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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… Ò ß ¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙı

ª√–°“»°√¡∑–‡∫’¬π°“√§â“
‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√¬◊Ëπ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

 ∂“π∑’Ë∑’Ë„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢

∑’ËºŸâ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫µâÕßªØ‘∫—µ‘

æ.». ÚıÙı

‡æ◊ËÕ°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√¬◊Ëπ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ∂“π∑’Ë

∑’Ë„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’ËºŸâ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫µâÕßªØ‘∫—µ‘ Õ“»—¬Õ”π“®

µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Ú «√√§ ’Ë ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√§â“πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß æ.». ÚıÙÛ

Õ∏‘∫¥’°√¡∑–‡∫’¬π°“√§â“ÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò ª√–°“»π’È‡√’¬°«à“ çª√–°“»°√¡∑–‡∫’¬π°“√§â“ ‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å

«‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√¬◊Ëπ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ∂“π∑’Ë∑’Ë„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’ËºŸâ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫µâÕßªØ‘∫—µ‘ æ.». ÚıÙıé

¢âÕ Ú ª√–°“»π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û ºŸâ§â“πÈ”¡—πµ“¡¡“µ√“ ˜ ∑’Ëª√– ß§å®–¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ∂“π∑’Ë∑’Ë„™â

‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß „Àâ¬◊Ëπ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡·∫∫ πæ. ÛÙ ∑â“¬ª√–°“»π’È

¢âÕ Ù  ∂“π∑’Ë∑’Ë„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß µâÕß‡ªìπ ∂“π∑’ËÀ√◊Õ∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡ªìπ§≈—ßπÈ”¡—πÀ√◊Õ‡ªìπ ∂“π∑’Ë‡°Á∫πÈ”¡—π ∑’Ë

(°) ¡’∑“ß ”À√—∫√∂¬πµå‡¢â“ÕÕ°‰¥â –¥«°

(¢) ¡’∂—ß‡°Á∫πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà∫π∫°„π≈—°…≥–µ√÷ßµ√“

∂“«√ ´÷Ëß “¡“√∂µ√«® Õ∫ª√‘¡“≥πÈ”¡—π‰¥â ‚¥¬ –¥«°

(§) ¡’∑àÕ√—∫®à“¬ ·≈–≈“π®à“¬πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
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§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß (¢) ·≈– (§) ‰¡à„Àâ„™â∫—ß§—∫„π°√≥’∑’Ë‡ªìπ ∂“π∑’Ë

∑’Ë„™â‡°Á∫º≈‘µ¿—≥±åπÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ∑’Ë∫√√®ÿ„π¿“™π–ª√‘¡“≥‰¡à‡°‘π Ú ≈‘µ√

(Ú) ‡ªìπ∑àÕ àßπÈ”¡—π¥‘∫„π∑–‡≈®“°∑ÿàπÀ√◊Õ·∑àπ√—∫πÈ”¡—π∑’ËºŸ°‚¬ß

µ‘¥°—∫æ◊Èπ„µâ∑–‡≈¡“∂÷ß®ÿ¥√—∫™“¬Ωíòß∑’Ë¡’‡§√◊ËÕß∫—ß§—∫ªî¥‡ªî¥ ·≈–¡’®ÿ¥ ”À√—∫°“√‡°Á∫

µ—«Õ¬à“ßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

(Û) ‡ªìπ∑àÕ àßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¢Õß∫√‘…—∑∑’Ë¥”‡π‘π°“√¢π àßπÈ”¡—π

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑“ß∑àÕ

(Ù) ‡ªìπ‡√◊Õ∫√√∑ÿ°πÈ”¡—π∑’Ë√Õ Ÿ∫∂à“¬πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¢÷Èπ‡°Á∫

„π§≈—ßπÈ”¡—π À√◊ÕÕ¬Ÿà√–À«à“ß‡¥‘π∑“ß„ππà“ππÈ”‰∑¬‡æ◊ËÕ≈”‡≈’¬ßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‰ª‡°Á∫

„π§≈—ßπÈ”¡—π ‚¥¬µâÕß√–∫ÿ∑à“‡√◊Õ∑’Ë®–∑”°“√ Ÿ∫∂à“¬πÈ”¡—π¥â«¬

¢âÕ ı „π°√≥’∑’Ë ∂“π∑’Ë∑’Ë¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ë„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë„™â√à«¡°—∫ºŸâ§â“πÈ”¡—π√“¬Õ◊Ëπ „ÀâºŸâ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫√–∫ÿ§«“¡®ÿ∂—ß à«π∑’Ëµπ

®–„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¥â«¬

¢âÕ ˆ „π°√≥’∑’Ë‡ªìπ∑àÕ àßπÈ”¡—πµ“¡¢âÕ Ù (Ú) ·≈– (Û) ®–µâÕß‡ªìπ∑àÕ

∑’Ë “¡“√∂π”πÈ”¡—πÕÕ°‰¥â‰¡à«à“‡«≈“„¥µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“∑’Ë‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π„π∑àÕ¥—ß°≈à“«

¢âÕ ˜ „π°√≥’∑’Ë¡’ ∂“π∑’Ë∑’Ë„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ≈“¬·Ààß ºŸâ§â“

πÈ”¡—πµ“¡¡“µ√“ ˜ µâÕß®—¥∑”∫—≠™’ª√‘¡“≥πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß§ß‡À≈◊Õ·¬°µ“¡™π‘¥

πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈–·¬°µ“¡ ∂“π∑’Ë∑’Ë„™â‡°Á∫·µà≈–·Ààß ‚¥¬ “¡“√∂√“¬ß“π„Àâ

°√¡∑–‡∫’¬π°“√§â“∑√“∫‰¥â„π‡«≈“Õ—π§«√

¢âÕ ¯ „π°√≥’∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ∂“π∑’Ë∑’Ë„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

Õ¬Ÿà·≈â«·≈–®–„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„πªïµàÕ‰ª „ÀâºŸâ§â“πÈ”¡—πµ“¡¡“µ√“ ˜

·®âß¬◊π¬—π‡ªìπÀπ—ß ◊Õ°àÕπ∂÷ßªïµàÕ‰ª∑’Ë®–„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
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¢âÕ ˘ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„¥Ê ‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π∑’Ë∑’Ë„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

À√◊Õ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß™π‘¥¢ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß À√◊Õ°“√¬°‡≈‘° ∂“π∑’Ë∑’Ë„™â‡°Á∫ ”√Õß

πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‰«â·≈â« „ÀâºŸâ§â“πÈ”¡—πµ“¡¡“µ√“ ˜ ·®âß‡ªìπ

Àπ—ß ◊ÕµàÕÕ∏‘∫¥’°√¡∑–‡∫’¬π°“√§â“°àÕπ«—π∑’Ë®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ¬°‡≈‘°

¢âÕ Ò °“√¬◊Ëπ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ °“√¬◊π¬—π °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–°“√

¬°‡≈‘°„¥Ê µ“¡ª√–°“»π’È „Àâ¬◊ËπÀ√◊Õ·®âß ≥  ”π—°πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß °√¡∑–‡∫’¬π

°“√§â“

¢âÕ ÒÒ  ∂“π∑’Ë∑’Ë‡°Á∫πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„Àâ‡ªìπ ∂“π∑’Ë

∑’Ë„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÕ¬Ÿà°àÕπ∑’Ëª√–°“»π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ∂◊Õ«à“ ∂“π∑’Ë¥—ß°≈à“«

‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ë„™â‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈â«µ“¡ª√–°“»π’È

·≈–À“°¡’°√≥’∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õßª√–°“»©∫—∫π’È °Á„ÀâºŸâ§â“πÈ”¡—π

¥”‡π‘π°“√„Àâ∂Ÿ°µâÕß¿“¬„π°”Àπ¥À° ‘∫«—ππ—∫·µàª√–°“»π’È¡’º≈„™â∫—ß§—∫

 ”À√—∫ ∂“π∑’ËÀ√◊Õ∑’Ë∑’Ë‰¥â„™â‡ªìπ ∂“π∑’Ë‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÕ¬Ÿà°àÕπ·≈â«

·≈–Õ¬Ÿà„π¢à“¬∑’ËµâÕß¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡ª√–°“»π’È „ÀâºŸâ§â“πÈ”¡—π¬◊Ëπ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

„Àâ‡ √Á® ‘Èπ¿“¬„π√–¬–‡«≈“µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π«√√§Àπ÷Ëß

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙı

Õ√®‘µ   ‘ß§“≈«≥‘™

Õ∏‘∫¥’°√¡∑–‡∫’¬π°“√§â“



แบบ นพ.304

เฉพาะเจาหนาที่

รับเลขที่

กรมทะเบียนการคา

แบบค ําขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใชเก็บ
ส ํารองนํ้ ามันเช้ือเพลิง

รับวันที่

ช่ือผูขอความเห็นชอบ บรษิทั…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่ตั้ง
สถานประกอบการ/
สํ านักงานแหงใหญ

เลขที…่……….หมูที…่……..ตรอก/ซอย……………………………………….ถนน…………………………………………..
ต ําบล/แขวง………………………..อํ าเภอ/เขต……………………………….จังหวัด……………………………………...
รหสัไปรษณยี……………………...โทรศัพท……………………………………โทรสาร……………………………………..

  ขาพเจาขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใชเก็บสํ ารองนํ้ ามันเชื้อเพลิง  โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้

ช่ือและท่ีตั้งสถานที่ที่ใช
เก็บสํ ารองนํ้ ามันเชื้อเพลิง

  ช่ือคลงันํ ้ามนั/สถานทีเ่ก็บนํ ้ามนั.………………………………………………………………………….……………..
     เลขที…่……..หมูที…่……ตรอก/ซอย…………………………………..ถนน……………………………………………
     ต ําบล/แขวง……………………อํ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………..……………
     รหสัไปรษณยี………………….โทรศัพท…………………………………โทรสาร……………………….……..………

 ทอสงนํ ้ามนัดบิของบรษิทั………………………………………………………………………………………..…………..
จดุเริม่ตนสงนํ ้ามนัดบิ(ในทะเล)………………………………………………………………………………..………..
ช่ือคลงันํ ้ามนั/สถานทีรั่บนํ ้ามันดิบ (ชายฝง)……………………………………………………………..……….
เลขที…่………หมูที…่……..ตรอก/ซอย…………………………………ถนน………………………………….………..
ต ําบล/แขวง………………………อํ าเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………………………...
รหสัไปรษณยี…………………….โทรศัพท………………………………โทรสาร…………………………………….…

 ทอสงนํ ้ามนัเชือ้เพลิงของบริษัท………………………………………………………………………………………….…
ช่ือคลงันํ ้ามนั/สถานทีเ่ร่ิมตนสงนํ้ ามันทางทอ……………………………………………………..………………
เลขที…่……..หมูที…่…..…ตรอก/ซอย……………………………....ถนน……………………………………..…….
ต ําบล/แขวง………………………อํ าเภอ/เขต…………………………จังหวัด……………………………..…….…..
รหสัไปรษณยี…………………….โทรศัพท………………………………โทรสาร……………………………….………
ช่ือคลงันํ ้ามนั/สถานทีรั่บนํ้ ามันทางทอ(ปลายทาง)………………………………………………..………....
เลขที…่………หมูที…่……..ตรอก/ซอย………………………………..ถนน…………………………………….………
ต ําบล/แขวง……………………….อํ าเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………….……….…...
รหสัไปรษณยี……………………..โทรศัพท………………………………โทรสาร………………………………..…….
(กรณมีคีลังนํ้ ามัน/สถานที่มากกวา 1 แหง  ใหใชใบประจํ าตอ)

 เรือบรรทกุนํ้ ามันที่รอสูบถายนํ้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นเก็บในคลังนํ้ ามัน/อยูระหวางเดินทางใน
นานนํ้ าไทยเพื่อลํ าเลียงนํ้ ามันเชื้อเพลิงไปเก็บในคลังนํ้ ามัน
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ช่ือคลงันํ ้ามนั/สถานทีเ่ก็บนํ ้ามนั…………………………………………………………………………………………..
จ ํานวนถังรวม…………………………ถัง

ชนิดนํ้ ามันเชื้อเพลิง ปริมาณ (ลิตร) หมายเลขถัง ความจุถัง(ลิตร)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..

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

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

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

รายละเอียด
สถานที่ที่ใชเก็บสํ ารอง

นํ้ ามันเชื้อเพลิง

(กรณีมีมากกวา 1 แหง  ใหใชใบประจํ าตอ)

เอกสารที่ใชประกอบการให
ความเห็นชอบ

 ตารางคํ านวณปริมาตรประจํ าถัง (TANK CALIBRATION TABLE)
 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์/สิทธิการใชคลังนํ้ ามันหรือสถานที่เก็บนํ้ ามัน
 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บตัวอยางนํ้ ามันในทอสงนํ้ ามันเชื้อเพลิง
 รายละเอียดแสดงวิธีการนํ านํ้ ามันเชื้อเพลิงออกจากทอสงนํ้ ามันเชื้อเพลิง
 รายละเอียดปริมาตร  ความจุ  และแผนผังการวางทอสงนํ้ ามันเชื้อเพลิง
 แผนทีก่ารเดินทางเขา-ออกคลังนํ้ ามัน/สถานที่เก็บนํ้ ามัน
 หนังสือมอบอํ านาจ  (ถามี)
 อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ

ลงลายมอืช่ือ ……………………………………………………….ผูขอความเห็นชอบ

     (……………………………………………….…….)

                                                                ตํ าแหนง ……………………………………………………………..

(ประทบัตรานติบิุคคล)                                                   วันที่……….เดือน…………………...พ.ศ. ….
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