
  
บบสนอขຌอคิดหใน 

หนวยงาน ...............................................................................................  
ทีไ ..............................................   วันทีไ .................................................. 
รืไอง รางกฎหมายกีไยวกับการจ้าหนายเบอมีทนส้าหรับยานยนต์ตามพระราชบัญญัติการคຌานๅ้ามันชืๅอพลิง พ.ศ. 2543 1) รางประกาศกระทรวงพลังงาน รืไอง ฿หຌเบอมีทนป็นนๅ้ามันชืๅอพลิงตามพระราชบัญญัติการคຌามัน

ชืๅอพลิง พ.ศ. ๎๑๐๏ พ.ศ. ....   มีขຌอคิดหใน ดังนีๅ 
   หในชอบตามรางทุกประการ 
   หในชอบตามรางป็นสวน฿หญ ตมีขຌอคิดหในพิไมติมตามรายละอียดดຌานลาง หรือตามอกสารนบ    เมหในชอบราง นืไองจากหตุผลตามรายละอียดดຌานลาง หรือตามอกสารนบ    งดออกความหใน นืไองจากหตุผลตามรายละอียดดຌานลาง หรือตามอกสารนบ 
.....………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2) รางประกาศกรมธุรกิจพลังงาน รืไอง ก้าหนดลักษณะละคุณภาพของเบอมีทนส้าหรับยานยนต์ พ.ศ. ......    

มีขຌอคิดหใน ดังนีๅ 
   หในชอบตามรางทุกประการ 
   หในชอบตามรางป็นสวน฿หญ ตมีขຌอคิดหในพิไมติมตามรายละอียดดຌานลาง หรือตามอกสารนบ    เมหในชอบราง นืไองจากหตุผลตามรายละอียดดຌานลาง หรือตามอกสารนบ    งดออกความหใน นืไองจากหตุผลตามรายละอียดดຌานลาง หรือตามอกสารนบ 
.....………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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สรุปประดในรางกฎหมายกีไยวกับการจ้าหนายเบอมีทนส้าหรับยานยนต์        

ตามพระราชบัญญัติการคຌานๅ้ามันชืๅอพลิง พ.ศ. 2543  
ล าดับ กฎหมาย สาระส าคัญ 

1. รางประกาศกระทรวงพลังงาน รืไอง 
฿หຌเบอมีทนป็นนๅ ามันชืๅอพลิงตาม
พระราชบัญญัติการคຌามันชืๅอพลิง 
พ.ศ. ๎๑๐๏ พ.ศ. ...... 1) ก าหนดนิยามของ เบอมีทน ฿หຌหมายความวา กຍาซซึไงกิดจาก

กระบวนการยอยสลายอินทรียวัตถุ฿นสภาวะเรຌออกซิจนทีไผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพพืไอ฿หຌมีปริมาณมีทนทีไมีความบริสุทธิ์
เมนຌอยกวารຌอยละ ๘๐ ดยปริมาตร ซึไง฿ชຌป็นชืๅอพลิงส าหรับ     
ยานยนต์ ดยจะ฿ชຌป็นชืๅอพลิงดยตรง หรือ฿ชຌผสมกับกຍาซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์กใเดຌ 2) ก าหนด฿หຌ เบอมีทน ป็นนๅ ามันชืๅอพลิงตามพระราชบัญญัติ 
การคຌานๅ ามันชืๅอพลิง พ.ศ. ๎๑๐๏  

2. รางประกาศกรมธุรกิจพลังงาน รืไอง 
ก าหนดลักษณะละคุณภาพของ   
เบอมีทนส าหรับยานยนต์ พ.ศ. ...... 1) ก าหนดลักษณะละคุณภาพเบอมีทนส าหรับยานยนต์ จ านวน     

11 รายการ ซึไง฿นจ านวนนีๅ 9 รายการ เดຌก จุดนๅ าคຌางนๅ า จุดนๅ าคຌาง
เฮดรคาร์บอน ดัชนีวอบบีๅ คามีทน เฮดรจนซัลเฟด์ เฮดรจน 
คาร์บอนเดออกเซด์  ออกซิ จน ละก ามะถัน เดຌก าหนดตาม
ขຌอก าหนดลักษณะละคุณภาพของกຍาซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 
(กຍาซ NGV) ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน รืไอง ก าหนดลักษณะ
ละคุณภาพของกຍาซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ พ.ศ. 2561 ทัๅงนีๅ 
พืไอ฿หຌเบอมีทนมีลักษณะละคุณภาพหมาะสมส าหรับการ฿ชຌงาน
กับรถยนต์ทีไ ฿ชຌกຍาซ NGV ป็น ชืๅอ พลิ ง นอกจากนีๅ เดຌ พิไ มติม
ขຌอก าหนดกีไยวกับสิไงปนปื้อนอืไนทีไตามปกติเมพบ฿นกຍาซ NGV ต
สามารถพบเดຌ฿นเบอมีทน จ านวน 2 รายการ เดຌก สารประกอบ
ซิลิคอนทีไระหยป็นเอเดຌงาย ละสารอมีน ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ
จ ากัดปริมาณสิไงปนปื้อนทีไอาจสงผลกระทบตอการ฿ชຌงานละความ   
ทนทานของครืไองยนต์ 2) ก าหนดขຌอผอนผัน฿หຌผูຌคຌานๅ ามันสามารถจ าหนายหรือมีเวຌพืไอจ าหนาย
ซึไงเบอมีทนส าหรับยานยนต์ทีไมีคุณภาพตกตางจากทีไประกาศ  
ก าหนดเดຌ฿นกรณีทีไป็นการจ าหนายพืไอการน าเป฿ชຌกับยานพาหนะ   
ทีไสงออกเปนอกราชอาณาจักร ละพืไอการน าเป฿ชຌตามครงการหรือ
นยบายของรัฐบาล หรืองานวิจัย หรืองานทดสอบครืไองยนต์ ดยผูຌคຌา
นๅ ามันตຌองเดຌรับความหในชอบลักษณะละคุณภาพของเบอมีทน
ฉพาะสวนทีไเมป็นเปตามทีไประกาศก าหนดจากกรมธุรกิจพลังงาน
กอนจึงจะสามารถด านินการเดຌ    

 



-ราง-    
                                                             

ประกาศกระทรวงพลังงาน 
รื่อง   ฿หຌเบอมีทนป็นน ้ามันชื อพลิงตามพระราชบัญญัติการคຌามันชื อพลิง พ.ศ. ๎๑๐๏ 

พ.ศ. ......  
พ่ือสงสริมละสนับสนุนการผลิตเบอมีทนส้าหรับ฿ชຌป็นชื อพลิง฿นภาคขนสง ซึ่งป็นการสรຌาง

ความมั่นคงดຌานพลังงานของประทศอยางยั่งยืน อาศัยอ้านาจตามความ฿นมาตรา ๐ วรรคหนึ่ง ละมาตรา ๒ 
วรรคหนึ่ง หงพระราชบัญญัติการคຌาน ้ามันชื อพลิง พ.ศ. ๎๑๐๏ อันป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
กี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิละสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๎๒ ประกอบกับมาตรา ๏๏ มาตรา ๏๐ มาตรา ๏๓ 
ละมาตรา ๐์ ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย บัญญัติ฿หຌกระท้าเดຌดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติ
หงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกประกาศเวຌ ดังตอเปนี  

ขຌอ  ํ ฿นประกาศนี   
เบอมีทน หมายความวา กຍาซซึไงเกิดจากกระบวนการยอยสลายอินทรียวัตถุ฿นสภาวะ          

เรຌออกซิเจนทีไผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพืไอ฿หຌมีปริมาณมีเทนทีไมีความบริสุทธิ์เมนຌอยกวารຌอยละ ๘๐ 
ดยปริมาตร ซึไง฿ชຌเป็นเชืๅอเพลิงส าหรับยานยนต์ ดยจะ฿ชຌเป็นเชืๅอเพลิงดยตรง หรือ฿ชຌผสมกับกຍาซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์กใเดຌ 

ขຌอ ๎ ฿หຌเบอมีทนป็นน ้ามันชื อพลิงตามพระราชบัญญัติการคຌาน ้ามันชื อพลิง พ.ศ. ๎๑๐๏  
ขຌอ ๏ ประกาศนี ฿หຌ฿ชຌบังคับตั งตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 

ประกาศ  ณ  วันที่            
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



-ราง-    
                                                             

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
รืไอง   ก าหนดลักษณะละคุณภาพของเบอมีทนส าหรับยานยนต์ พ.ศ. ....  
ดยทีไป็นการสมควรก าหนดลักษณะละคุณภาพของเบอมีทนส าหรับยานยนต์ พืไอสรຌาง

ความชืไอมัไน฿หຌกผูຌบริภค ละพืไอสงสริม฿หຌการผลิตเบอมีทนส าหรับ฿ชຌป็นชืๅอพลิงส าหรับยานยนต์
สามารถขยายผลเดຌ฿นชิงพาณิชย์ อันจะป็นการสริมสรຌางความมัไนคงทางดຌานพลังงานของประทศอยางยัไงยืน 
อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ๎๑ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติการคຌานๅ ามันชืๅอพลิง พ.ศ. ๎๑๐๏ อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานออกประกาศเวຌ ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ  ํ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับมืไอพຌนก าหนดหกสิบวันนับตวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
ป็นตຌนเป 

ขຌอ  ๎ ประกาศนีๅมิ฿หຌ฿ชຌบังคับกับเบอมีทนส าหรับยานยนต์ทีไจ าหนายหรือมีเวຌพืไอ
จ าหนายเปนอกราชอาณาจักร ดยการขนสงออกเปนอกราชอาณาจักรดยตรงทางทะล 

ขຌอ  ๏ ภาย฿ตຌบังคับของขຌอ ๎  ลักษณะละคุณภาพของเบอมีทนส าหรับยานยนต์        
฿หຌป็นเปตามรายละอียดนบทຌายประกาศนีๅ  

ขຌอ  ๐ ลักษณะละคุณภาพของเบอมีทนส าหรับยานยนต์ทีไผูຌคຌานๅ ามันจ าหนายหรือมีเวຌ
พืไอจ าหนายดังตอเปนีๅ จะเมป็นเปตามทีไก าหนด฿นรายละอียดนบทຌายประกาศนีๅกใเดຌ ตผูຌคຌานๅ ามันตຌองจຌง
ลักษณะละคุณภาพของเบอมีทนส าหรับยานยนต์ดังกลาวฉพาะสวนทีไเมป็นเปตามทีไก าหนด฿นรายละอียด
นบทຌาย พืไอขอความหในชอบละตຌองเดຌรับความหในชอบจากอธิบดีกอน 

(ํ) เบอมีทนส าหรับยานยนต์ส าหรับการน าเป฿ชຌกับยานพาหนะทีไสงออกเปนอก
ราชอาณาจักร  

(๎) เบอมีทนส าหรับยานยนต์ส าหรับการน าเป฿ชຌตามครงการหรือนยบายของรัฐบาล 
หรืองานวิจัย หรืองานทดสอบครืไองยนต์  

ขຌอ ๑ การขอละการ฿หຌความหในชอบตามขຌอ ๐ ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละ
งืไอนเขทีไอธิบดีก าหนด 

ประกาศ  ณ  วันทีไ            
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน    



 
รายละอียดนบทຌายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

รืไอง   ก าหนดลักษณะละคุณภาพของเบอมีทนส าหรับยานยนต์ พ.ศ. ๎๑๒ํ  
รายการ ขຌอก าหนด อัตราสูงตไ า วิธีทดสอบํ/ 

ํ จุดนๅ าคຌางนๅ า ทีไความดัน      องศาเซลเซียส 
๎์,์์์ กิลปาสคาล 
(Water dew point         at pressure 20,000 kPa,                 OC) เมสูงกวา ๐.๐ ASTM D  ํํ๐๎  

๎ จุดนๅ าคຌางเฮดรคาร์บอนทีไความดนั       องศาเซลเซียส  
๐,๑์์ กิลปาสคาล ซึไงควบนน 
ป็นของหลวเมกิน ํ% 
(Hydrocarbon dew point at       pressure 4,500 kPa with less than 
1% of liquid condensate,             OC) เมสูงกวา ํ์.์ ASTM D ํ๕๐๑ 

ละค านวณดຌวย
สมการ  equation  of  state  

๏ ดัชนีวอบบีๅ     เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตร 
(Wobbe index,     MJ/m3) เมตไ ากวา 

ละ 
เมสูงกวา ๏๕  

๐๐ ASTM D  ๏๑๔๔ 
๐ คามีทน 

(Methane number) เมตไ ากวา ๒๑ ASTM D  ํ๕๐๑  
ละค านวณดຌวยวิธี  GRI method  
(Annex D ISO 
ํ๑๐์๏ – ํ)  

๑ เฮดรจนซลัเฟด ์      มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(Hydrogen sulfide,      mg/m3  ) เมสูงกวา ๎๏ ASTM D  ๑๑์๐ 

๒ เฮดรจน      ร้อยละโดยปริมาตร 
(Hydrogen,      % vol.) เมสูงกวา ์.ํ ASTM D  ํ๕๐๑ 

๓ คาร์บอนเดออกเซด ์      ร้อยละโดยปริมาตร 
(Carbon dioxide,      % vol.) เมสูงกวา ํ๑ ASTM D  ํ๕๐๑ 

๔ ออกซิจน      ร้อยละโดยปริมาตร 
(Oxygen,      %  vol.)   เมสูงกวา ํ ASTM D  ํ๕๐๑ 

๕ ก ามะถัน      มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(Sulphur,      mg/m3) เมสูงกวา ๑์ ASTM D  ๑๑์๐ 

ํ์ สารประกอบซิลิคอนทีไระหยป็นเอ       มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
เดຌงายทีไค านวณป็นปริมาณธาตุ 
ซิลิคอน   
(Total volatile silicon compounds  mgSi/m3 as Si,)  เมสูงกวา 0.3 EN ISO ํ๒์ํ๓-ํ TDS-GC-MS 

ํํ อมีน                                         มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(Amine,                                     mg/m3) เมสูงกวา 10 VDI ๎๐๒๓ Blatt ๎   

หมายหตุ  ๑/  ฿หຌ฿ชຌวิธีทดสอบทีไก าหนด฿นรายละอยีดนบทຌายนีๅหรือวิธีอืไน฿ดทีไ฿หຌผลทียบทา ฿นกรณีทีไมีขຌอตຌยຌง฿หຌ฿ชຌวิธี         
ทีไก าหนด฿นรายละอียดนบทຌายนีๅ 


