
 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 

และเง่ือนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นขอความเห็นชอบ
สถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๒๐  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นขอ

ความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง  และเง่ือนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“น้ํามันสําเร็จรูป”  หมายถึง  น้ํามันสําเร็จรูปตามตารางรายละเอียดชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิง

ที่ต้องสํารองท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  ว่าด้วยการกําหนดชนิดและอัตรา  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขในการคํานวณปริมาณสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง   

“ปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไม่สามารถสูบถ่ายได้  (Dead  Stock)”  หมายถึง  ปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูป
ที่ไม่สามารถสูบถ่ายได้ด้วยวิธีการดําเนินงานตามปกติ  หรือปริมาณน้ํามันสําเร็จรูปที่อยู่ต่ํากว่าขอบบนสุด
ของท่อจ่ายน้ํามันจนถึงก้นถังน้ํามันแต่ละถัง  แล้วแต่ปริมาณใดจะมากกว่า 

ข้อ ๔ ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ย่ืนขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
ต่ออธิบดีตามแบบ  ธพ.ธ  ๓๐๔  ท้ายประกาศนี้  ให้ปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้   

(๑) การขอประจําปี  ให้ย่ืนขอความเห็นชอบล่วงหน้าภายในวันที่สิบห้าของเดือนพฤศจิกายน 
(๒) การขอเพิ่มสถานท่ี  ให้ย่ืนขอความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ก่อนวันที่ประสงค์ 

ใช้สถานที่ดังกล่าว  ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับแก่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  รายใหม่โดยอนุโลม 
(๓) การขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบ

ไว้แล้ว  ให้ย่ืนขอความเห็นชอบก่อนวันที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวัน 
กรณีสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันสําเร็จรูปที่มิใช่น้ํามันสําหรับเคร่ืองบินไอพ่นชนิด  เจ.พี.  ๕  

น้ํามันสําหรับ เค รื ่องบินออกเทน  ๑๐๐ /๑๓๐  น้ํามันสําหรับ เค รื ่องบิน ไอพ่นชนิด  เจ .พี.  ๘   
และน้ํามันหล่อลื่นสําหรับเครื่องบินทหาร  จะต้องแสดงปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไม่สามารถสูบถ่ายได้  
(Dead  Stock)  เป็นรายถังด้วย 
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ข้อ ๕ สถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง  ต้องเป็นสถานที่ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคลังน้ํามันหรือคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือเป็นสถานที่เก็บเอทานอลหรือไบโอดีเซล  ทั้งนี้  ต้องมีลักษณะกายภาพ  ดังนี้ 

 (ก) มีทางเข้าออกสําหรับยานพาหนะสําหรับการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงได้สะดวก 
 (ข) มีถังที่ตั้งอยู่บนบกในลักษณะตรึงตราถาวร  ซึ่งสามารถตรวจสอบปริมาณนํ้ามันได้

โดยสะดวกและปลอดภัย 
 (ค) มีท่อรับจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง   
 ความในข้อ  (ข)  และ  (ค)  ไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่เป็นสถานที่ที่ใช้เก็บผลิตภัณฑ์

น้ํามันหล่อลื่นที่บรรจุในภาชนะปริมาณไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร 
(๒) เป็นท่อส่งน้ํามันดิบในทะเลจากทุ่นหรือแท่นรับน้ํามันมาถึงจุดรับชายฝั่งที่มีเคร่ืองบังคับ  

ปิดเปิด  และมีจุดสําหรับการเก็บตัวอย่างน้ํามันดิบ 
(๓) เป็นเรือบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงที่รอสูบถ่ายขึ้นเก็บในคลังน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) เป็นเรือบรรทุกน้ํามันดิบที่อยู่ระหว่างเดินทางในน่านน้ําไทยเพื่อลําเลียงไปเก็บในคลังน้ํามัน 
(๕) เป็นเรือบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงนําเข้าที่รอสูบถ่ายขึ้นเก็บในคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรืออยู่ระหว่าง

เดินทางในน่านน้ําไทยโดยจะต้องมีใบขนสินค้าขาเข้าของกรมศุลกากร   
ข้อ ๖ ในการย่ืนขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง  ซึ่งไม่ใช่สถานที่

ของตนเองให้ย่ืนหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บสํารองหรือสิทธิการเช่าถัง  และหากสถานที่ที่ใช้เก็บ
สํารองดังกล่าวใช้เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงร่วมกับผู้ค้าน้ํามันหลายราย  โดยมีปริมาณท่ีแน่นอน  ให้ผู้ค้าน้ํามัน
ตามมาตรา  ๗  ย่ืนหลักฐานแสดงสิทธิการใช้และปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงในส่วนของตนด้วย   

การย่ืนขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  หากน้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บสํารองเป็นน้ํามันสําเร็จรูป   
ที่มิใช่น้ํามันสําหรับเครื่องบินไอพ่นชนิด  เจ.พี.  ๕  น้ํามันสําหรับเครื่องบินออกเทน  ๑๐๐/๑๓๐   
น้ํามันสําหรับเคร่ืองบินไอพ่นชนิด  เจ.พี.  ๘  และน้ํามันหล่อลื่นสําหรับเคร่ืองบินทหาร  ให้หักปริมาณ
น้ํามันสําเร็จรูปที่ไม่สามารถสูบถ่ายได้  (Dead  Stock)  ออกก่อนที่จะจําแนกสิทธิของผู้ค้าน้ํามันแตล่ะราย 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสิทธิการใช้สถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง   
หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการแจ้งรายละเอียดของสถานที่ที่ใช้เก็บสํารอง  หรือปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 
ที่เก็บสํารองอันเป็นเท็จ  อธิบดีอาจสั่งยกเลิกการให้ความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงดังกล่าว  
เว้นแต่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  รายนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิ  โดยถูกต้องตามกฎหมาย  หรือมิได้มีเจตนา
แจ้งรายละเอียด  หรือปริมาณอันเป็นเท็จ 
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ข้อ ๘ สถานที่ที่ใช้เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นสถานที่ที่ใช้เก็บสํารอง
น้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วตามประกาศนี้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



  แบบ ธพ.ธ ๓๐๔ 
 

แบบขอความเห็นชอบ 
สถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 

                       ☐ขอประจําป ี☐ขอเพิ่มสถานที่ ☐ขอเปลีย่นแปลง ☐ขอยกเลิก 
กรมธุรกิจพลงังาน 
เรียนอธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน          วันที่........ เดือน................. พ.ศ.......... 
คําแนะนําในการกรอกแบบขอความเห็นชอบ 
๑) ให้ทําเคร่ืองหมาย✓ลงใน☐ที่ตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ 
ส่วนที๑่: ข้อมูลของบริษัทผูข้อความเห็นชอบ 
๑. ชื่อและที่ต้ังของบริษัท 
    บริษัท……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ที่ต้ังบริษัทเลขที ่………………ห้อง ….……..…… ช้ัน ……………… อาคาร …………..……………...หมู่ที ่….................... 
    ซอย…….…….......………......... ถนน ………..............................................ตําบล/แขวง ………..............……………….. 
    อําเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด ……........…….....…………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............…….. 
    โทรศัพท…์……………….…......…..…. ต่อ …………..โทรสาร …....…..….…..…..ต่อ ………. มือถือ…….….…….………… 
    e-mail …………......……………………… website ..…..…..…………………..………………………….………….…….….………. 

๒. ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
    ☐นาย   ☐นาง   ☐นางสาว   ☐คํานําหน้า.……………………ช่ือ..........……………………………………………… 
    เลขที ่…………………... ห้อง ….……..…… ช้ัน ……………… อาคาร …………...……………..………หมู่ที ่…..............……. 
    ซอย …….…….......…… ถนน ……….................................ตําบล/แขวง………..............………….………………………….. 
    อําเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....………รหัสไปรษณีย์……….…...............……………. 
    โทรศัพท ์………………….…... ต่อ ………… โทรสาร …....…..…….…..….ต่อ …… มือถือ…….….…….…………………….. 
    e-mail ……………………………………………………………………….............................................................................. 
๓. ผู้ติดต่อประสานงาน(ถ้ามี) 
   ☐นาย   ☐นาง  ☐นางสาว   ☐คํานําหน้า.……………………ช่ือ..........………………………………………………… 
    โทรศัพท ์………………….…... ต่อ ………… โทรสาร …....…..…….….….ต่อ ……… มือถือ…….….……..………………….. 
    e-mail ………………………………………………………………………................................................................................ 

ส่วนที่ ๒ : เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบแบบขอความเห็นชอบ 
๔. เอกสารหลกัฐานที่ใชป้ระกอบแบบขอความเห็นชอบ 
   ๔.๑ กรณีขอประจําป ี

         ☐หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บสํารอง/สิทธิการเช่าถัง (สําหรับเฉพาะกรณีใช้สถานท่ีของบุคคลอื่นเท่านั้น) 
         ☐หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
         ☐หนังสือรับรองนิติบุคคล (ที่ออกให้แล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
               (หมายเหตุ: กรณีสถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงของตนเองให้ข้ามไปกรอกรายละเอียดตามข้อ ๕) 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี)



  

- ๒ - 

   ๔.๒ กรณีขอเพ่ิมสถานท่ี หรือ ผู้คา้น้าํมันตามมาตรา ๗ รายใหม่ 
       ☐ตารางคํานวณปริมาตรประจําถัง (Tank Calibration Table) 
       ☐เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ/สิทธิการเช่าถัง/ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 
       ☐หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บสํารอง 
       ☐หนังสือรับรองปริมาณนํ้ามันคงเหลือ (Stock) และความจุของถัง ณ วันก่อนย่ืนขอความเห็นชอบ  
               (เฉพาะกรณีเป็นสถานที่เก็บนํ้ามันร่วมกับผู้ค้านํ้ามันหลายรายโดยมีปริมาณที่แน่นอน) 
       ☐แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่ต้ังคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง/สถานที่เก็บนํ้ามันเช้ือเพลิง 
       ☐ภาพถ่ายแสดงให้เห็น ๑) ทางเข้า-ออกคลัง ๒) ถังและหมายเลขถัง ๓) จุดรับ-จ่ายนํ้ามัน  

     ๔) ลานจ่ายนํ้ามัน 
       ☐หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
       ☐หนังสือรับรองนิติบุคคล (ที่ออกให้แล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
       ☐อ่ืน ๆ……………………………………………………………. 

   ๔.๓ กรณีขอเปลี่ยนแปลง  
       ☐ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บสํารอง (สําหรับเฉพาะกรณีใช้สถานท่ีของบุคคลอื่นเท่านั้น) 
       ☐ หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
       ☐ หนังสือรบัรองนิติบุคคล (ที่ออกให้แล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 

   ๔.๔ กรณีขอยกเลิก 
       ☐ หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
       ☐ หนังสือรบัรองนิติบุคคล (ที่ออกให้แล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 

ส่วนที่ ๓ : ลักษณะสถานท่ีทีใ่ช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลงิ 
๕.รายการที่ขอความเห็นชอบ 
   ๕.๑ ที่ต้ังและรายละเอียดสถานที่ทีใ่ช้เก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง 

          ☐คลงัน้าํมันเชื้อเพลงิ/สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๑) ชื่อคลงัน้าํมันเชื้อเพลิง/สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

              เลขท่ี………….หมูท่ี่……………..……ตรอก/ซอย……………...…………..ถนน………..........…………………… 

              ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………...........………………… 

              รหัสไปรษณีย์…………..……….โทรศัพท์…………………………………โทรสาร……........……………………… 

ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิง หมายเลขถัง ความจุถัง 
(ลิตร) 

ปริมาณ Dead Stock รายถัง 
(ลิตร) 

ปริมาณ* 
 (ลิตร)** 

………………….……… 
……………….………… 
………………….……… 
……………….………… 

……………… 
……………… 
……………… 
………………

………………
………………
………………
………………

…………………………….……… 
…………………………….……… 
………………………….………… 
………………………….………… 

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

              หมายเหตุ : ๑. กรณีท่ีไม่สามารถกรอกรายละเอียดเพียงพอให้ใช้ใบประจําต่อได้ 
         ๒. *ใช้ในกรณีท่ีจําเป็นต้องกําหนดปริมาณท่ีแน่นอน 
         ๓. **กรณีเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้ระบุหน่วยเป็นกิโลกรัม  
 



  

         - ๓ - 

          ☐ ท่อส่งน้าํมันดิบของบริษัท………………….....................................……………………………………………… 

         จุดเริ่มต้นส่งนํ้ามันดิบ(ในทะเล)………………….......จุดสิ้นสุด……………………...ปริมาตร...................ลิตร 

         ช่ือคลังนํ้ามัน/สถานทีร่ับนํ้ามันดิบ (ชายฝั่ง)…………………………………………............………………………… 

         เลขที ่.......……….หมู่ที…่…....ตรอก/ซอย…………………………….. ถนน…………………………………………….. 

         ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต…………………………จังหวัด………..............………………………... 

         รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศัพท์………………………………โทรสาร………...........………………………… 

          ☐ เรือบรรทกุน้ํามันเชื้อเพลิงที่รอสูบถ่ายขึ้นเก็บในคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง/เรือบรรทุกนํ้ามันเช้ือเพลิง 
                นําเข้าที่อยู่ระหว่างเดินทางในน่านนํ้าไทยเพ่ือนําไปเก็บในคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(๑) ช่ือท่าเรือ...........................................................................จํานวนท่าเทียบเรือ........................แห่ง 

               ความสามารถในการรองรับเรือที่มีขนาดความจุ..............................................................ลิตร/ตัน 

               เลขท่ี …….......หมู่ที่.......…...…ตรอก/ซอย……....………………..ถนน…………….………………………….. 

               ตําบล/แขวง………………………….อําเภอ/เขต……………………………….จังหวัด……..............………….. 

                     รหัสไปรษณีย์……………..…………..โทรศัพท์…………………………….....โทรสาร……........…………........ 
                    (กรณีท่ีไม่สามารถกรอกรายละเอียดเพียงพอให้ใช้ใบประจําต่อได้) 
     ๕.๒ ระยะเวลาการใช้สถานที่ที่ใช้เก็บสาํรองต้ังแต่วันที่…………………..........ถึงวันที่……………........................... 
     ๕.๓ ระยะเวลาการขอยกเลิกสถานที่เก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงต้ังแต่วันที่........................................เป็นต้นไป 

           (สําหรับเฉพาะกรณีที่ประสงค์จะขอยกเลิกสถานที่เก็บสํารองที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว) 

           โดยมรีายละเอียด ดังน้ี……………………………………………………………………………………………………………... 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ๕.๔ รายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) ............……………………………………………………………………………………………………. 
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

 

 

                                 ลงลายมือช่ือ…………………………………………….กรรมการผู้มีอํานาจ/ผู้รับมอบอํานาจ 

                                               (……………………………………………..) 

                                          วันที…่…..เดือน…………………พ.ศ.………. 
 

 
 
 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถ้ามี) 


