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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  กําหนดชนิดและอัตรา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการคํานวณ 

ปริมาณสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงอัตรา  หลักเกณฑ์  และวิธีการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงให้เกิด  
ความม่ันคงด้านพลังงาน  และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  กําหนดชนิดและอัตรา  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการคํานวณปริมาณสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  กําหนดชนิดและอัตราการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ข้อ ๔ ภายใต้บังคับข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  สํารองน้ํามันเชื้อเพลิง

ตามชนิดและอัตราตามตารางรายละเอียดท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ น้ํามันเชื้อเพลิงดังต่อไปนี้  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามาคํานวณปริมาณน้ํามัน

เชื้อเพลิงสํารอง  คือ 
(๑) น้ํามันเชื้อเพลิงที่จําหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  รายอ่ืนซ่ึงตรงกับปริมาณแจ้งซ้ือ 
(๒) น้ํามันเชื้อเพลิงที่ส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ 
(๓) น้ํามันเชื้อเพลิงที่จําหน่ายเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
(๔) น้ํามันดิบและวัตถุดิบที่ใช้ในการกล่ันเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อส่งออกไปจําหน่ายใน

ต่างประเทศ  หรือเพื่อจําหน่ายเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ   
(๕) น้ํามันดิบและวัตถุดิบที่อุตสาหกรรมกล่ันน้ํามันหล่อล่ืน  หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ   ใช้ในการกล่ันได้

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ํามันเชื้อเพลิง 
(๖) น้ํามันดิบและวัตถุดิบที่ใช้ในการกล่ันเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายไปอย่างวัตถุดิบ 

ในอุตสาหกรรมกล่ันน้ํามัน  และน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นเป็นชนิดที่ต้องสํารองตามตารางท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๖ การเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดในแต่ละวัน  ผู้ค้าน้ํามันจะเก็บไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๗๐  

ของปริมาณที่มีหน้าที่ต้องเก็บสํารองก็ได้  แต่ทั้งนี้เม่ือคํานวณปริมาณที่เก็บสํารองแต่ละชนิดเฉล่ียในแต่ละเดือน  
ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดในข้อ  ๔  และการเก็บน้ํามันสํารองแต่ละชนิดในแต่ละวันดังกล่าว   
ให้รวมถึงน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามกําหนดลักษณะและคุณภาพแต่ได้รับหนังสือรับรอง 
การให้ความเห็นชอบให้มีไว้เพื่อจําหน่ายได้ด้วย 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ข้อ ๗ การสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากโรงกล่ันน้ํามันในประเทศ  และจําหน่าย  จ่าย   
โอน  จากเขตปลอดอากรสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  เก่ียวกับปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
ที่เป็นของเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเข้ามาในประเทศ  ให้ใช้อัตราสํารองของน้ํามันเชื้อเพลิง 
ที่ผลิตในราชอาณาจักร 

ในกรณีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ  และจําหน่าย  จ่าย  โอน  จากเขตปลอด
อากรดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเข้ามาในประเทศ  ให้ใช้อัตราสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร 

ข้อ ๘ การสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด  จะสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงในกลุ่มเดียวกัน 
ตามตารางรายละเอียดท้ายประกาศนี้ทดแทนกันก็ได้ 

ข้อ ๙ การสํารองน้ํามันเช้ือเพลิงตามที่กําหนดตามตารางรายละเอียดท้ายประกาศนี้  ผู้ค้าน้ํามัน  
อาจเลือกเก็บสํารองน้ํามันสําเร็จรูป  หรือน้ํามันองค์ประกอบแทนน้ํามันดิบที่มีหน้าที่ต้องสํารอง  หรืออาจ
เลือกเก็บสํารองน้ํามันดิบหรือน้ํามันองค์ประกอบแทนน้ํามันสําเร็จรูปที่มีหน้าที่ต้องสํารองได้ในอัตราส่วน
แทนกัน  ๑  ต่อ  ๑  ของร้อยละ  ๒๐  ของปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่มีหน้าที่ต้องสํารอง 
ตามกฎหมาย  ทั้งนี้  น้ํามันองค์ประกอบที่เก็บแทนดังกล่าวต้องเป็นองค์ประกอบชนิดใดชนิดหนึ่ง 
หรือหลายชนิดของน้ํามันสําเร็จรูปชนิดนั้น ๆ 

หากผู้ค้าน้ํามันประสงค์จะเลือกเก็บแทนปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่มีหน้าที่ต้องสํารอง
มากกว่าร้อยละ  ๒๐  ของปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องสํารอง  ให้ผู้ค้าน้ํามันเก็บแทนได้ตามสูตรการกล่ัน
น้ํามันเชื้อเพลิง  หรือสูตรการผสมน้ํามันองค์ประกอบเป็นน้ํามันสําเร็จรูปที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี  
และผ่านการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพแล้ว  ทั้งนี้  การเลือกเก็บน้ํามันดิบแทนน้ํามันสําเร็จรูปที่ต้อง
สํารองตามวรรคนี้ต้องไม่เกินร้อยละ  ๖๐  ของปริมาณน้ํามันสําเร็จรูปแต่ละชนิดที่ต้องสํารอง 

การเลือกเก็บสํารองตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ผู้ค้าน้ํามันปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ยื่นขอความเห็นชอบเก็บแทนกันเป็นการล่วงหน้าต่อกรมธุรกิจพลังงาน  โดยต้องระบุ

รายละเอียดเก่ียวกับ  ชนิด  ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง  ระยะเวลา  หมายเลขถัง  และคลังน้ํามันที่จะใช้เก็บ  
ทั้งนี้  ถังเก็บน้ํามันและคลังน้ํามันดังกล่าวจะต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้เป็นสถานที่เก็บ
สํารองน้ํามันเชื้อเพลิงด้วย 

(๒) ต้องรายงานปรมิาณคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บแทนเสมือนเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องสํารอง  
ตามแบบแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บน้ํามันสํารองตามกฎหมายคงเหลือรายวัน 

(๓) หากประสงค์จะเปล่ียนแปลงชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บแทนกัน  ให้แจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ต่อกรมธุรกิจพลังงานก่อนวันที่จะเปล่ียนแปลง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

วีระพล  จิรประดิษฐกุล 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



 
 
 

ชนิดและอัตราการสาํรองน้าํมันเชื้อเพลิง 
แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

เรื่อง  กําหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการคาํนวณปริมาณสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

ชนิดน้าํมันเชือ้เพลิง 

น้ํามันเชื้อเพลงิที่ผลิต 
ในราชอาณาจักร 

ร้อยละ 

น้ํามันเชื้อเพลงิที่นําเขา้ 
มาในราชอาณาจักร 

ร้อยละ 

๑. น้ํามันดิบและวัตถุดิบ ได้แก่ 
 (๑.๑)   นํ้ามันดิบ 
 (๑.๒) นํ้ามันเรสซิดิว 
 (๑.๓) นํ้ามันแว๊กซี่ ดิสทิลเลต 
 
๒. น้ํามันสาํเรจ็รูป 
 (๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ 
   (๑.๑)  นํ้ามันเบนซิน 
   (๑.๒)  นํ้ามันแก๊สโซฮอล ์/ นํ้ามันเบนซินพ้ืนฐาน 
   (๑.๓)  เอทานอล 
 (๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ 
   (๒.๑)  นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
    (๒.๒)  นํ้ามันไบโอดีเซล 
 (๓) กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ 
   (๓.๑)  นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับอากาศยาน เจทเอ ๑  
  (๓.๒)  นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองบินไอพ่นชนิด เจ พี ๕ 
  (๓.๓)  นํ้ามันก๊าด 
  (๔) กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ นํ้ามันเตา 
 (๕) กลุ่มที่ ๕ ได้แก่ นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองบิน   
                      ออกเทน  ๑๐๐/๑๓๐ 
      (๖) กลุม่ที่ ๖ ได้แก่ นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองบินไอพ่น 
                      ชนิด เจ.พี. ๘  
    (๗) กลุ่มที่ ๗ ได้แก่ นํ้ามันหลอ่ลื่นสําหรับเครื่องบินทหาร  
 (๘) กลุ่มที่ ๘ ได้แก่ นํ้ามันหลอ่ลื่นอ่ืนนอกจากกลุ่มที่ ๗ 
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