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
.....………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายการอกสารทีไสงมาดຌวย ............................................................................................................................
ลงลายมือชืไอ
.....................................................................
ชืไอ-นามสกุล ตัวบรรจง (....................................................................)
ตาหนง
......................................................................
หมายลขทรศัพท์ ........................... ทรศัพท์มือถือ .........................
E-mail address .............................................................................
ปรดสงบบสนอขຌอคิดหในนีๅ คืน฿หຌกกรมธุรกิจพลังงาน สานักคุณภาพนๅามันชืๅอพลิง ทีไลขทีไ 555/2
ศูนย์อนนอร์ยีไคอมพลใกซ์ อาคารบี ชัๅน 19 ถนนวิภาวดีรังสิต ขตจตุจักร กรุงทพฯ 10900 หรือทาง
E-mail : kanjanee@doeb.go.th ห รื อ ท างท รสาร 02 794 4200 ภ าย฿น วั น พ ฤหั สบ ดี ทีไ
31 พฤษภาคม 2561 หากมีขຌอสงสัยสามารถสอบถามพิไมติมเดຌทีไ ทร 02 794 4210
- ขอขอบคุณทีไรวมสดงความคิดหใน –

สรุปประดในรางกฎหมายกีไยวกับการจ้าหนายเบอมีทนส้าหรับยานยนต์
ตามพระราชบัญญัติการคຌานๅ้ามันชืๅอพลิง พ.ศ. 2543
ลาดับ
กฎหมาย
สาระสาคัญ
1. รางประกาศกระทรวงพลังงาน รืไอง 1) กาหนดนิ ยามของ เบอมีทน ฿หຌ ห มายความวา กຍาซซึไงกิดจาก
฿หຌเบอมีทนป็นนๅามันชืๅอพลิงตาม
กระบวนการย อ ยสลายอิ น ทรี ย วั ต ถุ ฿นสภาวะเรຌ อ อกซิ จนทีไ ผ า น
พระราชบัญญัติการคຌามันชืๅอพลิง
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพพืไอ฿หຌมีปริมาณมีทนทีไมีความบริสุทธิ์
พ.ศ. ๎๑๐๏ พ.ศ. ......
เม นຌ อ ยกว า รຌ อ ยละ ๘๐ ดยปริ ม าตร ซึไ ง ฿ชຌ ป็ น ชืๅ อ พลิ ง ส าหรั บ
ยานยนต์ ดยจะ฿ชຌป็นชืๅอพลิงดยตรง หรือ฿ชຌผสมกับกຍาซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์กใเดຌ
2) กาหนด฿หຌ เบอมี ทน ป็ น นๅ ามั นชืๅอพลิ งตามพระราชบั ญ ญั ติ
การคຌานๅามันชืๅอพลิง พ.ศ. ๎๑๐๏
2. รางประกาศกรมธุรกิจพลังงาน รืไอง 1) กาหนดลั ก ษณะละคุ ณ ภาพเบอมี ทนส าหรั บ ยานยนต์ จ านวน
11 รายการ ซึไง฿นจานวนนีๅ 9 รายการ เดຌก จุดนๅาคຌางนๅา จุดนๅาคຌาง
กาหนดลักษณะละคุณภาพของ
เฮดรคาร์ บ อน ดัช นี ว อบบีๅ ค ามี ทน เฮดรจนซัล เฟด์ เฮดรจน
เบอมีทนสาหรับยานยนต์ พ.ศ. ......
คาร์ บ อนเดออกเซด์ ออกซิ  จน ละก ามะถั น เดຌ ก าหนดตาม
ขຌอกาหนดลั กษณะละคุณ ภาพของกຍ าซธรรมชาติสาหรับ ยานยนต์
(กຍาซ NGV) ตามประกาศกรมธุรกิจพลั งงาน รืไอง กาหนดลั กษณะ
ละคุณ ภาพของกຍาซธรรมชาติส าหรั บ ยานยนต์ พ.ศ. 2561 ทัๅ งนีๅ
พืไอ฿หຌเบอมีทนมีลักษณะละคุณภาพหมาะสมสาหรับการ฿ชຌงาน
กั บ รถยนต์ ทีไ ฿ ชຌ กຍ า ซ NGV ป็ น ชืๅ อ พลิ ง นอกจากนีๅ เ ดຌ  พิไ ม ติ ม
ขຌอกาหนดกีไยวกับสิไงปนปื้อนอืไน ทีไตามปกติเมพบ฿นกຍาซ NGV ต
สามารถพบเดຌ฿นเบอมีทน จานวน 2 รายการ เดຌก สารประกอบ
ซิลิคอนทีไระหยป็นเอเดຌงาย ละสารอมีน ดยมีวัตถุประสงค์ พืไอ
จ ากั ดปริ มาณสิไ งปนปื้ อนทีไ อาจส งผลกระทบต อการ฿ชຌ งานละความ
ทนทานของครืไองยนต์
2) กาหนดขຌอผอนผัน฿หຌผูຌคຌานๅามันสามารถจาหนายหรือมีเวຌพืไอจาหนาย
ซึไ งเบอมี ทนส าหรั บ ยานยนต์ ทีไ มี คุ ณ ภาพตกต างจากทีไ ป ระกาศ
กาหนดเดຌ฿นกรณี ทีไป็ นการจาหน ายพืไอการนาเป฿ชຌกับ ยานพาหนะ
ทีไสงออกเปนอกราชอาณาจักร ละพืไอการนาเป฿ชຌตามครงการหรือ
นยบายของรัฐบาล หรืองานวิจัย หรืองานทดสอบครืไองยนต์ ดยผูຌคຌา
นๅ ามั น ตຌ องเดຌ รั บ ความหใ น ชอบลั กษณะละคุ ณ ภาพของเบอมี ทน
ฉพาะสวนทีไเมป็นเปตามทีไประกาศกาหนดจากกรมธุรกิจพลังงาน
กอนจึงจะสามารถดานินการเดຌ

-ราง-

ประกาศกระทรวงพลังงาน
รื่อง ฿หຌเบอมีทนป็นน้ามันชือพลิงตามพระราชบัญญัติการคຌามันชือพลิง พ.ศ. ๎๑๐๏
พ.ศ. ......
พื่อสงสริมละสนับสนุนการผลิตเบอมีทนส้าหรับ฿ชຌป็นชือพลิง฿นภาคขนสง ซึ่งป็นการสรຌาง
ความมั่นคงดຌานพลังงานของประทศอยางยั่งยืน อาศัยอ้านาจตามความ฿นมาตรา ๐ วรรคหนึ่ง ละมาตรา ๒
วรรคหนึ่ง หงพระราชบัญญัติการคຌาน้ามันชือพลิง พ.ศ. ๎๑๐๏ อันป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
กี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิละสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๎๒ ประกอบกับมาตรา ๏๏ มาตรา ๏๐ มาตรา ๏๓
ละมาตรา ๐์ ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย บัญญัติ฿หຌกระท้าเดຌดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติ
หงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกประกาศเวຌ ดังตอเปนี
ขຌอ ํ ฿นประกาศนี
เบอมี  ทน หมายความว า กຍ า ซซึไ ง เกิ ด จากกระบวนการย อ ยสลายอิ น ทรี ย วั ต ถุ ฿ นสภาวะ
เรຌออกซิเจนทีไผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพืไอ฿หຌมีปริมาณมีเทนทีไมีความบริสุทธิ์ เมนຌอยกวารຌอยละ ๘๐
ดยปริมาตร ซึไง฿ชຌเป็นเชืๅอเพลิงสาหรับยานยนต์ ดยจะ฿ชຌเป็นเชืๅอเพลิงดยตรง หรือ฿ชຌผสมกับกຍาซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์กใเดຌ
ขຌอ ๎ ฿หຌเบอมีทนป็นน้ามันชือพลิงตามพระราชบัญญัติการคຌาน้ามันชือพลิง พ.ศ. ๎๑๐๏
ขຌอ ๏ ประกาศนี฿หຌ฿ชຌบังคับตังตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป
ประกาศ ณ วันที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

-ราง-

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
รืไอง กาหนดลักษณะละคุณภาพของเบอมีทนสาหรับยานยนต์ พ.ศ. ....
ดยทีไป็นการสมควรกาหนดลักษณะละคุณภาพของเบอมีทนสาหรับยานยนต์ พืไอ สรຌาง
ความชืไอมัไน฿หຌกผูຌบริภค ละพืไอ สงสริม฿หຌการผลิตเบอมีทนสาหรับ฿ชຌป็นชืๅอพลิงสาหรับยานยนต์
สามารถขยายผลเดຌ฿นชิงพาณิชย์ อันจะป็นการสริมสรຌางความมัไนคงทางดຌานพลังงานของประทศอยางยัไงยืน
อาศัยอานาจตามความ฿นมาตรา ๎๑ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติการคຌานๅามันชืๅอพลิง พ.ศ. ๎๑๐๏ อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานออกประกาศเวຌ ดังตอเปนีๅ
ป็นตຌนเป

ขຌอ ํ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับมืไอพຌนกาหนดหกสิบวันนับตวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา

ขຌอ ๎ ประกาศนีๅ มิ ฿ หຌ ฿ ชຌ บั ง คั บ กั บ เบอมี  ทนส าหรั บ ยานยนต์ ทีไ จ าหน า ยหรื อ มี เ วຌ  พืไ อ
จาหนายเปนอกราชอาณาจักร ดยการขนสงออกเปนอกราชอาณาจักรดยตรงทางทะล
ขຌอ ๏ ภาย฿ตຌ บั ง คั บ ของขຌ อ ๎ ลั ก ษณะละคุ ณ ภาพของเบอมี  ทนส าหรั บ ยานยนต์
฿หຌป็นเปตามรายละอียดนบทຌายประกาศนีๅ
ขຌอ ๐ ลักษณะละคุณภาพของเบอมีทนสาหรับยานยนต์ทีไผูຌคຌานๅามันจาหนายหรื อมีเวຌ
พืไอจาหนายดังตอเปนีๅ จะเมป็นเปตามทีไกาหนด฿นรายละอียดนบทຌายประกาศนีๅกใเดຌ ตผูຌคຌานๅามันตຌองจຌง
ลักษณะละคุณภาพของเบอมีทนสาหรับยานยนต์ดังกลาวฉพาะสวนทีไเมป็นเปตามทีไกาหนด฿นรายละอียด
นบทຌาย พืไอขอความหในชอบละตຌองเดຌรับความหในชอบจากอธิบดีกอน
(ํ) เบอมี  ทนส าหรั บ ยานยนต์ ส าหรั บ การน าเป฿ชຌ กั บ ยานพาหนะทีไ ส ง ออกเปนอก
ราชอาณาจักร
(๎) เบอมีทนสาหรับยานยนต์ สาหรับการนาเป฿ชຌตามครงการหรือนยบายของรัฐบาล
หรืองานวิจัย หรืองานทดสอบครืไองยนต์
ขຌอ ๑ การขอละการ฿หຌความหในชอบตามขຌอ ๐ ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละ
งืไอนเขทีไอธิบดีกาหนด
ประกาศ ณ วันทีไ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

รายละอียดนบทຌายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
รืไอง กาหนดลักษณะละคุณภาพของเบอมีทนสาหรับยานยนต์ พ.ศ. ๎๑๒ํ
รายการ
ํ

ขຌอกาหนด
จุดนๅาคຌางนๅา ทีไความดัน
๎์,์์์ กิลปาสคาล
(Water dew point
at pressure 20,000 kPa,

อัตราสูงตไา
องศาเซลเซียส

เมสูงกวา

๐.๐

วิธีทดสอบํ/
ASTM D ํํ๐๎

O

C)

๎

จุดนๅาคຌางเฮดรคาร์บอนทีไความดัน
องศาเซลเซียส
๐,๑์์ กิลปาสคาล ซึไงควบนน
ป็นของหลวเมกิน ํ%
(Hydrocarbon dew point at
pressure 4,500 kPa with less than
O
1% of liquid condensate,
C)

๏

ดัชนีวอบบีๅ
(Wobbe index,

เมสูงกวา ํ์.์ ASTM D ํ๕๐๑
ละคานวณดຌวย
สมการ equation
of state

เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตร เมตไากวา
MJ/m3)
ละ
เมสูงกวา

๏๕

ASTM D ๏๑๔๔

๐๐

๐

คามีทน
(Methane number)

เมตไากวา

๒๑

ASTM D ํ๕๐๑
ละคานวณดຌวยวิธี
GRI method
(Annex D ISO
ํ๑๐์๏ – ํ)

๑

เฮดรจนซัลเฟด์
(Hydrogen sulfide,

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมสูงกวา
mg/m3 )

๎๏

ASTM D ๑๑์๐

๒

เฮดรจน
(Hydrogen,

ร้อยละโดยปริมาตร
% vol.)

เมสูงกวา

์.ํ

ASTM D ํ๕๐๑

๓

คาร์บอนเดออกเซด์
(Carbon dioxide,

ร้อยละโดยปริมาตร
% vol.)

เมสูงกวา

ํ๑

ASTM D ํ๕๐๑

๔

ออกซิจน
(Oxygen,

ร้อยละโดยปริมาตร
% vol.)

เมสูงกวา

ํ

ASTM D ํ๕๐๑

๕

กามะถัน
(Sulphur,

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมสูงกวา
mg/m3)

๑์

ASTM D ๑๑์๐

ํ์

สารประกอบซิลิคอนทีไระหยป็นเอ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมสูงกวา
เดຌงายทีไคานวณป็นปริมาณธาตุ
ซิลิคอน
(Total volatile silicon compounds mgSi/m3
as Si,)
อมีน
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมสูงกวา
(Amine,
mg/m3)

0.3

EN ISO ํ๒์ํ๓-ํ
TDS-GC-MS

10

VDI ๎๐๒๓ Blatt ๎

ํํ
หมายหตุ

๑/

฿หຌ฿ชຌวิธีทดสอบทีไกาหนด฿นรายละอียดนบทຌายนีๅหรือวิธีอืไน฿ดทีไ฿หຌผลทียบทา ฿นกรณีทีไมีขຌอตຌยຌง฿หຌ฿ชຌวิธี
ทีไกาหนด฿นรายละอียดนบทຌายนีๅ

