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คู่มือขัน้ตอนการปฏบิตังิานรับจดทะเบยีนเป็นผู้ค้านํา้มันเชือ้เพลิงตามมาตรา 10        

แห่ง พ.ร.บ.การค้านํา้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 

   ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง กําหนดปริมาณการค้าและขนาดของถงัเก็บ
นํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีมีอยูข่องผู้ ค้านํา้มนัท่ีต้องจดทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 10 พ.ศ. 2544 

     -  กําหนดให้ผู้ ค้านํา้มนัท่ีมีปริมาณการค้าแตล่ะชนิดหรือรวมกนัทกุชนิดปีละไม่ถึง 
100,000 เมตริกตนั (ประมาณ 120 ล้านลิตร) แต่เป็นผู้ ค้านํา้มนัท่ีมีปริมาณการค้านํา้มนัแต่ละชนิดหรือ
รวมกันทุกชนิดเกิน 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร) หรือเป็นผู้ ค้านํา้มันท่ีมีขนาดของถังท่ี
สามารถเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกนัทกุชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร  ต้องย่ืนขอจดทะเบียนต่อ  
อธิบดี 

     -  กําหนดให้ผู้ ค้านํา้มนัชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพียงชนิดเดียวท่ีมีปริมาณการค้า
ปีละไม่ถึง 50,000 เมตริกตนั  แต่เป็นผู้ ค้านํา้มนัท่ีมีปริมาณการค้านํา้มนัชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิด
เดียวกัน 30,000 เมตริกตนั  หรือเป็นผู้ ค้านํา้มันท่ีมีขนาดของถังท่ีสามารถเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงชนิดก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวได้เกิน 200,000 ลติร  ต้องย่ืนขอจดทะเบียนตอ่  อธิบดี 

    
 การดาํเนินการตรวจสอบเอกสารการรับจดทะเบียน 

 แบบพมิพ์สาํหรับผู้ค้านํา้มันเชือ้เพลิงตามมาตรา 10 มีดงันี ้
- แบบแจ้งเป็นผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 10 (แบบ นพ.102) 
- แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 10 (แบบ นพ.107) 
- แบบใบทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 10 (แบบ นพ.105) 
- แบบแจ้งเลกิเป็นผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 10 (แบบ นพ.111) 

ในการรับจดทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การค้านํา้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2543  
มีขัน้ตอนการดําเนินงาน  ดงันี ้

ตรวจสอบแบบแจ้งเป็นผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 10 พร้อมเอกสารประกอบ  ได้แก่ 
 1.  ศกึษาแบบคําขอแบบแจ้ง/เปล่ียนแปลงรายการ และแบบแจ้งเลกิกิจการท่ีกําหนดตาม

พระราชบญัญตักิารค้า นํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.2543   
                        ก)  แบบ นพ.102  คือ  แบบแจ้งเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10  โดยมี
รายละเอียดข้อมลูของผู้ รับจด ประกอบไปด้วย  
                            - ช่ือผู้จดทะเบียน 
                                           - ทะเบียนนิตบิคุคลเลขท่ี ...(กรณีเป็นนิตบิคุคล) 
                                               - เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 
                                               - ท่ีตัง้สถานประกอบการ / สํานกังานแหง่ใหญ่ 
                                               - ชนิดนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีทําการค้า 
                                               - รายละเอียดคลงันํา้มนัและถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิ                                              

 - หลกัฐานท่ีใช้ประกอบแบบแจ้ง 
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ตรวจสอบเอกสารประกอบแบบแจ้ง 

     1.  ผู้ ค้านํา้มนัต้องกรอกข้อความตามท่ีกําหนดในแบบพิมพ์แต่ละแบบให้ถกูต้อง
และครบถ้วน เช่น แบบแจ้ง นพ.102 ต้องกรอกช่ือผู้จดทะเบียน ท่ีตัง้สํานกังานแห่งใหญ่ ชนิดนํา้มนัท่ีทํา
การค้า และรายละเอียดคลงันํา้มันและถังเก็บนํา้มันเชือ้เพลิง ให้เขียนข้อความตวับรรจงหรือพิมพ์เป็น
ภาษาไทย 

2. ต้องแนบหลกัฐานประกอบการแจ้งให้ครบถ้วน โดยให้ผู้ จดทะเบียนรับรอง
สําเนาถูกต้องตรงกับต้นฉบบัทุกฉบบั พร้อมประทบัตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือนิติบุคคลอ่ืน เช่น 
สหกรณ์  

3. กรณีนิติบุคคลให้หุ้ นส่วนผู้ จัดการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจผูกพันบริษัทลง
ลายมือช่ือเป็นผู้แจ้งและประทบัตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี  กรณีผู้ รับมอบอํานาจใน
หนงัสือมอบอํานาจต้องระบใุห้ผู้ รับมอบอํานาจทําการแทนเสมือนผู้ มีอํานาจ จึงจะสามารถกรอกแบบพิมพ์
และลงลายมือช่ือผู้แจ้งได้ การลงนามในสําเนาเอกสารตา่งๆ ต้องเป็นผู้ มีอํานาจลงนาม หากเป็นกรณีมอบ
อํานาจผู้ รับมอบอํานาจจะกระทําการตามขอบเขตท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ 
พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ เม่ือตรวจสอบเอกสาร ครบถ้วน 
สมบรูณ์ และพิจารณาวา่เป็นผู้ มีคณุสมบตัเิป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10  

4. ลงลายมือช่ือและวนัท่ีลงในแบบแจ้ง (ต้องเป็นผู้ มีอํานาจลงนาม หรือผู้ รับ
มอบอํานาจให้กระทําการแทนได้) 

5. กรณีมีคลงันํา้มนัและถังเก็บนํา้มนัเชือ้เพลิง ต้องมีสําเนาทะเบียนบ้านท่ีตัง้
คลงันํา้มนั , สําเนาสญัญาเช่าคลงันํา้มนั  หรือ หนงัสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีก่อสร้างคลงันํา้มนั 

6. สําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลมีท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ตรงกบัเอกสารแบบแจ้ง 
และมีวัตถุประสงค์ให้ประกอบการค้านํา้มันเชือ้เพลิง 

        
   คาํนวณค่าธรรมเนียมพร้อมจัดทาํแบบชาํระค่าธรรมเนียมรายใหม่ 
   บนัทกึข้อมลูช่ือท่ีตัง้ของผู้จดทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 โดยกําหนดเลขท่ีใบ
ทะเบียนตามลําดบัการรับจดทะเบียนในทะเบียนคมุ คํานวณคา่ธรรมเนียมเพ่ือระบ ุ
จํานวนเงินในแบบชําระคา่ธรรมเนียมรายใหม ่ซึง่ประกอบด้วย   
คา่คําขอ                                             100.-     บาท 
คา่ใบทะเบียน                                                  1,000.-   บาท  
คา่ธรรมเนียมรายปี                30,000.-   บาท 
เม่ือคํานวณค่าธรรมเนียมแล้วออกแบบชําระค่าธรรมเนียมรายใหม่ให้ผู้ ประกอบการนําไปชําระ
คา่ธรรมเนียมตามช่องทางตา่งๆ ของกรมธุรกิจพลงังาน ดงันี ้ศนูย์บริการธุรกิจพลงังาน (กรุงเทพมหานคร) 
จงัหวดัอ่ืน ณ สํานกังานพลงังานจงัหวดั ธนาคารพาณิชย์ และสํานกังานไปรษณีย์ ทัว่ประเทศ (จงัหวดัอ่ืน) 
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   ออกใบทะเบยีนเป็นผู้ค้านํา้มันเชือ้เพลิงตามมาตรา 10  
   เม่ือได้รับสําเนาใบเสร็จรับเงินจากผู้ประกอบการ จะดําเนินการออกใบทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนั
เชือ้เพลงิตามมาตรา 10 พร้อมสําเนาใบทะเบียนเก็บไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป 

     
ส่งมอบใบทะเบยีนเป็นผู้ค้านํา้มันเชือ้เพลิงตามมาตรา 10  

   ส่งมอบใบทะเบียนเป็นผู้ ค้านํ า้มันเชื อ้เพลิงตามมาตรา  10 ให้ผู้ ประกอบการโดยให้
ผู้ประกอบการ เซน็ต์รับเอกสารในสําเนาใบทะเบียนเพ่ือรวมไว้ในตวัเร่ืองไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป 
                   

การแจ้งเปลีย่นแปลงรายการเป็นผู้ค้านํา้มันเช้ือเพลงิตามมาตรา 10    
                   1  การแจ้งเปล่ียนแปลงช่ือผู้แจ้ง   
  ข)  แบบ นพ.107  คือ  แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการเป็นผู้ ค้านํา้มนัตาม
มาตรา 10   
 
 เอกสารประกอบ 
       1. สําเนาหนงัสืออนญุาตให้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ (กรณีเป็นบคุคลธรรมดา) 
       2. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีมีช่ือใหมท่ี่นายทะเบียน
ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิตบิคุคล) 
        3. ใบทะเบียนและใบประจําตอ่ฉบบัเดมิ 
        4. หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้
มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
  ข)  แบบ นพ.107  คือ  แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการเป็นผู้ ค้านํา้มนัตาม
มาตรา 10  โดยมีรายละเอียดข้อมลูของผู้จดทะเบียน ประกอบไปด้วย     
                                           - ช่ือผู้จดทะเบียน 
                                             - ทะเบียนนิตบิคุคลเลขท่ี ...(กรณีเป็นนิตบิคุคล) 
                                            - เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 
                                                - ท่ีตัง้สถานประกอบการ / สํานกังานแหง่ใหญ่ 
                                               - ชนิดนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีทําการค้า 
                                                - รายละเอียดเก่ียวกบัคลงันํา้มนัและถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิ 
                                                - หลกัฐานท่ีใช้ประกอบแบบแจ้ง 
 
 
 
 
 
 



 4
 
 การดาํเนินการงานรับแจ้งเปล่ียนแปลงช่ือผู้จดทะเบียน 
1. ตรวจสอบการกรอกเอกสารแบบแจ้ง นพ.107 ผู้ ค้านํา้มนัต้องกรอกข้อความตามท่ีกําหนดในแบบพิมพ์

ให้ถกูต้องและครบถ้วน โดยกรอกช่ือเดมิ และช่ือท่ีต้องการเปล่ียนแปลงใหม ่
2. ตรวจสอบช่ือนิตบิคุคลใหมว่า่ตรงกบัหนงัสือรับรองนิตบิคุคลของกระทรวงพาณิชย์พร้อมตรวจสอบช่ือ

กรรมการของนิตบิคุคลใหมต้่องเป็นบคุคลเดียวกบันิตบิคุคลเดมิ 
3. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการแจ้งให้ครบถ้วน โดยผู้จดทะเบียนรับรองสําเนาถกูต้องตรงกบั

ต้นฉบบัทกุฉบบั พร้อมประทบัตราของห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทหรือนิตบิคุคลอ่ืน (กรณีเป็นนิตบิคุคล) 
4.   กรณีผู้ รับมอบอํานาจในหนงัสือมอบอํานาจต้องระบใุห้ผู้ รับมอบอํานาจทําการแทนเสมือนผู้ มีอํานาจ 

จงึจะสามารถกรอกแบบพิมพ์และลงลายมือช่ือผู้แจ้งได้ 
5. ลงลายมือช่ือและวนัท่ีลงในแบบแจ้ง (ต้องเป็นผู้ มีอํานาจลงนาม หรือผู้ รับมอบอํานาจให้กระทําการ

แทนได้) 
6. บนัทกึการรับแจ้งเปลี่ยนแปลงช่ือผู้จดทะเบียนลงในทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการหรือเลกิเป็นผู้ ค้า

นํา้มนัตามมาตรา 10 เพ่ือออกเลขรับ 
7.  บนัทกึรายการเปล่ียนแปลงช่ือผู้จดทะเบียนลงในใบประจําตอ่ทัง้ต้นฉบบัและสําเนาให้เจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบลงช่ือกํากบัท้ายข้อความท่ีบนัทกึเพิ่มเตมิ 
8. สง่มอบใบประจําตอ่ท่ีพิมพ์เพิ่มเตมิรายการเปล่ียนแปลงแล้วให้ผู้ ค้านํา้มนั 

    
                             2. การแจ้งเปล่ียนแปลงสถานที่ตัง้ประกอบการหรือสาํนักงานแห่งใหญ่   
 ข)  แบบ นพ.107  คือ  แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการเป็นผู้ ค้านํา้มนัตาม
มาตรา 10   
 เอกสารประกอบ 
       1. สําเนาทะเบียนท่ีตัง้สถานประกอบการท่ีเปล่ียนแปลง (กรณีเป็นบคุคล
ธรรมดา) 

        2. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีมีช่ือใหมท่ี่นายทะเบียน
ออกให้ไมเ่กิน  6 เดือน (กรณีเป็นนิตบิคุคล) 
        3. ใบทะเบียนและใบประจําตอ่ฉบบัเดมิ 
        4. หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้
มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
 
การดาํเนินการงานรับแจ้งเปล่ียนแปลงที่ตัง้สาํนักงานแห่งใหญ่ 
1. ตรวจสอบการกรอกเอกสารแบบแจ้ง นพ.107 ผู้ ค้านํา้มนัต้องกรอกข้อความตามท่ีกําหนดในแบบพิมพ์

ให้ถกูต้องและครบถ้วน โดยกรอกท่ีตัง้สํานกังานแหง่ใหญ่ท่ีต้องการเปล่ียนแปลงใหม ่
2. ตรวจสอบความถกูต้องของท่ีตัง้สํานกังานแห่งใหญ่ตรงกบัหนงัสือรับรองนิตบิคุคลของกระทรวง

พาณิชย์  
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3. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการแจ้งให้ครบถ้วน โดยผู้แจ้งรับรองสําเนาถกูต้องตรงกบัต้นฉบบั

ทกุฉบบั พร้อมประทบัตราของห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทหรือนิตบิคุคลอ่ืน (กรณีเป็นนิตบิคุคล) 
4.  กรณีผู้ รับมอบอํานาจในหนงัสือมอบอํานาจต้องระบุให้ผู้ รับมอบอํานาจทําการแทนเสมือนผู้ มีอํานาจ 

จงึจะสามารถกรอกแบบพิมพ์และลงลายมือช่ือผู้แจ้งได้ 
5. ลงลายมือช่ือและวนัท่ีลงในแบบแจ้ง (ต้องเป็นผู้ มีอํานาจลงนาม หรือผู้ รับมอบอํานาจให้กระทําการ

แทนได้) 
6. บนัทกึการรับแจ้งเปลี่ยนแปลงท่ีตัง้สํานกังานแหง่ใหญ่ลงในทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการหรือเลกิเป็น

ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 เพ่ือออกเลขรับ 
7.  บนัทกึรายการเปล่ียนแปลงท่ีตัง้สํานกังานแห่งใหญ่ลงในใบประจําตอ่ทัง้ต้นฉบบัและสําเนาให้

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบลงช่ือกํากบัท้ายข้อความท่ีบนัทกึเพิ่มเตมิ 
8. สง่มอบใบประจําตอ่ท่ีพิมพ์เพิ่มเตมิรายการเปล่ียนแปลงแล้วให้ผู้ ค้านํา้มนั 

  
  3  การแจ้งเปล่ียนแปลงชนิดนํา้มันที่ทาํการค้า/เพิ่ม-ลด คลังนํา้มันและถัง
เก็บนํา้มันเชือ้เพลิง   
                                              ข)  แบบ นพ.107  คือ  แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการเป็นผู้ ค้านํา้มนัตาม
มาตรา 10  โดยมีรายละเอียดข้อมลูของผู้ รับแจ้ง ประกอบไปด้วย     
 เอกสารประกอบ 
        1. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีมีช่ือใหมท่ี่นายทะเบียน
ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิตบิคุคล) 
         2. ใบทะเบียนและใบประจําตอ่ฉบบัเดมิ 
         4. หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้
มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
 
การดาํเนินการงานรับแจ้งเปล่ียนแปลงรายการชนิดนํา้มันที่ทาํการค้า/เพิ่ม-ลด คลังนํา้มันและถัง
เก็บนํา้มันเชือ้เพลิง   
    มีวิธีปฏิบัตดิงันี ้

  1.  พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการกรอกแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการในแบบ นพ.107  

     2.  ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 
      1.2.1  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบแจ้งท่ีผู้ประกอบการ 
กรอกข้อความ ดงันี ้ 

    1.2.2  สําเนาทะเบียนบ้านท่ีตัง้คลงันํา้มนั, สญัญาเช่าคลงันํา้มนั หรือ หนังสือ
ยินยอมให้ใช้สถานท่ีสร้างคลงันํา้มนั 

    1.2.3  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลมีท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ตรงกับเอกสารแบบ
แจ้งและมีวตัถปุระสงค์ให้ประกอบการค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ  
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      1.2.4  การลงนามในสําเนาเอกสารต่างๆ ต้องเป็นผู้ มีอํานาจลงนาม หากเป็น

กรณีมอบอํานาจผู้ รับมอบอํานาจจะกระทําการตามขอบเขตท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบอํานาจและติดอากร
แสตมป์ พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ เม่ือตรวจสอบเอกสาร 
ครบถ้วน สมบรูณ์ และพิจารณาวา่เป็นผู้ มีคณุสมบตัเิป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10  

    3.  บนัทึกการรับแจ้งเปล่ียนแปลงลงในทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการหรือเลิกเป็นผู้ ค้า
นํา้มนัตามมาตรา 10 เพ่ือออกเลขรับ 
  4.  บนัทึกรายการเปล่ียนแปลงลงในใบประจําต่อทัง้ต้นฉบบัและสําเนาให้ตรงกนั โดย
บนัทกึข้อความตามตวัอยา่ง แล้วแตก่รณี ทัง้นีผู้้ ท่ีอธิบดีมอบหมายหรือเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบลงช่ือกํากบัท้าย
ข้อความท่ีบนัทกึเพิ่มเตมิ 
  7.  สง่มอบใบประจําตอ่ท่ีพิมพ์เพิ่มเตมิรายการเปล่ียนแปลงแล้วให้ผู้ ค้านํา้มนั 

      
การแจ้งเลิกเป็นผู้ค้านํา้มันเชือ้เพลิงตามมาตรา 10 
 ค)  แบบ นพ.111  คือ  แบบแจ้งเลิกเป็นผู้ ค้านํา้มันหรือผู้ ขนส่งนํา้มนัตามมาตรา 12  
โดยมีรายละเอียดข้อมลูของผู้ รับแจ้ง ประกอบไปด้วย     

                                       - ช่ือผู้แจ้ง 
                                          - ท่ีตัง้สถานประกอบการ / สํานกังานแหง่ใหญ่   
                                          - ช่ือท่ีอยู ่(ของเจ้าของ/หุ้นสว่นผู้จดัการ /ผู้กรรมการจดัการ) 
                                           - วนัเดือนปีท่ีเลกิประกอบกิจการ 
                                             - เอกสารประกอบการแจ้ง 
 
 เอกสารประกอบ 
        1. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 
       2. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีมีช่ือใหมท่ี่นายทะเบียนออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิตบิคุคล) 
        3.  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีมีช่ือใหมท่ี่นายทะเบียนออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิตบิคุคล) 
  4.  ต้นฉบบัใบทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 (หากสญูหายต้องนําใบแจ้งความ
เอกสารสญูหายแนบ) 
        5.  หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ
และผู้ รับมอบอํานาจ 
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ขัน้ตอนการดาํเนินการ 
 1. พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการกรอกแบบแจ้งเลิกเป็นผู้ ค้านํา้มนัหรือผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา 
12 (แบบ นพ.111)  
  2.  ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 
      1.2.1  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบแจ้งท่ีผู้ประกอบการ 
กรอกข้อความ ดงันี ้ 

    1.2.2  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลมีท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ตรงกับเอกสารแบบ
แจ้งและมีวตัถปุระสงค์ให้ประกอบการค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ  

    1.2.3  การลงนามในสําเนาเอกสารตา่งๆ ต้องเป็นผู้ มีอํานาจลงนาม หากเป็นกรณี
มอบอํานาจผู้ รับมอบอํานาจจะกระทําการตามขอบเขตท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบอํานาจโดยเฉพาะการ
แจ้งยกเลกิประกอบกิจการขนสง่นํา้มนั และติดอากรแสตมป์ พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ  

  3.  บนัทกึการรับแจ้งในทะเบียนรายการแจ้งเลกิเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 
  4.  ลงเลขท่ีรับ วนัท่ีรับ และเลขท่ีใบรับแจ้งในเอกสารแบบแจ้ง นพ.111 พร้อมลงลายมือช่ือ
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับเร่ือง 
  5.  ประทบัตราด้วยตวัสีแดงคําว่า “เลิกกิจการ” บนหวักระดาษแบบแจ้ง นพ.111 พร้อมคืนสําเนา
แบบแจ้งดงักลา่วให้แก่ผู้ ค้านํา้มนัมาตรา 10 
  6.  นําแบบแจ้งเลกิเก็บรวมไว้กบัเร่ืองเดมิของผู้ ค้านํา้มนั 

การขอใบแทนใบทะเบียนเป็นผู้ค้านํา้มันเชือ้เพลิงตามมาตรา 10 มีวิธีการดงัต่อไปนี ้
 กรณีใบทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัสญูหายหรือชํารุด โดยมีวิธีการดงันี ้
  1.  ให้ใช้แบบ นพ,102 โดยมีคําว่า “ใบแทน” กํากบัไว้ท่ีด้านหน้า โดยให้ดําเนินการเหมือนกบัการ
แจ้งเป็นผู้ขนสง่รายใหม ่และไมต้่องชําระคา่ธรรมเนียมรายปี 
  2.  กรณีสญูหายให้แนบสําเนาใบแจ้งความหรือกรณีชํารุดให้สง่คืนใบทะเบียนท่ีชํารุด 
  3.  จดัพิมพ์ใบรับแจ้งผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลิงตามแบบ นพ.110 ฉบบัใหม่โดยประทบัคําว่า “ใบแทน” 

ด้วยตวัสีแดงบนหวักระดาษพร้อมใบประจําตอ่ทัง้ต้นฉบบัและสําเนา 
  4.  ระบวุนัท่ีในใบทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามวนัท่ีรับชําระค่าธรรมเนียมครัง้แรกสว่นออกให้ ณ 
วนัท่ี จะระบวุนัท่ีในใบรับแจ้งฯ ตามวนัท่ีแจ้งขอใบแทน 
  5.  ให้ผู้ ค้านํา้มนัลงช่ือรับใบทะเบียนด้านหลงัของสําเนาใบทะเบียน 

การออกและส่งมอบใบทะเบียนเป็นผู้ค้านํา้มันเชือ้เพลิงตามมาตรา 10 
  1.  พิมพ์ใบทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิตามแบบ นพ,105 
  2.  ระบวุนัท่ีในใบทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามวนัท่ีรับชําระคา่ธรรมเนียม 
  3.  อธิบดีลงนามหรือผู้ ท่ีอธิบดีมอบหมายลงลายมือช่ือเป็นวนัท่ีออกใบทะเบียนประทับตรากรม
ธุรกิจพลงังานด้วยสีแดง 
  4.  ให้ผู้ ค้านํา้มนัลงช่ือรับใบทะเบียนด้านหลงัของสําเนาใบทะเบียน  


