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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอความเห็นชอบ 

เพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เห็นชอบในแนวทางการพัฒนาระบบ  
National  Single  Window  (NSW)  ของคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ของประเทศ  โดยการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้สามารถทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ  National  Single  Window  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการเก่ียวกับการให้บริการออกหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก  
น้ํามันเชื้อเพลิงของกรมธุรกิจพลังงานตามคําสั่งกรมการค้าต่างประเทศ  ที่  ๑๗๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มอบอํานาจ  
ในการพิจารณาเห็นชอบให้นําน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒  
และตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๕  แห่งระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  สําหรับการนําเข้า  การส่งออก  การนําผ่าน  
และโลจิสติกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เ ร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขในการขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง   
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้า 

และส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“ลงทะเบียน”  หมายความว่า  การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือ

รับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์  
“ตัวแทนออกของ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของจากกรมศุลกากร 
“เคาน์เตอร์บริการ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นเคาน์เตอร์บริการจากกรมศุลกากร   
“หนังสือแจ้งผลการพิจารณา”  หมายความว่า  หนังสือที่กรมธุรกิจพลังงานออกให้เพื่อแจ้งผล

การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงการแจ้งผลการพิจารณา 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
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“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองที่ระบุปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ให้นําเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  หรือให้ส่งออกไปจําหน่ายนอกราชอาณาจักรเป็นรายเที่ยว  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึง
หนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ข้อ ๔ กรณีที่ มิได้ มีบทบัญญัติในเรื่องใดไว้ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนที่  ๑ 
การลงทะเบียน 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองการนําเข้าหรือส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ย่ืนคําขอลงทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  ตามแบบ
คําขอลงทะเบียนท้ายประกาศนี้ 

เม่ือได้รับอนุมัติลงทะเบียนแล้ว  ระบบจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๖ ผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงอาจมอบอํานาจให้ลูกจ้าง  ตัวแทนออกของ  

เคาน์เตอร์บริการ  หรือผู้อื่นกระทําการต่าง ๆ  แทนก็ได้  เว้นแต่กรณีผู้ย่ืนคําขอลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ให้ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามด้วยตนเองพร้อมประทับตรานิติบุคคล  (ถ้ามี) 

กรณีที่ผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการ
ดําเนินการต่าง ๆ  แทน  ให้ตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการย่ืนคําขอลงทะเบียนด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน 

 
 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนต่างจากที่ได้รับอนุมัติ  ให้ย่ืนคําร้อง
ขอทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน   
ตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุทะเบียนท้ายประกาศนี้ 

ส่วนที่  ๓ 
อายุ  การสิ้นสภาพ  และการควบคุม 

 
 

ข้อ ๘ การอนุมัติให้เข้าใช้ระบบมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติลงทะเบียน  เว้นแต่การสิ้นสภาพ
ตามข้อ  ๙  และสามารถขอต่ออายุทะเบียนออกไปได้คร้ังละไม่เกินหนึ่งปี  โดยให้นับอายุต่อจากวันสิ้นอายุ
ของทะเบียนเดิม   
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การขอต่ออายุทะเบียน  ให้ย่ืนคําขอตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุทะเบียน  ท้ายประกาศน้ี  
ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  ก่อนวันสิ้นอายุ  หากไม่ย่ืนคําขอต่ออายุทะเบียนภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว  ให้ย่ืนคําขอลงทะเบียนใหม่ 

ข้อ ๙ เม่ือปรากฏว่าข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นเท็จ  อธิบดีอาจเพิกถอน  
การลงทะเบียนโดยให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นอันสิ้นสภาพไป  และห้ามมิให้ย่ืนคําขอลงทะเบียน
ภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

ส่วนที่  ๔ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  ขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้ย่ืนคําขอความเห็นชอบผ่านระบบโดยปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑๐.๑ การนําน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร 
    (๑) ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามรายการที่ปรากฏให้ครบถ้วนโดยเฉพาะ

รายการที่เป็นข้อบังคับ  เช่น  ชื่อสินค้า  ประเภทสินค้า  พิกัดอัตราศุลกากร  ปริมาณ  เป็นต้น 
    (๒) ให้นําเข้า  (upload)  เอกสารหลักฐานเข้าสู่ระบบ  ดังต่อไปนี้ 
     (๒.๑) กรณีขอความเห็นชอบรายปี 
      (๒.๑.๑) ใบทะเบียนสรรพสามิต  (กรณีเป็นผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและสารละลาย) 
      (๒.๑.๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แห่ง

พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  (กรณีนําเข้าเอทานอลและไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง) 
      (๒.๑.๓) แผนการนําเข้าที่ระบุชนิด  ปริมาณ  และระยะเวลา

การนําเข้า  คร้ังละไม่เกิน  ๑  ปี 
      (๒.๑.๔) คํารับรองการจัดทํารายงานตามแบบรายงานที่ 

กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
      (๒.๑.๕) คํารับรองการเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการผลิต

และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  หรือข้อมูลเอทานอล  หรือไบโอดีเซลที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือการนําไป
ผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง  (แล้วแต่กรณี)   

      (๒.๑.๖) คํายินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานเข้าไป
ในสํานักงานสถานที่ผลิต  สถานที่เก็บ  และสถานที่จําหน่ายของผู้นําเข้าเพื่อทําการตรวจสอบ  รวมทั้งต้องเก็บตัวอย่าง
ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเม่ือได้รับคําร้องขอ 

      (๒.๑.๗) ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ลักษณะและคุณภาพ
ของน้ํามันเชื้อเพลิง  (Certificate  of  Analysis  หรือ  Certificate  of  Quality  หรือ  Material  
Safety  Data  Sheet : MSDS) 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

     (๒.๒) กรณีขอความเห็นชอบรายเที่ยว 
      (๒.๒.๑) บัญชีราคาสินค้า  (Invoice  หรือ  Proforma  Invoice)   
      (๒.๒.๒) ใบตราส่งสินค้า  (Bill  of  Lading : B/L  หรือ  Air  

Waybill : AWB)  (ถ้ามี) 
      (๒.๒.๓) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ  (Packing  List)  

(กรณีไม่สามารถระบุ  ชื่อสินค้าหรือปริมาณได้อย่างชัดเจนในเอกสารประกอบอื่น) 
      (๒.๒.๔) ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ลักษณะและคุณภาพ

ของน้ํามันเชื้อเพลิง  (Certificate  of  Analysis  หรือ  Certificate  of  Quality  หรือ  Material  
Safety  Data  Sheet : MSDS) 

      (๒.๒.๕) หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบลักษณะและ
คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดตามแบบ  ธพ.ค.  ๔๑๒  
(กรณีนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดลักษณะและคุณภาพ) 

      (๒.๒.๖) สถานที่เก็บ  (ถ้ามี) 
      (๒.๒.๗) เอกสารยืนยันการจัดงาน  (กรณีนําเข้าเพื่อใช้สําหรับ

การแข่งขัน) 
      (๒.๒.๘) แผนการทดสอบ  (กรณีนําเข้าเพื่อใช้ในการทดลอง

หรือการทดสอบ) 
  ๑๐.๒ การส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกไปนอกราชอาณาจักร 
    (๑) ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามรายการที่ปรากฏให้ครบถ้วนโดยเฉพาะ

รายการที่เป็นข้อบังคับ  เช่น  ปริมาณ  ประเทศปลายทาง  ชื่อด่าน  เป็นต้น 
    (๒) ให้นําเข้า  (upload)  เอกสารหลักฐานเข้าสู่ระบบ  ดังต่อไปนี้ 
     (๒.๑) ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติ

การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
     (๒.๒) หนังสือร้องขอจากหน่วยงานราชการของประเทศเพื่อนบ้าน   
     (๒.๓) ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เ ก่ียวกับจุดผ่านแดนถาวร 

ที่ต้องการส่งออก 
     (๒.๔) ใบสั่งซื้อ  (Purchase  order) 
ข้อ ๑๑ เม่ือได้ รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ให้นําเลขที่ เห็นชอบ 

ใช้ประกอบการย่ืนขอรับหนังสือรับรองการนําน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือหนังสือรับรอง
การส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร  ผา่นระบบ  National  Single  Window  ต่อไป 

ข้อ ๑๒ กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรองให้ก็ต่อเม่ือปริมาณที่ขอนําเข้าหรือส่งออก 
ไม่เกินปริมาณท่ีได้รับความเห็นชอบคงเหลือ 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทําให้ไม่สามารถดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   
ให้ผู้อํานวยการสํานักบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงพิจารณาดําเนินการโดยวิธีอื่น  เพื่อให้ 
การออกหนังสือให้ความเห็นชอบหรือหนังสือรับรองเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

ข้อ ๑๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกหนังสือรับรองในกรณีที่ ไม่อาจเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในประกาศนี้ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด  ให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
และคําวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือปฏิบัติ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
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ย่ืนต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่าน ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 

(1) ข้าพเจ้า ประเภทของกิจการ  บจก.   บมจ.   หจก.  อ่ืนๆ.................................................... 

(ช่ือ ภาษาไทย......................................................................................................................................................) 

(ช่ือ ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................................) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………………………………………………………………………………………………..……… 

ที่อยู่ เลขที่......................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย...................................... หมู่ที่............... 

ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ......................................... 

จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................ 

โทรสาร .............................................. e-mail ……………..…………………………..................................................... 

ขออนุมัติลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามัน
เช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส ์

(2) กรณีข้าพเจ้าได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service 
Counter) ผู้ซึง่ได้รับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นผู้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับ           
กรมธุรกิจพลังงาน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง     
ต่อกรมธุรกิจพลังงาน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการ    
ในทุกกรณี 

(3) การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งข้าพเจ้าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมธุรกิจพลังงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม และ      
กรมธุรกิจพลังงานได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสอืรับรองการนําเข้า
และส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงแล้ว ถือเป็นการย่ืนเอกสารน้ันๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ  
การนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรอืเป็นความชักพาให้     
ผิดหลงในรายการใดๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้นําข้อมูล
ดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

(4) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสัง่ หรือกฎหมายใดๆ ที่กําหนดให้ผู้นําเข้าและผู้ส่งออก         
ตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และขอ้มูลไม่ว่า
สื่อรูปแบบใดๆ หรือมีหน้าที่ย่ืน หรือแสดง หรือส่งเอกสารใดๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ย่ืนหรือแสดง หรอืส่งน้ัน 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

ทะเบียนรับเลขท่ี.............................. 

วันเดือนปีท่ีรับ.................................. 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับ................................... 

เลขทะเบียนคมุเอกสาร 
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ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้บังคับ สาํหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท์ีข่้าพเจ้า ตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการส่งให้
กรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณทีีม่ีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย 

(5) ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมธุรกิจพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์        
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  

(6) ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า และ 
ลูกจ้างของข้าพเจ้า แก่กรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูล
นิติบุคคล 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 
 
 
 
   ลงช่ือ................................................................................กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

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

            ย่ืนวันที่.............................................................. 

 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่    คําสั่ง 

................................................................................  อนุมัติ ต้ังแต่................................................เป็นต้นไป 

................................................................................  ไม่อนุมัติ 

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

 

ลงช่ือ........................................................เจ้าหน้าที่ ลงช่ือ......................................................ผู้มีอํานาจลงนาม 

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

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

 
 

ประทับตรา
นิติบุคคล  

(ถ้ามี) 



แบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ1-1 

(สําหรับผู้นําเข้าและผู้ส่งออก-นิติบุคคล) 

Exim_Form_1-1 หน้า 3 
 

 
 
 
 
 
 
(1) ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย...................................................................................................................................) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ……………………………………………………………………………………………………………….. 

(2) E-mail address……………………………………………………………………………………………………………………………... 

(3)  (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูล และลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสผ์า่นระบบบริการให้ความ

เห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมธุรกิจพลังงาน  

ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 (ก) ใช้ซอฟแวร์ของบริษัท...................................................................................................................... 

 (ข) ใช้บริการผูร้ับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์(VANS) ของ........................................................................ 

  Gateway ของ  CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้บริการ) 

            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... 

 (ค) เป็นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพ่ือลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 

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

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………………………………………………………………………….. 

     (3.2) มีความประสงค์ใช้บริการ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ 

(Service Counter) ในการรับส่งข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์พรอ้มรับรองข้อมูลด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์    

(Digital Signature) ของตัวแทนออกของและ/หรือเคาน์เตอร์บริการน้ันๆ   

  
     ลงช่ือ……………………………………………………….กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

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

     ย่ืนวันที่.............................................................. 

 
หมายเหตุ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ประทับตรา
นิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน 
(1) กรณีย่ืนขอลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก
นํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ย่ืนคํารอ้งขอ หน้า 1-3 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังน้ี 
 (1.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอ
ลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศที่ไม่สามารถย่ืนหนังสือรับรอง ให้ใช้หลักฐานการ        
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้  
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี 1 ชุด  
 (1.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ 
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ     
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี 1 ชุด 

 (1.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 
 (1.4) เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติม เฉพาะกรณีต่อไปน้ี 

 (1.4.1) กรณีเป็นสํานักงานผู้แทน ให้แนบสาํเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองให้จดทะเบียน
ประกอบกิจการต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว        
พ.ศ. 2542 พรอ้มหนังสือมอบอํานาจ (Power of Attorney) ซึ่งได้ผ่านการรับรองจาก Notary Public        
ที่เช่ือถือได้ (กรณีที่ไม่กําหนดช่ือผู้บริหารกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและ
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

 (1.4.2) กรณีเป็นสหกรณ์ มลูนิธิ โรงเรียน ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนการจัดต้ัง 
สําเนาภาพถ่ายหนังสือแต่งต้ังผู้มีอํานาจทําการแทน สําเนาภาพถ่ายหนังสือรายนามกรรมการ (ถ้าม)ี         
บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องและประทับตรา (ถ้าม)ี 1 ชุด 

 (1.4.3) กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญารว่มค้า ถ้าทําสญัญาเป็น
ภาษาต่างประเทศต้องมีคําแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลท่ีเช่ือถอืได้ และสําเนาภาพถ่ายหนังสือ    
มอบอํานาจให้เป็นผู้ทําการแทนกิจการร่วมค้า (กรณีที่ไม่กําหนดช่ือผู้บริหารกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี 1 ชุด 
(2) กรณีมคีวามประสงค์จะทาํการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงานด้วยตนเอง           
พร้อมลงลายมอืช่ืออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 โดยให้ระบุรายละเอียด     
ในหน้า 3 ข้อที ่(3.1) พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) และ copy แผน่ซีดี
บรรจุไฟล์ข้อมลูกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการจะใช้  
ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลงังาน จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจาํนวน Serial No.      
ที่แจ้ง 
(3) กรณีมีการมอบอํานาจให้ลูกจ้างกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้า
และส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 และเพ่ิมเติม หน้า 6      
คําร้องมอบอํานาจให้ลูกจ้างมีอํานาจกระทําการแทน พรอ้มลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) และหน้า 9 หนังสือมอบอํานาจ พร้อมลงนามผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมสําเนา
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ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด 
(4) กรณีมีการมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service 
Counter) เป็นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสอืรับรองการนําเข้าและ
ส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 และเพ่ิมเติม หน้า 7 คําร้อง
มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของเป็นผู้กระทําการแทน และ/หรือหน้า 8 คําร้องมอบอํานาจให้เคาน์เตอร์บริการ
เป็นผู้กระทําการแทน พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และหน้า 9 
หนังสือมอบอํานาจ พร้อมลงนามผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังน้ี 

 สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ 
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของและ/หรือเคาน์เตอร์บริการ 
พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด  
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 ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย..........................................................................................................................)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………………………………….ขอมอบหมายให้ลูกจ้าง 

ตามรายช่ือข้างท้ายเป็นผู้กระทําติดต่อราชการกับกรมธุรกิจพลังงานเพ่ือดําเนินการขอความเห็นชอบและ    

ขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์แทนข้าพเจ้า และ

ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของลูกจ้างของข้าพเจ้าในทุกกรณี 

ช่ือลูกจ้าง เอกสารแสดงตัว เลขที ่

   

   

   

   

   

   

 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจแนบท้ายคําร้องน้ี 
  
 
 
     ลงช่ือ……………………………………………………….กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

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

     ย่ืนวันที่.............................................................. 

 
 
 
 
หมายเหตุ 1.กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 
  2.เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน  
(Work Permit) 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

คําร้องมอบอํานาจให้ลูกจ้างมีอํานาจกระทําการแทน  

ประทับตรา
นิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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 ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย..........................................................................................................................) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………………………ขอมอบหมายให้ตัวแทนออกของ 

(Customs Broker) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานตามรายช่ือข้างท้าย ดําเนินการขอความเห็นชอบ

และขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวแทนออกของ 

ดังกล่าว เป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) 

ของตัวแทนออกของน้ันๆ ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและสง่ออก

นํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมธุรกิจพลังงานแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการ

กระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณ ี

ช่ือตัวแทนออกของ เอกสารแสดงตัว เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 

   

   

   

   

   

   

 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจแนบท้ายคําร้องน้ี 
 
  
     ลงช่ือ……………………………………………………….กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

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

     ย่ืนวันที่.............................................................. 

หมายเหตุ 1.กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงาน   
ทุกคร้ัง 
 2.เอกสารแสดงตัว เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)     
แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีกรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

คําร้องมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker)      
เป็นผู้กระทําการแทน 

ประทับตรา
นิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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 ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย.........................................................................................................................) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………………………………………………………………ขอมอบหมายให้      

เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานตามรายช่ือข้างท้าย ดําเนินการ

ขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

โดยเคาน์เตอร์บริการดังกล่าว เป็นผู้ส่งข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรบัรองข้อมูลด้วยลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-Signature) ของเคาน์เตอร์บริการน้ันๆ ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือขอรับ  

หนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส ์ให้กับกรมธุรกิจพลังงานแทนข้าพเจ้า 

และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของเคาน์เตอร์บริการในทกุกรณี 

ช่ือเคาน์เตอร์บริการ เอกสารแสดงตัว เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 

   

   

   

   

   

   

 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจแนบท้ายคําร้องน้ี 
 
  
     ลงช่ือ……………………………………………………….กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

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

     ย่ืนวันที่.............................................................. 

หมายเหตุ 1.กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงาน   
ทุกคร้ัง 
 2.เอกสารแสดงตัว เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)     
แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีกรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

คําร้องมอบอํานาจให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)  
เป็นผู้กระทําการแทน 

ประทับตรา
นิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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1. ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย....................................................................................................................................) 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร................................................................................................................................ 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

1.1  กรณีนิติบุคคล: ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  อ่ืนๆ ...................................... 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร................................................................................................................................ 

1.2  กรณีบุคคลธรรมดา:  นาย  นาง  นางสาว 
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่.......................................... 

ช่ือผู้รับมอบอํานาจ (ภาษาไทย) ........................................................................................................................... 

ช่ือผู้รับมอบอํานาจ (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................... 

ที่อยู่ เลขที่......................อาคาร.........................................ตรอก/ซอย..........................................หมู่ที่............... 

ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................ 

จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................ 

โทรสาร .............................................. e-mail ……………..…………………………..................................................... 

เป็นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้าพเจ้าในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก  
นํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทาํของบุคคลข้างต้นในทุกกรณี 

2. ข้าพเจ้าผู้รับมอบอํานาจ ยินยอมให้กรมการปกครองเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่กรมธุรกิจพลังงาน        
เพ่ือการตรวจสอบข้อมลูทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร ์เฉพาะข้อมลู       
ที่จําเป็นในการยนืยันตัวตนและติดต่อราชการ 
 
ลงช่ือ……………………………………………………….ผู้มอบอํานาจ ลงช่ือ………………………………………………………...ผู้รับมอบอํานาจ 

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

ลงช่ือ……………………………………………………….พยาน          ลงช่ือ………………………………………………………...พยาน 

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

ย่ืนวันที่.................................................................................... 

หมายเหตุ  1. ให้ใช้หนังสือมอบอํานาจ 1 ฉบับต่อผู้รับมอบอํานาจ 1 ราย และให้ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
 2. กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ แทนจะต้องแจ้งรายชื่อเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อ 

กรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

หนังสือมอบอํานาจ  

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 
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ย่ืนต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่าน ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 

(1) ข้าพเจ้า  นาย  นาง   นางสาว  

(ช่ือ ภาษาไทย.....................................................................................................................................................) 

(ช่ือ ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................................) 

 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่.......................................... 

ออกให้โดย.................................................วันที่ออก..........................................วันที่หมดอายุ............................. 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ที่อยู่ เลขที่......................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย...................................... หมู่ที่............... 

ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................ 

จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................ 

โทรสาร .............................................. e-mail ……………..…………………………..................................................... 

ขออนุมัติลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามัน
เช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส ์

(2) กรณีข้าพเจ้าได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service 
Counter) ผู้ซึง่ได้รับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นผู้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับ          
กรมธุรกิจพลังงาน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงต่อ  
กรมธุรกิจพลังงาน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการ       
ในทุกกรณี 

(3) การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์ ซึ่งข้าพเจ้าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมธุรกิจพลังงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม และ     
กรมธุรกิจพลังงานได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้า
และส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงแล้ว ถือเป็นการย่ืนเอกสารน้ันๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ  
การนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรอืเป็นความชักพาให้    
ผิดหลงในรายการใดๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้นําข้อมูล
ดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

ทะเบียนรับเลขท่ี.............................. 

วันเดือนปีท่ีรับ.................................. 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับ................................... 

เลขทะเบียนคมุเอกสาร 



แบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ1-2 

(สําหรับผู้นําเข้าและผู้ส่งออก-บุคคลธรรมดา) 

Exim_Form_1-2 หน้า 2 
 

(4) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสัง่ หรือกฎหมายใดๆ ที่กําหนดให้ผู้นําเข้าและผู้ส่งออก        
ตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และขอ้มูลไม่ว่า
สื่อรูปแบบใดๆ หรือมีหน้าที่ย่ืน หรือแสดง หรือส่งเอกสารใดๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ย่ืนหรือแสดง หรอืส่งน้ัน 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้บังคับ สาํหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท์ีข่้าพเจ้า ตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการ    
ส่งให้กรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝนืประกาศ ข้อบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย 

(5) ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมธุรกิจพลังงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  

(6) ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครอง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่กรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือการ
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 
 
 
   ลงช่ือ................................................................................เจ้าของกิจการ 

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

            ย่ืนวันที่.............................................................. 

 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่    คําสั่ง 

................................................................................  อนุมัติ ต้ังแต่................................................เป็นต้นไป 

................................................................................  ไม่อนุมัติ 

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

 

ลงช่ือ........................................................เจ้าหน้าที่ ลงช่ือ......................................................ผู้มีอํานาจลงนาม 

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

     วันที่................................................       วันที่................................................ 
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(1) ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว 

(ช่ือ ภาษาไทย......................................................................................................................................................) 

 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่.......................................... 

(2) E-mail address……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(3)  (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูล และลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสผ์า่นระบบบริการให้ความ

เห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมธุรกิจพลังงาน  

ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 (ก) ใช้ซอฟแวร์ของบริษัท........................................................................................................................ 

 (ข) ใช้บริการผูร้ับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์(VANS) ของ........................................................................... 

  Gateway ของ  CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้บริการ) 

            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... 

 (ค) เป็นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพ่ือลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 

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

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………………………………………………………………………….. 

   (3.2) มีความประสงค์ใช้บริการ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ 

(Service Counter) ในการรับส่งข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์พรอ้มรับรองข้อมูลด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  

(Digital Signature) ของตัวแทนออกของและ/หรือเคาน์เตอร์บริการน้ันๆ  

     ลงช่ือ……………………………………………………….เจ้าของกิจการ 

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

     ย่ืนวันที่.............................................................. 

 
หมายเหตุ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 



แบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ1-2 

(สําหรับผู้นําเข้าและผู้ส่งออก-บุคคลธรรมดา) 

Exim_Form_1-2 หน้า 4 
 

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน 
(1) กรณีย่ืนขอลงทะเบียนขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง        
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังน้ี 

 สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของเจ้าของกิจการ พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง    
1 ชุด 
(2) กรณีมคีวามประสงค์จะทาํการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงานด้วยตนเอง พร้อม      
ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลงังาน ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 โดยให้ระบุรายละเอียดในหน้า 3
ข้อที่ (3.1) พรอ้มลงนามเจ้าของกิจการ และ copy แผ่นซดีีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key)    
ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน 
จํานวน 1 ไฟล ์ต่อ 1 แผน่ หรือตามจํานวน Serial No. ที่แจ้ง 
(3) กรณีมีการมอบอํานาจให้บุคคลกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและ
ส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 และเพ่ิมเติม หน้า 5 คําร้องมอบ
อํานาจให้บุคคลมีอํานาจกระทําการแทน พร้อมลงนามเจ้าของกิจการ และหน้า 8 หนังสอืมอบอํานาจ พร้อมลงนาม
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนา
หนังสือเดินทาง หรือใบสําคญัคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้รับมอบอํานาจ และรับรอง
สําเนาถูกต้อง 1 ชุด 
(4) กรณีมีการมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service 
Counter) เป็นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสอืรับรองการนําเข้าและ
ส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 และเพ่ิมเติม หน้า 6 คําร้อง
มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของเป็นผู้กระทําการแทน และ/หรือหน้า 7 คําร้องมอบอํานาจให้เคาน์เตอร์บริการ
เป็นผู้กระทําการแทน พร้อมเจ้าของกิจการลงนาม และหน้า 8 หนังสือมอบอํานาจ พร้อมลงนามผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังน้ี 

 สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ 
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของและ/หรือเคาน์เตอร์บริการ 
พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถา้มี) 1 ชุด   
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 ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย..........................................................................................................................) 

บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่.............................................. 

ขอมอบหมายให้บุคคลตามรายช่ือข้างท้ายเป็นผู้กระทําติดต่อราชการกับกรมธุรกิจพลังงานแทนข้าพเจ้า และ

ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลดังกล่าวในทุกกรณ ี

ช่ือผู้รับมอบอํานาจ เอกสารแสดงตัว เลขที ่

   

   

   

   

   

   
 
 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจแนบท้ายคําร้องน้ี 
 
 
     ลงช่ือ……………………………………………………….เจ้าของกิจการ 

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

     ย่ืนวันที่.............................................................. 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1.กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้รับมอบอํานาจจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงาน
ทุกคร้ัง 
 2.เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน      
(Work Permit) 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

คําร้องมอบอํานาจให้บุคคลมอํีานาจกระทําการแทน 
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 ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย..........................................................................................................................) 

บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่.............................................. 

ขอมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึง่ได้รับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานตามรายช่ือ    

ข้างท้าย ดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวแทนออกของดังกล่าว เป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์  พร้อมรับรองข้อมูลด้วย

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของตัวแทนออกของนั้นๆ ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือ

ขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมธุรกิจพลังงานแทน

ข้าพเจ้า และขา้พเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณ ี

ช่ือตัวแทนออกของ เอกสารแสดงตัว เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 

   

   

   

   

   

   
 
 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจแนบท้ายคําร้องน้ี 
 
     ลงช่ือ……………………………………………………….เจ้าของกิจการ 

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

     ย่ืนวันที่.............................................................. 

หมายเหตุ 1.กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงาน
ทุกคร้ัง 
 2.เอกสารแสดงตัว เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)     
แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีกรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

คําร้องมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker)      
เป็นผู้กระทําการแทน 
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 ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย..........................................................................................................................) 

บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่.............................................. 

ขอมอบหมายให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ผู้ซึง่ได้รับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานตามรายช่ือ   

ข้างท้าย ดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเคาน์เตอร์บริการดังกล่าว เป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์พรอ้มรับรองข้อมูล      

ด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Signature) ของเคาน์เตอร์บริการน้ันๆ ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบ

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมธุรกิจพลงังานแทน

ข้าพเจ้า และขา้พเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของเคาน์เตอร์บริการในทุกกรณ ี

ช่ือเคาน์เตอร์บริการ เอกสารแสดงตัว เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 

   

   

   

   

   

   

 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจแนบท้ายคําร้องน้ี 
 
  
     ลงช่ือ……………………………………………………….เจ้าของกิจการ 

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

     ย่ืนวันที่.............................................................. 

หมายเหตุ 1.กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคาน์เตอร์บริการจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงาน 
ทุกคร้ัง 
  2.เอกสารแสดงตัว เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)     
แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีกรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

คําร้องมอบอํานาจให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) 
เป็นผู้กระทําการแทน 
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1. ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย...................................................................................................................................) 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร................................................................................................................................ 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

1.1  กรณีนิติบุคคล: ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  อ่ืนๆ ...................................... 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร................................................................................................................................ 

1.2  กรณีบุคคลธรรมดา:  นาย  นาง  นางสาว 
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่.......................................... 

ช่ือผู้รับมอบอํานาจ (ภาษาไทย) ........................................................................................................................... 

ช่ือผู้รับมอบอํานาจ (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................... 

ที่อยู่ เลขที่......................อาคาร.........................................ตรอก/ซอย..........................................หมู่ที่............... 

ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................ 

จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................ 

โทรสาร .............................................. e-mail ……………..…………………………..................................................... 

เป็นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้าพเจ้าในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก  
นํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทาํของบุคคลข้างต้นในทุกกรณี 

2. ข้าพเจ้าผู้รับมอบอํานาจ ยินยอมให้กรมการปกครองเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่กรมธุรกิจพลังงาน        
เพ่ือการตรวจสอบข้อมลูทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร ์เฉพาะข้อมลู       
ที่จําเป็นในการยนืยันตัวตนและติดต่อราชการ 
 
ลงช่ือ……………………………………………………….ผู้มอบอํานาจ ลงช่ือ………………………………………………………...ผู้รับมอบอํานาจ 

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

ลงช่ือ……………………………………………………….พยาน          ลงช่ือ………………………………………………………...พยาน 

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

ย่ืนวันที่.................................................................................... 

หมายเหตุ  1. ให้ใช้หนังสือมอบอํานาจ 1 ฉบับต่อผู้รับมอบอํานาจ 1 ราย และให้ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
 2. กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ แทนจะต้องแจ้งรายชื่อเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อ 

กรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

หนังสือมอบอํานาจ 

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

หนังสือมอบอํานาจ  

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 
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ย่ืนต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่าน ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 

(1) ข้าพเจ้า ประเภทของกิจการ  บจก.   บมจ.   หจก.  อ่ืนๆ.................................................... 

(ช่ือ ภาษาไทย.....................................................................................................................................................) 

(ช่ือ ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................................) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ……………………………………………………………………………………………………………….  

ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็น  ตัวแทนออกของ   เคาน์เตอรบ์ริการ 

ต้ังอยู่เลขที่......................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย...................................... หมู่ที่............... 

ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................ 

จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................ 

โทรสาร .............................................. e-mail ……………..…………………………..................................................... 

ขออนุมัติลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก 
นํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งข้าพเจ้าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมธุรกิจพลังงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม และ      
กรมธุรกิจพลังงานได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองแล้ว      
ถือเป็นการย่ืนเอกสารน้ันๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร     
ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง หากการ
ส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใดๆ หรือเป็นการ 
ฝ่าฝืนบทบัญญติัของกฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

(3) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสัง่ หรือกฎหมายใดๆ ที่กําหนดให้ผู้นําเข้าและผู้ส่งออก        
ตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และขอ้มูลไม่ว่า
สื่อรูปแบบใดๆ หรือมีหน้าที่ย่ืน หรือแสดง หรือส่งเอกสารใดๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ย่ืน หรือแสดง หรอืส่งน้ัน 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้บังคับ สาํหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท์ีข่้าพเจ้าหรือตัวแทนส่งให้กรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้ง
ให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่ง หรอืกฎหมาย
ดังกล่าวด้วย 

แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ 
และเคาน์เตอร์บริการ 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

ทะเบียนรับเลขท่ี.............................. 

วันเดือนปีท่ีรับ.................................. 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับ................................... 

เลขทะเบียนคมุเอกสาร 
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(4) ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมธุรกิจพลังงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์        
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้า และ 
ลูกจ้างของข้าพเจ้า แก่กรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูล
นิติบุคคล 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 
 
 
 
   ลงช่ือ................................................................................กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

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

            ย่ืนวันที่.............................................................. 

 
 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่    คําสั่ง 

................................................................................  อนุมัติ ต้ังแต่................................................เป็นต้นไป 

................................................................................  ไม่อนุมัติ 

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

 

 

ลงช่ือ........................................................เจ้าหน้าที่ ลงช่ือ......................................................ผู้มีอํานาจลงนาม 

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

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

 
 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



แบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ1-3 

(สําหรับตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ) 

Exim_Form_1-3 หน้า 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
(1) ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย..................................................................................................................................) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………….…………………………………………………………………………. 

ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็น  ตัวแทนออกของ   เคาน์เตอร์บริการ 

(2) E-mail address…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(3) มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูล และลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือ

ขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมธุรกิจพลังงานด้วยตนเอง     

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 (ก) ใช้ซอฟแวร์ของบริษัท...................................................................................................................... 

 (ข) ใช้บริการผูร้ับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์(VANS) ของ........................................................................ 

  Gateway ของ  CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้บริการ)  

            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... 

 (ค) เป็นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพ่ือลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 

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

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………………………………………………………………………….. 

 
     
 
     ลงช่ือ……………………………………………………….กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

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

     ย่ืนวันที่.............................................................. 

 
 
หมายเหตุ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 

แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ 
และเคาน์เตอร์บริการ 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน 
(1) กรณีย่ืนขอลงทะเบียนขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง      
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังน้ี 
 (1.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอ
ลงทะเบียน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี 1 ชุด  
 (1.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ 
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ     
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี 1 ชุด 

 (1.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด  

 (1.4) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการจากกรมศุลกากร 
  (1.4.1) รายงานการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทาง
ศุลกากรโดยพิมพ์จากระบบ e-Tracking ก่อนวันย่ืนคําขอลงทะเบียนไม่เกิน 7 วัน ที่แสดงสถานะเป็นตัวแทน
ออกของผู้ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 
  (1.4.2) รายงานการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทาง
ศุลกากรโดยพิมพ์จากระบบ e-Tracking ก่อนวันย่ืนคําขอลงทะเบียนไม่เกิน 7 วัน ที่แสดงสถานะเป็น      
เคาน์เตอร์บริการผู้ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร หรือสําเนาภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ   
พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 
(2) กรณีมคีวามประสงค์จะทาํการรับส่งข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมลงลายมอืช่ือ
อิเล็กทรอนิกสกั์บกรมธุรกิจพลังงาน ให้ย่ืนคาํร้องขอ หน้า 1-3 โดยให้ระบุรายละเอียดในหน้า 3 ข้อที่ (3) 
พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อม copy แผน่ซีดีบรรจุไฟลข์้อมูล
กุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมอืช่ือ
อิเล็กทรอนิกสกั์บกรมธุรกิจพลังงาน จํานวน 1 ไฟล ์ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ทีแ่จ้ง 
(3) กรณีมีการมอบอํานาจให้ลูกจ้างกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้า
และส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 และเพ่ิมเติม หน้า 6      
คําร้องมอบอํานาจให้ลูกจ้างมีอํานาจกระทําการแทน และหน้า 7 หนังสอืมอบอํานาจ พร้อมลงนามกรรมการ  
ผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่าง
ด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของลูกจ้าง และ
รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด 
(4) กรณีมีบัญชีรายช่ือผู้นําเข้าและผู้ส่งออกผู้มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) หรอื
เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) กระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบนําเข้าและส่งออกนํ้ามัน
เช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ใหย่ื้นคําร้องขอ หน้า 1-3 และเพ่ิมเติมหน้า 8 บัญชีรายช่ือผู้นําเข้าและ
ผู้ส่งออกผู้มอบอํานาจ พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแสดง
เอกสารประกอบ ดังน้ี 
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 (4.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ  
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของผู้นําเขา้และผู้ส่งออก พร้อมกรรมการ          
ผู้มีอํานาจลงนามของผู้นําเข้าและผู้ส่งออกรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด          
(กรณีผู้นําเข้าและผู้ส่งออกเป็นนิติบุคคล) 
 (4.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก พร้อมผู้นําเข้าและ       
ผู้ส่งออกรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด (กรณีผูนํ้าเข้าและผู้ส่งออกเป็นบุคคลธรรมดา) 
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 ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย..........................................................................................................................) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………….ตัวแทนออกของ เคาน์เตอร์บริการ 

ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอมอบหมายให้ลูกจ้างตามรายช่ือข้างท้าย

เป็นผู้กระทําติดต่อราชการกับกรมธุรกิจพลงังานเพ่ือดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการ

นําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบ

ในการกระทําของลูกจ้างของข้าพเจ้าในทุกรณี 

ช่ือลูกจ้าง เอกสารแสดงตัว เลขที ่

   

   

   

   

   

   
 
 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจแนบท้ายคําร้องน้ี 
 
 
     ลงช่ือ……………………………………………………….กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

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

     ย่ืนวันที่.............................................................. 

 
 
 
หมายเหตุ 1.กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 
 2.เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน 
(Work Permit) 

แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ 
และเคาน์เตอร์บริการ 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

คําร้องมอบอํานาจให้ลูกจ้างมีอํานาจกระทําการแทน 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี)
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1. ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย...................................................................................................................................) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร................................................................................................................................ 

ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็น  ตัวแทนออกของ   เคาน์เตอร์บริการ 

ได้มอบหมายให้  นาย  นาง  นางสาว 

ช่ือผู้รับมอบอํานาจ (ภาษาไทย) ........................................................................................................................... 

ช่ือผู้รับมอบอํานาจ (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................... 

 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่.......................................... 

ที่อยู่ เลขที่......................อาคาร.........................................ตรอก/ซอย..........................................หมู่ที่............... 

ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................ 

จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................ 

โทรสาร .............................................. e-mail ……………..…………………………..................................................... 

เป็นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้าพเจ้าในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก  
นํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทาํของบุคคลข้างต้นในทุกกรณี 

2. ข้าพเจ้าผู้รับมอบอํานาจ ยินยอมให้กรมการปกครองเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่กรมธุรกิจพลังงาน        
เพ่ือการตรวจสอบข้อมลูทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร ์เฉพาะข้อมลู       
ที่จําเป็นในการยืนยันตัวตนและติดต่อราชการ 

ลงช่ือ……………………………………………………….ผู้มอบอํานาจ ลงช่ือ………………………………………………………...ผู้รับมอบอํานาจ 

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

ลงช่ือ……………………………………………………….พยาน          ลงช่ือ………………………………………………………...พยาน 

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

ย่ืนวันที่.................................................................................... 

 

หมายเหตุ  1. ให้ใช้หนังสือมอบอํานาจ 1 ฉบับต่อผู้รับมอบอํานาจ 1 ราย และให้ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
 2. กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ แทนจะต้องแจ้งรายชื่อเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อ 

กรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 

แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ 
และเคาน์เตอร์บริการ 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

หนังสือมอบอํานาจ 

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 

หนังสือมอบอํานาจ  
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 ข้าพเจ้า (ช่ือ ภาษาไทย....................................................................................................................) 

เลขประจําตัวผู้เสียอากร ……………………………………………………………………………………….ผู้ได้รับมอบอํานาจ

จากผู้นําเข้าและผู้ส่งออกตามรายช่ือข้างท้าย ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและ

ส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูล

ด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Signature) ของข้าพเจ้า ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือ

รับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามนัเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมธุรกิจพลังงานแทนผู้นําเข้าและ      

ผู้ส่งออก และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดเช่นเดียวกับผู้นําเข้าและผู้ส่งออกในทุกกรณ ี

ช่ือผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ เอกสารแสดงตัว เลขที ่

   

   

   

   

   

   
 
  
 
     ลงช่ือ……………………………………………………….กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

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

     ย่ืนวันที่.............................................................. 

 
หมายเหตุ 1.กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้นําเข้าและผู้ส่งออกจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อ                
กรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 
 2.เอกสารแสดงตัว กรณีนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ภ.พ.20) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีกรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) กรณีบุคคลธรรมดา เช่น สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว ใบอนุญาตทํางาน 

แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ 
และเคาน์เตอร์บริการ 
ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

บัญชีรายช่ือผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี)
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ย่ืนต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่าน ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 

(1) ข้าพเจ้า ประเภทของกิจการ  บจก.   บมจ.   หจก.  อ่ืนๆ.................................................... 

(ช่ือ ภาษาไทย.....................................................................................................................................................) 

(ช่ือ ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................................) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………………………………………………………………….(นิติบุคคล) 

บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่...........................................(บุคคลธรรมดา) 

ออกให้โดย...............................................วันที่ออก............................วันที่หมดอายุ......................................... 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน ดังน้ี (ให้กรอกเฉพาะข้อความท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง) 

 (2.1) ช่ือ 

  ภาษาไทย....................................................................................................................................... 

  ภาษาอังกฤษ.................................................................................................................................. 

 (2.2) ที่อยู่สถานประกอบการ / e-mail address 

ต้ังอยู่เลขที่......................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย...................................... หมู่ที่............... 

ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................ 

จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................ 

โทรสาร .............................................. e-mail ……………..…………………………..................................................... 

(2.3) (กรณีผู้นําเข้าและผู้ส่งออก)  ผู้มีอํานาจกระทําการในนามของขา้พเจ้า รายละเอียดตามแนบ* 

(2.4) (กรณีตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการ)  รายช่ือผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ  ลูกจ้าง 

รายละเอียดตามแนบ* 

(3)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอต่ออายุทะเบียน 

(4)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน 

หมายเหตุ * แนบเอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียดตามท้ายแบบคําขอนี้ 

แบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุทะเบียน  
การนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

ทะเบียนรับเลขท่ี.............................. 

วันเดือนปีท่ีรับ.................................. 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับ................................... 

เลขทะเบียนคมุเอกสาร 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ และขอให้พิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงขอ้มูล/ต่ออายุทะเบียนเพ่ือขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามัน
เช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
 

 
   ลงช่ือ................................................................................กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/ 

         (................................................................................) เจ้าของกิจการ  

             ย่ืนวันที.่............................................................. 

 
 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่    คําสั่ง 

................................................................................  อนุมัติ ต้ังแต่................................................เป็นต้นไป 

................................................................................  ไม่อนุมัติ 

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

 

 

ลงช่ือ........................................................เจ้าหน้าที่ ลงช่ือ......................................................ผู้มีอํานาจลงนาม 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ประทับ 
ตรา (ถ้ามี) 
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน 
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ และ/หรือที่อยู่สถานประกอบการ 
 กรณีนิติบุคคล 
 (1.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอ
เปลี่ยนแปลง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 
 (1.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ         
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 
 กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา  
(ถ้ามี) 1 ชุด 
 (1.2) สําเนาภาพถ่ายหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกุล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 
(2) กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือลูกจ้าง/บุคคลอ่ืนมีอํานาจกระทําการแทน 
 กรณีนิติบุคคล 

(2.1) คําร้องมอบอํานาจให้ลูกจ้างมีอํานาจกระทําการแทน พร้อมลงนามกรรมการผูม้อํีานาจลงนาม 
และหนังสือมอบอํานาจ เฉพาะรายที่มีการเพ่ิมเติม พร้อมลงนามผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ และ
ประทับตรา (ถา้มี) 1 ชุด 

(2.2) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอ
เปลี่ยนแปลง ของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทบัตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 

(2.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน ทั้งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง และประทับตรา  (ถา้มี) 1 ชุด 

กรณีบุคคลธรรมดา 
(2.1) คําร้องมอบอํานาจให้บุคคลมีอํานาจกระทําการแทน พร้อมลงนามเจ้าของกิจการ และหนังสือ

มอบอํานาจ เฉพาะรายที่มีการเพ่ิมเติม พร้อมลงนามผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ 1 ชุด 
(2.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ

ใบสําคัญคนต่างด้าว ทั้งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทบัตรา  
(ถ้ามี) 1 ชุด 
(3) กรณีผู้นําเข้าและผู้ส่งออกขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมรายช่ือตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการเป็น
ผู้กระทําการแทน  
 (3.1) คําร้องมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของเป็นผู้กระทําการแทน หรือคาํร้องมอบอํานาจให้เคาน์เตอร์
บริการเป็นผู้กระทําการแทน แล้วแต่กรณี พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการ และ
หนังสือมอบอํานาจ เฉพาะรายที่มีการเพ่ิมเติม พร้อมลงนามผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด 
 (3.2) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอ
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เปลี่ยนแปลง ของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีผู้นําเข้า
และผู้ส่งออกเป็นนิติบุคคล) 

(3.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด (กรณีผู้นําเข้าและผู้ส่งออกเป็นบุคคลธรรมดา) 
 (3.4) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ 
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการ     
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 
(4) กรณีตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีรายช่ือผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ 
 (4.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอ
เปลี่ยนแปลง ของตัวแทนออกของและ/หรอืเคาน์เตอร์บริการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทบัตรา   
(ถ้ามี) 1 ชุด  
 (4.2) บัญชีรายช่ือผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 1 ชุด 
 (4.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ  
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของผู้นําเขา้และผู้ส่งออก พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีผู้นําเข้าและผูส้่งออกเป็นนิติบุคคล) 
 (4.4) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว ของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด (กรณีผู้นําเข้าและผู้ส่งออก
เป็นบุคคลธรรมดา) 
(5) กรณีขอต่ออายุทะเบียน 
 (5.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอ
ต่ออายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้าม)ี 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

(5.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา  
(ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีบุคคลธรรมดา) 
(6) กรณีขอยกเลิกการลงทะเบียน 
 (6.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอ
ต่ออายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้าม)ี 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

(6.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา  
(ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีบุคคลธรรมดา) 
 

 

 


