การรับแจงเปน
ผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
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ขอกฎหมาย
มาตรา 4 วรรคสาม แหง พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ให
นิยามของ “ผูขนสงน้ํามัน” หมายความวา ผูที่รับจางทําการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งมิใช
เป0นของตนเองโดยใชยานพาหนะสําหรับการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ
ขอ 3 ประกาศกระทรวงพาณิชย6 เรื่อง กําหนดชนิดและปริมาณการขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิงทีผ่ ูขนสงตองแจงเป0นผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 พ.ศ. 2544
ระบุวา “ใหผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดก8าซป9โตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่องบิน น้ํามันก8าด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา และน้าํ มันหลอลื่น ที่มีปริมาณการ
ขนสงน้ํามันแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด คราวละตั้งแตสามพันลิตรขึ้นไป ตองแจงเป0น
ผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตออธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน”
การแจงเป0นผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรา 12 วรรคหนึ่งและสอง ตาม
พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ระบุวา “ผูใดเป0นผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
ชนิดและปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตองแจงตออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศดังกลาวใชบังคับ
เมื่อรัฐมนตรีมีประกาศตามวรรคหนึ่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดหรือ
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ ไดกําหนดไวแลวใหผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดทําการขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิงอยูแลวและอยูในขายที่จะตองแจง แจงตออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศดังกลาวใชบังคับ”
สําหรับบทกําหนดโทษผูฝ@าฝAน มาตรา 12 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ไดระบุ
ไวในมาตรา 41 “ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 12 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ สวนอัตราคาปรับนั้น ตามระเบียบกรม
ธุรกิจพลังงาน วาดวยการเปรียบเทียบปรับตามความใน พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2558 กําหนดไวตามจํานวนครัง้ ของการกระทําความผิด คือ ครั้งที่ 1
จํานวน 25,000 บาท ครัง้ ที่ 2 จํานวน 50,000 บาท ครั้งที่ 3 ดําเนินคดี
การยื่ นแจงเป0 นผู ขนสงน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งตามมาตรา 12ใหยื่ นตามที่ ตั้งของ
สํานักงานแหงใหญ (กรณี นิติบุคคล)/สถานประกอบการ(กรณีบุคคลธรรมดา) โดยพื้นที่
กรุงเทพมหานครใหยื่นเอกสารไดที่กรมธุรกิจพลังงาน หากที่ตั้งสถานประกอบการตั้งอยู
ตางจังหวัดใหยื่นแจงไดที่สํานักงานพลังงานจังหวัดนั้น
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เอกสารหลักฐาน
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานที่ผคานํ
ู ามายืน่ แจงเป0นผูขนสงน้าํ มัน
ตามรายการ ดังนี้
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค6เป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 (สบส.251)
2. แบบแจงเป0นผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 (นพ.108)
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน โดยมี
วัตถุประสงค6ในการประกอบกิจการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง (กรณีนิติบุคคล)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง (กรณีบุคคลธรรมดา)
5. สําเนาทะเบียนบานของผูแจง (กรณีบุคคลธรรมดา)
6. สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีบุคคลธรรมดา)
7. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปM พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
8. สําเนาใบทะเบียนยานพาหนะ แสดงรายการชําระภาษีประจําปN
9. ใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง (ธพ.น.2) (กรณีรถขนสงน้าํ มัน)
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสงก8าซป9โตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) (กรณีรถขนสง
ก8าซป9โตรเลียมเหลว)
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การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค6เป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 (สบส.251)
- ตรวจสอบเอกสารที่ผแจงนํ
ู ามายื่นแจงใหครบถวนตามที่ระบุในหนังสือนําสง (สบส.251)
กอนรับแจงเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
2. แบบแจงเป0นผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 (แบบ นพ.108)
(1) ชื่อผูแจง
- ตรวจสอบชื่อผูแจง ตามที่ปรากฏในสําเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
- ตรวจสอบชื่อผูแจง ตามที่ปรากฏในสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนติ ิบุคคล)
(2) ที่ตั้งสถานประกอบการ/สํานักงานแหงใหญ
- ตรวจสอบที่ตั้ง ตามทีป่ รากฏในสําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ
(กรณีบุคคลธรรมดา)
- ตรวจสอบที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ ตามที่ปรากฏในสําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติบุคคล)
(3) ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ขนสง
- ผูแจงทําเครือ่ งหมาย หนารายการเอกสารเลือกชนิดน้ํามันที่จะทําการขนสง
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใชในการขนสง
- ผูแจงทําเครือ่ งหมาย หนารายการเอกสารเลือกยานพาหนะที่จะทําการ
ขนสง และกรอกจํานวน คัน/ลํา
- ผูแจงกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใชในการขนสงในแบบแจงให
ถูกตอง ครบถวน เขียนขอความดวยตัวบรรจง หรือพิมพ6เป0นภาษาไทย ในรายการ
เลขทะเบียน/ลักษณะรถ ชื่อเรือ/ขนาดบรรทุก (ลิตร)
(5) เอกสารประกอบแบบแจง
- ผูแจงทําเครือ่ งหมาย หนารายการเอกสารที่นํามายื่นประกอบการแจง
(6) การลงลายมือชื่อ
- ตรวจสอบวา เป0นผูมีอาํ นาจในการลงนามหรือไม โดยหากบุคคลธรรมดาให
ตรวจสอบวาเป0นบุคคลเดียวกันกับผูแจงหรือไม ตามสําเนาบัตรประชาชนผูแจง แตหาก
เป0นผูรับมอบอํานาจ ตองตรวจสอบวาไดรับมอบอํานาจใหลงนามไดหรือไม (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

4

- ตรวจสอบวา เป0นผูมีอาํ นาจในการลงนามหรือไม โดยหากเป0นหุนสวนผูจัดการ
หรือกรรมการผูจัดการ ใหตรวจสอบชื่อผูมีอํานาจในการลงนามตามสําเนาหนังสือรับรอง
นิติบุคคล แตหากเป0นผูรับมอบอํานาจ ตองตรวจสอบวาไดรับมอบอํานาจใหลงนามได
หรือไม (กรณีนิติบุคคล)
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 6 เดือน
- ตรวจสอบวามีวัตถุประสงค6ในการประกอบกิจการขนสงน้ํามันเชือ้ เพลิงหรือไม
4. สําเนาบัตรประชาชนของผูแจง (กรณีบุคคลธรรมดา)
- ตรวจสอบวา ชื่อ-สกุล ตามสําเนาบัตรประชาชนวาเป0นบุคคลเดียวกันหรือไม
5. สําเนาทะเบียนบานของผูแจง (กรณีบุคคลธรรมดา)
6. สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีบุคคลธรรมดา)
7. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปM พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี)
- ตรวจสอบตามรายการ ดังตอไปนี้
7.1 การติดอากรแสตมปM ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 113 กําหนดไว ดังนี้
(1) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการครั้งเดียว ป9ด
อากรแสตมปMจํานวน 10 บาท
(2) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการมากกวา
ครั้งเดียว ป9ดอากรแสตมปMจํานวน 30 บาท
(3) กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการมากกวาครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคน
ตางคนตางกระทําการแยกกันได จะคิดตามตัวบุคคลทีร่ ับมอบอํานาจ โดยป9ดอากร
แสตมปMคนละ 30 บาท
7.2 ผูมอบอํานาจ ตองพิจารณาวาเป0นผูมีอาํ นาจตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองนิติ
บุคคลหรือไม ทั้งนี้ หากเป0นการมอบอํานาจชวงหรือการมอบอํานาจหลายทอด จะตอง
พิจารณาความถูกตองของผูมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจแตละชวง
7.3 เนื้อหาการมอบอํานาจ ตองพิจารณาวามีการมอบอํานาจใหดําเนินการใน
ประเด็นใดบาง ทั้งนี้ หากมีการมอบอํานาจชวง ตองพิจารณาหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับแรกวา ใหอํานาจในการมอบอํานาจชวงหรือไม
8. สําเนาใบทะเบียนยานพาหนะ แสดงรายการชําระภาษีประจําปN
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- ตรวจสอบวา ทะเบียนรถ/เรือ ซ้าํ กับรายทีไ่ ดรับแจงเป0นผูขนสงน้ํามันแลวหรือไม
(รายที่ดําเนินการอยูโดยตรวจสอบกับฐานขอมูลธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน) หาก
พบวาซ้ํากับรายที่ดําเนินการ ใหรายเกามาแจงเปลี่ยนแปลงโดย ลดจํานวนรถ/เรือ
ดังกลาวกอน รายใหมจึงจะมายื่นแบบแจงเป0นผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงได
- กรณีรถขนสงน้าํ มัน ตรวจสอบรายการชําระภาษีประจําปN
- กรณีเรือขนสงน้ํามัน ตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาตใชเรือ
9. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสงน้าํ มัน (ธพ.น.2) หรือสําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการถังขนสงก8าซป9โตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2)
- ตรวจสอบวา มีใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงหรือไม (ธพ.น.2)
(กรณีเป0นรถขนสงน้าํ มัน)
- ตรวจสอบวา มีใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสงก8าซป9โตรเลียมเหลวหรือไม
(ธพ.ก.2) (กรณีเป0นรถขนสงก8าซป9โตรเลียมเหลว)
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คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมรายป$
- ผูขนสงน้ํามันที่ใชรถยนต+ คาธรรมเนียมคันละ 1,000 บาทตอปN แตเมื่อรวมกัน
แลวไมเกินปNละ 5,000 บาท
- ผูขนสงน้ํามันที่ใชพาหนะอื่น คิดคาธรรมเนียมปNละ 5,000 บาท
- ผูขนสงน้ํามันที่ใชรถยนต+และยานพาหนะอื่น คิดคาธรรมเนียมปNละ 5,000 บาท
ทั้งนี้ ผูขนสงแจงเป0นผูขนสงน้ํามันในปNใด ก็ใหถือวาเป0นคาธรรมเนียมรายปN
ของปNนั้น ๆ ถึงแมวาผูขนสงจะแจงในชวงปลายปNกต็ าม และผูขนสงจะตองชําระคาธรรมเนียม
สําหรับการเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 รายใหม ดวยแบบชําระทีม่ ีรหัสบาร6โคด
เทานั้น โดยพลังงานจังหวัดสามารถประสานขอแบบชําระดังกลาวจากกรมธุรกิจพลังงาน
ได ซึ่งจะใชเวลาดําเนินการประมาณ 20 นาที ตอราย โดยไมนับรวมกรณีที่ระบบมี
เหตุขัดของ
อนึ่ง แบบชําระคาธรรมเนียมรายปNที่มรี หัสบาร6โคด จะดําเนินการอัพโหลด
ขึ้นเว็บไซต6กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th ในหัวขอ “ระบบติดตามสถานะการรับ
บริการของผูแจง” เป0นประจําทุกปN และสามารถตรวจสอบรายชื่อผูชําระคาธรรมเนียม
รายปNของแตละปNไดที่ www.doeb.go.th ในหัวขอ “สถิติกรมธุรกิจพลังงาน”
สําหรับกรณีทผี่ ูขนสงไมชําระคาธรรมเนียมรายปNภายในกําหนดเดือน
กุมภาพันธ6ของแตละปN จะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 3 ตอเดือน และหากยังไมยินยอม
ชําระคาธรรมเนียมรายปN พนักงานเจาหนาที่มอี ํานาจสั่งหยุดประกอบกิจการไวไดจนกวา
ผูขนสงจะชําระคาธรรมเนียมรายปNและเงินเพิ่มจนครบจํานวน หากฝ@าฝAนคําสั่งหยุด
ประกอบกิจการจะถือวาประกอบกิจการโดยไมแจงเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 มี
บทกําหนดโทษเชนเดียวกับการไมยื่นแจงเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 (มาตรา 41
แหง พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543)
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การจัดทําใบรับแจง และใบประจําตอ
การจัดทําใบรับแจง ตองใชแบบใบรับแจงเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
(นพ.110) จากกรมธุรกิจพลังงานเทานั้น กรณีที่แบบใบรับแจง (นพ.110) มีไมเพียงพอ
สามารถทําหนังสือประสานขอเบิกใบรับแจงจากกรมธุรกิจพลังงานได
ทั้งนี้ ขอใหพลังงานจังหวัดจัดทําสมุดทะเบียนคุมใบรับแจง โดยมี
รายละเอียดการรับใบแจงจากกรมธุรกิจพลังงาน จํานวน ....ใบ หมายเลขใบรับแจงเลขที่.....
เลขที่ การจัดทําใบรับแจง และใบประจําตอ มีดังนี้
การจัดทําใบรับแจง
1. ทะเบียนเลขที่ : เชน กท 101/1/2560
ปNปฏิทินที่รับแจงเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
ลําดับของผูขนสงที่รับแจงในปNนั้น
ลําดับของผูขนสงที่รับแจงในจังหวัด
ตัวอักษรยอของจังหวัด เชน กท คือ กรุงเทพฯ
2. สถานประกอบการตัง้ อยูเลขที่ : ที่ตั้งตามทีร่ ะบุในหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) หรือที่ตั้งตามสําเนาทะเบียนบานสถานประกอบการ (กรณีบคุ คลธรรมดา)
3. ไดแจง...ฯลฯ เมื่อวันที่ .... เดือน .... พ.ศ. .... : เนื่องจากจะรับแจงเป0นผูขนสงน้ํามัน
ตามมาตรา 12 ได ตอเมื่อเอกสารหลักฐานครบถวนและผูแจงชําระคาธรรมเนียมรายปNใน
ปNแรกเรียบรอยแลว ดังนั้น วันที่ตามขอ 3 นี้ คือ วันที่ผแจงไดชํ
ู
าระคาธรรมเนียมตามที่
กําหนดครบถวน
4. ออกให ณ วันที่ .... เดือน .... พ.ศ. .... : คือวันที่ผูวาราชการจังหวัด หรือ พลังงาน
จังหวัดลงนามในใบรับแจง
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การจัดทําใบประจําตอ
การจัดทําใบประจําตอ จะมีรูปแบบขอความดานบนของกระดาษ ดังนี้
แผนที่ .....

ใบประจําตอ
ใบรับแจงเลขที่ ..................................
บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ...................
กรณีตองจัดทําใบประจําตอหลายแผน ใหใสเลขหนาของใบประจําตอดวย
ทุกแผน โดยมีรายละเอียดขอความในใบประจําตอ ดังนี้
บันทึก วันที่.... เดือน....ปN.... ไดรับแจงเป0นผูขนสงน้าํ มันเชื้อเพลิง โดยมียานพาหนะ จํานวน.....คัน
กรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ ............. ............... ..................
รวมเป0น.........คัน
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ขอปฏิบัตแิ ละหนาที่สําหรับ
ผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
1. ผูประกอบการตองชําระคาธรรมเนียมรายปNภายในเดือนกุมภาพันธ6ของทุกปN โดย
กรมธุรกิจพลังงานจะจัดสงแบบชําระคาธรรมเนียมรายปNที่มีรหัสบาร6โคดใหผูประกอบการ
ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปN (รายละเอียดตามหัวขอเรื่องคาธรรมเนียม)
ทั้งนี้ ผูประกอบการไมสามารถนําแบบชําระของป$อื่นไปชําระแทนกันได
**มิฉะนั้นจะมีเงินเพิ่ม** เนื่องจากแบบชําระบาร+โคดกําหนดใหชําระคาธรรมเนียม
ป$ตอป$เทานั้น
2. หากเลิกประกอบกิจการ ตองแจงเลิกประกอบกิจการ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เลิก
ประกอบกิจการ (รายละเอียดตามหัวขอเรื่องการรับแจงเลิกฯ)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจงไว เชน ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสถานประกอบการ หรือ
เพิ่ม/ลด/เปลี่ยนชื่อ ยานพาหนะ ตองแจงเปลี่ยนแปลง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการ (รายละเอียดตามหัวขอเรือ่ งการรับแจงเปลีย่ นแปลงฯ)
ทั้งนี้ หากเป0นกรณีการแปรสภาพนิ ติบุคคล เชน หางหุนสวนจํา กัดเป0 น
บริ ษัทจํ ากั ด หรือจาก บริ ษัทจํ ากั ด เป0 น บริ ษัทมหาชนจํ ากั ด จะไมถื อเป0 นการเปลี่ ยนแปลง
กรณีนี้นิติบุคคลที่มีการแปรสภาพจะตองดําเนินการยื่นแจงเป0นผูขนสงน้ํามันรายใหม
และนิติบุคคลรายเดิมจะสิ้นสภาพไปตามผลของการแปรสภาพ
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การรับแจงเปลี่ยนแปลง
ผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
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ขอกฎหมาย
มาตรา 12 วรรคสาม แหง พ.ร.บ. การคาน้าํ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
ระบุวา “เมื่อรายการตามที่ไดแจงไวไดเปลี่ยนแปลงไปใหผูขนสงน้ํามันแจง เพิ่มเติมตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง”
หากผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 12 มีบทกําหนดโทษตามมาตรา 41 คือ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งอธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานมีอาํ นาจเปรียบเทียบปรับไดตามมาตรา 62 แหง พ.ร.บ. การคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีคําสั่งที่ 5/2552 เรื่อง
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตาม
พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบ
เปรียบเทียบปรับที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัด จึง
สามารถเปรียบเทียบปรับผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 ที่แจงเป0นผูขนสงน้ํามันในพื้นที่
จังหวัดของตนเองได
โดยอัตราเปรียบเทียบปรับกรณีผูขนสงน้าํ มันตามมาตรา 12 ไมปฏิบัติตาม
มาตรา 12 วรรคสาม แหง พ.ร.บ. การคาน้าํ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 1 จํานวน
25,000 บาท ครั้งที่ 2 จํานวน 25,000 บาท และครั้งที่ 3 จํานวน 50,000 บาท ซึ่ง
เป0นไปตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน วาดวยการเปรียบเทียบปรับตามความใน พ.ร.บ.
การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2558
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เอกสารหลักฐาน
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค6เปลีย่ นแปลงรายการของผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
(สบส.252)
2. แบบแจงเปลี่ยนแปลงรายการของผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 (นพ.109)
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป0นบุคคลธรรมดา)
5. สําเนาทะเบียนบานของผูแจง (กรณีเป0นบุคคลธรรมดา)
6. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปM พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
7. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง (ธพ.น.๒) (กรณีเพิ่มรถขนสงน้ํามัน)
หรือสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสงก8าซป9โตรเลียมเหลว (ธพ.ก.๒) (กรณีเพิ่มรถ
ขนสงก8าซป9โตรเลียมเหลว)
8. สําเนาใบทะเบียนยานพาหนะ แสดงรายการชําระภาษีประจําปN (กรณีเพิม่ ยานพาหนะ)
เพิ่มรถแนบสําเนาใบทะเบียนยานพาหนะ แสดงรายการชําระภาษีประจําปN (กรณีเพิ่มรถ)
เพิ่มเรือแนบสําเนาทะเบียนเรือพรอมใบอนุญาตใชเรือ ออกโดยกรมเจาทา (กรณีเพิ่มเรือ)
9. สําเนาใบทะเบียนเรือที่แสดงการเปลี่ยนชือ่ เรือ
10. สําเนาหนังสืออนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (กรณีบุคคลธรรมดา)
11. สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีบุคคลธรรมดา)
12. ใบประจําตอฉบับจริง
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การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค6เปลีย่ นแปลงรายการของผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 (สบส.252)
- ตรวจสอบเอกสารที่ผแจงนํ
ู ามายื่นแจงใหครบถวนตามที่ระบุในหนังสือนําสง (สบส.
252) กอนรับแจงเปลี่ยนแปลงรายการผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
2. แบบแจงเปลี่ยนแปลงรายการของผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
- ตรวจสอบรายละเอียดที่ผูแจงกรอกในแบบแจงเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด
สําคัญที่ตองตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ชื่อผูแจง : ตองเป0นชื่อผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
2.2 ลงลายมือชื่อผูแจง : กรณีนิติบุคคล พิจารณาวาผูทีล่ งลายมือชื่อนัน้ มีอํานาจ
ในการลงนามหรือไม โดยหากเป0นหุนสวนผูจัดการ หรือ กรรมการผูจัดการ ลงลายมือชื่อ
ตองพิจารณา ตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล แตหากเป0นผูรับมอบอํานาจลงลายมือชื่อ
ตองพิจารณาความถูกตองและเนื้อหาการมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจ หากเป0น
กรณีบุคคลธรรมดา พิจารณาวาผูที่ลงลายมือชือ่ นั้น มีอาํ นาจในการลงนามหรือไมตามที่
ระบุในสําเนาบัตรประชาชนของผูแจง แตหากเป0นผูรับมอบอํานาจลงลายมือชื่อ ตอง
พิจารณาความถูกตองและเนือ้ หาการมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจ
2.3 รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง
(1) ชื่อผูแจง : กรณีนิติบุคคล พิจารณารายละเอียดจากหนังสือรับรองนิติบุคคล
แตไมใชกรณีการแปรสภาพ ซึ่งกรณีแปรสภาพตองดําเนินการจดทะเบียนใหม และ
ใบทะเบียนของนิติบุคคลเดิม จะสิ้นสภาพตามผลของการแปรสภาพดังกลาว หากเป0น
กรณีบุคคลธรรมดา พิจารณารายละเอียดจากสําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ
ใบทะเบียนสมรส
(2) ที่ตั้งแหงใหมของสถานประกอบการ/สํานักงานแหงใหญ : กรณีนิติบุคคล
พิจารณาจากหนังสือรับรองนิติบุคคล หากเป0นกรณีบุคคลธรรมดาพิจาณาจากสําเนา
ทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใชในการขนสง : ผูแจงทําเครื่องหมาย
หนารายการเอกสารเลือกยานพาหนะที่จะทําการเปลี่ยนแปลง และกรอกจํานวน คัน/ลํา
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เขียนขอความดวยตัวบรรจง หรือพิมพ6เป0นภาษาไทยใหครบถวนตามรายการใหครบถวน
ในชอง หมายเลขทะเบียนที่ตองการเพิ่ม/ลด ลักษณะรถ/ชือ่ เรือ ขนาดบรรทุก (ลิตร)
น้ํามันฯ ก8าซฯ
(4) เอกสารประกอบการแจง : ผูแจงทําเครือ่ งหมาย หนารายการเอกสาร
เลือกรายการเอกสารทีย่ ื่นประกอบการแจงเปลี่ยนแปลงใหครบถวน
3. หนังสือรับรองนิติบุคคลทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน
- ตรวจสอบรายชื่อผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล เพือ่ นําขอมูลดังกลาวมาพิจารณา
การลงลายมือผูแจง ในแบบแจงเปลี่ยนแปลงรายการของผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
(นพ.109) และพิจารณาผูที่มอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป0นบุคคลธรรมดา)
- ตรวจสอบเป0นบุคคลเดียวกันกับผูแจงเปลี่ยนแปลงรายการหรือไม หากมีการ
มอบอํานาจใชตรวจสอบวาเป0นผูมีอาํ นาจในการมอบ
5. สําเนาทะเบียนบานของผูแจง (กรณีเป0นบุคคลธรรมดา)
6. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปM พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
- ตรวจสอบตามรายการ ดังตอไปนี้
6.1 การติดอากรแสตมปM ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 113 กําหนดไว ดังนี้
(1) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการครั้งเดียว ป9ด
อากรแสตมปMจํานวน 10 บาท
(2) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการมากกวา
ครั้งเดียว ป9ดอากรแสตมปMจํานวน 30 บาท
(3) กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการมากกวาครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคน
ตางคนตางกระทําการแยกกันได จะคิดตามตัวบุคคลทีร่ ับมอบอํานาจ โดยป9ดอากร
แสตมปMคนละ 30 บาท
6.2 ผูมอบอํานาจ ตองพิจารณาวาเป0นผูมีอาํ นาจตามที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
นิติบุคคลหรือไม หากเป0นการมอบอํานาจชวงหรือการมอบอํานาจหลายทอด จะตอง
พิจารณาความถูกตองของผูมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจแตละชวง
6.3 เนื้อหาการมอบอํานาจ ตองพิจารณาวามีการมอบอํานาจใหดําเนินการ
ในประเด็นใดบาง ทั้งนี้ หากมีการมอบอํานาจชวง ตองพิจารณาหนังสือมอบอํานาจ
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ฉบับแรกวา ใหอํานาจในการมอบอํานาจชวงหรือไม
7. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสงน้าํ มัน (ธพ.น.2) หรือสําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการถังขนสงก8าซป9โตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2)
- ตรวจสอบวา มีใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงหรือไม (ธพ.น.2)
(กรณีเป0นรถขนสงน้าํ มัน)
- ตรวจสอบวา มีใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสงก8าซป9โตรเลียมเหลวหรือไม
(ธพ.ก.2) (กรณีเป0นรถขนสงก8าซป9โตรเลียมเหลว)
8. สําเนาใบทะเบียนยานพาหนะ แสดงรายการชําระภาษีประจําปN (กรณีเพิม่ ยานพาหนะ)
- ตรวจสอบวา ทะเบียนรถ/เรือ ซ้าํ กับรายทีไ่ ดรับแจงเป0นผูขนสงน้ํามันแลวหรือไม
(รายที่ดําเนินการอยูโดยตรวจสอบกับฐานขอมูลธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน) หาก
พบวาซ้ํากับรายที่ดําเนินการ ใหรายนั้นมาแจงเปลี่ยนแปลงโดย ลดจํานวนรถ/เรือ ดังกลาว
กอน จึงจะสามารถยื่นแบบแจงเปลี่ยนแปลง เพิ่มรถ/เรือ ตามทะเบียนดังกลาวได
- กรณีรถขนสงน้าํ มัน ตรวจสอบรายการชําระภาษีประจําปN
- กรณีเรือขนสงน้ํามัน ตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาตใชเรือ
9. สําเนาใบทะเบียนเรือที่แสดงการเปลี่ยนชือ่ เรือ
- ตรวจสอบรายการแสดงการเปลี่ยนชื่อเรือ
10. สําเนาหนังสืออนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (กรณีบุคคลธรรมดา)
- ตรวจสอบรายการเปลีย่ นชื่อ / ชื่อสกุล
11. สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีบุคคลธรรมดา)
- ตรวจสอบรายการเปลีย่ นแปลงที่ตั้งสถานประกอบการ
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การจัดทําใบประจําตอ
การจัดทําใบประจําตอ จะมีรูปแบบขอความดานบนของกระดาษ ดังนี้
แผนที่ .....

ใบประจําตอ
ใบรับแจงเลขที่ ..................................
บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ...................
ทั้งนี้ ใหจัดทํารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายการในใบประจําตอ โดยมี
ตัวอยางรูปแบบขอความ ดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงชื่อ
บันทึก วันที่ .. เดือน .... ปN .... ไดรับแจงจากบริษัทฯ แจงเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ดังนี้
จากเดิม “.........” เปน “............”
(2) การเปลี่ยนแปลงที่ตงั้ สถานประกอบการ
บันทึก วันที.่ . เดือน.... ปN....ไดรับแจงจากบริษทั ฯ ขอเปลีย่ นแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ ดังนี้
จากเดิม “.............”
เปน “..............”
(3) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดยานพาหนะทีใ่ ชในการขนสง
บันทึก วันที่.. เดือน....ปN.... ไดรับแจงจากบริษัทฯ ขอเพิ่มยานพาหนะ จํานวน......คัน
กรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ .............. ............... ...............
รวมเป0น..........คัน
บันทึก วันที่.. เดือน....ปN.... ไดรับแจงจากบริษัทฯ ขอลดยานพาหนะ จํานวน......คัน
กรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ .............. ............... ...............
คงเหลือ..........คัน
บันทึก วันที่.. เดือน....ปN.... ไดรับแจงจากบริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้
-ขอเพิ่มยานพาหนะ จํานวน ....... คัน
กรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ .............. .............. ...............
-ขอลดยานพาหนะ จํานวน ...... คัน
กรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ ............... ............... ...............
คงเหลือ..........คัน
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การรับแจงเลิก
ผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
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ขอกฎหมาย
มาตรา 14 วรรคสอง แหง พ.ร.บ. การคาน้าํ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
ระบุวา “การเลิกการประกอบกิจการคาน้ํามันตามมาตรา 10 มาตรา 11 หรือการขนสง
น้ํามันตามมาตรา 12 ใหผูคาน้ํามันหรือผูขนสงน้ํามันแจงตออธิบดีภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่เลิกกิจการตามแบบที่อธิบดีกําหนด เพื่อลบรายการออกจากทะเบียน”
หากผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 14 มีบทกําหนดโทษตามมาตรา 40 คือ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอาํ นาจเปรียบเทียบปรับ
ไดตามมาตรา 62 แหง พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีคําสั่งที่ 5/2552 เรื่อง
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตาม
พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบ
เปรียบเทียบปรับที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัดจึง
สามารถเปรียบเทียบปรับผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 ที่แจงเป0นผูขนสงน้ํามันในพื้นที่
จังหวัดของตนเองได
โดยอัตราเปรียบเทียบปรับกรณีผูขนสงน้าํ มันตามมาตรา 12 ไมปฏิบัติตาม
มาตรา 14 วรรคสอง แหง พ.ร.บ. การคาน้าํ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 คือ 5,000 บาท ซึ่ง
เป0นไปตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน วาดวยการเปรียบเทียบปรับตามความใน พ.ร.บ.
การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2558
อนึ่ง กรณีผแจงมี
ู สถานะนิติบุคคล เชน เสร็จชําระบัญชี เลิก พิทักษ6ทรัพย6
เด็ดขาด หรือราง เป0นตน จะถือวาสิ้นสภาพการเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 ดวย
หากผูแจงฝ@าฝAนทําการคาตอไป ถือวาประกอบกิจการโดยไมไดแจงเป0นผูขนสงน้ํามันตาม
มาตรา 12
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เอกสารหลักฐาน
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค6เลิกกิจการ (สบส.253)
2. แบบแจงเลิกเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 (นพ.111)
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป0นบุคคลธรรมดา)
5. สําเนาทะเบียนบานของผูแจง (กรณีเป0นบุคคลธรรมดา)
6. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปM พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูมอบอํานาจและ ผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
7. ใบรับแจงเป0นผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 (ฉบับจริง)
8. เอกสารอื่นๆ ไดแก ใบแจงความ กรณีใบรับแจงฉบับจริงสูญหาย/ใบมรณะบัตร
กรณีผูแจงเสียชีวิต
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การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เมื่อผูแจงมายื่นเอกสารหลักฐาน เจาหนาที่จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เพื่อความถูกตองและเป0นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะขอกลาวรายละเอียดการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่สําคัญบางรายการ ดังนี้
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค6เลิกกิจการ (สบส.253)
- ตรวจสอบเอกสารที่ผแจงนํ
ู ามายื่นแจงใหครบถวนตามที่ระบุในหนังสือนําสง (สบส.253)
2. แบบแจงเลิกเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 (นพ.111)
- ตรวจสอบรายละเอียดที่ผูแจงกรอกในแบบแจงเลิก โดยมีรายละเอียดสําคัญที่ตอง
ตรวจสอบ ดังนี้
(1) ชื่อผูแจง : ตองเป0นชื่อผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
(2) ที่ตั้งสถานประกอบการ/สํานักงานแหงใหญ : ตองเป0นที่ตั้งสถานประกอบการ
ตามที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ (กรณีบคุ คลธรรมดา) หรือ
ตองเป0นที่ตั้งสถานประกอบการ ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติ
บุคคล)
(3) ชื่อที่อยู เจาของ/หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ : กรณีเป0นหางหุนสวน
จํากัดใหระบุชื่อและทีอ่ ยูของหุนสวนผูจัดการ กรณีบริษัทจํากัดใหระบุชื่อและที่อยูของ
กรรมการผูจัดการ กรณีบุคคลธรรมดาใหระบุชื่อและที่อยูของผูแจง
(4) วันเดือนปNที่เลิกประกอบกิจการ : พิจารณาวันที่ผูแจงประสงค6จะเลิกประกอบ
กิจการ กับ วันที่ผูแจงมายื่นเอกสารหลักฐานแจงเลิก วาอยูภายในระยะเวลา 30 วัน
ตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม
(5) ลงลายมือชื่อผูแจง : พิจารณาวาผูทีล่ งลายมือชื่อนั้น มีอาํ นาจในการลงนาม
หรือไม โดยหากเป0นหุนสวนผูจัดการ หรือ กรรมการผูจัดการ ลงลายมือชื่อ ตองพิจารณา
ตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล แตหากเป0นผูรับมอบอํานาจลงลายมือชื่อ ตอง
พิจารณาความถูกตองและเนือ้ หาการมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจ
3. หนังสือรับรองนิติบุคคลทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน
- ตรวจสอบรายชื่อผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล เพือ่ นําขอมูลดังกลาวมาพิจารณา
การลงลายมือผูแจง ในแบบแจงเลิกเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 (นพ.111) และ
พิจารณาผูที่มอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจ
21

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป0นบุคคลธรรมดา)
- ตรวจสอบรายชื่อผูลงนาม กับสําเนาบัตรประชาชนผูแจงวาเป0นบุคคลเดียวกัน
หรือไม แตหากเป0นผูรับมอบอํานาจลงลายมือชือ่ ตองพิจารณาความถูกตองและเนือ้ หา
การมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจ
5. สําเนาทะเบียนบานของผูแจง (กรณีเป0นบุคคลธรรมดา)
6. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปM พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี)
- ตรวจสอบตามรายการ ดังตอไปนี้
6.1 การติดอากรแสตมปM ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 113 กําหนดไว ดังนี้
(1) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการครั้งเดียว
ป9ดอากรแสตมปMจํานวน 10 บาท
(2) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการมากกวา
ครั้งเดียว ป9ดอากรแสตมปMจํานวน 30 บาท
(3) กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการมากกวาครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคน
ตางคนตางกระทําการแยกกันได จะคิดตามตัวบุคคลทีร่ ับมอบอํานาจ โดยป9ดอากร
แสตมปMคนละ 30 บาท
6.2 ผูมอบอํานาจ ตองพิจารณาวาเป0นผูมีอาํ นาจตามที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
นิติบุคคลหรือไม หากเป0นการมอบอํานาจชวงหรือการมอบอํานาจหลายทอด จะตอง
พิจารณาความถูกตองของผูมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจแตละชวง
6.3 เนื้อหาการมอบอํานาจ ตองพิจารณาวามีการมอบอํานาจใหดําเนินการ
ในประเด็นใดบาง ทั้งนี้ หากมีการมอบอํานาจชวง ตองพิจารณาหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับแรกวา ใหอํานาจในการมอบอํานาจชวงหรือไม
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การออกใบรับแจง
ฉบับใหม
ในกรณีชํารุด/สูญหาย

23

เอกสารหลักฐาน
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค6ขอใบแทน (สบส.254)
2. แบบแจงเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 (นพ.108)
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน
(กรณีบุคคลธรรมดา)
5. สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีบุคคลธรรมดา)
6. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปM พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
7. หลักฐานการแจงความกรณีใบรับแจงสูญหาย
8. ใบรับแจงเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 ทีช่ ํารุด (ฉบับจริง)
9. ใบประจําตอฉบับจริง
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การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค6ขอใบแทน (สบส.254)
- ตรวจสอบเอกสารที่ผแจงนํ
ู ามายื่นแจงใหครบถวนตามที่ระบุในหนังสือนําสง (สบส.254)
กอนรับแจง
2. แบบแจงเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 (นพ.108)
- ตรวจสอบรายละเอียดที่ผูแจงกรอกในแบบแจงเป0นผูขนสงน้ํามัน โดยพิจารณาวา
เป0นขอมูลเดิมที่จดทะเบียนไวหรือไม หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแจงกรอกขอมูลเดิม
พรอมการแจงเปลีย่ นแปลงรายการตามแบบ นพ.109 ไปในคราวเดียวกัน
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล ทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน
- ตรวจสอบรายชื่อผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล เพือ่ นําขอมูลดังกลาวมาพิจารณา
การลงลายมือผูแจงในแบบแจงเป0นผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 (นพ.108) และพิจารณา
ผูที่มอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจ
4. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปM พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
- ตรวจสอบตามรายการ ดังตอไปนี้
4.1 การติดอากรแสตมปM ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 113 กําหนดไว ดังนี้
(1) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการครั้งเดียว ป9ด
อากรแสตมปMจํานวน 10 บาท
(2) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการมากกวา
ครั้งเดียว ป9ดอากรแสตมปMจํานวน 30 บาท
(3) กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการมากกวาครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคน
ตางคนตางกระทําการแยกกันได จะคิดตามตัวบุคคลทีร่ ับมอบอํานาจ โดยป9ดอากร
แสตมปMคนละ 30 บาท
4.2 ผูมอบอํานาจ ตองพิจารณาวาเป0นผูมีอาํ นาจตามที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
นิติบุคคลหรือไม หากเป0นการมอบอํานาจชวงหรือการมอบอํานาจหลายทอด จะตอง
พิจารณาความถูกตองของผูมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจแตละชวง
4.3 เนื้อหาการมอบอํานาจ ตองพิจารณาวามีการมอบอํานาจใหดําเนินการใน
ประเด็นใดบาง ทั้งนี้ หากมีการมอบอํานาจชวง ตองพิจารณาหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับแรกวา ใหอํานาจในการมอบอํานาจชวงหรือไม
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5. ใบประจําตอฉบับจริง

การจัดทําใบประจําตอ
การจัดทําใบประจําตอ จะมีรูปแบบขอความดานบนของกระดาษ ดังนี้
แผนที่ .....

ใบประจําตอ
ใบรับแจงเลขที่ ..................................
บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ...................
ทั้งนี้ ใหจัดทํารายละเอียดการการขอรับใบรับแจงฉบับใหมในใบประจําตอ โดยมี
ตัวอยางรูปแบบขอความ ดังนี้
บันทึก วันที่.. เดือน.... ปN....ไดออกใบรับแจงและใบประจําตอฉบับใหมใหเนื่องจาก
ฉบับเดิม ชํารุด/สูญหาย

26

ภาคผนวก
กฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2. กฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมรายปN และหลักเกณฑ6และวิธีการ
ชําระคาธรรมเนียมรายปN สําหรับผูคาน้ํามันและผูขนสงน้าํ มัน พ.ศ. 2545
3. ประกาศกระทรวงพาณิชย6 เรือ่ ง กําหนดชนิดและปริมาณการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทีผ่ ู
ขนสงตองแจงเป0นผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 พ.ศ. 2544
4. ประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง การแจงเป0นผูขนสงน้ํามันเชือ้ เพลิงตามมาตรา 12
และการแจงเปลี่ยนแปลงรายการทีไ่ ดแจงไว พ.ศ. 2544
5. ประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดแบบแจงเปลี่ยนแปลงรายการของผูคา
น้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 11 และแบบแจงเลิกเป0นผูคาน้ํามันตาม
มาตรา 10 มาตรา 11 และผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 พ.ศ. 2545
6. คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 5/2552 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการคาน้าํ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
7. ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน วาดวยการเปรียบเทียบปรับตามความใน พระราชบัญญัติ
การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2558
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คําแนะนําสําหรับผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12
1. ผูประกอบการตองชําระคาธรรมเนียมรายปภายในเดือนกุมภาพันธ"ของทุกป
โดยจะเริ่มจัดสงแบบชําระคาธรรมเนียมใหผูประกอบการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
และสามารถชําระไดผานชองทาง ดังนี้
(1) ศูนย"บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯ โดยชําระไดทั้งเงินสด
หรือ แคชเชียร"เช็ค สั่งจายกระทรวงการคลัง
(2) ไปรษณียไ" ทยทุกสาขา โดยชําระเป:นเงินสด
(3) ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยชําระเป:นเงินสด
ทั้งนี้ หากไมไดรับแบบชําระคาธรรมเนียมรายป โปรดรีบติดตอพลังงานจังหวัด เพื่อ
ขอรับแบบชําระ หรือ ดาวน"โหลดแบบชําระดวยตนเองไดที่
https://status.doeb.go.th/monitor.php เพื่อไมใหชําระคาธรรมเนียมรายปเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมเงินเพิ่ม และอาจถูกสั่งหยุดประกอบกิจการได
2. ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป:นตนไป เมื่อผูประกอบการชําระคาธรรมเนียมรายป
ผานชองทางธนาคารกรุงไทย ผูประกอบการสามารถใช Pay In Slip ที่ธนาคารออกให
เป:นหลักฐานแทนใบเสร็จรับเงินของกรมธุรกิจพลังงานได
3. เมื่อรายการที่แจงไวเปลีย่ นแปลงไป เชน จํานวนยานพาหนะ ที่ตั้งสถานประกอบการ
โปรดแจงตามแบบแจงเปลี่ยนแปลง (นพ.109) ตอสํานักงานพลังงานจังหวัด ภายใน 30
วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
4. เมื่อเลิกประกอบกิจการ โปรดแจงตามแบบแจงเลิก (นพ.111) ตอสํานักงานพลังงาน
จังหวัด ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เลิกกิจการ
* อนึ่ง ขอปฏิบัติตาม 3 และ 4 เป:นขอปฏิบัติทมี่ ีบทกําหนดโทษ จึงขอความรวมมือ
ผูประกอบการปฏิบัติตามดังกลาวดวย

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 สามารถด้าเนินการได้
ดังนี้
ก) ตรวจสอบความซ้้าซ้อนของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลธุรกิจ
พลังงาน
ข) ข้อมูลของผู้ขนส่งน้้ามันรายใหม่จะต้องขอรหัสผู้ประกอบการ
(ID Code) จากศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน (ศบธ.) ก่อนบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน
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การตรวจสอบข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขนส่งน้้ามันที่ได้รับจากผู้ขนส่งน้้ามันและ
ข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดจัดส่งให้โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของการ
กรอกข้อมูลแบบแจ้ง นพ.108 ของผู้ขนส่งน้้ามัน เพื่อให้การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน
รวมถึงการประมวลผลข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ โดยการสอบทานข้อมูลของผู้ขนส่งน้้ามันด้วยการน้า
ข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความซ้้าซ้อนกับระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานว่ามีข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่
เพื่อให้ได้ข้อมูล ณ ปัจจุบันที่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากข้อมูลของผู้ขนส่งน้้ามันมีผลต่อการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี
การขอรหัสผู้ประกอบการ (ID CODE) ข้อมูลผู้ขนส่งน้้ามันรายใหม่
- ตรวจสอบข้อมูลผู้ขนส่งน้้ามันรายใหม่
โดยตรวจสอบจากชื่อ และที่ตั้งสถานประกอบการแห่งใหญ่ ว่ามีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลธุรกิจ
พลังงานหรือไม่
- เมื่อรวบรวมข้อมูลผู้ขนส่งน้้ามันรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัส
ผู้ประกอบการ (ID CODE) แล้ว จึงท้าการขอรหัสผู้ประกอบการจากศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน(ศบธ.)

3

การบันทึกข้อมูลการแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ามันตามมาตรา 12
วิธีการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต
ของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 รายใหม่

4

หน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา 12 ลงฐานข้อมูลธุรกิจ
พลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต
เข้าระบบข้อมูลการขออนุญาต >> ผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา 12 >> เพิ่ม นพ.108 >> เลือก
ผู้ประกอบการ >> พิมพ์เลขที่ค้าขอ วันที่รับจด เลขที่ใบรับแจ้ง >> เลือกลักษณะยานพาหนะ >>
รถยนต์ , เรือ , รถไฟ >> ค่าธรรมเนียมรายใหม่ >> พิมพ์ชื่อผู้ลงนาม วันที่บันทึก >> บันทึก

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขอ
อนุญาตของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 มีวิธีการดังต่อไปนี้
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานเลือกระบบข้อมูลการขอ
อนุญาตโดยเลือก Tools bar ผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 เลือกเพิ่ม นพ.108
เลือกผู้ประกอบการโดยน้าข้อมูลจากระบบผู้ประกอบการที่มีรหัส
ผู้ประกอบการแล้วมาบันทึกรายละเอียดในระบบข้อมูลการขออนุญาต
- การบันทึกเลขที่ค้าขอ วันที่รับแจ้ง และเลขที่ใบรับแจ้ง
การบันทึกรายละเอียดด้านเทคนิคของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12
เช่น การบันทึกรายละเอียดยานพาหนะ
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การบันทึกข้อมูลรายละเอียดยานพาหนะของผู้ขนส่งน้้ามันตาม
มาตรา12 มีวิธีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
1) เลือกการเพิ่มยานพาหนะ เลือกประเภทของยานพาหนะถ้าเป็น
รถยนต์ จะเลือกชนิดของยานพาหนะจาก Pulldown โดยมีลักษณะยานพาหนะให้เลือก 5 หัวข้อ คือ
พ่วง กึ่งพ่วง ลากจูง บรรทุกวัตถุอันตราย และไม่มีข้อมูล ซึ่งเหตุผลที่ต้องมีหัวข้อไม่มีข้อมูล เนื่องจาก
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขนส่งน้้ามันบางรายไม่มีข้อมูลด้านรายละเอียดลักษณะยานพาหนะ จึงต้องใช้
หัวข้อไม่มีข้อมูลดังกล่าว หากเป็นยานพาหนะประเภท เรือ จะบันทึกชื่อเรือตามข้อมูลของผู้ขนส่ง
น้้ามันที่ให้ไว้โดยอ้างอิงจากทะเบียนเรือของกรมเจ้าท่าและพาณิชย์นาวี
2) บันทึกทะเบียนยานพาหนะ ในกรณียานพาหนะประเภท รถยนต์
จะบันทึกทะเบียนยานพาหนะ ดังนี้ 80-1209 ยานพาหนะประเภทเรือ จะบันทึกทะเบียนยานพาหนะ
คือ 5100-22094 เป็นต้น
3) บันทึกขนาดบรรทุกของยานพาหนะ จะบันทึกตามข้อมูลที่
ผู้ขนส่งน้้ามันกรอกรายละเอียด โดยมีข้อสังเกตขนาดบรรทุก ดังนี้
ลักษณะยานพาหนะ ลากจูง มีขนาดบรรทุก เท่ากับ 0 ลิตร
ลักษณะยานพาหนะ กึ่งพ่วง มีขนาดบรรทุกมากที่สุดถึง 60,000 ลิตร
ลักษณะยานพาหนะ บรรทุกวัตถุอันตราย มีขนาดบรรทุก ตั้งแต่ 6,000 – 21,000 ลิตร
ลักษณะยานพาหนะ พ่วง ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ไม่อนุญาตให้ใช้ยานพาหนะลักษณะดังกล่าว
แล้วเนื่องจากไม่มีความปลอดภัยแต่ยังคงต้องเก็บไว้ในฐานข้อมูลเนื่องจากผู้ขนส่งน้้ามันบางรายยังไม่
มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับยานพาหนะ
4) บันทึกจังหวัดของยานพาหนะ กรณียานพาหนะประเภท เรือ
ทะเบียนเรือทุกล้า ต้องเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณียานพาหนะประเภท รถยนต์ ทะเบียน
ยานพาหนะ เลือกจังหวัดตามข้อมูลที่ผู้ขนส่งน้้ามันกรอกข้อมูลตามแบบ นพ.108 โดยเลือกจังหวัด
จาก Pull down ที่ระบบมีให้เลือก
- การบันทึกหลักฐานเอกสารโดยเลือกช่องเอกสารที่ใช้
ประกอบการแจ้ง
บันทึกข้อมูลด้านเทคนิคของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12
เรียบร้อยแล้วต้องบันทึกชื่อผู้แจ้งและวันที่แจ้งแล้วจึงบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน
ในระบบข้อมูลการขออนุญาต

6
การบันทึกข้อมูลค่าธรรมเนียมรายใหม่ของผู้ขนส่งน้้ามัน
มาตรา 12 สามารถเลือกจากแบบ นพ.108 โดยค้นหาจากเลขที่ใบรับแจ้งแล้วจึงบันทึกในช่อง
ค่าธรรมเนียมโดยเลือกช่องเพิ่มค่าธรรมเนียมรายปี บันทึกวันที่รับช้าระ เลือกช่องเลขที่ เล่มที่
ใบเสร็จรับเงิน ช่องทางการช้าระค่าธรรมเนียมโดยเลือกจาก Pulldown เลือกรายปีค่าธรรมเนียมที่
ช้าระ เช่น รายปี 2552 จากนั้นจึงเลือกจ้านวนเงินที่ช้าระโดยระบบจะสามารถค้านวณค่าธรรมเนียม
ตามประเภทและจ้านวนยานพาหนะที่ผู้ขนส่งน้้ามันแจ้งไว้ แล้วจึงบันทึกข้อมูลการช้าระค่าธรรมเนียม
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การบันทึกข้อมูลการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนส่งน้ามันมาตรา 12
วิธีการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานการบันทึกข้อมูลการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 ลงในระบบข้อมูลการขออนุญาต
หน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลค้าขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนส่งน้้ามันตาม
มาตรา 12 ลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต
เข้าระบบข้อมูลการขออนุญาต >> ผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา 12 >> พิมพ์ ชื่อ หรือ เลขที่ใบรับแจ้ง >>
ค้นหา >> เลือกเปลี่ยนแปลงรายการ >> เพิ่ม นพ.109 >> พิมพ์เลขที่ค้าขอ วันที่รับแจ้ง เลขที่ใบรับ
แจ้ง >> รายการที่จะเปลี่ยนแปลง เช่น >> เปลี่ยนแปลงชื่อ >> เปลี่ยนแปลงที่ตั้งส้านักงานใหญ่
>> เปลี่ยนแปลงยานพาหนะ >> พิมพ์ชื่อผู้ลงนาม วันที่บันทึก >> บันทึก

11

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 ลงฐานข้อมูล
ธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต มีวิธีการดังต่อไปนี้
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานเลือกระบบข้อมูลการขอ
อนุญาตโดยเลือก Tools bar ผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12
เลือกผู้ประกอบการโดย ค้นหาจากเลขที่ใบรับแจ้ง หรือจากชื่อผู้
แจ้ง
- เลือกเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายการ
- การบันทึกเลขที่ค้าขอ วันที่ขอเปลี่ยนแปลง และเลขที่ใบรับแจ้ง
บันทึกรายละเอียดด้านเทคนิคของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 ทีข่ อ
เปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงยานพาหนะ เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่ตั้งส้านักงานแห่งใหญ่
- การบันทึกหลักฐานเอกสารโดยเลือกช่องเอกสารที่ใช้ประกอบการ
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ
เมื่อบันทึกข้อมูลด้านเทคนิคของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12
เรียบร้อยแล้วต้องบันทึกชื่อผู้แจ้งเปลี่ยนแปลงและวันที่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแล้วจึงบันทึกข้อมูลทั้งหมด
ลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต
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การบันทึกข้อมูลการแจ้งเลิกกิจการของผู้ขนส่งน้ามันมาตรา 12
วิธีการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานการบันทึกข้อมูลแจ้งเลิกกิจการเป็นผู้ค้าน้้ามัน
มาตรา 10 ลงในระบบข้อมูลการขออนุญาต
หน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลค้าขอแจ้งเลิกกิจการเป็นผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา 12
ลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต
เข้าระบบข้อมูลการขออนุญาต >> ผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา 12 >> พิมพ์ ชื่อ หรือ เลขที่ใบรับแจ้ง >>
ค้นหา >> เลือกเลิกกิจการ >> เพิ่ม นพ. 111 >> พิมพ์เลขที่ค้าขอ วันที่รับแจ้ง เลขที่ใบรับแจ้ง >>
พิมพ์ชื่อและที่อยู่ของหุ้นส่วนผู้จัดการ >> พิมพ์วันที่เลิกกิจการ >> พิมพ์ชื่อผู้ลงนาม วันที่บันทึก
>> บันทึก

15

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการแจ้งเลิกกิจการเป็นผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 ลงในฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน
ในระบบข้อมูลการขออนุญาต มีวิธีการดังต่อไปนี้
- เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานเลือกระบบข้อมูลการขอ
อนุญาตโดยเลือก Tools bar ผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12
เลือกผู้ประกอบการโดย ค้นหาจากเลขที่ใบรับแจ้ง หรือจากชื่อผู้แจ้ง
- เลือกเลิกกิจการ
- การบันทึกเลขที่ค้าขอ วันที่แจ้งเลิก และเลขที่ใบรับแจ้ง
บันทึกชื่อที่อยู่ เจ้าของ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้จัดการ
บันทึกวันเดือนปีที่เลิกประกอบกิจการ
- การบันทึกหลักฐานเอกสารโดยเลือกช่องเอกสารที่ใช้ประกอบการ
แจ้งเลิกกิจการ
บันทึกชื่อผู้แจ้งเลิกกิจการและวันที่ขอแจ้งเลิกกิจการแล้วจึงบันทึก
ข้อมูลทั้งหมดลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต
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