
กฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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� พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 2474

� พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

� พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550)

� กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การแจง การ

อนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. 2546

� กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

� ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการ

ประกันภัยฯ พ.ศ. 2549

� กฎกระทรวงวาดวยการควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550

� กฎกระทรวงวาดวยสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551

กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยดานน้ํามันเชื้อเพลิงที่
กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจและหนาที่
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ใหมเดิม

กรมธุรกิจพลังงาน  มีหนาที่ กํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย

ปรับปรุง
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เสนทางเดินธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง
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"น้ํามันเชื้อเพลิง" 

หมายความวา 

1. กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามัน

เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา และ

น้ํามันหลอลื่น

2. สิ่งอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิต เพื่อใหไดมาซึ่ง

ผลิตภัณฑที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอลื่น หรือสิ่งอื่นที่ใช

หรืออาจใชเปนเชื้อเพลิง หรือเปนสิ่งหลอลื่นทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
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น้ํามันเชื้อเพลิง มี 3 ชนิด

1. �����	�
��� �����	���
�������  60 OC ����� 

2. �����	�
 ��ก#�� �����	���
������� 37.8 OC ����'(�ก	�� 60 OC

3. �����	�
��ก �����	���
�'(�ก	�� 37.8 OC

���	
����	�����	���������� �� 5 ��
��� 
              (1) �	���(����+�,��+-#��
              (2) ก./ 0����(����+�,��+-#��
              (3) 1����(����+�,��+-#��
              (4) 1��+ก3���(����+�,��+-#��
              (5) 1����5����(����+�,��+-#��
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���	
����
	�����	����������

���� !"!�#�� �	��	�����	������������$�ก&�
�����'	�����	������������$�ก&� 

(��)�)

+!�	�����	���������� ,ก !
-!-.��ก

-!-.��	ก���
-!-.	 �"

-�/�ก�	 0.5
-�/�ก�	 1
-�/�ก�	 1
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ก�
�4��	�����	
����������

�5�&ก�6��������ก
-!-.��ก

-!-.��	ก���
-!-.	 �"

(5 ������)
-�/�ก�	 20
-�/�ก�	 20

���#)�ก
-!-.��ก

-!-.��	ก���
-!-.	 �"

-�/�ก�	 4
-�/�ก�	 20
-�/�ก�	 20
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8��	�����	����������
�5�&ก

-!-.��ก
-!-.��	ก���
-!-.	 �"

-�/�ก�	 227

���#)�ก -!-.	 �"
(5�/���$	)

�ก�	 20 ,)/-�/�ก�	 227
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8���ก&�	�����	����������
(+	����&ก)

�5�&ก
-!-.��ก

-!-.��	ก���
-!-.	 �"

�ก�	 227 ,)/-�/
�ก�	 2,500
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8���ก&�	�����	����������
(+	��:5;/)

�5�&ก
-!-.��ก

-!-.��	ก���
-!-.	 �"

�ก�	ก!/� 2,500
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8���ก&�	�����	����������
(:) ���	��	)

�5�&ก
-!-.��ก

-!-.��	ก���
-!-.	 �"

-�/��ก��



13

8���ก&�	�����	����������
(��$)��)�����":	<�=
�5�&ก)

�5�&ก
-!-.��ก
-!-.��	ก���
-!-.	 �"

5 ���ก&�

-�/��ก��



14

8��+	#/�	�����	
����������

�5�&ก , ��>���	�"������"
-!-.��ก

-!-.��	ก���
-!-.	 �"

-�/��ก��
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<�ก��+	#/�	�����	   
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?ก����	�����	����������-! :	6���6���@

5��"6!��!/� ก����-! :	6���6���-�/!/����$�)	���5���A> ��$	 ,�

-�/!/�
��B	ก�'���-! ���$���5	/�" ���$�+	#/� ���$�:�  5������$�
��
ก����$	:� ,�
:5 5��"6!���!�8C�ก������5������กD:	
����!'��$�">/:	6!��6���6���� !"
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#8�	��$��$:� :	ก���ก&�	�����	���������� ���$�:5 ���ก��	�����	����������,ก/
"�	��5	
 
51����.�ก�.��(��������+ 6� 6  ./+78 

(1)  ./+78 ก
(2)  ./+78 �
(3)  ./+78 9 �� 2 #�ก:;/����ก�#�ก:;/8�'<��'�, #�ก:;/8�'5��
(4)  ./+78 �
(5)  ./+78 � �� 2 #�ก:;/����ก�#�ก:;/8�'<��'�, #�ก:;/8�'5��
(6)  ./+78 >

"#8�	����ก��	�����	"
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51����.�ก�.���.?����1��@<A� 

(5�B�.;/ ≥ 12 �. 5�	���99# ≥ 10 �.)  

( ./+78 ก)

สถานีบริการมาตรฐาน

บนถนนขนาดเล็กในชุมชน 

(ถนนสาธารณะ < 12 เมตร 

สวนบุคคล < 10 ม.) (ประเภท ข ) 
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ค. ลักษณะทีห่นึ่ง  -  เก็บนอย

ค. ลักษณะทีส่อง  -  เก็บมาก

สถานีบริการถังลอยดีเซลริมทาง (ประเภท ค ) 

#8�	����ก��	�����	��
��� 6 ��กF'
��$ #��#8�	����ก��	�����	��
��� 6 ��กF'
��$ #��

#8�	����ก��	�����	��
��� 6 ��กF'
��$ 5	C$�#8�	����ก��	�����	��
��� 6 ��กF'
��$ 5	C$�
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สถานีบริการน้ํามัน (ประเภท ง ) 

#8�	����ก��,��5���,ก !���5��	#8�	����ก��,��5���,ก !���5��	

#8�	����ก��	�����	,��)> 5"���5��";#8�	����ก��	�����	,��)> 5"���5��";
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จ. ลักษณะที่ หนึ่ง  - เก็บนอย

จ. ลักษณะที่ สอง  - เก็บมาก

สถานีบริการน้ํามันทางน้ํา (ประเภท จ) 

#8�	����ก��	�����	��
���  ��กF'
��$ 5	C$�#8�	����ก��	�����	��
���  ��กF'
��$ 5	C$�

#8�	����ก��	�����	��
���  ��กF'
��$ #��#8�	����ก��	�����	��
���  ��กF'
��$ #��
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 สถานีบริการน้ํามันอากาศยาน  (ประเภท ฉ)
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ก���6��$�	" �"	�����	�����������ก��$,5/�5	C$�-�"����$��ก,5/�5	C$�    
-�/!/�<�"����ก ���	��� ����/� 5���<�"!�G�ก����$	:�

?ก��+	#/�	�����	����������@



24

       สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงโดยมีปริมาณการเก็บมากกวา 
500,000 ลิตร และรวมถึงสถานที่ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชเปน
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง

?6���	�����	@
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สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง แตไมรวมถึงสถานีบริการน้ํามัน

หรือคลังน้ํามัน

สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  หมายถึง

สถานที่เก็บรักษาน้ํามันมีปริมาณไมเกิน 500,000 ลิตรแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้     

(1) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่หนึ่ง

(2) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สอง

(3) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สาม

?สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน@
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รานคาปลีกน้ํามันขนาดเล็ก  

 

 

โรงงานขนาดเล็ก

สถานที่เก็บน้ํามัน  ลักษณะที่สอง
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��������ก
���������ก���������   

<����	+	��:5;/  
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      	�C	ก. ���ก.�B�.ก��-#����� <.,� DE�F�'�.�?���.���������@<����(����<���8�'
 G�����ก�.���-./.����AA������

?�	�ก��	� �5	 ���$@

      �G����ก��G��ก�������	5���A> HC$��G����ก��G��ก�������	���5��"

��
�����;;�)�	��  -�/:� ���6��,ก/	�����	������������$:� :	���ก���5��<�"�I��


,)/:5 	��5��ก�ก'JK,�
!�G�ก��:	��
�����;;�)�L��B	,	!���

?A> �	�;�)@
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  ,�/�ก����
ก��ก�ก����B	  3  ��
���

  (1)  ./+788�' 1   ก��ก�.8�'5���.1 ./ก��ก�.
                             ���8��8�     ����.����
  (2)  ./+788�' 2   ก��ก�.8�'��������@<�-��ก���
                              +���<���8�'8.��ก���  ����.� ��ก#��
   (3)  ./+788�' 3  ก��ก�.8�'�������.��@����A����ก
                              DE����A��ก���    ����.���ก 

ก����
ก��ก�ก��6!�6��
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กิจการควบคุม
ประเภทที่ 1

• สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่หนึ่ง

ประเภทที่ 2
• สถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สอง
• สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง
• สถานีบริการน้ํามันประเภท ง
• สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง

ประเภทที่ 3
• สถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สาม
• คลังน้ํามัน
• สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
• สถานีบริการน้ํามันประเภท ข
• สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง
• สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะที่สอง
• สถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ
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ก��, �ก����
ก��ก�ก��#��5���ก�ก��6!�6����
�����$ 2

ก��, �#��5���ก����
ก��ก�ก��6!�6��

DE�@� ./5�9H�/ ./ก��ก��ก�.9	�9��  ./+788�' 2 ��������

ก�. ./ก��ก��ก�.���-��ก���+���<���8�' ������ B-.� 1

ก�. ./ก��ก��ก�.���	..9<��'�+ก��ก	��<��'��<��    @<�DE�

 ./ก��ก��ก�.����ก�. ./ก��ก��ก�.8�ก�<��
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+��	)�	ก��, �#��5���ก����
ก��ก�ก��6!�6�� ��
�����$ 2

1. ����ก�. ./ก��ก��ก�.��� (��� B-.� 1) ���-��ก���+���<���8�'

2. +�,'�-��ก���+���<���8�'���.��ก�.�����#�	 @<���ก@�.������ (��� 

B-.� 2) @�	��8�'���.�������#/DE� ./ก��ก��ก�.5���.1 ./ก��

ก��ก�.����������	��8�'����
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ก���	�;�)#��5���ก����
ก��ก�ก��6!�6����
�����$ 3

การอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการควบคุม

ผูใดประสงคจะประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 ใหยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น 3 

การประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งเกินกวาหนึ่งแหง ใหผูประกอบกิจการ

ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทุกแหง

การยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหปฏิบัติดังนี้

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 ใหเปนไปตามแบบ 

ธพ.น 4

ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
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ก��)/���"�:��	�;�)

1. ,'�9(��������� B-.� 6 -.������5(�+��ก.�B..�H ./ก��7�ก���
@����A��5������ 7�@� 60 	��

2. �.	�51��8�'
3. -���.;���ก@����A�� ������ B-.� 4
4. +ก3�9��B..�+���
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,��6��+����:�,�	:��	�;�) :5 :� ,�� G�.	 7

@��8�@����A��@<�@����� B-.� 4 �#/+��� <.,� ./8���.� 
I@��8�J ��	��	��ก:.5����

,��6��+�<�	:��	�;�) :5 :� ,�� G�.	 8 :�<�	:��	�;�)
@<�@����� B-.� 4 �#/+���<.,� ./8���.� IK���#�	J ��	

��	��ก:.5����



36

6/�G����	�"�

9��B..�+���9(���@����A�� ./ก��ก��ก�.9	�9��  ./+78 8�' 3 @��8�

@����A�� ก�.���A��@<�@��1��<.,�7���/@�ก�.�..��<.,���5����(����

+�,��+-#�� �#/ก�.������@����A��@<�+.�ก+ก3�������.� ������

(1) 9(��� >���#/ 20 ��8

(2) @����A�� ./ก��ก��ก�.9	�9�� ./+788�' 3 >���#/ 200 ��8

(3) @��8�@����A�� >���#/ 200 ��8

(4) 9��B..�+��� 7���/�..����(����+�,��+-#�� 
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 ���	�5	 ���$+���	�ก��	� �5	 ���$

(1) +���� @���9�. 51��8�' <.,���-�<�/ 8�'�(�+���ก��ก�.  <.,���+<��
5�5�	���/��ก�.�(�+���ก��ก�. @�+	#�./<	���-./��8��H����1��-./
��8��H�ก<.,�@�+	#�8(�ก�.���51��8�'����

(2) �(���	������(����+-,'��.	�5�� -.���ก��+�ก5�.8�'+ก�'	����
(3) �.	� 9�� ก�ก �� <.,�������(����+�,��+-#�� 1��<.,�7���/�..�� +9.,'��

�� ก.;H <.,�5�'�@�L8�'+ก�'	����
(4) ��<���5,�+.�ก��99#@���@<�1��9(� <.,�@<�5��+�ก5�.<.,�	��1�@�+-,'�

 ./ก��ก�.-���.;� 
(5) �.	�5���#/.	�.	����+83��.���#�	.�������DE����A��<.,�.�?���.�

ก��6!�6��,�
)�!#�� 
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��ก��5	�<�F 

A> :�-�/��:5 8 �"6�� 5���-�/#/���ก#��5���!�)8�:�M

K8:8�'���.��
�(�9�ก���+ก��  1 +�,��
<.,� .�����+ก��  2,000 ��8
<.,�8����(�8��� .��

A> :���
ก��ก�ก��6!�6����
�����$ 1 <�"-�/�N���)�)��5��ก�ก'JK
K8:8�'���.��

�(�9�ก���+ก��  3 +�,��
<.,� .�����+ก�� 3 <�,'���8
<.,�8����(�8��� .��
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A> :���
ก��ก�ก��6!�6����
�����$  2 <�"-�/, �5���-�/�N���)�)��
5��ก�ก'JK

K8:8�'���.��
�(�9�ก���+ก��  6 +�,��
<.,� .�����+ก��  5 <�,'���8
<.,�8����(�8��� .��

, �ก����
ก��ก�ก��-�/8>ก) ��6��8 !	 
K8:8�'���.��

  .�����+ก�� 5 <�,'���8 
-�/, �:5 8>ก) ��6��8 !	)��6��#�$� +���	�ก��	� �5	 ���$
      K8:8�'���.��

  .�����+ก��   1  �5���8
 �#/@<�C�#5�'�@<�+#�กก��ก�.
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A> :���
ก��ก�ก��6!�6����
�����$ 3 <�"-�/-� ����	�;�)
K8:8�'���.��

�(�9�ก���+ก��  2  M
<.,� .�����+ก��  2 �5���8
<.,�8����(�8��� .��

A> :���
ก��ก�ก��6!�6����
�����$ 3 <�"-�/�D���)�)��5��ก�ก'JK 
K8:8�'���.��

�(�9�ก���+ก��  1  M

<.,� .�����+ก��  1 �5���8

<.,�8����(�8��� .��
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 .�����+ก��  5  -����8

A> :�-�/�D���)�)��6��#�$�+���G����ก��G��ก�������	

      K8:8�'���.��

�(�9�ก���+ก��  6  +�,��

<.,� .�����+ก��  5  <�,'���8

<.,�8����(�8��� .���#/@<�C�#5�'�@<�+#�กก��ก�.  
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K8:8�'���.��

�(�9�ก���+ก��  6  +�,��
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A> :�-�/:5 6!��#
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K8:8�'���.��
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กฎกระทรวง
ควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550

� กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชแลวเมื่อ 26 มกราคม 2550

~ ใหมีการควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะน้ํามันเบนซิน 
~ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ
~ ติดตั้งระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 ที่ คลัง
น้ํามันเชื้อเพลิง รถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง และสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ก และประเภท ข

~ ติดตั้งระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 2 ที่ สถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ข

~ การประกอบกิจการใหม มีผลบังคับใชทันที
~ การประกอบกิจการเดิม ภายใน 1 ปนับแตกฎกระทรวงมีผล
บังคับใช
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นิยาม

~ “ไอน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา ไอน้ํามันเบนซิน และใหหมายความ

รวมถึง ไอของน้ํามันเชื้อเพลิงอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

~ “ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 (vapour recovery  system 

stage I)” หมายความวา ระบบปองกันการแพรกระจายของไอน้ํามัน

เชื้อเพลิงไปสูบรรยากาศระหวางถังเก็บน้ํามันชื้อเพลิงกับรถขนสงน้ํามัน

ในขณะถายเทน้ํามันเชื้อเพลิง หรือระหวางการถายเทน้ํามันเชื้อเพลิงจาก

รถขนสงน้ํามันลงสูถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินในสถานีบริการน้ํามัน
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~ “ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 2 (vapour recovery system 

stage II)” หมายความวา ระบบปองกันการแพรกระจายของไอน้ํามันเชื้อเพลิง

ไปสูบรรยากาศ ระหวางการถายเทน้ํามันเชื้อเพลิงจากหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิง

ลงสูถังน้ํามันเชื้อเพลิงของรถในสถานีบริการน้ํามัน

~ “หนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง (vapour recovery unit)”  หมายความวา 

ระบบทอ ถัง และอุปกรณที่ใชในกระบวนการเปลี่ยนสถานะของไอน้ํามัน

เชื้อเพลิงใหเปนของเหลว

~ “รถขนสงน้ํามัน” หมายความวา ยานพาหนะขนสงน้ํามันทางบกที่มี ถังขนสง

น้ํามันตรึงไวดานบน ทั้งนี้ เวนแตรถไฟ

นิยาม
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ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะที ่1

ก) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี 

ปทุมธานี และเขตพื้นที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

1. สถานีบริการน้ํามันประเภท ก

2. คลังน้ํามัน

3. สถานที่เก็บรักษาน้ํามันที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง 

โดยรถขนสงน้ํามัน
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4. สถานที่ที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยระบบขนสง

น้ํามันเชื้อเพลิงทางทอและจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับรถ

ขนสงน้ํามันภายในสถานที่ดังกลาวขางตน

5. สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

ข)  ในเขตพื้นที่ทั่วประเทศ

1. สถานีบริการน้ํามันประเภท ข

2. สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

�
��6!�6��-�	�����	������������กF'
��$ 1
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ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 2

ก) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี 

ปทุมธานี และเขตพื้นที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

1.สถานีบริการน้ํามันประเภท ข

2.สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

ข) ในเขตพื้นที่ทั่วประเทศตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

1.สถานที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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~ หามมิใหรถขนสงน้ํามันที่ไมไดติดตั้งระบบควบคุมไอน้ํามัน

เชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 รับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีไอ

น้ํามันเชื้อเพลิงภายในสถานที่ตามขอ 2 แมวาสถานที่

ดังกลาวจะมีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

ลักษณะที่ 1 แลวก็ตาม
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�
��6!�6��-�	�����	���������� (Vapor Recovery System) ,�/���B	 2 �
��� 6��

���ก�'K��กF'
��$ 1 (Stage I) 
��./���ก�.�������+ 6�	��. 9,�

(1) 9#����(�����/�������./��8���#/�� ก.;H8�'�.�+	;<�	�����(���� ; 
#�������(���� +-,'�+ก3�����(������ก.1��5����(�������	�8�'9#��
��(���� @��;/8�'�����(������ก9#��@<��ก�.1�..8�ก��(���� 5(�<.��
9#����(�������8�������������<��	9	�9������(���� (VRU) +-,'�
9	�9������(����+�,��+-#�� K���9�����.?��ก�../����ก�C
���กQ<��5�'��	�#���
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 (2) รถบรรทุกน้ํามันติดตั้งระบบทอและอุปกรณรับไอน้ํามันแยก

ตางหากจากทอรับน้ํามันปกติ เมื่อรถบรรทุกน้ํามันจายน้ํามัน

ลงสูถังใตดินของสถานีบริการน้ํามันจะมีการเก็บไอน้ํามันจาก

ถังใตดินเขาสูถังน้ํามันของรถบรรทุกน้ํามัน เพื่อนํากลับไปยัง

คลังน้ํามัน

(3) สถานีบริการน้ํามันติดตั้งระบบทอไอน้ํามัน ขอตอไอน้ํามัน

และอุปกรณปองกันน้ํามันลนถัง
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���ก�'K��กF'
��$ 2 (Stage II) 
8�'51����.�ก�.��(�����������./��9	�9������(����8�'�E������(����+�,��+-#�� +�,'���ก�.
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~ 9#����(�����������<��	9	�9������(����+�,��+-#�� (Vapor Recovery 

Unit) -.���./��./��9	�9������(����8�'�8�������(����  +-,'�+ก3�
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หนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง

~ หนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง ตองประกอบดวยอุปกรณความปลอดภยัและ

สวนประกอบที่จําเปนตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด

~ หนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองสามารถควบคมุการปลอยทิ้งไอน้ํามัน

เชื้อเพลิงไดตามมาตรฐานที่กฎหมายวาดวยการสงเสรมิและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
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ใหติดตั้งหนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงในสถานที่

(1) คลังน้ํามัน

(2) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดย รถ

ขนสงน้ํามัน

(3) สถานที่ที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยระบบขนสงน้ํามัน

เชื้อเพลิง ทางทอและจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับรถขนสงน้ํามัน
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เครื่องควบคุมไอน้ํามัน (Vapor Recovery Unit)
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รถขนสงน้ํามัน

~ รถขนสงน้ํามันตองเปนระบบ Bottom Loading และติดตั้ง

ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  



62

�8+	#/�	�����	�
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รถขนสงน้ํามันระบบ Bottom Loading

อุปกรณของรถ
1. เครื่องตรวจวัดระดับน้ํามัน
2. สายสัญญาณ
3. แผงควบคุม
4. ขอตอสายสัญญาณ

อุปกรณที่สถานีจายน้ํามัน
5. แผงควบคุม
6. ขอตอสายสัญญาณ
7. ชุดสายสัญญาณ
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ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องกําหนดพื้นที่ใหมีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2550

~ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 23 พฤษภาคม 2550 และมีผลบังคับใชเมื่อ
พนกําหนด 2 ป นับจากวันประกาศ

~ กําหนดพื้นที่ใหมีการติดตัง้ระบบควบคมุไอน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะ

     ที่ 1 ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด

 1. จังหวัดชลบุรี                  5. จังหวัดสมุทรสาคร

 2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   6. จังหวัดสระบุรี

 3. จังหวัดระยอง                 7. จังหวัดสุราษฎรธานี

 4. จังหวัดสงขลา
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1. เขตคลองเตย  13. เขตบางรัก

2. เขตคลองสาน 14. เขตปทุมวัน

3. เขตจตุจักร 15. เขตปอมปราบศัตรูพาย

4. เขตจอมทอง 16. เขตพญาไท

5. เขตดินแดง 17. เขตพระนคร

6. เขตดุสิต 18. เขตยานนาวา

7. เขตธนบุรี 19. เขตราชเทวี

8. เขตบางกอกนอย 20. เขตราษฎรบูรณะ

9. เขตบางกอกใหญ 21. เขตวัฒนา

10. เขตบางคอแหลม 22. เขตสัมพันธวงศ

11. เขตบางซื่อ 23. เขตสาทร

12. เขตบางพลัด

:5 :� ���6�����$�� 	ก��5	�#���g	��,)/!�	��
ก�h:	���ก��	���กF���B	) 	-�
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สถานที่ประกอบกิจการ จํานวนเงินเอาประกันภัย 
(บาท/แหง)

1. สถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะทีส่าม 1,500,000

2. คลังน้ํามัน 25,000,000

3. สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก,ข 2,000,000
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สถานที่ประกอบกิจการ จํานวนเงินเอา
ประกันภัย (บาท)

4. สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง 1,000,000

5. สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะที่สอง 500,000

6. สถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ลักษณะที่สอง
� เก็บรักษาน้ํามันไมเกิน 500,000 ลิตร
� เก็บรักษาน้ํามันเกิน 500,000 ลิตร

1,500,000
20,000,000

��	!	���	�����
ก�	+��#8�	��$��
ก��ก�ก��    



73

จํานวนเงินการชดใชตอบุคคลภายนอก

1. กรณีคารักษาพยาบาลใหจายตามความเปนจริง ไมเกิน 
100,000 บาทตอคน

2. กรณีทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงหรือเสียชีวิตจาย 100,000 บาท
ตอคน

3. กรณีทรัพยสินเสียหายใหจายตามความเปนจริงสูงสุดไมเกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัย ตามขอ 5 ในประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน เรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการ
ประกันภัยฯ

     ทั้งนี้ กรณี 1 และ 2  รวมกัน
ตองไมเกิน 100,000 บาทตอคน
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อายุของกรมธรรมประกันภัย

      ผูประกอบการกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตองจัดทํา

กรมธรรมประกันภัยใหมีผลบังคับคุมครองตลอดเวลาที่

ประกอบการ
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ใหบริษัทประกันภัยหรือตัวแทน เปนผูรับรองกรมธรรม

ดังกลาวคุมครองตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการแจง การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2546 และประกาศกรมธุรกิจ

พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัย

ความเสียหายแกผูไดรับความเสียหายจากภัย อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  พ.ศ. 2549

กรณีกรมธรรมประกันภัยเปนของตางประเทศ
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กฏหมายอื่นที่เกี่ยวของกับคลังน้ํามัน
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กฏหมายอื่นที่เกี่ยวของกับคลังน้ํามัน
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กฏหมายอื่นที่เกี่ยวของกับคลังน้ํามัน
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กฏหมายอื่นที่เกี่ยวของกับคลังน้ํามัน
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กฏหมายอื่นที่เกี่ยวของกับคลังน้ํามัน
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กฏหมายอื่นที่เกี่ยวของกับคลังน้ํามัน



E-mail : somnuk@doeb.go.th
Tel : 02-5139460

Website : www.doeb.go.th


