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คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ตามมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

                         1.2  ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 กับฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานใน
ระบบข้อมูลการขออนุญาต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน  ซึ่งได้แก่ 

 1.2.1  ศึกษาแบบค้าขอรับแจ้ง/เปลี่ยนแปลงรายการ และแบบแจ้งเลิก
กิจการ ที่ก้าหนดตามพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543                                                
  ก)  แบบ นพ.108  คือ  แบบแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา 12  
โดยมีรายละเอียดข้อมูลของผู้รับแจ้ง ประกอบไปด้วย             
                                                   - ชื่อผูแ้จ้ง 
                                                    - ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ...(กรณีเป็นนิติบุคคล) 
                                                    - เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี 
                                                    - ที่ต้ังสถานประกอบการ / ส้านักงานแห่งใหญ่ 
                                                    - ชนิดน้้ามันเชื้อเพลิงที่ขนส่ง 
                                                     - รายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 
                                                     - หลักฐานที่ใช้ประกอบค้าขอจดทะเบียน 
    

                                 ข)  แบบ นพ.109 คือ แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนส่ง
น้้ามันตามมาตรา 12 โดยมีรายละเอียดของผู้แจ้งประกอบไปด้วย 

                                             - ชื่อผู้แจ้ง 
                                              - สถานภาพ  
                                               - รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง 
                                              - เอกสารประกอบการพิจารณา 
                                         

 ค)  แบบ นพ.111 คือ แบบแจ้งเลิกเป็นผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา 12  
มีรายละเอียดของผู้แจ้งประกอบไปด้วย 

                                                - ชื่อผูแ้จ้ง 
                                                     - ที่ต้ังสถานประกอบการ / ส้านักงานแห่งใหญ่   
                                                     - ชื่อที่อยู่ (ของเจ้าของ / หุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการ) 
                                                     - วันเดือนปีที่เลิกประกอบกิจการ 

                                              - เอกสารประกอบการแจ้ง 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 สามารถด้าเนินการได้
ดังน้ี 
                                         ก)  ตรวจสอบความซ้้าซ้อนของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลธุรกิจ

พลังงาน 
                                         ข)  ข้อมูลของผู้ขนส่งน้้ามันรายใหม่จะต้องขอรหัสผู้ประกอบการ     

(ID Code) จากศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  (ศบธ.) ก่อนบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน   
                                                            
                           การตรวจสอบข้อมูล 

                                         -  ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขนส่งน้้ามันที่ได้รับจากผู้ขนส่งน้้ามันและ
ข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดจัดส่งให้โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของการ
กรอกข้อมูลแบบแจ้ง นพ.108 ของผู้ขนส่งน้้ามัน เพื่อให้การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน
รวมถึงการประมวลผลข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ โดยการสอบทานข้อมูลของผู้ขนส่งน้้ามันด้วยการน้า
ข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความซ้้าซ้อนกับระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานว่ามีข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่ 
เพื่อให้ได้ข้อมูล ณ ปัจจุบันท่ีถูกต้องตรงกัน  เนื่องจากข้อมูลของผู้ขนส่งน้้ามันมีผลต่อการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี    

                               การขอรหัสผู้ประกอบการ (ID CODE) ข้อมูลผู้ขนส่งน้้ามันรายใหม่ 
         -  ตรวจสอบข้อมูลผู้ขนส่งน้้ามันรายใหม่ 

โดยตรวจสอบจากชื่อ และที่ต้ังสถานประกอบการแห่งใหญ่ ว่ามีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลธุรกิจ
พลังงานหรือไม่ 
         -  เมื่อรวบรวมข้อมูลผู้ขนส่งน้้ามันรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัส
ผู้ประกอบการ (ID CODE) แล้ว จึงท้าการขอรหัสผู้ประกอบการจากศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน(ศบธ.) 
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การบันทึกข้อมูลการแจ้งเป็นผู้ขนส่งน ้ามันตามมาตรา 12 
 วิธีการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต
ของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 รายใหม่  

 

หน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา 12 ลงฐานข้อมูลธุรกิจ
พลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต  

เข้าระบบข้อมูลการขออนุญาต >> ผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา 12 >> เพิ่ม นพ.108 >>  เลือก
ผู้ประกอบการ >>  พิมพ์เลขที่ค้าขอ  วันที่รับจด  เลขที่ใบรับแจ้ง  >>  เลือกลักษณะยานพาหนะ  >>  
รถยนต์ , เรือ , รถไฟ  >> ค่าธรรมเนียมรายใหม่  >>  พิมพ์ชื่อผู้ลงนาม วันท่ีบันทึก  >>  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 มีขนาดบรรทุกมากท่ีสุดถึง 60,000 ลิตร  
ลักษณะยานพาหนะ บรรทุกวัตถุอันตราย มีขนาดบรรทุก ต้ังแต่ 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 
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 -   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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การบันทึกข้อมูลการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนส่งน ้ามันมาตรา 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 >>  เปลี่ยนแปลงที่ต้ังส้านักงานใหญ่  
>>  เปลี่ยนแปลงยานพาหนะ  >>  พิมพ์ชื่อผู้ลงนาม วันที่บันทึก  >>  บันทึก 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 ลงฐานข้อมูล
ธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
  -   เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานเลือกระบบข้อมูลการขอ
อนุญาตโดยเลือก Tools bar ผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12   
  -   เลือกผู้ประกอบการโดย ค้นหาจากเลขที่ใบรับแจ้ง หรือจากชื่อผู้
แจ้ง  
  -  เลือกเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายการ  
  -  การบันทึกเลขที่ค้าขอ วันที่ขอเปลี่ยนแปลง และเลขที่ใบรับแจ้ง 
  -   บันทึกรายละเอียดด้านเทคนิคของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 ท่ีขอ
เปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงยานพาหนะ เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่ต้ังส้านักงานแห่งใหญ่  
  -  การบันทึกหลักฐานเอกสารโดยเลือกช่องเอกสารที่ใช้ประกอบการ
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ 
  -   เมื่อบันทึกข้อมูลด้านเทคนิคของผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 
เรียบร้อยแล้วต้องบันทึกชื่อผู้แจ้งเปลี่ยนแปลงและวันที่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแล้วจึงบันทึกข้อมูลทั้งหมด
ลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 
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การบันทึกข้อมูลการแจ้งเลิกกิจการของผู้ขนส่งน ้ามันมาตรา 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 วันท่ีบันทึก  
>>  บันทึก 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการแจ้งเลิกกิจการเป็นผู้ขนส่งน้้ามันมาตรา 12 ลงในฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน
ในระบบข้อมูลการขออนุญาต มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
  -  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานเลือกระบบข้อมูลการขอ
อนุญาตโดยเลือก Tools bar ผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12   
  -   เลือกผู้ประกอบการโดย ค้นหาจากเลขที่ใบรับแจ้ง หรือจากชื่อผู้แจง้  
  -  เลือกเลิกกิจการ  
  -  การบันทึกเลขที่ค้าขอ วันที่แจ้งเลิก และเลขที่ใบรับแจ้ง 
  -   บันทึกชื่อที่อยู่ เจ้าของ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้จัดการ 
  -   บันทึกวันเดือนปีท่ีเลิกประกอบกิจการ  
  -  การบันทึกหลักฐานเอกสารโดยเลือกช่องเอกสารที่ใช้ประกอบการ
แจ้งเลิกกิจการ 
  -   บันทึกชื่อผู้แจ้งเลิกกิจการและวันที่ขอแจ้งเลิกกิจการแล้วจึงบันทึก
ข้อมูลทั้งหมดลงฐานข้อมูลธุรกิจพลังงานในระบบข้อมูลการขออนุญาต 
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