
รายละเอียดในการแก้ไข (ร่าง) ประกาศกระทรวงพลังงาน ฯ 
๑. ชื่อกฎหมาย / ขั้นตอน  
 -  (ร่าง) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับ
ผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. .... 
 - ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

๒. เหตุผลของการแก้ไข / การด าเนินการ 
 -  สืบเนื่องจากในคราวประชุมจัดท้าร่างกรมธรรม์ประกันภัย จัดขึ้นโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย
เมื่อวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๗ พบความไม่ชัดเจนของ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพลังงานฯ จึงมีความเห็น
ร่วมกันของผู้แทนสมาคมฯ คณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรม
ธุรกิจพลังงาน เห็นควรแก้ไข (ร่าง) ประกาศกระทรวงพลังงานฯ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
   ๒.๑ เพ่ือก้าหนดจ้านวนเงินเอาประกันภัยของระบบการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงให้ชัดเจน 
   ๒.๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายตามสมควร และไม่เป็นภาระแก่ผู้เอา
ประกันภัยจนเกินควร 
 - กรมธุรกิจพลังงาน จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงก่อนน้าเสนอ รมว.พน.  

๓. รายละเอียดการแก้ไข (ร่าง) ประกาศกระทรวงพลังงาน ฯ 
 ๓.๑ แก้ไขข้อ ๔ (๗) 
       เดิม “ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อระบบการ
ขนส่งน้้ามันทางท่อ ๑๐ กิโลเมตร” 
       ใหม่ “ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ จ้านวนเงินเอาประกันภัย เป็นดังต่อไปนี้ 
      ก. ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ ที่มีความยาวไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร ให้คิดจ้านวนเงินเอา
ประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อทุกๆ ๑๐ กิโลเมตร เศษของ ๑๐ กิโลเมตร ให้
คิดเป็น ๑๐ กิโลเมตร 
      ข. ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ ที่มีความยาวเกิน ๕๐ กิโลเมตร จ้านวนเงินเอา
ประกันภัย ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓.๒ แก้ไขข้อ ๕ (๗) 
      เดิม “ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ๑๐ กิโลเมตร” 
      ใหม่ “ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ จ้านวนเงินเอาประกันภัย เป็นดังต่อไปนี้ 
     ก. ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ที่มีความยาวไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร ให้คิด
จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อทุกๆ ๑๐ 
กิโลเมตร เศษของ ๑๐ กิโลเมตร ให้คิดเป็น ๑๐ กิโลเมตร 
     ข. ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ที่มีความยาวเกิน ๕๐ กิโลเมตร จ้านวนเงิน
เอาประกันภัย ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” 
 ๓.๓ แก้ไขข้อ ๖ (๔) 
       เดิม “ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ๑๐ กิโลเมตร” 
       ใหม่ “ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จ้านวนเงินเอาประกันภัย เป็นดังต่อไปนี้ 
      ก. ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่มีความยาวไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร ให้คิดจ้านวน
เงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อทุกๆ ๑๐ กิโลเมตร เศษ
ของ ๑๐ กิโลเมตร ให้คิดเป็น ๑๐ กิโลเมตร 
      ข. ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่มีความยาวเกิน ๕๐ กิโลเมตร จ้านวนเงินเอา
ประกันภัย ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” 
 



 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย 

จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 
  อาศัยอ้านาจตามความในข้อ ๕๗ แห่งกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๒  ในประกาศนี้ 
  “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓ ตาม
กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  “ผู้ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายแก่
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินจากอัคคีภัยหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓   
แต่ไม่หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้เอา
ประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างการว่าจ้าง หรือบุคคลซึ่งในขณะเกิดเหตุอยู่ใน
ระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือการฝึกงาน 
 
  ข้อ ๓  ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความ
เสียหายจากอัคคีภัยหรือการระเบิด อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
 
  ข้อ ๔  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมน้้ามัน 
ให้มีจ้านวนเงินเอาประกันภัยส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง ส้าหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือค่ารักษาพยาบาล และความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่าจ้านวนดังต่อไปนี้ 
  (๑)  คลังน้้ามัน จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒)  สถานที่เก็บรักษาน้้ามัน ลักษณะที่สาม จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓)  สถานีบริการน้้ามันประเภท ก หรือประเภท ข จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๔)  สถานีบริการน้้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๕)  สถานีบริการน้้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 
  (๖)  สถานีบริการน้้ามันประเภท ฉ จ้านวนเงินเอาประกันภัย เป็นดังต่อไปนี้ 
        ก.  สถานีบริการน้้ามันประเภท ฉ ที่เก็บน้้ามัน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร จ้านวนเงินเอาประกันภัย 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 



        ข.  สถานีบริการน้้ามันประเภท ฉ ที่เก็บน้้ามัน เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร จ้านวนเงินเอา
ประกันภัย ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๗)  ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อระบบการ
ขนส่งน้้ามันทางท่อ ๑๐ กิโลเมตร 
  (๗)  ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ จ้านวนเงินเอาประกันภัย เป็นดังต่อไปนี้ 
        ก. ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ ที่มีความยาวไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร ให้คิดจ้านวนเงินเอา
ประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อทุกๆ ๑๐ กิโลเมตร เศษของ ๑๐ กิโลเมตร ให้
คิดเป็น ๑๐ กิโลเมตร 
        ข. ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ ที่มีความยาวเกิน ๕๐ กิโลเมตร จ้านวนเงินเอา
ประกันภัย ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
  ข้อ ๕  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ให้มีจ้านวนเงินเอาประกันภัยส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง ส้าหรับการเสียชีวิต  
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล และความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหายไม่น้อย
กว่าจ้านวนดังต่อไปนี้ 
  (๑)  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒)  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓)  สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๔)  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม จ้านวนเงินเอา
ประกันภัย เป็นดังต่อไปนี้ 
        ก.  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ที่เก็บก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
        ข.  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ที่เก็บก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๕)  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ้าหน่าย ลักษณะที่สอง จ้านวนเงิน
เอาประกันภัย เป็นดังต่อไปนี้ 
        ก.  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ้าหน่าย ลักษณะที่สอง ที่ไม่
ต้ังอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
        ข.  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ้าหน่าย ลักษณะที่สอง ที่ตั้งอยู่
ในตึกแถวหรือห้องแถว จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๖)  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง จ้านวนเงินเอา
ประกันภัย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๗)  ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ๑๐ กิโลเมตร 
  (๗)  ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ จ้านวนเงินเอาประกันภัย เป็นดังต่อไปนี้ 
        ก. ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ทีม่ีความยาวไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร ให้คิด
จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อทุกๆ ๑๐ 
กิโลเมตร เศษของ ๑๐ กิโลเมตร ให้คิดเป็น ๑๐ กิโลเมตร 
        ข. ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ที่มีความยาวเกิน ๕๐ กิโลเมตร จ้านวน
เงนิเอาประกันภัย ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
  ข้อ ๖  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมก๊าซ
ธรรมชาติ ให้มีจ้านวนเงินเอาประกันภัยส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง ส้าหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพ



ถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล และความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่าจ้านวน
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  คลังก๊าซธรรมชาติ จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒)  สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓)  สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๔)  ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ๑๐ กิโลเมตร 
  (๔)  ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จ้านวนเงินเอาประกันภัย เป็นดังต่อไปนี้ 
        ก. ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่มีความยาวไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร ให้คิด
จ้านวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อทุกๆ ๑๐ 
กิโลเมตร เศษของ ๑๐ กิโลเมตร ให้คิดเป็น ๑๐ กิโลเมตร 
        ข. ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่มีความยาวเกิน ๕๐ กิโลเมตร จ้านวนเงินเอา
ประกันภัย ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
  ข้อ ๗  ผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงโดยถังขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง      
ที่น้ามาตรึงไว้กับตัวโครงรถหรือที่สร้างเข้าไว้ด้วยกันกับตัวรถ นอกจากต้องจัดให้มีการประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ยังจะต้องจัดให้มีการประกันภัยรถยนต์ภาค  
สมัครใจที่มีความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  
โดยมีจ้านวนเงินเอาประกันภัยส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง ส้าหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือค่ารักษาพยาบาล และความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 
  ข้อ ๘  ในการประกันภัยส้าหรับความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นต่อครั้งตามข้อ ๔ ข้อ ๕  
ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้มีจ้านวนเงินการชดใช้ต่อผู้ได้รับความเสียหายเป็นจ้านวนเงินดังต่อไปนี้ 
  (๑)  กรณีค่ารักษาพยาบาลให้จ่ายตามความเป็นจริงไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน 
  (๒)  กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตให้จ่าย ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน 
  (๓)  กรณีทรัพย์สินเสียหายให้จ่ายตามความเป็นจริงสูงสุดไม่เกินจ้านวนเงินเอาประกันภัยตาม
ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ 
  แต่ทั้งนี้ในกรณี (๑) และ (๒) รวมกันต้องไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน 
 
  ข้อ ๙  ให้มกีรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองตลอดเวลาที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
 
  ข้อ ๑๐  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท้าสัญญาประกันภัยตามท่ีก้าหนดในประกาศนี้ให้เสร็จสิ้น และ
ให้จัดส่งส้าเนาสัญญาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ให้ผู้อนุญาตก่อนรับใบอนุญาต 
 
  ข้อ ๑๑  สัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ รับใบอนุญาตมีอยู่ หากประสงค์จะ
น้ามาใช้ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ต้องมีจ้านวนเงินเอาประกันภัยและการชดใช้ตามประกาศนี้ โดยได้รับการ
รับรองจากผู้รับประกันภัย เมื่อได้รับการรับรองแล้วให้ถือว่าเป็นสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยตาม
ประกาศนี ้
 
  ข้อ ๑๒  ผู้ได้รับความเสียหายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามประกาศนี้แล้ว ยังคงสิทธิใน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากผู้กระท้าให้เกิดการละเมิดนั้นได้ แต่มิใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหาย
เพ่ิมเตมิจากวงเงินเอาประกันภัยที่ได้รับประกันไว้ตามประกาศนี้ 
 



  ข้อ ๑๓  ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีไดร้ับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หรือที่ได้รับ
ใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับไม่เกินเก้าสิบวัน ต้องจัดท้าสัญญาประกันภัยตามที่ก้าหนดใน
ประกาศนี้ใหเ้สร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
 

      ประกาศ ณ วันที่       กันยายน  ๒๕๕๗ 

 

 
              (นายณรงค์ชัย  อัครเศรณี) 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 
 


