
 

 

บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบกฎกระทรวงควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   

 

หลกัการ 

 

  กาํหนดหลักเกณฑ ์และวิธกีารในการควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง  

 

เหตุผล 

 

  โดยทใีนปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑใ์นการควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงซึงเกบ็รักษา 

ไว้ในสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง สถานีบริการนาํมันเชือเพลิง คลังนาํมันเชือเพลิง และ 

รถขนสง่นาํมันเชือเพลิง ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะในอากาศเพิมมากขนึ เพือป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาดังกล่าว จึงจาํเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี 

 

 



 

 

 
 

กฎกระทรวง 

ควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   

 

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ (๑) (๓) (๕) และ (๗)  

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายทมีีบทบัญญัติ 

บางประการเกียวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบั 

มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้

กระทาํได้โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี 

 

ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี 

“ไอนาํมันเชือเพลิง” หมายความว่า ไอนาํมันเบนซิน และให้หมายความรวมถึง 

ไอของนาํมันเชือเพลิงอืนทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนด 

“ระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ (vapour recovery  system stage I)” 

หมายความว่า ระบบป้องกันการแพร่กระจายของไอนาํมันเชือเพลิงไปสู่บรรยากาศ ระหว่างถังเกบ็

นาํมันเชือเพลิงกบัรถขนส่งนาํมันเชือเพลิงในขณะถ่ายเทนาํมันเชือเพลิง หรือระหว่างการถ่ายเท

นาํมันเชือเพลิงจากรถขนส่งนาํมันเชือเพลิงลงสู่ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินในสถานีบริการ

นาํมันเชือเพลิง  

“ระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๒ (vapour recovery system stage II)” 

หมายความว่า ระบบป้องกันการแพร่กระจายของไอนาํมันเชือเพลิงไปสู่บรรยากาศ ระหว่างการ

ถ่ายเทนาํมันเชือเพลิงจากหัวจ่ายนาํมันเชือเพลิงลงสู่ถังนาํมันเชือเพลิงของรถในสถานีบริการ

นาํมันเชือเพลิง 

“หน่วยควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง (vapour recovery unit)”  หมายความว่า  

ระบบท่อ ถัง และอุปกรณ์ทใีช้ในกระบวนการเปลียนสถานะของไอนาํมันเชือเพลิงให้เป็นของเหลว 

“รถขนสง่นาํมันเชือเพลิง” หมายความว่า ยานพาหนะขนสง่นาํมันทางบกทมีี 

ถังขนส่งนาํมันเชือเพลิงตรึงไว้ด้านบน  ทงันี เว้นแต่รถไฟ 

 

 

   

 



 ๒

 

หมวด ๑ 

ระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง 

 

 

ข้อ ๒  ให้มีการติดตังระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงตามลักษณะ เขตพืนท ีและ

ภายในสถานทดีังต่อไปนี 

(๑) ระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑  

       (ก) ในเขตพืนทกีรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 

และเขตพืนทอีืนตามทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนด  

    ๑. สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก  

   ๒. คลังนาํมันเชือเพลิง  

   ๓. สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงทมีีการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิง 

โดยรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง  

   ๔. สถานททีมีีการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงโดยระบบขนส่งนาํมัน

เชือเพลิงทางท่อและจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้กบัรถขนส่งนาํมันเชือเพลิงภายในสถานทดีังกล่าว

ข้างต้น 

   ๕. สถานทอีืนตามทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนด 

       (ข) ในเขตพืนททีวัประเทศ 

    ๑. สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข 

    ๒. สถานทอีืนตามทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนด 

(๒) ระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๒  

       (ก) ในเขตพืนทกีรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 

และเขตพืนทอีืนตามทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนด  

    ๑. สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข 

     ๒. สถานทอีืนตามทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนด 

       (ข) ในเขตพืนททีวัประเทศตามทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนด 

    ๑. สถานทตีามทรัีฐมนตรีประกาศกาํหนด 

 

ข้อ ๓  ห้ามมิให้รถขนส่งนาํมันเชือเพลิงทไีม่ได้ติดตังระบบควบคุมไอนาํมัน

เชือเพลิง ลักษณะท ี๑ รับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงทมีีไอนาํมนัเชือเพลิงภายในสถานทตีามข้อ ๒

แม้ว่าสถานทดีังกล่าวจะมีการติดตงัระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ แล้วกต็าม 

 

 



 ๓

 

 

หมวด ๒ 

หน่วยควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง  

 

 

  ข้อ ๔  หน่วยควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัย

และส่วนประกอบทจีาํเป็นตามมาตรฐานทกีรมธุรกิจพลังงานกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา 

  หน่วยควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงตามวรรคหนึงต้องสามารถควบคุมการปล่อยทงิ 

ไอนาํมันเชือเพลิงได้ตามมาตรฐานทกีฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสงิแวดล้อม

แห่งชาติกาํหนด 

 

  ข้อ ๕  ให้ติดตังหน่วยควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงในสถานทดีังต่อไปนี 

  (๑) คลังนาํมันเชือเพลิง  

  (๒) สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงทมีีการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงโดย     

รถขนสง่นาํมันเชือเพลิง  

  (๓) สถานททีมีีการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงโดยระบบขนส่งนาํมันเชือเพลิง 

ทางทอ่และจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้กับรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง 

 

ข้อ ๖  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงตามแนวตังชนิดหลังคาลอย (floating  roof)  หรือชนิด

หลังคาลอยภายใน (internal floating roof) ต้องจัดให้มหีน่วยควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง  

 

ข้อ ๗  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงตามแนวตังชนิดหลังคาติดตาย (fixed roof) หรือ

ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงตามแนวนอน ต้องจัดให้มีระบบท่อไอนาํมันเชือเพลิงจากถังเกบ็นาํมัน

เชือเพลิงไปยังบริเวณรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิง หรือติดตังหน่วยควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง  

หรือโดยวิธีการอนืใดทสีามารถกาํจัดไอนาํมันเชือเพลิงได้อย่างมีมาตรฐานเช่นหน่วยควบคุม 

ไอนาํมันเชือเพลิง 

 

ข้อ ๘  ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องตรวจสอบและทดสอบระบบของหน่วยควบคุม

ไอนาํมันเชือเพลิงอย่างสมาํเสมอเพือให้การปล่อยทงิไอนาํมันเชือเพลิงเป็นไปตามมาตรฐานที

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสงิแวดล้อมแห่งชาติกาํหนด 

หากการตรวจสอบและทดสอบตามวรรคหนึงพบว่าค่าการปล่อยทงิของไอนาํมนั

เชือเพลิงเกนิมาตรฐานค่าเฉลียทกีฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสงิแวดล้อม

แห่งชาติกาํหนด ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องปรับปรุงระบบของหน่วยควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง 



 ๔

เพือให้อากาศทรีะบายออกเป็นไปตามมาตรฐานทกีฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สงิแวดล้อมแห่งชาติกาํหนดโดยไม่ชักช้า 

 

ข้อ ๙  แบบของหน่วยควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี 

(๑) แบบแปลน 

(๒) แบบด้านข้าง 

(๓) แบบรูปตัด 

(๔) แบบฐานราก 

(๕) แบบแสดงรายละเอียดของระบบทอ่ ถัง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถ

ตรวจสอบได้ 

 แบบตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ใช้มาตราส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕๐  

 

ข้อ ๑๐  ระบบรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิง ต้องเป็นชนิดทมีีการรับหรือจ่ายนาํมัน

เชือเพลิงเฉพาะด้านใต้ถัง (bottom loading) และต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(๑) แบบแปลน 

(๒) แบบด้านข้าง 

(๓) แบบรูปตัด 

(๔) แบบฐานราก 

(๕) แบบแสดงรายละเอียดการติดตังของแทน่รับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิง  

พร้อมด้วยระบบทอ่และอุปกรณ์ทใีช้ในการควบคุมการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้สามารถ 

ตรวจสอบได้ 

 แบบตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ใช้มาตราส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕๐ 

 

ข้อ ๑๑  ถังเกบ็ไอนาํมันเชือเพลิงในระบบหน่วยควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ต้อง

อยู่ห่างจากแนวเขตของสถานทตีามข้อ ๕ ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร และต้องอยู่ห่างจากทพัีกอาศัย

หรือสงิทกี่อให้เกดิเปลวไฟหรือประกายไฟไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร  

 

  ข้อ ๑๒  ในกรณีหน่วยควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงมีอุปกรณ์ททีาํให้เกดิ 

อุณหภมูิถึงระดับทนีาํมันเชือเพลิงสามารถลุกไหม้ได้เอง (auto ignition temperature) อุปกรณ์

ดังกล่าวต้องอยู่ห่างจากถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร 

 

 



 ๕

 

 

  ข้อ ๑๓  ข้อต่อของแทน่รับหรือแท่นจ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องออกแบบ และ

ทดสอบตามข้อกาํหนด ดังต่อไปนี 

(๑) เป็นชนิดทใีช้กบันาํมันเชือเพลิงโดยเฉพาะ และออกแบบให้สามารถรับ

แรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๕๑๗ กิโลปาสกาล (๗๕ ปอนด์ต่อตารางนิว) และต้องสามารถทน

แรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เทา่ของแรงดันออกแบบ 

(๒) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๑.๖ มิลลิเมตร (๔ นิว) 

(๓) ในกรณีมีข้อต่อหลายตัว ระยะห่างในแนวระนาบของจุดศูนย์กลางของข้อต่อ 

แต่ละตัวต้องห่างกันไม่น้อยกว่า ๒๕๔ มิลลิเมตร (๑๐ นิว) แต่ต้องไม่เกนิ ๑.๘๓ เมตร (๖ ฟุต) 

  (๔) ติดตังสูงจากระดับพืนดินระหว่าง  ๐.๔๕๘ เมตร (๑.๕ ฟุต) ถึง ๑.๒๒ เมตร  

(๔ ฟุต)  

 

ข้อ ๑๔  ระบบทอ่สาํหรับควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

ไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๖ มิลลิเมตร (๔ นิว) และปลายท่อต้องติดตังข้อต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  

๑๐๑.๖ มิลลิเมตร (๔ นิว) 

 

  ข้อ ๑๕  ระบบอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายนาํมันเชือเพลิงของแทน่จ่ายนาํมัน

เชือเพลงิต้องออกแบบตามข้อกาํหนด ดังต่อไปนี 

(๑) ระบบอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายนาํมันเชือเพลิงขันท ี๑ ต้องประกอบด้วย

มิเตอร์และวาล์วควบคุมปริมาณนาํมันเชือเพลิง และ 

(๒) ระบบอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายนาํมันเชือเพลิงขันท ี๒ ต้องประกอบด้วยระบบ

สญัญาณจากเครอืงตรวจวัดระดับนาํมันเชือเพลิงของถังขนส่งนาํมันเชือเพลิง เพือทาํหน้าที

ควบคุมปริมาณนาํมันเชือเพลิงมิให้ล้นถังขนส่งนาํมันเชือเพลิงขณะถ่ายเทนาํมันเชือเพลิง 

 

หมวด ๓ 

การควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก                                  

และสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข 

 

 

ข้อ ๑๖  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก และสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง 

ประเภท ข ทตีังอยู่ในเขตพืนทตีามข้อ ๒ (๑) (ก) และ (ข) ต้องจัดให้มีระบบควบคุมไอนาํมัน

เชือเพลิง ลักษณะท ี๑ ซึงมีลักษณะ วิธกีารติดตัง และการทดสอบ ดังต่อไปนี 



 ๖

(๑) แบบของระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ ต้องแสดง

รายละเอียดการติดตัง ระบบทอ่ และอุปกรณ์ควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง 

(๒) ท่อไอนาํมันเชือเพลิงทใีช้สาํหรับระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ต้องทาํด้วย

วัสดุทมีีความมนัคงแขง็แรงและไม่ทาํปฏกิริิยากบันาํมันเชือเพลิง จะเป็นท่อชันเดียวหรือสองชัน 

กไ็ด้ และมีความลาดเอยีงไม่น้อยกว่า ๑ ต่อ ๑๐๐ ลาดลงไปทางด้านถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ใต้พืนดิน 

(๓) ข้อต่อทอ่ไอนาํมันเชือเพลิงต้องเป็นชนิดทสีามารถป้องกันไอนาํมันเชือเพลิง

รัวไหล (dry break fitting) และต้องมีฝาครอบปิดไว้ในขณะทไีม่มีการถ่ายเทนาํมันเชือเพลิง 

(๔) ต้องติดตงัอุปกรณ์ป้องกันการเติมนาํมันเชือเพลิงล้นถัง (overfill protection)  

ทข้ีอต่อทอ่รับนาํมันเชือเพลิงหรือข้อต่อท่อไอนาํมันเชือเพลิง 

(๕) ต้องติดตังอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศทปีลายท่อ   

ไอนาํมันเชือเพลิง ซึงมีลักษณะและการทดสอบ ดังต่อไปนี 

        (ก) อุปกรณ์นิรภัยต้องเริมเปิดระบายทคีวามดันไม่น้อยกว่าค่าความดัน 

ทเีกิดขึนในขณะถ่ายเทนาํมันเชือเพลิงจากรถขนส่งนาํมันเชือเพลิงลงสู่ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ใต้พืนดิน แต่ต้องไม่มากกว่าความดันออกแบบของถัง และเปิดระบายความดันสญุญากาศ เมอื

เกิดสญุญากาศภายในถังทมีีความดันสญุญากาศไม่เกิน ๒,๐๐๐ ปาสกาล (๘ นิวนาํ)   

         (ข) ต้องทาํการทดสอบอุปกรณ์นิรภัยดังกล่าวทุกสองปี 

  (๖) ระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงจะต้องติดตงัตามข้อกาํหนดข้อใดข้อหนึง  

ดังต่อไปนี 

(ก) ระบบทอ่แยก (two point systems) ต้องจัดให้มีข้อต่อทอ่รับนาํมัน

เชือเพลิงและข้อต่อท่อไอนาํมันเชือเพลิง สาํหรับถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินแต่ละถัง ข้อต่อ

ท่อไอนาํมันเชือเพลิงทต่ีอกับสายอ่อนของรถขนส่งนาํมันเชือเพลิงเพือนาํไอนาํมนัเชือเพลิง 

กลับสู่ถังขนส่งนาํมันเชือเพลิง ต้องมีขนาดใหญ่กว่าทอ่ไอนาํมันเชือเพลิงส่วนทแียกไปท่อระบาย

ไอนาํมันเชือเพลิง เพือให้ไอนาํมันเชือเพลิงไหลกลับเข้าสู่ถังขนส่งนาํมันเชือเพลิงได้สะดวก  

ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๑ ท้ายกฎกระทรวงนี 

(ข) ระบบทอ่สองชัน (coaxial systems) ต้องจัดให้มีข้อต่อสองชันสาํหรับรับ

นาํมันเชือเพลิงและนาํไอนาํมันเชือเพลิงกลับไว้ในทอ่เดียวกันทถีังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน   

แต่ละถัง และมีข้อต่อทอ่รับนาํมันเชือเพลิงสามทาง (coaxial delivery elbow) แยกต่อไปยัง 

สายอ่อนของรถขนสง่นาํมันเชือเพลิง  ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๒ ท้ายกฎกระทรวงนี 

(ค) ระบบท่อร่วม (manifolded systems) ต้องจัดให้มีทอ่ร่วมของท่อไอนาํมัน

เชือเพลิงสาํหรับถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินหลายถัง เพือลดจาํนวนข้อต่อทอ่ไอนาํมัน

เชือเพลิง และต้องติดตังอุปกรณ์ป้องกันนาํมันเชือเพลิงไหลเข้าท่อไอนาํมันเชือเพลิง เช่น ลินแบบ

ลูกลอย (extractable ball float valve) ทจุีดต่อท่อไอนาํมันเชือเพลิงกับท่อร่วม เพือป้องกันนาํมัน

เชือเพลิงไหลเข้าท่อไอนาํมันเชือเพลิง ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๓ ท้ายกฎกระทรวงนี แต่สาํหรับ



 ๗

กรณีทจุีดต่อทอ่ร่วมอยู่สงูกว่าถังขนสง่นาํมันเชือเพลิง ไม่ต้องติดตังอุปกรณ์ป้องกันนาํมันเชือเพลิง

ไหลเข้าสู่ทอ่ไอนาํมันเชือเพลิงกไ็ด้  ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๔ ท้ายกฎกระทรวงนี 

  (๗) เมือติดตังระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ เสรจ็แล้ว ก่อนการ   

ใช้งานต้องทาํการทดสอบระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงด้วยความดันไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ กิโลกรัม 

ต่อตารางเซนติเมตร (๑๐ ปอนด์ต่อตารางนิว) หลังจากทงิไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ีต้องไม่

ปรากฏรอยรัวซึมใด ๆ หรือทาํการทดสอบโดยวิธอีนืตามทกีรมธุรกิจพลังงานกาํหนดโดยประกาศ

ในราชกจิจานุเบกษา 

  (๘) ให้มีการทดสอบระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ ทุกสองปี  

โดยใช้กา๊ซเฉือยอดัด้วยความดันไม่น้อยกว่า ๐.๐๗ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (๑ ปอนด์ต่อ

ตารางนิว) หลังจากทงิไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ีต้องไม่ปรากฏรอยรัวซึมใด ๆ หรือทาํการ

ทดสอบโดยวิธอีนืตามทกีรมธุรกิจพลังงานกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

  (๙) การถ่ายเทนาํมันเชือเพลิงจากรถขนส่งนาํมันเชือเพลิงลงสู่ถังเกบ็นาํมัน

เชือเพลิงใต้พืนดินทตีิดตงัระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ ต้องกระทาํโดยรถขนส่ง

นาํมันเชือเพลิงทตีิดตังระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ 

 

  ข้อ ๑๗  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข ทตีังอยู่ในเขตพืนทตีาม         

ข้อ ๒ (๒) (ก) และ (ข) ต้องจัดให้มีระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๒ ซึงมีลักษณะ 

วิธกีารติดตัง และการทดสอบ ดังต่อไปนี 

  (๑) แบบของระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๒ ต้องแสดงรายละเอียด 

การติดตังระบบท่อ ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ์ควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง 

(๒) ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องมีอุปกรณ์ ดังต่อไปนี  

(ก) ต้องมีหัวจ่ายนาํมันเชือเพลิงเป็นชนิด ๒ ชัน โดยมีช่องทางจ่ายนาํมัน

เชือเพลิงและช่องทางสาํหรับให้ไอนาํมันเชือเพลิงไหลกลับคืนสู่ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน 

(ข) ต้องมีสายอ่อนเติมนาํมันเชือเพลิงเป็นชนิด ๒ ชัน โดยมีช่องทางจ่าย 

นาํมันเชือเพลิงและช่องทางสาํหรับให้ไอนาํมันเชือเพลิงไหลกลับคืนสู่ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้

พืนดิน 

  (๓) ต้องติดตังลินกันกลับ (vapour check valve) ทรีะบบท่อไอนาํมันเชือเพลิงเพือ

ป้องกันไอนาํมันเชือเพลิงในระบบไหลย้อนกลับออกทางหัวจ่ายนาํมันเชือเพลิง 

  (๔) ท่อไอนาํมันเชือเพลิงจะต้องทาํด้วยวัสดุทมีีความมนัคงแขง็แรงและไม่ทาํ

ปฏกิริิยากบันาํมันเชือเพลิง จะเป็นท่อชันเดียวหรือสองชันกไ็ด้ และลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑ ต่อ 

๑๐๐ ลาดลงไปทางด้านถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน 

(๕) การต่อทอ่ไอนาํมันเชือเพลิงของแต่ละถังเข้าร่วมกันจะต้องติดตังอุปกรณ์

ป้องกันนาํมันเชือเพลิงไหลเข้าทอ่ไอนาํมันเชือเพลิง เช่น ลินแบบลูกลอย (ball  float valve) 

เพือป้องกันนาํมันเชือเพลิงไหลเข้าไปในทอ่ไอนาํมนัเชือเพลิงหรือเข้าไปในถังอนืในขณะท ี      

รถขนสง่นาํมันเชือเพลิงถ่ายเทนาํมันเชือเพลิงลงถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน 



 ๘ 

 

  (๖) การติดตังระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๒ จะต้องเป็นชนิด 

ระบบสุญญากาศ (vacuum assist systems) โดยต้องจัดให้มีเครืองสูบสุญญากาศ (vacuum pump) 

ติดตังอยู่ในตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงหรือในระบบท่อไอนาํมันเชือเพลิง และเครืองสบูสญุญากาศนีต้อง

สามารถปรับการเปลียนแปลงแรงดูดให้สัมพันธก์บัอัตราการไหลของนาํมันเชือเพลิงทกีาํลังไหล 

ลงสู่ถังนาํมันเชือเพลิงของรถ เพือป้องกนัไม่ให้ถังนาํมันเชือเพลิงของรถเสียหาย ดังตัวอย่าง 

ภาพประกอบท ี๕ ท้ายกฎกระทรวงนี 

(๗) เมอืติดตังระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๒ เสรจ็แล้ว ก่อนการ 

ใช้งานต้องทาํการทดสอบระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงด้วยความดันไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ กิโลกรัม

ต่อตารางเซนติเมตร (๑๐ ปอนด์ต่อตารางนิว) หลังจากทงิไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ีต้องไม่

ปรากฏรอยรัวซึมใด ๆ หรือทาํการทดสอบโดยวิธอีนืตามทกีรมธุรกิจพลังงานกาํหนดโดยประกาศ

ในราชกจิจานุเบกษา 

   (๘) ให้มีการทดสอบระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๒ ทุกสองปี  

โดยใช้กา๊ซเฉือยอดัด้วยความดันไม่น้อยกว่า ๐.๐๗ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (๑ ปอนด์ต่อ

ตารางนิว)  หลังจากทงิไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ีต้องไม่ปรากฏรอยรัวซึมใด ๆ หรือทาํการ

ทดสอบโดยวิธอีนืตามทกีรมธุรกิจพลังงานกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

หมวด ๔ 

การควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงของรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง 

 

 
ข้อ ๑๘  รถขนส่งนาํมันเชือเพลิงสาํหรับสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก  

สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข คลังนาํมันเชือเพลิง สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง 
ทมีีการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงโดยรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง และสถานททีมีีการรับหรือจ่าย 
นาํมันเชือเพลิงโดยระบบขนส่งนาํมันเชือเพลิงทางทอ่และจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้กับรถขนส่งนาํมัน
เชือเพลิงในเขตพืนทตีามข้อ ๒ (๑) (ก) และ (ข) ต้องเป็นรถขนสง่นาํมันเชือเพลิงทรัีบหรือ 

จ่ายนาํมันเชือเพลิงใต้ถัง (bottom loading) และติดตังระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ 

 

  ข้อ ๑๙  ระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ ของรถขนส่งนาํมัน
เชือเพลิงต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วนประกอบทจีาํเป็นตามมาตรฐานทกีรมธุรกจิ
พลังงานกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องติดตังตามแบบทไีด้รับอนุญาต  

 

 

 



 ๙ 

ข้อ ๒๐  ข้อต่อทใีช้สาํหรับการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงใต้ถัง (bottom loading)  

ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 

(๑) เป็นชนิดพอพเพท็วาล์ว (poppet valve) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๑.๖ 

มิลลิเมตร (๔ นิว) สามารถเปิดได้ลึก ๕๐.๘ มิลลิเมตร (๒ นิว) โดยวัดจากหน้าสมัผัสหน้าสดุ 
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(๒) ออกแบบให้สามารถใช้งานทแีรงดันไม่น้อยกว่า ๕๑๗ กิโลปาสกาล (๗๕ ปอนด์

ต่อตารางนิว) และสามารถทนแรงดันทดสอบได้ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เทา่ของแรงดันใช้งาน 

(๓) ออกแบบให้มีการสญูเสียนาํมันเชือเพลิงระหว่างใช้งานน้อยทสีุด โดยเมอื 

ถอดข้อต่อออกจากกนัจะมีนาํมันเชือเพลิงสญูเสียได้ไม่เกิน ๑๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อการถอด
หนึงครัง โดยหาค่าเฉลียจากการถอดสามครัง 

(๔) ออกแบบให้มีการระบายนาํมันเชือเพลิงทตีกค้างอยู่ภายในจนหมดหลังการ
ถ่ายเทนาํมันเชือเพลิง 

(๕) มีฝาครอบป้องกันฝุ่ นละออง โดยฝาครอบต้องสามารถป้องกันนาํมัน 

เชือเพลิงรัวไหลจากข้อต่อได้ด้วย 

 

ข้อ ๒๑  ถังขนส่งนาํมนัเชือเพลิงและข้อต่ออุปกรณ์รับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิง  
ใต้ถัง ต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดดังต่อไปนี 

(๑) ข้อต่อรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องติดตังไว้ด้านซ้ายของรถขนส่งนาํมัน 

เชือเพลิง 

 (๒) ในกรณีทมีีข้อต่อรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงหลายตัว ระยะห่างในแนว
ระนาบของจุดศูนย์กลางของข้อต่อต้องห่างกนัไม่น้อยกว่า ๒๕๔ มิลลิเมตร (๑๐ นวิ) แต่ต้องไม่เกิน 

๑.๘๓ เมตร (๖ ฟุต) ด้านหน้าของข้อต่อต้องอยู่ในแนวดิง และอยู่ลึกจากด้านทกีว้างทสีุดของตัวถัง 

รถไม่เกนิ ๑๕๒.๔ มิลลิเมตร (๖ นิว) 

(๓) ข้อต่อรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องติดตังอยู่สูงจากระดับพืนดินไม่เกิน  

๑.๒๒ เมตร (๔ ฟุต) ในขณะทถีังขนสง่นาํมันเชือเพลิงว่างเปล่า และต้องอยู่สูงจากระดับพืนดิน

ไม่น้อยกว่า ๐.๔๕๘ เมตร (๑.๕ ฟุต) ในขณะบรรจุนาํมันเชือเพลิงเตม็ถัง 

(๔) ระบบทอ่และอุปกรณ์ของถังขนส่งนาํมันเชือเพลิงต้องออกแบบให้สามารถ 

ใช้งานทแีรงดันไม่น้อยกว่า ๕๑๗ กิโลปาสกาล (๗๕ ปอนด์ต่อตารางนิว) และต้องสามารถทน

แรงดันทดสอบได้ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เทา่ของแรงดันใช้งาน หากอุปกรณ์ใดไม่สามารถทนต่อแรงดัน 

ดังกล่าวได้ต้องแยกอุปกรณ์นันๆ ออกต่างหากจากระบบรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงใต้ถัง 

(๕) ถังขนส่งนาํมันเชือเพลิงต้องมอีุปกรณ์นิรภัยระบายแรงดันและสญุญากาศ 

เพือป้องกันถังเสยีหายจากการเปลยีนแปลงแรงดันระหว่างการถ่ายเทนาํมันเชือเพลิง 

 



 ๑๐

ข้อ ๒๒  ถังขนส่งนาํมันเชือเพลิงของรถขนส่งนาํมันเชือเพลิงต้องมีเครืองตรวจ

วัดระดับนาํมนัเชือเพลิงติดตังไว้ทุกช่องบรรจุนาํมันเชือเพลิงเพือป้องกนัการเติมนาํมันเชือเพลิง

ล้นถัง โดยอาจเป็นระบบใดระบบหนึง ดังต่อไปนี 

(๑) ระบบเทอร์มิสเตอร์ (thermistor system) ได้แก่ ระบบตรวจสอบการ 

เปลียนแปลงของอุณหภูมิ ขณะทเีครืองตรวจอยู่ในอากาศอุณหภมิูจะสูงกว่าเมืออยู่ในนาํมัน

เชือเพลิง เมือมีนาํมันเชือเพลิงมาสัมผัสกับเครืองตรวจจะทาํให้อุณหภมูิของเครืองตรวจตาํลง 

และทาํให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าของเครืองตรวจเปลียนแปลงไปและส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยัง

สถานีจ่ายนาํมันเชือเพลิง โดยระบบควบคุมทสีถานีจ่ายนาํมันเชือเพลิงจะตรวจสอบระดับนาํมัน

เชือเพลิงในถังและสงัปิดวาล์วจ่ายนาํมันเชือเพลิงเพือป้องกันนาํมันเชือเพลิงล้นถัง 

(๒) ระบบออปติคอล (optical system) ได้แก่  ระบบตรวจสอบการสะท้อนแสง

ภายในเครืองตรวจ ขณะทเีครืองตรวจอยู่ในอากาศแสงจะสามารถสะท้อนกลับไปยังเครืองตรวจจับ

แสง (photo detector) เมอืมีนาํมันเชือเพลิงมาสัมผัสกับเครืองตรวจ ลาํแสงจะไม่สะท้อนกลับไปยัง

เครืองตรวจจับแสงและส่งสญัญาณไฟฟ้าไปยังสถานีจ่ายนาํมันเชือเพลิง โดยระบบควบคุมทสีถานี

จ่ายนาํมันเชือเพลิงจะตรวจสอบระดับนาํมันเชือเพลิงในถังและสงัปิดวาล์วจ่ายนาํมันเชือเพลิงเพือ

ป้องกันนาํมันเชือเพลิงล้นถัง  เครืองตรวจระบบออปติคอลต้องอยู่ห่างจากวาล์วระบายอากาศเพือลด

การเกดิฝ้าซึงจะรบกวนการทาํงานของเครืองตรวจ 

 

ข้อ ๒๓  เต้ารับสญัญาณไฟฟ้า (receptacle) ทใีช้กับเครืองตรวจวัดระดบันาํมัน

เชือเพลิงทตีิดตังบนรถขนส่งนาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๒๒ ต้องอยู่ห่างจากข้อต่อรับหรือจ่ายนาํมัน

เชือเพลิงไม่เกนิ ๒.๑๓๔ เมตร (๗ ฟุต) และต้องอยู่ในตาํแหน่งทไีม่กดีขวางการปฏิบัติงานขณะ

ถ่ายเทนาํมันเชือเพลิง 

 

ข้อ ๒๔   ระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ ต้องมีระบบทอ่ซึงมีพืนท ี 

หน้าตัดไม่น้อยกว่าพืนทหีน้าตัดของท่อ ๑๐๑.๖ มิลลิเมตร (๔ นิว) ปลายทอ่ต้องติดตังข้อต่อ 

ไอนาํมันเชือเพลิงขนาด ๑๐๑.๖ มิลลิเมตร (๔ นิว) ระบบทอ่ทต่ีอระหว่างช่องบรรจุนาํมัน

เชือเพลิงกับระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ต้องมีพืนทหีน้าตัดไม่น้อยกว่าพืนทหีน้าตัดของ 

ท่อ ๗๖.๒ มิลลิเมตร (๓ นิว) 

 

                   ข้อ ๒๕  ข้อต่อทอ่ไอนาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๒๔ ต้องเป็นชนิดแบบสวมเรว็ 
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Vehicles และห้ามใช้ข้อต่อสาํหรับรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงเป็นข้อต่อไอนาํมันเชือเพลิง 

 

 

 



 ๑๑

ข้อ ๒๖  ข้อต่อทอ่ไอนาํมันเชือเพลิงต้องติดตงัในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึง  

ดังต่อไปนี 

(๑) อยู่ในแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของข้อต่อทใีช้สาํหรับรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิง

ใต้ถังขนส่งนาํมันเชือเพลิง และอยู่ห่างจากข้อต่อสาํหรับรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงใต้ถังขนส่ง

นาํมันเชือเพลิงไม่เกนิ ๒.๑๓๔ เมตร (๗ ฟุต)  

(๒) บริเวณหัวถังขนส่งนาํมันเชือเพลิงด้านท้ายรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง 

(๓) ศูนย์กลางของข้อต่อทอ่ไอนาํมันเชือเพลิงต้องสงูจากระดับพืนดินไม่เกิน     

๑.๕๒๔ เมตร (๕ ฟุต) ในขณะทถีังขนส่งนาํมันเชือเพลิงว่างเปล่า และไม่น้อยกว่า ๐.๖๐๙ เมตร 

(๒ ฟุต) ในขณะทบีรรจุนาํมันเชือเพลิงเตม็ถัง 

 

ข้อ ๒๗  อุปกรณ์ของระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ ทตีิดตังอยู่

เหนือถังขนส่งนาํมันเชือเพลิงต้องติดตังอยู่ตาํกว่าระดับโกร่งป้องกันของรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง

กรณีรถพลิกควาํ (overturn protection) 

 

 ข้อ ๒๘  ก่อนการใช้งานครังแรก ระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ 

ต้องได้รับการทดสอบว่าสามารถควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงได้ โดยทาํการทดสอบด้วยแรงดัน  

๔,๕๐๐ ปาสกาล (๑๘ นิวนาํ) และแรงดันสญุญากาศ ๑,๕๐๐ ปาสกาล (๖ นิวนาํ) เป็นเวลา ๕ นาท ี

และต้องมีแรงดันเปลียนแปลงได้ไม่เกิน ๗๕๐ ปาสกาล (๓ นิวนาํ)  และต้องทาํการทดสอบระบบ

ควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ ว่าสามารถควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงได้โดยวิธดีังกล่าวทุก ๆ 

สองปี หรือทดสอบโดยวิธกีารอนืตามทกีรมธรุกิจพลังงานกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๕ 

มาตรฐานของอุปกรณ์และผู้ทดสอบระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง 

 

 

  ข้อ ๒๙  อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายนาํมันเชือเพลิงของแท่นจ่ายนาํมันเชือเพลิงตาม

ข้อ ๑๕ อุปกรณ์ของระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ ตามข้อ ๑๖ และอุปกรณ์ของ

ระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๒ ตามข้อ ๑๗ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทกีรมธุรกิจ

พลังงานกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

  

  ข้อ ๓๐  การทดสอบระบบของหน่วยควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๘ ระบบ 

ควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ ตามข้อ ๑๖ และระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะ

ท ี๒ ตามข้อ ๑๗ ต้องดาํเนินการโดยกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ทดสอบทมีีคุณสมบัติตาม

กฎกระทรวงทอีอกตามมาตรา ๗ (๔)  



 ๑๒ 

บทเฉพาะกาล 

  

 

  ข้อ ๓๑  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก และสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง

ประเภท ข ซึงตังอยู่ในเขตพืนทตีามข้อ ๒ ทไีด้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมนาํมัน 

เชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ หรือได้รับความเหน็ชอบแบบแปลน

แผนผัง และแบบก่อสร้างตามประกาศกรมโยธาธกิาร เรือง มาตรฐานความปลอดภัยของ 

สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภทท ี๑ ลงวันท ี๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือประกาศ 

กรมโยธาธกิาร เรือง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภทท ี๒  

ลงวันท ี๓๐ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๓๘ ก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง 

ติดตังอุปกรณ์ป้องกันการเติมนาํมันเชือเพลิงล้นถัง ตามข้อ ๑๖ (๔) เว้นแต่ในกรณีทีมีการ 

ทดสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินตามกฎหมาย สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงดังกล่าวจะต้อง 

ติดตงัอุปกรณ์ป้องกันการเติมนาํมันเชือเพลิงล้นถังตามข้อ ๑๖ (๔) 

 

  ข้อ ๓๒  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข ทไีด้รับอนุญาตตามพระราช 

บัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ ทไีด้จัดให้มี

ระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๑ และระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิง ลักษณะท ี๒ 

แล้ว แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทกีาํหนดไว้ในกฎกระทรวงนี ให้สามารถใช้ระบบควบคุมไอนาํมัน

เชือเพลิงดังกล่าวได้ต่อไป แต่หากมีการดัดแปลง ต่อเติม หรือเปลียนแปลงระบบควบคุมไอ

นาํมันเชือเพลิงดังกล่าว ต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามทกีาํหนดในกฎกระทรวงนี 

 

  ข้อ ๓๓  ภายใต้บังคับข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ สถานีบริการนาํมันเชือเพลิง 

ประเภท ก  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข คลังนาํมันเชือเพลิง สถานทเีกบ็รักษานาํมัน

เชือเพลิงทมีีการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงโดยรถขนส่งนาํมันเชือเพลิง และสถานททีมีีการรับหรือ

จ่ายนาํมันเชือเพลิงโดยระบบขนส่งนาํมันเชือเพลิงทางท่อและจ่ายนาํมนัเชือเพลิงให้กับรถขนสง่

นาํมันเชือเพลิงในเขตพืนทตีามข้อ ๒ ทไีด้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ หรือได้รับความเหน็ชอบแบบแปลนแผนผัง และ

แบบก่อสร้างตามประกาศกรมโยธาธกิาร เรือง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการนาํมัน

เชือเพลิงประเภทท ี๑ ลงวันท ี๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือประกาศกรมโยธาธิการ เรือง  

มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภทท ี๒ ลงวันท ี๓๐ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๓๘ ทยัีงไม่มีระบบควบคุมไอนาํมันเชือเพลิงตามกฎกระทรวงนี ต้องจัดให้มีระบบควบคุม 

ไอนาํมันเชือเพลิงภายในหนึงปีนับตงัแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 

 

 



 ๑๓

ข้อ ๓๔  รถขนส่งนาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๑๘ ซึงได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการขนส่งทางบกก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ ต้องจัดให้มีระบบควบคุมไอนาํมัน 

เชือเพลิงภายในหนึงปีนับตงัแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 

 

     ให้ไว้  ณ  วันท ี ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

                                                       นายปิยสวัสดิ  อัมระนันทน์ 

                                                      (นายปิยสวัสดิ  อัมระนันทน์) 

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๔ ตอนท ี๗ ก วันท ี๒๖ มกราคม ๒๕๕๐, 
หน้า ๗ 


