
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยืน่ขอความเหน็ชอบสถานที่ที่ใช้เกบ็ส้ารองน้้ามนัเชื้อเพลิง  

และเงื่อนไขที่ผูไ้ดร้ับความเห็นชอบต้องปฏิบตัิ  (ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ.  ๒๕62 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบ
สถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ  อาศัยอ้านาจ  
ตามความในมาตรา  ๒๐  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2562  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็น  (6)  ของข้อ  5  แห่งประกาศกรมธรุกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง  และเงื่อนไข  
ที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ  พ.ศ.  2558   

  “(6)  เป็นท่อขนส่งน้้ามันส้าเร็จรูปที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้้ามันเชื้อเพลิง  ทั้งนี้  จะต้องสามารถน้าน้้ามันเชื้อเพลิงออกจากท่อได้ไม่ว่าเวลาใดตลอดระยะเวลา 
ที่เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงนั้น”   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ  ธพ.ธ  304  ที่แนบท้ายประกาศกรมธรุกจิพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง  และเงื่ อนไข 
ที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ  พ.ศ.  2558  และให้ใช้แบบ  ธพ.ธ  304  ที่แนบท้ายประกาศนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

นันธิกา  ทังสุพานิช 
อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



  แบบ ธพ.ธ 304  
 

แบบขอความเห็นชอบ 
สถานท่ีท่ีใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

๒. ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 

    ☐  นาย   ☐  นาง   ☐  นางสาว   ☐  คํานําหน้า.……………………ช่ือ..........……………………………………… 

    เลขที ่…………………... หอ้ง ….……..…… ช้ัน ……………… อาคาร …………...……………..………หมูท่ี่ …..............……. 
    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  

                 (เฉพาะกรณีเป็นสถานที่เก็บนํ้ามันร่วมกับผู้คา้นํ้ามันหลายรายโดยมีปริมาณที่แน่นอน) 

       ☐  แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่ต้ังคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง/สถานที่เก็บนํ้ามันเช้ือเพลิง 

       ☐  ภาพถ่ายแสดงให้เห็น ๑) ทางเข้า-ออกคลัง ๒) ถังและหมายเลขถัง ๓) จุดรับ-จ่ายนํ้ามัน  

       ๔) ลานจ่ายนํ้ามัน 

       ☐    หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 

       ☐    หนังสือรบัรองนิติบุคคล (ที่ออกให้แล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 

       ☐    อ่ืน ๆ……………………………………………………………. 

   ๔.๓ กรณีขอเปลี่ยนแปลง  
       ☐   หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บสํารอง (สําหรับเฉพาะกรณีใช้สถานท่ีของบุคคลอื่นเท่านั้น) 

       ☐   หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 

       ☐   หนังสือรบัรองนิติบุคคล (ที่ออกให้แล้วไม่เกิน 6 เดือน) 

   ๔.๔ กรณีขอยกเลิก 

       ☐   หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 

       ☐   หนังสือรบัรองนิติบุคคล (ที่ออกให้แล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
ส่วนที่ ๓ : ลักษณะสถานท่ีทีใ่ช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลงิ 
๕.รายการที่ขอความเห็นชอบ 
   ๕.๑ ที่ต้ังและรายละเอียดสถานที่ทีใ่ช้เก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง 

          ☐    คลังน้ํามันเชื้อเพลิง/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 - 

          ☐  ท่อส่งน้ํามันดิบของบริษทั………………….....................................……………………………………………… 

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

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

         เลขที ่.......……….หมู่ที่……....ตรอก/ซอย…………………………….. ถนน…………………………………………….. 

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

         รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศพัท์………………………………โทรสาร………...........………………………… 

 ☐  ท่อขนส่งน้ํามันสําเร็จรปูของบริษัท................................................................................................... 

      ช่ือคลังนํ้ามัน/สถานทีเ่ริม่ต้นส่งนํ้ามันทางท่อ...................................................................................... 

      เลขท่ี .......……….หมู่ที…่…....ตรอก/ซอย…………………………….. ถนน…………………………………………….. 

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

         รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศพัท์………………………………โทรสาร………...........………………………… 

      ช่ือคลังนํ้ามัน/สถานที่รบัน้ํามันทางท่อ (ปลายทาง)............................................................................. 

      เลขท่ี .......……….หมู่ที…่…....ตรอก/ซอย…………………………….. ถนน…………………………………………….. 

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

         รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศพัท์………………………………โทรสาร………...........………………………… 

         ปริมาตรนํ้ามันในท่อรวมสูงสุด.......................................ลิตร ระยะทาง.................................กิโลเมตร 
  (กรณีท่ีไม่สามารถกรอกรายละเอียดเพียงพอให้ใช้ใบประจําต่อได้) 

   ☐   เรือบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงที่รอสูบถา่ยขึ้นเก็บในคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง/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……………………………………………………………………………………………………………... 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



  
      
 

-4- 
 

๕.๔ รายละเอียดอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
............……………………………………………………………………………………………………. 

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

 

 

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

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

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

 
 
 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถ้ามี) 


