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พระราชบัญญัติ 
การค�านํ้ามันเช้ือเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป2นป3ที่ ๕๕ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว8าด�วยนํ้ามันเช้ือเพลิง 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

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

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต8อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว8า “พระราชบัญญัติการค�านํ้ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเมื่อพ�นหกสิบวันนับแต8วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป2นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัตินํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชบัญญัตินํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“นํ้ามันเช้ือเพลิง” หมายความว8า กGาซปHโตรเลียมเหลว นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน

เช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองบิน นํ้ามันกGาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา นํ้ามันหล8อลื่นและผลิตภัณฑKปHโตรเลียม
อ่ืนท่ีใช�หรืออาจใช�เป2นเช้ือเพลิงหรือเป2นสิ่งหล8อลื่น กGาซธรรมชาติ นํ้ามันดิบ หรือสิ่งอ่ืนท่ีใช�หรืออาจ
ใช�เป2นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพ่ือให�ได�มาซึ่งผลิตภัณฑKดังกล8าวข�างต�น และให�หมายความรวมถึง

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๑๑ ก/หน�า ๑๔/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
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สิ่งอ่ืนท่ีใช�หรืออาจใช�เป2นเช้ือเพลิงหรือเป2นสิ่งหล8อลื่นตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดให�เป2นนํ้ามันเช้ือเพลิงโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู�ค�านํ้ามัน” หมายความว8า ผู�กระทําการค�านํ้ามันเช้ือเพลิง โดยซื้อนําเข�ามาใน
ราชอาณาจักร หรือได�มาไม8ว8าด�วยประการใดเพ่ือจําหน8าย และให�หมายความรวมถึงผู�กลั่นหรือผลิต
นํ้ามันเช้ือเพลิงด�วย แต8ทั้งน้ี ไม8รวมถึงผู�ได�รับสัมปทานตามกฎหมายว8าด�วยปHโตรเลียม 

“ผู�ขนส8งนํ้ามัน” หมายความว8า ผู�ท่ีรับจ�างทําการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงซึ่งมิใช8เป2น
ของตนเอง โดยใช�ยานพาหนะสําหรับการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยเฉพาะ 

“สถานีบริการ” หมายความว8า สถานท่ีสําหรับจําหน8ายนํ้ามันเช้ือเพลิงให�แก8
ประชาชนโดยวิธีเติมหรือใส8ลงในท่ีบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิงของยานพาหนะ โดยใช�มาตรวัดนํ้ามัน
เช้ือเพลิงตามกฎหมายว8าด�วยมาตราช่ังตวงวัด ท่ีติดต้ังไว�เป2นประจํา และให�หมายความรวมถึงสถานท่ี
จําหน8ายนํ้ามันเช้ือเพลิงให�แก8ประชาชนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“ปริมาณการค�าประจําป3” หมายความว8า ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงแต8ละชนิดท่ีนําเข�า
มาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือได�มาในป3หน่ึง  ท้ังน้ี ไม8รวมถึงปริมาณท่ีจัดหามาเพ่ือการ
สํารองตามกฎหมาย 

“ป3” หมายความว8า ป3ปฏิทิน 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว8า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต8งต้ังให�ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“อธิบดี” หมายความว8า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*หรือผู�ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจ

พลังงาน*มอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัติน้ีไม8ใช�บังคับแก8กระทรวง ทบวง กรม 
 
มาตรา ๖  ให�รัฐมนตรีว8าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให�มีอํานาจแต8งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนดค8าธรรมเนียมไม8เกินอัตราท�าย
พระราชบัญญัติน้ี กําหนดกิจการอ่ืน และออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช� บังคับได� 
 

หมวด ๑ 
การค�าและการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิง 

   
 

มาตรา ๗  ผู�ใดเป2นผู�ค�านํ้ามันท่ีมีปริมาณการค�าแต8ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดป3ละ
ต้ังแต8หน่ึงแสนเมตริกตันข้ึนไป หรือเป2นผู�ค�านํ้ามันชนิดกGาซปHโตรเลียมเหลวแต8เพียงชนิดเดียวท่ีมี
ปริมาณการค�าป3ละต้ังแต8ห�าหม่ืนเมตริกตันข้ึนไป ต�องได�รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู�รับใบอนุญาตให�เป2นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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ผู�ขออนุญาตเป2นผู�ค�านํ้ามันตามความในมาตรานี้ จะต�องมิใช8ผู�ค�านํ้ามันซึ่งเคยถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ โดยยังไม8พ�นกําหนดหน่ึงป3นับแต8วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ
กรรมการ ผู�จัดการ หรือบุคคลผู�มีอํานาจในการจัดการของผู�ขออนุญาตจะต�องไม8ใช8กรรมการ 
ผู�จัดการ หรือบุคคลผู�มีอํานาจในการจัดการของผู�ค�านํ้ามันซึ่งเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยยังไม8พ�น
กําหนดหน่ึงป3นับแต8วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๘๒  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป2นเพ่ือประโยชนKแห8งความม่ันคงของประเทศ การ

ปSองกันและแก�ไขการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง รวมท้ังการกําหนดและควบคุมคุณภาพนํ้ามันเช้ือเพลิง 
รัฐมนตรีจะออกประกาศกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการดําเนินการค�าใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให�ผู�ค�า
นํ้ามันตามมาตรา ๗ ปฏิบัติตามก็ได� 

 
มาตรา ๙  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ รายใดท่ีประสงคKจะเลิกประกอบกิจการตามท่ี

ได�รับอนุญาต ต�องแจ�งให�รัฐมนตรีทราบล8วงหน�าเป2นเวลาไม8น�อยกว8าเก�าสิบวันก8อนวันเลิกประกอบ
กิจการ หากมีนํ้ามันเช้ือเพลิงเหลืออยู8ในการครอบครองในวันเลิกประกอบกิจการให�ผู�น้ันจําหน8าย
นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเหลือให�เสร็จภายในเก�าสิบวันนับแต8วันเลิกประกอบกิจการ 

 
มาตรา ๑๐  ผู�ใดเป2นผู�ค�านํ้ามันท่ีมีปริมาณการค�าป3ละไม8ถึงปริมาณท่ีกําหนดตาม

มาตรา ๗ แต8เป2นผู�ค�านํ้ามันท่ีมีปริมาณการค�าแต8ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมาณท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด หรือเป2นผู�ค�านํ้ามันท่ีมีขนาดของถังท่ีสามารถเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงได�เกินปริมาณท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด ต�องย่ืนขอจดทะเบียนต8ออธิบดี 

การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให�เป2นไปตามหลักเกณฑKและวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

เม่ือรัฐมนตรีประกาศกําหนดปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิง หรือขนาดของถังเก็บนํ้ามัน
เช้ือเพลิงตามวรรคหน่ึง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือขนาดของถังเก็บนํ้ามัน
เช้ือเพลิงท่ีได�กําหนดไว�แล�ว ให�ผู�ค�านํ้ามันท่ีได�กระทําการค�านํ้ามันเช้ือเพลิงอยู8แล�วและอยู8ในข8ายท่ี
จะต�องจดทะเบียน ย่ืนคําขอจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงภายในหกสิบวันนับแต8วันท่ีประกาศดังกล8าวใช�
บังคับ 

 
มาตรา ๑๑  ผู�ใดเป2นผู�ค�านํ้ามันซึ่งดําเนินกิจการค�านํ้ามันโดยจัดต้ังเป2นสถานีบริการ 

ต�องย่ืนขอจดทะเบียนต8ออธิบดี 
การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให�เป2นไปตามหลักเกณฑKและวิธีการท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 
ความในวรรคหน่ึงไม8ใช�บังคับกับผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ 
 

                                                 
๒ มาตรา ๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการค�านํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๑๒  ผู�ใดเป2นผู�ขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ต�องแจ�งต8ออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในหกสิบวันนับแต8วันท่ีประกาศดังกล8าวใช�
บังคับ 

เม่ือรัฐมนตรีมีประกาศตามวรรคหน่ึง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดหรือปริมาณ
นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีได�กําหนดไว�แล�ว ให�ผู�ขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีได�ทําการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงอยู8แล�ว
และอยู8ในข8ายท่ีจะต�องแจ�ง แจ�งต8ออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในหกสิบวันนับแต8วันท่ีประกาศ
ดังกล8าวใช�บังคับ 

เม่ือรายการตามท่ีได�แจ�งไว�ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองได�เปลี่ยนแปลงไป ให�ผู�ขนส8ง
นํ้ามันแจ�งเพ่ิมเติมตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา ๑๓  อธิบดีอาจกําหนดให�ผู�ได�รับจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ 

ปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการจัดระบบการค�า การปSองกันการขาดแคลนหรือการปลอมปนนํ้ามัน
เช้ือเพลิงได�ตามความจําเป2น 

 
มาตรา ๑๔  เม่ือรายการตามท่ีได�ขออนุญาตไว�ตามมาตรา ๗ หรือได�จดทะเบียนไว�

ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ได�เปลี่ยนแปลงไป ให�ผู�ค�านํ้ามันแจ�งขอเปลี่ยนแปลงรายการตาม
แบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีเปลี่ยนแปลง 

การเลิกการประกอบกิจการค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือการขนส8ง
นํ้ามันตามมาตรา ๑๒ ให�ผู�ค�านํ้ามันหรือผู�ขนส8งนํ้ามันแจ�งต8ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีเลิก
กิจการตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด เพ่ือลบรายการออกจากทะเบียน 

 
มาตรา ๑๕  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู�ค�านํ้ามันตาม

มาตรา ๑๑ หรือผู�ขนส8งนํ้ามันตามมาตรา ๑๒ ต�องชําระค8าธรรมเนียมรายป3 ตามหลักเกณฑK วิธีการ
และอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาท่ียังประกอบกิจการ ถ�ามิได�ชําระค8าธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกําหนดให�เสียเงินเพ่ิมอีกร�อยละสามต8อเดือน และถ�ายังไม8ยินยอมชําระค8าธรรมเนียมโดยไม8มี
เหตุอันสมควร ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจสั่งให�หยุดประกอบกิจการไว�จนกว8าจะได�ชําระ
ค8าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจํานวน 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�มีคําสั่งให�หยุดประกอบกิจการตามวรรคหน่ึง ผู�ใด
ประกอบกิจการโดยฝVาฝWนคําสั่งดังกล8าว ให�ถือว8าผู�น้ันเป2นผู�ประกอบกิจการค�านํ้ามันโดยไม8ได�รับ
อนุญาตตามมาตรา ๗ หรือไม8ได�จดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ หรือเป2นผู�ประกอบ
กิจการขนส8งนํ้ามันโดยไม8ได�แจ�งตามมาตรา ๑๒ แล�วแต8กรณี 

 
หมวด ๒ 

การแจ�งข�อมูลและการเผยแพร8ข�อมูล 
   

 
มาตรา ๑๖  ให�ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ส8งบัญชีตามแบบและรายการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงเก่ียวกับปริมาณและสถานท่ีเก็บของนํ้ามันเช้ือเพลิงแต8ละชนิดท่ีนําเข�ามาใน
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ราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได�มา จําหน8ายไปแล�ว และท่ีเหลืออยู8ในแต8ละเดือนต8อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ี ภายในวันท่ีสิบห�าของเดือนถัดไป 

ให�ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐ ส8งบัญชีตามแบบและรายการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดเก่ียวกับปริมาณของนํ้ามันเช้ือเพลิงแต8ละชนิดท่ีนําเข�ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต 
ได�มา จําหน8ายไปแล�ว และท่ีเหลืออยู8ในแต8ละเดือนต8อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในวันท่ีสิบห�าของเดือน
ถัดไป 

ในกรณีท่ีมีความจําเป2นเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงแห8งราชอาณาจักร รัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งเป2นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให�ผู�ค�านํ้ามันแจ�งข�อมูลเก่ียวกับปริมาณนํ้ามัน
เช้ือเพลิงเพ่ิมเติมนอกจากท่ีต�องส8งตามวรรคหน่ึงและวรรคสองได� ตามแบบและระยะเวลาท่ีรัฐมนตรี
กําหนด 

 
มาตรา ๑๗  ให�ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ส8งแผนการนําเข�ามาในราชอาณาจักร ซื้อ 

กลั่น ผลิต หรือจําหน8ายซึ่งนํ้ามันเช้ือเพลิงในช8วงสามเดือนถัดไปตามแบบและรายการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงต8อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในวันท่ีย่ีสิบของทุกเดือน 

ในกรณีท่ีมีความจําเป2นเพ่ือการวางแผนการใช�นํ้ามันเช้ือเพลิงของประเทศและการ
ติดตามสถานการณKนํ้ามันเช้ือเพลิงของโลก รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเป2นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให�ผู�ค�านํ้ามันส8งแผนปฏิบัติการในรายละเอียดเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว�ในวรรคหน่ึงเก่ียวกับ
การนําเข�ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจําหน8ายซึ่งนํ้ามันเช้ือเพลิงต8อพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
ตามแบบและระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ผู�ค�านํ้ามันต�องดําเนินกิจการค�านํ้ามันให�เป2นไปตามแผนท่ีได�แจ�งไว�ในวรรคหน่ึงและ
แผนปฏิบัติการตามวรรคสอง เว�นแต8มีเหตุอันควรท่ีมิอาจดําเนินการตามน้ันได� 

 
มาตรา ๑๘  บรรดาข�อความ ข�อเท็จจริง หรือข�อมูลใด ๆ ซึ่งพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�มา

เน่ืองจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีอาจเปHดเผยหรือเผยแพร8ได� ตาม
หลักเกณฑKและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
หมวด ๓ 

การปSองกันและแก�ไขการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง 
   

 
มาตรา ๑๙  ให�ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ย่ืนปริมาณการค�าประจําป3เพ่ือขอความ

เห็นชอบต8ออธิบดีก8อนป3ท่ีจะทําการค�าน้ัน เป2นเวลาไม8น�อยกว8าสี่สิบห�าวัน ในกรณีท่ีเป2นผู�ค�านํ้ามัน
รายใหม8และขอเร่ิมทําการค�าระหว8างป3 ให�ย่ืนปริมาณการค�าประจําป3 เพ่ือขอความเห็นชอบพร�อมการ
ย่ืนขอรับใบอนุญาตเป2นผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑKและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ผู�ค�านํ้ามันตามวรรคหน่ึงอาจขอเปลี่ยนแปลงปริมาณการค�าประจําป3ตามท่ีได�ย่ืนขอ
ความเห็นชอบไว�ได�ตามหลักเกณฑKและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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เม่ือผู�ค�านํ้ามันได�ย่ืนขอกําหนดปริมาณการค�าประจําป3ตามวรรคหน่ึงหรือขอ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการค�าประจําป3ตามวรรคสอง อธิบดีอาจให�ความเห็นชอบตามปริมาณท่ีขอ
กําหนดหรือขอเปลี่ยนแปลง หรืออาจกําหนดเป2นปริมาณอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรได� และให�ถือว8าปริมาณ
ท่ีอธิบดีให�ความเห็นชอบหรือกําหนดน้ันเป2นปริมาณการค�าประจําป3ของผู�ค�านํ้ามันดังกล8าวในป3น้ัน 

ผู�ค�านํ้ามันต�องดําเนินกิจการค�านํ้ามันเช้ือเพลิงให�เป2นไปตามปริมาณการค�าประจําป3
ท่ีอธิบดีให�ความเห็นชอบ เว�นแต8มีเหตุอันควรท่ีมิอาจดําเนินการตามน้ันได� 

 
มาตรา ๒๐  ให�ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ สํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงไว�ทุกขณะในสถานท่ี

เก็บตามวรรคสี่ โดยชนิดและอัตราของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีต�องสํารอง และหลักเกณฑK วิธีการ และ
เง่ือนไขในการคํานวณปริมาณสํารอง ให�เป2นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  ท้ังน้ี การกําหนดอัตรา
ของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีต�องสํารองต�องไม8เกินร�อยละสามสิบของปริมาณการค�าประจําป3๓ 

เพ่ือประโยชนKในการสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงตามวรรคหน่ึง ให�ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา 
๗ ซึ่งมิได�ทําการค�าตลอดท้ังป3 หรือเร่ิมทําการค�าในระหว8างป3 กําหนดปริมาณการค�าประจําป3 โดยคิด
ตามอัตราเฉลี่ยของปริมาณการค�านํ้ามันเช้ือเพลิงรายเดือนในช8วงระยะเวลาท่ีจะทําการค�าน้ันคูณด�วย
สิบสอง เสมือนหน่ึงว8าทําการค�าตลอดท้ังป3 

ในกรณีท่ีอธิบดีมิได�ให�ความเห็นชอบหรือกําหนดปริมาณการค�าประจําป3ของผู�ค�า
นํ้ามันตามมาตรา ๗ รายใดก8อนเวลาเร่ิมต�นป3 ให�ผู�ค�านํ้ามันรายน้ันเก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงตาม
ปริมาณท่ีเคยเก็บอยู8ในป3ท่ีผ8านมาไปก8อนจนกว8าอธิบดีจะได�ให�ความเห็นชอบหรือกําหนดปริมาณ
การค�าประจําป3ของผู�ค�านํ้ามันดังกล8าว 

สถานท่ี ท่ีใช� เ ก็บสํารองนํ้ามันเ ช้ือเพลิง ต�องได� รับความเห็นชอบจากอธิบดี 
หลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนขอความเห็นชอบ และเง่ือนไขท่ีผู�ได�รับความเห็นชอบต�อง
ปฏิบัติ ให�เป2นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป2นเพ่ือประโยชนKแห8งความม่ันคงของประเทศ การปSองกันและ
แก�ไขการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง รวมท้ังการกําหนดและควบคุมคุณภาพนํ้ามันเช้ือเพลิง อธิบดีมี
อํานาจผ8อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑK วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดตามวรรคสี่ได� 

 
มาตรา ๒๑  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ อาจมอบหมายให�บุคคลอ่ืนเก็บสํารองนํ้ามัน

เช้ือเพลิงแทนในสถานท่ีท่ีอธิบดีให�ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่และวรรคห�าก็ได� และให�นํา
ความในมาตรา ๒๐ วรรคสี่และวรรคห�ามาใช�บังคับโดยอนุโลม 

การมอบหมายตามวรรคหน่ึงให�เป2นไปตามหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

                                                 
๓ มาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการค�านํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๒๒  การกําหนดชนิดและอัตราของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีต�องสํารอง รวมท้ัง
หลักเกณฑKวิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณปริมาณสํารองตามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง ให�ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา๔ 

ประกาศกําหนดชนิดและอัตราของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีต�องสํารองตามวรรคหน่ึง และ
ประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดชนิดและอัตราของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีต�องสํารองซึ่งได�ประกาศไว�แล�ว
ให�สูงข้ึน ให�มีผลใช�บังคับต้ังแต8วันท่ีกําหนดไว�ในประกาศน้ัน แต8ต�องไม8น�อยกว8าเก�าสิบวันนับแต8วันท่ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดและอัตราของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีต�องสํารอง อธิบดี
อาจกําหนดเง่ือนไขให�ผู�ค�านํ้ามันท่ีสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดใดอยู8แล�วต�องสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิด
น้ันต8อไปอีกได�ตามความจําเป2น 

 
มาตรา ๒๓  เม่ือผู�ค�านํ้ามันแสดงหลักฐานเป2นหนังสืออันฟ4งได�ว8ามีพฤติการณKท่ีทํา

ให�ผู�ค�านํ้ามันไม8อาจสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงตามอัตราท่ีกําหนดได� หรือการสํารองน้ันจะทําให�ผู�ค�านํ้ามัน
ต�องได�รับความเสียหายเกินสมควร ให�อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งผ8อนผันเป2นการช่ัวคราวมิให�ผู�ค�านํ้ามัน
ต�องสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง หรือให�ลดปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีต�องสํารองได�ตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร ในการน้ีอธิบดีจะกําหนดเง่ือนไขในการผ8อนผันไว�ด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีมีความจําเป2นเพ่ือปSองกันและแก�ไขการขาดแคลนนํ้ามัน

เช้ือเพลิง อธิบดีมีอํานาจสั่งเป2นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษาให�ผู�ค�านํ้ามันงดจําหน8ายหรือ
ให�จําหน8ายนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดหน่ึงชนิดใด หรือให�จําหน8ายนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีต�องสํารองไว�ตามมาตรา 
๒๐ ได� ในการน้ี อธิบดีจะกําหนดเง่ือนไขไว�ด�วยก็ได� 

 
หมวด ๔ 

การกําหนดและควบคุมคุณภาพ 
   

 
มาตรา ๒๕  อธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือใช�

บังคับท่ัวราชอาณาจักร  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป2นจะกําหนดให�ใช�บังคับเฉพาะแต8ท�องท่ีหน่ึงท�องท่ี
ใดหรือหลายท�องท่ีได�ตามท่ีเห็นสมควร หรือจะกําหนดให�ผู�ค�านํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดหน่ึงชนิดใดต�องแจ�ง
ลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือขอความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑKและวิธีการท่ีอธิบดี
กําหนด ในการน้ีจะกําหนดเง่ือนไขให�ผู�ได�รับความเห็นชอบต�องปฏิบัติก็ได� 

การกําหนดตามวรรคหน่ึงให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกําหนดวันเร่ิมมีผลใช�
บังคับไว�ด�วย 

ห�ามมิให�ผู�ค�านํ้ามันจําหน8ายหรือมีไว�เพ่ือจําหน8ายซึ่งนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีลักษณะหรือ
คุณภาพแตกต8างจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให�ความเห็นชอบ หรือท่ียังมิได�รับความเห็นชอบจาก

                                                 
๔ มาตรา ๒๒ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการค�านํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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อธิบดี หรือได�รับความเห็นชอบแล�วแต8ผู�ได�รับความเห็นชอบยังมิได�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
วรรคหน่ึง ถ�ามีเหตุอันควรซึ่งไม8สามารถปฏิบัติตามน้ันได� อธิบดีจะผ8อนผันให�เป2นการช่ัวคราวก็ได� 

ความในวรรคสามมิให�ใช�บังคับแก8การจําหน8ายหรือมีไว�เพ่ือจําหน8ายนํ้ามันหล8อลื่นใช�
แล�วหรือสิ่งหล8อลื่นใช�แล�ว ซึ่งผู�ค�านํ้ามันไม8ได�จําหน8ายไปอย8างนํ้ามันหล8อลื่นหรือสิ่งหล8อลื่น 

 
มาตรา ๒๖  เพ่ือประโยชนKในการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิง 

ให�อธิบดีมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขให�ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ปฏิบัติดังต8อไปน้ี 
(๑) เก็บตัวอย8างนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเก็บรักษาหรือมีไว�เพ่ือจําหน8าย ส8งมอบให�แก8

พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามหลักเกณฑKและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด  ท้ังน้ี ภายในช8วงระยะเวลาท่ีอธิบดี
กําหนดตามความจําเป2น 

(๒) ทําการทดสอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเก็บรักษาหรือมีไว�เพ่ือ
จําหน8ายพร�อมท้ังรายงานผลให�แก8ทางราชการ ตามหลักเกณฑK วิธีการ และภายในระยะเวลาท่ีอธิบดี
กําหนด 

ในกรณีท่ีผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ รายใดไม8สามารถดําเนินการตาม (๒) ได� ให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีจัดให�มีการทดสอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงดังกล8าวตามมาตรา 
๒๘ และให�ผู�ค�านํ้ามันรายน้ันเป2นผู�เสียค8าใช�จ8าย 

 
มาตรา ๒๗  เพ่ือประโยชนKในการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิง 

ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู�ขนส8งนํ้ามันตามมาตรา ๑๒ ต�อง
จัดเก็บตัวอย8างนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือส8งมอบให�แก8พนักงานเจ�าหน�าท่ีทําการตรวจสอบลักษณะและ
คุณภาพตามความจําเป2นเป2นคร้ังคราวตามคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

การเก็บตัวอย8างนํ้ามันเช้ือเพลิงให�เป2นไปตามหลักเกณฑKและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๒๘  ในการทดสอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีได�มาตามพระราชบัญญัติน้ี อธิบดีจะมอบให�ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ หรือบุคคลใดเป2นผู�ทํา
การทดสอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงตามท่ีเห็นสมควรก็ได�  ท้ังน้ี ให�เป2นไปตาม
หลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีพบว8าผู�ค�านํ้ามันรายใดจําหน8ายหรือมีไว�เพ่ือจําหน8ายซึ่งนํ้ามัน

เช้ือเพลิงท่ีมีลักษณะหรือคุณภาพแตกต8างจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให�ความเห็นชอบตาม
มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจสั่งห�ามมิให�ผู�ค�านํ้ามันรายน้ันจําหน8ายนํ้ามัน
เช้ือเพลิงดังกล8าวและผนึกหัวจ8ายนํ้ามันเช้ือเพลิงได� 

ในกรณีที่ผู�ค�านํ้ามันตามวรรคหน่ึงประสงคKจะจําหน8ายหรือมีไว�เพ่ือจําหน8ายซึ่งนํ้ามัน
เช้ือเพลิงดังกล8าวต8อไป ให�แจ�งขอทําการแก�ไขปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงต8อ
อธิบดี 

การแก�ไขปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงตามวรรคสอง ให�เป2นไป
ตามหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
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เม่ือผู�ค�านํ้ามันตามวรรคหน่ึงได�กระทําให�นํ้ามันเช้ือเพลิงมีลักษณะและคุณภาพ
เป2นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให�ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึงแล�ว ให�ร�องขอต8อ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือขออนุญาตจําหน8ายนํ้ามันเช้ือเพลิงดังกล8าวต8อไป และเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ตรวจสอบแล�วปรากฏว8านํ้ามันเช้ือเพลิงน้ันมีลักษณะและคุณภาพเป2นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด
หรือให�ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง ให�มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งห�ามจําหน8ายและปลดผนึกหัว
จ8ายนํ้ามันเช้ือเพลิง คําสั่งยกเลิกคําสั่งห�ามจําหน8ายดังกล8าวน้ีให�มีผลนับแต8วันท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ี
กําหนด 

การผนึกหัวจ8ายนํ้ามันเช้ือเพลิงและการร�องขออนุญาตจําหน8ายนํ้ามันเช้ือเพลิงตาม
มาตราน้ี ให�เป2นไปตามหลักเกณฑKและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  การขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงของผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ค�านํ้ามันตาม

มาตรา ๑๐ หรือผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๑ ต�องเป2นไปตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 

ห�ามมิให�ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู�ค�านํ้ามันตาม
มาตรา ๑๑ ท่ีจะขนส8งคราวละต้ังแต8สามพันลิตรข้ึนไปให�บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช8ผู�ขนส8งนํ้ามันตามมาตรา ๑๒ 
ทําการขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดท่ีอธิบดีประกาศกําหนดลักษณะและคุณภาพตามมาตรา ๒๕ เว�นแต8
ในกรณีมีความจําเป2นช่ัวคราวโดยได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

 
หมวด ๕ 

อํานาจและหน�าท่ีของพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
   

 
มาตรา ๓๑  เ พ่ือประโยชนKในการตรวจสอบว8าได� มีการปฏิบัติถูกต�องตาม

พระราชบัญญัติน้ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจหน�าท่ีดังต8อไปน้ี 
(๑) เข�าไปในสํานักงาน สถานท่ีกลั่น สถานท่ีผลิต สถานท่ีเก็บ และสถานท่ีจําหน8าย

นํ้ามันเช้ือเพลิง ของผู�ค�านํ้ามันหรือผู�ขนส8งนํ้ามัน ในเวลาระหว8างพระอาทิตยKข้ึนถึงพระอาทิตยKตก 
หรือในระหว8างเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน 

(๒) เก็บตัวอย8างนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดหน่ึงชนิดใดท่ีอยู8ในความครอบครองของผู�ค�า
นํ้ามัน หรือผู�ขนส8งนํ้ามัน หรือผู�ควบคุมรถขนส8งนํ้ามัน ตัวอย8างละไม8เกินห�าลิตรมาเพ่ือตรวจสอบ 

(๓) สั่งให�ผู�ค�านํ้ามันหรือผู�ขนส8งนํ้ามันตรวจสอบปริมาณของนํ้ามันเช้ือเพลิงและ
รายงานต8อพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

(๔) ในกรณีท่ีผู�ค�านํ้ามันไม8ยอมให�เข�าไปปฏิบัติหน�าท่ีตาม (๑) หรือ (๒) ถ�ามีเหตุอัน
ควรเช่ือว8าหากเน่ินช�าไปไม8สามารถเข�าปฏิบัติหน�าท่ีดังกล8าวได�จะทําให�ประโยชนKในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีต�องสูญเสียไป ก็ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจเปHด หรือทําลายประตู 
หน�าต8างของอาคาร ร้ัวหรือสิ่งกีดขวางทํานองเดียวกัน และให�มีอํานาจทําลายตรา สิ่งผนึก หรือสิ่งท่ีใช�
ยึดหรือผูก หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือให�ได�มาซึ่งตัวอย8างนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือเพ่ือการตรวจสอบปริมาณ
นํ้ามันเช้ือเพลิง แต8ทั้งน้ี ต�องพยายามมิให�เกิดการเสียหายเท8าท่ีจะทําได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๕) ยึดหรืออายัดนํ้ามันเช้ือเพลิง ภาชนะบรรจุ อุปกรณK หรือสิ่งใด ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ใน
กรณีที่มีเหตุสงสัยว8ามีการฝVาฝWนหรือไม8ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี 

(๖) สั่งให�ผู�ค�านํ้ามันหรือผู�ขนส8งนํ้ามันแสดงบัญชี เอกสาร และหลักฐานต8าง ๆ 
เก่ียวกับนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(๗) เรียกบุคคลท่ีเก่ียวข�องมาให�ถ�อยคํา หรือให�ส8งบัญชี เอกสารและหลักฐานใด ๆ 
มาให� ณ ท่ีทําการของพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

การเก็บตัวอย8างนํ้ามันเช้ือเพลิงของผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา 
๑๐ และผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๑ มาเพ่ือตรวจสอบตาม (๒) ให�เป2นไปตามหลักเกณฑK วิธีการ และ
ระยะเวลาท่ีอธิบดีประกาศกําหนด๕ 

 
มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให�

บุคคลซึ่งเก่ียวข�องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดง

บัตรประจําตัวแก8บุคคลซึ่งเก่ียวข�อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�เป2นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๖ 
การเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๓๔  รัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออกให�แก8ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ได� 
เม่ือผู�ค�านํ้ามันกระทําการอย8างหน่ึงอย8างใดดังต8อไปน้ี โดยไม8มีเหตุผลอันสมควร 

(๑) ไม8ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๘ 
(๒)๖ ไม8เร่ิมทําการค�าภายในสองป3นับแต8วันท่ีได�รับใบอนุญาต หรือหยุดทําการค�า

เป2นระยะเวลาต8อเน่ืองกันเกินสองป3 
(๓) ไม8สํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงตามมาตรา ๒๐ เป2นระยะเวลาต8อเน่ืองกันเกินสามสิบวัน 

หรือเป2นระยะเวลาไม8ต8อเน่ืองกันแต8รวมกันแล�วเกินหกสิบวันในป3หน่ึง 
(๔) กระทําการฝVาฝWนบทแห8งพระราชบัญญัติน้ี และเป2นกรณีท่ีศาลได�มีคําพิพากษา

ถึงท่ีสุดในความผิดดังกล8าว ให�ลงโทษจําคุกบุคคลตามมาตรา ๖๐ ต้ังแต8สามเดือนข้ึนไป 
การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ไม8เป2นเหตุให�ผู�ค�านํ้ามันรายน้ันพ�นจากการ

ท่ีจะต�องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                 
๕ มาตรา ๓๑ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการค�านํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖ มาตรา ๓๔ (๒) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการค�านํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๓๕๗  ผู�ใดฝVาฝWนมาตรา ๗ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป3 หรือปรับต้ังแต8
สามแสนบาทถึงสามล�านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๓๖  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด

ตามมาตรา ๘ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๓๗  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ใดท่ีเลิกประกอบกิจการโดยไม8แจ�งให�

รัฐมนตรีทราบตามมาตรา ๙ หรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหก
เดือน หรือปรับไม8เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๓๘๘  ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต�องระวางโทษจําคุกไม8

เกินหกเดือนหรือปรับต้ังแต8หน่ึงหม่ืนบาทถึงห�าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๓๙  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๑ ผู�ใดไม8ปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขตามมาตรา ๑๓ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๐  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู�ขนส8ง

นํ้ามันตามมาตรา ๑๒ ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ ต�องระวางโทษปรับไม8เกินห�าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๔๑  ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือนหรือ

ปรับไม8เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๒  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ หรือผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู�ใดไม8ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๑๖ หรือส8งบัญชีหรือแจ�งข�อมูลตามมาตรา ๑๖ อันเป2นเท็จ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกิน
หกเดือนหรือปรับไม8เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๓  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ใดไม8ส8งแผนตามมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง 

หรือไม8ส8งแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือจงใจไม8ดําเนินกิจการให�เป2นไปตามแผนตาม
มาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง หรือแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง โดยไม8มีเหตุอันควร ต�องระวาง
โทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
                                                 

๗ มาตรา ๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการค�านํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๓๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการค�านํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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มาตรา ๔๔  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ใดไม8ย่ืนปริมาณการค�าประจําป3เพ่ือขอความ
เห็นชอบต8ออธิบดีตามมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินสามเดือน หรือปรับไม8เกินห�า
หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับเป2นรายวัน วันละห�าพันบาทจนกว8าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๔๕  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ใดจงใจไม8ปฏิบัติให�ถูกต�องตามปริมาณ

การค�าประจําป3ท่ีอธิบดีให�ความเห็นชอบหรือกําหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสามหรือวรรคสี่ โดยไม8มี
เหตุอันควร ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๖  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึงหรือ

วรรคสี่ หรือไม8ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ต�องระวางโทษจําคุกไม8
เกินหกเดือน หรือปรับเป2นรายวัน วันละไม8ตํ่ากว8าห�าแสนบาทแต8ไม8เกินวันละหน่ึงล�านบาท จนกว8าจะ
ได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๗  ผู�ค�านํ้ามันผู�ใดไม8ปฏิบัติตามคําสั่งหรือเง่ือนไขตามมาตรา ๒๔ ต�อง

ระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๘  ผู�ค�านํ้ามันผู�ใดฝVาฝWนมาตรา ๒๕ วรรคสาม ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกิน

หน่ึงป3 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๙  ผู�ใดกระทําการปลอมปนนํ้ามันเช้ือเพลิง หรือกระทําการอย8างหน่ึง

อย8างใดอันทําให�ลักษณะหรือคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงแตกต8างไปจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือ
ให�ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง เพ่ือจําหน8าย ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินสามป3 หรือปรับ
ไม8เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีที ่ผู �กระทําการปลอมปนเป2นผู �ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู �ค�านํ้ามันตาม
มาตรา ๑๐ ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู�ขนส8งนํ้ามันตามมาตรา ๑๒ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกิน
ห�าป3 หรือปรับต้ังแต8ห�าหม่ืนบาทถึงห�าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๐  ผู�ใดมีไว�ในครอบครองซึ่งนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีลักษณะหรือคุณภาพ

แตกต8างจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให�ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง มีปริมาณต้ังแต8
สองร�อยลิตรข้ึนไป ให�สันนิษฐานไว�ก8อนว8าผู�น้ันเป2นผู�กระทําการปลอมปนนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือจําหน8าย 
เว�นแต8จะพิสูจนKได�ว8า 

(๑) มีนํ้ามันเช้ือเพลิงดังกล8าวไว�ในครอบครองเพ่ือใช�ในกิจการของตน 
(๒) ครอบครองไว�ตามหลักเกณฑKและวิธีการท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว8าด�วยการ

ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือกฎหมายอ่ืน 
(๓) ได�มาซึ่งนํ้ามันเช้ือเพลิงน้ันโดยไม8ทราบว8าเป2นนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีลักษณะหรือ

คุณภาพแตกต8างจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให�ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง หรือ 
(๔) ได�มาหรือมีไว�เพ่ือใช�ในกิจการอ่ืนนอกจากการใช�อย8างนํ้ามันเช้ือเพลิงตาม

พระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ในกรณีท่ีผู�มีไว�ในครอบครองซึ่งนํ้ามันเช้ือเพลิงตามวรรคหน่ึงเป2นผู�ค�านํ้ามันตาม
มาตรา ๗ ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู�ขนส8งนํ้ามันตามมาตรา ๑๒ 
ซึ่งรัฐมนตรีหรืออธิบดีกําหนดเง่ือนไขให�ต�องทําการพิสูจนKคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงด�วยวิธีการอย8าง
หน่ึงอย8างใดตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แล�วแต8กรณี ซึ่งหากได�กระทําการ
ตามวิธีการท่ีกล8าวน้ีแล�วก็อาจทราบได�ว8านํ้ามันเช้ือเพลิงน้ันมีลักษณะหรือคุณภาพแตกต8างไปจากท่ี
อธิบดีประกาศกําหนดหรือให�ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง การอ�างว8าได�มาซึ่งนํ้ามัน
เช้ือเพลิงตาม (๓) เป2นอันมิให�รับฟ4ง เว�นแต8จะนําสืบได�ว8าได�ปฏิบัติตามเง่ือนไขการพิสูจนKคุณภาพ
นํ้ามันเช้ือเพลิงดังกล8าวแล�วผลไม8ปรากฏว8าเป2นนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีลักษณะหรือคุณภาพแตกต8างไป
จากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให�ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให�ใช�บังคับกับผู�ค�านํ้ามันที่มีไว�ในครอบครอง
ซึ่งนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีลักษณะหรือคุณภาพแตกต8างจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให�ความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง โดยได�รับการผ8อนผันจากอธิบดีตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม และ
นํ้ามันหล8อลื่นใช�แล�วหรือสิ่งหล8อลื่นใช�แล�วตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีผู�จําหน8ายหรือมีไว�เพ่ือจําหน8ายซึ่งนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีลักษณะ

หรือคุณภาพแตกต8างจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือให�ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง 
หรือผู�กระทําความผิดตามมาตรา ๔๘ เป2นลูกจ�างหรือเป2นบุคคลซึ่งผู�ค�านํ้ามันหรือผู�ขนส8งนํ้ามัน
มอบหมายให�กระทํา หรือการกระทําความผิดน้ันเกิดข้ึนภายในสถานท่ีทําการ หรือสถานท่ีจําหน8าย 
หรือยานพาหนะสําหรับขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงของผู�ค�านํ้ามันหรือผู�ขนส8งนํ้ามัน ให�สันนิษฐานไว�ก8อนว8า
ผู�ค�านํ้ามันหรือผู�ขนส8งนํ้ามันดังกล8าวเป2นผู�ร8วมกระทําความผิดด�วย เว�นแต8จะพิสูจนKได�ว8าตนได�ใช�
ความระมัดระวังตามสมควรแล�วท่ีจะปSองกันมิให�มีการกระทําความผิดเกิดข้ึน 

 
มาตรา ๕๒  ผู�ใดรายงานผลการทดสอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิง

ตามมาตรา ๒๖ (๒) หรือมาตรา ๒๘ อันเป2นเท็จ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือนหรือปรับไม8เกิน
ห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าการกระทําตามวรรคหน่ึง ผู�กระทําได�กระทําโดยเจตนาทุจริต ต�องระวางโทษเป2น
สองเท8าของโทษท่ีกําหนดไว�ตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๕๓  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต�องระวางโทษ

ปรับต้ังแต8หน่ึงพันบาทถึงห�าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๕๔  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู�ขนส8งนํ้ามัน

ตามมาตรา ๑๒ ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ต�องระวางโทษปรับต้ังแต8หน่ึงพันบาทถึงห�าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๕๕  ผู�ใดจําหน8ายนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีมีคําสั่งห�ามจําหน8าย 

หรือทําลายผนึกหัวจ8ายนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีทําไว�ตามมาตรา ๒๙ ต�องระวางโทษจําคุก
ไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๕๖  ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินสองป3 หรือปรับไม8เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู�ค�านํ้ามันตามมาตรา ๗ ผู�ใดฝVาฝWนมาตรา ๓๐ วรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุกไม8
เกินหน่ึงป3หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู �ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู �ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๑ ผู �ใดไม8ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหนึ่งป3หรือปรับไม8เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับ 

ผู �ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู �ค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๑ ผู �ใดไม8ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือนหรือปรับไม8เกินห�าหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๗  ผู�ใดขัดขวางพนักงานเจ�าหน�าท่ีซึ่งปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๓๑ ต�อง

ระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๘  ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีซึ่งปฏิบัติหน�าท่ีตาม

มาตรา ๓๑ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินสามเดือน หรือปรับไม8เกินสองหม่ืนห�าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และปรับอีกไม8เกินวันละหน่ึงพันบาท จนกว8าจะปฏิบัติให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๕๙  ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ต�องระวางโทษปรับไม8เกินสองหม่ืนห�าพันบาท 
 
มาตรา ๖๐๙  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดเป2นนิติบุคคล ถ�าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู�จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล8าวมีหน�าท่ีต�องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว�นไม8สั่งการหรือไม8กระทําการจนเป2นเหตุให�นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู�น้ันต�องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด�วย 

 
มาตรา ๖๑  นํ้ามันเช้ือเพลิงหรือทรัพยKสินใดบรรดาท่ีศาลมีคําพิพากษาให�ริบ ให�ส8ง

มอบแก8กรมธุรกิจพลังงาน*เพ่ือทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรต8อไป 
ในกรณีที่ต�องทําลาย ให�ศาลมีคําสั่งในคําพิพากษาให�เจ�าของชําระค8าใช�จ8ายท่ีเกิดข้ึน

ให�แก8ทางราชการด�วย 
 
มาตรา ๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือเป2น

ความผิดท่ีมีโทษปรับหรือจําคุกไม8เกินหน่ึงป3 ให�อธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบได� 
ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบว8าผู�ใดกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง และผู�น้ัน

ยินยอมให�เปรียบเทียบปรับ ให�พนักงานสอบสวนส8งเร่ืองให�อธิบดีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบอํานาจภายในเจ็ด
วันนับแต8วันท่ีผู�น้ันแสดงความยินยอมให�เปรียบเทียบปรับ 
                                                 

๙ มาตรา ๖๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห8งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู�แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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เม่ือผู�ต�องหาได�ชําระเงินค8าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแล�ว 
ให�ถือว8าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห8งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ�าผู�ต�องหาไม8ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล�วไม8ชําระเงินค8าปรับ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให�ดําเนินคดีต8อไป 

ในกรณีที่มีทรัพยKสินท่ีอาจริบได�ตามกฎหมาย ให�ผู�มีอํานาจเปรียบเทียบเปรียบเทียบ
ได�เฉพาะกรณีดังต8อไปน้ี 

(๑) สําหรับทรัพยKสินท่ีทํา ใช� หรือมีไว�เป2นความผิด เม่ือผู�กระทําความผิดยินยอมให�
ทรัพยKสินน้ันตกเป2นของกรมธุรกิจพลังงาน* 

(๒) สําหรับทรัพยKสินท่ีได�มาโดยการกระทําความผิดและมีกฎหมายห�ามมิให�จําหน8าย 
จ8าย โอน ถ�าอาจแก�ไขให�ถูกต�องได� เม่ือผู�กระทําความผิดยินยอมและได�แก�ไขทรัพยKสินน้ันให�ถูกต�องแล�ว 

(๓) สําหรับทรัพยKสินท่ีได�มาโดยการกระทําความผิดและมีกฎหมายห�ามมิให�จําหน8าย 
จ8าย โอน ถ�าไม8อาจแก�ไขให�ถูกต�องได� เม่ือผู�กระทําความผิดยินยอมให�ทรัพยKสินน้ันตกเป2นของกรม
ธุรกิจพลังงาน* ในการน้ี จะกําหนดให�ผู�กระทําความผิดออกค8าใช�จ8ายในการทําลายของกลางน้ันด�วยก็ได� 
 

หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๓  ให�ผู�ค�านํ้ามันซึ่งได�รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห8ง
พระราชบัญญัตินํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ เป2นผู�ค�านํ้ามันซึ่งได�รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ แห8ง
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๔  ให�ปริมาณการค�าประจําป3และสถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีรัฐมนตรีได�

ให�ความเห็นชอบแล�วตามพระราชบัญญัตินํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ เป2นปริมาณการค�าประจําป3
และสถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีอธิบดีให�ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๕  ให�ผู�ค�านํ้ามันซึ่งอยู8ในข8ายท่ีจะต�องจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ และ

มาตรา ๑๑ และผู�ขนส8งนํ้ามันซึ่งอยู8ในข8ายท่ีจะต�องแจ�งตามมาตรา ๑๒ แห8งพระราชบัญญัติน้ี ในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช�บังคับ ย่ืนขอจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ หรือแจ�งต8ออธิบดี
ตามมาตรา ๑๒ แห8งพระราชบัญญัติน้ี แล�วแต8กรณี ภายในหกสิบวันนับแต8วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีมีผล
ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๖๖  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือเง่ือนไขท่ีออกหรือ

กําหนดตามพระราชบัญญัตินํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งใช�บังคับอยู8ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีมีผล
ใช�บังคับให�คงใช�บังคับได�ต8อไปเท8าท่ีไม8ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี จนกว8าจะ
มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือเง่ือนไขท่ีออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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อัตราค8าธรรมเนียม 
   

 
(๑) คําขอ       ฉบับละ     ๑๐๐ บาท 
(๒) ใบทะเบียน       ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตเป2นผู�ค�านํ้ามัน     ฉบับละ         ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ค8าธรรมเนียมประกอบกิจการค�านํ้ามันตามมาตรา ๗  ป3ละ       ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ค8าธรรมเนียมประกอบกิจการค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๐  ป3ละ         ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ค8าธรรมเนียมประกอบกิจการค�านํ้ามันตามมาตรา ๑๑  ป3ละ           ๕,๐๐๐ บาท 
(๗) ค8าธรรมเนียมประกอบกิจการขนส8งนํ้ามันตามมาตรา ๑๒  ป3ละ           ๕,๐๐๐ บาท 
 

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดค8าธรรมเนียมจะกําหนดอัตราค8าธรรมเนียมให�
แตกต8าง โดยคํานึงถึงขนาดและกิจการของผู�ค�านํ้ามันหรือผู�ขนส8งนํ้ามันก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
นํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่ีใช�สําหรับควบคุมเก่ียวกับการค�านํ้ามันมีลักษณะท่ีไม8เหมาะสมกับ
สภาพการณKของการประกอบกิจการค�านํ้ามันในป4จจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติให�มีความทันสมัย
ย่ิงข้ึน โดยกําหนดควบคุมผู�ค�านํ้ามันเป2น ๓ ระดับ คือ ผู�ค�านํ้ามันรายใหญ8 ผู�ค�านํ้ามันรายย8อย และ
สถานีบริการนํ้ามัน และผ8อนคลายมาตรการควบคุมบางอย8างให�เข�มงวดน�อยลง เช8น การจัดต้ังสถานี
บริการนํ้ามันเช้ือเพลิงสามารถย่ืนคําขอเพ่ือจดทะเบียนต8ออธิบดีได� ซึ่งแต8เดิมกําหนดให�ต�องขอ
อนุญาตจากอธิบดี สําหรับผู�ขนส8งนํ้ามันเช้ือเพลิงก็เพียงแต8แจ�งต8ออธิบดีเท8าน้ัน และปรับปรุงอํานาจ
ของรัฐมนตรีบางประการท่ีเป2นเร่ืองในรายละเอียดเปลี่ยนเป2นอํานาจของอธิบดี เพ่ือให�การ
ควบคุมดูแลมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน รวมท้ังเพ่ิมมาตรการควบคุมผู�ค�านํ้ามันรายใหญ8ให�เข�มงวดย่ิงข้ึน 
เพ่ือใช�ควบคุมการค�านํ้ามันและการปลอมปนนํ้ามัน รวมท้ังปรับปรุงมาตรการบางอย8างให�สามารถ
คุ�มครองผู�บริโภคได�อย8างมีประสิทธิภาพ เช8น การฟSองร�องและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดฐาน
ปลอมปนนํ้ามันเช้ือเพลิง ตลอดจนบทกําหนดโทษของพระราชบัญญัติให�มีความเหมาะสมกับ
สถานการณKในป4จจุบัน โดยเฉพาะโทษปรับท่ียังตํ่าไปเน่ืองจากกิจการค�านํ้ามันเป2นกิจการท่ีทํารายได�
สูงมาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล8าวให�มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป2นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

 
*พระราชกฤษฎีกาแก�ไขบทบัญญัติให�สอดคล�องกับการโอนอํานาจหน�าท่ีของส8วนราชการให�เป2นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐ 
 

มาตรา ๑๐  ในพระราชบัญญัติการค�านํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ให�แก�ไขคําว8า 
“รัฐมนตรีว8าการกระทรวงพาณิชยK” เป2น “รัฐมนตรีว8าการกระทรวงพลังงาน” คําว8า “กรมทะเบียน
การค�า” เป2น “กรมธุรกิจพลังงาน” และคําว8า “อธิบดีกรมทะเบียนการค�า” เป2น “อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน” 
 
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

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน�า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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ส8วนราชการในคณะกรรมการให�ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส8วนราชการเดิมมาเป2นของส8วน
ราชการใหม8รวมท้ังตัดส8วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล�ว ซึ่งเป2นการแก�ไขให�ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล8าว  จึงจําเป2นต�องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 
พระราชบัญญัติการค�านํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป2นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการค�านํ้ามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม8เหมาะสมกับสภาพการประกอบกิจการในป4จจุบัน 
และเป2นป4ญหาในการบังคับใช�กฎหมาย สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมให�เหมาะสม และสอดคล�องกับแนวทาง
ปฏิบัติ  จึงจําเป2นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห8งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู�แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๑๒ 
 

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
พระราชบัญญัติปุ\ย 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 ๑๒๔/ตอนท่ี ๖๘ ก/หน�า ๓๔/๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน�า ๑/๑๑ กุมภาพันธK ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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ปริญสินียK/จัดทํา 
๑๕ กุมภาพันธK ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


