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1. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

                    ในการบนัทกึข้อมลูลงฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาตเพ่ือ
จดัทําสถิตแิละการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ  ตามพระราชบญัญตักิารค้านํา้มนั
เชือ้เพลงิ พ.ศ.2543  ในสว่นของผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 และผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา 12    มี
ขัน้ตอนการดําเนินงาน  ดงันี ้

 
 ข้ันตอนการบันทกึข้อมูลของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 10 

      1.1  ตรวจสอบข้อมลูของผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 ก่อนบนัทกึลงฐานข้อมลูธุรกิจ
พลงังานในระบบการขออนญุาต โดยกําหนดประเภท เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง และครบถ้วน ซึง่ได้แก่ 

  1.1.1  ศกึษาแบบคําขอจดทะเบียน เปล่ียนแปลงรายการ และแบบแจ้งเลกิ
กิจการ ท่ีกําหนดตามพระราชบญัญตักิารค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.2543   
                                               ก)  แบบ นพ.102  คือ  คําขอจดทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 
10  โดยมีรายละเอียดข้อมลูของผู้ขอจดทะเบียน ประกอบไปด้วย  
                                               - ช่ือผู้ขอจดทะเบียน 
                                           - ทะเบียนนิตบิคุคลเลขท่ี ...(กรณีเป็นนิตบิคุคล) 
                                                   - เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 
                                                    - ท่ีตัง้สถานประกอบการ / สํานกังานแหง่ใหญ่ 
  -  การค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ 
                                                - ช่ือและท่ีตัง้สถานีบริการ 
                                          - รายละเอียดชนิดนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีประสงค์จะทําการค้า  
 - รายละเอียดคลงัและถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิของผู้ขอใบอนญุาต
เป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 7 หรือผู้จดทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 
  -  ช่ือคลงันํา้มนั 
  -  สถานท่ีตัง้คลงันํา้มนั 
  -  สทิธ์ิในการใช้สถานท่ีตัง้คลงันํา้มนัเชือ้เพลงิ 
  -  ทา่เทียบเรือขนถ่ายนํา้มนั 
 -  รายละเอียดเก่ียวกบัถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิในสถานท่ีตัง้คลงั
นํา้มนั 
                                               - หลกัฐานท่ีใช้ประกอบคําขอจดทะเบียน 
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                                             ข)  แบบ นพ.107 คือ แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ ค้านํา้มนั
ตามมาตรา 10  โดยมีรายละเอียดของผู้แจ้งประกอบไปด้วย 

                                        - ช่ือผู้แจ้ง 
                                         - สถานภาพ  
                                           - รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง 
                                          - เอกสารประกอบการพิจารณา 

                                                
                                           ค)  แบบ นพ.111 คือ แบบแจ้งเลกิเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10           
มีรายละเอียดของผู้แจ้งประกอบไปด้วย 

                                                - ช่ือผู้แจ้ง 
                                                     - ท่ีตัง้สถานประกอบการ / สํานกังานแหง่ใหญ่ / สถานีบริการ 
                                                     - ช่ือท่ีอยู ่(ของเจ้าของ / หุ้นสว่นผู้จดัการ / กรรมการผู้จดัการ) 
                                                     - สถานภาพ 
                                                     - วนัเดือนปีท่ีเลกิประกอบกิจการ 
                                                    - เอกสารประกอบการแจ้ง 
                                            
 

วิธีการบันทกึข้อมูลการจดทะเบียนเป็นผู้ค้านํา้มันมาตรา 10 สามารถดาํเนินการได้ดงันี ้
                                   ก) ตรวจสอบข้อมลูผู้ ค้ากบัข้อมลูในฐานข้อมลูธุรกิจพลงังาน 
                                    ข)  ข้อมลูของผู้ ค้านํา้มนัรายใหมจ่ะต้องขอรหสัผู้ประกอบการ(ID Code) 

จาก ศบธ.ก่อนบนัทกึข้อมลูลงฐานข้อมลูธุรกิจพลงังาน   
                                 การตรวจสอบข้อมลู 

- ตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ ค้านํา้มนัท่ีได้รับจากผู้ ค้านํา้มนัและ
ข้อมลูท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีพลงังานจงัหวดัจดัสง่ให้เพ่ือการบนัทกึข้อมลูในฐานข้อมลูธุรกิจพลงังาน
รวมถึงการประมวลผลข้อมลูโดยการสอบทานข้อมลูของผู้ ค้านํา้มนั คือตรวจสอบความถกูต้อง 
ครบถ้วนของการกรอกข้อมลูแบบแจ้ง นพ.102 ของผู้ ค้านํา้มนั แล้วนําข้อมลูท่ีได้มาตรวจสอบความ
ซํา้ซ้อนกบัระบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานวา่มีข้อมลูในฐานข้อมลูหรือไม ่เพ่ือให้ได้ข้อมลู ณ ปัจจบุนัท่ี
ถกูต้องตรงกนั      

- เข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาต 
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หน้าจอขัน้ตอนการบันทกึข้อมูลคาํขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 10 ลง
ฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต  
เข้าระบบข้อมลูการขออนญุาต >> ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 >> เพิม่ นพ.102 >>  เลือก
ผู้ประกอบการ >>   
  

 
 การขอรหสัผู้ประกอบการ (ID CODE) ข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัรายใหม ่

  -  ตรวจสอบข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัรายใหม ่
โดยตรวจสอบจากช่ือ และท่ีตัง้สถานประกอบการแห่งใหญ่ วา่มีข้อมลูในระบบฐานข้อมลูธุรกิจ
พลงังานหรือไม ่
 -  เม่ือรวบรวมข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัรายใหมท่ี่ยงัไมมี่รหสัผู้ประกอบการ 
(ID CODE) แล้ว จงึทําการขอรหสัผู้ประกอบการจากศนูย์บริการธุรกิจพลงังาน (ศบธ.) 

เลือกช่ือและท่ีตัง้ของผู้ประกอบการจากรหสัผู้ประกอบการ( ID CODE) 
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       วิธีเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาตของผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 
รายใหม ่

หน้าจอขัน้ตอนการบันทกึข้อมูลคาํขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 10 ลงฐานข้อมูล
ธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต  
เข้าระบบข้อมลูการขออนญุาต >> ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 >> เพิม่ นพ.102 >>  เลือก
ผู้ประกอบการ  >>  

พิมพ์เลขท่ีคําขอ  วนัท่ีรับจด  เลขท่ีใบทะเบียน  >>  ชนิดนํา้มนัท่ีทําการค้า  >>  ปริมาณท่ีทําการค้า  
>>  เลือกคลงัและถงัเก็บ Download จากระบบ >> พิมพ์ช่ือคลงันํา้มนั  >>  ตกลง  (ในกรณีมีคลงั
และถงัเก็บนํา้มนั)  >>  คา่ธรรมเนียมรายใหม ่ >>  พิมพ์ช่ือผู้ลงนาม วนัท่ีบนัทกึ  >>  บนัทกึ 

เลือกช่ือและท่ีตัง้ของผู้ประกอบการจากรหสัผู้ประกอบการ ( ID CODE) 
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ขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลูลงฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาตของผู้ ค้านํา้มนั
มาตรา 10 มีวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
  -  เข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานเลือกระบบข้อมลูการขอ
อนญุาตโดยเลือก Tools bar ผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 10 เลือกเพิ่ม นพ.102  
  -  เลือกผู้ประกอบการโดยนําข้อมลูจากระบบผู้ประกอบการท่ีมีรหสั
ผู้ประกอบการแล้วมาบนัทกึรายละเอียดในระบบข้อมลูการขออนญุาต  
  -  การบนัทกึเลขท่ีคําขอ วนัท่ีขอจดทะเบียน และเลขท่ีใบทะเบียน 
  -  บนัทกึรายละเอียดด้านเทคนิคของผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 เช่น 
รายละเอียดชนิดนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีประสงค์จะทําการค้า  
  -  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดคลงัและถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิ
รวมถึงรายละเอียดสถานีบริการท่ีผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 เป็นผู้ ดําเนินการเอง ต้อง
ใช้ข้อมลูท่ีมีอยูใ่นระบบซึง่ไมส่ามารถเพิม่ข้อมลูใหมไ่ด้โดยใช้ข้อมลูร่วมกบัสํานกัความปลอดภยัธรุกิจ
นํา้มนัเท่านัน้ 
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  -  การบนัทกึข้อมลูคา่ธรรมเนียมรายใหมข่องผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 
สามารถเลือกจากแบบ นพ.102 โดยเลือกช่องเพิม่คา่ธรรมเนียมรายใหม ่บนัทกึวนัท่ีรับชําระ เลือกช่อง
เลขท่ี เลม่ท่ี ใบเสร็จรับเงิน ช่องทางการชําระคา่ธรรมเนียมโดยเลือกจาก Dropdown  เลือกรายปี
คา่ธรรมเนียมท่ีชําระ เชน่ รายปี 2552 จากนัน้จงึเลือกจํานวนเงินท่ีชําระโดยเลือกชอ่งคา่ใบทะเบียน 
คา่คําขอ และคา่ธรรมเนียมรายปี แล้วจงึบนัทกึข้อมลูการชําระคา่ธรรมเนียม 
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การบันทกึข้อมูลการแจ้งเปล่ียนแปลงรายการของผู้ค้าน้ํามันมาตรา 10 
           วธีิเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานการแจ้งเปล่ียนแปลงรายการของผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 
ลงในระบบข้อมลูการขออนญุาต  

หน้าจอขัน้ตอนการบันทกึข้อมูลคาํขอแจ้งเปล่ียนแปลงรายการของผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 10 
ลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต  
เข้าระบบข้อมลูการขออนญุาต >> ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 >> พิมพ์ ช่ือ หรือ เลขทะเบียนของผู้ ค้า
นํา้มนัมาตรา 10 >>  ค้นหา  >> เพิ่ม นพ.109 >> เลือกเปล่ียนแปลงรายการ >>  พมิพ์เลขท่ีคําขอ  
วนัท่ีรับแจ้ง  เลขท่ีใบทะเบียน  >>  รายการท่ีจะเปล่ียนแปลง เชน่  >>  เปล่ียนแปลงช่ือ >>  
เปล่ียนแปลงท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  >>  เปล่ียนแปลงชนิดนํา้มนัท่ีทําการค้า  >>  ปริมาณท่ีทําการค้า  
>>  เลือกคลงัและถงัเก็บ Download จากระบบ >> พิมพ์ช่ือคลงันํา้มนั  >>    ตกลง  (ในกรณีมีการ
เพิ่มคลงัและถงัเก็บนํา้มนั)  >>  พิมพ์ช่ือผู้ลงนาม วนัท่ีบนัทกึ  >>  บนัทกึ 

 
ขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลูการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 ลงฐานข้อมลูธุรกิจ
พลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาต มีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  -  เข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานเลือกระบบข้อมลูการขอ
อนญุาตโดยเลือก Tools bar ผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 10   
  -   เลือกผู้ประกอบการโดย ค้นหาจากเลขทะเบียน  หรือจาก               

ช่ือผู้ขอจดทะเบียน  
  -  เลือกเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายการ  
  -  การบนัทกึเลขท่ีคําขอ วนัท่ีขอเปล่ียนแปลง และเลขท่ีใบทะเบียน 
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  -  บนัทกึรายละเอียดด้านเทคนิคของผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 ท่ีขอ
เปล่ียนแปลง เช่น เปล่ียนแปลงชนิดนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีทําการค้า เปล่ียนแปลงช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานแหง่
ใหญ่ หรือ เพิม่คลงันํา้มนัและถงัเก็บ 
  -  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดคลงัและถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิ
รวมถึงรายละเอียดสถานีบริการท่ีผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 เป็นผู้ ดําเนินการเอง ต้อง
ใช้ข้อมลูท่ีมีอยูใ่นระบบซึง่ไมส่ามารถเพิม่ข้อมลูใหมเ่พราะต้องใช้ข้อมลูร่วมกบัสํานกัความปลอดภยั
ธุรกิจนํา้มนัและสํานกัคณุภาพนํา้มนั 
  -  การบนัทกึหลกัฐานเอกสารโดยเลือกช่องเอกสารท่ีใช้ประกอบการ
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ 
  -  เม่ือบนัทกึข้อมลูด้านเทคนิคของผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 เรียบร้อย
แล้วต้องบนัทกึช่ือผู้แจ้งเปลีย่นแปลงและวนัท่ีขอแจ้งเปล่ียนแปลงแล้วจงึบนัทกึข้อมลูทัง้หมดลง
ฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาต 
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การบันทกึข้อมูลการแจ้งเลิกกิจการของผู้ค้าน้ํามันมาตรา 10 
 
 วิธีเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานการบนัทกึข้อมลูการแจ้งเลกิกิจการ
เป็นผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 ลงในระบบข้อมลูการขออนญุาต  

     หน้าจอขัน้ตอนการบันทกึข้อมูลคาํขอแจ้งเลิกกิจการเป็นผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 10      
ลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต  

เข้าระบบข้อมลูการขออนญุาต >> ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 >> พิมพ์ ช่ือ หรือ เลขทะเบียนของผู้ ค้า
นํา้มนัมาตรา 10 >>  ค้นหา  >> เลือกเลกิกิจการ >> เพิม่ นพ.111 >> พิมพ์เลขท่ีคําขอ  วนัท่ีรับแจ้ง  
เลขท่ีใบทะเบียน  >>  พิมพ์ช่ือและท่ีอยูข่องหุ้นสว่นผู้จดัการ  >>  พมิพ์วนัท่ีเลกิกิจการ >>  พิมพ์ช่ือ 
ผู้ลงนาม วนัท่ีบนัทกึ  >>  บนัทกึ 

 
        
ขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลูการแจ้งเลกิกิจการเป็นผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 ลงในฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานใน
ระบบข้อมลูการขออนญุาต มีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  -  เข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานเลือกระบบข้อมลูการขอ
อนญุาตโดยเลือก Tools bar ผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 10   
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  -  เลือกผู้ประกอบการโดย ค้นหาจากเลขทะเบียน หรือจากช่ือผู้ขอจด

ทะเบียน  
  -  เลือกเลกิกิจการ  
  -  การบนัทกึเลขท่ีคําขอ วนัท่ีแจ้งเลกิ และเลขท่ีใบทะเบียน 
  -  บนัทกึช่ือท่ีอยู ่เจ้าของ หุ้นสว่นผู้จดัการ หรือ กรรมการผู้จดัการ 
  -  บนัทกึวนัเดือนปีท่ีเลกิประกอบกิจการ  
  -  การบนัทกึหลกัฐานเอกสารโดยเลือกช่องเอกสารท่ีใช้ประกอบการ
แจ้งเลกิกิจการ 
  -  บนัทกึช่ือผู้แจ้งเลกิกิจการและวนัท่ีขอแจ้งเลกิกิจการแล้วจงึบนัทกึ
ข้อมลูทัง้หมดลงฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาต 
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    1.1.2  กําหนดให้ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 ย่ืนขอจดทะเบียนกบักรมธุรกิจ

พลงังาน  และได้มีการประมวลผลลงในฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาตของ
ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 ดงันี ้
                          ก) วนั เดือน ปี  ท่ีย่ืนขอจดทะเบียน  
                                               ข) เลขท่ีใบทะเบียน 
                                               ค) ช่ือผู้ประกอบการ   
                                               ง)  ข้อมลูท่ีตัง้ของสถานประกอบการ  
                                               จ)  ข้อมลูนํา้มนัท่ีทําการค้า ชนิดนํา้มนัเชือ้เพลงิ 
                                               ฉ)  ข้อมลูการจ่ายชําระคา่ธรรมเนียม 
                                      
  
                     
   1.1.3  ศกึษาวเิคราะห์ฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาต
ของผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10  เพ่ือกําหนดรูปแบบของข้อมลู และรายละเอียดของรายการในการ
จดัทําสถิต ิ
  ก)  รายงานการจดทะเบียน 
                           ข)  รายงานการเปล่ียนแปลง 
                                ค)  รายงานการยกเลกิ 
                          ง)  สถิตจํิานวนผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 
                              จ)  สถิตจํิานวนการจดทะเบียน เปล่ียนแปลง ยกเลกิ 
               ฉ)  สถิตจํิานวนการชําระคา่ธรรมเนียมรายปี 
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ขัน้ตอนการดาํเนินงานการบันทกึข้อมูลของผู้ขนส่งนํา้มันมาตรา 12 

                         1.2  ตรวจสอบข้อมลูของผู้ขนสง่นํา้มนัมาตรา 12 กบัฐานข้อมลูธรุกิจพลงังานใน
ระบบข้อมลูการขออนญุาต เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง และครบถ้วน  ซึง่ได้แก่ 

 1.2.1  ศกึษาแบบคําขอรับแจ้ง/เปล่ียนแปลงรายการ และแบบแจ้งเลกิ
กิจการ ท่ีกําหนดตามพระราชบญัญตักิารค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.2543                                                
  ก)  แบบ นพ.108  คือ  แบบแจ้งเป็นผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา 12  
โดยมีรายละเอียดข้อมลูของผู้ รับแจ้ง ประกอบไปด้วย             
                                                   - ช่ือผู้แจ้ง 
                                                    - ทะเบียนนิตบิคุคลเลขท่ี ...(กรณีเป็นนิตบิคุคล) 
                                                    - เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 
                                                    - ท่ีตัง้สถานประกอบการ / สํานกังานแหง่ใหญ่ 
                                                    - ชนิดนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีขนสง่ 
                                                     - รายละเอียดเก่ียวกบัยานพาหนะท่ีใช้ในการขนสง่ 
                                                     - หลกัฐานท่ีใช้ประกอบคําขอจดทะเบียน 
    

                                 ข)  แบบ นพ.109 คือ แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนสง่
นํา้มนัตามมาตรา 12 โดยมีรายละเอียดของผู้แจ้งประกอบไปด้วย 

                                             - ช่ือผู้แจ้ง 
                                              - สถานภาพ  
                                               - รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง 
                                              - เอกสารประกอบการพิจารณา 
                                         

 ค)  แบบ นพ.111 คือ แบบแจ้งเลกิเป็นผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา 12  
มีรายละเอียดของผู้แจ้งประกอบไปด้วย 

                                                - ช่ือผู้แจ้ง 
                                                     - ท่ีตัง้สถานประกอบการ / สํานกังานแหง่ใหญ่   
                                                     - ช่ือท่ีอยู ่(ของเจ้าของ / หุ้นสว่นผู้จดัการ / กรรมการผู้จดัการ) 
                                                     - วนัเดือนปีท่ีเลกิประกอบกิจการ 

                                              - เอกสารประกอบการแจ้ง 
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ขัน้ตอนการบันทกึข้อมูลการรับแจ้งของผู้ขนส่งนํา้มันมาตรา 12 สามารถดาํเนินการได้
ดงันี ้
                                         ก)  ตรวจสอบความซํา้ซ้อนของข้อมลูในระบบฐานข้อมลูธุรกิจ

พลงังาน 
                                         ข)  ข้อมลูของผู้ขนสง่นํา้มนัรายใหมจ่ะต้องขอรหสัผู้ประกอบการ     

(ID Code) จากศนูย์บริการธรุกิจพลงังาน  (ศบธ.) ก่อนบนัทกึข้อมลูลงฐานข้อมลูธุรกิจพลงังาน   
                                                            
                           การตรวจสอบข้อมูล 

                                         -  ตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ขนสง่นํา้มนัท่ีได้รับจากผู้ขนสง่นํา้มนัและ
ข้อมลูท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีพลงังานจงัหวดัจดัสง่ให้โดยการตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วน ของการ
กรอกข้อมลูแบบแจ้ง นพ.108 ของผู้ขนสง่นํา้มนั เพ่ือให้การบนัทกึข้อมลูในฐานข้อมลูธุรกิจพลงังาน
รวมถึงการประมวลผลข้อมลูครบถ้วน สมบรูณ์ โดยการสอบทานข้อมลูของผู้ขนสง่นํา้มนัด้วยการนํา
ข้อมลูท่ีได้มาตรวจสอบความซํา้ซ้อนกบัระบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานวา่มีข้อมลูในฐานข้อมลูหรือไม ่
เพ่ือให้ได้ข้อมลู ณ ปัจจบุนัท่ีถกูต้องตรงกนั  เน่ืองจากข้อมลูของผู้ขนสง่นํา้มนัมีผลตอ่การจดัเก็บ
คา่ธรรมเนียมรายปี    

                               การขอรหสัผู้ประกอบการ (ID CODE) ข้อมูลผู้ขนส่งนํา้มันรายใหม่ 
         -  ตรวจสอบข้อมลูผู้ขนสง่นํา้มนัรายใหม ่

โดยตรวจสอบจากช่ือ และท่ีตัง้สถานประกอบการแห่งใหญ่ วา่มีข้อมลูในระบบฐานข้อมลูธุรกิจ
พลงังานหรือไม ่
         -  เม่ือรวบรวมข้อมลูผู้ขนสง่นํา้มนัรายใหมท่ี่ยงัไมมี่รหสั
ผู้ประกอบการ (ID CODE) แล้ว จงึทําการขอรหสัผู้ประกอบการจากศนูย์บริการธุรกิจพลงังาน(ศบธ.) 
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การบันทกึข้อมูลการแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ํามันตามมาตรา 12 
 วิธีการเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาต
ของผู้ขนสง่นํา้มนัมาตรา 12 รายใหม ่ 

 

หน้าจอขัน้ตอนการบันทกึข้อมูลรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งนํา้มันตามมาตรา 12 ลงฐานข้อมูลธุรกิจ
พลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต  

เข้าระบบข้อมลูการขออนญุาต >> ผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา 12 >> เพิ่ม นพ.108 >>  เลือก
ผู้ประกอบการ >>  พิมพ์เลขท่ีคําขอ  วนัท่ีรับจด  เลขท่ีใบรับแจ้ง  >>  เลือกลกัษณะยานพาหนะ  >>  
รถยนต์ , เรือ , รถไฟ  >> คา่ธรรมเนียมรายใหม ่ >>  พมิพ์ช่ือผู้ลงนาม วนัท่ีบนัทกึ  >>  บนัทกึ 

                                            

 ขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลูลงฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขอ
อนญุาตของผู้ขนสง่นํา้มนัมาตรา 12 มีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  -  เข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานเลือกระบบข้อมลูการขอ
อนญุาตโดยเลือก Tools bar ผู้ขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 12 เลือกเพิ่ม นพ.108  
  -  เลือกผู้ประกอบการโดยนําข้อมลูจากระบบผู้ประกอบการท่ีมีรหสั
ผู้ประกอบการแล้วมาบนัทกึรายละเอียดในระบบข้อมลูการขออนญุาต  

  -  การบนัทกึเลขท่ีคําขอ วนัท่ีรับแจ้ง และเลขท่ีใบรับแจ้ง 
  -  การบนัทกึรายละเอียดด้านเทคนิคของผู้ขนสง่นํา้มนัมาตรา 12 

เช่น การบนัทกึรายละเอียดยานพาหนะ 
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  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดยานพาหนะของผู้ขนสง่นํา้มนัตาม

มาตรา12 มีวธีิการบนัทกึข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
  1)  เลือกการเพิ่มยานพาหนะ เลือกประเภทของยานพาหนะถ้าเป็น
รถยนต์ จะเลือกชนิดของยานพาหนะจาก Pulldown โดยมีลกัษณะยานพาหนะให้เลือก 5 หวัข้อ คือ 
พว่ง กึง่พว่ง ลากจงู บรรทกุวตัถอุนัตราย และไมมี่ข้อมลู ซึง่เหตผุลท่ีต้องมีหวัข้อไมมี่ข้อมลู เน่ืองจาก
ข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ขนสง่นํา้มนับางรายไมมี่ข้อมลูด้านรายละเอียดลกัษณะยานพาหนะ จงึต้องใช้
หวัข้อไมมี่ข้อมลูดงักลา่ว หากเป็นยานพาหนะประเภท เรือ จะบนัทกึช่ือเรือตามข้อมลูของผู้ขนสง่
นํา้มนัท่ีให้ไว้โดยอ้างอิงจากทะเบียนเรือของกรมเจ้าทา่และพาณิชย์นาวี 
  2)  บนัทกึทะเบียนยานพาหนะ ในกรณียานพาหนะประเภท รถยนต์ 
จะบนัทกึทะเบียนยานพาหนะ ดงันี ้80-1209 ยานพาหนะประเภทเรือ จะบนัทกึทะเบียนยานพาหนะ 
คือ 5100-22094 เป็นต้น 
  3)  บนัทกึขนาดบรรทกุของยานพาหนะ จะบนัทกึตามข้อมลูท่ี        
ผู้ขนสง่นํา้มนักรอกรายละเอียด โดยมีข้อสงัเกตขนาดบรรทกุ ดงันี ้  
ลกัษณะยานพาหนะ ลากจงู มีขนาดบรรทกุ เทา่กบั 0 ลติร  
ลกัษณะยานพาหนะ กึง่พว่ง มีขนาดบรรทกุมากท่ีสดุถงึ 60,000 ลติร  
ลกัษณะยานพาหนะ บรรทกุวตัถอุนัตราย มีขนาดบรรทกุ ตัง้แต ่6,000 – 21,000 ลติร 
ลกัษณะยานพาหนะ พว่ง ปัจจบุนักรมการขนสง่ทางบก ไมอ่นญุาตให้ใช้ยานพาหนะลกัษณะดงักลา่ว
แล้วเน่ืองจากไมมี่ความปลอดภยัแตย่งัคงต้องเก็บไว้ในฐานข้อมลูเน่ืองจากผู้ขนสง่นํา้มนับางรายยงัไม่
มีการแจ้งเปลีย่นแปลงรายการเก่ียวกบัยานพาหนะ   
  4)  บนัทกึจงัหวดัของยานพาหนะ กรณียานพาหนะประเภท เรือ 
ทะเบียนเรือทกุลํา ต้องเป็นจงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณียานพาหนะประเภท รถยนต์ ทะเบียน
ยานพาหนะ เลือกจงัหวดัตามข้อมลูท่ีผู้ขนสง่นํา้มนักรอกข้อมลูตามแบบ นพ.108 โดยเลือกจงัหวดั
จาก Pull down ท่ีระบบมีให้เลือก 
  -  การบนัทกึหลกัฐานเอกสารโดยเลือกช่องเอกสารท่ีใช้
ประกอบการแจ้ง 
  -  บนัทกึข้อมลูด้านเทคนิคของผู้ขนสง่นํา้มนัมาตรา 12 
เรียบร้อยแล้วต้องบนัทกึช่ือผู้แจ้งและวนัท่ีแจ้งแล้วจงึบนัทกึข้อมลูทัง้หมดลงฐานข้อมลูธุรกิจพลงังาน
ในระบบข้อมลูการขออนญุาต 
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 -  การบนัทกึข้อมลูคา่ธรรมเนียมรายใหมข่องผู้ขนสง่นํา้มนั
มาตรา 12 สามารถเลือกจากแบบ นพ.108 โดยค้นหาจากเลขท่ีใบรับแจ้งแล้วจงึบนัทกึในช่อง
คา่ธรรมเนียมโดยเลือกช่องเพิ่มคา่ธรรมเนียมรายปี บนัทกึวนัท่ีรับชําระ เลือกช่องเลขท่ี เลม่ท่ี 
ใบเสร็จรับเงิน ช่องทางการชําระคา่ธรรมเนียมโดยเลือกจาก Pulldown  เลือกรายปีคา่ธรรมเนียมท่ี
ชําระ เชน่ รายปี 2552 จากนัน้จงึเลือกจํานวนเงินท่ีชําระโดยระบบจะสามารถคํานวณคา่ธรรมเนียม
ตามประเภทและจํานวนยานพาหนะท่ีผู้ขนสง่นํา้มนัแจ้งไว้ แล้วจงึบนัทกึข้อมลูการชําระคา่ธรรมเนียม 
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การบันทกึข้อมูลการแจ้งเปล่ียนแปลงรายการของผู้ขนส่งน้ํามันมาตรา 12 
 
 วิธีการเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานการบนัทกึข้อมลูการแจ้ง
เปล่ียนแปลงรายการของผู้ขนสง่นํา้มนัมาตรา 12 ลงในระบบข้อมลูการขออนญุาต  

     หน้าจอขัน้ตอนการบันทกึข้อมูลคาํขอแจ้งเปล่ียนแปลงรายการของผู้ขนส่งนํา้มันตาม
มาตรา 12 ลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต  

เข้าระบบข้อมลูการขออนญุาต >> ผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา 12 >> พิมพ์ ช่ือ หรือ เลขท่ีใบรับแจ้ง >>  
ค้นหา  >>  เลือกเปล่ียนแปลงรายการ >> เพิ่ม นพ.109 >> พิมพ์เลขท่ีคําขอ  วนัท่ีรับแจ้ง  เลขท่ีใบรับ
แจ้ง >>  รายการท่ีจะเปล่ียนแปลง เช่น  >>  เปล่ียนแปลงช่ือ >>  เปล่ียนแปลงท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  
>>  เปล่ียนแปลงยานพาหนะ  >>  พิมพ์ช่ือผู้ลงนาม วนัท่ีบนัทกึ  >>  บนัทกึ 
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ขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลูการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนสง่นํา้มนัมาตรา 12 ลงฐานข้อมลู
ธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาต มีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  -  เข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานเลือกระบบข้อมลูการขอ
อนญุาตโดยเลือก Tools bar ผู้ขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 12   
  -  เลือกผู้ประกอบการโดย ค้นหาจากเลขท่ีใบรับแจ้ง หรือจากช่ือผู้
แจ้ง  
  -  เลือกเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายการ  
  -  การบนัทกึเลขท่ีคําขอ วนัท่ีขอเปล่ียนแปลง และเลขท่ีใบรับแจ้ง 
  -  บนัทกึรายละเอียดด้านเทคนิคของผู้ขนสง่นํา้มนัมาตรา 12 ท่ีขอ
เปล่ียนแปลง เช่น เปล่ียนแปลงยานพาหนะ เปล่ียนแปลงช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานแหง่ใหญ่  
  -  การบนัทกึหลกัฐานเอกสารโดยเลือกช่องเอกสารท่ีใช้ประกอบการ
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ 
  -  เม่ือบนัทกึข้อมลูด้านเทคนิคของผู้ขนสง่นํา้มนัมาตรา 12 
เรียบร้อยแล้วต้องบนัทกึช่ือผู้แจ้งเปลี่ยนแปลงและวนัท่ีขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแล้วจงึบนัทกึข้อมลูทัง้หมด
ลงฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาต 
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การบันทกึข้อมูลการแจ้งเลิกกิจการของผู้ขนส่งน้ํามันมาตรา 12 
 
              วิธีการเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานการบนัทกึข้อมลูแจ้งเลกิกิจการเป็นผู้ ค้านํา้มนั
มาตรา 10 ลงในระบบข้อมลูการขออนญุาต 

หน้าจอขัน้ตอนการบันทกึข้อมูลคาํขอแจ้งเลิกกิจการเป็นผู้ขนส่งนํา้มันตามมาตรา 12       
ลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต  

เข้าระบบข้อมลูการขออนญุาต >> ผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา 12 >> พิมพ์ ช่ือ หรือ เลขท่ีใบรับแจ้ง >>   
ค้นหา  >>  เลือกเลกิกิจการ >>  เพิ่ม นพ. 111 >> พิมพ์เลขท่ีคําขอ  วนัท่ีรับแจ้ง  เลขท่ีใบรับแจ้ง  >>  
พิมพ์ช่ือและท่ีอยูข่องหุ้นสว่นผู้จดัการ  >>  พิมพ์วนัท่ีเลกิกิจการ >>  พิมพ์ช่ือผู้ลงนาม วนัท่ีบนัทกึ  
>>  บนัทกึ 
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ขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลูการแจ้งเลกิกิจการเป็นผู้ขนสง่นํา้มนัมาตรา 12 ลงในฐานข้อมลูธุรกิจพลงังาน
ในระบบข้อมลูการขออนญุาต มีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  -  เข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานเลือกระบบข้อมลูการขอ
อนญุาตโดยเลือก Tools bar ผู้ขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 12   
  -  เลือกผู้ประกอบการโดย ค้นหาจากเลขท่ีใบรับแจ้ง หรือจากช่ือผู้แจ้ง  
  -  เลือกเลกิกิจการ  
  -  การบนัทกึเลขท่ีคําขอ วนัท่ีแจ้งเลกิ และเลขท่ีใบรับแจ้ง 
  -  บนัทกึช่ือท่ีอยู ่เจ้าของ หุ้นสว่นผู้จดัการ หรือ กรรมการผู้จดัการ 
  -  บนัทกึวนัเดือนปีท่ีเลกิประกอบกิจการ  
  -  การบนัทกึหลกัฐานเอกสารโดยเลือกช่องเอกสารท่ีใช้ประกอบการ
แจ้งเลกิกิจการ 
  -  บนัทกึช่ือผู้แจ้งเลกิกิจการและวนัท่ีขอแจ้งเลกิกิจการแล้วจงึบนัทกึ
ข้อมลูทัง้หมดลงฐานข้อมลูธุรกิจพลงังานในระบบข้อมลูการขออนญุาต 
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