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คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัตงิานรับจดทะเบียนเป็นผู้ค้านํา้มันเชือ้เพลิง ตามมาตรา 11  

แห่งพระราชบัญญัตกิารค้านํา้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 

 

1. ผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) 
ผู้ ค้านํา้มนัประเภทสถานีบริการซึง่จําหน่ายนํา้มนัเชือ้เพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ให้แก่ประชาชนโดยวิธีการเตมิหรือใสล่งในท่ีบรรจนํุา้มนัเชือ้เพลงิของยานพาหนะ โดยใช้มาตร

วดันํา้มนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายวา่ด้วยมาตรา  ชัง่  ตวง  วดั  ท่ีตดิตัง้ไว้เป็นประจํา 

2. การยื่นขอจดทะเบียน 
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบตัิของผู้ รับใบอนุญาต และหลกัเกณฑ์ และวิธีการขอ 

และออกใบอนญุาตหรือใบทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนั พ.ศ.2545 กําหนดให้ผู้ ค้านํา้มนัตาม

มาตรา 11 (สถานีบริการ) ย่ืนแบบ นพ.103 พร้อมด้วยหลกัฐานประกอบ ดงันี ้

1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน และสําเนา
ทะเบียนบ้านท่ีตัง้สถานีบริการในกรณีท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีท่ี
เป็นนิติบุคคล เว้นแต่กรณีท่ีตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ในระบบ
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้าจดัทําขึน้ 

3) เอกสารแสดงสทิธ์ิในการใช้สถานท่ีเพ่ือประกอบกิจการสถานีบริการ 
4) เอกสารอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า (ถ้ามี) 
5) หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ

และผู้ รับมอบอํานาจ 

3. การกรอกแบบพมิพ์ 
1) ผู้ ค้านํา้มนัต้องกรอกข้อความตามท่ีกําหนดในคําขอจดทะเบียนให้ถกูต้องครบถ้วน 
2) ให้เขียนข้อความตวับรรจงหรือพิมพ์เป็นภาษาไทย 
3) กรณีนิตบิคุคล ให้หุ้นสว่นผู้จดัการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจผกูพนับริษัทลงลายมือช่ือเป็นผู้

ขอจดทะเบียน และประทบัตราของห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทแล้วแตก่รณี 
4) กรณีบคุคลธรรมดาให้บคุคลนัน้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ขอจดทะเบียน 
5) หลกัฐานประกอบคําขอจดทะเบียนให้ผู้ขอจดทะเบียนรับรองสําเนาถกูต้องตรงกบัต้นฉบบัทกุ

ฉบบั 
อน่ึง คาํขอจดทะเบียนสามารถถ่ายสาํเนาหรือพมิพ์จากเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานได้ 
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4. การรับจดทะเบียน 
1) ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบ

ท่ีตัง้สถานีบริการวา่ซํา้กบัรายท่ีเคยรับจดทะเบียนไว้หรือไม ่ หากพบวา่มีท่ีตัง้ซํา้กบัรายท่ี
เคยจดทะเบียนไว้แล้ว ให้รับจดทะเบียนรายใหมซ่ึง่มีเอกสารสทิธ์ิในการใช้สถานท่ี
ประกอบกิจการและมีหนงัสือแจ้งให้รายเก่ามาแจ้งเลกิภายใน 30 วนั ด้วย 

2) บนัทกึการรับจดทะเบียนลงในสมดุทะเบียนผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) เพ่ือ
ออกคําขอเลขท่ี  และทะเบียนเลขท่ี 

3) การรับคําขอ (ช่องเฉพาะเจ้าหน้าท่ี) 
- คําขอเลขท่ี  ให้ระบเุลขท่ีคําขอโดยให้เร่ิมจากรหสัจงัหวดั ตามด้วยเลขท่ี / ปี พ.ศ. เช่น  

กท 1/2553 (เม่ือขึน้ปี พ.ศ. ใหม ่ให้เร่ิมเลขใหม ่เช่น กท 1/2554) 
- รับวนัท่ี  วนัท่ีรับคําขอจดทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) 
- ทะเบียนเลขท่ี  เร่ิมจากรหสัจงัหวดัตามด้วยลําดบัท่ีของใบทะเบียนซึง่จะเรียง

ตามลําดบัตลอดไป ตามด้วยลําดบัท่ีของใบทะเบียนท่ีจะออกในแตล่ะปีของผู้ ค้านํา้มนั 
ตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) เช่น  กท 1/1/2544  (เม่ือขึน้ปี พ.ศ. ใหม ่ ให้เร่ิมเลขใบ
ทะเบียนใหม ่ เช่น  กท 801/1/2545) 

5. การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
1) เม่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคําขอและหลกัฐานประกอบคําขอพบว่าถกูต้องและ

ครบถ้วนแล้ว ให้ดําเนินการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมตามกฎกระทรวง กําหนดคา่ธรรมเนียม    
ค่าธรรมเนียมรายปี  และหลกัเกณฑ์  และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมรายปี  สําหรับผู้ ค้า
นํา้มนัและผู้ขนสง่นํา้มนั พ.ศ.2545 โดยผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 เรียกเก็บ ดงันี ้
- คาํขอ 100 บาท 
- ใบทะเบียน 1,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมรายปีสาํหรับผู้ค้านํา้มันที่มีหวัจ่ายไม่เกิน 5 หวัจ่าย ปีละ 1,000 

บาท สาํหรับผู้ค้านํา้มันที่มีหวัจ่ายเกนิ 5 หวัจ่าย ให้คดิหวัจ่ายที่เกินหวัจ่ายละ 
100 บาท       แต่เม่ือรวมกันแล้วไม่เกนิ 5,000 บาท 

2) การชําระค่าธรรมเนียมรายปีตัง้แต่ปีท่ีสองเป็นต้นไป ให้ชําระภายในเดือนกมุภาพนัธ์ของ
ทกุปี  

6. การส่งมอบใบทะเบียน 
1) พิมพ์ใบทะเบียนตามข้อมลูคําขอจดทะเบียนแบบ นพ.103 ลงในแบบ นพ.106 
2) ระบวุนัท่ีในใบทะเบียนตามวนัท่ีท่ีรับชําระคา่ธรรมเนียม ทัง้ต้นฉบบัและสําเนา 
3) ผู้ว่าราชการจงัหวดัหรือพลงังานจงัหวดั หรือผู้ ท่ีผู้ว่าราชการจงัหวดัมอบหมาย ตรวจสอบ

ความถูกต้อง พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อและวนัที่ออกใบทะเบียน ทัง้ต้นฉบบัและสําเนา 
ประทบัตรากรมธุรกิจพลงังานด้วยสีแดง และให้ผู้ ค้านํา้มนัลงช่ือรับใบทะเบียนด้านหลงั
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ของสําเนาใบทะเบียนด้วย (กรณีรับด้วยตนเอง)  พร้อมมอบสําเนาประกาศกรมทะเบียน
การค้า  จํานวน  3  ฉบบั  ดงันี ้
- ประกาศฯ  เร่ือง กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการจดัระบบการค้าและป้องกนัการปลอมปน

นํา้มนัเชือ้เพลงิของผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 และมาตรา 11 พ.ศ.2545 
- ประกาศฯ  เร่ือง กําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.2545 

7. การขอรับใบแทนใบทะเบยีนเป็นผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 11  กรณีสูญหายหรือชาํรุดให้
ดาํเนินการ  ดงันี ้
1) คําขอใบแทน 

1.1 ผู้ ค้านํา้มนัย่ืนคําขอตามแบบ นพ.103 โดยมีคําวา่ “ใบแทน” กาํกับไว้ที่ด้านหน้า  
1.2 กรณีสูญหายให้แนบสําเนาใบแจ้งความหรือกรณีชํารุดให้ส่งคืนใบทะเบียนท่ีชํารุด

พร้อมคําขอใบแทนดังกล่าว และส่งสําเนาคําขอใบแทนให้สํานักการค้าและการ
สํารองนํา้มนัเชือ้เพลงิ  เพ่ือบนัทกึข้อมลูภายในวนัจนัทร์ของสปัดาห์ถดัไป 

1.3 พิมพ์ใบแทนใบทะเบียน ตามแบบ นพ.106 โดยประทบัคําว่า ”ใบแทน” ด้วยสีแดงบน   
หวักระดาษพร้อมใบประจําตอ่ 

2) การสง่มอบใบแทนใบทะเบียน 
ระบวุนัท่ีในใบทะเบียนตามวนัท่ีท่ีรับชําระคา่ธรรมเนียม ทัง้ต้นฉบบัและสําเนา 

8. การแจ้งเปล่ียนแปลงรายการ 
8.1 กรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ 

8.1.1 การแจ้งเปลี่ยนแปลงช่ือผู้จดทะเบียน 
1. แบบแจ้ง นพ.107 
2. เอกสารประกอบได้แก่ 

2.1 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ แจ้ง (กรณี
เป็นบคุคลธรรมดา) 

2.2 สําเนาหนงัสืออนญุาตให้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ (กรณีเป็นบคุคลธรรมดา) 
2.3 สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลท่ีมีช่ือใหม่ (กรณีเป็นนิติบคุคล) ท่ีออกให้ไม่

เกิน 6 เดือน เว้นแต่ท่ีตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ในระบบ
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีกรมจดัทําขึน้ 

2.4 ใบทะเบียนฉบบัเดมิ 
2.5 หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัของผู้มอบอํานาจ

และ   ผู้ รับมอบอํานาจ 
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8.1.2 การแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานท่ีตัง้ 
1. แบบแจ้ง นพ.107 
2. เอกสารประกอบได้แก่ 

2.1 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ แจ้ง (กรณี
เป็นบคุคลธรรมดา) 

2.2 สําเนาทะเบียนบ้านท่ีตัง้สถานประกอบการท่ีเปล่ียนแปลง (กรณีเป็นบคุคล
ธรรมดา) 

2.3 สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลท่ีมีช่ือใหม่ (กรณีเป็นนิติบคุคล) ท่ีออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน เว้นแต่ท่ีตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ในระบบ
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีกรมจดัทําขึน้ 

2.4 ใบทะเบียนฉบบัเดมิ 
2.5 หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัของผู้มอบอํานาจ

และ   ผู้ รับมอบอํานาจ 
8.2 การรับแจ้ง 

1. ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแบบแจ้งเปลี่ยนแปลง นพ.107 ว่ากรอกข้อมลูและมี
เอกสารครบถ้วน  แล้วแตก่รณีถกูต้องแล้ว ให้รับแจ้งการเปล่ียนแปลง 

2. บนัทึกการรับแจ้งเปล่ียนแปลงลงในทะเบียนการแจ้งเปล่ียนแปลงรายการของผู้ ค้า
นํา้มนัตามมาตรา 11 โดยให้เร่ิมจากรหสัจงัหวดั ตามด้วย เลขท่ี / ปี พ.ศ. เช่น กท 
1/2553   (เม่ือขึน้ปี พ.ศ. ใหม ่ให้เร่ิมเลขใหม ่เช่น กท 1/2554) 

3. แบบ นพ.107 (ช่องเฉพาะเจ้าหน้าท่ี) 
- รับเลขท่ี  ให้กรอกเลขท่ีรับแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงตามข้อ (2.2) 
- รับวนัท่ี  ระบวุนัท่ีรับแบบแจ้ง 
- ใบทะเบียนเลขท่ี  ระบุเลขท่ีใบทะเบียนเดิมของผู้ ค้านํา้มันท่ี ย่ืนแบบแจ้ง
เปล่ียนแปลง 

4. กรณีเพิ่มจํานวนหวัจ่ายของผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) หากหวัจ่าย
นํา้มนัท่ีเพิ่มขึน้จากเดิมเกิน 5 หวัจ่าย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีหวัจ่ายท่ีเพิ่มหวั
จ่ายละ 100 บาท แตเ่ม่ือรวมกนัแล้วไม่เกิน 5,000 บาท ทัง้นี ้ถ้าเพิ่มหวัจ่ายขึน้จาก
เดมิไมเ่กิน 5 หวัจ่าย   ไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียมเพิ่ม 

8.3 การออกใบประจําตอ่ 
1. บนัทึกรายการท่ีเปล่ียนแปลงลงในใบประจําต่อทัง้ฉบบัจริงและฉบบัสําเนาให้ตรงกนั 

โดยพิมพ์ข้อความตามตวัอยา่งท่ีแนบมาพร้อมนี ้ทัง้นีใ้ห้ผู้ อํานวยการสํานกังานพลงังาน
ภูมิภาค หรือผู้ ท่ีอธิบดีมอบหมาย ลงช่ือกํากับท้ายข้อความท่ีพิมพ์ฉบบัท่ีส่งมอบให้
ผู้ ค้านํา้มนั พร้อมทัง้ประทบัตรากรมธุรกิจพลงังานด้วยสีแดงบนหวักระดาษ 
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2. สําเนาใบประจําตอ่ให้แนบไว้กบัสําเนาใบทะเบียนมาตรา 11 และแบบแจ้ง นพ.107 ให้
แนบกบัคําขอ นพ.103 

3. จดัสง่สําเนาแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบ นพ.107 ให้สํานกับริการธุรกิจและการสํารอง
นํา้มนัเชือ้เพลงิ บนัทกึข้อมลูภายในวนัจนัทร์ของสปัดาห์ถดัไป 

9. การแจ้งเลิกประกอบกิจการ 
9.1 การแจ้งเลกิ 

1. แบบแจ้ง นพ.111 
2. เอกสารประกอบได้แก่ 

2.1 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา) 

2.2 สําเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคลท่ีระบท่ีุเปล่ียนแปลงท่ีออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน (กรณี
เป็นนิตบิคุคล) เว้นแตท่ี่ตรวจสอบการจดทะเบียนนิตบิคุคลได้ในระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ท่ีกรมจดัทําขึน้ 

2.3 ต้นฉบบัใบทะเบียนผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) 
2.4 หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัของผู้มอบอํานาจและผู้ รับ

มอบอํานาจ 
9.2 การรับแจ้ง 

1. บนัทกึการแจ้งเลกิลงในทะเบียน เปล่ียนแปลงรายการหรือเลกิ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 
11 เพ่ือออกเลขท่ีแบบแจ้ง โดยให้เร่ิมจากรหสัจงัหวดั ตามด้วยเลขท่ี / ปี พ.ศ. เช่น กท 
1/2553 (เม่ือขึน้ปี พ.ศ. ใหม ่ให้เร่ิมเลขใหม ่เช่น กท 1/2554) 

2. แบบ นพ.111 (ช่องเฉพาะเจ้าหน้าท่ี) 
- รับเลขท่ี  ให้กรอกเลขท่ีรับแบบแจ้งเลกิตามข้อ 2 (1) 
- รับวนัท่ี  ระบวุนัท่ีรับแบบแจ้งเลกิ 
- ใบทะเบียนเลขท่ี  ระบเุลขท่ีใบทะเบียนของผู้ ค้านํา้มนัท่ีเลกิประกอบธุรกิจ 

3. นําแบบแจ้งเลกิดงักลา่วพร้อมต้นฉบบัใบทะเบียนของผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 รวม
ไว้กบัคําขอแบบ นพ.103 

4. จดัสง่สําเนาแบบแจ้งเลกิแบบ นพ.111 ให้สํานกับริการธรุกิจและการสาํรองนํา้มนั
เชือ้เพลงิ เพ่ือบนัทกึข้อมลูทกุวนัจนัทร์ของสปัดาห์ถดัไป 
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ขัน้ตอนการบนัทกึข้อมูลการจดทะเบยีนของผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. 

การค้านํา้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกจิพลังงาน 

1.  เม่ือรับคําขอจดทะเบียน และสง่มอบใบทะเบียนให้แก่ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 เรียบร้อยแล้ว ให้
ดําเนินการขอรหสัผู้ประกอบการ และรหสัสถานประกอบการ ( ID-Code) ตอ่ศนูย์บริการธุรกิจพลงังาน 
กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

2. เม่ือได้รับรหสัผู้ประกอบการ และรหสัสถานประกอบการ ( ID-Code) จากศนูย์บริการธุรกิจพลงังาน
แล้ว ให้ดําเนินการบนัทกึคําขอจดทะเบียนเข้าในระบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังาน (ระบบ MIS) โดยเข้าไปท่ี 
http://vpn.doeb.go.th/ ใสช่ื่อผู้ใช้และรหสัผา่น 

 

 

 

เม่ือกรอกใสช่ื่อผู้ใช้และรหสัผา่นแล้ว>>>คลกิท่ี app.doeb.go.th (MIS) ระบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังาน 
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ตวัอย่างใบประจาํต่อของผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 11 
ประทบัตรากรมธุรกิจพลงังาน 

 
ใบประจาํต่อ 

ทะเบยีนเลขที่ กท 130/130/2544 
บริษัท สินป่ินเกล้า จาํกัด 

1. กรณีเปล่ียนแปลงที่ตัง้สถานประกอบการเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเขตการปกครอง 
 บันทกึ วนัท่ี 25 มกราคม 2549 ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ 

- ขอเปล่ียนแปลงท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ จากเดมิ “เลขท่ี 27/2-4 หมูท่ี่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก        
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร” เป็น เลขท่ี 21/5 หมูท่ี่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก       
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร” 

2. กรณีเพิ่ม/ลดหวัจ่ายนํา้มันเชือ้เพลิงที่จาํหน่าย 
 บันทกึ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ 

- ขอลดจํานวนถงัเก็บและหวัจ่ายนํา้มนัดีเซลหมนุเร็วธรรมดา ความจ ุ15,000 ลติร จํานวน 2 
ถงั และหวัจ่าย จํานวน 4 หวัจ่าย 

- ขอเพิ่มจํานวนถงัเก็บและหวัจ่ายนํา้มนัเบนซนิ ความจ ุ20,000 ลติร จํานวน 2 ถงั และหวั
จ่าย จํานวน 10 หวัจ่าย 

โดยมีรายละเอียดชนิดนํา้มนัเชือ้เพลงิ จํานวนถงั ความจถุงั และจํานวนหวัจ่ายนํา้มนัเชือ้เพลงิ ดงันี ้
ชนิดนํา้มันเชือ้เพลิง จาํนวน (ถัง) ความจุถัง (ลิตร)  จาํนวนหวั
จ่าย 

  นํา้มนัเบนซนิ 2   20,000 10 
  นํา้มนัแก๊สโซฮอล์ 1  15,000   2 
  นํา้มนัดีเซลหมนุเร็วธรรมดา 1  20,000   2 

3. กรณีขอใบแทนใบทะเบียนเป็นผู้ค้านํา้มันเชือ้เพลิง เน่ืองจากใบทะเบียนฉบบัเดมิสูญหาย 
บันทกึ วนัท่ี 15 มกราคม 2545 ได้ออกใบแทนใบทะเบียนเลขท่ี กท/100/100/2544 แทนใบอนญุาต        

ฉบบัเดมิ เน่ืองจากใบประจําตอ่ฉบบัเดมิสญูหาย 

4. กรณีเปล่ียนแปลงเคร่ืองหมายการค้า 
 บันทกึ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ 

- ขอเปล่ียนแปลงช่ือเคร่ืองหมายการค้าจากเดมิ “Q8” เป็น “PETRONAS” 

5. กรณีเปล่ียนแปลงช่ือผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้านํา้มัน ตามมาตรา 11 
บันทกึ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้รับแจ้งขอเปล่ียนช่ือตวัจาก “พิเชษฐ์” เป็น “พชัรากร” ตาม            

หนงัสือสําคญัท่ีได้รับอนญุาตให้เปล่ียนช่ือตวัเองสํานกังานเขตลาดกระบงั 
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คู่มือการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลธุรกจิพลังงาน 

 

1. การบันทกึคาํขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 11 

 

หน้าแรกระบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังาน 

 

กรอก รหสัผู้ใช้ และ รหสัผา่น >>> เลือกเข้าสูร่ะบบ 
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เม่ือกรอก รหสัผู้ ใช้ และ รหสัผา่น ถกูต้อง จะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 

 

เลือกข้อ 8.การอนญุาต/รับจดทะเบียน/รับแจ้ง >>>8.5 ข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) 
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เม่ือเลือกข้อ 8.การอนญุาต/รับจดทะเบียน/รับแจ้ง >>>8.5 ข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) จะแสดง

หน้าจอดงัรูป 

 

เลือก ปุ่ มเพิ่ม 

*หมายเหต ุ ก่อนเพิ่มข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 โปรดตรวจสอบก่อนวา่ มีข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัฯในระบบแล้วหรือไม ่โดย

ค้นหาจากทะเบียนเลขท่ี วา่มีข้อมลูซํา้หรือไม่ 
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เลือกปุ่ ม เลือกสถานประกอบการ 

 

 

ค้นหาสถานประกอบการ โดยการค้นหาจาก รหสัสถานประกอบการ เลขท่ีตัง้ ช่ือทางการค้า (ช่ือสถานประกอบการ) 
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กรอกข้อมลู ดงันี ้คําขอเลขท่ี รับวนัท่ี ทะเบียนเลขท่ี 
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กรอกข้อมลูนํา้มนัท่ีจําหน่าย 
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เลือกชนิดนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

 

 

กรอกข้อมลูนํา้มนัท่ีจําหน่าย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้จํานวนถงั ความจ ุหวัจ่าย >>> เลือก ตกลง ดงัรูป 
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กรอกข้อมลูนํา้มนัจบครบถ้วน ดงัรูป 
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ชําระคา่ธรรมเนียม>>> เพิ่มข้อมลูชําระคา่ธรรมเนียม 
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กรอกข้อมลูการขําระคา่ธรรมเนียม >>> เลือก ตกลง 

 

 

กดปุ่ ม บนัทกึ ดงัรูป 
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เม่ือกดปุ่ มบนัทกึแล้ว จะแสดงว่า ข้อมูลจัดเกบ็เรียบร้อยแล้ว 
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2. การบันทกึคาํขอการแจ้งเปล่ียนแปลงรายการของผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 11 

 

หน้าแรก ระบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังาน 

 

 

ใส ่รหสัผู้ใช้ และรหสัผา่น>>>> เข้าสูร่ะบบ (ดงัรูป) 
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เม่ือกรอก รหสัผู้ ใช้ และรหสัผา่น ถกูต้อง จะแสดงหน้าจอ ดงัรูป 

 

 

เลือกข้อ 8 การอนญุาต/การรับจด/รับแจ้>>>> ไปที 8.5 ข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) ดงัรูป 
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เม่ือเลือก 8.5 ข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) จะแสดงหน้าจอ ดงัรูป 

 

 

ค้นหาข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 โดยค้นหาได้จาก ช่ือผู้จดทะเบียน ทะเบียนเลขท่ี ท่ีตัง้สถานีบริการ อยา่งใดอยา่ง

หนึง่ เม่ือใสข้่อมลูท่ีต้องการค้นหาแล้ว เลือกค้นหา 
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เม่ือเลือกค้นหาแล้ว หน้าจอแสดงข้อมลูท่ีค้นหา >>>เลือก แจ้งเปล่ียนแปลง (นพ.107) 

 

 

เม่ือเลือกแจ้งเปล่ียน (นพ.107) แล้วจะแสดงหน้าจอ ดงัรูป 
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เลือกเพิ่มข้อมลูการแจ้งเปล่ียนแปลง 

 

 

เม่ือเลือกเพิ่มข้อมลูการแจ้งเปล่ียนแปลง ให้กรอกข้อมลู ดงันี ้คําขอเลขท่ี รับวนัท่ี ดงัรูป 
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เม่ือกรอกข้อมลูดงักลา่วข้างต้นเรียบร้อยแล้ว>>> เลือก ข้อมลูนํา้มนัท่ีจําหน่าย 

 

 

เม่ือเลือกข้อมลูนํา้มนัท่ีจําหน่าย จะแสดงข้อมลูนํา้มนัเดิม 
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เลือก เพิ่ม/ลด ตามท่ีผู้ขอแจ้งเปล่ียนแปลงแจ้ง ตามแบบ นพ.107 

 

 

 

เม่ือเพิ่ม/ลด ชนิดนํา้มนัเชือ้เพลิง จํานวนถงั ความจ ุจํานวนหวัจ่าย เรียบร้อยแล้ว >>> เลือก ตกลง 
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ลงช่ือผู้แจ้ง>>> เลือกบนัทกึ 

 

 

เม่ือเลือกบนัทกึแล้ว หน้าจอจะแสดง ข้อมลูจดัเก็บเรียบร้อยแล้ว ดงัรูป 
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3. การบันทกึคาํขอการแจ้งเลิกเป็นผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 11  

 

หน้าแรก ระบบฐานข้อมลูธุรกิจพลงังาน 

 

 

ใส ่รหสัผู้ใช้ และรหสัผา่น>>>> เข้าสูร่ะบบ (ดงัรูป) 
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เม่ือกรอก รหสัผู้ ใช้ และรหสัผา่น ถกูต้อง จะแสดงหน้าจอ ดงัรูป 

 

 

เลือกข้อ 8 การอนญุาต/การรับจด/รับแจ้>>>> ไปที 8.5 ข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) ดงัรูป 
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เม่ือเลือก 8.5 ข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) จะแสดงหน้าจอ ดงัรูป 

 

 

 

ค้นหาข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 โดยค้นหาได้จาก ช่ือผู้จดทะเบียน ทะเบียนเลขท่ี ท่ีตัง้สถานีบริการ อยา่งใดอยา่ง

หนึง่ เม่ือใสข้่อมลูท่ีต้องการค้นหาแล้ว เลือกค้นหา 
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เลือกแจ้งเลิกท่ีเคร่ืองหมาย X 

 

 

กรอกรายละเอียด ดงันี ้รับเลขท่ี รับวนัท่ี 
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กรอกวนัท่ีท่ีประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ  เลือก เอกสารประกอบการแจ้ง และลงช่ือผู้แจ้ง >>>>เลือกบนัทกึ 

 

 

ระบบจะมี text box ถามวา่ คณุต้องการจะบนัทกึข้อมลู? >>> เลือก OK 
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เม่ือเลือกบนัทกึแล้ว จะมีข้อความแสดงวา่ จัดเกบ็ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
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4. การบันทกึการชาํระค่าธรรมเนียมรายปี ของผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 11 

 

 

 

ค้นหาข้อมลูผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 11 โดยสามารถค้นหาได้จาก ช่ือผู้จดทะเบียน ทะเบียนเลขท่ี ท่ีตัง้สถานีบริการ 
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เลือก ปุ่ มคา่ธรรมเนียม 

 

 

เลือก เพิ่มข้อมลูชําระคา่ธรรมเนียม 
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กรอกข้อมลูการชําระคา่ธรรมเนียม  โดยใสว่นัท่ีชําระ ใบเสร็จรับเงินเลม่ท่ี  เลขท่ี  คา่ธรรมเนียมรายปี พ.ศ.                  

ชําระผา่น>>> เลือก บนัทกึ 

 

 

ระบบจะมี text box ถามวา่ คณุต้องการจะบนัทกึข้อมลู? >>> เลือก OK 
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เม่ือเลือกบนัทกึแล้ว จะมีข้อความแสดงวา่ ข้อมูลจัดเกบ็เรียบร้อยแล้ว 

 


