คูมือสําหรับประชาชน : หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาการขอความเห็นชอบและ
ขอหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส (สบส.412)
หนวยงานที่ใหบริการ :สํานักบริการธุรกิจและการสํารองน้าํ มันเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงาน
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การยื่นขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเขาหรือสงออกน้ํามันเชื้อเพลิง ใหสามารถกระทําไดโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พรอมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ของเจาของลายมือชื่อเขาสูระบบคอมพิวเตอรของ
กรมธุรกิจพลังงาน เสมือนการจัดทํา ยื่น สง รับเอกสาร และการลงลายมือชือ
่ ชื่อในเอกสาร
ขอ1 ผูที่ไมใชผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 ที่ประสงคจะนําเขาน้าํ มันเชื้อเพลิงดังตอไปนี้น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกันสําหรับ
เครื่องยนตรวมทั้งน้ํามันเบาและสิ่งปรุงแตงอื่นตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเขาประเภทยอยที่ 271012 น้ํามันกาด (Kerosene)
ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเขาประเภทยอยที่ 27101983 รีฟอรเมตตามพิกด
ั อัตราศุลกากรขาเขาประเภทยอยที่ 27075000
กาซโพรเพน (Propane) กาซบิวเทน (Butane) กาซโพรพิลีน (Propylene)กาซบิวทิลีน (Butylene)กาซบิวทาไดอีน
(Butadiene) กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเขาประเภทยอยที่ 27111200,
27111300, 27111490, 27112900, 27111900 ใหยื่นขอความเห็นชอบนําเขาตอกรมธุรกิจพลังงานและขอหนังสือรับรองเพื่อ
นําไปแสดงตอเจาพนักงานศุลกากรในการนําเขา
ขอ 2 ผูที่ประสงคจะนําเขาเอทานอล (Ethanol) ที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตโดยจะใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใชผสม
กับน้ํามันเชื้อเพลิงตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเขาประเภทยอยที่ 22072011, 22072019 และไบโอดีเซล (Biodiesel) ตามพิกัด
อัตราศุลกากรขาเขาประเภทยอยที่ 38260010, 38260021, 38260022, 38260029, 38260030, 38260090 ใหยื่นขอความ
เห็นชอบนําเขาตอกรมธุรกิจพลังงานและขอหนังสือรับรองเพื่อนําไปแสดงตอเจาพนักงานศุลกากรในการนําเขา
ขอ 3 ผูที่ประสงคจะสงออกกาซปโตรเลียมเหลวจะตองเปนผูท
 ี่ไดรับใบอนุญาตเปนผูค
 าน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ
การคาน้ํามันเชือ
้ เพลิงพ.ศ.2543 และตองมีหนังสือรับรองของกรมธุรกิจพลังงานไปแสดงตอเจาพนักงานศุลกากรในการตรวจ
ปลอยทุกครั้ง
ขอ 4 หนังสือรับรองมีอายุ 30 วันนับถัดจากวันที่ออกให
ขอ 5 ผูใดประสงคจะขอความเห็นชอบและขอหนังสือรับรองการนําเขาหรือสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง
ไดรับอนุมัติการลงทะเบียนเขาใชงานระบบบริการใหความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเขาและสงออกน้ํามันเชื้อเพลิง
ทางอิเล็กทรอนิกส
ขอ 6 ใหยื่นขอความเห็นชอบผานระบบโดยปฏิบัติ ดังนี้ (1)กรอกรายละเอียดขอมูลตามรายการที่ปรากฏใหครบถวนโดยเฉพาะ
รายการที่เปนขอบังคับ (2)ใหนําเขา(upload)เอกสารหลักฐานเขาสูระบบ
ขอ 7 เมื่อไดรับการแจงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหนําเลขที่เห็นชอบใชประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการนําน้ํามัน
เชื้อเพลิงเขามาในราชอาณาจักร หรือหนังสือรับรองการสงออกกาซปโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร ผานระบบ National
Single Window ตอไป
เงื่อนไขในการพิจารณา
1. กรมธุรกิจพลังงานจะพิจารณาใหความเห็นชอบการนําเขาและสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกสก็ตอเมื่อรายละเอียด
ขอมูลถูกตองตรงกันกับเอกสารหลักฐานที่นําเขา(upload)สูระบบ
2. กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรองใหก็ตอเมื่อปริมาณที่ขอนําเขาหรือสงออกไมเกินปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบ
คงเหลือ

เงื่อนไขทั่วไป
จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางอีเมลล
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
1.ประกาศกรมการคาตางประเทศเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาเห็นชอบใหนําน้ํามันเชื้อเพลิงเขามาใน
ราชอาณาจักรพ.ศ.2552
2.ประกาศกระทรวงพาณิชยเรือ
่ งกําหนดใหนา้ํ มันเชื้อเพลิงเปนสินคาที่มีมาตรการจัดระเบียบในการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรพ.ศ.2552
3.พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาพ.ศ.2522
4.ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ
่ นไขในการขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการ
นําเขาและสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2559
5.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดเงือ
่ นไขในการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.
2551
6.พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ

(หมายเหตุ: เปนการสงขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรม
ธุรกิจพลังงาน)
กรมธุรกิจพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น 19
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ
โทรศัพท : 0 2794 4102 และ 0 2794 4120
โทรสาร : 0 2794 4100
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด24ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :8 วันทําการ
ลําดับ

1)

2)

ขั้นตอน
การพิจารณา
รับสงขอมูลจากผูประกอบการทางระบบอิเล็กทรอนิกส2
กระบวนการ

ตั้งแตขอมูลการขอความเห็นชอบเขาสูระบบบริการใหความ
เห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเขาและสงออกน้ํามัน
เชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกสจนถึงออกจากระบบฯพรอมทั้งออก
เลขที่ใหความเห็นชอบ
รับสงขอมูลการขอหนังสือรับรองผานระบบ National Single
Window เขาสูร ะบบบริการใหความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือ
รับรองการนําเขาและสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส
จนถึงออกจากระบบฯพรอมทั้งออกเลขที่หนังสือรับรอง)

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

5 วันทําการ

สํานักบริการธุรกิจและ
การสํารองน้ํามัน
เชื้อเพลิง

3 วันทําการ

สํานักบริการธุรกิจและ
การสํารองน้ํามัน
เชื้อเพลิง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
ใบทะเบียนสรรพสามิต (กรณีเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมเคมี
ปโตรเลียมและสารละลาย)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายป)(รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมสรรพสามิต

ลําดับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคา
น้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.2543
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายป(เฉพาะการนําเขาเอทา
นอลและไบโอดีเซลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง))(กรณีสงออกกาซปโตรเลียม
เหลว)(รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)
แผนการนําเขาที่ระบุชนิดปริมาณและระยะเวลาการนําเขาครั้งละ
ไมเกิน 1 ป
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายป)(ลงนามโดยผูมีอํานาจ)
คํารับรองการจัดทํารายงานตามแบบรายงานที่กรมธุรกิจพลังงาน
กําหนด
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายป)(ลงนามโดยผูมีอํานาจ)
คํารับรองการเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับขอมูลการผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีหรือขอมูลเอทานอลหรือไบโอดีเซลที่
นําไปใชเปนเชื้อเพลิงหรือการนําไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช
เปนเชือ
้ เพลิง (แลวแตกรณี)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายป)(ลงนามโดยผูมีอํานาจ)
คํายินยอมใหเจาหนาที่ของกรมธุรกิจพลังงานเขาไปในสํานักงาน
สถานที่ผลิตสถานที่เก็บและสถานที่จําหนายของผูนําเขาเพื่อทํา
การตรวจสอบรวมทั้งตองเก็บตัวอยางสงมอบใหเจาหนาที่กรม
ธุรกิจพลังงานเมื่อไดรับคํารองขอ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายป)(ลงนามโดยผูมีอํานาจ)
บัญชีราคาสินคา (Invoice หรือ Proforma Invoice)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายเที่ยว)(รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกหนา)
ใบตราสงสินคา (Bill of Lading: B/L หรือ Air Waybill: AWB)
(ถามี)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายเที่ยว)(รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกหนา)
บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบหอ (Packing List) (กรณีไมสามารถ
ระบุชื่อสินคาหรือปริมาณไดอยางชัดเจนในเอกสารประกอบอื่น)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายเที่ยว)(รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกหนา)
ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหลักษณะและคุณภาพของน้ํามัน
เชื้อเพลิง (Certificate of Analysis หรือ Certificate of Quality
หรือ Material Safety Data Sheet (MSDS))
ฉบับจริง0ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําดับ

11)

12)

13)

14)

15)

16

17)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายปและรายเที่ยว)(รับรอง
สําเนาถูกตองทุกหนา)
หนังสือรับรองการใหความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของ
น้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะสวนที่ไมเปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
กําหนดตามแบบ ธพ.ค.412 (กรณีนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดลักษณะและคุณภาพ)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายเที่ยว)(รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกหนา)
สถานที่เก็บ (ถามี)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายเที่ยว)(รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกหนา)
เอกสารยืนยันการจัดงาน (กรณีนําเขาเพื่อใชสําหรับการแขงขัน)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายเที่ยว)(รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกหนา)
แผนการทดสอบ (กรณีนําเขาเพื่อใชในการทดลองหรือการ
ทดสอบ)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบนําเขารายเที่ยว)(รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกหนา)
หนังสือรองขอจากหนวยงานราชการของประเทศเพื่อนบาน(ถามี)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบสงออกกาซปโตรเลียมเหลว)(รับรอง
สําเนาถูกตองทุกหนา)
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับจุดผานแดนถาวรที่ตองการ
สงออก
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบสงออกกาซปโตรเลียมเหลว)(รับรอง
สําเนาถูกตองทุกหนา)
ใบสั่งซื้อ(Purchase order)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีขอความเห็นชอบสงออกกาซปโตรเลียมเหลว)(รับรอง
สําเนาถูกตองทุกหนา)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

กรมธุรกิจพลังงาน
หรือสํานักงานพลังงานจังหวัด

-

-

-

กระทรวงมหาดไทย

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยค
ี่ อมเพล็กซอาคารบีชั้น 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
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ-

เอกสารฉบับนี้ใหใชไปพลางกอนเนื่องจากระบบปดปรับปรุง
02/03/2560

