
ตัวอย่างใบประจาํต่อของผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 10  
ประทบัตรากรมธุรกิจพลงังาน 

 
ใบประจาํต่อ 

ทะเบียนเลขที่ กท 100/100/2544 
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด แสงจรัส 

- กรณีแจ้งเปล่ียนแปลงช่ือผู้ขอจดทะเบียน 
บนัทกึ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2546 ได้รับแจ้งจากห้างหุ้นสว่นจํากดั แสงจรัส ขอเปลีย่นแปลงช่ือเป็น            

“ห้างหุ้นสว่น แสงฟ้า” 

- กรณีแจ้งเปล่ียนแปลงที่ตัง้สถานประกอบการ  
บนัทกึ วนัท่ี 2 กนัยายน 2545 ได้รับแจ้งจากห้างฯ ขอเปลีย่นแปลงที่ตัง้สถานประกอบการ จากเดิมตัง้อยู่

เลขท่ี 186 หมูท่ี่ 1 ถนนราษฎร์บํารุง แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็น เลขท่ี 19 หมูท่ี่ 2 
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

- กรณีแจ้งเพิ่ม/ ลดคลังนํา้มันและถงัเกบ็นํา้มันเชือ้เพลงิ 
บนัทกึ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2546 ได้รับแจ้งจากห้างฯ ขอเพ่ิมจํานวนคลงันํา้มนัและถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

จํานวน 1 คลงั ตัง้อยูท่ี่เลขท่ี 100 ตําบลตะกัว่ป่า อําเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา มีถงันํา้มนัเบนซิน 
ความจ ุ100,000 ลติร จํานวน 2 ถงั และถงันํา้มนัดีเซลความจ ุ100,000 ลติร จํานวน 2 ถงั 

บนัทกึ  วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2546 ได้รับแจ้งจากห้างฯ ขอลดจํานวนคลงันํา้มนัจํานวน 1 คลงั ท่ีตัง้อยู่เลขท่ี 
100 ตําบลตะกัว่ป่า อําเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 

- กรณีแจ้งเพิ่ม / ลดสถานีบริการที่ดาํเนินการเอง 
บนัทกึ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2546 ได้รับแจ้งจากห้างฯ ขอเพ่ิมจํานวนสถานีบริการที่ดําเนินการเองจํานวน     

1 แหง่ ตัง้อยู่เลขท่ี 100 ตําบลตะกัว่ป่า อําเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา มีถงันํา้มนัเบนซิน ความจ ุ
20,000 ลติร จํานวน 2 ถงั หวัจา่ยนํา้มนัเบนซินจํานวน 10 หวัจา่ย และมีถงันํา้มนัดีเซล ความจ ุ
100,000 ลติร จํานวน 2 ถงั หวัจา่ยนํา้มนัดีเซลจํานวน 10 หวัจา่ย 

บนัทกึ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2546 ได้รับแจ้งจากห้างฯ ขอลดจํานวนสถานีบริการท่ีดาํเนินการเอง จํานวน     
1 แหง่ ตัง้อยู่เลขท่ี 100 ตําบลตะกัว่ป่า อําเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 

- กรณียื่นคาํขอใบแทน 
บนัทกึ วนัท่ี 13 สงิหาคม 2546 ได้ออกใบแทนใบทะเบียนเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 10 ทะเบยีนเลขท่ี         

กท/100/100/2544 เน่ืองจากใบทะเบียนฉบบัเดิมสญูหาย 

 
 



ตัวอย่างใบประจาํต่อของผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 11 
ประทบัตรากรมธุรกิจพลงังาน 

 
ใบประจาํต่อ 

ทะเบียนเลขที่ กท 130/130/2544 
บริษัท สินป่ินเกล้า จาํกัด 

1. กรณีเปล่ียนแปลงที่ตัง้สถานประกอบการเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง 
 บนัทกึ วนัท่ี 25 มกราคม 2549 ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ 

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

2. กรณีเพิ่ม/ลดหวัจ่ายนํา้มันเชือ้เพลงิที่จาํหน่าย 
 บนัทกึ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ 

- ขอลดจํานวนถงัเก็บและหวัจา่ยนํา้มนัดีเซลหมนุเร็วธรรมดา ความจ ุ15,000 ลติร จํานวน 2 ถงั 
และหวัจา่ย จํานวน 4 หวัจา่ย 

- ขอเพ่ิมจํานวนถงัเก็บและหวัจา่ยนํา้มนัเบนซิน ความจ ุ20,000 ลติร จํานวน 2 ถงั และหวัจ่าย 
จํานวน 10 หวัจา่ย 

โดยมีรายละเอียดชนิดนํา้มนัเชือ้เพลิง จํานวนถงั ความจถุงั และจํานวนหวัจา่ยนํา้มนัเชือ้เพลิง ดงันี ้
ชนิดนํา้มันเชือ้เพลงิ จาํนวน (ถงั) ความจุถงั (ลติร)  จาํนวนหัวจ่าย 

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

3. กรณีขอใบแทนใบทะเบยีนเป็นผู้ค้านํา้มันเชือ้เพลงิ เน่ืองจากใบทะเบียนฉบบัเดมิสูญหาย 
บนัทกึ วนัท่ี 15 มกราคม 2545 ได้ออกใบแทนใบทะเบียนเลขที่ กท/100/100/2544 แทนใบอนญุาต        

ฉบบัเดิม เน่ืองจากใบประจําตอ่ฉบบัเดิมสญูหาย 

4. กรณีเปล่ียนแปลงเคร่ืองหมายการค้า 
 บนัทกึ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ 

- ขอเปลีย่นแปลงช่ือเคร่ืองหมายการค้าจากเดิม “Q8” เป็น “PETRONAS” 

5. กรณีเปล่ียนแปลงชื่อผู้ขอจดทะเบยีนเป็นผู้ค้านํา้มัน ตามมาตรา 11 
บนัทกึ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้รับแจ้งขอเปลีย่นช่ือตวัจาก “พิเชษฐ์” เป็น “พชัรากร” ตาม            

หนงัสอืสาํคญัท่ีได้รับอนญุาตให้เปลีย่นช่ือตวัเองสาํนกังานเขตลาดกระบงั 

 



 ตัวอย่างใบประจาํต่อของผู้ค้านํา้มันตามมาตรา 12 
ประทบัตรากรมธรุกิจพลงังาน 

 
ใบประจาํต่อ 

ใบรับแจ้งเลขที่ กท 100/100/2544 
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด แสงนภา 

 

- กรณีแจ้งเปล่ียนแปลงช่ือผู้แจ้งเป็นผู้ขนส่งนํา้มนั 

บนัทกึ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2546 ได้รับแจ้งจากห้างหุ้นสว่นจํากดั แสงนภา  ขอเปลีย่นแปลงช่ือเป็น                 
“ห้างหุ้นสว่นจํากดั แสงตะวนั” 

- กรณีแจ้งเปล่ียนแปลงที่ตัง้สถานประกอบการ  
บนัทกึ วนัท่ี 2 กนัยายน 2545 ได้รับแจ้งจากห้างฯ ขอเปลีย่นแปลงที่ตัง้สาํนกังานแหง่ใหญ่จากเดิมตัง้อยู่

เลขท่ี 186 หมูท่ี่ 1 ถนนราษฎร์บํารุง แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็น เลขท่ี 69 หมูท่ี่ 8                
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

- กรณีแจ้งเปล่ียนแปลงยานพาหนะ 
บนัทกึ วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2545  ได้รับแจ้งขอเปลีย่นแปลงเลขทะเบียนยานพาหนะ 
  จํานวน 1 คนั 
   ลพบรีุ ทะเบยีนเลขที่ 80-9459 เป็น 
   ลพบรีุ ทะเบยีนเลขที่ 70-2418 รวมเป็น 6 คนั   

- กรณีแจ้งเพิ่ม/ลดยานพาหนะ 
บนัทกึ  วนัท่ี 1 มิถนุายน 2544 ได้รับแจ้งจากห้างฯ ขอเพ่ิมยานพาหนะ จํานวน 2 คนั 
   กรุงเทพมหานคร ทะเบยีนเลขที่ 70-1094   70-2466 รวมเป็น 8 คนั 
บนัทกึ วนัท่ี 16 มกราคม 2545 ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ขอลดยานพาหนะ จํานวน 1 คนั 
   ชลบรีุ ทะเบยีนเลขที่ 80-3589 คงเหลอื 5 คนั 

- กรณียื่นขอใบแทน 
บนัทกึ วนัท่ี 13 สงิหาคม 2546 ได้ออกใบแทนใบรับแจ้งเป็นผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา 12 ใบรับแจ้งเลขท่ี       

กท 100/100/2544 เน่ืองจากใบรับแจ้งฉบบัเดิมสญูหาย 
     

 


