การรับจดทะเบียน
ผูคาน้ํามันตามมาตรา 10

1

ขอกฎหมาย
มาตรา 10 แหง พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ประกอบกับ
ขอ 3 ของประกาศกระทรวงพาณิชย( เรื่อง กําหนดปริมาณการคาและขนาดของถังเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงทีม่ ีอยูของผูคาน้ํามันที่ตองจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา
10 พ.ศ. 2544 ผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 คือ
- ผูคาน้าํ มันทีม่ ีปริมาณการคาแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดป4ละไมถึง
100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ลานลิตร) แตเป1นผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาน้าํ มัน
แตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ลานลิตร)
หรือ
- ผูคาน้าํ มันทีม่ ีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดหรือ
รวมกันทุกชนิดไดเกิน 200,000 ลิตร
หากผูคารายใดเขาเงือ่ นไขขอหนึ่งขอใด ตองยื่นขอจดทะเบียน มิฉะนั้นจะ
ถือเป1นความผิด มีบทกําหนดโทษตามมาตรา 38 คือ จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ
ตั้งแต 10,000 บาท ถึง 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยอัตราเปรียบเทียบปรับตาม
ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน วาดวยการเปรียบเทียบปรับตามความใน พ.ร.บ. การคา
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2558 กําหนดอัตราคาปรับตามจํานวนครั้งของการ
กระทําความผิด ดังนี้ ครั้งที่ 1 จํานวน 100,000 บาท ครั้งที่ 2 จํานวน 200,000 บาท
และครั้งที่ 3 จํานวน 500,000 บาท
สําหรับการคากBาซปDโตรเลียมเหลวนั้น ผูคาน้าํ มันตามมาตรา 10 ไม
สามารถจําหนายกBาซปDโตรเลียมเหลวใหแกสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมได
เนื่องจากขอ 20 ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพือ่ แกไข
และปGองกันภาวะการขาดแคลนน้าํ มันเชื้อเพลิง กําหนดใหผูที่จะจําหนายกBาซปDโตรเลียม
เหลวใหแกสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม ตองเป1นผูคาน้าํ มันตามมาตรา 7 เทานั้น
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เอกสารหลักฐาน
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานที่ผูคานํามายื่น
ขอจดทะเบียนตามรายการ ดังนี้
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค(ขอจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10
2. แบบคําขอจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 (แบบ นพ.102)
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 6 เดือน
4. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปJ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี)
5. รายละเอียดคลัง/ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมเอกสารแสดงสิทธิ์ เชน สําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น.2) และแผนที่ตั้งโดยสังเขป (ถามี)
6. รายละเอียดและสถานที่ตั้งสถานีบริการที่ผูขอเป1นผูดําเนินการเอง (ถามี)
หมายเหตุ บุคคลธรรมดาสามารถจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 ไดโดยแสดง
เอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) สําเนาทะเบียนบานของผูขอ
(3) สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ
ทั้งนี้ เนื่องจากขอมูล ณ ปGจจุบัน ไมมีบุคคลธรรมดามายื่นขอจดทะเบียน
ดังนั้น คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ จึงไมไดกลาวถึงการรับจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตาม
มาตรา 10 ของบุคคลธรรมดา
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การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค(ขอจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10
- ตรวจสอบเอกสารที่ผประกอบการนํ
ู
ามายื่น ตามรายการเอกสารที่ระบุใน
หนังสือนําสง
2. แบบคําขอจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 (แบบ นพ.102)
(1) ที่ตั้งสถานประกอบการ/สํานักงานแหงใหญ
- ตรวจสอบที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ ตามที่ปรากฎในหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
(2) การคาน้ํามันเชื้อเพลิง
- ตรวจสอบวาผูประกอบการ ทําการคาน้ํามันเชื้อเพลิงมากอนที่จะมาจด
ทะเบียนเป1นผูคาน้าํ มันตามมาตรา 10 หรือไม หากทําการคาน้ํามันเชือ้ เพลิงมากอน ให
ระบุชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาณการคาที่ทาํ การคาอยู ณ ปGจจุบัน
- ตรวจสอบวาผูประกอบการดําเนินกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงของ
ตนเองหรือไม หากมี ใหระบุจํานวนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และนํารายละเอียดไป
กรอกในแบบฟอร(มรายละเอียดและสถานที่ตั้งสถานีบริการทีผ่ ูขอเป1นผูดําเนินการเอง
(3) รายละเอียดชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ประสงค(จะทําการคา
- ตรวจสอบชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาณการคาแตละชนิดของผูประกอบการ
โดยปริมาณการคารวมกันทุกชนิด จะตองเกิน 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ลาน
ลิตร) แตไมเกิน 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ลานลิตร)
(4) จํานวนถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและความจุรวม
- ตรวจสอบวาผูประกอบการมีถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงหรือไม หากมีใหระบุจํานวน
ถังเก็บพรอมปริมาณความจุรวม และนํารายละเอียดไปกรอกในแบบฟอร(มรายละเอียด
คลัง/ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
(5) หลักฐานที่ใชประกอบคําขอจดทะเบียน
- ทําเครื่องหมาย หนารายการเอกสารที่ผูประกอบการนํามายื่นใหครบถวน
(6) การลงลายมือชื่อ
- ตรวจสอบวาผูทีล่ งลายมือชื่อ เป1นผูมีอํานาจในการลงนามหรือไม โดยหากเป1น
หุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการผูจัดการ จะตองตรวจสอบการประทับตรานิติบุคคล
ตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองนิติบุคคล แตหากเป1นผูรับมอบอํานาจ ตองตรวจสอบวา
ไดรับมอบอํานาจใหลงนามไดหรือไม
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3. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 6 เดือน
- ตรวจสอบวามีวัตถุประสงค(ในการประกอบกิจการคาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือไม
4. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปJ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี)
- ตรวจสอบตามรายการ ดังตอไปนี้
4.1 การติดอากรแสตมปJ ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 113 กําหนดไว ดังนี้
(1) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการครั้งเดียว ปDด
อากรแสตมปJจํานวน 10 บาท
(2) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการมากกวา
ครั้งเดียว ปDดอากรแสตมปJจํานวน 30 บาท
(3) กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการมากกวาครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคน
ตางคนตางกระทําการแยกกันได จะคิดตามตัวบุคคลทีร่ ับมอบอํานาจ โดยปDดอากร
แสตมปJคนละ 30 บาท
4.2 ผูมอบอํานาจ ตองพิจารณาวาเป1นผูมีอาํ นาจตามที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
นิติบคคลหรือไม รวมทัง้ พิจารณาขอกําหนดเกีย่ วกับการประทับตรานิติบุคคล โดยหากมี
ขอกําหนดใหผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรานิติบุคคล จะตองมีการประทับตรานิติ
บุคคลดวย ทั้งนี้ หากเป1นการมอบอํานาจชวงหรือการมอบอํานาจหลายทอด จะตอง
พิจารณาความถูกตองของผูมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจแตละชวง
4.3 เนื้อหาการมอบอํานาจ ตองพิจารณาวามีการมอบอํานาจใหดําเนินการใน
ประเด็นใดบาง ทั้งนี้ หากมีการมอบอํานาจชวง ตองพิจารณาหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับแรกวา ใหอํานาจในการมอบอํานาจชวงหรือไม
5. รายละเอียดคลัง/ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมเอกสารแสดงสิทธิ์
- จัดทํารายละเอียดแหงละ 1 ชุด ทั้งนี้ ใหตรวจสอบวาผูประกอบการมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น.2) สําหรับคลังแหงนั้นหรือไม รวมทั้ง
ตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาต
6. รายละเอียดและสถานที่ตั้งสถานีบริการที่ผูขอเป1นผูดําเนินการเอง (ถามี)
- จัดทํารายละเอียดแหงละ 1 ชุด ทั้งนี้ ใหตรวจสอบวาผูประกอบการมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น.2) สําหรับสถานีบริการแตละแหงหรือไม
รวมทั้งตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาตนั้นดวย โดยสถานีบริการแตละแหงจะถูก
ยกเวน ไมตองจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 11
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ค"าธรรมเนียม
ค"าคําขอ
ค"าใบทะเบียน
ค"าธรรมเนียมรายป'

100 บาท
1,000 บาท
30,000 บาท

ทั้งนี้ ผูประกอบการจดทะเบียนในป4ใด ก็ใหถือวาเป1นคาธรรมเนียมรายป4
ของป4นั้น ๆ ถึงแมวาผูประกอบการจะจดทะเบียนในชวงปลายป4ก็ตาม และผูประกอบการ
จะตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับการเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 รายใหม จํานวน
31,100 บาท ดวยแบบชําระที่มรี หัสบาร(โคดเทานั้น โดยพลังงานจังหวัดสามารถประสาน
ขอแบบชําระดังกลาวจากกรมธุรกิจพลังงานได ซึ่งจะใชเวลาดําเนินการประมาณ 20 นาที
ตอราย โดยไมนับรวมกรณีที่ระบบมีเหตุขัดของ
อนึ่ง แบบชําระคาธรรมเนียมรายป4ที่มรี หัสบาร(โคด จะดําเนินการอัพโหลด
ขึ้นเว็บไซต(กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th ในหัวขอ “ระบบติดตามสถานะการรับ
บริการของผูประกอบการ” เป1นประจําทุกป4 และสามารถตรวจสอบรายชื่อผูชําระ
คาธรรมเนียมรายป4ของแตละป4ไดที่ www.doeb.go.th ในหัวขอ “สถิติกรมธุรกิจ
พลังงาน”
สําหรับกรณีทผี่ ูประกอบการไมชําระคาธรรมเนียมรายป4ภายในกําหนด
เดือนกุมภาพันธ(ของแตละป4 จะตองเสียเงินเพิม่ อีกรอยละ 3 ตอเดือน และหากยังไม
ยินยอมชําระคาธรรมเนียมรายป4 พนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจสั่งหยุดประกอบกิจการไวได
จนกวาผูประกอบการจะชําระคาธรรมเนียมรายป4และเงินเพิ่มจนครบจํานวน หากฝ\าฝ]น
คําสั่งหยุดประกอบกิจการจะถือวาประกอบกิจการโดยไมจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตาม
มาตรา 10 มีบทกําหนดโทษเชนเดียวกับการไมยื่นขอจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตาม
มาตรา 10 (มาตรา 38 แหง พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543)
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การจัดทําใบทะเบียน
การจัดทําใบทะเบียน ตองใชแบบใบทะเบียนเป1นผูคาน้าํ มันตามมาตรา 10
(นพ.105) จากกรมธุรกิจพลังงานเทานั้น กรณีที่แบบใบทะเบียน (นพ.105) มีไมเพียงพอ
สามารถทําหนังสือประสานขอเบิกใบทะเบียนจากกรมธุรกิจพลังงานได
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดทําใบทะเบียน และใบประจําตอ มีดังนี้
การจัดทําใบทะเบียน
1. ทะเบียนเลขที่ : เชน กท 101/2/2560
ป4ปฏิทินที่รับจดทะเบียนเป1นผูคาน้าํ มันตามมาตรา 10
ลําดับของผูประกอบการที่รับจดทะเบียนในป4นั้น
ลําดับของผูประกอบการที่รับจดทะเบียนในจังหวัด
ตัวอักษรยอของจังหวัด เชน กท คือ กรุงเทพฯ
2. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่ : ที่ตั้งตามทีร่ ะบุในหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
3. ไดจดทะเบียน...ฯลฯ เมื่อวันที่ .... เดือน .... พ.ศ. .... : เนื่องจากจะรับจดทะเบียนเป1น
ผูคาน้าํ มันตามมาตรา 10 ได ตอเมื่อเอกสารหลักฐานครบถวนและผูประกอบการชําระ
คาธรรมเนียมคําขอ ใบทะเบียน และคาธรรมเนียมรายป4ในป4แรกเรียบรอยแลว ดังนั้น
วันที่ตามขอ 3 นี้ คือ วันที่ผูประกอบการไดชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดครบถวน
4. ออกให ณ วันที่ .... เดือน .... พ.ศ. .... : คือวันที่ผูวาราชการจังหวัด หรือ พลังงาน
จังหวัดลงนามในใบทะเบียน
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การจัดทําใบประจําต"อ
การจัดทําใบประจําตอ จะมีรูปแบบขอความดานบนของกระดาษ ดังนี้
แผนที่ .....

ใบประจําตอ
ใบทะเบียนเลขที่ ..................................
บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ...................
กรณีตองจัดทําใบประจําตอหลายแผน ใหใสเลขหนาของใบประจําตอดวย
ทุกแผน โดยมีรายละเอียดขอความในใบประจําตอ ดังนี้
บันทึก เมื่อวันที่ .... เดือน .... ป4 .... หางหุนสวนจํากัด/บริษัท ไดจดทะเบียนเป1นผูคา
น้ํามันตามมาตรา 10 โดยประสงค(จะทําการคาน้ํามัน..... น้ํามัน.... และน้ํามัน....
ทั้งนี้ มีคลังจํานวน .... คลัง และถังเก็บจํานวน .... ถัง และมีสถานีบริการ
ดําเนินการเอง จํานวน .... แหง
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ขอปฏิบัตแิ ละหนาที่สําหรับ
ผูคาน้ํามันตามมาตรา 10
1. ผูประกอบการตองชําระคาธรรมเนียมรายป4ภายในเดือนกุมภาพันธ(ของทุกป4 โดยกรม
ธุรกิจพลังงานจะจัดสงแบบชําระคาธรรมเนียมรายป4ที่มีรหัสบาร(โคดใหผูประกอบการ
ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกป4 (รายละเอียดตามหัวขอเรื่องคาธรรมเนียม)
ทั้งนี้ ผูประกอบการไม"สามารถนําแบบชําระของป'อื่นไปชําระแทนกันได **มิฉะนั้นจะ
มีเงินเพิ่ม** เนื่องจากแบบชําระบาร5โคดกําหนดใหชําระค"าธรรมเนียมป'ต"อป'เท"านั้น
2. หากเลิกประกอบกิจการ ตองแจงเลิกประกอบกิจการ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เลิก
ประกอบกิจการ (รายละเอียดตามหัวขอเรื่องการรับแจงเลิกฯ)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว เชน ชื่อนิติบุคคล ทีต่ ั้งสํานักงานแหง
ใหญ หรือชนิดน้ํามันเชือ้ เพลิง ตองแจงเปลีย่ นแปลง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการ (รายละเอียดตามหัวขอเรือ่ งการรับแจงเปลีย่ นแปลงฯ)
ทั้งนี้ หากเป1นกรณีการแปรสภาพนิติบุคคล เชน หางหุนสวนจํากัด เป1น
บริษัทจํากัด หรือจาก บริษัทจํากัด เป1น บริษัทมหาชนจํากัด จะไมถือเป1นการ
เปลี่ยนแปลง กรณีนี้นิติบุคคลทีม่ ีการแปรสภาพจะตองดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนเป1น
ผูคาน้าํ มันรายใหม และนิติบุคคลรายเดิมจะสิ้นสภาพไปตามผลของการแปรสภาพ
4. ผูประกอบการตองสงแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิด
ที่นําเขามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ไดมา จําหนายไปแลว และที่เหลืออยูในแต
ละเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป มิฉะนั้นจะถือเป1นความผิด มีบทกําหนดโทษ
ตามมาตรา 42 คือ จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
โดยกําหนดอัตราคาปรับตามจํานวนครั้งของการกระทําความผิด ครั้งที่ 1 จํานวน 25,000
บาท ครั้งที่ 2 จํานวน 50,000 บาท และครั้งที่ 3 หรือครั้งตอไป จํานวน 50,000 บาท
5. กรณีมีการขนสงน้าํ มัน ไมวาจะทําการขนสงเอง หรือจางผูขนสงน้าํ มันตามมาตรา 12
เป1นผูขนสง ตองจัดทําใบกํากับการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงและมอบตนฉบับหรือสําเนา
ใหกับผูควบคุมยานพาหนะนํากํากับไปกับยานพาหนะที่ใชขนสงจนถึงสถานที่สงมอบ
น้ํามันเชื้อเพลิง โดยตองมีรายการใหครบถวนตามที่กําหนดในประกาศกรมทะเบียน
การคา เรื่อง กําหนดวิธกี ารและเงื่อนไขในการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2545
9

การรับแจงเปลี่ยนแปลง
ผูคาน้ํามันตามมาตรา 10
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ขอกฎหมาย
มาตรา 14 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ. การคาน้าํ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
ระบุวา “เมื่อรายการตามที่ไดขออนุญาตไวตามมาตรา 7 หรือไดจดทะเบียนไวตาม
มาตรา 10 หรือมาตรา 11 ไดเปลี่ยนแปลงไป ใหผูคาน้ํามันแจงขอเปลีย่ นแปลงรายการ
ตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
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
สามารถเปรียบเทียบปรับผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 ที่จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดของ
ตนเองได
โดยอัตราเปรียบเทียบปรับกรณีผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 ไมปฏิบัติตาม
มาตรา 14 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ. การคาน้าํ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 1 จํานวน
25,000 บาท ครั้งที่ 2 จํานวน 50,000 บาท และครั้งที่ 3 จํานวน 50,000 บาท ซึ่ง
เป1นไปตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน วาดวยการเปรียบเทียบปรับตามความใน พ.ร.บ.
การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2558
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เอกสารหลักฐาน
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค(เปลีย่ นแปลงรายการที่ไดจดทะเบียนไวของผูคาน้าํ มัน
ตามมาตรา 10
2. แบบแจงเปลี่ยนแปลงรายการของผูคาน้าํ มันตามมาตรา 10 (นพ.107)
3. หนังสือรับรองนิติบุคคลทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน
4. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปJ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี)
5. แบบฟอร(มรายละเอียดคลังและถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 3 (กรณีเพิม่ คลังน้ํามันเชื้อเพลิง)
6. แบบฟอร(มรายละเอียดสถานีบริการที่ดําเนินการเอง (กรณีเพิม่ สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ดําเนินการเอง)
7. ใบประจําตอฉบับจริง
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การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค(เปลีย่ นแปลงรายการที่ไดจดทะเบียนไวของผูคาน้าํ มัน
ตามมาตรา 10
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผูประกอบการนํามายื่น ตามรายการที่กําหนดใน
หนังสือนําสงแจงความประสงค(
2. แบบแจงเปลี่ยนแปลงรายการของผูคาน้าํ มันตามมาตรา 10 (นพ.107)
- ตรวจสอบรายละเอียดที่ผูประกอบการกรอกในแบบแจงเปลี่ยนแปลง โดยมี
รายละเอียดสําคัญที่ตองตรวจสอบ ดังนี้
หนาแรก
2.1 ชื่อผูแจง : ตองเป1นชื่อผูคาน้าํ มันตามมาตรา 10 ไมใชชื่อผูที่มายื่นเอกสาร
2.2 ลงลายมือชื่อผูแจง : พิจารณาวาผูทีล่ งลายมือชื่อนั้น มีอํานาจในการลงนาม
หรือไม โดยหากเป1นหุนสวนผูจัดการ หรือ กรรมการผูจัดการ ลงลายมือชื่อ ตองพิจารณา
การประทับตรานิติบุคคล ตามทีร่ ะบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล แตหากเป1นผูรับมอบ
อํานาจลงลายมือชื่อ ตองพิจารณาความถูกตองและเนือ้ หาการมอบอํานาจในหนังสือ
มอบอํานาจ
หนาสอง
2.3 รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง
(1) ชื่อผูขอจดทะเบียน : พิจารณารายละเอียดจากหนังสือรับรองนิติบคุ คล
แตไมใชกรณีการแปรสภาพ ซึ่งกรณีแปรสภาพตองดําเนินการจดทะเบียนใหม และ
ใบทะเบียนของนิติบุคคลเดิม จะสิ้นสภาพตามผลของการแปรสภาพดังกลาว
(2) ที่ตั้งแหงใหมของสถานประกอบการ/สํานักงานแหงใหญ : พิจารณาจาก
หนังสือรับรองนิติบุคคล
(3) ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทําการคา : กรณีเพิม่ ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิง ตองพิจารณา
ปริมาณการคาที่เพิม่ ขึ้น เมื่อรวมกับปริมาณการคาเดิม จะตองไมถึง 100,000 เมตริกตัน
(ประมาณ 120 ลานลิตร) เพราะหากถึงปริมาณดังกลาว จะตองขออนุญาตเป1นผูคา
น้ํามันตามมาตรา 7 และกรณีการลดชนิดน้ํามันเชื้อเพลิง ตองพิจารณาปริมาณการคา
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ที่ลดลง จะมีผลทําใหปริมาณการคาของผูประกอบการยังคงเขาขายเป1นผูคาน้ํามันตาม
มาตรา 10 อยูหรือไม (เกิน 30,000 เมตริกตัน หรือ ประมาณ 36 ลานลิตร)
(4) คลังและถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง : การเพิม่ หรือลดคลังและถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิง ใหกรอกในแบบฟอร(มรายละเอียดคลังและถังเก็บน้ํามันเชือ้ เพลิง แหงละ 1 ชุด
ทั้งนี้ กรณีการเพิ่มคลังและถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ใหพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น.2) ดวย ยกเวนการเพิ่มคลังและถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ไบโอดีเซลและเอทานอล
(5) สถานีบริการที่ดําเนินการเอง : การเพิ่มหรือลดสถานีบริการที่ดําเนินการเอง
ใหกรอกในแบบฟอร(มรายละเอียดสถานีบริการที่ดําเนินการเอง แหงละ 1 ชุด
3. หนังสือรับรองนิติบุคคลทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน
- ตรวจสอบรายชื่อผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล และขอกําหนดเกีย่ วกับการ
ประทับตรานิติบุคคล เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาการลงลายมือผูแจง ในแบบแจง
เปลี่ยนแปลงรายการของผูคาน้าํ มันตามมาตรา 10 (นพ.107) และพิจารณาผูที่มอบ
อํานาจในหนังสือมอบอํานาจ
4. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปJ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี)
- ตรวจสอบตามรายการ ดังตอไปนี้
4.1 การติดอากรแสตมปJ ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 113 กําหนดไว ดังนี้
(1) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการครั้งเดียว ปDด
อากรแสตมปJจํานวน 10 บาท
(2) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการมากกวา
ครั้งเดียว ปDดอากรแสตมปJจํานวน 30 บาท
(3) กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการมากกวาครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคน
ตางคนตางกระทําการแยกกันได จะคิดตามตัวบุคคลทีร่ ับมอบอํานาจ โดยปDดอากร
แสตมปJคนละ 30 บาท
4.2 ผูมอบอํานาจ ตองพิจารณาวาเป1นผูมีอาํ นาจตามที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
นิติบคคลหรือไม รวมทัง้ พิจารณาขอกําหนดเกีย่ วกับการประทับตรานิติบุคคล โดยหากมี
ขอกําหนดใหผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรานิติบุคคล จะตองมีการประทับตรา
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นิติบุคคลดวย ทั้งนี้ หากเป1นการมอบอํานาจชวงหรือการมอบอํานาจหลายทอด จะตอง
พิจารณาความถูกตองของผูมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจแตละชวง
4.3 เนื้อหาการมอบอํานาจ ตองพิจารณาวามีการมอบอํานาจใหดําเนินการใน
ประเด็นใดบาง ทั้งนี้ หากมีการมอบอํานาจชวง ตองพิจารณาหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับแรกวา ใหอํานาจในการมอบอํานาจชวงหรือไม
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การจัดทําใบประจําต"อ
การจัดทําใบประจําตอ จะมีรูปแบบขอความดานบนของกระดาษ ดังนี้
แผนที่ .....

ใบประจําตอ
ใบทะเบียนเลขที่ ..................................
บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ...................
ทั้งนี้ ใหจัดทํารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายการในใบประจําตอ โดยมี
ตัวอยางรูปแบบขอความ ดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงชื่อ
บันทึก วันที่ .. เดือน .... ป4 .... บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ขอแจงเปลี่ยนแปลงชื่อ
ผูจดทะเบียนจากเดิม “.............” เป1น “..............”
(2) การเปลี่ยนแปลงที่ตงั้ สํานักงานแหงใหญ
บันทึก วันที่ .. เดือน .... ป4 .... บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ขอแจงเปลี่ยนแปลง
ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญจากเดิม “.............” เป1น “..............”
(3) การเปลี่ยนแปลงชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงทีท่ ําการคา
บันทึก วันที่ .. เดือน .... ป4 .... บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ขอแจงเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/ลด ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงทีท่ ําการคา คือ น้าํ มัน...... สรุปมีชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทาํ
การคา ดังนี้ น้ํามัน.... , น้ํามัน......
(4) การเปลี่ยนแปลงคลังและถังเก็บน้ํามันเชือ้ เพลิง
บันทึก วันที่ .. เดือน .... ป4 .... บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ขอแจงเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/ลด คลังและถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนี้
- คลัง .... ที่ตั้ง ................................................ และถังเก็บหมายเลข .... , ...
สรุปมีคลังและถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน .... คลัง และ .... ถังเก็บ
(5) การเปลี่ยนแปลงจํานวนและที่ตั้งของสถานีบริการดําเนินการเอง
บันทึก วันที่ .. เดือน .... ป4 .... บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ขอแจงเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/ลด สถานีบริการดําเนินการเอง ดังนี้
- สถานีบริการ .... ที่ตั้ง ............................
สรุปมีสถานีบริการดําเนินการเอง จํานวน .... แหง
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การรับแจงเลิก
ผูคาน้ํามันตามมาตรา 10
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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
สามารถเปรียบเทียบปรับผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 ที่จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดของ
ตนเองได
โดยอัตราเปรียบเทียบปรับกรณีผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 ไมปฏิบัติตาม
มาตรา 14 วรรคสอง แหง พ.ร.บ. การคาน้าํ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 คือ 25,000 บาท
ซึ่งเป1นไปตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน วาดวยการเปรียบเทียบปรับตามความใน
พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2558
อนึ่ง กรณีผูประกอบการมีสถานะนิติบุคคล เชน เสร็จชําระบัญชี เลิก
พิทักษ(ทรัพย(เด็ดขาด หรือราง เป1นตน จะถือวาสิ้นสภาพการเป1นผูคาน้าํ มันตามมาตรา
10 ดวย หากผูประกอบการฝ\าฝ]นทําการคาตอไป ถือวาประกอบกิจการโดยไมไดจด
ทะเบียนเป1นผูคาน้าํ มันตามมาตรา 10
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เอกสารหลักฐาน
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค(เลิกกิจการ
2. แบบแจงเลิกเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 (นพ.111)
3. หนังสือรับรองนิติบุคคลทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน
4. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปJ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี)
5. ใบทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 ฉบับจริง
6. ใบรับแจงเอกสารหายจากสถานีตํารวจ กรณีใบทะเบียนฉบับจริงสูญหาย
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การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เมื่อผูประกอบการมายืน่ เอกสารหลักฐาน เจาหนาที่จะตองตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน เพือ่ ความถูกตองและเป1นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะขอกลาว
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีส่ าํ คัญบางรายการ ดังนี้
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค(เลิกกิจการ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผูประกอบการนํามายื่น ตามรายการที่กําหนดใน
หนังสือนําสงแจงความประสงค(
2. แบบแจงเลิกเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 (นพ.111)
- ตรวจสอบรายละเอียดที่ผูประกอบการกรอกในแบบแจงเลิก โดยมีรายละเอียด
สําคัญที่ตองตรวจสอบ ดังนี้
(1) ชื่อผูแจง : ตองเป1นชื่อผูคาน้าํ มันตามมาตรา 10 ไมใชชื่อผูที่มายื่นเอกสาร
(2) ที่ตั้งสถานประกอบการ/สํานักงานแหงใหญ/สถานีบริการ : ตองเป1นที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญ ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองนิติบุคคล
(3) ชื่อที่อยู เจาของ/หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ : กรณีเป1นหางหุนสวน
จํากัดใหระบุชื่อและทีอ่ ยูของหุนสวนผูจัดการ และกรณีบริษัทจํากัดใหระบุชื่อและทีอ่ ยู
ของกรรมการผูจัดการ
(4) วันเดือนป4ที่เลิกประกอบกิจการ : พิจารณาวันที่ผูประกอบการประสงค(จะเลิก
ประกอบกิจการ กับ วันที่ผูประกอบการมายื่นเอกสารหลักฐานแจงเลิก วาอยูภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม
(5) ลงลายมือชื่อผูแจง : พิจารณาวาผูทีล่ งลายมือชื่อนั้น มีอาํ นาจในการลงนาม
หรือไม โดยหากเป1นหุนสวนผูจัดการ หรือ กรรมการผูจัดการ ลงลายมือชื่อ ตองพิจารณา
การประทับตรานิติบุคคล ตามทีร่ ะบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล แตหากเป1นผูรับมอบ
อํานาจลงลายมือชื่อ ตองพิจารณาความถูกตองและเนือ้ หาการมอบอํานาจในหนังสือ
มอบอํานาจ
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3. หนังสือรับรองนิติบุคคลทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน
- ตรวจสอบรายชื่อผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล และขอกําหนดเกีย่ วกับการ
ประทับตรานิติบุคคล เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาการลงลายมือผูแจง ในแบบแจง
เลิกเป1นผูคาน้าํ มันตามมาตรา 10 (นพ.111) และพิจารณาผูที่มอบอํานาจในหนังสือมอบ
อํานาจ
4. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปJ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี)
- ตรวจสอบตามรายการ ดังตอไปนี้
4.1 การติดอากรแสตมปJ ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 113 กําหนดไว ดังนี้
(1) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการครั้งเดียว ปDด
อากรแสตมปJจํานวน 10 บาท
(2) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการมากกวา
ครั้งเดียว ปDดอากรแสตมปJจํานวน 30 บาท
(3) กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการมากกวาครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคน
ตางคนตางกระทําการแยกกันได จะคิดตามตัวบุคคลทีร่ ับมอบอํานาจ โดยปDดอากร
แสตมปJคนละ 30 บาท
4.2 ผูมอบอํานาจ ตองพิจารณาวาเป1นผูมีอาํ นาจตามที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
นิติบคคลหรือไม รวมทัง้ พิจารณาขอกําหนดเกีย่ วกับการประทับตรานิติบุคคล โดยหากมี
ขอกําหนดใหผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรานิติบุคคล จะตองมีการประทับตรานิติ
บุคคลดวย ทั้งนี้ หากเป1นการมอบอํานาจชวงหรือการมอบอํานาจหลายทอด จะตอง
พิจารณาความถูกตองของผูมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจแตละชวง
4.3 เนื้อหาการมอบอํานาจ ตองพิจารณาวามีการมอบอํานาจใหดําเนินการใน
ประเด็นใดบาง ทั้งนี้ หากมีการมอบอํานาจชวง ตองพิจารณาหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับแรกวา ใหอํานาจในการมอบอํานาจชวงหรือไม
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การออกใบแทนใบทะเบียน
ผูคาน้ํามันตามมาตรา 10
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ขอกฎหมาย
ขอ 8 ของกฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และ
หลักเกณฑ(และวิธีการขอ และออกใบอนุญาตหรือใบทะเบียนเป1นผูคาน้ํามัน พ.ศ. 2545
ระบุวา “การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบทะเบียนแทนฉบับเดิมที่ชํารุด ให
สงคืนฉบับเดิมที่ชํารุด หรือในกรณีเป1นการขอรับใบแทนเพราะเหตุสญ
ู หาย ใหยื่น
หลักฐานการแจงความสูญหายดวย โดยใหยื่นขอ ณ สถานที่ทไี่ ดยื่นคําขอรับใบอนุญาต
หรือคําขอจดทะเบียน แลวแตกรณี”
ทั้งนี้ เนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมรายป4 และ
หลักเกณฑ(และวิธีการชําระคาธรรมเนียมรายป4 สําหรับผูคาน้ํามันและผูขนสงน้ํามัน พ.ศ.
2545 ไมไดกําหนดคาธรรมเนียมคําขอใบแทน และคาธรรมเนียมใบแทนใบทะเบียนไว
ดังนั้น การออกใบแทนใบทะเบียนใหผูประกอบการ จึงไมมีคาธรรมเนียมแตอยางใด
อนึ่ง ใบแทนใบทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 ใหใชแบบ นพ.105
โดยมีคําวา “ใบแทน” กํากับไวที่ดานหนา

23

เอกสารหลักฐาน
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค(ขอใบแทน
2. แบบคําขอจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 (นพ.102)
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล ทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน
4. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปJ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี)
5. หลักฐานการแจงความ กรณีใบทะเบียนสูญหาย
6. ใบทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 ฉบับจริง กรณีใบทะเบียนชํารุด
7. ใบประจําตอฉบับจริง
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การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1. หนังสือนําสงแจงความประสงค(ขอใบแทน
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผูประกอบการนํามายื่น ตามรายการที่กําหนดใน
หนังสือนําสงแจงความประสงค(
2. แบบคําขอจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 (นพ.102)
- ตรวจสอบรายละเอียดที่ผูประกอบการกรอกในแบบคําจดทะเบียน โดยพิจารณาวา
เป1นขอมูลเดิมที่จดทะเบียนไวหรือไม หากมีการเปลี่ยนแปลงใหผูประกอบการกรอก
ขอมูลเดิม พรอมการแจงเปลี่ยนแปลงรายการตามแบบ นพ.107 ไปในคราวเดียวกัน
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล ทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน
- ตรวจสอบรายชื่อผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล และขอกําหนดเกีย่ วกับการ
ประทับตรานิติบุคคล เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาการลงลายมือผูขอจดทะเบียน
ในแบบคําขอจดทะเบียน (นพ.102) และพิจารณาผูที่มอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจ
4. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปJ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี)
- ตรวจสอบตามรายการ ดังตอไปนี้
4.1 การติดอากรแสตมปJ ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 113 กําหนดไว ดังนี้
(1) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการครั้งเดียว ปDด
อากรแสตมปJจํานวน 10 บาท
(2) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ดําเนินการมากกวา
ครั้งเดียว ปDดอากรแสตมปJจํานวน 30 บาท
(3) กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการมากกวาครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคน
ตางคนตางกระทําการแยกกันได จะคิดตามตัวบุคคลทีร่ ับมอบอํานาจ โดยปDดอากร
แสตมปJคนละ 30 บาท
4.2 ผูมอบอํานาจ ตองพิจารณาวาเป1นผูมีอาํ นาจตามที่ระบุไวในหนังสือรับรอง
นิติบคคลหรือไม รวมทัง้ พิจารณาขอกําหนดเกีย่ วกับการประทับตรานิติบุคคล โดยหากมี
ขอกําหนดใหผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรานิติบุคคล จะตองมีการประทับตรานิติ
บุคคลดวย ทั้งนี้ หากเป1นการมอบอํานาจชวงหรือการมอบอํานาจหลายทอด จะตอง
พิจารณาความถูกตองของผูมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจแตละชวง
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4.3 เนื้อหาการมอบอํานาจ ตองพิจารณาวามีการมอบอํานาจใหดําเนินการใน
ประเด็นใดบาง ทั้งนี้ หากมีการมอบอํานาจชวง ตองพิจารณาหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับแรกวา ใหอํานาจในการมอบอํานาจชวงหรือไม
5. ใบประจําตอฉบับจริง

การจัดทําใบประจําต"อ
การจัดทําใบประจําตอ จะมีรูปแบบขอความดานบนของกระดาษ ดังนี้
แผนที่ .....

ใบประจําตอ
ใบทะเบียนเลขที่ ..................................
บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ...................
ทั้งนี้ ใหจัดทํารายละเอียดการการขอรับใบแทนใบทะเบียนในใบประจําตอ โดยมี
ตัวอยางรูปแบบขอความ ดังนี้
บันทึก วันที่ .. เดือน .... ป4 .... บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ขอรับใบแทนใบทะเบียน
เป1นผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 เนื่องจากใบทะเบียนฉบับเดิม ชํารุด/สูญหาย
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ภาคผนวก
กฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2. กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ(และวิธีการขอ และ
ออกใบอนุญาตหรือใบทะเบียนเป1นผูคาน้ํามัน พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมรายป4 และหลักเกณฑ(และวิธีการ
ชําระคาธรรมเนียมรายป4 สําหรับผูคาน้ํามันและผูขนสงน้าํ มัน พ.ศ. 2545
4. ประกาศกระทรวงพาณิชย( เรือ่ ง กําหนดปริมาณการคาและขนาดของถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่มอี ยูของผูคาน้ํามันที่ตองจดทะเบียนเป1นผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10
พ.ศ. 2544
5. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ ง กําหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงแตละชนิดที่นาํ เขามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ไดมา จําหนายไปแลว
และทีเ่ หลืออยูในแตละเดือน ของผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 พ.ศ. 2559
6. ประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดแบบคําขอ ใบอนุญาต ใบทะเบียน และใบ
แทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบทะเบียนของผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 และ
มาตรา 11 พ.ศ. 2545
7. ประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดแบบแจงเปลี่ยนแปลงรายการของผูคา
น้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 11 และแบบแจงเลิกเป1นผูคาน้ํามันตาม
มาตรา 10 มาตรา 11 และผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 พ.ศ. 2545
8. คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปGองกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
9. คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 5/2552 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543
10. ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน วาดวยการเปรียบเทียบปรับตามความในพระราชบัญญัติ
การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2558
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คําแนะนําสําหรับผูคาน้ํามันตามมาตรา 10
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 โปรดรีบติดตอกรมธุรกิจพลังงาน
เพื่อขอรับแบบชําระ 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. ผูประกอบการตองแจงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดที่นาํ เขามาในราชอาณาจักร
ซื้อ กลั่น ผลิต ไดมา จําหนายไปแลว และที่เหลืออยูในแตละเดือน ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป ตามแบบและรายการที่กําหนด
* โดยสอบถามรายละเอียดการสงรายงานไดทีส่ วนประมวลขอมูล โทร.02-794 4117-8*
4. เมื่อรายการที่จดทะเบียนไวเปลี่ยนแปลงไป เชน ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ ชนิดน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ทําการคา โปรดแจงตามแบบแจงเปลี่ยนแปลง (นพ.107) ตอกรมธุรกิจพลังงาน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
5. เมื่อเลิกประกอบกิจการ โปรดแจงตามแบบแจงเลิก (นพ.111) ตอกรมธุรกิจพลังงาน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เลิกกิจการ
* อนึ่ง ขอปฏิบัติตาม 3 - 5 เป:นขอปฏิบัติที่มีบทกําหนดโทษ จึงขอความรวมมือ
ผูประกอบการปฏิบัติตามดังกลาวดวย

