
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบ 

เพื่อขอรับหนงัสือรบัรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามนัเชือ้เพลิง  โดยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนกิส์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เห็นชอบในแนวทางการพัฒนา
ระบบ  National  Single  Window  (NSW)  ของคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า 
และบริการของประเทศ  โดยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้สามารถทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ  National  Single  Window   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการออกหนังสือรับรองการนาํเข้าและส่งออก
น้ํามันเชื้อเพลิงของกรมธุรกิจพลังงานตามคําสั่งกรมการค้าต่างประเทศ  ที่  ๑๗๖/๒๕๕๒  เรื่อง   
มอบอํานาจในการพิจารณาเห็นชอบให้นําน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  อาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ  ๕  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  สําหรับการนําเข้า  
การส่งออก  การนําผ่านและโลจิสติกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง   
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ในการขอความเห็นชอบ  เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้า  

และส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“ลงทะเบียน”  หมายความว่า  การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือขอรับ

หนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์   
“ตัวแทนออกของ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของจากกรมศุลกากร 
“เคาน์เตอร์บริการ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นเคาน์เตอร์บริการจากกรมศุลกากร 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๒



“การแจ้งผลการพิจารณา”  หมายความว่า  การแจ้งผลพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 
“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยกรมธุรกิจพลังงาน   
“ป”ี  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
ข้อ ๕ กรณีที่มิได้มีบทบัญญัติในเรื่องใดไว้ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนที ่ ๑ 
การลงทะเบียน 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองการนําเข้าหรือส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงโดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ยื่นคําขอลงทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  ตามแบบ
คําขอลงทะเบียนท้ายประกาศนี้ 

เมื่อได้รับอนุมัติลงทะเบียนแล้ว  ระบบจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และข้อความเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ขั้นตอน
การสร้างรหัสผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๗ ผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงอาจมอบอํานาจให้ลูกจ้าง  ตัวแทนออกของ  
เคาน์เตอร์บริการ  หรือบุคคลอื่นกระทําการต่าง ๆ  แทนก็ได้ 

กรณีที่ผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บรกิาร
ดําเนินการต่าง ๆ  แทน  ให้ตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วย   

ส่วนที ่ ๒ 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน 

 
 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนต่างจากที่ได้รับอนุมัติ  ให้ยื่นคําร้อง
ขอทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  
ตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน  ท้ายประกาศนี้ 

ส่วนที ่ ๓ 
อายุ  การสิน้สภาพ  และการควบคุม 

 
 

ข้อ ๙ การอนุมัติให้เข้าใช้ระบบมีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติลงทะเบียน  เว้นแต่ 
การสิ้นสภาพตามข้อ  ๑๐  และสามารถขอต่ออายุทะเบียนออกไปได้ครั้งละไม่เกินสามปี  โดยให้นับอายุ
ต่อจากวันสิ้นอายุของทะเบียนเดิม 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๒



การขอต่ออายุทะเบียน  ให้ยื่นคําขอตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน   
ท้ายประกาศนี้  ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  ภายในหกสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ   
หากไม่ยื่นคําขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ยื่นคําขอลงทะเบียนใหม่ 

ข้อ ๑๐ เมื่อปรากฏว่าข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นเท็จ  อธิบดี 
อาจเพิกถอนการลงทะเบียนโดยให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นอันสิ้นสภาพไป  และห้ามมิให้ยื่นคําขอ
ลงทะเบียนภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

ส่วนที ่ ๔ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  ขอความเหน็ชอบและขอหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้ยื่นคําขอความเห็นชอบผ่านระบบโดยปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑ 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) แผนการนําเข้าที่ระบุชนิด  ปริมาณ  และระยะเวลา

การนําเข้า  ครั้งละไม่เกิน  ๑  ป ี
     (๒.๑.๓) คํารับรองการจัดทํารายงานตามแบบรายงานที่ 

กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
     (๒.๑.๔) คํารับรองการเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูล 

การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  หรือข้อมูลเอทานอล  หรือไบโอดีเซลที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
หรือการนําไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง  (แล้วแต่กรณี) 

     (๒.๑.๕) คํายินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานเข้าไปใน
สํานักงานสถานที่ผลิต  สถานที่เก็บ  และสถานที่จําหน่ายของผู้นําเข้าเพ่ือทําการตรวจสอบ  รวมทั้ง  
ต้องเก็บตัวอย่างส่งมอบให้เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเมื่อได้รับคําร้องขอ 

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

     ในกรณีนําเข้าเอทานอลและไบโอดีเซลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง   
ผู้นําเข้าจะต้องเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

้หนา   ๑๒
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    (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) บัญชี รายละเอียดบรรจุหีบห่อ   (Packing  List)   

(กรณีไม่สามารถระบุชื่อสินค้าหรือปริมาณได้อย่างชัดเจนในเอกสารประกอบอื่น) 
     (๒.๒.๔) ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ลักษณะและคุณภาพ

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

     (๒.๒.๕) สถานที่เก็บ  (ถ้ามี) 
     (๒.๒.๖) เอกสารยืนยันการจัดงาน  (กรณีนําเข้าเพ่ือใช้สําหรับ

การแข่งขัน) 
     (๒.๒.๗) แผนการทดสอบ  (กรณีนําเข้าเพ่ือใช้ในการทดลอง

หรือการทดสอบ) 
     การนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่ไม่เป็นไปตามกรมธุรกิจพลังงาน

ประกาศกําหนดลักษณะและคุณภาพ  จะต้องได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของ 
น้ํามันเชื้อเพลิงตามแบบ  ธพ.ค.  ๔๑๒ 

  ๑๑.๒ การส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกไปนอกราชอาณาจักร 
   (๑) ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามรายการที่ปรากฏให้ครบถ้วนโดยเฉพาะ

รายการที่เป็นข้อบังคับ  เช่น  ปริมาณ  ประเทศปลายทาง  ชื่อด่าน  เป็นต้น 
   (๒) ให้นําเข้า  (upload)  เอกสารหลักฐานเข้าสู่ระบบ  ดังต่อไปนี้ 
    (๒.๑) ใบสั่งซื้อ  (Purchase  order)  (กรณีส่งออกจากการนําเข้า) 
    (๒.๒) เอกสารอื่น ๆ  เจ้าหน้าที่อาจกําหนดเพ่ิมเติมในกรณีที่มี 

ความจําเป็น  เช่น  หนังสือร้องขอจากหน่วยงานราชการของประเทศเพ่ือนบ้าน  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เกี่ยวกับจุดผ่านแดนถาวรที่ต้องการส่งออก 

   ผู้ส่งออกจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลัง งาน   
เรื่อง  กําหนดเงื่อนไขในการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับการแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ให้นําเลขที่ เห็นชอบใช้
ประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการนําน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือหนังสือรับรอง
การส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร  ผ่านระบบ  National  Single  Window  ต่อไป 

ข้อ ๑๓ กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรองให้ก็ต่อเมื่อปริมาณที่ขอนําเข้าหรือส่งออก  
ไม่เกินปริมาณที่ได้รับความเห็นชอบ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ยื่นขอความเห็นชอบ
หรือหนังสือรับรองที่กรมธุรกิจพลังงาน 

ข้อ ๑๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกหนังสือรับรองในกรณีที่ไม่อาจเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในประกาศนี้ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด  ให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และคําวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือปฏิบัติเป็นที่สุด 

ส่วนที ่ ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๖ บรรดาคําขอลงทะเบียนหรือคําขอต่ออายุทะเบียนที่ได้ยื่นไว้ก่อนประกาศฉบับนี้ 
ใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าคําขอนั้นเป็นคําขอตามประกาศนี้โดยอนุโลม 

ให้ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกที่ได้รับอนุมัติเข้าใช้ระบบ  ความเห็นชอบ  หรือหนังสือรับรอง  และ  
ยังไม่สิ้นอายุตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอ 
ความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้ถือว่าการอนุมัติ  ความเห็นชอบ  หรือหนังสือรับรองเป็นไปตามประกาศนี้โดยอนุโลม  
และยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุทะเบียน  ความเห็นชอบ  หรือหนังสือรับรองตามประกาศ  
กรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรอง
การนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

นันธิกา  ทังสุพานิช 
อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๒
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

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

(ช่ือภาษาไทย......................................................................................................................................................) 

(ช่ือภาษาอังกฤษ.................................................................................................................................................) 

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

ที่อยู่เลขที่......................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 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้บังคับ สาํหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท์ีข่้าพเจ้า ตัวแทนออกของ หรือเคาน์เตอร์บริการส่งให้
กรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณทีีม่ีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย 
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(5) ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมธุรกิจพลังงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์        
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  

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

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 
 
 
 

 ลงช่ือ................................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม 

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

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

 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่    คําสั่ง 

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

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

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

 

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

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

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

 
 
 
 
 

ประทับตรา
นิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 

การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

(1) ข้าพเจ้า (ช่ือภาษาไทย...................................................................................................................................) 

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

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

(3)   (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูล และลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการให้ความ

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……………………………………………………….ผู้มีอํานาจลงนาม 

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

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

 
 
 
 
 
หมายเหตุ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 

ประทับตรา
นิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 

คําร้องมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker)  
และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) 

เป็นผู้กระทําการแทน 
 

 ข้าพเจ้า (ช่ือภาษาไทย..........................................................................................................................) 

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

 ตัวแทนออก (Customs Broker)  

1. ช่ือ ................................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ............................... 

2. ช่ือ ................................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ............................... 

3. ช่ือ ................................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ............................... 

 เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) 

1. ช่ือ ................................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ............................... 

2. ช่ือ ................................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ............................... 

3. ช่ือ ................................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ............................... 

 ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานตามรายช่ือข้างต้น ดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือ

รับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ส่งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e – Signature) ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือ

ขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมธุรกิจพลังงาน       

แทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของผู้รับมอบหมายในทุกกรณี 

 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจแนบท้ายคําร้องน้ี 
  
     ลงช่ือ……………………………………………………….ผู้มีอํานาจลงนาม 

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

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

หมายเหตุ  1.กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงาน    
 ทุกคร้ัง 
 2. หนังสือมอบอํานาจให้ใช้แบบฟอร์มตามหน้า 5 

ประทับตรา
นิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 

หนังสือมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker)  
และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้กระทําการแทน 

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

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

ผู้นําเข้าและผูส้่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

1.1  กรณนิีติบุคคล: ประเภทของกจิการ  บมจ.  บจก.  หจก.  อ่ืนๆ ...................................... 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร................................................................................................................................ 

1.2  กรณบุีคคลธรรมดา:  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       
ที่จําเป็นในการยืนยันตัวตนและติดต่อราชการ 

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) 

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน 

(1) กรณีย่ืนขอลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก
นํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ย่ืนคํารอ้งขอ หน้า 1-3 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังน้ี 
 (1.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศที่ไม่สามารถย่ืนหนังสือรับรอง ให้ใช้
หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 1 ชุด  
 (1.2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) 1 ชุด 

 (1.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว 
หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) 1 ชุด 
 (1.4) เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติม เฉพาะกรณีต่อไปน้ี 

 (1.4.1) กรณีเป็นสํานักงานผู้แทน ให้แนบสาํเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการ
ต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมหนังสือ
มอบอํานาจ (Power of Attorney) ซึ่งได้ผ่านการรับรองจาก Notary Public ที่เช่ือถือได้ (กรณีที่ไมกํ่าหนดช่ือ
ผู้บริหารกิจการ) 1 ชุด 

 (1.4.2) กรณีเป็นสหกรณ์ มลูนิธิ โรงเรียน ให้แนบสําเนาหนังสือจดทะเบียนการจัดต้ัง     
สําเนาหนังสือแต่งต้ังผู้มีอํานาจทําการแทน สําเนาหนังสือรายนามกรรมการ (ถ้ามี) บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากรในนามสหกรณ์ มลูนิธิ โรงเรียน 1 ชุด 

 (1.4.3) กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ให้แนบสําเนาหนังสือสัญญาร่วมค้า ถ้าทําสัญญาเป็นภาษา 
ต่างประเทศต้องมีคําแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลท่ีเช่ือถือได้ และสําเนาหนังสือมอบอํานาจให้เป็น
ผู้ทําการแทนกิจการร่วมค้า (กรณีที่ไม่กําหนดช่ือผู้บริหารกิจการ) 1 ชุด 

(2) กรณีมคีวามประสงค์จะทาํการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงานด้วยตนเอง           
พร้อมลงลายมอืช่ืออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 โดยให้ระบุรายละเอียด     
ในหน้า 3 ข้อที่ (3.1) พร้อมลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย และ copy 
แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ทีต่รงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการ
จะใช้ลงลายมอืช่ืออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน จํานวน 1 ไฟล ์ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No.      
ที่แจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  สําเนาหลักฐานท่ีนํามาแสดงในการลงทะเบียน ให้ผู้มีอํานาจลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้
ประทับตราด้วย 
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 (3) กรณมีีการมอบอํานาจให้ลูกจ้างกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้า
และส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ให้แนบหนังสอืมอบอํานาจที่ระบุการมอบอํานาจใน
การดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์และหากต้องการมอบอํานาจในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เปลี่ยนแปลงข้อมูล/ต่ออายุ
ทะเบียน/ยกเลิกทะเบียนให้ระบุด้วย พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ 1 ชุด 

(4) กรณีมีการมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service 
Counter) เป็นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสอืรับรองการนําเข้าและ
ส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 และเพ่ิมเติม หน้า 4 พร้อมลง
นามโดยผู้มีอํานาจลงนาม และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย และหน้า 5 พร้อมลงนามโดยผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ และแนบเอกสาร ดังน้ี 

 กรณีนิติบุคคลประเภท บมจ. / บจก. / หจก. ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ของนิติบุคคลของตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือ เคานเ์ตอร์บริการ (Service Counter)   
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอลงทะเบียน พร้อมกรรมการผูม้อํีานาจลง
นามรับรองสาํเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย จํานวน 1 ชุด 

 กรณีนิติบุคคลประเภทอ่ืน ๆ ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรอื แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ 
(Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทบัตราด้วย จํานวน 1 ชุด 

 กรณีบุคคลธรรมดาให้แนบสําเนาบัตรประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว ให้แนบสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของเจ้าของกิจการ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  สําเนาหลักฐานท่ีนํามาแสดงในการลงทะเบียน ให้ผู้มีอํานาจลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้
ประทับตราด้วย 
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

(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 ์ ซึ่งข้าพเจ้าส่งข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมธุรกิจพลังงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม และ     
กรมธุรกิจพลังงานได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้า
และส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงแล้ว ถือเป็นการย่ืนเอกสารน้ันๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ  
การนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรอืเป็นความไม่บริบูรณ์ หรอืเป็นความชักพาให้    
ผิดหลงในรายการใดๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้นําข้อมูล
ดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

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

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

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

 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่    คําสั่ง 

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

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

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

 

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

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

     วันที่................................................       วันที่................................................ 
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 
การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
(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……………………………………………………….ผู้มีอํานาจลงนาม 

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

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

 
หมายเหตุ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 

คําร้องมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมีอํานาจกระทําการแทน 
 

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

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

ขอมอบหมายให้ 

1. ........................................................ เอกสารแสดงตัว ............................................ เลขที่ ............................. 

2. ........................................................ เอกสารแสดงตัว ............................................ เลขที่ ............................. 

3. ........................................................ เอกสารแสดงตัว ............................................ เลขที่ ............................. 

4. ........................................................ เอกสารแสดงตัว ............................................ เลขที่ ............................. 

 เป็นผู้กระทําการติดต่อราชการกับกรมธุรกิจพลังงานแทนข้าพเจ้า และขา้พเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการ

กระทําของบุคคลดังกล่าวในทุกกรณ ี

 
  
 
 
     ลงช่ือ……………………………………………………….ผู้มีอํานาจลงนาม 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมผู้รับมอบอํานาจจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 
  2. หนังสือมอบอํานาจให้ใช้แบบฟอร์มตามหน้า 6 
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 
คําร้องมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)  

เป็นผู้กระทําการแทน 
 

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

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

ขอมอบหมายให้ 

 ตัวแทนออกของ (Customs Broker) 

1. ช่ือ ........................................................................ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ........................................... 

2. ช่ือ ........................................................................ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ........................................... 

3. ช่ือ ........................................................................ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ........................................... 

 เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) 

1. ช่ือ ........................................................................ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ........................................... 

2. ช่ือ ........................................................................ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ........................................... 

3. ช่ือ ........................................................................ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ........................................... 

 ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานตามรายช่ือข้างต้น ดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือ

รับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ส่งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือขอรับ

หนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส ์ให้กับกรมธุรกิจพลังงานแทนข้าพเจ้า 

และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการกระทําของผู้รับมอบหมายในทุกกรณี 

 
     ลงช่ือ……………………………………………………….ผู้มีอํานาจลงนาม 

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

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

 
 
หมายเหตุ  1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 
 2. หนังสือมอบอํานาจให้ใช้แบบฟอร์มตามหน้า 6 
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

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

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

1.2  กรณบุีคคลธรรมดา:  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 ……………..…………………………..................................................... 

เป็นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้าพเจ้าในการ  ขอลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ    
 ขอความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรบัรอง  ขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน 
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 
 3. บุคคลธรรมดาสามารถมอบหมายให้ตัวแทนออกของ/เคาน์เตอร์บริการ ย่ืนขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือ

รับรองได้เท่านั้น (ไม่สามารถมอบหมายให้ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบและเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน) 

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน 
(1) กรณีย่ืนขอลงทะเบียนขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง        
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 พร้อมสําเนาประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว 
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้มีอํานาจลงนาม 
1 ชุด 

(2) กรณีมคีวามประสงค์จะทาํการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงานด้วยตนเอง พร้อม      
ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลงังาน ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 โดยให้ระบุรายละเอียดในหน้า 3
ข้อที่ (3.1) พรอ้มลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม และ copy แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public 
Key)  ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจ
พลังงาน จํานวน 1 ไฟล ์ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ทีแ่จ้ง 

(3) กรณีมีการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้า
และส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 และเพ่ิมเติม หน้า 4  
พร้อมลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม และหน้า 6 พร้อมลงนามโดยผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  1 ชุด 

(4) กรณีมีการมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service 
Counter) เป็นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสอืรับรองการนําเข้าและ
ส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 และเพ่ิมเติม หน้า 5 พร้อม   
ลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม และหน้า 6 พร้อมลงนามโดยผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมแสดง
เอกสารประกอบ ดังน้ี 

 กรณีนิติบุคคลประเภท บมจ./บจก./หจก. ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ
นิติบุคคลของตัวแทนออกของ (Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) จากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอลงทะเบียน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทบัตราด้วย 1 ชุด 

� กรณีนิติบุคคลประเภทอ่ืน ๆ ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษอีากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรอื แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ 
(Customs Broker) และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทบัตราด้วย 1 ชุด   

� กรณีบุคคลธรรมดา ให้แนบสาํเนาบัตรประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว ให้แนบสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของเจ้าของกิจการ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด 
 

หมายเหตุ : สําเนาหลักฐานเอกสารท่ีนํามาแสดงในการลงทะเบียน ให้ผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้
ประทับตราด้วย 
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

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

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

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

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

ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็น  ตัวแทนออกของ   เคาน์เตอร์บริการ 

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 หรือกฎหมาย
ดังกล่าวด้วย 
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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/เจ้าของกิจการ 

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

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

 
 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่    คําสั่ง 

 เห็นควรอนุมัติ ..................................................  อนุมติั ต้ังแต่................................................เป็นต้นไป 

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

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

 

 

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

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

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

 
 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 

การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
(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/เจ้าของกิจการ 

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

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

 
 
 
 
หมายเหตุ  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 

คําร้องมอบอํานาจให้ลูกจ้าง/บุคคลอ่ืนมีอํานาจกระทําการแทน 
 

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

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

ขอมอบหมายให้ 

 ลูกจ้าง (กรณีนิติบุคคล) 

1. ช่ือ ......................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร .......................................... 

2. ช่ือ ......................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร .......................................... 

3. ช่ือ ......................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร .......................................... 

 บุคคลอ่ืน (กรณีบุคคลธรรมดา) 

1. ช่ือ ......................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษอีากร .......................................... 

2. ช่ือ ......................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร .......................................... 

3. ช่ือ ......................................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร .......................................... 

 เป็นผู้กระทําการติดต่อราชการกับกรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือ
รับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอม
รับผิดชอบในการกระทําของลูกจ้าง/บุคคลดังกล่าวในทุกกรณี 
 
 
    ลงช่ือ…………………………………………….….กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/เจ้าของกิจการ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1.  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ แทน จะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อ  
  กรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 
 2. หนังสือมอบอํานาจให้ใช้แบบฟอร์มตามหน้า 5 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 

หนังสือมอบอํานาจ 
 
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 
 

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 



 
 

ธพ.อ 1-3 สําหรับตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ 

Exim_Form_1-3 หน้า 6 
 

 
แบบคําขอลงทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 

บัญชีรายช่ือผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ 
 

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

เลขประจําตัวผู้เสียอากร …………………………………………..…………. ตัวแทนออกของ   เคาน์เตอร์บริการ 

ผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ดังน้ี 

1. ช่ือ ....................................................... เอกสารแสดงตัว ...................................... เลขที่ .............................. 

2. ช่ือ ....................................................... เอกสารแสดงตัว ...................................... เลขที่ .............................. 

3. ช่ือ ....................................................... เอกสารแสดงตัว ...................................... เลขที่ ............................. 

4. ช่ือ ....................................................... เอกสารแสดงตัว ...................................... เลขที่ .............................

 ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์โดยเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์       

(e-Signature) ของข้าพเจ้า ผ่านระบบบริการให้ความเห็นชอบเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก

นํ้ามันเช้ือเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมธุรกิจพลังงานแทนผู้นําเข้าและผู้ส่งออก และข้าพเจ้ายินยอมรับ

ผิดเช่นเดียวกับผู้นําเข้าและผู้ส่งออกในทุกกรณี  

 
    ลงช่ือ………………………………………………….กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/เจ้าของกิจการ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้นําเข้าและผู้ส่งออกจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อ                
กรมธุรกิจพลังงานทุกคร้ัง 
 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี)
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน 

(1) การย่ืนขอลงทะเบียนขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง        
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังน้ี 
 (1.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอลงทะเบียน 1 ชุด กรณีเป็นนิติบุคคล  
 (1.2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ แบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) 1 ชุด 

 (1.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว ให้แนบสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรณีนิติบุคคล
หรือเจ้าของกิจการ กรณีบุคคลธรรมดา 1 ชุด  

 (1.4) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการจากกรมศุลกากร 
  (1.4.1) รายงานการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทาง
ศุลกากรโดยพิมพ์จากระบบ e-Tracking ก่อนวันย่ืนคําขอลงทะเบียนไม่เกิน 7 วัน ที่แสดงสถานะเป็นตัวแทน
ออกของผู้ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร 1 ชุด 
  (1.4.2) รายงานการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทาง
ศุลกากรโดยพิมพ์จากระบบ e-Tracking ก่อนวันย่ืนคําขอลงทะเบียนไม่เกิน 7 วัน ที่แสดงสถานะเป็น      
เคาน์เตอร์บริการผู้ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร หรือสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บรกิาร 1 ชุด 

(2) การรับส่งขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์กับกรมธุรกิจ
พลังงาน ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 โดยใหร้ะบุรายละเอียดในหน้า 3 ขอ้ที ่(3) พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล หรือลงนามโดยเจ้าของกิจการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา พร้อม Copy แผ่นซีดี
บรรจุไฟล์ข้อมลูกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกบัหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการจะใช้ลง
ลายมอืช่ืออิเลก็ทรอนิกส์กับกรมธุรกิจพลังงาน จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ที่แจ้ง  

(3) กรณีนิติบุคคลมอบอํานาจให้ลูกจ้างกระทาํการแทน หรือบุคคลธรรมดามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทาํการแทน 
ในการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1-3 และเพ่ิมเติม หน้า 4 และหน้า 5 พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือ
โดยเจ้าของกิจการ แล้วแต่กรณี พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด 

(4) บัญชีรายช่ือผู้นําเข้าและผูส้่งออกทีม่อบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) หรือเคาน์เตอร์บริการ 
(Service Counter) กระทําการแทน ในการขอความเห็นชอบนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามหน้า 6 พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย 
กรณีเป็นนิติบุคคล หรือลงนามโดยเจ้าของกิจการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา พร้อมเอกสารประกอบ ดังน้ี 

 

หมายเหตุ   สําเนาหลักฐานเอกสารที่นํามาแสดงในการลงทะเบียนให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือเจ้าของกิจการรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย 
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(4.1) กรณผีู้นําเข้าและผู้ส่งออกเป็นนิติบุคคล ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรอืแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของผู้นําเขา้และผู้
ส่งออก พร้อมผู้มีอํานาจลงนามของผู้นําเข้าและผู้ส่งออกรับรองสําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้
ประทับตราด้วย 1 ชุด 
 (4.2) กรณผีู้นําเข้าและผู้ส่งออกเป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้นบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณี
คนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้นํา
เข้าและผู้ส่งออก พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก 1 ชุด 
 

หมายเหตุ  สําเนาหลักฐานเอกสารท่ีนํามาแสดงในการลงทะเบียนให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือเจ้าของกิจการรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย 
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แบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียนการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

(1) ข้าพเจ้า ผูป้ระกอบการ 

 (1.1) นิติบุคคล ประเภทของกิจการ  บจก.   บมจ.   หจก.  อ่ืนๆ ........................................ 

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

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

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

 (1.2) บุคคลธรรมดา 

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

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 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ และขอให้พิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงขอ้มูล/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน การขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออก
นํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
 

 
   ลงช่ือ................................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม  

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

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

 
 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่    คําสั่ง 

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

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

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

 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
หมายเหตุ   1. ผู้มีอํานาจลงนามสําหรับผู้นําเข้าและผู้ส่งออก หมายถึง กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือ เจ้าของกิจการ หรือ    
ผู้ได้รับมอบอํานาจในการย่ืนขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล / ต่ออายุ / ยกเลิกทะเบียน 
 2. ผู้มีอํานาจลงนามสําหรับตัวแทนออกของ และเคาน์เตอร์บริการ หมายถึง กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือ 
เจ้าของกิจการ 

ประทับ 
ตรา (ถ้ามี) 
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน 
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ และ/หรือที่อยู่สถานประกอบการ 
 กรณีนิติบุคคล 
 (1.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอเปลี่ยนแปลง 1 ชุด 
 (1.2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ แบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) 1 ชุด 
 กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1.1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว 
หรือใบอนุญาตทํางาน ของเจ้าของกิจการ 1 ชุด 
 (1.2) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกุล 1 ชุด 
(2) กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือลูกจ้าง/บุคคลอ่ืนมีอํานาจกระทําการแทน 
 กรณีนิติบุคคล 

(2.1) กรณผีู้นําเข้าและผู้ส่งออกให้ย่ืนหนังสอืมอบอํานาจที่ระบุการมอบอํานาจในการดําเนินการขอ
ความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
หากต้องการมอบอํานาจในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เปลี่ยนแปลงข้อมลู/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียนใหร้ะบุด้วย 
พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด 

      กรณีตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการให้ย่ืนหนังสือมอบอํานาจที่ระบุการมอบอํานาจในการ
ดําเนินการขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคน
ต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด 

(2.2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอเปลี่ยนแปลง 1 ชุด 

(2.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่าง
ด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน ทั้งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด 

กรณีบุคคลธรรมดา 
(2.1) หนังสือมอบอํานาจให้บุคคลมีอํานาจกระทําการแทน (ระบุอํานาจให้ชัดเจน เช่น การขอความ

เห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, ลงทะเบียน
เข้าใช้ระบบ, และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูล/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน) พรอ้มลงนามโดยผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจ 1 ชุด 

(2.2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่าง
ด้าว ทั้งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด 
 
 
หมายเหตุ  สําเนาหลักฐานเอกสารท่ีนํามาแสดงในการขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน ให้ผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย 
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(3) กรณีผู้นําเข้าและผู้ส่งออกขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมรายช่ือตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการเป็น
ผู้กระทําการแทน  
 (3.1) หนังสือมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ และ/หรือเคาน์เตอร์บริการ เป็นผู้กระทําการแทน พร้อม
ลงนามโดยผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด 
 (3.2) กรณผีู้นําเข้าและผู้ส่งออกเป็นนิติบุคคลให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติ
บุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอเปลี่ยนแปลง ของผู้นําเข้าและผู้
ส่งออก 1 ชุด  

(3.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว 
1 ชุด  
 (3.4) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือ แบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการ 1 ชุด 
(4) กรณีตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีรายช่ือผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ 
 (4.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอเปลี่ยนแปลง ของตัวแทนออกของและ/หรือเคาน์เตอร์บริการ 1 ชุด  
 (4.2) บัญชีรายช่ือผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 1 ชุด 
 (4.3) กรณผีู้นําเข้าและผู้ส่งออกเป็นนิติบุคคล ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของผู้นําเข้า
และผู้ส่งออก 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก 
 (4.4) กรณผีู้นําเข้าและผู้ส่งออกเป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้นบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณี
คนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว ของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก 1 ชุด พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก 
(5) กรณีขอต่ออายุทะเบียนและกรณีขอยกเลิกการลงทะเบียน 
 (5.1) กรณีนิติบุคคลให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอต่ออายุ 1 ชุด  

(5.2) กรณีบุคคลธรรมดาให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน ของผู้มีอํานาจลงนาม 1 ชุด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ  สําเนาหลักฐานเอกสารท่ีนํามาแสดงในการขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ/ยกเลิกทะเบียน ให้ผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง และหากมีตราบริษัทให้ประทับตราด้วย 


