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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการมอบหมายให้บุคคลอื่น 

เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการมอบหมายให้บุคคลอื่น
เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“น้ํามันสําเร็จรูป”  หมายถึง  น้ํามันสําเร็จรูปตามตารางรายละเอียดชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิง

ที่ต้องสํารองท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  ว่าด้วยการกําหนดชนิดและอัตรา  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขในการคํานวณปริมาณสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

ข้อ ๔ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ที่ประสงค์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน  
ให้ย่ืนขอความเห็นชอบต่ออธิบดตีามแบบ  ธพ.ธ  ๓๐๕  ท้ายประกาศนี้  พร้อมสัญญาหรือข้อตกลงการมอบหมาย
ให้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน  โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้รับมอบหมายยินยอมให้สิทธิในน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้มอบหมายอยู่เหนือสิทธิของตน 
(๒) ผู้รับมอบหมายจะต้องส่งมอบน้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บสํารองแทนให้กับผู้มอบหมายได้ตลอดเวลา 
(๓) ผู้รับมอบหมายจะไม่โต้แย้งเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในน้ํามันเชื้อเพลิงที่รับมอบหมายในกรณีที่  

ผู้มอบหมายได้รับคําสั่งจากอธิบดีให้นําน้ํามันสํารองออกมาจําหน่ายในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อป้องกัน
และแก้ไขการขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  มอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน  
และผู้รับมอบหมายได้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงที่มอบหมายไว้รวมกับน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ํามันรายอื่น
หรือของผู้รับมอบหมาย  ให้ย่ืนหลักฐานการจําแนกสิทธิในน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ํามันรายอื่นด้วย  ทั้งนี้  
หากน้ํามันเชื้อเพลิงที่มอบหมายเป็นน้ํามันสําเร็จรูป  ที่มิใช่น้ํามันสําหรับเคร่ืองบินไอพ่นชนิด  เจ.พี.  ๕  
น้ํามันสําหรับเคร่ืองบินออกเทน  ๑๐๐/๑๓๐  น้ํามันสําหรับเคร่ืองบินไอพ่นชนิด  เจ.พี.  ๘  และน้ํามันหล่อลื่น
สําหรับเคร่ืองบินทหาร  ให้หักปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไม่สามารถสูบถ่ายได้  (Dead  Stock)  ออกก่อน 
ที่จะจําแนกสิทธิของผู้ค้าน้ํามันแต่ละราย 
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ข้อ ๖ การขอความเห็นชอบให้มอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน   
ให้ย่ืนขอความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ก่อนวันที่จะประสงค์จะมอบหมายดังกล่าว 

การขอเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการมอบหมายที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว  ให้ย่ืนขอความเห็นชอบ
ก่อนวันที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวัน 

ข้อ ๗ ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ย่ืนขอความเห็นชอบสถานที่ที่ประสงค์จะมอบหมาย 
ให้บุคคลอื่นเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทนเป็นสถานที่ที่จะใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงของตน   

ข้อ ๘ ผู้รับมอบหมายเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน  ต้องเป็นบริษัทจํากัดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



แบบ ธพ.ธ ๓๐๕

 
 
 
 
 

แบบขอความเห็นชอบ 
การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแทน 

                                 ☐ขอมอบหมาย ☐ขอเปลี่ยนแปลง ☐ขอยกเลิก 
กรมธุรกิจพลงังาน 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน                                                   วันที.่....... เดือน.................. พ.ศ......... 
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรบัใบอนุญาต 
๑) ให้ทําเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพ่ิมเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ 
ส่วนที ่๑: ข้อมูลของบริษัทผู้ขอความเห็นชอบ 
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 …………………………………………………………………………............................................................................. 
ส่วนที ่๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบแบบขอความเห็นชอบ 
๔. เอกสารหลกัฐานที่ใชป้ระกอบขอความเห็นชอบ 
    ๔.๑ กรณขีอมอบหมาย หรือขอเปลี่ยนแปลง 
          ☐ หนังสือยินยอมการรับมอบหมายการเก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงแทน 
          ☐ หนังสือรับรองปริมาณคงเหลือ (Stock) และความจุของถังที่ใช้รับมอบหมาย ณ วันก่อนย่ืนขอความ  
                เห็นชอบพร้อมระบุการจําแนกสิทธิในนํ้ามันเช้ือเพลิงที่มอบหมายของแต่ละราย 
          ☐ หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
          ☐ หนังสือรับรองนิติบุคคล (ที่ออกให้แล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 

(สําหรับเจ้าหน้าที่) 



 
- ๒ - 

    ๔.๒ กรณีขอยกเลิก 
          ☐ หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
          ☐ หนังสือรับรองนิติบุคคล (ที่ออกให้แล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
ส่วนที ่๓: ลักษณะการมอบหมายใหเ้ก็บสาํรองน้าํมันเชือ้เพลิงแทน 
๕. รายการที่ขอความเห็นชอบ 
    ๕.๑ ช่ือผู้รบัมอบหมายและที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ ่
                ชื่อบริษัท.............................................................................................................................................. 

          ที่ต้ังบริษัทเลขที…่..……….หมู่ที่……………..……ตรอก/ซอย…………...…………ถนน………..........…………… 
          ตําบล/แขวง………………..……อําเภอ/เขต…………………………จังหวัด……………...........……………………… 
          รหัสไปรษณีย์…………..……….โทรศัพท์…………………………………โทรสาร……........…………………………… 

    ๕.๒ สถานที่และรายละเอียดการมอบหมายให้เก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงแทน 
                 ชื่อคลงัน้าํมันเชื้อเพลิง/สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง……………………………………………………… 
                 เลขที…่……….หมู่ที…่…………..……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.*ใช้ในกรณีท่ีจําเป็นต้องกําหนดปริมาณที่แน่นอน 
     ๓.** กรณีเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้ระบุหน่วยเป็นกิโลกรัม  
    ๕.๓ ระยะเวลาการมอบหมายการเก็บสํารองแทน ต้ังแต่วันที่……………………......ถึงวันที่…………….................... 
    ๕.๔ วันที่ประสงค์จะยกเลิกการมอบหมายเก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงแทนที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว          
          ต้ังแต่วันที่..................................................เป็นต้นไป 
    ๕.๕ รายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) ......…………………………………………………………………………………………………………. 
          ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
          ................................................................................................................................................................... 
    
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

 
                                        ลงลายมือช่ือ…………………………….…………กรรมการผูม้ีอํานาจ/ผู้รับมอบอํานาจ 
                                                      (………………………………………..) 

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

 
 
 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถ้ามี) 


