70. การออกใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 (สบส.251)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน กระทรวงพลังงำน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค้าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊ำด น้ำมันเตำ และน้ำมันหล่อลื่น ที่มีปริมำณกำรขนส่งน้ำมันแต่ละชนิดหรือรวมกัน
ทุกชนิด ตั้งแต่สำมพันลิตรขึ้นไป โดยใช้ยำนพำหนะซึ่งต้องขออนุญำตประกอบกิจกำรถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.น. 2) /
ถังขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) โดยมีสถำนประกอบกำร (กรณีบุคคลธรรมดำ) หรือ สำนักงำนแห่งใหม่(กรณีนิติ
บุคคล) ต้องแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันตำมมำตรำ 12 ก่อน จึงจะประกอบกิจกำรได้
เงื่อนไขทั่วไป
1. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้
ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. หำกผู้ยื่นคำขอไม่ได้ยื่นเอกสำรด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนำจให้ผู้ยื่นเอกสำร เพื่อทำกำรยื่นเอกสำรและมีอำนำจ
ในกำรลงนำมในบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอในกำร
แก้ไขหรือจัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมอันจะมีผลผูกพันผู้ประกอบกำรได้
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอ
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือ จะเริ่มนับเวลำหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1. ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและปริมำณกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ขนส่งต้องแจ้งเป็นผู้ขนส่ง
น้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 พ.ศ. 2544
2. ประกำศกรมทะเบียนกำรค้ำ เรื่อง กำรแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 และกำรแจ้งเปลี่ยนแปลง
รำยกำรที่ได้แจ้งไว้ พ.ศ. 2544
3. กฎกระทรวง กำหนดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมรำยปี และหลักเกณฑ์และวิธีกำรชำระค่ำธรรมเนียม รำยปี
สำหรับผู้ค้ำน้ำมันและผู้ขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2545
4. พ.ร.บ.กำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
5. พ.ร.บ.กำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพลังงำนจังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด้าเนินการรวม : 14 วันทำกำร
ล้าดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้ำหน้ำที่รับคำขอและตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร
หลักฐำนตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่กำหนด
(หมำยเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบพิจำรณำ/ตรวจสอบควำมถูกต้องของคำ
ขอเอกสำรหลักฐำนเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต
(หมำยเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอำนำจให้ควำมเห็นชอบและลงนำมในใบรับแจ้ง/ใบประจำ
ต่อ
(หมำยเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ล้าดับ
ชื่อเอกสาร จ้านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) หนังสือน้าส่งแจ้งความประสงค์เป็นผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา 12
(กอ.251)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
ส้าเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนำมโดยผู้มีอำนำจหรือผู้รับมอบอำนำจ)
2) แบบแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 (นพ.108)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
ส้าเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนำมโดยผู้มีอำนำจหรือผู้รับมอบอำนำจ)

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

4 วันทำกำร

สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

5 วันทำกำร

สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

สำนักบริกำรธุรกิจและกำรสำรอง
น้ำมันเชื้อเพลิง

ล้าดับ
ชื่อเอกสาร จ้านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
ส้าเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบ
กิจกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
4) บัตรประจ้าตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
ส้าเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ( ของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดำ)รับรองสำเนำถูกต้องทุก
หน้ำ)
5) ส้าเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
ส้าเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดำ) รับรองสำเนำถูกต้องทุก
หน้ำ )
6) ส้าเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
ส้าเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ตั้งสถำนประกอบกำร (กรณีบุคคลธรรมดำ) รับรอง
สำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
7) หนังสือมอบอ้านาจติดอากรแสตมป์พร้อมส้าเนาบัตรประชาชนของ
ผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ผู้ที่น้าส่งเอกสารต้อง
เป็นผู้ที่มีอ้านาจหรือได้รับมอบอ้านาจเพื่อท้าการยื่นเอกสารและลง
นามในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน
พร้อมก้าหนดระยะเวลาในการแก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมอัน
จะมีผลผูกพันผู้ประกอบการได้
ฉบับจริง 1 ชุด
ส้าเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
8) ส้าเนาใบทะเบียนยานพาหนะรถยนต์ แสดงรายการช้าระภาษี
ประจ้าปี
ฉบับจริง 0 ชุด
ส้าเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

สำนักบริกำรธุรกิจและกำรสำรอง
น้ำมันเชื้อเพลิง

กรมกำรขนส่งทำงบก

ล้าดับ
ชื่อเอกสาร จ้านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
9) ส้าเนาใบทะเบียนยานพาหนะเรือ
ฉบับจริง 0 ชุด
ส้าเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 10) ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง (ธพ.น.2)
/ ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2)
ฉบับจริง 0 ชุด
ส้าเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
ค่าธรรมเนียม
ล้าดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมรายปีประกอบกิจการขนส่งน้้ามันตามมาตรา 12
(ก) ส้าหรับผู้ขนส่งน้้ามันที่ใช้รถยนต์ ให้คิดค่าธรรมเนียม
คันละ 1,000 บาทต่อปี แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน ปีละ
(หมำยเหตุ: (ผู้ประกอบกำรต้องชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีเป็นประจำ
ทุกปี ตลอดเวลำที่ยังประกอบกิจกำร))
2)
(ข) ส้าหรับผู้ขนส่งน้้ามันที่ใช้ยานพาหนะอื่น ให้คิด
ค่าธรรมเนียมปีละ
(หมำยเหตุ: (ผู้ประกอบกำรต้องชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีเป็นประจำ
ทุกปี ตลอดเวลำที่ยังประกอบกิจกำร))
3) (ค) ส้าหรับผู้ขนส่งน้้ามันที่ใช้ยานพาหนะ ทั้ง (ก) และ (ข) ให้คิด
ค่าธรรมเนียม ปีละ
(หมำยเหตุ: (ผู้ประกอบกำรต้องชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีเป็นประจำ
ทุกปี ตลอดเวลำที่ยังประกอบกิจกำร))

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมเจ้ำท่ำ

กรมธุรกิจพลังงำน

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5,000 บำท

ค่าธรรมเนียม 5,000 บำท

ค่าธรรมเนียม 5,000 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะน้าบริการ
ล้าดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน้าบริการ
1) ศูนย์บริกำรร่วม กระทรวงพลังงำน ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบีชั้น 3 เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวง/เขตจตุจักรกทม. 10900 โทรศัพท์ : 0 2140 7000
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงำน (www.doeb.go.th) โทรศัพท์ : 0 2794 4111
(หมำยเหตุ: -)

ล้าดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน้าบริการ
3) สำนักบริกำรธุรกิจและกำรสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงำน ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชั้น
19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 0 2794 4134
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ล้าดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) ตัวอย่ำงหนังสือนำส่งแจ้งควำมประสงค์เป็นผู้ขนส่งน้ำมันตำมมำตรำ 12 (กอ.251)
(หมำยเหตุ: -)
2) แบบฟอร์มแบบแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 (นพ.108)
(หมำยเหตุ: -)
3) ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 (นพ.108)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: กำรออกใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 (สบส.251)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักบริกำรธุรกิจและกำรสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงำน สำนักบริกำร
ธุรกิจและกำรสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อ้านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวง กำหนดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมรำยปี และหลักเกณฑ์และวิธีกำรชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี สำหรับ
ผู้ค้ำน้ำมันและผู้ขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2545
2) พ.ร.บ. กำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
3) ประกำศกรมทะเบียนกำรค้ำ เรื่อง กำรแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 และกำรแจ้งเปลี่ยนแปลง
รำยกำรที่ได้แจ้งไว้ พ.ศ. 2544
4) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและปริมำณกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ขนส่งต้องแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 พ.ศ. 2544
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: กำรออกใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 (สำนักงำนปลัดกระทรวง
พลังงำน)
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