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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการคํานวณปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่ไดมีคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๒/๒๕๕๒ กําหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
คงเหลือของผูคาน้ํามันและสถานีบริการ เพื่อคํานวณจํานวนเงิน ชดเชยจากกองทุนน้ํามัน เชื้อเพลิง
ในกรณี ที่ มี ก ารประกาศปรั บ ลดราคาขายปลี ก น้ํ า มั น ตามนโยบายของรั ฐ จากการปรั บ ลดอั ต รา
เงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน
มีห นา ที่แ จง จํา นวนเงิน ชดเชยต อผู คา น้ํา มัน และเจา ของสถานีบ ริก าร ดัง นั้น เพื่ อใหก ารคํา นวณ
เงินชดเชยเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน อาศัยอํานาจตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีดังกลาว ขอ ๖ อธิบดี
กรมธุร กิจพลัง งาน จึงกํ าหนดหลัก เกณฑ วิธี การคํา นวณปริ ม าณน้ํา มัน เชื้อ เพลิงคงเหลือ สุท ธิไ ว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการคํานวณ
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิของผูคาน้ํามันประกอบดวย น้ํามันคงเหลือสุทธิ
ในคลังน้ํามัน น้ํามันคงเหลือสุทธิในสถานีบริการน้ํามันที่ผูคาดําเนินการเอง และน้ํามันที่อยูระหวาง
การขนสง
ขอ ๔ ปริม าณน้ํา มัน เชื้ อเพลิ งคงเหลื อสุ ทธิ ใ นคลัง น้ํา มัน ให คํา นวณจากปริ ม าณน้ํ ามั น
เชื้อเพลิงคงเหลือแตละชนิดที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจวัดไดในถังของแตละคลังน้ํามัน ณ อุณหภูมิที่
๓๐ องศาเซลเซียส หรือที่ ๘๖ องศาฟาเรนไฮต หักดวย ปริมาณสํารองตามกฎหมาย ปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่รับฝากผูอื่น ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่รอการสงออก และปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีไวใชใน
กิจการของตนเอง
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ขอ ๕ ปริมาณสํารองตามกฎหมายตาม ขอ ๔ ใหคํานวณดังนี้
(๑) ใหแบงปริมาณสํารองตามกฎหมายของน้ํามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
บี ๕ และน้ํามันดีเซลพื้นฐาน ออกเปนสองสวนตามสัดสวนของน้ํามันสําเร็จรูปคงเหลือกับน้ํามัน
พื้นฐานคงเหลือ
(๒) ใหนับปริมาณน้ํามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี ๕ เปนปริมาณ
น้ํามัน เชื้อเพลิ งคงเหลือสุท ธิหลัง จากหัก ปริม าณสํารองตามกฎหมายที่คํา นวณตาม (๑) ออกแล ว
แตสําหรับน้ํามันดีเซลพื้นฐาน ใหนับเปนปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิทั้งจํานวน
ขอ ๖ ปริ ม าณน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง คงเหลื อ สุ ท ธิ ข องสถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น ให คํ า นวณจาก
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือแตละชนิดที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจวัดได ณ อุณหภูมิขณะตรวจวัด
บวกดวยปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูระหวางการขนสง หักดวยปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่รับฝากผูอื่น
ขอ ๗ น้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูระหวางการขนสง ตามขอ ๓ และขอ ๖ ไดแก
(๑) น้ํามันเชื้อเพลิงในเรือบรรทุกน้ํามันที่รอ หรืออยูระหวางสูบถายขึ้นเก็บในคลังน้ํามันใด
กอนเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวัน ที่เขาตรวจวัดและสูบถายแลวเสร็จภายหลังเวลาดังกลาวโดยมี
เอกสารใบกํากับการขนสงหรือใบขนสิน คาขาเขากรณีนําเขามาในราชอาณาจักร ใหนับเปนน้ํามัน
คงเหลือในคลังน้ํามันนั้น
(๒) น้ํามัน เชื้อเพลิงที่จายจากคลังน้ํามันทางทอ รถขนสง รถไฟ หรือ เรือบรรทุกน้ํามัน
กอนเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่เขาตรวจวัด และถึงหรือสงมอบใหคลังน้ํามันปลายทางภายหลัง
เวลาดังกลาวโดยมีเอกสารใบกํากับการขนสง ใหนับเปนน้ํามันคงเหลือในคลังน้ํามันปลายทาง
(๓) น้ํามัน เชื้อเพลิงที่จายจากคลังน้ํามันกอนเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวัน ที่เขาตรวจวัด
โดยยานพาหนะขนสงเพื่อสงใหสถานีบริการน้ํามัน และถึงหรือสงมอบใหสถานีบริการน้ํามันภายหลัง
เวลาดังกลาวโดยมีเอกสารใบกํากับการขนสง ใหนับเปนน้ํามันคงเหลือของสถานีบริการนั้น
(๔) ปริม าณน้ํามัน เชื้อเพลิ งตาม (๑) (๒) (๓) ใหใ ชปริม าณน้ํามั น เชื้อเพลิงตามที่ระบุ
ในเอกสารดั ง กล า ว ยกเว น กรณี ข นส ง โดยเรื อ บรรทุ ก น้ํ า มั น ให ใ ช ป ริ ม าณที่ สู บ ถ า ยขึ้ น ถั ง แล ว
ณ อุณหภูมิที่ ๓๐ องศาเซลเซียส หรือที่ ๘๖ องศาฟาเรนไฮต
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ในกรณีที่ผูคาน้ํามันหรือเจาของสถานีบริการน้ํามันมีปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางการขนสง
ใหจัดสงเอกสารใบกํากับการขนสงไปยังกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานภายในเจ็ดวันทําการ
นับแตวันที่มีการตรวจวัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พีระพล สาครินทร
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

