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เป็นปีท่ี ๕๕ ในรัชกาลปัจจบุนั 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศวา่ 
  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยนํา้มนัเชือ้เพลงิ 
  

พระราชบญัญตัินีม้ีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจํากดัสทิธิและเสรีภาพของบคุคล ซึง่มาตรา ๒๙ 

ประกอบกบัมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระทําได้โดยอาศยั

อํานาจตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย 
  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี ้
  

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัิการค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๓” 
  

มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นหกสบิวนันบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
  

มาตรา ๓ ให้ยกเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัินํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๒) พระราชบญัญตัินํา้มนัเชือ้เพลงิ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตัินี ้

“นํา้มนัเชือ้เพลงิ” หมายความวา่ ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว นํา้มนัเบนซิน นํา้มนัเชือ้เพลงิสาํหรับเคร่ืองบิน นํา้มนัก๊าด 

นํา้มนัดีเซล นํา้มนัเตา นํา้มนัหลอ่ลืน่และผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมอ่ืนท่ีใช้หรืออาจใช้เป็นเชือ้เพลงิหรือเป็นสิง่หลอ่ลืน่ ก๊าซ

ธรรมชาติ นํา้มนัดิบ หรือสิง่อ่ืนท่ีใช้หรืออาจใช้เป็นวตัถดุิบในการกลัน่หรือผลติเพ่ือให้ได้มาซึง่ผลติภณัฑ์ดงักลา่วข้างต้น 

และให้หมายความรวมถึงสิง่อ่ืนท่ีใช้หรืออาจใช้เป็นเชือ้เพลงิหรือเป็นสิง่หลอ่ลืน่ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นนํา้มนั

เชือ้เพลงิโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

“ผู้ ค้านํา้มนั” หมายความวา่ ผู้กระทําการค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ โดยซือ้นําเข้ามาในราชอาณาจกัร หรือได้มาไมว่า่

ด้วยประการใดเพ่ือจําหนา่ย และให้หมายความรวมถึงผู้กลัน่หรือผลตินํา้มนัเชือ้เพลงิด้วย แตท่ัง้นี ้ไมร่วมถึงผู้ได้รับ

สมัปทานตามกฎหมายวา่ด้วยปิโตรเลยีม 

“ผู้ขนสง่นํา้มนั” หมายความวา่ ผู้ ท่ีรับจ้างทําการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิซึง่มิใช่เป็นของตนเอง โดยใช้ยานพาหนะ

สาํหรับการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิโดยเฉพาะ 



“สถานีบริการ” หมายความวา่ สถานท่ีสาํหรับจําหนา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิให้แก่ประชาชนโดยวิธีเติมหรือใสล่งในท่ี

บรรจนํุา้มนัเชือ้เพลงิของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวดันํา้มนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายวา่ด้วยมาตราชัง่ตวงวดั ท่ีติดตัง้ไว้เป็น

ประจํา และให้หมายความรวมถึงสถานท่ีจําหนา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิให้แก่ประชาชนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“ปริมาณการค้าประจําปี ” หมายความวา่ ปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลงิแตล่ะชนิดท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจกัร ซือ้ 

กลัน่ ผลติ หรือได้มาในปีหนึง่ ทัง้นี ้ไมร่วมถึงปริมาณท่ีจดัหามาเพ่ือการสาํรองตามกฎหมาย 

“ปี” หมายความวา่ ปีปฏิทิน 

“พนกังานเจ้าหน้าท่ี” หมายความวา่ ผู้ซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้

“อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน*หรือผู้ซึง่อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน*มอบหมาย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้
  

มาตรา ๕ พระราชบญัญตัินีไ้มใ่ช้บงัคบัแก่กระทรวง ทบวง กรม 
  

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน*รักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้และให้มีอํานาจแตง่ตัง้พนกังาน

เจ้าหน้าท่ี กบัออกกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมไมเ่กินอตัราท้ายพระราชบญัญตัินี ้กําหนดกิจการอ่ืน และออก

ประกาศเพ่ือปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้ บงัคบัได้ 
  

หมวด ๑ 

การค้าและการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิ 

 
มาตรา ๗ ผู้ใดเป็นผู้ ค้านํา้มนัท่ีมีปริมาณการค้าแตล่ะชนิด หรือรวมกนัทกุชนิดปีละตัง้แตห่นึง่แสนเมตริกตนัขึน้

ไป หรือเป็นผู้ ค้านํา้มนัชนิดก๊าซปิโตรเลยีมเหลวแตเ่พียงชนิดเดียวท่ีมีปริมาณการค้าปีละตัง้แตห้่าหมื่นเมตริกตนัขึน้ไป 

ต้องได้รับใบอนญุาตจากรัฐมนตรี 

การขออนญุาต การออกใบอนญุาต และคณุสมบตัิของผู้ รับใบอนญุาตให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ขออนญุาตเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามความในมาตรานี ้จะต้องมิใช่ผู้ ค้านํา้มนัซึง่เคยถกูเพิกถอนใบอนญุาตตาม

มาตรา ๓๔ โดยยงัไมพ้่นกําหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีถกูเพิกถอนใบอนญุาต และกรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลผู้มีอํานาจใน

การจดัการของผู้ขออนญุาตจะต้องไมใ่ช่กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลผู้มีอํานาจในการจดัการของผู้ ค้านํา้มนัซึง่เคยถกู

เพิกถอนใบอนญุาต โดยยงัไมพ้่นกําหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีถกูเพิกถอนใบอนญุาต 
  

มาตรา ๘ ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นเพ่ือประโยชน์แหง่ความมัน่คงของประเทศ การป้องกนัและแก้ไขการขาดแคลน

นํา้มนัเชือ้เพลงิ รวมทัง้การกําหนดและควบคมุคณุภาพนํา้มนัเชือ้เพลงิ รัฐมนตรีจะออกประกาศกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกบั

การดําเนินการค้าใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ปฏิบตัิตามก็ได้ 
  

มาตรา ๙  ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ รายใดท่ีประสงค์จะเลกิประกอบกิจการตามท่ีได้รับอนญุาต ต้องแจ้งให้

รัฐมนตรีทราบลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่เก้าสบิวนัก่อนวนัเลกิประกอบกิจการ หากมีนํา้มนัเชือ้เพลงิเหลอือยูใ่นการ

ครอบครองในวนัเลกิประกอบกิจการให้ผู้นัน้จําหนา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีเหลอืให้เสร็จภายในเก้าสบิวนันบัแตว่นัเลกิประกอบ

กิจการ 
  



มาตรา ๑๐ ผู้ใดเป็นผู้ ค้านํา้มนัท่ีมีปริมาณการค้าปีละไมถ่ึงปริมาณท่ีกําหนดตามมาตรา ๗ แตเ่ป็นผู้ ค้านํา้มนัท่ีมี

ปริมาณการค้าแตล่ะชนิดหรือรวมกนัทกุชนิดเกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือเป็นผู้ ค้านํา้มนัท่ีมีขนาดของถงัท่ี

สามารถเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิได้เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ต้องยื่นขอจดทะเบียนตอ่อธิบดี 

การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อรัฐมนตรีประกาศกําหนดปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลงิ หรือขนาดของถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิตามวรรคหนึง่ หรือประกาศ

เปลีย่นแปลงปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือขนาดของถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีได้กําหนดไว้แล้ว ให้ผู้ ค้านํา้มนัท่ีได้กระทํา

การค้านํา้มนัเชือ้เพลงิอยูแ่ล้วและอยูใ่นขา่ยท่ีจะต้องจดทะเบียน ยื่นคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึง่ภายในหกสบิวนันบัแต่

วนัท่ีประกาศดงักลา่วใช้บงัคบั 
  

มาตรา ๑๑  ผู้ใดเป็นผู้ ค้านํา้มนัซึง่ดําเนินกิจการค้านํา้มนัโดยจดัตัง้เป็นสถานีบริการ ต้องยื่นขอจดทะเบียนตอ่

อธิบดี 

การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึง่ไมใ่ช้บงัคบักบัผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ 
  

มาตรา ๑๒  ผู้ใดเป็นผู้ขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิตามชนิดและปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ต้องแจ้งตอ่อธิบดี

ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีประกาศดงักลา่วใช้บงัคบั 

เมื่อรัฐมนตรีมีประกาศตามวรรคหนึง่ หรือประกาศเปลีย่นแปลงชนิดหรือปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีได้กําหนดไว้

แล้ว ให้ผู้ขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีได้ทําการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิอยูแ่ล้วและอยูใ่นขา่ยท่ีจะต้องแจ้ง แจ้งตอ่อธิบดีตามแบบท่ี

อธิบดีกําหนดภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีประกาศดงักลา่วใช้บงัคบั 

เมื่อรายการตามท่ีได้แจ้งไว้ตามวรรคหนึง่หรือวรรคสองได้เปลีย่นแปลงไป ให้ผู้ขนสง่นํา้มนัแจ้งเพ่ิมเติมตามแบบ

ท่ีอธิบดีกําหนดภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีเปลีย่นแปลง 
  

มาตรา ๑๓ อธิบดีอาจกําหนดให้ผู้ได้รับจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขเก่ียวกบั

การจดัระบบการค้า การป้องกนัการขาดแคลนหรือการปลอมปนนํา้มนัเชือ้เพลงิได้ตามความจําเป็น 
  

มาตรา ๑๔  เมื่อรายการตามท่ีได้ขออนญุาตไว้ตามมาตรา ๗ หรือได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา 

๑๑ ได้เปลีย่นแปลงไป ให้ผู้ ค้านํา้มนัแจ้งขอเปลีย่นแปลงรายการตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ี

เปลีย่นแปลง 

การเลกิการประกอบกิจการค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือการขนสง่นํา้มนัตามมาตรา ๑๒ ให้ผู้ ค้า

นํา้มนัหรือผู้ขนสง่นํา้มนัแจ้งตอ่อธิบดีภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีเลกิกิจการตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด เพ่ือลบรายการออก

จากทะเบียน 
  

มาตรา ๑๕  ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนสง่นํา้มนั

ตามมาตรา ๑๒ ต้องชําระคา่ธรรมเนียมรายปี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและอตัราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาท่ียงั

ประกอบกิจการ ถ้ามิได้ชําระคา่ธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดให้เสยีเงินเพ่ิมอีกร้อยละสามตอ่เดือน และถ้ายงัไม่

ยินยอมชําระคา่ธรรมเนียมโดยไมม่ีเหตอุนัสมควร ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจสัง่ให้หยดุประกอบกิจการไว้จนกวา่จะได้

ชําระคา่ธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจํานวน 



ในกรณีท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้มีคําสัง่ให้หยดุประกอบกิจการตามวรรคหนึง่ ผู้ใดประกอบกิจการโดยฝ่าฝืนคําสัง่

ดงักลา่ว ให้ถือวา่ผู้นัน้เป็นผู้ประกอบกิจการค้านํา้มนัโดยไมไ่ด้รับอนญุาตตามมาตรา ๗ หรือไมไ่ด้จดทะเบียนตามมาตรา 

๑๐ หรือมาตรา ๑๑ หรือเป็นผู้ประกอบกิจการขนสง่นํา้มนัโดยไมไ่ด้แจ้งตามมาตรา ๑๒ แล้วแตก่รณี 
  

หมวด ๒ 

การแจ้งข้อมลูและการเผยแพร่ข้อมลู 

 
มาตรา ๑๖ ให้ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ สง่บญัชีตามแบบและรายการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกบัปริมาณ

และสถานท่ีเก็บของนํา้มนัเชือ้เพลงิแตล่ะชนิดท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจกัร ซือ้ กลัน่ ผลติ ได้มา จําหนา่ยไปแล้ว และท่ี

เหลอือยูใ่นแตล่ะเดือนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ภายในวนัท่ีสบิห้าของเดือนถดัไป 

ให้ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ สง่บญัชีตามแบบและรายการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดเก่ียวกบัปริมาณของ

นํา้มนัเชือ้เพลงิแตล่ะชนิดท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจกัร ซือ้ กลัน่ ผลติ ได้มา จําหนา่ยไปแล้ว และท่ีเหลอือยูใ่นแตล่ะเดือน

ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในวนัท่ีสบิห้าของเดือนถดัไป 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงแหง่ราชอาณาจกัร รัฐมนตรีมีอํานาจสัง่เป็นหนงัสอืหรือ

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ให้ผู้ ค้านํา้มนัแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ิมเติมนอกจากท่ีต้องสง่ตามวรรค

หนึง่และวรรคสองได้ ตามแบบและระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
  

มาตรา ๑๗  ให้ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ สง่แผนการนําเข้ามาในราชอาณาจกัร ซือ้ กลัน่ ผลติ หรือจําหนา่ยซึง่

นํา้มนัเชือ้เพลงิในช่วงสามเดือนถดัไปตามแบบและรายการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในวนัท่ียี่สบิ

ของทกุเดือน 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือการวางแผนการใช้นํา้มนัเชือ้เพลงิของประเทศและการติดตามสถานการณ์นํา้มนั

เชือ้เพลงิของโลก รัฐมนตรีมีอํานาจสัง่เป็นหนงัสอืหรือประกาศในราชกิจจานเุบกษาให้ผู้ ค้านํา้มนัสง่แผนปฏิบตัิการใน

รายละเอียดเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึง่เก่ียวกบัการนําเข้ามาในราชอาณาจกัร ซือ้ กลัน่ ผลติ หรือจําหนา่ยซึง่

นํา้มนัเชือ้เพลงิตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ตามแบบและระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ ค้านํา้มนัต้องดําเนินกิจการค้านํา้มนัให้เป็นไปตามแผนท่ีได้แจ้งไว้ในวรรคหนึง่และแผนปฏิบตัิการตามวรรค

สอง เว้นแตม่ีเหตอุนัควรท่ีมิอาจดําเนินการตามนัน้ได้ 
  

มาตรา ๑๘ บรรดาข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมลูใด ๆ ซึง่พนกังานเจ้าหน้าท่ีได้มาเน่ืองจากการปฏิบตัิการตาม

พระราชบญัญตัินี ้พนกังานเจ้าหน้าท่ีอาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ได้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
  

หมวด ๓ 

การป้องกนัและแก้ไขการขาดแคลนนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

  
มาตรา ๑๙ ให้ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ยื่นปริมาณการค้าประจําปีเพ่ือขอความเห็นชอบตอ่อธิบดีก่อนปีท่ีจะทํา

การค้านัน้ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สีส่บิห้าวนั ในกรณีท่ีเป็นผู้ ค้านํา้มนัรายใหมแ่ละขอเร่ิมทําการค้าระหวา่งปี ให้ยื่นปริมาณ

การค้าประจําปี เพ่ือขอความเห็นชอบพร้อมการยื่นขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



ผู้ ค้านํา้มนัตามวรรคหนึง่อาจขอเปลีย่นแปลงปริมาณการค้าประจําปีตามท่ีได้ยื่นขอความเห็นชอบไว้ได้ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อผู้ ค้านํา้มนัได้ยื่นขอกําหนดปริมาณการค้าประจําปีตามวรรคหนึง่หรือขอเปลีย่นแปลงปริมาณการค้าประจําปี

ตามวรรคสอง อธิบดีอาจให้ความเห็นชอบตามปริมาณท่ีขอกําหนดหรือขอเปลีย่นแปลง หรืออาจกําหนดเป็นปริมาณอ่ืน

ตามท่ีเห็นสมควรได้ และให้ถือวา่ปริมาณท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบหรือกําหนดนัน้เป็นปริมาณการค้าประจําปีของผู้ ค้า

นํา้มนัดงักลา่วในปีนัน้ 

ผู้ ค้านํา้มนัต้องดําเนินกิจการค้านํา้มนัเชือ้เพลงิให้เป็นไปตามปริมาณการค้าประจําปีท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ 

เว้นแตม่ีเหตอุนัควรท่ีมิอาจดําเนินการตามนัน้ได้ 
  

มาตรา ๒๐ ให้ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ สาํรองนํา้มนัเชือ้เพลงิไว้ทกุขณะในสถานท่ีเก็บตามวรรคสี ่โดยชนิดและ

อตัราของนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีต้องสาํรอง และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณปริมาณสาํรอง ให้เป็นไปตามท่ี

อธิบดีประกาศกําหนด ทัง้นี ้การกําหนดอตัราของนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีต้องสาํรองต้องไมเ่กินร้อยละสามสบิของปริมาณการค้า

ประจําปี 

เพ่ือประโยชน์ในการสาํรองนํา้มนัเชือ้เพลงิตามวรรคหนึง่ ให้ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ซึง่มิได้ทําการค้าตลอดทัง้

ปี หรือเร่ิมทําการค้าในระหวา่งปี กําหนดปริมาณการค้าประจําปี โดยคิดตามอตัราเฉลีย่ของปริมาณการค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ

รายเดือนในช่วงระยะเวลาท่ีจะทําการค้านัน้คณูด้วยสบิสอง เสมือนหนึง่วา่ทําการค้าตลอดทัง้ปี 

ในกรณีท่ีอธิบดีมิได้ให้ความเห็นชอบหรือกําหนดปริมาณการค้าประจําปีของผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ รายใด

ก่อนเวลาเร่ิมต้นปี ให้ผู้ ค้านํา้มนัรายนัน้เก็บสาํรองนํา้มนัเชือ้เพลงิตามปริมาณท่ีเคยเก็บอยูใ่นปีท่ีผา่นมาไปก่อนจนกวา่

อธิบดีจะได้ให้ความเห็นชอบหรือกําหนดปริมาณการค้าประจําปีของผู้ ค้านํา้มนัดงักลา่ว 

สถานท่ีท่ีใช้เก็บสาํรองนํา้มนัเชือ้เพลงิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

ยื่นขอความเห็นชอบ และเง่ือนไขท่ีผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบตัิ ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นเพ่ือประโยชน์แหง่ความมัน่คงของประเทศ การป้องกนัและแก้ไขการขาดแคลนนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

รวมทัง้การกําหนดและควบคมุคณุภาพนํา้มนัเชือ้เพลงิ อธิบดีมีอํานาจผอ่นผนัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือ

เง่ือนไขท่ีกําหนดตามวรรคสีไ่ด้ 
  

มาตรา ๒๑  ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ อาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเก็บสาํรองนํา้มนัเชือ้เพลงิแทนในสถานท่ีท่ี

อธิบดีให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐ วรรคสีแ่ละวรรคห้าก็ได้ และให้นําความในมาตรา ๒๐ วรรคสีแ่ละวรรคห้ามาใช้

บงัคบัโดยอนโุลม 

การมอบหมายตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา 
  

มาตรา ๒๒ การกําหนดชนิดและอตัราของนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีต้องสาํรอง รวมทัง้หลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขใน

การคํานวณปริมาณสาํรองตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึง่ ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

ประกาศกําหนดชนิดและอตัราของนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีต้องสาํรองตามวรรคหนึง่ และประกาศเปลีย่นแปลงการกําหนดชนิด

และอตัราของนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีต้องสาํรองซึง่ได้ประกาศไว้แล้วให้สงูขึน้ ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีกําหนดไว้ในประกาศนัน้ 

แตต้่องไมน้่อยกวา่เก้าสบิวนันบัแตว่นัท่ีประกาศในราชกิจจานเุบกษา 



ในการประกาศเปลีย่นแปลงชนิดและอตัราของนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีต้องสาํรอง อธิบดีอาจกําหนดเง่ือนไขให้ผู้ ค้า

นํา้มนัท่ีสาํรองนํา้มนัเชือ้เพลงิชนิดใดอยูแ่ล้วต้องสาํรองนํา้มนัเชือ้เพลงิชนิดนัน้ตอ่ไปอีกได้ตามความจําเป็น 
  

มาตรา ๒๓  เมื่อผู้ ค้านํา้มนัแสดงหลกัฐานเป็นหนงัสอือนัฟังได้วา่มีพฤติการณ์ท่ีทําให้ผู้ ค้านํา้มนัไมอ่าจสาํรอง

นํา้มนัเชือ้เพลงิตามอตัราท่ีกําหนดได้ หรือการสาํรองนัน้จะทําให้ผู้ ค้านํา้มนัต้องได้รับความเสยีหายเกินสมควร ให้อธิบดีมี

อํานาจออกคําสัง่ผอ่นผนัเป็นการชัว่คราวมิให้ผู้ ค้านํา้มนัต้องสาํรองนํา้มนัเชือ้เพลงิ หรือให้ลดปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ี

ต้องสาํรองได้ตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ในการนีอ้ธิบดีจะกําหนดเง่ือนไขในการผอ่นผนัไว้ด้วยก็ได้ 
  

มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือป้องกนัและแก้ไขการขาดแคลนนํา้มนัเชือ้เพลงิ อธิบดีมีอํานาจสัง่เป็น

หนงัสอืหรือประกาศในราชกิจจานเุบกษาให้ผู้ ค้านํา้มนังดจําหนา่ยหรือให้จําหนา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิชนิดหนึง่ชนิดใด หรือให้

จําหนา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีต้องสาํรองไว้ตามมาตรา ๒๐ ได้ ในการนี ้อธิบดีจะกําหนดเง่ือนไขไว้ด้วยก็ได้ 
  

หมวด ๔ 

การกําหนดและควบคมุคณุภาพ 

  
มาตรา ๒๕ อธิบดีมีอํานาจกําหนดลกัษณะและคณุภาพของนํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ือใช้บงัคบัทัว่ราชอาณาจกัร ทัง้นี ้

ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นจะกําหนดให้ใช้บงัคบัเฉพาะแตท้่องท่ีหนึง่ท้องท่ีใดหรือหลายท้องท่ีได้ตามท่ีเห็นสมควร หรือจะ

กําหนดให้ผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิชนิดหนึง่ชนิดใดต้องแจ้งลกัษณะและคณุภาพของนํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ือขอความเห็นชอบ ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด ในการนีจ้ะกําหนดเง่ือนไขให้ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบตัิก็ได้ 

การกําหนดตามวรรคหนึง่ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา โดยกําหนดวนัเร่ิมมีผลใช้บงัคบัไว้ด้วย 

ห้ามมิให้ผู้ ค้านํา้มนัจําหนา่ยหรือมีไว้เพ่ือจําหนา่ยซึง่นํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีมีลกัษณะหรือคณุภาพแตกตา่งจากท่ี

อธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ หรือท่ียงัมิได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี หรือได้รับความเห็นชอบแล้วแตผู่้

ได้รับความเห็นชอบยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในวรรคหนึง่ ถ้ามีเหตอุนัควรซึง่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามนัน้ได้ อธิบดี

จะผอ่นผนัให้เป็นการชัว่คราวก็ได้ 

ความในวรรคสามมิให้ใช้บงัคบัแก่การจําหนา่ยหรือมีไว้เพ่ือจําหนา่ยนํา้มนัหลอ่ลืน่ใช้แล้วหรือสิง่หลอ่ลืน่ใช้แล้ว 

ซึง่ผู้ ค้านํา้มนัไมไ่ด้จําหนา่ยไปอยา่งนํา้มนัหลอ่ลืน่หรือสิง่หลอ่ลืน่ 
  

มาตรา ๒๖  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบลกัษณะและคณุภาพของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ให้อธิบดีมีอํานาจกําหนด

เง่ือนไขให้ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เก็บตวัอยา่งนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีเก็บรักษาหรือมีไว้เพ่ือจําหนา่ย สง่มอบให้แก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด ทัง้นี ้ภายในช่วงระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนดตามความจําเป็น 

(๒) ทําการทดสอบลกัษณะและคณุภาพของนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีเก็บรักษาหรือมีไว้เพ่ือจําหนา่ยพร้อมทัง้รายงานผล

ให้แก่ทางราชการ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด 

ในกรณีท่ีผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ รายใดไมส่ามารถดําเนินการตาม (๒) ได้ ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีจดัให้มีการ

ทดสอบลกัษณะและคณุภาพของนํา้มนัเชือ้เพลงิดงักลา่วตามมาตรา ๒๘ และให้ผู้ ค้านํา้มนัรายนัน้เป็นผู้ เสยีคา่ใช้จ่าย 
  



มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบลกัษณะและคณุภาพของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ 

หรือผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา ๑๒ ต้องจดัเก็บตวัอยา่งนํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ือสง่มอบให้แก่

พนกังานเจ้าหน้าท่ีทําการตรวจสอบลกัษณะและคณุภาพตามความจําเป็นเป็นครัง้คราวตามคําสัง่ของพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

การเก็บตวัอยา่งนํา้มนัเชือ้เพลงิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด 
  

มาตรา ๒๘  ในการทดสอบลกัษณะและคณุภาพของนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้มาตาม

พระราชบญัญตัินี ้อธิบดีจะมอบให้ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ หรือบคุคลใดเป็นผู้ ทําการทดสอบลกัษณะและคณุภาพของ

นํา้มนัเชือ้เพลงิตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
  

มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีพบวา่ผู้ ค้านํา้มนัรายใดจําหนา่ยหรือมีไว้เพ่ือจําหนา่ยซึง่นํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีมีลกัษณะหรือ

คณุภาพแตกตา่งจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง่ ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมี

อํานาจสัง่ห้ามมิให้ผู้ ค้านํา้มนัรายนัน้จําหนา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิดงักลา่วและผนกึหวัจ่ายนํา้มนัเชือ้เพลงิได้ 

ในกรณีท่ีผู้ ค้านํา้มนัตามวรรคหนึง่ประสงค์จะจําหนา่ยหรือมีไว้เพ่ือจําหนา่ยซึง่นํา้มนัเชือ้เพลงิดงักลา่วตอ่ไป ให้

แจ้งขอทําการแก้ไขปรับปรุงลกัษณะและคณุภาพของนํา้มนัเชือ้เพลงิตอ่อธิบดี 

การแก้ไขปรับปรุงลกัษณะและคณุภาพของนํา้มนัเชือ้เพลงิตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

เมื่อผู้ ค้านํา้มนัตามวรรคหนึง่ได้กระทําให้นํา้มนัเชือ้เพลงิมีลกัษณะและคณุภาพเป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศ

กําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง่แล้ว ให้ร้องขอตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขออนญุาตจําหนา่ยนํา้มนั

เชือ้เพลงิดงักลา่วตอ่ไป และเมื่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแล้วปรากฏวา่นํา้มนัเชือ้เพลงินัน้มีลกัษณะและคณุภาพ

เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง่ ให้มีคําสัง่ยกเลกิคําสัง่ห้ามจําหนา่ย

และปลดผนกึหวัจ่ายนํา้มนัเชือ้เพลงิ คําสัง่ยกเลกิคําสัง่ห้ามจําหนา่ยดงักลา่วนีใ้ห้มีผลนบัแตว่นัท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ี

กําหนด 

การผนกึหวัจ่ายนํา้มนัเชือ้เพลงิและการร้องขออนญุาตจําหนา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรานี ้ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด 
  

มาตรา ๓๐  การขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิของผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ ค้านํา้มนั

ตามมาตรา ๑๑ ต้องเป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

ห้ามมิให้ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๑ ท่ีจะขนสง่คราวละ

ตัง้แตส่ามพนัลติรขึน้ไปให้บคุคลอ่ืนซึง่มิใช่ผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา ๑๒ ทําการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิชนิดท่ีอธิบดีประกาศ

กําหนดลกัษณะและคณุภาพตามมาตรา ๒๕ เว้นแตใ่นกรณีมีความจําเป็นชัว่คราวโดยได้รับอนญุาตจากพนกังาน

เจ้าหน้าท่ี 
  

หมวด ๕ 

อํานาจและหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

  
มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบวา่ได้มีการปฏิบตัิถกูต้องตามพระราชบญัญตัินี ้ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี

มีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้



(๑) เข้าไปในสาํนกังาน สถานท่ีกลัน่ สถานท่ีผลติ สถานท่ีเก็บ และสถานท่ีจําหนา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิ ของผู้ ค้า

นํา้มนัหรือผู้ขนสง่นํา้มนั ในเวลาระหวา่งพระอาทิตย์ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหวา่งเวลาทําการของสถานท่ีนัน้ 

(๒) เก็บตวัอยา่งนํา้มนัเชือ้เพลงิชนิดหนึง่ชนิดใดท่ีอยูใ่นความครอบครองของผู้ ค้านํา้มนั หรือผู้ขนสง่นํา้มนั หรือผู้

ควบคมุรถขนสง่นํา้มนั ตวัอยา่งละไมเ่กินห้าลติรมาเพ่ือตรวจสอบ 

(๓) สัง่ให้ผู้ ค้านํา้มนัหรือผู้ขนสง่นํา้มนัตรวจสอบปริมาณของนํา้มนัเชือ้เพลงิและรายงานตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี 

(๔) ในกรณีท่ีผู้ ค้านํา้มนัไมย่อมให้เข้าไปปฏิบตัิหน้าท่ีตาม (๑) หรือ (๒) ถ้ามีเหตอุนัควรเช่ือวา่หากเน่ินช้าไปไม่

สามารถเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วได้จะทําให้ประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัินีต้้องสญูเสยีไป ก็

ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจเปิด หรือทําลายประต ูหน้าตา่งของอาคาร รัว้หรือสิง่กีดขวางทํานองเดียวกนั และให้มี

อํานาจทําลายตรา สิง่ผนกึ หรือสิง่ท่ีใช้ยดึหรือผกู หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึง่ตวัอยา่งนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือเพ่ือการ

ตรวจสอบปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลงิ แตท่ัง้นี ้ต้องพยายามมิให้เกิดการเสยีหายเทา่ท่ีจะทําได้ 

(๕) ยดึหรืออายดันํา้มนัเชือ้เพลงิ ภาชนะบรรจ ุอปุกรณ์ หรือสิง่ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีมีเหตสุงสยัวา่มีการฝ่า

ฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัินี ้

(๖) สัง่ให้ผู้ ค้านํา้มนัหรือผู้ขนสง่นํา้มนัแสดงบญัชี เอกสาร และหลกัฐานตา่ง ๆ เก่ียวกบันํา้มนัเชือ้เพลงิ 

(๗) เรียกบคุคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือให้สง่บญัชี เอกสารและหลกัฐานใด ๆ มาให้ ณ ท่ีทําการของพนกังาน

เจ้าหน้าท่ี 

การเก็บตวัอยา่งนํา้มนัเชือ้เพลงิของผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ และผู้ ค้านํา้มนัตาม

มาตรา ๑๑ มาเพ่ือตรวจสอบตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
  

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้ให้บคุคลซึง่เก่ียวข้องอํานวยความ

สะดวกตามสมควร 
  

มาตรา ๓๓  ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้พนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบตัรประจําตวัแก่บคุคลซึง่

เก่ียวข้อง 

บตัรประจําตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  

หมวด ๖ 

การเพิกถอนใบอนญุาต 

  
มาตรา ๓๔ รัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนญุาตท่ีออกให้แก่ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ได้ เมื่อผู้ ค้านํา้มนักระทําการ

อยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้โดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 

(๑) ไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๘ 

(๒) ไมเ่ร่ิมทําการค้าภายในสองปีนบัแตว่นัท่ีได้รับใบอนญุาต หรือหยดุทําการค้าเป็นระยะเวลาตอ่เน่ืองกนัเกิน

สองปี 

(๓) ไมส่าํรองนํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา ๒๐ เป็นระยะเวลาตอ่เน่ืองกนัเกินสามสบิวนั หรือเป็นระยะเวลาไม่

ตอ่เน่ืองกนัแตร่วมกนัแล้วเกินหกสบิวนัในปีหนึง่ 

(๔) กระทําการฝ่าฝืนบทแหง่พระราชบญัญตัินี ้และเป็นกรณีท่ีศาลได้มีคําพิพากษาถึงท่ีสดุในความผิดดงักลา่ว 

ให้ลงโทษจําคกุบคุคลตามมาตรา ๖๐ ตัง้แตส่ามเดือนขึน้ไป 



การสัง่เพิกถอนใบอนญุาตตามวรรคหนึง่ ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ ค้านํา้มนัรายนัน้พ้นจากการท่ีจะต้องรับโทษตาม

พระราชบญัญตัินี ้
  
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 

  
มาตรา ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับตัง้แตส่ามแสนบาทถึงสามล้านบาท 

หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๓๖ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษ

จําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๓๗ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ใดท่ีเลกิประกอบกิจการโดยไมแ่จ้งให้รัฐมนตรีทราบตามมาตรา ๙ หรือไม่

ปฏิบตัิตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๓๘  ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือนหรือปรับตัง้แต่

หนึง่หมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๓๙ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๑ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขตามมาตรา ๑๓ 

ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๔๐ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา ๑๒ ผู้ใดไม่

ปฏิบตัิตามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท 
  

มาตรา ๔๑ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือนหรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือ

ทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๔๒ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ หรือผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๑๖ หรือสง่บญัชี

หรือแจ้งข้อมลูตามมาตรา ๑๖ อนัเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือนหรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้

ปรับ 
  

มาตรา ๔๓  ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ใดไมส่ง่แผนตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึง่ หรือไมส่ง่แผนปฏิบตัิการตาม

มาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือจงใจไมด่ําเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึง่ หรือแผนปฏิบตัิการตาม

มาตรา ๑๗ วรรคสอง โดยไมม่ีเหตอุนัควร ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้

ปรับ 
  

มาตรา ๔๔  ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ใดไมย่ื่นปริมาณการค้าประจําปีเพ่ือขอความเห็นชอบตอ่อธิบดีตาม

มาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามเดือน หรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ และปรับเป็น

รายวนั วนัละห้าพนับาทจนกวา่จะได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง 



  
มาตรา ๔๕ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ใดจงใจไมป่ฏิบตัิให้ถกูต้องตามปริมาณการค้าประจําปีท่ีอธิบดีให้ความ

เห็นชอบหรือกําหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสามหรือวรรคสี ่โดยไมม่ีเหตอุนัควร ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือ

ปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๔๖  ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึง่หรือวรรคสี ่หรือไมป่ฏิบตัิตาม

เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับเป็นรายวนั วนัละไมต่ํ่า

กวา่ห้าแสนบาทแตไ่มเ่กินวนัละหนึง่ล้านบาท จนกวา่จะได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๔๗  ผู้ ค้านํา้มนัผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่หรือเง่ือนไขตามมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี 

หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๔๘  ผู้ ค้านํา้มนัผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่

แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๔๙  ผู้ใดกระทําการปลอมปนนํา้มนัเชือ้เพลงิ หรือกระทําการอยา่งหนึง่อยา่งใดอนัทําให้ลกัษณะหรือ

คณุภาพของนํา้มนัเชือ้เพลงิแตกตา่งไปจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง่ เพ่ือ

จําหนา่ย ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

ในกรณีท่ีผู้กระทําการปลอมปนเป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๑ หรือผู้

ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินห้าปี หรือปรับตัง้แตห้่าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๕๐  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึง่นํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีมีลกัษณะหรือคณุภาพแตกตา่งจากท่ีอธิบดีประกาศ

กําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง่ มีปริมาณตัง้แตส่องร้อยลติรขึน้ไป ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผู้นัน้

เป็นผู้กระทําการปลอมปนนํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ือจําหนา่ย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ 

(๑) มีนํา้มนัเชือ้เพลงิดงักลา่วไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ในกิจการของตน 

(๒) ครอบครองไว้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือ

กฎหมายอ่ืน 

(๓) ได้มาซึง่นํา้มนัเชือ้เพลงินัน้โดยไมท่ราบวา่เป็นนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีมีลกัษณะหรือคณุภาพแตกตา่งจากท่ีอธิบดี

ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง่ หรือ 

(๔) ได้มาหรือมีไว้เพ่ือใช้ในกิจการอ่ืนนอกจากการใช้อยา่งนํา้มนัเชือ้เพลงิตามพระราชบญัญตัินี ้

ในกรณีท่ีผู้มีไว้ในครอบครองซึง่นํา้มนัเชือ้เพลงิตามวรรคหนึง่เป็นผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 

๑๐ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา ๑๒ ซึง่รัฐมนตรีหรืออธิบดีกําหนดเง่ือนไขให้ต้องทําการ

พิสจูน์คณุภาพของนํา้มนัเชือ้เพลงิด้วยวิธีการอยา่งหนึง่อยา่งใดตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ 

แล้วแตก่รณี ซึง่หากได้กระทําการตามวิธีการท่ีกลา่วนีแ้ล้วก็อาจทราบได้วา่นํา้มนัเชือ้เพลงินัน้มีลกัษณะหรือคณุภาพ

แตกตา่งไปจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง่ การอ้างวา่ได้มาซึง่นํา้มนัเชือ้เพลงิ

ตาม (๓) เป็นอนัมิให้รับฟัง เว้นแตจ่ะนําสบืได้วา่ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการพิสจูน์คณุภาพนํา้มนัเชือ้เพลงิดงักลา่วแล้วผลไม่



ปรากฏวา่เป็นนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีมีลกัษณะหรือคณุภาพแตกตา่งไปจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตาม

มาตรา ๒๕ วรรคหนึง่ 

ความในวรรคหนึง่และวรรคสอง มิให้ใช้บงัคบักบัผู้ ค้านํา้มนัท่ีมีไว้ในครอบครองซึง่นํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีมีลกัษณะ

หรือคณุภาพแตกตา่งจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง่ โดยได้รับการผอ่นผนั

จากอธิบดีตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม และนํา้มนัหลอ่ลืน่ใช้แล้วหรือสิง่หลอ่ลืน่ใช้แล้วตามมาตรา ๒๕ วรรคสี ่
  

มาตรา ๕๑ ในกรณีท่ีผู้ จําหนา่ยหรือมีไว้เพ่ือจําหนา่ยซึง่นํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีมีลกัษณะหรือคณุภาพแตกตา่งจากท่ี

อธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง่ หรือผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๔๘ เป็นลกูจ้าง

หรือเป็นบคุคลซึง่ผู้ ค้านํา้มนัหรือผู้ขนสง่นํา้มนัมอบหมายให้กระทํา หรือการกระทําความผิดนัน้เกิดขึน้ภายในสถานท่ีทํา

การ หรือสถานท่ีจําหนา่ย หรือยานพาหนะสาํหรับขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิของผู้ ค้านํา้มนัหรือผู้ขนสง่นํา้มนั ให้สนันิษฐานไว้

ก่อนวา่ผู้ ค้านํา้มนัหรือผู้ขนสง่นํา้มนัดงักลา่วเป็นผู้ ร่วมกระทําความผิดด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนได้ใช้ความระมดัระวงั

ตามสมควรแล้วท่ีจะป้องกนัมิให้มีการกระทําความผิดเกิดขึน้ 
  

มาตรา ๕๒ ผู้ใดรายงานผลการทดสอบลกัษณะและคณุภาพของนํา้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา ๒๖ (๒) หรือมาตรา 

๒๘ อนัเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือนหรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึง่ ผู้กระทําได้กระทําโดยเจตนาทจุริต ต้องระวางโทษเป็นสองเทา่ของโทษท่ีกําหนดไว้ตามวรรค

หนึง่ 
  

มาตรา ๕๓ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับตัง้แตห่นึง่พนับาทถึงห้า

หมื่นบาท 
  

มาตรา ๕๔  ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนสง่นํา้มนัตามมาตรา ๑๒ ผู้ใดไม่

ปฏิบตัิตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับตัง้แตห่นึง่พนับาทถึงห้าหมื่นบาท 
  

มาตรา ๕๕ ผู้ใดจําหนา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีมีคําสัง่ห้ามจําหนา่ย หรือทําลายผนกึหวัจ่ายนํา้มนั

เชือ้เพลงิท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีทําไว้ตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือ

ทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๕๖ ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสองปี 

หรือปรับไมเ่กินสองแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปีหรือปรับไมเ่กินหนึง่

แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๑ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ ต้องระวาง

โทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปีหรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

ผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๑ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ต้องระวาง

โทษจําคกุไมเ่กินหกเดือนหรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
  



มาตรา ๕๗  ผู้ใดขดัขวางพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี 

หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
  

มาตรา ๕๘ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่ของพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจําคกุ

ไมเ่กินสามเดือน หรือปรับไมเ่กินสองหมื่นห้าพนับาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ และปรับอีกไมเ่กินวนัละหนึง่พนับาท จนกวา่จะ

ปฏิบตัิให้ถกูต้อง 
  

มาตรา ๕๙ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองหมื่นห้าพนับาท 
  

มาตรา ๖๐ ในกรณีท่ีผู้กระทําความผิดซึง่ต้องรับโทษตามพระราชบญัญตัินีเ้ป็นนิติบคุคล ให้กรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการ หรือบคุคลใดซึง่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบคุคลนัน้ ต้องระวางโทษตามท่ีบญัญตัิไว้สาํหรับความผิดนัน้ 

ๆ ด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนมิได้มีสว่นในการกระทําความผิดนัน้ 
  

มาตรา ๖๑  นํา้มนัเชือ้เพลงิหรือทรัพย์สนิใดบรรดาท่ีศาลมีคําพิพากษาให้ริบ ให้สง่มอบแก่กรมธุรกิจพลงังาน*

เพ่ือทําลายหรือจดัการตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 

ในกรณีท่ีต้องทําลาย ให้ศาลมีคําสัง่ในคําพิพากษาให้เจ้าของชําระคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ให้แก่ทางราชการด้วย 
  

มาตรา ๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบญัญตัินีท่ี้มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดท่ีมีโทษปรับหรือ

จําคกุไมเ่กินหนึง่ปี ให้อธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบได้ 

ในกรณีท่ีพนกังานสอบสวนพบวา่ผู้ใดกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ และผู้นัน้ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้

พนกังานสอบสวนสง่เร่ืองให้อธิบดีหรือผู้ซึง่ได้รับมอบอํานาจภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีผู้นัน้แสดงความยินยอมให้

เปรียบเทียบปรับ 

เมื่อผู้ ต้องหาได้ชําระเงินคา่ปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแล้ว ให้ถือวา่คดีเลกิกนัตาม

บทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ ต้องหาไมย่ินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไมชํ่าระเงินคา่ปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้

ดําเนินคดีตอ่ไป 

ในกรณีท่ีมีทรัพย์สนิท่ีอาจริบได้ตามกฎหมาย ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบเปรียบเทียบได้เฉพาะกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สาํหรับทรัพย์สนิท่ีทํา ใช้ หรือมีไว้เป็นความผิด เมื่อผู้กระทําความผิดยินยอมให้ทรัพย์สนินัน้ตกเป็นของกรม

ธุรกิจพลงังาน* 

(๒) สาํหรับทรัพย์สนิท่ีได้มาโดยการกระทําความผิดและมีกฎหมายห้ามมิให้จําหนา่ย จ่าย โอน ถ้าอาจแก้ไขให้

ถกูต้องได้ เมื่อผู้กระทําความผิดยินยอมและได้แก้ไขทรัพย์สนินัน้ให้ถกูต้องแล้ว 

(๓) สาํหรับทรัพย์สนิท่ีได้มาโดยการกระทําความผิดและมีกฎหมายห้ามมิให้จําหนา่ย จ่าย โอน ถ้าไมอ่าจแก้ไข

ให้ถกูต้องได้ เมื่อผู้กระทําความผิดยินยอมให้ทรัพย์สนินัน้ตกเป็นของกรมธุรกิจพลงังาน* ในการนี ้จะกําหนดให้ผู้กระทํา

ความผิดออกคา่ใช้จ่ายในการทําลายของกลางนัน้ด้วยก็ได้ 
 

หมวด ๘ 

บทเฉพาะกาล 



มาตรา ๖๓  ให้ผู้ ค้านํา้มนัซึง่ได้รับใบอนญุาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แหง่พระราชบญัญตัินํา้มนัเชือ้เพลงิ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผู้ ค้านํา้มนัซึง่ได้รับใบอนญุาตตามมาตรา ๗ แหง่พระราชบญัญตัินี ้
  

มาตรา ๖๔  ให้ปริมาณการค้าประจําปีและสถานท่ีเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วตาม

พระราชบญัญตัินํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นปริมาณการค้าประจําปีและสถานท่ีเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีอธิบดีให้ความ

เห็นชอบตามพระราชบญัญตัินี ้
  

มาตรา ๖๕ ให้ผู้ ค้านํา้มนัซึง่อยูใ่นขา่ยท่ีจะต้องจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ และผู้ขนสง่นํา้มนัซึง่

อยูใ่นขา่ยท่ีจะต้องแจ้งตามมาตรา ๑๒ แหง่พระราชบญัญตัินี ้ในวนัท่ีพระราชบญัญตัินีม้ีผลใช้บงัคบั ยื่นขอจดทะเบียน

ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ หรือแจ้งตอ่อธิบดีตามมาตรา ๑๒ แหง่พระราชบญัญตัินี ้แล้วแตก่รณี ภายในหกสบิวนันบั

แตว่นัท่ีพระราชบญัญตัินีม้ีผลใช้บงัคบั 
  

มาตรา ๖๖  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสัง่ หรือเง่ือนไขท่ีออกหรือกําหนดตามพระราชบญัญตัิ

นํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึง่ใช้บงัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญตัินีม้ีผลใช้บงัคบัให้คงใช้บงัคบัได้ตอ่ไปเทา่ท่ีไมข่ดัหรือ

แย้งกบับทบญัญตัิในพระราชบญัญตัินี ้ทัง้นี ้จนกวา่จะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสัง่ หรือเง่ือนไขท่ีออกหรือ

กําหนดตามพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 
  

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลกีภยั 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
อตัราคา่ธรรมเนียม 
  
(๑) คําขอ      ฉบบัละ  ๑๐๐  บาท 

(๒) ใบทะเบียน      ฉบบัละ  ๑,๐๐๐  บาท 

(๓) ใบอนญุาตเป็นผู้ ค้านํา้มนั    ฉบบัละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

(๔)   คา่ธรรมเนียมประกอบกิจการค้านํา้มนัตามมาตรา ๗  ปีละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๕)   คา่ธรรมเนียมประกอบกิจการค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๐ ปีละ   ๕๐,๐๐๐  บาท 

(๖)   คา่ธรรมเนียมประกอบกิจการค้านํา้มนัตามมาตรา ๑๑ ปีละ  ๕,๐๐๐  บาท 

(๗) คา่ธรรมเนียมประกอบกิจการขนสง่นํา้มนัตามมาตรา ๑๒ ปีละ  ๕,๐๐๐  บาท 
  

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมจะกําหนดอตัราคา่ธรรมเนียมให้แตกตา่ง โดยคํานงึถึงขนาดและ

กิจการของผู้ ค้านํา้มนัหรือผู้ขนสง่นํา้มนัก็ได้ 
 
หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ โดยท่ีบทบญัญตัิของพระราชบญัญตัินํา้มนัเชือ้เพลงิ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่ีใช้สาํหรับควบคมุเก่ียวกบัการค้านํา้มนัมีลกัษณะท่ีไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ของการประกอบกิจการค้า

นํา้มนัในปัจจบุนั สมควรปรับปรุงบทบญัญตัิให้มีความทนัสมยัยิ่งขึน้ โดยกําหนดควบคมุผู้ ค้านํา้มนัเป็น ๓ ระดบั คือ ผู้ ค้า



นํา้มนัรายใหญ่ ผู้ ค้านํา้มนัรายยอ่ย และสถานีบริการนํา้มนั และผอ่นคลายมาตรการควบคมุบางอยา่งให้เข้มงวดน้อยลง 

เช่น การจดัตัง้สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิสามารถยื่นคําขอเพ่ือจดทะเบียนตอ่อธิบดีได้ ซึง่แตเ่ดิมกําหนดให้ต้องขอ

อนญุาตจากอธิบดี สาํหรับผู้ขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิก็เพียงแตแ่จ้งตอ่อธิบดีเทา่นัน้ และปรับปรุงอํานาจของรัฐมนตรีบาง

ประการท่ีเป็นเร่ืองในรายละเอียดเปลีย่นเป็นอํานาจของอธิบดี เพ่ือให้การควบคมุดแูลมีความรวดเร็วยิ่งขึน้ รวมทัง้เพ่ิม

มาตรการควบคมุผู้ ค้านํา้มนัรายใหญ่ให้เข้มงวดยิ่งขึน้ เพ่ือใช้ควบคมุการค้านํา้มนัและการปลอมปนนํา้มนั รวมทัง้ปรับปรุง

มาตรการบางอยา่งให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เช่น การฟ้องร้องและดําเนินคดีกบัผู้กระทํา

ความผิดฐานปลอมปนนํา้มนัเชือ้เพลงิ ตลอดจนบทกําหนดโทษของพระราชบญัญตัิให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ใน

ปัจจบุนั โดยเฉพาะโทษปรับท่ียงัตํ่าไปเน่ืองจากกิจการค้านํา้มนัเป็นกิจการท่ีทํารายได้สงูมาก สมควรปรับปรุง

พระราชบญัญตัิดงักลา่วให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี ้
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบญัญตัิให้สอดคล้องกบัการโอนอํานาจหน้าท่ีของสว่นราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  

มาตรา ๑๐  ในพระราชบญัญตัิการค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคําวา่ “รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

พาณิชย์” เป็น “รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน ” คําวา่ “กรมทะเบียนการค้า ” เป็น “กรมธุรกิจพลงังาน ” และคําวา่ 

“อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” เป็น “อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน” 
  
หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี ้คือ โดยท่ีพระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญัญตัิให้จดัตัง้สว่นราชการขึน้ใหมโ่ดยมีภารกิจใหม ่ซึง่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร

และอํานาจหน้าท่ีของสว่นราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และเน่ืองจาก

พระราชบญัญตัิดงักลา่วได้บญัญตัิให้โอนอํานาจหน้าท่ีของสว่นราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหนง่หรือผู้ซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ีใน

สว่นราชการเดิมมาเป็นของสว่นราชการใหม ่โดยให้มีการแก้ไขบทบญัญตัิตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัอํานาจหน้าท่ีท่ีโอนไป

ด้วย ฉะนัน้ เพ่ืออนวุตัิให้เป็นไปตามหลกัการท่ีปรากฏในพระราชบญัญตัิและพระราชกฤษฎีกาดงักลา่ว จึงสมควรแก้ไข

บทบญัญตัิของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนสว่นราชการ เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องมีความชดัเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่

ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าท่ีวา่ตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของสว่นราชการหรือผู้ รับผิดชอบตาม

กฎหมายนัน้ไปเป็นของหนว่ยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบญัญตัิของกฎหมายให้มีการเปลีย่นช่ือสว่นราชการ 

รัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหนง่หรือผู้ซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ีของสว่นราชการให้ตรงกบัการโอนอํานาจหน้าท่ี และเพ่ิมผู้แทนสว่นราชการ

ในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจท่ีมีการตดัโอนจากสว่นราชการเดิมมาเป็นของสว่นราชการใหมร่วมทัง้ตดัสว่นราชการ

เดิมท่ีมีการยบุเลกิแล้ว ซึง่เป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบญัญตัิและพระราชกฤษฎีกาดงักลา่ว จึงจําเป็นต้องตราพระ

ราชกฤษฎีกานี ้
  
พระราชบญัญตัิการค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  
หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ โดยท่ีพระราชบญัญตัิการค้านํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มีบทบญัญตัิบางประการท่ีไมเ่หมาะสมกบัสภาพการประกอบกิจการในปัจจบุนั และเป็นปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมาย 

สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสม และสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี ้
  


