหนือจากการด าเนินการด้วยตนเอง ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจให้พนักงานของข้าพเจ้าตามรายชื่อข้างท้ายกระท าการยื่นแบบแจ้ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนด และรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยข้าพเจ้ายินยอมรับผิ ดชอบในการ
กระท าของพนักงานของข้าพเจ้าในทุกกรณี 

 

ชื่อพนักงานที่ขอบัญชผีู้ใช้ย่อย เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

หมายเหตุ 1) ต้องส่งหนังสือมอบอ านาจให้พนักงานตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้กระท าการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์และรั บ
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ 

2) กรณีที่มีการยกเลิกหรือเพิ่มเติมพนักงานจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 
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5. เมื่อกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับ
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบโดยวิธี 
 รับด้วยตนเอง ณ ที่ท าการกรมธุรกิจพลังงาน โดยขอให้แจ้งการออกหนังสือรับรองให้ข้าพเจ้าทราบทาง E-mail address ที่

แจ้งลงทะเบียนข้างต้น และข้าพเจ้าจะมารับหนังสือรับรองภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งการออกหนังสือรับรอง ทั้งนี้ หากพ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ขอให้จัดส่งหนังสือรับรองให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนข้างต้น 

 รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขอให้จัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนข้างต้น 
6. การยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรม

ธุรกิจพลังงานก าหนด ซึ่งข้าพเจ้าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมธุรกิจพลังงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม และกรมธุรกิจพลังงานได้
ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในการขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรม
ธุรกิจพลังงานก าหนดแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใดๆ หรือเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย 

7. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมธุรกิจพลังงานที่เก่ียวข้องกับการยื่นแบบแจ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้ากระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าว 
ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมธุรกิจพลังงานเพิกถอนการลงทะเบียนและงดรับแบบแจ้งของข้าพเจ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

8. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า และพนักงานของข้าพเจ้าแก่กรม
ธุรกิจพลังงาน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ และข้อมูล      
นิติบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 

9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นและหลักฐานประกอบที่ส่งตามที่ก าหนดไว้ในท้ายแบบค าขอถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ 

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

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

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

             ส าหรับเจ้าหนา้ที ่

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

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

ค าสั่ง 
 อนุมัติ ตั้งแต่ .................................................เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
      (............................................................) 
      วันที่ .................................................... 
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หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขออนุมัติลงทะเบียน 
 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 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 (กรณีเป็นผู้ค้าน้ ามัน

ตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11) 
(4) ส าเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
(5) ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (เฉพาะกรณีที่ผู้ขอมิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ) 
(6) Copy แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial 

number) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน จ านวน 1 แผ่น  
(7) กรณีขอมีบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงานตามข้อ 4 ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าวกระท า

การยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่
เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร 
หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

(8) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุ
อ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความ
เห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด และติด
อากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน
คนละ 1 ชุด 

2. กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือ

ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน และข้อมูลในหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 
เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ ามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบ พร้อมกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด ในกรณีที่เป็น
ส านักงานผู้แทนให้ส่งส าเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง จ านวน 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
ใบส าคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตท างาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรในนามนิติบุคคล หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(4) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ ามัน พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ    
มาตรา 11) 
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(5) Copy แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial 

number) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน จ านวน 1 แผ่น 
(6) กรณีขอมีบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงานตามข้อ 4 ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าวกระท า

การยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่
เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร 
หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจเป็นคน   
ต่างด้าวให้ส่งส าเนาหนังสอืเดินทาง (Passport) หรือใบส าคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตท างาน (Work permit) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(7) หากกรรมการผู้มีอ านาจไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อื่นลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งระบุอ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนด และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่ผู้มอบอ านาจเป็นคนต่างด้าว ให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบส าคัญ
คนต่างด้าว 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 
(2) ส าเนาข้อบังคับสหกรณ์ โดยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ 

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

(3) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งหรือรายงานการประชุมแต่งตั้งผู้มีอ านาจกระท าการแทนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการแทนสหกรณ์ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(5) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(6) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ ามัน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ 
(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือมาตรา 11) 

(7) ส าเนาทะเบียนบ้านส านักงานสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์    
(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(8) ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (เฉพาะกรณีที่สหกรณ์มิใช่เจ้าของสถานที่ตั้ง
ส านักงานสหกรณ์) 

(9) ส าเนารายงานการประชุมของสหกรณ์ที่มติเห็นชอบให้สหกรณ์ด าเนินการขอลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรม
ธุรกิจพลังงานก าหนด พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
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(10) Copy แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial 

number) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน จ านวน 1 แผ่น 
(11) กรณีขอมีบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงานตามข้อ 4 ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าวกระท า

การยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่
เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร 
หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

(12) หากผู้มีอ านาจไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่ง
ระบุอ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอ
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด 
และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน
คนละ 1 ชุด 

4. กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนให้ส่ง 
(1) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและ

ประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
(2) ส าเนาแบบค าขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่ระบุความประสงค์จะประกอบกิจการ

ค้าน้ ามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ ามันเชื้อเพลิ งที่ประสงค์จะขอรับความ
เห็นชอบ พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

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

(4) ส าเนาหนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือส าเนารายงาน
การประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ านาจกระท าการแทนวิสาหกิจชุมชน 
และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนวิสาหกิจชุมชน พร้อม     
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(6) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรในนามวิสาหกิจชุมชน หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

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

(8) ส าเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา
วิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(9) ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีที่วิสาหกิจชุมชนมิใช่เจ้าของ  
สถานที่ตั้งส านักงานวิสาหกิจชุมชน) 
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(10) ส าเนารายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มติเห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชนด าเนินการขอลงทะเบียนเป็นผู้ยื่น
แบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั้งหมด พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

(11) Copy แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial 
number) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน จ านวน 1 แผ่น 

(12) กรณีขอมีบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงานตามข้อ 4 ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าวกระท า
การยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่
เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร 
หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

(13) หากผู้มีอ านาจไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อื่นลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่ง
ระบุอ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอ
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด 
และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน
คนละ 1 ชุด 
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กรมธุรกิจพลังงาน 

แบบค าขอเปลี่ยนแปลง ต่ออาย ุและยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง

เฉพาะส่วนที่ไม่เปน็ไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด 

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

 ท่ีตัง้ส านักงานแห่งใหญ่ 
ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน....................................................ห้องเลขที่........................ชั้นที่.............เลขที่.................. หมู่ที่............
ตรอก/ซอย............................................... ถนน....................................................ต าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์............................... 

 โทรศัพท์.................................................. 
 โทรสาร................................................... 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)……………………............................................………....…… 
 เป็นสมาชิกของ Certificate authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital signature) 
  TOT    CAT    TDID    อ่ืนๆ )โปรดระบุ(   ………….………….......……………….....…………………………..…… 
หมายเลขสมาชิก Certificate (Serial number) ………………………………………………………………..…………………..…………….. 

 ยกเลิกการมอบอ านาจให้พนักงานของข้าพเจ้าตามรายชือ่ข้างท้ายกระท าการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความ
เห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด และรับหนังสือ
รับรองการให้ความเห็นชอบ  

 

ชื่อพนักงานที่ขอบัญชผีู้ใช้ย่อย เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง 
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 เพิ่มเติมการมอบอ านาจให้พนักงานของข้าพเจ้าตามรายชื่อข้างท้ายกระท าการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอ
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด และรับ
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระท า
ของพนักงานของข้าพเจ้าในทุกกรณี 

 

ชื่อพนักงานที่ขอบัญชผีู้ใช้ย่อย เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง 
   
   
   
   
   

 

 เมื่อกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบแล้ว ข้าพเจ้ามีความ
ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบโดยวิธี 
 รับด้วยตนเอง ณ ที่ท าการกรมธุรกิจพลังงาน โดยขอให้แจ้งการออกหนังสือรับรองให้ข้าพเจ้าทราบทาง E-mail 

address ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ และข้าพเจ้าจะมารับหนังสือรับรองภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งการออกหนังสือ
รับรอง ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ขอให้จัดส่งหนังสือรับรองให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่
อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ 

 รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขอให้จัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ 
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า และพนักงานของข้าพเจ้ าแก่กรม

ธุรกิจพลังงาน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูล       
นิติบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 

4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นและหลักฐานประกอบที่ส่งตามที่ก าหนดไว้ในท้ายแบบค าขอถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ และขอให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความ
เห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนดต่อไป 

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

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

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

             ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
ความเห็นเจ้าหน้าที ่
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
 

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

ค าสั่ง 
 อนุมัติ ตั้งแต่ .................................................เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
      (............................................................) 
      วันที่ .................................................... 
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หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบค าขอเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่ 

กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด 
 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ส่ง 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด        

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

เปลี่ยนชื่อ) 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยน

ที่ตั้ง) 
(4) ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนที่ตั้งและผู้ขอมิใช่เจ้าของสถานประกอบการแห่งใหม่) 
(5) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ ามัน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนแปลง

ประเภทผู้ค้าน้ ามัน) 
(6) Copy แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial 

number) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน จ านวน 1 แผ่น (กรณีเปลี่ยนแปลง
การเป็นสมาชิกของ Certificate authority) 

(7) กรณีขอเพิ่มเติมบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงาน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าวกระท าการ
ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่
เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร 
หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

(8) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุ
อ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่นแบบแจ้ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากร
แสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ให้ส่ง 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือ

ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน และข้อมูลใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้าน้ ามัน
เชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ ามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบ 
พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ านวน     
1 ชุด ในกรณีที่เป็นส านักงานผู้แทนให้ส่งส าเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้าวของ
กระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 
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(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง จ านวน 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
ใบส าคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตท างาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
(ทุกกรณี) 

(3) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ ามัน พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ค้าน้ ามัน) 

(4) Copy แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial 
number) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน จ านวน 1 แผ่น (กรณีเปลี่ยนแปลง
การเป็นสมาชิกของ Certificate authority) 

(5) กรณีขอเพิ่มเติมบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงาน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าวกระท าการ
ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่
เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร 
หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจเป็น      
คนต่างด้าวให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบส าคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตท างาน (Work 
permit) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

(6) หากกรรมการผู้มีอ านาจไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งระบุอ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน เป็นผู้
ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่
เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 
เร่ือง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับ
มอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด ในกรณีที่ผู้มอบอ านาจเป็นคนต่างด้าว ให้ส่ง
ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบส าคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตท างาน (Work permit) พร้อม     
ลงนามรับรองส 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 านาจลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการแทนสหกรณ์ พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 
(4) ส าเนาหนังสือรับจดทะเบียนเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่และเปลี่ยนชื่อหรือที่ตั้งสหกรณ์ พร้อมผู้มีอ านาจ

ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนที่ตั้ง
ส านักงานสหกรณ์) 

(5) ส าเนาทะเบียนบา้นส านกังานสหกรณ์พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) 
จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนที่ตั้งส านักงานสหกรณ์) 
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(6) ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนที่ตั้งส านักงานสหกรณ์และ
สหกรณ์มิใช่เจ้าของสถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่) 

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

(8) Copy แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial 
number) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน จ านวน 1 แผ่น (กรณีเปลี่ยนแปลง
การเป็นสมาชิกของ Certificate authority) 

(9) กรณีขอเพิ่มเติมบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงาน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าวกระท าการ
ยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่
เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร 
หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

(10) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อื่นลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุ
อ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่นแบบแจ้ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากร
แสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

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

ประทับตราวิสาหกิจชุมชน (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 าเนารายงาน
การประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ านาจกระท าการแทนวิสาหกิจชุมชน 
และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณ)ี 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการแทนวิสาหกิจชุมชน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (ทุกกรณี) 

(5) ส าเนาแบบค าร้องขอปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเอกสารส าคัญแสดงการ
อนุมัติให้มีการปรับปรุงทะเบียน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน  
(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนที่ตั้งส านักงานวิสาหกิจชุมชน) 

(6) ส าเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งส านักงานวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนที่ตั้งส านักงานวิสาหกิจชุมชน) 

(7) ส าเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) (กรณีเปลี่ยนที่ตั้งส านักงานวิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชนมิใช่เจ้าของสถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่) 
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(8) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ ามัน พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา
วิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ค้าน้ ามัน) 

(9) Copy แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก Certificate (Serial 
number) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน จ านวน 1 แผ่น (กรณีเปลี่ยนแปลง
การเป็นสมาชิกของ Certificate authority) 

(10) กรณีขอเพิ่มเติมบัญชีผู้ใช้ย่อยให้พนักงาน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุอ านาจให้พนักงานดังกล่าวกระท า
การยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่
ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดและรับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว และติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอ านาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร 
หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 

(11) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบค าขอด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอ านาจซึ่งระบุ
อ านาจให้ผู้ลงนามเป็นผู้ด าเนินการแทนในการขอเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และยกเลิกทะเบียน เป็นผู้ยื่นแบบแจ้ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่
กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เร่ือง อากร
แสตมป์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนคนละ 1 ชุด 


