คูมือสําหรับประชาชน : การขอเปลีย
่ นแปลง ตออายุ และยกเลิกทะเบียนการนําเขาและสงออก
น้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส (สบส.411)
หนวยงานที่ใหบริการ :สํานักบริการธุรกิจและการสํารองน้าํ มันเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงาน
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทะเบียนใหเปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอความเห็นชอบ เพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเขาและสงออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2559
ขอ 1 ผูที่ไดรับอนุมัติการลงทะเบียนเขาใชระบบบริการใหความเห็นชอบเพือ
่ ขอรับหนังสือรับรองการนําเขาและสงออกน้ํามัน
เชื้อเพลิงแลว ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการลงทะเบียนตางจากที่ไดรบ
ั อนุมัติ ใหยื่นคํารองขอทําการเปลีย
่ นแปลงขอมูล
พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ณ ศูนยบริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ตออายุ ธพ.อ.1-4
ขอ 2 ในการอนุมัติใหเขาใชระบบบริการใหความเห็นชอบเพือ
่ ขอรับหนังสือรับรองการนําเขาและสงออกน้ํามันเชื้อเพลิง
ทะเบียนมีอายุหนึ่งปนับแตวน
ั ที่ไดรับอนุมัติลงทะเบียน และสามารถขอตออายุทะเบียนออกไปไดครั้งละไมเกิน 1 ป โดยให
นับอายุตอจากวันสิ้นอายุของทะเบียนเดิม
ขอ 3 การขอตออายุทะเบียนใหยื่นคําขอตามแบบคําขอเปลีย
่ นแปลง/ตออายุทะเบียน ธพ.อ.1-4 ณ ศูนยบริการธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังาน กอนวันสิ้นอายุ หากไมยื่นคําขอตออายุทะเบียนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหยื่นคําขอลงทะเบียนใหม
ขอ 4 หากประสงคจะยกเลิกการลงทะเบียนใหยื่นคําขอตามแบบคําขอเปลีย
่ นแปลง/ตออายุทะเบียน ธพ.อ.1-4 ณ ศูนยบริการ
ธุรกิจพลังงาน
เงื่อนไขในการพิจารณา
1. ในแบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ตออายุทะเบียน ธพ.อ.1-4 ใหกรอกรายละเอียดขอมูลในขอ (1)ชื่อผูขอ เลขประจําตัวผูเสียภาษี
อากรของผูยื่นคําขอ(กรณีนิตบ
ิ ุคคล) หรือเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. หากมีความประสงคจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอมูลทะเบียน ใหกรอกรายละเอียดขอมูลในขอ (2)เฉพาะขอความทีต
่ องการ
เปลี่ยนแปลง กรณีเปลีย
่ นแปลงชื่อใหกรอกรายละเอียดขอมูลลงในขอ (2.1)กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยูสถานประกอบการหรือ
e-mail address ใหกรอกขอมูลลงในขอ (2.2) พรอมแนบเอกสารประกอบ
3. กรณีมีความประสงคขอเปลีย
่ นแปลงผูมีอํานาจกระทําการแทน ใหแนบเอกสารคํารองมอบอํานาจฉบับใหม (แลวแตกรณี)
พรอมหนังสือมอบอํานาจฉบับใหม เฉพาะรายที่มีการเพิ่มเติม โดยใชหนังสือมอบอํานาจ 1 ฉบับตอผูรับมอบอํานาจ 1 ราย
ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผูรับมอบอํานาจรายใหม
4. กรณีตัวแทนออกของและเคานเตอรบริการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผูนําเขาและผูสงออก ผูมอบอํานาจ ใหแนบเอกสาร
บัญชีรายชื่อผูนําเขาและผูสงออก ผูมอบอํานาจ ฉบับใหม พรอมแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผูมอบอํานาจรายใหม
เงื่อนไข
1. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถก
ู ตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนัน
้ ผูรับคํา
ขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยน
ื่ คําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดาํ เนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคํา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. หากผูยื่นคําขอไมไดยื่นเอกสารดวยตนเองตองมีหนังสือมอบอํานาจใหผูยื่นเอกสารเพือ
่ ทําการยื่นเอกสารและมีอํานาจในการ
ลงนามในบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอในการแกไขหรือจัดสง
เอกสารเพิ่มเติมอันจะมีผลผูกพันผูประกอบการได

3. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
4. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือจะเริ่มนับเวลาหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
5. จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันทีพ
่ ิจารณาแลวเสร็จทางอีเมลล
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ
่ ง หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ
่ นไขในการขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการ
นําเขาและสงออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2559
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ

(หมายเหตุ: -)

ศูนยบริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน
ศูนยเอนเนอรยค
ี่ อมเพล็กซอาคารบีชั้น 19
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ
โทรศัพท : 0 2794 4555
โทรสาร : 0 2794 4300
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :8 วันทําการ
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่รับคําขอและตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานตามรายการเอกสารหลักฐานที่กําหนด
(หมายเหตุ: (ศูนยบริการธุรกิจพลังงาน ))
การพิจารณา
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบความถูกตองของคํา
ขอเอกสารหลักฐานเพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุญาต
(หมายเหตุ: (สวนนโยบายและกํากับธุรกิจ))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผูมีอํานาจใหความเห็นชอบและลงนาม
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
แบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ตออายุทะเบียน ธพ.อ1-4 (แนบทาย
ประกาศ)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามโดยผูมีอํานาจ)

ระยะเวลา
1 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
กรมธุรกิจพลังงาน

5 วันทําการ

สํานักบริการธุรกิจและ
การสํารองน้ํามัน
เชื้อเพลิง

2 วันทําการ

สํานักบริการธุรกิจและ
การสํารองน้ํามัน
เชื้อเพลิง

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน

ลําดับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีเปนนิติบค
ุ คล) ที่เปนปจจุบันและออกใหไมเกิน 6 เดือน
(รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา(ถามี)ทุกหนา)
บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.
20) หรือแบบแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.
09)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา(ถามี)ทุกหนา)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา) (รับรองสําเนาถูกตองและ
ประทับตรา(ถามี)ทุกหนา)
หนังสือเดินทาง (Passport)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา) (1.กรณีเปนชาว
ตางประเทศเทานั้น 2.ยื่นพรอมสําเนา VISA ขาเขาลาสุดทีเ่ ขาประเทศ
ไทยและ VISA ยังไมหมดอายุ) (รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา(ถา
มี)ทุกหนา)
ใบสําคัญคนตางดาว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา) (กรณีคนตางดาวที่ขอ
อนุญาตเพื่อมีถน
ิ่ ที่อยูในราชอาณาจักรตองแสดงใบสําคัญถิน
่ ที่อยูที่ไดรับ
อนุญาตใหอยูในประเทศไทย) (รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา(ถา
มี)ทุกหนา)
หลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของตางประเทศโดยมี
NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือไดเปนผูลงนามรับรองและออกใหไม
เกิน 6 เดือน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(1กรณีเปนนิติบุคคลจดทะเบียนตางประเทศ
2.ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันยื่นคําขอ)
(รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา(ถามี)ทุกหนา)
หนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(1.กรณีธุรกิจตางดาวที่จดทะเบียนในประเทศไทย 2.ออกให
ไมเกิน 6 เดือนกอนวันยื่นคําขอ) (รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา
นิติบุคคล(ถามี)ทุกหนา)
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีธุรกิจตางดาวที่จดทะเบียนในประเทศไทย) (รับรอง
สําเนาถูกตองและประทับตรานิติบุคคล(ถามี)ทุกหนา)
หนังสือการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม สหกรณพรอมขอบังคับ
ฉบับจริง0ชุด

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมสรรพากร

กรมการปกครอง

กรมการกงศุล

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

-

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

ลําดับ

11)

12)

13)

14)

15)

16)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีเปนมูลนิธิ สมาคม สหกรณ) (รับรองสําเนาถูกตองและ
ประทับตรานิตบ
ิ ุคคล(ถามี)ทุกหนา)
ใบอนุญาตจัดตั้งหนวยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,โรงเรียน
,มหาวิทยาลัย
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีเปนหนวยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,โรงเรียน
,มหาวิทยาลัย)
(รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรานิติบค
ุ คล(ถามี)ทุกหนา)
หนังสือสัญญากิจการรวมคา
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีเปนกิจการรวมคา) (รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา
นิติบุคคล(ถามี)ทุกหนา)
หนังสือสัญญาการแตงตั้งตัวแทนและหนังสือมอบอํานาจ
(Agency Agreement and Power of Attorney) ที่แสดง
วัตถุประสงคชัดเจนเกี่ยวกับนิติกรรมที่มอบอํานาจใหกระทําการ
แทนในประเทศไทยโดยมี Notary Public ที่เชื่อถือไดเปนผู
ลงนามรับรองและออกใหไมเกิน 6 เดือน
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(1.กรณีเปนนิติบค
ุ คลที่จดทะเบียนในตางประเทศและมีการ
แตงตั้งตัวแทนกระทําการแทนในประเทศไทย 2.ออกใหไมเกิน 6 เดือน
ิ ุคคล(ถามี)
กอนวันยื่นคําขอ) (รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรานิตบ
ทุกหนา)
เอกสารการแปลเปนภาษาไทยของหลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลของตางประเทศหนังสือสัญญาการแตงตั้งตัวแทนหนังสือ
มอบอํานาจและหนังสืออื่นๆ ที่ออกเปนภาษาตางประเทศ
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(1.กรณีเปนนิติบค
ุ คลที่จดทะเบียนในตางประเทศและ
หลักฐานการจดทะเบียนนิติบค
ุ คลเปนภาษาตางประเทศ 2.หนังสือตางๆ
ที่ออกเปนภาษาตางประเทศจะตองผานการแปลเปนภาษาไทยโดย
สถาบันการแปลที่เชื่อถือได) (รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรานิติ
บุคคล(ถามี)ทุกหนา)
หนังสือรับรองบุคคลผูแปลเอกสาร
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(1.ใชเฉพาะกรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศและ
หลักฐานการจดทะเบียนนิติบค
ุ คลเชนหนังสือสัญญาหนังสือมอบอํานาจ
และหนังสืออื่นๆเปนภาษาตางประเทศ 2.กรณีเปนผูแปลจากสถาบันการ
แปลใหแนบสําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแปลเอกสาร เชน บัตร
ประจําตัวประชาชน เปนตนมาดวย 3.กรณีผูแปลเปนทนายความใหใช
หนังสือรับรอง (Certificate) วาเปนทนายความที่ไดรับอนุญาตใหทําคํา
รับรองลายมือชือ
่ และเอกสาร (Notarial Service Attroney) จากสภา
ทนายความ) (รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรานิติบุคคล(ถามี)ทุก
หนา)
รายงานการลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการ
ในกระบวนการทางศุลกากรโดยพิมพจากระบบ e-Tracking
แสดงสถานะเปนตัวแทนออกของหรือเคานเตอรบริการผูไดรับ
อนุญาตจากกรมศุลกากร

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

ลําดับ

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(1.กรณีเปนตัวแทนออกของหรือเคานเตอรบริการ 2.พิมพจาก
ระบบกอนยื่นคําขอลงทะเบียนไมเกิน 7 วัน) (รับรองสําเนาถูกตองและ
ประทับตรานิตบ
ิ ุคคล(ถามี)ทุกหนา)
แบบคํารองมอบอํานาจใหลูกจางมีอํานาจกระทําการแทน (เอกสาร
หนา 6 ของแบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ1-1 และธพ.อ1-3 แนบ
ทายประกาศกรมธุรกิจพลังงานฯ)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) (ลงนามโดยผูมีอํานาจและประทับตรานิติ
บุคคล(ถามี))
แบบคํารองมอบอํานาจใหบุคคลมีอํานาจกระทําการแทน (เอกสาร
หนา 5 ของแบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ1-2 แนบทายประกาศกรม
ธุรกิจพลังงานฯ)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) (ลงนามโดยเจาของกิจการ)
แบบคํารองมอบอํานาจใหตัวแทนออกของ (Customs Broker)
เปนผูกระทําการแทน (เอกสารหนา 7 ของแบบคําขอลงทะเบียน
ธพ.อ1-1 หรือหนา 6 ของแบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ1-2 แนบ
ทายประกาศกรมธุรกิจพลังงานฯ)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผูนําเขาและผูสงออกมอบอํานาจใหตัวแทนออกของ)
(ลงนามโดยผูมอ
ี ํานาจและประทับตรานิติบค
ุ คล(ถามี))
แบบคํารองมอบอํานาจใหเคานเตอรบริการ (Service Counter)
เปนผูกระทําการแทน (เอกสารหนา 8 ของแบบคําขอลงทะเบียน
ธพ.อ1-1 หรือหนา 7 ของแบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ1-2 แนบ
ทายประกาศกรมธุรกิจพลังงานฯ)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผูนําเขาและผูสงออกมอบอํานาจใหเคานเตอรบริการ)
(ลงนามโดยผูมอ
ี ํานาจและประทับตรานิติบค
ุ คล(ถามี))
หนังสือมอบอํานาจ (เอกสารแบบคําขอลงทะเบียนแนบทาย
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานฯ)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(หนังสือมอบอํานาจ1ฉบับตอผูรับมอบอํานาจ1ราย และติด
อากรแสตมป30บาท)
แบบบัญชีรายชื่อผูนําเขาและผูสงออก ผูมอบอํานาจ (เอกสารหนา
8 ของแบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ1-3 แนบทายประกาศกรมธุรกิจ
พลังงานฯ)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีตัวแทนออกของไดรับมอบอํานาจจากผูนําเขาและผู
สงออก) (ลงนามโดยผูมีอํานาจและประทับตรานิติบุคคล(ถามี))
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) (รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา
(ถามี))

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการปกครอง

ลําดับ
24)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีเปลี่ยนคํานําหนานามหรือเปลี่ยนนามสกุล) (รับรอง
สําเนาถูกตองและประทับตรา(ถามี))

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยค
่ี อมเพล็กซอาคารบีช้น
ั 19 เลขที่
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกทม. 10900 โทรศัพท : 0 2794 4134
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) โทรศัพท : 0 2794 4111
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
แบบคําขอเปลีย
่ นแปลง/ตออายุทะเบียน ธพ.อ1-4 แนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือ
่ ง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบ เพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเขาและสงออกน้ํามันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2559
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุเอกสารฉบับนี้ใหใชไปพลางกอนเนื่องจากขณะนี้ระบบปดปรับปรุง
02/03/2560

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ คูม
 อ
ื สําหรับประชาชน
่ นแปลง ตออายุ และยกเลิกทะเบียนการนําเขาและสงออกน้า
ํ มันเชือ
้ เพลิง
งานที่ใหบริการ: การขอเปลีย
ทางอิเล็กทรอนิกส (สบส.411)
ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)

จํานวน (แผน)

 แบบคําขอเปลีย่ นแปลง/ตออายุทะเบียน ธพ.อ1-4 (แนบทาย
ประกาศ)

.....................

 หนังสือรับรองนิติบุคคล

(กรณีเปนนิติบุคคล) ที่เปนปจจุบันและออกใหไมเกิน 6 เดือน

.....................

 บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ภ.พ.09)

 บัตรประจําตัวประชาชน

.....................

สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)

.....................

สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)

.....................

สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)

.....................

สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา

.....................

ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา

.....................

สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา

 หนังสือเดินทาง (Passport)

(1.กรณีเปนชาวตางประเทศเทานั้น 2.ยื่นพรอมสําเนา VISA ขาเขา
ลาสุดทีเ่ ขาประเทศไทยและ VISA ยังไมหมดอายุ)

 ใบสําคัญคนตางดาว หรือใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)

(กรณีคนตางดาวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตองแสดง
ใบสําคัญถิ่นที่อยูที่ไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทย )

 หลักฐานการจดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลของตางประเทศโดยมี

NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือไดเปนผูลงนามรับรองและออกใหไม
เกิน 6 เดือน
(1กรณีเปนนิติบุคคลจดทะเบียนตางประเทศ
2.ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันยื่นคําขอ)

 หนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตาม

พระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
(1.กรณีธุรกิจตางดาวที่จดทะเบียนในประเทศไทย 2.ออกใหไมเกิน 6
เดือนกอนวันยื่นคําขอ)

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว

(กรณีธุรกิจตางดาวที่จดทะเบียนในประเทศไทย)

.....................

 หนังสือการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม สหกรณพรอมขอบังคับ
(กรณีเปนมูลนิธิ สมาคม สหกรณ)

.....................

 ใบอนุญาตจัดตัง้ หนวยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,โรงเรียน

,มหาวิทยาลัย
(กรณีเปนหนวยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย)

หมายเหตุ
ฉบับจริง 1 ชุด
ลงนามโดยผูมีอํานาจ
เทานั้นและประทับตรา
นิตบ
ิ ค
ุ คล(ถามี)
สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา

.....................

สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา
สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา
สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
 หนังสือสัญญากิจการรวมคา
(กรณีเปนกิจการรวมคา )

จํานวน (แผน)
.....................

หมายเหตุ
สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา

 หนังสือสัญญาการแตงตัง้ ตัวแทนและหนังสือมอบอํานาจ

(Agency Agreement and Power of Attorney) ทีแ
่ สดง
วัตถุประสงคชัดเจนเกี่ยวกับนิติกรรมที่มอบอํานาจใหกระทําการ
แทนในประเทศไทยโดยมี Notary Public ที่เชื่อถือไดเปนผู
ลงนามรับรองและออกใหไมเกิน 6 เดือน
(1.กรณีเปนนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ดทะเบียนในตางประเทศและมีการแตงตัง้
ตัวแทนกระทําการแทนในประเทศไทย 2.ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวัน
ยื่นคําขอ)

.....................

สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา

.....................

สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา

.....................

สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา

.....................

สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา

.....................

ฉบับจริง 1 ชุด
ลงนามโดยผูมีอํานาจ
เทานั้นและประทับตรา
นิตบ
ิ ค
ุ คล(ถามี)

.....................

ฉบับจริง 1 ชุด
ลงนามโดยเจาของ
กิจการเทานั้น

.....................

ฉบับจริง 1 ชุด
ลงนามโดยผูมีอํานาจ
เทานั้นและประทับตรา
นิตบ
ิ ค
ุ คล(ถามี)

 เอกสารการแปลเปนภาษาไทยของหลักฐานการจดทะเบียน

เปนนิติบุคคลของตางประเทศหนังสือสัญญาการแตงตั้งตัวแทน
หนังสือมอบอํานาจและหนังสืออื่นๆ ที่ออกเปนภาษาตางประเทศ
(1.กรณีเปนนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ดทะเบียนในตางประเทศและหลักฐานการจด
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเปนภาษาตางประเทศ 2.หนังสือตางๆ ทีอ
่ อกเปน
ภาษาตางประเทศจะตองผานการแปลเปนภาษาไทยโดยสถาบันการแปล
ที่เชื่อถือได)

 หนังสือรับรองบุคคลผูแ ปลเอกสาร

(1.ใชเฉพาะกรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศและหลักฐานการ
จดทะเบียนนิติบุคคลเชนหนังสือสัญญาหนังสือมอบอํานาจและหนังสือ
อืน
่ ๆเปนภาษาตางประเทศ 2.กรณีเปนผูแ
 ปลจากสถาบันการแปลใหแนบ
สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ
 ปลเอกสาร เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน เปนตนมาดวย 3.กรณีผูแปลเปนทนายความใหใชหนังสือ
รับรอง (Certificate) วาเปนทนายความทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาตใหทาํ คํารับรอง
ลายมือชือ
่ และเอกสาร (Notarial Service Attroney) จากสภา
ทนายความ)

 รายงานการลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรหรือ

ดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยพิมพจากระบบ eTracking แสดงสถานะเปนตัวแทนออกของหรือเคานเตอรบริการ
ผูไ
 ดรบ
ั อนุญาตจากกรมศุลกากร
(1.กรณีเปนตัวแทนออกของหรือเคานเตอรบริการ 2.พิมพจากระบบกอน
ยื่นคําขอลงทะเบียนไมเกิน 7 วัน )

 แบบคํารองมอบอํานาจใหลกู จางมีอาํ นาจกระทําการแทน

(เอกสารหนา 6 ของแบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ1-1 และธพ.อ1-3
แนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงานฯ)
(กรณีนิติบุคคล)

 แบบคํารองมอบอํานาจใหบคุ คลมีอาํ นาจกระทําการแทน

(เอกสารหนา 5 ของแบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ1-2 แนบทาย
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานฯ)
(กรณีบค
ุ คลธรรมดา)

 แบบคํารองมอบอํานาจใหตัวแทนออกของ (Customs

Broker) เปนผูก
 ระทําการแทน (เอกสารหนา 7 ของแบบคําขอ
ลงทะเบียน ธพ.อ1-1 หรือหนา 6 ของแบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ
1-2 แนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงานฯ)
(กรณีผน
ู าํ เขาและผูส
 ง ออกมอบอํานาจใหตวั แทนออกของ)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
 แบบคํารองมอบอํานาจใหเคานเตอรบริการ (Service
Counter) เปนผูก
 ระทําการแทน (เอกสารหนา 8 ของแบบคําขอ
ลงทะเบียน ธพ.อ1-1 หรือหนา 7 ของแบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ
1-2 แนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงานฯ)
(กรณีผูนําเขาและผูสงออกมอบอํานาจใหเคานเตอรบริการ)

จํานวน (แผน)

หมายเหตุ

.....................

ฉบับจริง 1 ชุด
ลงนามโดยผูมีอํานาจ
เทานั้นและประทับตรา
นิตบ
ิ ค
ุ คล(ถามี)

.....................

ฉบับจริง 1 ชุด
หนังสือมอบอํานาจ1
ฉบับตอผูร บ
ั มอบอํานาจ
1ราย และติดอากร
แสตมป30บาท

.....................

ฉบับจริง 1 ชุด
ลงนามโดยผูมีอํานาจ
เทานั้นและประทับตรา
นิตบ
ิ ค
ุ คล(ถามี)

 หนังสือมอบอํานาจ (เอกสารแบบคําขอลงทะเบียนแนบทาย
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานฯ)
(รายชื่อผูรับมอบอํานาจจะตองสอดคลองกับแบบคํารองมอบอํานาจ)

 แบบบัญชีรายชื่อผูนําเขาและผูสงออก ผูมอบอํานาจ (เอกสาร
หนา 8 ของแบบคําขอลงทะเบียน ธพ.อ1-3 แนบทายประกาศกรม
ธุรกิจพลังงานฯ)
(กรณีตวั แทนออกของไดรบ
ั มอบอํานาจจากผูน
 าํ เขาและผูส
 ง ออก)

 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ สกุล
(กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล )

.....................

 ทะเบียนสมรส

(กรณีเปลี่ยนคํานําหนานามหรือเปลี่ยนนามสกุล )

.....................

สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา
สําเนา 1 ชุด
รับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี)
ทุกหนา

แบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุทะเบียน ธพ.อ1-4

แบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุทะเบียน
การนําเข้าและส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่..............................
วันเดือนปีที่รับ..................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ...................................

ยื่นต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่าน ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน
(1) ข้าพเจ้า ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  อื่นๆ....................................................
(ชื่อ ภาษาไทย.....................................................................................................................................................)
(ชื่อ ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................................)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………………………………………………………………….(นิติบุคคล)
บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่...........................................(บุคคลธรรมดา)
ออกให้โดย...............................................วันที่ออก............................วันที่หมดอายุ.........................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน ดังนี้ (ให้กรอกเฉพาะข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง)
 (2.1) ชื่อ
 ภาษาไทย.......................................................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ..................................................................................................................................
 (2.2) ที่อยู่สถานประกอบการ / e-mail address
ตั้งอยู่เลขที่......................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย...................................... หมู่ที่...............
ถนน .................................................แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ........................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์............................................
โทรสาร .............................................. e-mail ……………..………………………….....................................................
(2.3) (กรณีผู้นาํ เข้าและผู้ส่งออก)  ผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้าพเจ้า รายละเอียดตามแนบ*
(2.4) (กรณีตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการ)  รายชื่อผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ  ลูกจ้าง
รายละเอียดตามแนบ*
(3)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอต่ออายุทะเบียน
(4)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน
หมายเหตุ * แนบเอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียดตามท้ายแบบคําขอนี้
Exim_Form_1-4

หน้า 1

แบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุทะเบียน ธพ.อ1-4

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ และขอให้พิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล/ต่ออายุทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ํามัน
เชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

ลงชื่อ................................................................................กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/
(................................................................................)
ยื่นวันที.่ .............................................................

เจ้าของกิจการ
ประทับ
ตรา (ถ้ามี)

สําหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่

คําสั่ง

................................................................................  อนุมัติ ตั้งแต่................................................เป็นต้นไป
................................................................................  ไม่อนุมัติ
................................................................................

ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ......................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(.........................................................)

(.........................................................)

วันที่................................................

วันที่................................................

Exim_Form_1-4

หน้า 2

แบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุทะเบียน ธพ.อ1-4

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือที่อยู่สถานประกอบการ
กรณีนิติบุคคล
(1.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอ
เปลี่ยนแปลง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด
กรณีบุคคลธรรมดา
(1.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
(ถ้ามี) 1 ชุด
(1.2) สําเนาภาพถ่ายหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด
(2) กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อลูกจ้าง/บุคคลอื่นมีอํานาจกระทําการแทน
กรณีนติ ิบุคคล
(2.1) คําร้องมอบอํานาจให้ลูกจ้างมีอํานาจกระทําการแทน พร้อมลงนามกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม
และหนังสือมอบอํานาจ เฉพาะรายที่มีการเพิ่มเติม พร้อมลงนามผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ และ
ประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด
(2.2) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอ
เปลี่ยนแปลง ของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด
(2.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน ทั้งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด
กรณีบุคคลธรรมดา
(2.1) คําร้องมอบอํานาจให้บุคคลมีอํานาจกระทําการแทน พร้อมลงนามเจ้าของกิจการ และหนังสือ
มอบอํานาจ เฉพาะรายที่มีการเพิ่มเติม พร้อมลงนามผู้มอบอํานาจและผู้รบั มอบอํานาจ 1 ชุด
(2.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว ทั้งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา
(ถ้ามี) 1 ชุด
(3) กรณีผู้นาํ เข้าและผู้ส่งออกขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายชื่อตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการเป็น
ผู้กระทําการแทน
(3.1) คําร้องมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของเป็นผู้กระทําการแทน หรือคําร้องมอบอํานาจให้เคาน์เตอร์
บริการเป็นผู้กระทําการแทน แล้วแต่กรณี พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการ และ
หนังสือมอบอํานาจ เฉพาะรายที่มีการเพิ่มเติม พร้อมลงนามผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
(3.2) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอ
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แบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุทะเบียน ธพ.อ1-4

เปลี่ยนแปลง ของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีผู้นําเข้า
และผู้ส่งออกเป็นนิติบุคคล)
(3.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด (กรณีผู้นําเข้าและผู้ส่งออกเป็นบุคคลธรรมดา)
(3.4) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของหรือเคาน์เตอร์บริการ
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด
(4) กรณีตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ
(4.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอ
เปลี่ยนแปลง ของตัวแทนออกของและ/หรือเคาน์เตอร์บริการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา
(ถ้ามี) 1 ชุด
(4.2) บัญชีรายชื่อผู้นําเข้าและผู้ส่งออก ผู้มอบอํานาจ พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 1 ชุด
(4.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีผู้นําเข้าและผูส้ ่งออกเป็นนิติบุคคล)
(4.4) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว ของผู้นําเข้าและผู้ส่งออก พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด (กรณีผู้นําเข้าและผู้ส่งออก
เป็นบุคคลธรรมดา)
(5) กรณีขอต่ออายุทะเบียน
(5.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอ
ต่ออายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีนติ ิบุคคล)
(5.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
(ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีบุคคลธรรมดา)
(6) กรณีขอยกเลิกการลงทะเบียน
(6.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอ
ต่ออายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีนติ ิบุคคล)
(6.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบสําคัญคนต่างด้าว หรือใบอนุญาตทํางาน ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
(ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีบุคคลธรรมดา)
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