
“ กิจการควบคุมตาม พ.ร.บ.ควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง
กบัการท าประกนัภยั ”
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หวัขอ้การบรรยาย

• กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุน า้มนัเชือ้เพลงิ

• ก าหนดหลกัเกณฑ์ – ประเภทกิจการควบคมุ

• แบบค าขอ – ใบอนญุาต
• ประกนัภยั
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กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง

• พระราชบัญญัตคิวบคุมน า้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

• พระราชบัญญัตคิวบคุมน า้มันเชือ้เพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
- ยกเลิกประกาศของคณะปฏวัิต ิฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

- นิยามค าว่า “น า้มันเชือ้เพลิง” ใหม่ให้หมายความรวมถงึ“ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”

และ “ ก๊าซธรรมชาต ิ”

- ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข

ที่ออก  หรือก าหนดตามพระราชบญัญัตคิวบคุมน า้มันเชือ้เพลิง ฯ
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กจิการควบคุม ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน า้มันเชือ้เพลิง

LPG

OIL
CNG
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กิจการควบคุมประเภทที่ ๑
• สามารถประกอบการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ

กิจการควบคุมประเภทที่ ๒
• เมื่อจะประกอบการต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน

กิจการควบคุมประเภทที่ ๓
• ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้
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ก าหนดหลกัเกณฑ ์– ประเภทกิจการควบคุม

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการแจง้ การอนุญาต
และอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้ามนัเช้ือเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๖
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หลักการเก็บน า้มันเชือ้เพลิง 
• เป็นไปตามประเภทและลักษณะของกจิการควบคุมน า้มันเชือ้เพลิง 

• ให้เกบ็ในภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี ้

Refrigerated

Liquid

Vapor
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ประเภทของกิจการควบคุม

 กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ (ข้อ ๔๒)

 กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (ข้อ ๔๓)

 กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ข้อ ๔๔)
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กิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ น ้ ามนั
• (๑) ถงัขนสง่น า้มนั
• (๒) คลงัน า้มนั
• (๓) สถานท่ีเก็บรักษาน า้มนั ลกัษณะท่ีสาม
• (๔) สถานีบริการน า้มนัประเภท ก
• (๕) สถานีบริการน า้มนัประเภท ข
• (๖) สถานีบริการน า้มนัประเภท ค ลกัษณะท่ีสอง
• (๗) สถานีบริการน า้มนัประเภท จ ลกัษณะท่ีสอง
• (๘) สถานีบริการน า้มนัประเภท ฉ
• (๙) ระบบการขนสง่น า้มนัทางท่อ
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กิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

• (๑๐) ถงัขนสง่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
• (๑๑) คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว
• (๑๒) สถานที่บรรจกุ๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
• (๑๓) สถานที่บรรจกุ๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
• (๑๔) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
• (๑๕) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลกัษณะที่สาม
• (๑๖) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย ลกัษณะที่สอง
• (๑๗) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลกัษณะที่สอง
• (๑๘) ระบบการขนสง่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางทอ่
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กิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ก๊าซธรรมชาติ

• (๑๙) ถงัขนสง่ก๊าซธรรมชาติ

• (๒๐) คลงัก๊าซธรรมชาติ

• (๒๑) สถานท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ

• (๒๒) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

• (๒๓) ระบบการขนสง่ก๊าซธรรมชาตทิางท่อ
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ประเภทกจิการควบคมุ

 ถงัขนสง่น า้มนั

 คลงัน า้มนั

 สถานทีเ่ก็บรกัษาน า้มนั

 สถานบีรกิารน า้มนั

 ระบบการขนสง่น า้มนัทางทอ่
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“ถงัขนสง่น า้มนั" 

ภาชนะส าหรบับรรจนุ า้มนั เพือ่ใชใ้นการขนสง่น า้มนั 

ทีน่ ามาตรงึไวก้บัตวัโครงรถหรอืแครร่ถไฟ ทีม่ปีรมิาณความจุ

เกนิ 500 ลติรขึน้ไป 

“สถานทีเ่ก็บรกัษาน า้มนั" 

สถานทีท่ ีใ่ชใ้นการเก็บน า้มนัเชือ้เพลงิ ทีม่ปีรมิาณ 

ไมเ่กนิ 500,000 ลติร

"คลงัน า้มนั" 

สถานทีท่ ีใ่ชใ้นการเก็บน า้มนัเชือ้เพลงิ ทีม่ปีรมิาณ

เกนิ 500,000 ลติร
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นยิาม



"สถานบีรกิารน า้มนั" 

สถานทีเ่ก็บน า้มนัเชือ้เพลงิ เพือ่ใหบ้รกิารน า้มนัเชือ้เพลงิ
แกย่านพาหนะ

“ระบบการขนสง่น า้มนัทางทอ่" 

ระบบทีเ่ก ีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยน า้มนัจากอปุกรณ์

วดัปรมิาตรน า้มนัผา่นทอ่ขนสง่น า้มนัตน้ทาง

ไปยงัอปุกรณ์วดัปรมิาตรน า้มนัทีป่ลายทาง
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นยิาม
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ถงัขนสง่น า้มนั

ถงัขนสง่น า้มนั หมายถงึ
ภาชนะส าหรับบรรจนุ ้ามันเพือ่ใชใ้นการขนสง่น ้ามันทีม่ปีรมิาณความจเุกนิ 

500 ลติรขึน้ไป ทีน่ ามาตรงึไวก้บัตวัโครงรถหรอืแครร่ถไฟ หรอืทีส่รา้งเขา้ไวด้ว้ยกนักบั
ตวัรถ

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=iSIRuWzSpPZRvM&tbnid=DFlBr5Bg_IIgFM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.hflight.net/forums/topic/7804-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-tg8421-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E/&ei=-yjBUe_DKIOYrAeYuYDwAQ&psig=AFQjCNGErogyD1Nb4DoYOHVTMt4ZioX4Fg&ust=1371699835765357
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=iSIRuWzSpPZRvM&tbnid=DFlBr5Bg_IIgFM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.hflight.net/forums/topic/7804-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-tg8421-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E/&ei=-yjBUe_DKIOYrAeYuYDwAQ&psig=AFQjCNGErogyD1Nb4DoYOHVTMt4ZioX4Fg&ust=1371699835765357


คลงัน า้มนั

หมายถงึ คลงัน า้มนัเชือ้เพลงิทีใ่ชส้ าหรบัเก็บน า้มนัมปีรมิาณ

เกนิ 500,000 ลติร ขึน้ไป
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คลงัน า้มนั
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สถานทีเ่ก็บรกัษาน า้มนั

หมายถงึ สถานทีท่ ีใ่ชใ้นการเก็บน า้มนัทีม่ปีรมิาณ

รวมไมเ่กนิ 500,000 ลติร 

แบง่เป็น 3 ลกัษณะ
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สถานทีเ่ก็บรกัษาน า้มนั

(1)สถานทีเ่ก็บรกัษาน า้มนั ลกัษณะที่ 1
สถานทีเ่ก็บน ้ามันชนดิใดชนดิหนึง่หรอื

หลายชนดิ ดงัตอ่ไปนี้
เก็บน ้ามันชนดิไวไฟมาก

ปรมิาณไมเ่กนิ   40 ลติร 
หรอื

ชนดิไวไฟปานกลาง 
ปรมิาณไมเ่กนิ 227 ลติร 

หรอื
ชนดิไวไฟนอ้ย         
ปรมิาณไมเ่กนิ 454 ลติร
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สถานทีเ่ก็บรกัษาน า้มนั

(2) สถานทีเ่ก็บรกัษาน า้มนั ลกัษณะที่ 2
เก็บน ้ามันชนดิไวไฟมาก 

ปรมิาณเกนิ 40 ลติร แต่ไม่เกนิ 454 ลติร
หรอื

ชนดิไวไฟปานกลาง 
ปรมิาณเกนิ 227 ลติร แต่ไม่เกนิ 1,000 ลติร

หรอื 
ชนดิไวไฟนอ้ย 

ปรมิาณเกนิ 454 ลติร แตไ่มเ่กนิ 15,000 ลติร
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สถานทีเ่ก็บรกัษาน า้มนั

(3) สถานทีเ่ก็บรกัษาน า้มนั ลกัษณะที่ 3
เก็บน ้ามันชนดิไวไฟมาก 

ปรมิาณเกนิ 454 ลติรขึน้ไป 
หรอื

ชนดิไวไฟปานกลาง 
ปรมิาณเกนิ 1,000 ลติรขึน้ไป 

หรอื
ชนดิไวไฟนอ้ย 
ปรมิาณเกนิ 15,000 ลติรขึน้ไป 

ทัง้นีป้รมิาณรวมทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิ 500,000 ลติร
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รา้นคา้ปลกีน า้มนัขนาดเล็ก

สถานทีเ่ก็บรกัษาน า้มนั ลกัษณะที ่1
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สถานทีเ่ก็บรกัษาน า้มนั ลกัษณะที ่2



ถงัเก็บน า้มนัขนาดใหญ่

ในโรงงานอตุสาหกรรม 
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โรงเก็บน า้มนัหลอ่ลืน่ 

(ไมเ่กนิ 500,000 ลติร)  

สถานทีเ่ก็บรกัษาน า้มนั ลกัษณะที ่3



สถานบีรกิารน า้มนั

เป็นสถานทีท่ ีใ่ชใ้นการเก็บน า้มนั เพือ่ใหบ้รกิาร

น า้มนัแกย่านพาหนะ (รถ เรอื เครือ่งบนิ)

แบง่เป็น 6 ประเภท
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สถานบีรกิารน า้มนั แบง่ 6 ประเภท

1. สถานบีรกิารน า้มนั ประเภท ก

2. สถานบีรกิารน า้มนั ประเภท ข

3. สถานบีรกิารน า้มนั ประเภท ค

3.1 ประเภท ค ลกัษณะทีห่นึง่

3.2 ประเภท ค ลกัษณะทีส่อง

4. สถานบีรกิารน า้มนั ประเภท ง

5. สถานบีรกิารน า้มนั ประเภท จ

5.1 ประเภท จ ลกัษณะทีห่นึง่

5.2 ประเภท จ ลกัษณะทีส่อง

6. สถานบีรกิารน า้มนั ประเภท ฉ

26



สถานบีรกิาร ประเภท ก

(ถนนสาธารณะ ≥ 12 ม. สว่นบคุคล ≥ 10 ม.)

สถานบีรกิาร ประเภท ข

(ถนนสาธารณะ < 12 เมตร สว่นบคุคล < 10 ม.) 

สถานบีรกิารน า้มนั ประเภท ก
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ค. ลกัษณะที ่1
สถานบีรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแก่
ยานพาหนะทางบก ทีเ่ก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณ
ไมเ่กนิ 10,000 ลติร ไวใ้นถังเก็บน ้ามัน
เหนอืพืน้ดนิ และจะเก็บน ้ามันไวใ้นถังน ้ามัน
รวมกนัไมเ่กนิ 2 ถัง อกีดว้ยก็ได ้

ค. ลกัษณะที ่2
สถานบีรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแก่
ยานพาหนะทางบก ทีเ่ก็บน ้ามันทีม่ี
ปรมิาณเกนิ 10,000 ลติรขึน้ไป ไวใ้นถัง
เก็บน ้ามันเหนอืพืน้ดนิ 
และจะเก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณไมเ่กนิ 
5,000 ลติร ไวใ้นถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิ
อกีดว้ยก็ได ้

สถานบีรกิารน า้มนั ประเภท ค
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สถานบีรกิารน า้มนั ประเภท ง

ปั๊มหลอดแกว้มอืหมนุ ตูห้ยอดเหรยีญ

สถานบีรกิารน ้ามันทีเ่ก็บน ้ามันชนดิไวไฟมาก ชนดิไวไฟปานกลาง หรอืชนดิไวไฟ
นอ้ย ไวใ้นถังน ้ามัน โดยใหเ้ก็บไดไ้มเ่กนิชนดิละ 2 ถัง
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จ. ลกัษณะที ่1
สถานบีรกิารน ้ามันทีเ่ก็บน ้ามันชนดิไวไฟ  
ปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอ้ยทีม่ปีรมิาณ    
ไมเ่กนิ 10,000 ลติร ไวใ้นถังเก็บน ้ามันเหนอื
พืน้ดนิหรอืถังเก็บน ้ามันทีต่ดิตัง้ภายใน      
โป๊ะเหล็กเพือ่ใหบ้รกิารแกเ่รอื

จ. ลกัษณะที ่2
สถานบีรกิารน ้ามันทีเ่ก็บน ้ามันทีม่ปีรมิาณ
เกนิ 10,000 ลติรขึน้ไป ไวใ้นถังเก็บ
น ้ามันเหนอืพืน้ดนิ ถังเก็บน ้ามันใตพ้ืน้ดนิ 
หรอืถังเก็บน ้ามันทีต่ดิตัง้ภายในโป๊ะ
เหล็ก เพือ่ใหบ้รกิารแกเ่รอื

สถานบีรกิารน า้มนั ประเภท จ

สถานบีรกิารน า้มนัประเภท จ ลกัษณะที ่สอง

สถานบีรกิารน า้มนัประเภท จ ลกัษณะที ่หนึง่
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สถานบีรกิารน า้มนัอากาศยาน  (ประเภท ฉ)

สถานบีรกิารน ้ามันทีใ่หบ้รกิารแกอ่ากาศยาน
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ระบบการขนสง่น า้มนัทางทอ่

ระบบทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยน ้ามัน จากอปุกรณ์วัดปรมิาตร
น ้ามันผ่านท่อขนส่งน ้ามันตน้ทางของทีแ่ห่งหนึ่ง ไปยังอุปกรณ์วัด
ปริมาตรน ้ ามันที่ปลายทาง ซึ่งประกอบดว้ยท่อ อุปกรณ์ หรือ
เครือ่งมอืตา่งๆทีใ่ชใ้นการขนสง่น ้ามนั
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ระบบขนสง่น า้มนัทางทอ่

โรงกล ัน่น า้มนั คลงัน า้มนัหลกั 

BOOSTER  STATIONTRANSFER PUMP



34

ระบบขนสง่น า้มนัทางทอ่ในปจัจบุนั
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ชว่งทอ่น า้มนั
ระยะทาง

(กม.)

บรษิทั ขนสง่น า้มนัทางทอ่ 

จ ากดั (FPT)
97

บางจาก – เชลล์ - คาลเท็กซ ์

- BAFS
34

BAFS – บางปะอนิ 34

มักกะสนั - สวุรรณภมูิ 29

ชว่งทอ่น า้มนั
ระยะทาง

(กม.)

บรษิทั ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย 

จ ากดั
360

มาบตาพดุ – ศรรีาชา 67

ศรรีาชา – ล าลกูกา 134

ล าลกูกา – ดอนเมอืง (BAFS) 29

ล าลกูกา – สระบรุี 92

ล าลกูกา – สวุรรณภมูิ 38

ระบบขนสง่น า้มนัทางทอ่ในปจัจบุนั
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คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

• คลังน า้มันเชือ้เพลิงที่ใช้ส าหรับเกบ็ก๊าซปิโตรเลียมเหลว     

• และมีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวระหว่างถังเกบ็และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

กับถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือภาชนะขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางน า้

ตามกฎหมายว่าด้วยการเดนิเรือในน่านน า้ไทย
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สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

• สถานีบริการน า้มันเชือ้เพลงิที่ใช้ส าหรับเกบ็ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อ
ให้บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวแก่ยานพาหนะ

• และมีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
รถยนต์
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สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

• สถานที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว และให้หมายความรวมถงึบริเวณที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือใบอนุญาต ให้ใช้เป็นสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

• สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวมี ๒ ประเภท
(๑) ประเภทโรงบรรจุ ใช้บรรจุก๊าซลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
(๒) ประเภทห้องบรรจุ ใช้บรรจุก๊าซลงในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว
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สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว

• สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว และให้หมายความรวมถงึบริเวณที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งให้ใช้เป็นสถานที่ เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆที่ เก่ียวข้อง แต่ไม่รวมถึงคลังก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

สถานที่เกบ็รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมี ๓ ประเภท 
(๑)  ประเภทสถานที่ใช้ มี ๓ ลักษณะ 
(๒)  ประเภทร้านจ าหน่าย มี ๒ ลักษณะ 
(๓)  ประเภทโรงเกบ็ มี ๒ ลักษณะ 
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สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ต่อ)

• สถานที่เกบ็รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมี ๓ ประเภท 

(๑) ประเภทสถานที่ใช้ ได้แก่ สถานที่ที่ใช้ในการเกบ็ก๊าซปิโตรเลียม
เหลวไว้เพื่อการใช้เอง 

มี ๓ ลักษณะ 
(ก) ลักษณะที่หน่ึง ใช้ก๊าซจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม

ที่มีปริมาณเกนิ ๒๕๐ ลิตร แต่ไม่เกนิ ๕๐๐ ลิตร
(ข) ลักษณะที่สอง ใช้ก๊าซจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม

ที่มีปริมาณเกนิ ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ ลิตร
(ค) ลักษณะที่สาม ได้แก่ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มี

ปริมาณเกนิ ๑,๐๐๐ ลิตรขึน้ไป
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สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ต่อ)

(๒) ประเภทร้านจ าหน่าย ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยู่ในกระป๋อง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มไว้เพื่อการจ าหน่าย 

มี ๒ ลักษณะ 
(ก) ลักษณะที่หน่ึง มีปริมาณเกิน ๑๕๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
(ข) ลักษณะที่สอง มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตรขึน้ไป

(๓) ประเภทโรงเก็บ ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยู่ในกระป๋องก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว หรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม   แต่ไม่รวมถงึสถานที่ใช้หรือร้าน
จ าหน่าย มี ๒ ลักษณะ  

(ก) ลักษณะที่หน่ึง มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
(ข) ลักษณะที่สอง มีปริมาณเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรขึน้ไป
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ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลว
• ภาชนะส าหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่ อใช้ในการขนส่งก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวที่ มีปริมาณความจุเกิน  ๕๐๐  ลิตรขึน้ไป  ที่น ามาตรึงไว้
กับตัวโครงรถหรือแคร่รถไฟ
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ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 

• ระบบที่เกี่ยวกับการเคล่ือนย้ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
• จากอุปกรณ์วัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลวผ่านท่อขนส่งก๊าซปิโตรเลียม

เหลวต้นทางไปยังอุปกรณ์วัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ปลายทาง
• ซึ่งประกอบด้วยท่อ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการขนส่งก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว
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ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ

การขนส่งก๊าซธรรมชาตด้ิวยรถขนส่งก๊าซธรรมชาตอิัดและก๊าซธรรมชาตเิหลว (CNG, LNG)

• ประเภทรถบรรทุก 6 ล้อ ส าหรับ CNG
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ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ

การขนส่งก๊าซธรรมชาตด้ิวยรถขนส่งก๊าซธรรมชาตอิัดและก๊าซธรรมชาตเิหลว (CNG, LNG)

• ประเภทรถกึ่งพ่วง 20 ฟุต ส าหรับ CNG
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ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ

การขนส่งก๊าซธรรมชาตด้ิวยรถขนส่งก๊าซธรรมชาตอิัดและก๊าซธรรมชาตเิหลว (CNG, LNG)

• ประเภทรถกึ่งพ่วง 40 ฟุต ส าหรับ CNG (ตดิตัง้แบบกลุ่มถัง)
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ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ

การขนส่งก๊าซธรรมชาตด้ิวยรถขนส่งก๊าซธรรมชาตอิัดและก๊าซธรรมชาตเิหลว (CNG, LNG)

• ประเภทรถกึ่งพ่วง 40 ฟุต ส าหรับ CNG (แบบ Jumbo Tube)
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ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ

การขนส่งก๊าซธรรมชาตด้ิวยรถขนส่งก๊าซธรรมชาตอิัดและก๊าซธรรมชาตเิหลว (CNG, LNG)

• รถบรรทุก LNG
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คลังก๊าซธรรมชาติ

• คลังก๊าซธรรมชาต ิได้แก่ คลังน า้มันเชือ้เพลงิที่ใช้ส าหรับเกบ็ก๊าซ
ธรรมชาต ิที่มีปริมาณเกนิ ๕,๐๐๐ ลิตรขึน้ไป
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สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาต ิได้แก่ สถานที่ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในโรงงานอุตสาหกรรม
โรงแรม สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือ
สถานที่อ่ืน
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สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
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ขอบเขตสถานท่ีใช้

ปัจจบุนั มีสถานประกอบการท่ีได้รบัใบอนุญาต จ านวน 739 แห่ง 
สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
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สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

สนามบิน

ศนูย์ราชการ อาคารสงู

โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล

โรงแรม

ตัวอย่างสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาตอิื่นๆ 
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สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

สถานีบริการโดยทั่วไป ให้บริการ Compressed Natural Gas (CNG) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท
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สถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาตแิบบแม่
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สถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาตแิบบทีม่ทีอ่กา๊ซผา่น
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สถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาตแิบบลกู
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สถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาตแิบบลกู



สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สถานีบริการ LNG ที่คลองแสนแสบ
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ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ
ความยาวท่อรวม ประมาณ 4,225 km 
ประกอบด้วย: 

• ทอ่สง่ก๊าซในทะเล 2,241 km
• ทอ่บนบกสายประธาน 1,315 km
• ทอ่สง่ก๊าซไปยงัโรงไฟฟ้า 158 km
• ทอ่สง่ก๊าซไปยงักลุม่อตุสาหกรรม 511 km
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ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ
แนวท่อ
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ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ
สถานีควบคุมความดนัก๊าซ
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การอนุญาตการประกอบกจิการควบคุม
• ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามแบบ

• การยื่นค าขอรับใบอนุญาต กทม./จังหวัดอ่ืนนอกจากเขต กทม.

• ใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้เป็นไปตามแบบ

• ใบอนุญาตให้มีอายุถงึวันที่  ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
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การอนุญาตการประกอบกิจการควบคุม (ต่อ)
• สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย

• ต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอตามแบบภายในหกสิบวันก่อนวันที่
ใบอนุญาตสิน้อายุ

• เมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุ ให้ถือว่าผู้ย่ืนค าขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาต
จนกว่าจะได้รับแจ้งค าส่ังไม่อนุญาต 

• ใบอนุญาตที่ขอต่ออายุ ให้มีอายุถงึวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ของปีถัดไป
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การอนุญาตการประกอบกิจการควบคุม (ต่อ)
• แก้ไขเปล่ียนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกจิการ ถังขนส่งน า้มัน

เชือ้เพลงิ และระบบการขนส่งน า้มันเชือ้เพลงิทางท่อ ให้แตกต่างไปจากที่
ได้รับอนุญาต

• ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ขอตามแบบ

• โอนกจิการตามที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอ่ืน ขอตามแบบ

• ผู้รับใบอนุญาตตาย สิน้สภาพนิตบุิคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย
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ค่าธรรมเนียม

• ใบอนุญาต  ใบแทน ฉบับละ ๒๐๐ บาท

• การอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน า้มัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ

• การอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งน า้มันเชือ้เพลงิทางท่อ  

• การต่ออายุใบอนุญาต
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แบบค าขอ – ใบอนุญาต

ประกาศกรมธุรกจิพลงังาน 
เร่ือง ก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่๒ 

สถานทีย่ืน่ แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ประกนัภยั

ประกาศกระทรวงพลงังาน
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยั

ความรับผดิตามกฎหมายแก่ผูไ้ดรั้บความเสียหาย
จากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓

พ.ศ. ๒๕๕๗
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• ผู้ ได้รับความเสียหาย หมายความวา่ บคุคล
ธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต  
ร่างกายหรือทรัพย์สินจากอคัคีภยัหรือการระเบิด
อนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่๓

ผู้ได้รับความเสียหาย  ?
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• บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกัน ซึ่งเก่ียวข้อง
โดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้เอาประกันภัย

• ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างการว่าจ้าง

• บุคคลซึ่งในขณะเกดิเหตุอยู่ในระหว่างการปฏบัิตงิานให้ผู้
เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือการฝึกงาน

ผู้ เสียหายไมห่มายความรวมถึง
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ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากอัคคีภัยหรือการระเบดิ อันเกดิจากการ

ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
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วงเงนิเอาประกันภยั

ให้มีจ านวนเงนิเอาประกันภยัส าหรับความเสียหายที่เกดิขึน้ต่อครัง้ 
ส าหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง หรือค่ารักษาพยาบาล 
และความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า

จ านวนดังต่อไปนี ้
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(๑) คลังน ้ามัน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สถานที่เก็บรักษาน ้ามัน ลักษณะที่สาม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) สถานีบริการน ้ามันประเภท ก หรือประเภท ข ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) สถานีบริการน ้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) สถานีบริการน ้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) สถานีบริการน ้ามันประเภท ฉ  เป็นดังต่อไปนี 

ก. สถานีบริการน ้ามันประเภท ฉ ที่เก็บน ้ามันเชื อเพลิง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร  ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท

ข. สถานีบริการน ้ามันประเภท ฉ ที่เก็บน ้ามันเชื อเพลิง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) ระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ ๑๐ กิโลเมตร

กิจการควบคุมน ้ามัน (ข้อ ๔) 
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กิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ข้อ ๕)

(๑) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม เป็นดังต่อไปนี  

ก. สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ที่เก็บก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข. สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ที่เก็บก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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กิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ต่อ)

(๕) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจ้าหน่าย ลักษณะที่สอง เป็นดังต่อไปนี  
ก. สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจ้าหน่าย ลักษณะที่สอง ที่เก็บก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวที่ไม่ตั งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข. สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจ้าหน่าย ลักษณะที่สอง ที่เก็บก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวที่ตั งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๗) ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียม  

เหลวทางท่อ ๑๐ กิโลเมตร



กิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ (ข้อ ๖)

(๑) คลังก๊าซธรรมชาติ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สถานท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ๑๐ กิโลเมตร 
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ผู้รับใบอนุญาตกจิการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิง
(ถังขนส่งน า้มันเชือ้เพลิง ที่น ามาตรึงไว้กับตัวโครงรถหรือที่สร้างเข้าไว้ด้วยกันกับตัวรถ)

ประกันภยัตามพระราชบญัญัตคุ้ิมครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ประกันภยัรถยนต์ภาคสมัครใจ

คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเกดิจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๓
จ านวนเงนิเอาประกันภยัความเสียหายที่เกดิขึน้ต่อครัง้ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
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การประกันภัยส าหรับความรับผิดตามกฎหมายที่เกดิขึน้ต่อครัง้
ตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ 

ให้มีจ านวนเงนิการชดใช้เป็นจ านวนเงนิ ดังต่อไปนี ้

(๑) กรณีค่ารักษาพยาบาลให้จ่ายตามความเป็นจริงไม่เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน
(๒) กรณีทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง หรือเสียชีวิตให้จ่าย ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน
(๓) กรณีทรัพย์สินเสียหายให้จ่ายตามความเป็นจริงสูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอา      

ประกันภยัตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗
แต่ทัง้นีใ้นกรณี (๑) และ (๒) รวมกันต้องไม่เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน
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อายุของกรมธรรม์

อายุของ
กรมธรรม์

ตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๓
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การน้าสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้ตามประกาศนี 

- จ านวนเงนิเอาประกันภยัตามประกาศนี ้ และ
- การชดใช้ตามประกาศนี ้
- ได้รับการรับรองจากผู้รับประกันภยั
- เมื่อได้รับรองแล้วให้ถือว่าเป็นสัญญาประกันภยั
หรือกรมธรรม์ประกันภยัตามประกาศนี ้
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สิทธิของผู้ เสียหาย

สิทธิของผู้ เสียหาย

ผู้ได้รับความเสียหายที่ได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายตามประกาศนีแ้ล้ว ยังคงมีสิทธิ
ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอัน
เกดิจากผู้กระท าให้เกดิการละเมดินัน้ได้
แต่มิใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหาย
เพิ่มเตมิจากวงเงนิเอาประกันภยัที่ได้รับ
ประกันไว้ตามประกาศนี ้
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ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ ก่อนวันที่ประกาศ
นีมี้ผลใช้บังคับ หรือที่ได้รับใบอนุญาตตัง้แต่วันที่ประกาศ
นี ้มีผลใช้บังคับไม่เกินเ ก้าสิบวัน ต้องจัดท า สัญญา
ประกันภัยตามที่ก าหนดในประกาศนีใ้ห้เสร็จสิน้ ภายใน
หน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับ

( ครบ ๙๐ วัน / ๑๘ ก.พ.๕๘ ครบ ๑๘๐ วัน / ๑๙ พ.ค.๕๘ )


