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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป2นป3ที่ ๕๔ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+าฯ 

ให+ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว8าด+วยการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห8ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให+กระทําได+โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห8งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว+โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต8อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว8า “พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 

๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต+นไป 
 
มาตรา ๓  ให+ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติว8าด+วยการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๒) พระราชบัญญัติว8าด+วยการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๓) พระราชบัญญัติว8าด+วยการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๔) พระราชบัญญัติว8าด+วยการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๕) พระราชบัญญัติว8าด+วยการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“นํ้ามันเช้ือเพลิง”๒ หมายความว8า 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๒๑ ก/หน+า ๑/๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๑) กLาซธรรมชาติ กLาซปMโตรเลียมเหลว นํ้ามันดิบ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเช้ือเพลิง 
สําหรับเคร่ืองบิน นํ้ามันกLาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา และนํ้ามันหล8อลื่น 

(๒) สิ่งอื่นที่ใช+หรืออาจใช+เป2นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อให+ได+มาซึ่งผลิตภัณฑP
ท่ีใช+หรืออาจใช+เป2นเช้ือเพลิงหรือเป2นสิ่งหล8อลื่น หรือสิ่งอ่ืนท่ีใช+หรืออาจใช+เป2นเช้ือเพลิงหรือเป2นสิ่ง
หล8อลื่น  ท้ังน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

“การมีนํ้ามันเช้ือเพลิงไว+ในครอบครอง” หมายความว8า การมีไว+ในครอบครองไม8ว8า
เพ่ือตนเองหรือผู+อ่ืน และไม8ว8าจะเป2นกรณีมีไว+เพ่ือจําหน8าย เพ่ือขนส8ง เพ่ือใช+ หรือเพ่ือประการอ่ืนใด 
และให+หมายความรวมถึงการท้ิงหรือปรากฏในบริเวณท่ีอยู8ในความครอบครองด+วย 

“สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง” หมายความว8า สถานท่ีที่ใช+ในการเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิง 
เพ่ือให+บริการนํ้ามันเช้ือเพลิงแก8ยานพาหนะ และให+หมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดไว+ใน
ใบอนุญาตให+เป2นเขตสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ตลอดจนสิ่งก8อสร+าง ถัง ท8อ และอุปกรณPหรือ
เคร่ืองมือต8าง ๆ ในบริเวณน้ัน 

“การขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิง” หมายความว8า การเคลื่อนย+ายนํ้ามันเช้ือเพลิงจากท่ีแห8ง
หน่ึงไปยังท่ีอีกแห8งหน่ึง ไม8ว8าโดยทางบก ทางนํ้า ทางท8อ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 

“คลังนํ้ามันเช้ือเพลิง”๓ หมายความว8า สถานท่ีท่ีใช+ในการเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงตาม
ปริมาณหรือประเภทกิจการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให+หมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดไว+ใน
ใบอนุญาตให+เป2นเขตคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง ตลอดจนสิ่งก8อสร+าง ถัง ท8อ และอุปกรณP หรือเคร่ืองมือต8าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข+อง และรวมถึงสถานท่ีที่ใช+ในการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใช+เป2นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
ในโรงกลั่นหรือผลิตนํ้ามันเช้ือเพลิง 

“ข+อบัญญัติท+องถ่ิน” หมายความว8า เทศบัญญัติ ข+อบังคับตําบล ข+อบัญญัติเมือง
พัทยา ข+อบัญญัติองคPการบริหารส8วนจังหวัด ข+อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข+อบัญญัติอ่ืนใดใน
ทํานองเดียวกันท่ีออกโดยองคPกรปกครองส8วนท+องถ่ิน 

“คณะกรรมการ” หมายความว8า คณะกรรมการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
“พนักงานเจ+าหน+าท่ี” หมายความว8า วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงาน*หรือผู+ซึ่ง

รัฐมนตรีแต8งต้ังให+มีอํานาจหน+าท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
“ผู+อนุญาต” หมายความว8า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*หรือผู+ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจ

พลังงาน*มอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีผู+รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให+รัฐมนตรีว8าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให+มีอํานาจแต8งต้ังพนักงานเจ+าหน+าท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนดค8าธรรมเนียมไม8เกินอัตราท+าย
พระราชบัญญัติน้ี ยกเว+นค8าธรรมเนียม กําหนดกิจการอ่ืน และออกประกาศ  ท้ังน้ี เพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือได+ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล+วให+ใช+บังคับได+ 
                                                                                                                                            

๒ มาตรา ๔ นิยามคําว8า “นํ้ามันเชื้อเพลิง” แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓ มาตรา ๔ นิยามคําว8า “คลังนํ้ามันเชื้อเพลิง” แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  พระราชบัญญัติน้ีไม8ใช+บังคับแก8นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใช+ในราชการทหาร
โดยเฉพาะ แต8ให+นําหลักเกณฑPและวิธีการตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ีไปเป2นแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

 
มาตรา ๗  เพ่ือประโยชนPแก8การปTองกันหรือระงับเหตุเดือดร+อนรําคาญหรือความ

เสียหายหรืออันตรายท่ีจะมีผลกระทบต8อบุคคล สัตวP พืช ทรัพยP หรือสิ่งแวดล+อมหรือการกําหนด
แนวทางหรือลักษณะการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงให+สอดคล+องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ให+รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังต8อไปน้ี 

(๑) กําหนดการเก็บรักษา การขนส8ง การใช+ การจําหน8าย การแบ8งบรรจุนํ้ามัน
เช้ือเพลิง และการควบคุมอ่ืนใดเก่ียวกับนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(๒) กําหนดท่ีต้ัง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง 
สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง และคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง และการบํารุงรักษาสถานท่ีดังกล8าว 

(๓) กําหนดลักษณะของถังหรือภาชนะท่ีใช+ในการบรรจุหรือขนส8ง และการ
บํารุงรักษาถังหรือภาชนะดังกล8าว 

(๔) กําหนดคุณสมบัติและการฝVกอบรมผู+ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมนํ้ามัน
เช้ือเพลิง 

(๕) กําหนดวิธีการปฏิบัติงานและการจัดให+มีและบํารุงรักษาอุปกรณPหรือเคร่ืองมือ
อ่ืนใดเพ่ือประโยชนPในการดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

(๖) กําหนดการรับฟ4งความเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมแก8กิจการในการ
ดําเนินกิจการหรืออนุญาตให+ดําเนินกิจการตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีผลกระทบต8อประชาชน 

(๗) กําหนดการอ่ืนใดอันจําเป2นเพ่ือให+บรรลุวัตถุประสงคPในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

ถ+ากฎกระทรวง ข+อบัญญัติท+องถ่ิน หรือประกาศใดท่ีออกตามกฎหมายว8าด+วยการ
ควบคุมอาคารขัดหรือแย+งกับกฎกระทรวงท่ีออกตามวรรคหน่ึง กฎกระทรวง ข+อบัญญัติท+องถ่ิน หรือ
ประกาศน้ันย8อมไม8มีผลใช+บังคับหรือสิ้นผลใช+บังคับ แล+วแต8กรณี เว+นแต8กฎกระทรวง ข+อบัญญัติ
ท+องถ่ิน หรือประกาศดังกล8าวจะได+ออกโดยได+รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเน่ืองจากมีความ
จําเป2นหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะท+องถ่ิน 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดให+เร่ืองรายละเอียดทางด+านเทคนิคหรือเร่ืองท่ี
ต+องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพ่ือประโยชนPของความปลอดภัย ให+เป2นไปตามหลักเกณฑPท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได+๔ 

 

                                                 
๔ มาตรา ๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

   
 

มาตรา ๘๕  ให+มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว8า “คณะกรรมการควบคุมนํ้ามัน
เช้ือเพลิง” ประกอบด+วย ปลัดกระทรวงพลังงานเป2นประธานกรรมการ ผู+บัญชาการตํารวจแห8งชาติ 
อธิบดีกรมการขนส8งทางนํ้าและพาณิชยนาวี อธิบดีกรมการขนส8งทางบก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
อธิบดีกรมปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู+อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส8งและจราจร ผู+อํานวยการสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ผู+แทนสภาหอการค+าแห8งประเทศไทย ผู+แทนสภาอุตสาหกรรมแห8งประเทศไทย 
และผู+ทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต8งต้ัง เป2นกรรมการ 

ให+อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป2นกรรมการและเลขานุการ และให+อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานแต8งต้ังข+าราชการของกรมธุรกิจพลังงานอีกไม8เกินสองคนเป2นผู+ช8วยเลขานุการ 

กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังตามวรรคหน่ึงต+องไม8เป2นท่ีปรึกษา
พรรคการเมือง ผู+ดํารงตําแหน8งทางการเมือง หรือเจ+าหน+าท่ีพรรคการเมือง และต+องเป2นผู+มีความรู+
ความเช่ียวชาญ มีผลงานและประสบการณPท่ีเก่ียวข+องกับสาขาวิทยาศาสตรP วิศวกรรมศาสตรP 
สิ่งแวดล+อม กฎหมาย การควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง และธุรกิจนํ้ามันเช้ือเพลิงสาขาละหน่ึงคน และอย8าง
น+อยสองคนให+แต8งต้ังจากผู+ทรงคุณวุฒิท่ีดําเนินงานในองคPการสาธารณประโยชนP เพ่ือการคุ+มครอง
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล+อม 

 
มาตรา ๙  ให+คณะกรรมการมีอํานาจดังต8อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะนโยบายและมาตรการต8อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการควบคุมนํ้ามัน

เช้ือเพลิงเพ่ือประโยชนPแก8การปTองกันหรือระงับเหตุเดือดร+อนรําคาญ หรือความเสียหายหรืออันตราย
ท่ีจะมีผลกระทบต8อบุคคล สัตวP พืช ทรัพยP หรือสิ่งแวดล+อม หรือการกําหนดแนวทางหรือลักษณะการ
ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง ให+สอดคล+องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๒)  ให+ คํ าแนะนําต8อ รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๓) ให+ความเห็นประกอบการพิจารณาให+สัมปทานของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๔ 
(๔) สอดส8องดูแลและประสานการปฏิบัติงานของเจ+าหน+าที่และหน8วยงานต8าง ๆ 

ซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือประโยชนPแก8การปTองกันหรือระงับเหตุเดือดร+อน
รําคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายท่ีจะมีผลกระทบต8อบุคคล สัตวP พืช ทรัพยP หรือสิ่งแวดล+อม 
หรือการกําหนดแนวทาง หรือลักษณะการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงให+สอดคล+อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๕) ให+คําแนะนําและข+อคิดเห็นแก8หน8วยงานต8าง ๆ เก่ียวกับการเก็บรักษา การขนส8ง 
การใช+ การจําหน8าย การแบ8งบรรจุ และการควบคุมอย8างอ่ืนเก่ียวกับนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว+ให+เป2นอํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการ 

                                                 
๕ มาตรา ๘ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๑๐  กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู8ในตําแหน8งคราวละสองป3 กรรมการ

ผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งพ+นจากตําแหน8งอาจได+รับแต8งต้ังอีกได+ แต8จะดํารงตําแหน8งติดต8อกันสองคราวไม8ได+ 
 
มาตรา ๑๑  นอกจาการพ+นจากตําแหน8งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ

ผู+ทรงคุณวุฒิพ+นจากตําแหน8งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให+ออกเพราะไม8สุจริตต8อหน+าท่ีหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) เป2นบุคคลล+มละลาย 
(๕) เป2นคนไร+ความสามารถ หรือเสมือนไร+ความสามารถ 
(๖) ได+รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุก เว+นแต8เป2นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได+กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่มีการแต8งต้ังกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิแทนในตําแหน8งท่ีว8างเพราะเหตุพ+นจาก

ตําแหน8งตามวรรคหน่ึง ให+ผู+ได+รับแต8งต้ังแทนน้ันอยู8ในตําแหน8งเท8ากับวาระท่ีเหลืออยู8ของกรรมการ
ผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน8งครบวาระแล+ว แต8ยังมิได+

มีการแต8งต้ังกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม8 ให+กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งพ+นจากตําแหน8งตามวาระ
ปฏิบัติหน+าท่ีไปพลางก8อนจนกว8าจะมีการแต8งต้ังกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม8 

 
มาตรา ๑๓  การประชุมของคณะกรรมการต+องมีกรรมการมาประชุมไม8น+อยกว8า

ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป2นองคPประชุม ถ+าประธานกรรมการไม8อยู8ในท่ีประชุม
หรือไม8อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+ ให+กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป2นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให+ถือเสียงข+างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ+าคะแนนเสียงเท8ากันให+ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป2นเสียง
ช้ีขาด กรรมการผู+ใดมีส8วนได+เสียเป2นการส8วนตัวในเร่ืองใดในระหว8างการลงคะแนน กรรมการผู+น้ันไม8
มีสิทธิอยู8ในห+องประชุม 

 
มาตรา ๑๔  ให+คณะกรรมการมีอํานาจแต8งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย8างใดอย8างหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได+ และให+นํามาตรา ๑๓ มาใช+บังคับแก8
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ให+คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป2นเจ+าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให+คณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําสั่งเป2นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให+ถ+อยคําหรือให+ส8งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได+ และคณะกรรมการจะมอบอํานาจให+คณะอนุกรรมการใดใช+อํานาจดังกล8าวด+วยก็ได+ 
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มาตรา ๑๖  ให+กรมธุรกิจพลังงาน*ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการและงานธุรการ

ให+แก8คณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานและให+ความช8วยเหลือแก8หน8วยงานต8าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง และงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 
หมวด ๓ 

การประกอบกิจการควบคุม 
   

 
มาตรา ๑๗  เพ่ือให+การควบคุมการประกอบกิจการเป2นไปอย8างมีประสิทธิภาพ และ

เพ่ือปกปTองประชาชนให+มีความปลอดภัย ให+รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท
กิจการควบคุมของการมีนํ้ามันเช้ือเพลิงไว+ในครอบครอง สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง คลังนํ้ามัน
เช้ือเพลิงและการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิง สําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึง หรือทุกชนิดรวมกัน 
ให+สอดคล+องกับระดับอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยแบ8งเป2น ๓ ประเภท ดังน้ี 

(๑) ประเภทท่ี ๑ ได+แก8กิจการท่ีสามารถประกอบการได+ทันทีตามความประสงคPของ
ผู+ประกอบกิจการ 

(๒) ประเภทท่ี ๒ ได+แก8กิจการท่ีเม่ือจะประกอบการต+องแจ+งให+พนักงานเจ+าหน+าท่ี
ทราบก8อน 

(๓) ประเภทท่ี ๓ ได+แก8กิจการท่ีต+องได+รับใบอนุญาตจากผู+อนุญาตก8อนจึงจะ
ประกอบการได+ 

วรรคสอง๖ (ยกเลิก) 
การขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางนํ้าให+เป2นไปตามกฎหมายว8าด+วยการเดินเรือในน8านนํ้าไทย 
 
มาตรา ๑๘  ผู+ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ ต+องปฏิบัติตามหลักเกณฑPท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ 
 
มาตรา ๑๙  ผู+ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ต+องปฏิบัติตามหลักเกณฑPท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ และเม่ือจะเร่ิมประกอบการให+แจ+งต8อพนักงานเจ+าหน+าท่ี
ทราบก8อน 

แบบและรายละเอียดท่ีต+องแจ+ง วิธีการแจ+ง และแบบใบรับแจ+ง ให+เป2นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือพนักงานเจ+าหน+าท่ีได+รับแจ+งตามวรรคหน่ึง ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีออกใบรับแจ+ง
เพ่ือเป2นหลักฐานการแจ+งให+แก8ผู+แจ+งในวันท่ีได+รับแจ+ง ในการน้ีให+ผู+แจ+งประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี ๒ ได+ต้ังแต8วันท่ีแจ+ง 

                                                 
๖ มาตรา ๑๗ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
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ในกรณีท่ีพนักงานเจ+าหน+าท่ีตรวจพบในภายหลังว8าการแจ+งตามวรรคหน่ึงไม8ถูกต+อง
หรือไม8ครบถ+วน ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีมีอํานาจสั่งให+ผู+แจ+งแก+ไขหนังสือแจ+งให+ถูกต+องหรือครบถ+วน
ภายในเจ็ดวันนับแต8วันท่ีได+รับคําสั่งดังกล8าว 

การเลิกประกอบกิจการและการโอนกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ผู+ประกอบกิจการ
ต+องแจ+งเป2นหนังสือให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีทราบภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได+ดําเนินการดังกล8าว 

 
มาตรา ๒๐  เม่ือได+มีการออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ แล+ว 

ห+ามมิให+ผู+ใดประกอบกิจการดังกล8าวโดยไม8ได+รับใบอนุญาตจากผู+อนุญาต 
ในกรณีท่ีการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ จะต+องมีการก8อสร+าง ดัดแปลง 

ร้ือถอน เคลื่อนย+าย ใช+ หรือเปลี่ยนการใช+อาคารอันเก่ียวกับการน้ันด+วย ถ+าผู+ย่ืนขอรับใบอนุญาตมีคําขอ 
ให+ผู+อนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจออกใบอนุญาตหรือใบรับแจ+งหรือใบรับรองการใช+อาคาร
ควบคุมการใช+สําหรับการดังกล8าวได+ แล+วแต8กรณี ตามกฎหมายว8าด+วยการควบคุมอาคาร และเม่ือมี
การดําเนินการตามน้ันไปเสร็จแล+ว ให+ส8งเอกสารหลักฐานต8าง ๆ ให+แก8ผู+มีอํานาจหน+าท่ีตามกฎหมาย
ว8าด+วยการควบคุมอาคาร เพ่ือรับช8วงการดําเนินการต8อไป 

 
มาตรา ๒๑  การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และอายุใบอนุญาต ในการ

ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให+เป2นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ผู+ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ต+องปฏิบัติตามหลักเกณฑPท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ 
ในการอนุญาตให+ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ผู+อนุญาตจะกําหนดเง่ือนไข

ใด ๆ ตามควรแก8กรณีก็ได+ และจะกําหนดจํานวนปริมาณสูงสุดของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีผู+ได+รับใบอนุญาต
อาจมีไว+ในครอบครองด+วยก็ได+ 

ใบอนุญาตท่ีออกไปแล+วน้ัน ถ+าต8อมามีเหตุสําคัญเพ่ือคุ+มครองความปลอดภัย หรือ
กฎหมายหรือพฤติการณPได+เปลี่ยนแปลงไป ให+ผู+อนุญาตมีอํานาจสั่งแก+ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการ
อนุญาตได+ตามความจําเป2น 

ถ+าเป2นการอนุญาตให+ประกอบกิจการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ ให+รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดเขตระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อและเคร่ืองหมายแสดงเขตในราชกิจจา
นุเบกษา และให+ผู+ได+รับใบอนุญาตดําเนินการให+เป2นไปตามมาตรา ๓๔ โดยอนุโลม และให+นํามาตรา 
๓๗ และมาตรา ๓๙ มาใช+บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๓  การขอต8ออายุใบอนุญาต ให+ผู+ รับใบอนุญาตย่ืนคําขอก8อนวันท่ี

ใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได+ย่ืนคําขอดังกล8าวแล+วให+ถือว8าผู+ย่ืนคําขออยู8ในฐานะผู+รับใบอนุญาตจนกว8าจะ
ได+รับแจ+งคําสั่งไม8อนุญาตให+ต8ออายุใบอนุญาต 

การย่ืนคําขอต8ออายุใบอนุญาตและการให+ต8ออายุใบอนุญาต ให+เป2นไปตาม
หลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๒๔  คําสั่งไม8ออกใบอนุญาตหรือไม8ต8ออายุใบอนุญาต ผู+ขออนุญาต หรือผู+ขอ
ต8ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณPต8อรัฐมนตรีได+ภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได+รับแจ+งคําสั่ง 

รัฐมนตรีต+องวินิจฉัยอุทธรณPตามวรรคหน่ึงให+แล+วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต8วัน
ได+รับอุทธรณP 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให+เป2นท่ีสุด 
 
มาตรา ๒๕  ผู+รับใบอนุญาตจะโอนกิจการตามท่ีได+รับอนุญาตให+แก8บุคคลอ่ืนไม8ได+ 

เว+นแต8จะได+รับอนุญาตจากผู+อนุญาต 
การย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให+เป2นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๖  ในกรณีผู+รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป2นบุคคล

ล+มละลาย ให+ทายาทหรือผู+ชําระบัญชีหรือเจ+าพนักงานพิทักษPทรัพยPย่ืนคําขอต8อผู+อนุญาต เพ่ือรับโอน
ใบอนุญาตภายในเก+าสิบวันนับแต8วันท่ีผู+รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเป2นบุคคล
ล+มละลาย แล+วแต8กรณี หรือภายในระยะเวลาที่ผู+อนุญาตขยายเวลาให+ตามความจําเป2น ถ+ามิได+ยื่น
คําขอภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให+ถือว8าใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ัน
ต8อไปให+ดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม8 

ในระหว8างระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให+ถือเสมือนว8าทายาทหรือผู+ชําระบัญชี หรือเจ+า
พนักงานพิทักษPทรัพยPซึ่งเข+าประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ันเป2นผู+รับใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีผู+รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให+เป2นคนไร+ความสามารถ ให+นําความในสอง
วรรคก8อนมาใช+บังคับแก8ผู+อนุบาลโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  ผู+ รับใบอนุญาตต+องแสดงใบอนุญาตไว+ในท่ีเปMดเผยเห็นได+ง8าย ณ 

สถานท่ีประกอบการท่ีระบุในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๘  ถ+าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให+ผู+รับใบอนุญาต

แจ+งต8อผู+อนุญาตและย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห+าวันนับแต8วันท่ีได+ทราบถึงการสูญหาย
หรือถูกทําลายดังกล8าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให+เป2นไปตาม
หลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙  ให+รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให+ท+องท่ีหน่ึงท+องท่ีใดเป2น

เขตห+ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ อย8างหน่ึงอย8างใดหรือทุกอย8างได+ 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีได+มีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙ แล+ว ห+ามมิให+มีการ

ประกอบกิจการควบคุมตามท่ีระบุไว+ในกฎกระทรวงดังกล8าว 
ความในวรรคหน่ึงมิให+ใช+บังคับแก8ผู+ซึ่งประกอบกิจการควบคุมในเขตห+ามประกอบ

กิจการควบคุมอยู8ก8อนท่ีจะมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙ ใช+บังคับ และจะประกอบกิจการควบคุมน้ัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ต8อไปเม่ือมีกฎกระทรวงดังกล8าวแล+ว แต8ถ+าอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*เห็นว8าการประกอบกิจการ
ควบคุมเช8น น้ันต8อไปจะขัดต8อเจตนารมณPของการมีกฎกระทรวงดังกล8าว หรืออาจมีผล
กระทบกระเทือนต8อการปTองกันเหตุเดือดร+อนรําคาญ หรือความเสียหายหรืออันตรายท่ีจะมี
ผลกระทบต8อบุคคล สัตวP พืช ทรัพยP หรือสิ่งแวดล+อม หรือการกําหนดแนวทาง หรือลักษณะการ
ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงไม8สอดคล+องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม อธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน*มีอํานาจออกคําสั่งกําหนดหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการ
ควบคุมน้ันได+ และจะสั่งเป2นหนังสือถึงผู+ประกอบกิจการควบคุมให+แก+ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับการ
กระทําใดภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรก็ได+ แต8ถ+าการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว ทําให+ผู+ประกอบ
กิจการควบคุมน้ันต+องเสียหายหรือขาดประโยชนPที่เคยได+รับเกินสมควร ให+ผู+น้ันมีสิทธิได+รับค8าทดแทน
ตามความเป2นธรรม 

ในกรณีท่ีผู+ประกอบกิจการควบคุมซึ่งได+รับคําสั่งจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*ตาม
วรรคสองไม8พอใจในคําสั่งดังกล8าว ให+อุทธรณPต8อรัฐมนตรีได+ภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได+รับแจ+ง
คําสั่ง 

รัฐมนตรีต+องวินิจฉัยอุทธรณPตามวรรคสามให+แล+วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต8วัน
ได+รับอุทธรณP 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให+เป2นท่ีสุด 
 

หมวด ๔ 
บริการของรัฐเก่ียวกับนํ้ามันเช้ือเพลิง 

   
 

มาตรา ๓๑  คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให+หน8วยงานของรัฐหน8วยงานหน่ึงหน8วยงานใด
เป2นผู+ดําเนินการจัดให+มีคลังนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อเพ่ือให+บริการ
ในด+านการใช+เป2นสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิงหรือการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงได+ 

หน8วยงานของรัฐท่ีเป2นผู+ ดําเนินการต+องปฏิบัติตามหลักเกณฑP ท่ี กําหนดใน
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ 

 
มาตรา ๓๒  เม่ือมีความจําเป2นท่ีหน8วยงานของรัฐจะต+องได+มาซึ่งอสังหาริมทรัพยP

เพ่ือสร+างคลังนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ ให+ดําเนินการเวนคืนตาม
กฎหมายว8าด+วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยP 

 
มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชนPในการสร+างหรือบํารุงรักษาคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง หรือ

ระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ ให+เจ+าหน+าท่ีของหน8วยงานของรัฐท่ีเป2นผู+ดําเนินการ มีอํานาจ
เข+าไปใช+สอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยPซึ่งมิใช8ท่ีอยู8อาศัยของบุคคลใดเป2นการช่ัวคราวได+ภายใต+
เง่ือนไขดังต8อไปน้ี 

(๑) การใช+สอยหรือเข+าครอบครองน้ันเป2นการจําเป2นสําหรับการสํารวจ หรือสร+าง
หรือบํารุงรักษาคลังนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ หรือเป2นการจําเป2น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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สําหรับการปTองกันอันตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดแก8คลังนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือระบบการขนส8ง
นํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ 

(๒) หน8วยงานของรัฐน้ันได+บอกกล8าวให+เจ+าของหรือผู+ครอบครองอสังหาริมทรัพยP
ทราบล8วงหน+าแล+ว โดยแจ+งเป2นหนังสือให+เจ+าของหรือผู+ครอบครองอสังหาริมทรัพยPทราบภายในเวลา
อันสมควร แต8ต+องไม8น+อยกว8าเจ็ดวัน เว+นแต8ในกรณีท่ีไม8อาจติดต8อกับเจ+าของหรือผู+ครอบครอง
อสังหาริมทรัพยPได+ ให+ประกาศให+เจ+าของหรือผู+ครอบครองอสังหาริมทรัพยPน้ันทราบล8วงหน+าไม8น+อย
กว8าสามสิบวัน การประกาศให+ทําเป2นหนังสือปMดไว+ ณ ท่ีซึ่งอสังหาริมทรัพยPน้ันต้ังอยู8 และ ณ 
สํานักงานเขตหรือท่ีว8าการอําเภอ ท่ีทําการกํานัน และท่ีทําการผู+ใหญ8บ+านแห8งท+องท่ีท่ีอสังหาริมทรัพยP
น้ันต้ังอยู8  ท้ังน้ี ให+แจ+งกําหนดวันเวลาและการท่ีจะกระทําน้ันไว+ด+วย 

ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตราน้ีก8อให+เกิดความเสียหายแก8เจ+าของหรือผู+ครอบครอง
อสังหาริมทรัพยPหรือผู+ทรงสิทธิอ่ืน บุคคลน้ันย8อมเรียกค8าทดแทนจากหน8วยงานของรัฐได+ 

 
มาตรา ๓๔  ให+หน8วยงานของรัฐประกาศกําหนดเขตระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิง

ทางท8อและเคร่ืองหมายแสดงเขตในราชกิจจานุเบกษา และปMดประกาศดังกล8าวไว+ ณ สํานักงานเขต
หรือท่ีว8าการอําเภอแห8งท+องท่ีท่ีระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อน้ันต้ังอยู8 กับให+จัดทํา
เคร่ืองหมายแสดงไว+ในบริเวณเขตระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อตามหลักเกณฑPท่ีกรมธุรกิจ
พลังงาน*กําหนด 

 
มาตรา ๓๕  ในการจัดทําระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ หน8วยงานของรัฐมี

อํานาจดําเนินการอย8างหน่ึงอย8างใดดังต8อไปน้ี 
(๑) วางระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อไปใต+ เหนือ ตาม หรือข+ามท่ีดินของ

บุคคลใด 
(๒) ร้ือถอนอาคารหรือโรงเรือนซึ่งมิใช8ที่อยู8อาศัยของบุคคลใด ๆ หรือทําลายสิ่งอ่ืนท่ี

สร+างหรือทําข้ึน หรือทําลาย หรือตัดฟ4นต+น ก่ิง หรือรากของต+นไม+ หรือพืชผลในเขตระบบการขนส8ง
นํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ 

ก8อนท่ีจะดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให+หน8วยงานของรัฐแจ+งเป2นหนังสือให+
เจ+าของหรือผู+ครอบครองทรัพยPสินท่ีเก่ียวข+องทราบ และให+นํามาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง (๒) มาใช+บังคับ
โดยอนุโลม 

เจ+าของหรือผู+ครอบครองทรัพยPสินตามวรรคหน่ึงอาจอุทธรณPเหตุท่ีไม8สมควรทํา
เช8นน้ันต8อรัฐมนตรีได+ภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได+รับหนังสือแจ+ง 

รัฐมนตรีต+องวินิจฉัยอุทธรณPตามวรรคสามให+แล+วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต8วัน
ได+รับอุทธรณP 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให+เป2นไปท่ีสุด 
 
มาตรา ๓๖  ให+หน8วยงานของรัฐจ8ายค8าทดแทนแก8เจ+าของหรือผู+ทรงสิทธิในท่ีดิน 

อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร+างในกรณีดังต8อไปน้ี 
(๑) การใช+ที่ดินท่ีประกาศกําหนดเป2นเขตระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อตาม

มาตรา ๓๔ 
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(๒) การใช+ที่ดินวางระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อตามมาตรา ๓๕ (๑) 
(๓) การกระทําตามมาตรา ๓๕ (๒) 
ค8าทดแทนตามวรรคหน่ึง ให+คํานวณจากความเสียหายตามความเป2นจริง รวมท้ังค8า

ขาดประโยชนPจากการใช+สอยสิ่งต8าง ๆ ดังกล8าวน้ันด+วย 
 
มาตรา ๓๗  ห+ามมิให+ผู+ใดกระทําการอย8างหน่ึงอย8างใดอันอาจเป2นอันตรายต8อระบบ

การขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ รวมท้ังอุปกรณPของระบบดังกล8าวน้ัน 
 
มาตรา ๓๘  ในเขตระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ ไม8ว8าบนบกหรือในนํ้า 

หรือใต+พ้ืนท+องนํ้าหรือพ้ืนท+องทะเล ห+ามมิให+ผู+ใดปลูกสร+างอาคาร โรงเรือน ต+นไม+หรือสิ่งอ่ืนใด ติดต้ัง
สิ่งใด เจาะหรือขุดพ้ืนดิน ถมดิน ท้ิงสิ่งของ หรือกระทําด+วยประการใด ๆ ท่ีอาจทําให+เกิดอันตรายหรือ
เป2นอุปสรรคแก8ระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ เว+นแต8จะได+รับอนุญาตเป2นหนังสือจาก
รัฐมนตรี ในกรณีเช8นน้ีให+รัฐมนตรีอนุญาตได+เม่ือได+รับฟ4งความเห็นของหน8วยงานของรัฐผู+ดําเนินการ
แล+วปรากฏว8าการกระทําดังกล8าวจะไม8มีผลกระทบต8อบุคคล สัตวP พืช ทรัพยP หรือสิ่งแวดล+อม และ
ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขอย8างใดด+วยหรือไม8ก็ได+ ถ+ามีการฝYาฝZนให+รัฐมนตรีมีอํานาจ
สั่งให+ผู+ฝYาฝZนรื้อถอน ขนย+าย ตัดฟ4น ทําลาย หรือกระทําการใด ๆ ได+ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ถ+าผู+นั้นไม8ปฏิบัติตาม หรือในกรณีที่หาตัวผู+ฝYาฝZนไม8ได+ เมื่อได+ประกาศคําสั่งไว+ ณ บริเวณนั้น 
และ ณ สํานักงานเขตหรือที่ว8าการอําเภอ ที่ทําการกํานันและที่ทําการผู+ใหญ8บ+านแห8งท+องที่นั้นเป2น
เวลาไม8น+อยกว8าเจ็ดวันแล+ว และไม8มีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น รัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให+หน8วยงานของรัฐ
เข+าร้ือถอน ขนย+าย ตัดฟ4น ทําลาย หรือกระทําการใด ๆ ได+ตามควรแก8กรณี โดยผู+ใดจะเรียกร+อง
ค8าเสียหายมิได+ และผู+ฝYาฝZนต+องเป2นผู+เสียค8าใช+จ8ายตามจํานวนท่ีจ8ายจริงในการน้ัน พร+อมกับเงินเพ่ิม
ในอัตราร+อยละสามสิบต8อป3ของค8าใช+จ8ายดังกล8าว โดยคํานวณต้ังแต8วันท่ีหน8วยงานของรัฐได+เข+า
ดําเนินการจนถึงวันท่ีได+ชําระค8าใช+จ8ายและเงินเพ่ิมครบถ+วน 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีมีการประกาศกําหนดเขตระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ 

ในแม8นํ้า ลําคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางนํ้าแห8งใด ไม8ว8าจะอยู8ในราชอาณาจักรหรือไม8 ห+ามมิให+
ผู+ใดทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเคร่ืองจับสัตวPอย8างใด ๆ ในเขตเหล8าน้ัน 

เม่ือเรือใดแล8นข+ามเขตระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ ถ+ามิได+ชักสมอข้ึนพ+น
จากนํ้าจนแลเห็นได+ ให+ถือว8าการกระทําน้ันมีผลเป2นการเกาสมอแล+ว 

 
มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชนPแห8งความปลอดภัย ให+หน8วยงานของรัฐมีอํานาจทําลาย

หรือตัดฟ4นต+น ก่ิง รากของต+นไม+ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอยู8ใกล+คลังนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือระบบการขนส8งนํ้ามัน
เช้ือเพลิงทางท8อ แต8ต+องแจ+งเป2นหนังสือให+เจ+าของหรือผู+ครอบครองต+นไม+ หรือสิ่งน้ันทราบล8วงหน+า
ภายในเวลาอันสมควร ถ+าไม8อาจติดต8อกับเจ+าของหรือผู+ครอบครองได+ ให+หน8วยงานของรัฐมีอํานาจ
ดําเนินการได+ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีต+นไม+หรือสิ่งอ่ืนใดมีอยู8ก8อนการสร+างคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง หรือระบบการ
ขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ ให+หน8วยงานของรัฐจ8ายค8าทดแทนตามความเป2นธรรมให+แก8เจ+าของหรือ
ผู+ครอบครองต+นไม+หรือสิ่งน้ัน ตามสมควรแก8กรณี 
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มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีจําเป2นและเร8งด8วน หน8วยงานของรัฐมีอํานาจเข+าไปในท่ีดิน

หรือสถานท่ีของบุคคลใดในเวลาใดเพ่ือตรวจ ซ8อมแซม หรือแก+ไขระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทาง
ท8อได+ แต8ถ+าเจ+าของหรือผู+ครอบครองอยู8 ณ ท่ีน้ันด+วย ก็ให+แจ+งให+เจ+าของหรือผู+ครอบครองทราบก8อน 

 
มาตรา ๔๒  ในการกระทํากิจการตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หน8วยงานของรัฐ

ต+องพยายามมิให+เกิดความเสียหาย แต8ถ+าเกิดความเสียหายข้ึนหน8วยงานของรัฐต+องรับผิดต8อความ
เสียหายน้ัน 

 
มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชนPในการดําเนินงาน คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให+เอกชนรายใด

เป2นผู+รับสัมปทานในการจัดให+มีคลังนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อตาม
หมวดน้ีก็ได+ 

การขอรับสัมปทานให+เป2นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ผู+ย่ืนคําขอต+องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๔  การย่ืนขอสัมปทานให+ย่ืนต8ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน* และให+อธิบดี

กรมธุรกิจพลังงาน*ทําเร่ืองเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการให+สัมปทาน และ
เง่ือนไขในการให+สัมปทานประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต8อไป 

 
มาตรา ๔๕  ผู+ รับสัมปทานจะโอนสัมปทานได+ต8อเ ม่ือมีเหตุอันสมควรและ

คณะรัฐมนตรีได+พิจารณาแล+วเห็นว8าผู+รับโอนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม และอนุญาตให+
โอนสัมปทานได+ 

ผู+รับโอนสัมปทานตามวรรคหน่ึงต+องรับไปซึ่งสิทธิ หน+าท่ี และความรับผิดท้ังหมด
ของผู+รับสัมปทานรายเดิม 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป2นบุคคล

ล+มละลาย ให+ทายาทหรือผู+ชําระบัญชีหรือเจ+าพนักงานพิทักษPทรัพยP แล+วแต8กรณี เป2นผู+มีสิทธิแสดง
เจตนาในการโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๕ 

การแสดงเจตนาในการโอนสัมปทานตามวรรคหน่ึง ให+เป2นไปตามวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗  การโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ให+เป2นไปตาม

หลักเกณฑPและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานไม8ได+รับอนุญาตให+โอนสัมปทาน ให+รัฐมนตรีมี

หนังสือแจ+งให+ผู+รับสัมปทานทราบพร+อมท้ังเหตุผลภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่ง 
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มาตรา ๔๙  กิจการตามท่ีได+รับสัมปทานจะตกเป2นของรัฐเม่ือใดให+เป2นไปตามท่ี
กําหนดในสัมปทาน 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีมีเหตุจําเป2นเพ่ือประโยชนPสาธารณะ รัฐมีอํานาจเข+ายึดถือ

ครอบครองกิจการท่ีได+รับสัมปทาน โดยรัฐจะต+องใช+ค8าทดแทนให+แก8ผู+รับสัมปทานตามท่ีกําหนดใน
สัมปทาน ในกรณีท่ีสัมปทานมิได+กําหนดเร่ืองค8าทดแทนไว+ ให+ใช+ค8าทดแทนโดยคํานึงถึงประโยชนPท่ี
ผู+รับสัมปทานควรได+รับตามความเป2นธรรม 

ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีมีหนังสือแจ+งให+ผู+รับสัมปทานมารับเงินค8าทดแทนภายในเวลา
ท่ีกําหนด ถ+าผู+รับสัมปทานไม8มารับเงินภายในกําหนดเวลาท่ีได+รับแจ+ง ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีนําเงินค8า
ทดแทนไปฝากไว+กับธนาคารออมสินในช่ือของผู+รับสัมปทาน 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีมีผู+รับสัมปทานมีความจําเป2นจะต+องได+มาซึ่งอสังหาริมทรัพยP

เพ่ือสร+างคลังนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อตามท่ีกําหนดไว+ในสัมปทาน 
และผู+รับสัมปทานไม8สามารถดําเนินการให+ได+มาซึ่งอสังหาริมทรัพยPเพ่ือการน้ันโดยวิธีอ่ืน ให+กรมธุรกิจ
พลังงาน*เป2นผู+ดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายว8าด+วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยP โดยผู+รับสัมปทาน
เป2นผู+ออกค8าใช+จ8ายและค8าทดแทน 

 
มาตรา ๕๒  ให+นําบทบัญญัติตามความในหมวดน้ีท่ีใช+บังคับแก8การดําเนินการของ

หน8วยงานของรัฐมาใช+บังคับแก8ผู+รับสัมปทานโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
การควบคุมและตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๕๓  เพ่ือปฏิบัติการให+เป2นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีมี
อํานาจและหน+าท่ีดังต8อไปน้ี 

(๑) เข+าไปในอาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีดําเนินกิจการ หรือมีเหตุสงสัยว8าจะ
มีการดําเนินกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ หรือคลังนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือเขตระบบการขนส8งนํ้ามัน
เช้ือเพลิงทางท8อตามหมวด ๔ ในเวลาระหว8างพระอาทิตยPข้ึนถึงพระอาทิตยPตก หรือในเวลาทําการ
ของสถานท่ีน้ัน เพ่ือตรวจสภาพอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือการกระทําใดท่ีอาจเป2นการฝYาฝZน
บทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี หรือไม8ปฏิบัติตามท่ีกําหนดในสัมปทาน 

(๒) นําตัวอย8างนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีสงสัยในปริมาณพอสมควรเพ่ือใช+ในการตรวจสอบ 
พร+อมกับเอกสารท่ีเก่ียวข+อง 

(๓) ตรวจ ค+น กัก ยึด หรืออายัดนํ้ามันเช้ือเพลิง ถังหรือภาชนะบรรจุท8อส8งนํ้ามัน 
เคร่ืองอุปกรณP หรือสิ่งใด ๆ ท่ีเก่ียวข+อง ในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยว8ามีการฝYาฝZน หรือไม8ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี หรือไม8เป2นไปตามท่ีกําหนดในสัมปทาน หรืออาจก8อให+เกิดความ
เสียหายหรืออันตรายท่ีจะมีผลกระทบต8อบุคคล สัตวP พืช ทรัพยP หรือสิ่งแวดล+อม 
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(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให+ถ+อยคํา หรือให+ส8งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

(๕) ตรวจสอบและรวบรวมข+อเท็จจริงแล+วรายงานต8อผู+อนุญาตหรือรัฐมนตรี แล+วแต8
กรณี ในกรณีท่ีผู+ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ หรือผู+รับสัมปทานได+กระทําผิด หรือทําให+
เกิดความเสียหายเพราะเหตุไม8ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ีกําหนดในสัมปทาน 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีพนักงานเจ+าหน+าท่ีพบว8าผู+ ใดฝYาฝZนหรือไม8ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามเง่ือนไขท่ีผู+อนุญาตกําหนดตามมาตรา ๒๒ หรือผู+รับสัมปทานผู+ใดฝYาฝZน
หรือไม8ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ีกําหนดในสัมปทาน หรือการดําเนินกิจการมีสภาพท่ี
อาจก8อให+เกิดเหตุเดือดร+อนรําคาญ ความเสียหาย หรืออันตรายท่ีจะมีผลกระทบต8อบุคคล สัตวP พืช 
ทรัพยP หรือสิ่งแวดล+อม ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีมีอํานาจสั่งให+ผู+น้ันระงับการกระทําท่ีฝYาฝZน หรือแก+ไข
หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให+ถูกต+องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดก็ได+ 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีผู+ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ ไม8แก+ไข หรือ

ปรับปรุง หรือปฏิบัติให+ถูกต+องตามคําสั่งตามมาตรา ๕๔ ภายในเวลาท่ีกําหนด ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีมี
อํานาจสั่งห+ามประกอบกิจการต8อไป หรือให+ผู+อนุญาตเพิกถอนใบอนุญาต แล+วแต8กรณี และถ+านํ้ามัน
เช้ือเพลิงท่ีมีอยู8มีปริมาณมากกว8าท่ีจะมีไว+ในครอบครอง หรือท่ีได+รับอนุญาต หรืออาจก8อให+เกิด
อันตรายข้ึนได+ ก็ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีมีอํานาจดําเนินการอย8างหน่ึงอย8างใดดังต8อไปน้ี 

(๑) สั่งให+ผู+ประกอบกิจการขนย+ายนํ้ามันเช้ือเพลิงท้ังหมดหรือบางส8วนไปไว+ยัง
สถานท่ีที่ปลอดภัยภายในระยะเวลาท่ีพนักงานเจ+าหน+าท่ีกําหนด 

(๒) ในกรณีจําเป2น พนักงานเจ+าหน+าท่ีอาจเข+าดําเนินการขนย+ายนํ้ามันเช้ือเพลิง 
หรือมอบหมายให+บุคคลอ่ืนดําเนินการขนย+ายนํ้ามันเช้ือเพลิงน้ัน และนําไปเก็บรักษาไว+ ณ สถานท่ีท่ี
ปลอดภัยก็ได+ ในกรณีเช8นน้ีผู+ประกอบกิจการต+องเป2นผู+เสียค8าใช+จ8ายในการขนย+ายและการเก็บรักษาน้ัน
ตามจํานวนท่ีจ8ายจริงรวมกับเบ้ียปรับในอัตราร+อยละสามสิบต8อป3ของเงินจํานวนดังกล8าว 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานไม8แก+ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให+ถูกต+องตาม

คําสั่งตามมาตรา ๕๔ ภายในเวลาท่ีกําหนด ให+รัฐมนตรีพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนสัมปทานโดย
ไม8ชักช+า 

ถ+ารัฐมนตรีเพิกถอนสัมปทาน ให+กิจการท่ีได+รับสัมปทานน้ันตกเป2นของรัฐ ในการน้ี
ให+ผู+รับสัมปทานท่ีถูกเพิกถอนดังกล8าวได+รับค8าทดแทน โดยคํานึงถึงประโยชนPท่ีผู+รับสัมปทานควร
ได+รับตามความเป2นธรรม และให+นํามาตรา ๕๐ วรรคสอง มาใช+บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๗  ในกรณีท่ีผู+ประกอบกิจการควบคุมหรือผู+รับสัมปทานซึ่งได+รับคําสั่งจาก

พนักงานเจ+าหน+าท่ีตามมาตรา ๕๔ ไม8พอใจในคําสั่งดังกล8าว ให+อุทธรณPต8อรัฐมนตรีได+ภายในสามสิบ
วันนับแต8วันท่ีได+รับแจ+งคําสั่ง 

รัฐมนตรีต+องวินิจฉัยอุทธรณPตามวรรคหน่ึงให+แล+วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต8วัน
ได+รับอุทธรณP 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให+เป2นท่ีสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๕๘  ในการปฏิบัติการตามหน+าท่ี พนักงานเจ+าหน+าท่ีต+องแสดงบัตร

ประจําตัวเม่ือผู+ที่เก่ียวข+องร+องขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ+าหน+าท่ีให+เป2นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๙  ให+รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดแนวทางและเง่ือนไขสําหรับการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเจ+าหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีได+ตามความเหมาะสม 
 
มาตรา ๖๐  ให+มีคณะกรรมการอุทธรณPคณะหน่ึงประกอบด+วยปลัดกระทรวง

พลังงาน*เป2นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการผังเมือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู+แทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู+แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผู+ทรงคุณวุฒิอีกสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต8งต้ัง
เป2นกรรมการ 

ให+อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*เป2นกรรมการและเลขานุการ และให+อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน*แต8งต้ังข+าราชการของกรมธุรกิจพลังงาน*อีกไม8เกินสองคนเป2นผู+ช8วยเลขานุการ 

กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังตามวรรคหน่ึงต+องเป2นผู+มีความรู+ความ
เช่ียวชาญมีผลงานเก่ียวกับสาขาวิทยาศาสตรP วิศวกรรมศาสตรP สิ่งแวดล+อม และเคยเป2นผู+มี
ประสบการณPด+านการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือธุรกิจนํ้ามันเช้ือเพลิง 

ให+คณะกรรมการอุทธรณPมีหน+าท่ีให+ความเห็นต8อรัฐมนตรีในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณPตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให+นํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
มาใช+บังคับแก8คณะกรรมการอุทธรณPโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๑  ผู+ ใดไม8มาให+ถ+อยคํา หรือไม8ส8งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๕ หรือท่ีพนักงานเจ+าหน+าท่ีมีหนังสือเรียกตาม
มาตรา ๕๓ (๔) ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม8เกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๒  ผู+ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ โดยไม8ปฏิบัติตามหลักเกณฑP

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินสามเดือน หรือปรับไม8เกิน
สามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๓  ผู+ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ โดยไม8แจ+งให+พนักงาน

เจ+าหน+าท่ีทราบก8อน หรือไม8ปฏิบัติตามหลักเกณฑPท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ ต+อง
ระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห+าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๖๔  ผู+ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ โดยแจ+งการประกอบกิจการ

ไม8ถูกต+องครบถ+วนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต+องระวางโทษปรับ
ไม8เกินห+าหม่ืนบาท 

ผู+ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ผู+ใดไม8แจ+งการประกอบกิจการให+ถูกต+อง
ครบถ+วนตามคําสั่งของพนักงานเจ+าหน+าท่ีตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต+องระวางโทษปรับไม8เกินหน่ึงแสน
บาท และให+ศาลสั่งให+เลิกการประกอบกิจการ 

 
มาตรา ๖๕  ผู+ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ โดยไม8ได+รับอนุญาตต+อง

ระวางโทษจําคุกไม8เกินสองป3 หรือปรับไม8เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๖  ผู+ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ โดยไม8ปฏิบัติตามหลักเกณฑP

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม8เกินหน่ึง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๗  ผู+รับสัมปทานผู+ใดไม8ปฏิบัติตามหลักเกณฑPท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ี

ออกตามมาตรา ๗ ต+องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว+ในมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๖ แล+วแต8
กรณี 

 
มาตรา ๖๘  ผู+ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ผู+ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ 

หรือมาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง ต+องระวางโทษปรับไม8เกินห+าพันบาท 
 
มาตรา ๖๙  ผู+ใดประกอบกิจการควบคุมโดยฝYาฝZนมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง 
(๑) ในกรณีท่ีเป2นกิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน 

หรือปรับไม8เกินห+าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(๒) ในกรณีท่ีเป2นกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป3 

หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(๓) ในกรณีท่ีเป2นกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินสี่ป3 หรือ

ปรับไม8เกินสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๐  ผู+ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ ผู+ใดไม8ปฏิบัติตามคําสั่งของ

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*ท่ีสั่งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม8เกินห+าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให+ศาลสั่งให+เลิกการประกอบกิจการ 

 
มาตรา ๗๑  ผู+ใดไม8ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ+าหน+าท่ีท่ีสั่งตามมาตรา ๕๔ โดย

ไม8มีเหตุผลอันสมควร ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห+าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ และให+ศาลสั่งให+เลิกการประกอบกิจการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๗๒  ผู+ใดไม8ให+ความสะดวกแก8พนักงานเจ+าหน+าท่ีซึ่งปฏิบัติหน+าท่ีตามมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๓ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือตามมาตรา ๕๕ 
ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม8เกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผู+ใดฝYาฝZนมาตรา ๓๗ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม8

เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ+าการกระทําน้ันเป2นเหตุให+ระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อหรืออุปกรณPของ

ระบบดังกล8าวถูกทําลาย เสียหาย เสื่อมค8า หรือไร+ประโยชนP ผู+กระทําต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินสิบป3 
หรือปรับไม8เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๔  ผู+ใดฝYาฝZนมาตรา ๓๘ หรือไม8ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได+รับอนุญาตตาม

มาตรา ๓๘ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๕  ผู+ใดฝYาฝZนมาตรา ๓๙ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8

เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ+าการกระทําน้ันเป2นเหตุให+ระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อหรืออุปกรณPของ

ระบบดังกล8าวถูกทําลาย เสียหาย เสื่อมค8า หรือไร+ประโยชนP ผู+กระทําต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินสอง
ป3 หรือปรับไม8เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในระหว8างการพิจารณาคดีการกระทําความผิดตามมาตราน้ี ให+ศาลมีอํานาจกักเรือ
ไว+ได+จนกว8าจะมีการชําระค8าปรับตามคําพิพากษาของศาล 

 
มาตรา ๗๖  ผู+ใดทําให+เคร่ืองหมายแสดงเขตระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ

เคลื่อนท่ีหรือทําให+เสียหายด+วยประการใด ๆ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินสามป3 หรือปรับไม8เกินหก
หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๗  ถ+าการกระทําความผิดตามมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือ

มาตรา ๗๖ เป2นเหตุให+ประชาชนขาดความสะดวก หรือน8าจะเป2นเหตุให+เกิดอันตรายแก8บุคคล สัตวP 
พืช ทรัพยP หรือสิ่งแวดล+อม ผู+กระทําต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินห+าป3 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ+าเป2นเหตุให+บุคคลอ่ืนได+รับอันตรายสาหัส ผู+กระทําต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินสิบ
ป3 หรือปรับไม8เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ+าเป2นเหตุให+บุคคลอ่ืนถึงแก8ความตาย ผู+กระทําต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินย่ีสิบป3 
หรือปรับไม8เกินสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๘๗  ในกรณีท่ีผู+กระทําความผิดเป2นนิติบุคคล ถ+าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู+จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
                                                 

๗ มาตรา ๗๘ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก+ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห8งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู+แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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ในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล8าวมีหน+าท่ีต+องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว+นไม8สั่งการหรือไม8กระทําการจนเป2นเหตุให+นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู+น้ันต+องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว+สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด+วย 

 
มาตรา ๗๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษ

จําคุกไม8เกินหน่ึงป3หรือปรับ ให+คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได+ และคณะกรรมการอาจ
มอบอํานาจให+คณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจ+าหน+าท่ีใช+อํานาจดังกล8าวด+วยก็ได+ 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบว8าผู+ใดกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง และผู+น้ัน
ยินยอมให+เปรียบเทียบปรับ ให+พนักงานสอบสวนส8งเร่ืองให+คณะกรรมการหรือผู+ซึ่งได+รับมอบอํานาจ
ภายในเจ็ดวันนับแต8วันท่ีผู+น้ันแสดงความยินยอมให+เปรียบเทียบปรับ 

เม่ือได+เสียค8าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีมีการเปรียบเทียบ 
ให+ถือว8าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ+าผู+ต+องหาไม8ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือยินยอมแล+วไม8ชําระเงินค8าปรับภายใน
กําหนดเวลาดังกล8าว ให+ดําเนินคดีต8อไป 

 
มาตรา ๘๐  ในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือความผิดตามกฎหมายอ่ืนในกรณีท่ีเป2นความผิดหลายเร่ืองเก่ียวพันกันกับความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ถ+าศาลเห็นว8าการรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษความผิดไว+ โดยกําหนด
เง่ือนไขให+ต+องปฏิบัติจะเป2นประโยชนPย่ิงกว8าในการทําให+สํานึกในการกระทําความผิดหรือการปTองกัน
มิให+เกิดการกระทําความผิดทํานองเดียวกันอีก ศาลท่ีพิพากษาความผิดดังกล8าวจะรอการกําหนดโทษ
หรือกําหนดโทษแต8รอการลงโทษความผิดเหล8าน้ันไว+ โดยกําหนดเง่ือนไขอย8างหน่ึงอย8างใดให+ผู+กระทํา
ความผิดหรือผู+ซึ่งต+องรับโทษเสมือนเป2นตัวการหรือผู+สนับสนุนต+องปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด
ก็ได+ โดยจะเป2นเง่ือนไขให+ดําเนินการหรืองดเว+นการดําเนินการอย8างใดเพ่ือให+มีการแก+ไขเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนแล+ว หรือเพ่ือปTองกันมิให+เกิดการกระทําความผิดเช8นน้ันอีก หรือเพ่ือทําประโยชนP
อย8างหน่ึงอย8างใดแก8ส8วนรวมก็ได+ ในการน้ี ศาลจะแต8งต้ังบุคคลใดไว+คอยสอดส8องดูแลและแนะนํา
เพ่ือให+การเป2นไปตามคําพิพากษาน้ัน โดยจะกําหนดให+ผู+กระทําความผิดต+องชําระค8าปYวยการสําหรับ
การงานของบุคคลดังกล8าวไว+ด+วยก็ได+ 

กรณีท่ีศาลจะใช+หรือไม8ใช+มาตรการตามวรรคหน่ึง ให+ศาลแสดงเหตุผลสําหรับการ
น้ันไว+ในคําพิพากษาด+วย 

เง่ือนไขท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงศาลอาจแก+ไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนหรือเพ่ิมเติม
เง่ือนไขข้ึนใหม8ได+ตามความเหมาะสมตามท่ีศาลเห็นสมควร ไม8ว8าจะมีคําขอของผู+ที่เกี่ยวข+องหรือไม8
ก็ตาม 

ถ+าความปรากฏแก8ศาลเองหรือปรากฏตามคําแถลงของผู+ท่ีเก่ียวข+องว8า ผู+กระทํา
ความผิดไม8ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีศาลกําหนด ศาลอาจตักเตือนผู+กระทําความผิด หรือกําหนดโทษ
สําหรับโทษท่ีรอการกําหนดโทษ หรือลงโทษสําหรับโทษท่ีรอการลงโทษไว+น้ันก็ได+ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๘๑  ในกรณี ท่ีศาลพิพากษาลงโทษปรับบุคคลใดในความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ศาลจะกําหนดไว+ในคําพิพากษาให+บุคคลดังกล8าวแบ8งชําระเงินค8าปรับออกเป2นส8วน ๆ 
ตามระยะเวลาและจํานวนเงินท่ีต+องชําระในแต8ละคราวตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได+ 

 
มาตรา ๘๒  บทบัญญัติมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ ให+ใช+บังคับแก8การเปรียบเทียบ

ปรับของคณะกรรมการหรือผู+ซึ่งได+รับมอบอํานาจโดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๓  คําขออนุญาตใด ๆ และการอนุญาตใด ๆ ท่ีได+ให+ไว+ตามพระราชบัญญัติ
ว8าด+วยการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ให+ถือว8าเป2นคําขออนุญาตและการอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม และให+อยู8ในบังคับตามบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๘๔  ภายใต+บังคับมาตรา ๘๓ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให+แก8บุคคลใด ตาม

พระราชบัญญัติว8าด+วยการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช+บังคับ ให+คงใช+ได+ต8อไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว+ 

 
มาตรา ๘๕  ถ+าผู+ประกอบกิจการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อท่ีเข+าลักษณะเป2น

กิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามมาตรา ๑๗ แห8งพระราชบัญญัติน้ีซึ่งประกอบกิจการอยู8แล+วก8อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดหน่ึงร+อยแปดสิบวันนับแต8วันท่ี
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตราดังกล8าวใช+บังคับ ให+ผู+อนุญาตออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี
ให+แก8ผู+ประกอบกิจการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อน้ัน 

ในการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให+ผู+อนุญาตมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขอย8างหน่ึงอย8างใด
ให+ผู+รับใบอนุญาตต+องปฏิบัติได+ตามความเหมาะสม โดยให+คํานึงถึงประโยชนPแห8งการปTองกันอัคคีภัย 
ความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข การผังเมือง การอํานวยความสะดวกแก8
การจราจร การปTองกันหรือระงับเหตุเดือดร+อนรําคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายท่ีจะมี
ผลกระทบต8อบุคคล สัตวP พืช ทรัพยP หรือสิ่งแวดล+อม หรือการอ่ืนใดท่ีจําเป2นเพ่ือให+บรรลุวัตถุประสงคP
แห8งพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๘๖  บรรดาบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติว8าด+วยการเก็บรักษานํ้ามัน

เช้ือเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ในส8วนท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑPและวิธีการในการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง 
ให+คงใช+บังคับได+ต8อไปเท8าท่ีไม8ขัดหรือแย+งกับบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี จนกว8าจะมี
กฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข+อบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับแทน ซึ่งต+อง
ไม8เกินหน่ึงป3นับแต8วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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มาตรา ๘๗  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และข+อบังคับท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติว8าด+วยการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งใช+บังคับอยู8ในวันก8อน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ ให+คงใช+บังคับได+ต8อไปเท8าท่ีไม8ขัดหรือแย+งกับบทบัญญัติแห8ง
พระราชบัญญัติน้ี จนกว8าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข+อบังคับท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ีขึ้นใช+แทน 

 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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อัตราค8าธรรมเนียม 
   

 
(๑) คําขอ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๓)๘ การขออนุญาตให+ใช+ถังหรือภาชนะในการบรรจุ หรือขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยคิดตามปริมาตร

สถานะของเหลว หรือเทียบเท8าตามนํ้าหนักในกรณีท่ีเป2นการบรรจุหรือขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิง
สถานะกLาซ 
(ก) ปริมาตรไม8เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ถังละ ๔,๐๐๐ บาท 
(ข) ปริมาตรเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร 

ให+คิดค8าธรรมเนียม ๔๐๐ บาท 
ต8อปริมาตรทุก ๆ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
ให+คิดเป2น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(๔) การอนุญาตให+ใช+ท8อท่ีใช+ในการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ให+คิดตามปริมาตรตามอัตราใน (๓) 

(๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๖) การต8ออายุใบอนุญาตให+เป2นไปตามอัตราใน (๒) (๓) หรือ (๔) แล+วแต8กรณี 

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดค8าธรรมเนียมจะกําหนดอัตราค8าธรรมเนียมให+แตกต8างกัน
โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการ ชนิด หรือปริมาณของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีจะอนุญาตก็ได+ 

                                                 
๘ อัตราค8าธรรมเนียม (๓) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติว8าด+วยการเก็บ
รักษานํ้ามันเช้ือเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ได+ใช+บังคับมาเป2นเวลานานแล+วไม8เหมาะสมกับ
สภาวะการณPในป4จจุบันและทันกับความเจริญก+าวหน+าทางเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอย8างรวดเร็ว สมควร
ปรับปรุงการควบคุมการประกอบกิจการเก่ียวกับนํ้ามันเช้ือเพลิงให+สามารถปรับเปลี่ยนได+อย8าง
เหมาะสมและสอดคล+องกับสภาพของการประกอบกิจการตามท่ีเป2นอยู8ในป4จจุบัน  นอกจากน้ี ได+เพ่ิม
บทบัญญัติท่ีให+อํานาจรัฐในการจัดให+มีคลังนํ้ามันเช้ือเพลิงและระบบการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางท8อ 
และบทบัญญัติในเร่ืองของสัมปทาน รวมท้ังให+มีการกําหนดรายละเอียดต8าง ๆ เก่ียวกับการ
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการการเก็บรักษาและการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิง พร+อมท้ังปรับปรุง
บทบัญญัติความผิดและโทษทางอาญาให+เหมาะสมย่ิงข้ึนด+วย  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก+ไขบทบัญญัติให+สอดคล+องกับการโอนอํานาจหน+าท่ีของส8วนราชการให+เป2นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๙ 
 

มาตรา ๔๖  ในพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให+แก+ไขคําว8า 
“รัฐมนตรีว8าการกระทรวงมหาดไทย” เป2น “รัฐมนตรีว8าการกระทรวงพลังงาน” คําว8า “ปลัดกระทรวง
มหาดไทย” เป2น “ปลัดกระทรวงพลังงาน” คําว8า “กรมโยธาธิการ” เป2น “กรมธุรกิจพลังงาน” คําว8า 
“อธิบดีกรมเจ+าท8า” เป2น “อธิบดีกรมการขนส8งทางนํ้าและพาณิชยนาวี” คําว8า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” 
เป2น “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน” คําว8า “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห8งชาติ” เป2น 
“ผู+อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” และคําว8า “ผู+อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ปTองกันอุบัติภัยแห8งชาติ” เป2น “อธิบดีกรมปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได+บัญญัติให+จัดต้ังส8วนราชการข้ึนใหม8โดยมีภารกิจใหม8 ซึ่งได+มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน+าท่ีของส8วนราชการให+เป2นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล+ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล8าวได+
บัญญัติให+โอนอํานาจหน+าท่ีของส8วนราชการ รัฐมนตรีผู+ดํารงตําแหน8งหรือผู+ซึ่งปฏิบัติหน+าท่ีในส8วน
ราชการเดิมมาเป2นของส8วนราชการใหม8 โดยให+มีการแก+ไขบทบัญญัติต8าง ๆ ให+สอดคล+องกับอํานาจ
หน+าท่ีท่ีโอนไปด+วย  ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให+เป2นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล8าว จึงสมควรแก+ไขบทบัญญัติของกฎหมายให+สอดคล+องกับการโอนส8วนราชการ เพ่ือให+
ผู+เก่ียวข+องมีความชัดเจนในการใช+กฎหมายโดยไม8ต+องไปค+นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน+าท่ีว8าตาม
กฎหมายใดได+มีการโอนภารกิจของส8วนราชการหรือผู+ รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป2นของ
หน8วยงานใดหรือผู+ใดแล+ว โดยแก+ไขบทบัญญัติของกฎหมายให+มีการเปลี่ยนช่ือส8วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู+ดํารงตําแหน8งหรือผู+ซึ่งปฏิบัติหน+าท่ีของส8วนราชการให+ตรงกับการโอนอํานาจหน+าท่ี และเพ่ิมผู+แทน
ส8วนราชการในคณะกรรมการให+ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส8วนราชการเดิมมาเป2นของส8วน
ราชการใหม8 รวมท้ังตัดส8วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล+ว ซึ่งเป2นการแก+ไขให+ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล8าว  จึงจําเป2นต+องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน+า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๐ 
 

มาตรา ๓  ให+ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๔ 

 
มาตรา ๑๐  คําขอและการอนุญาตใด ๆ ท่ีได+ให+หรือดําเนินการตามประกาศของ

คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให+ถือว8าเป2นคําขอและการอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๑  ในระหว8างท่ียังไม8มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ข+อบังคับ 

หรือเง่ือนไขท่ีออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก+ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี เฉพาะในส8วนท่ีเก่ียวกับการบรรจุกLาซตามข+อ ๒ และท่ีเก่ียวกับ
กฎกระทรวงท่ีออกตามข+อ ๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๔ ให+นํากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ข+อบังคับ หรือเง่ือนไขท่ีออกหรือกําหนดตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ี
เก่ียวข+องมาใช+บังคับ 

 
มาตรา ๑๒  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ข+อบังคับ หรือเง่ือนไขท่ี

ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใช+อยู8 ในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ มิให+นํามาใช+บังคับแก8การประกอบกิจการกLาซปMโตรเลียมเหลว จนกว8าจะมี
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ข+อบังคับ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการกLาซปMโตรเลียมเหลวท่ีออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ 

 
มาตรา ๑๓  ให+รัฐมนตรีว8าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายในการควบคุมการ
ประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง กLาซปMโตรเลียมเหลว และกLาซธรรมชาติท่ีใช+บังคับอยู8ในป4จจุบันมี
หลายฉบับ โดยเฉพาะกLาซปMโตรเลียมเหลวท่ีอยู8ภายใต+บังคับของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘ 
ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งใช+บังคับมาเป2นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไม8สอดคล+อง
กับสภาพป4จจุบัน จึงสมควรแก+ไขโดยรวมกฎหมายท่ีเป2นเร่ืองเดียวกันหรือคล+ายคลึงกันให+อยู8ในฉบับ
เดียวกันเพ่ืออํานวยความสะดวกแก8ประชาชน และสมควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกล8าวใน
ส8วนท่ีเก่ียวกับการควบคุมดูแลเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนให+เหมาะสมย่ิงข้ึน รวมท้ังสมควร
กําหนดให+กLาซปMโตรเลียมเหลว กLาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑPปMโตรเลียมอ่ืน และสิ่งอ่ืนท่ีใช+เป2นเช้ือเพลิงซึ่ง

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๗๐ ก/หน+า ๔/๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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มีลักษณะและองคPประกอบใกล+เคียงกับเช้ือเพลิงอยู8ภายใต+การกํากับดูแลของกฎหมาย  จึงจําเป2นต+อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก+ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห8งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู+แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๑๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป2นต+นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได+มีคําวินิจฉัยว8า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส8วนท่ีสันนิษฐานให+
กรรมการผู+จัดการ ผู+จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ต+องรับโทษ
ทางอาญาร8วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม8ปรากฏว8ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน ขัดหรือแย+งต8อรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป2นอันใช+บังคับไม8ได+ตามรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต8อมาศาลรัฐธรรมนูญได+มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล8าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ̂ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย+งต8อรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป2นอันใช+บังคับไม8ได+ตามรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังน้ัน เพ่ือแก+ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล8าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให+ขัดหรือแย+งต8อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน+า ๑/๑๑ กุมภาพันธP ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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ปณตภร/ผู+จัดทํา 
๑๓ มิถนุายน ๒๕๕๗ 

 
ปริญสินียP/เพ่ิมเติม 

๑๔ กุมภาพันธP ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


