
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  ก าหนดชนิดและอัตรา  หลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการค านวณ 

ปริมาณส ารองน้ ามันเชือ้เพลิง 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงชนิดและอัตรา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการ
ค านวณปริมาณส ารองน้ ามันเชื้อเพลิงให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน  และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  ก าหนดชนิดและอัตรา  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการค านวณปริมาณส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  ก าหนดชนิดและอัตรา  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการค านวณปริมาณส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้   
“น้ ามันส าเร็จรูป”  หมายถึง  น้ ามันส าเร็จรูปตามตารางรายละเอียดท้ายประกาศนี้   
“เอทานอล”  หมายถึง  เอทานอลแปลงสภาพที่มีลักษณะและคุณภาพตามที่อธิบดีประกาศก าหนด  

และให้รวมถึงเอทานอลที่ยังไม่ได้แปลงสภาพตามสูตรที่กรมสรรพสามิตก าหนด 
“ปริมาณน้ ามันส าเร็จรูปที่ไม่สามารถสูบถ่ายได้  (Dead  Stock)”  หมายถึง  ปริมาณน้ ามัน

ส าเร็จรูปที่ไม่สามารถสูบถ่ายได้ด้วยวิธีการด าเนินงานตามปกติ  หรือปริมาณน้ ามันส าเร็จรูปที่อยู่ต่ ากว่า
ขอบบนสุดของท่อจ่ายน้ ามันจนถึงก้นถังน้ ามันแต่ละถัง  แล้วแต่ปริมาณใดจะมากกว่า 

ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  ให้ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา  ๗   
ส ารองน้ ามันเชื้อเพลิงตามชนิดและอัตราตามตารางรายละเอียดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๖ ปริมาณน้ ามันส าเร็จรูปที่น ามาค านวณปริมาณส ารองให้ค านวณจากปริมาณการค้า
ประจ าปี  หักด้วย 

(๑) ปริมาณน้ ามันส าเร็จรูปที่จ าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา  ๗  รายอื่น   
(๒) ปริมาณน้ ามันส าเร็จรูปที่ส่งออกไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 
(๓) ปริมาณน้ ามันส าเร็จรูปที่จ าหน่ายเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือ

อุตสาหกรรมอื่น ๆ   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๗ ปริมาณน้ ามันดิบที่น ามาค านวณปริมาณส ารองให้ค านวณจากสมการ  ดังต่อไปนี้ 
  
 

 
 
ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการค านวณตามวรรคหนึ่ง  ก าหนดให้ 
(๑) ปริมาณการค้าประจ าปีของน้ ามันดิบที่ใช้ในการกลั่น  หมายถึง  ปริมาณน้ ามันดิบทั้งหมด

ที่จัดหามาได้  หักด้วยปริมาณน้ ามันดิบที่จ าหน่ายให้กับผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา  ๗  รายอื่น 
(๒) ผลรวมปริมาณน้ ามันส าเร็จรูปที่กลั่นหรือผลิตได้  หมายถึง  ผลรวมของปริมาณ 

น้ ามันส าเร็จรูป  และปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กลั่นได้ 
(๓) ผลรวมปริมาณน้ ามันส าเร็จรูปที่กลั่นหรือผลิตได้ส าหรับจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิง 

ในราชอาณาจักร  หมายถึง  ผลรวมของปริมาณน้ ามันส าเร็จรูปที่กลั่นหรือผลิตได้  หักด้วยปริมาณน้ ามัน
ส าเร็จรูปที่ส่งออกและจ าหน่าย  ตามข้อ  ๖  (๒)  และ  ๖  (๓)  ซึ่งผู้กลั่นพิสูจน์ได้ 

ข้อ ๘ ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา  ๗  จะเก็บส ารองน้ ามันดิบในแต่ละวันไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๗๐  
ของปริมาณที่มีหน้าที่ต้องส ารองก็ได้  แต่ทั้งนี้เมื่อค านวณปริมาณที่เก็บส ารองเฉลี่ยในแต่ละเดือน  
ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดในข้อ  ๕   

ข้อ ๙ ให้ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา  ๗  เก็บส ารองน้ ามันส าเร็จรูปแต่ละชนิดในแต่ละวัน   
ตามปริมาณที่มีหน้าที่ต้องส ารอง  โดยให้รวมถึงน้ ามันส าเร็จรูปที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามก าหนดลักษณะ
และคุณภาพ  แต่ได้รับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบให้มีไว้เพ่ือจ าหน่ายได้ด้วย  ทั้งนี้  ปริมาณ 
น้ ามันส าเร็จรูปที่เกบ็ส ารองไม่รวมถงึปริมาณน้ ามนัส าเร็จรูปที่ไมส่ามารถสูบถ่ายได้  (Dead  Stock)  ของ
แต่ละถัง 

ความในวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับแก่การเก็บส ารองน้ ามันส าหรับเครื่องบินไอพ่นชนิด  เจ.พี. ๕  
น้ ามันส าหรับเครื่องบินออกเทน  ๑๐๐/๑๓๐  น้ ามันส าหรับเครื่องบินไอพ่นชนิด  เจ.พี. ๘  และ
น้ ามันหล่อลื่นส าหรับเครื่องบินทหาร  และให้น าความในข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๐ การส ารองน้ ามันส าเร็จรูปแต่ละชนิด  จะส ารองน้ ามันส าเร็จรูปในกลุ่มเดียวกัน   
ตามตารางรายละเอียดท้ายประกาศนี้ทดแทนกันก็ได้   

ข้อ  ๑๑ การส ารองน้ ามันส าเร็จรูปที่ผลิตจากโรงกลั่นน้ ามันในราชอาณาจักร  และจ าหน่าย  
จ่าย  โอน  จากเขตปลอดอากรส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  เกี่ยวกับปิโตรเลียม
หรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้ใช้อัตราส ารอง
ของน้ ามันส าเร็จรูปที่ผลิตในราชอาณาจักร 

ปริมาณน ้ามันดิบ 
ที่น้ามาค้านวณ 
ปริมาณส้ารอง 

ปริมาณการค้าประจา้ปีของน ้ามันดิบที่ใช้ในการกลั่น 
ผลรวมปรมิาณน า้มันสา้เร็จรูปที่กลั่นหรือผลิตได้ 

ผลรวมปริมาณน ้ามันสา้เร็จรูป 
ที่กลั่นหรือผลิตไดส้้าหรบัจ้าหน่าย 
เป็นเชื อเพลิงในราชอาณาจักร 

×  

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๓



ในกรณีเป็นน้ ามันส าเร็จรูปที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร  และจ าหน่าย  จ่าย  โอน  จากเขต  
ปลอดอากรดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้ใช้อัตราส ารองน้ ามันส าเร็จรูปที่น าเข้ามา  
ในราชอาณาจักร 

ข้อ  ๑๒ ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา  ๗  อาจเลือกเก็บส ารองน้ ามันส าเร็จรูปแทนน้ ามันดิบ 
ที่มีหน้าที่ต้องส ารองได้ในอัตราส่วนแทนกัน  ๑  ต่อ  ๑  ของร้อยละ  ๒๐  ของปริมาณน้ ามันดิบ 
ที่มีหน้าที่ต้องส ารองตามกฎหมาย   

ให้ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา  ๗  ยื่นขอความเห็นชอบต่ออธิบดีก่อนการเก็บส ารองแทนกัน 
ตามวรรคหนึ่ง  และให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ  ชนิด  ปริมาณน้ ามันส าเร็จรูป  ระยะเวลา  หมายเลขถัง  และ
คลังน้ ามันที่จะใช้เก็บ  ทั้งนี้  ถังเก็บน้ ามันและคลังน้ ามันดงักล่าวจะตอ้งเป็นสถานที่ที่ได้รับความเหน็ชอบ
ให้ใช้เป็นสถานที่เก็บส ารองน้ ามันส าเร็จรูปด้วย 

(๒) รายงานปริมาณคงเหลือของน้ ามันส าเร็จรูปที่เก็บแทนกัน  เสมือนเป็นน้ ามันดิบที่ต้องส ารอง  
ตามแบบแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บน้ ามันส ารองตามกฎหมายคงเหลือรายวัน  (นพ.  ๒๑๐)   

(๓) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ  ตาม  (๑)  ต้องได้รับความเห็นชอบก่อน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
นันธิกา  ทังสุพานิช 

อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๓



ตารางรายละเอียด 
ชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารอง 

แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง ก้าหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค้านวณ 

ปริมาณส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ชนิดน้้ามันเชื้อเพลิง 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔           
เป็นต้นไป 

น้้ามันเชื้อเพลิง 
ที่ผลิตใน

ราชอาณาจักร 

ร้อยละ 

น้้ามันเชื้อเพลิง 
ที่น้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

ร้อยละ 

น้้ามันเชื้อเพลิง 
ที่ผลิตใน

ราชอาณาจักร 

ร้อยละ 

น้้ามันเชื้อเพลิง        
ที่น้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

ร้อยละ 
๑. น้้ามันดิบ 
๒. น้้ามันส้าเร็จรูป 
 (๑) กลุ่มท่ี ๑ ได้แก่ 
   (๑.๑)  น ้ำมันเบนซิน 
   (๑.๒)  น ้ำมันแก๊สโซฮอล์ / น ้ำมันเบนซินพื นฐำน 
 (๒) กลุ่มท่ี ๒ ได้แก่ เอทำนอล  
 (๓) กลุ่มท่ี ๓ ได้แก่ น ้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  
 (๔) กลุ่มท่ี ๔ ได้แก่ ไบโอดีเซล 
 (๕) กลุ่มท่ี ๕ ได้แก่ น ้ำมันเตำ ชนิดที่ ๑ 
      (๖) กลุ่มท่ี ๖ ได้แก่ น ้ำมันเตำ ชนิดที่ ๒ 
      (๗) กลุ่มท่ี ๗ ได้แก่ น ้ำมันเตำ ชนิดที่ ๕ 
      (๘) กลุ่มท่ี ๘ ได้แก่  
           (๘.๑)  น ้ำมันก๊ำด 
           (๘.๒)  น ้ำมันส้ำหรับอำกำศยำน เจท เอ ๑ 
           (๘.๓)  น ้ำมันส้ำหรับเครื่องบินไอพ่นชนิด เจ.พี. ๕ 
      (๙) กลุ่มท่ี ๙  ได้แก่ น ้ำมันส้ำหรับเครื่องบินออกเทน ๑๐๐/๑๓๐ 
      (๑๐) กลุ่มท่ี ๑๐ ได้แก่ น ้ำมันส้ำหรับเครื่องบินไอพ่นชนิด เจ.พี. ๘  
    (๑๑) กลุ่มท่ี ๑๑ ได้แก่ น ้ำมันหล่อลื่นส้ำหรับเครื่องบินทหำร 
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