
 
 

 

บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบกฎกระทรวงควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง (ฉบับท ี๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

 

หลกัการ 

 

แก้ไขเพิมเติมกฎกระทรวงควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี 

(๑) กาํหนดบทนิยามคาํว่า “นาํมันเชือเพลิง” โดยไม่ให้รวมถึงกา๊ซธรรมชาติ

และกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

(๒) กาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงในเขตพืนท ี

ทรัีฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศกาํหนดให้มีการติดตงัระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง 

ลักษณะท ี๑ 

 

เหตุผล 

 

โดยทกีฎกระทรวงควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับกบั

นาํมันเชือเพลิงทมีีลักษณะเป็นของเหลวตามพระราชบัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ซึงต่อมาพระราชบัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง (ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ขยายขอบเขต 

ของนาํมันเชือเพลิงให้รวมถึงกา๊ซธรรมชาติและกา๊ซปิโตรเลียมเหลวด้วย ดังนัน เพือให้เกิด 

ความชัดเจนว่ากฎกระทรวงควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับกบันาํมัน

เชือเพลิงทมีีลักษณะเป็นของเหลวเทา่นัน สมควรกาํหนดบทนิยามคาํว่า “นาํมันเชือเพลิง”  

ไม่ให้รวมถึงกา๊ซธรรมชาติและกา๊ซปิโตรเลียมเหลว  นอกจากนี โดยทกีารออกประกาศกาํหนด

เขตพืนทใีห้มีการติดตังระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ เป็นภาระแก่ผู้ประกอบ

กิจการในเขตพืนทนีันโดยไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธกีาร

จ่ายนาํมันเชือเพลิงของคลังนาํมันเชือเพลิง สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงทมีีการจ่ายนาํมัน

เชือเพลิงให้กบัรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง สถานททีมีีการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงโดยระบบขนส่ง

นาํมันเชือเพลิงทางท่อและจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้กับรถขนสง่นาํมันเชือเพลิง และระบบรับนาํมัน

เชือเพลิงของรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง ในเขตพืนทนีันให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกจิและ

เทคโนโลยีในปัจจุบัน  จึงจาํเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี



 
 
 

กฎกระทรวง 

ควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง (ฉบับท ี๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

 

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ (๑) (๓) และ (๗) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนาํมัน

เชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง (ฉบับท ี๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายทมีีบทบัญญัติบางประการเกียวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาํได้โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี 

 

ข้อ ๑  ให้เพิมบทนิยามคาํว่า “นาํมันเชือเพลิง” ก่อนบทนิยามคาํว่า “ไอนาํมัน

เชือเพลิง” ในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

““นาํมันเชือเพลิง” หมายความว่า นาํมันเชือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมนาํมันเชือเพลิง แต่ไม่รวมถึงกา๊ซธรรมชาติและกา๊ซปิโตรเลียมเหลว” 

 

ข้อ ๒  ให้เพิมความต่อไปนีเป็นข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ แห่งกฎกระทรวง

ควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“ข้อ ๓๕  ให้คลังนาํมันเชือเพลิง สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงทมีีการจ่าย

นาํมันเชือเพลิงให้กบัรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง และสถานททีมีีการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิง 

โดยระบบขนสง่นาํมันเชือเพลิงทางทอ่และจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้กบัรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง  

ทตีงัอยู่ในเขตพืนทตีามประกาศกาํหนดเขตพืนททีอีอกตามข้อ ๒ (๑) (ก) ติดตังระบบจ่ายนาํมัน

เชือเพลิงชนิดทมีีการจ่ายนาํมันเชือเพลิงใต้ถัง (bottom loading) ให้กับรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง 

และจะติดตังระบบจ่ายนาํมันเชือเพลิงชนิดทมีีการจ่ายนาํมันเชือเพลิงเหนือถัง (top loading) 

ให้กับรถขนสง่นาํมันเชือเพลิงด้วยกไ็ด้ 

ในกรณีทตีิดตงัระบบจ่ายนาํมันเชือเพลิงชนิดทมีีการจ่ายนาํมันเชือเพลิงใต้ถัง 

ต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามทกีาํหนดในกฎกระทรวงนี และในกรณีทตีิดตังระบบจ่ายนาํมัน

เชือเพลิงชนิดทมีีการจ่ายนาํมันเชือเพลิงเหนือถัง ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติตามข้อ ๑๐  

และข้อ ๑๓ และต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนด 

ข้อ ๓๖  รถขนส่งนาํมันเชือเพลิงทไีด้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกก่อนวันทปีระกาศกาํหนดเขตพืนททีอีอกตามข้อ ๒ (๑) (ก) 

ใช้บังคับ สามารถนาํมารับนาํมันเชือเพลิงในสถานทตีามข้อ ๓๕ ได้ ไม่ว่าจะมีระบบรับนาํมัน

เชือเพลิงชนิดทมีีการรับนาํมันเชือเพลิงใต้ถัง (bottom loading) หรือชนิดทมีีการรับนาํมัน

เชือเพลิงเหนือถัง (top loading) 



 ๒

ในกรณีทมีีระบบรับนาํมันเชือเพลิงชนิดทีมีการรับนาํมันเชือเพลิงใต้ถัง  

ต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามทกีาํหนดในกฎกระทรวงนี และในกรณีทมีีระบบรับนาํมันเชือเพลิง

ชนิดทมีีการรับนาํมันเชือเพลิงเหนือถัง ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏบิัติตามข้อ ๑๘ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ 

และข้อ ๒๒ และต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนด 

ในกรณีทรีถขนสง่นาํมันเชือเพลิงตามวรรคหนึงได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ

การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเกินสบิปีก่อนวันทปีระกาศกาํหนดเขตพืนท ี

ทอีอกตามข้อ ๒ (๑) (ก) ใช้บังคับ ถ้ามีระบบรับนาํมันเชือเพลิงชนิดทมีีการรับนาํมนัเชือเพลิง

เหนือถัง ต้องทาํการทดสอบระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๒๘ ทุกหนึงปี การทดสอบ 

ให้กระทาํโดยวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครืองกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และให้เกบ็รายงาน 

ผลการทดสอบไว้ทรีถขนส่งนาํมันเชือเพลิงให้สามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๓๗  รถขนส่งนาํมันเชือเพลิงทรัีบนาํมันเชือเพลิงในสถานทตีามข้อ ๓๕ และ

มีการจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้แก่สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงเฉพาะทตีังอยู่นอกเขตพืนททีกีาํหนด 

ให้มีการติดตังระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏบิัติตามข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕  

และข้อ ๒๖” 

 

ข้อ ๓  เมอืครบกาํหนดสองปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ คลังนาํมัน

เชือเพลิง สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงทมีีการจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้กับรถขนสง่นาํมัน

เชือเพลิง และสถานททีมีีการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงโดยระบบขนสง่นาํมันเชือเพลิงทางทอ่ 

และจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้กับรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง ทตีงัอยู่ในเขตพืนทตีามประกาศกาํหนด 

เขตพืนททีอีอกตามข้อ ๒ (๑) (ก) แห่งกฎกระทรวงควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มี

หัวจ่ายนาํมันเชือเพลิง (loading arm) ชนิดทมีีการจ่ายนาํมันเชือเพลิงเหนือถัง (top loading) 

ได้ไม่เกนิผลิตภัณฑ์ละหนึงหัวจ่าย 

 

ข้อ ๔  เมอืครบกาํหนดสบิปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ ระบบจ่ายนาํมัน

เชือเพลิงของคลังนาํมันเชือเพลิง สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงทมีีการจ่ายนาํมันเชือเพลิง

ให้กับรถขนสง่นาํมันเชือเพลิง และสถานททีมีีการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงโดยระบบขนส่ง

นาํมันเชือเพลิงทางท่อและจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้กับรถขนสง่นาํมันเชือเพลิง และระบบรับนาํมัน

เชือเพลิงของรถขนส่งนาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ แห่งกฎกระทรวงควบคุมไอนาํมัน

เชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงนี แล้วแต่กรณี ต้องเป็นชนิดทมีีการรับ

หรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงใต้ถัง (bottom loading) เทา่นัน 

 

 ให้ไว้ ณ วันท ี  ๒  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

                 นายวรรณรัตน์  ชาญนุกูล 

       (นายวรรณรัตน์  ชาญนุกูล) 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๗ ตอนท ี๒๗ ก วันท ี๒๖ เมษายน ๒๕๕๓, 

หน้า ๗ 


