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พระราชบัญญัติ 
การคาน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๘ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของประเทศ  การปองกันและ

แกไขการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  รวมทั้งการกําหนดและควบคุมคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง  รัฐมนตรีจะ
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ออกประกาศกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการดําเนินการคาใด ๆ  ตามที่เห็นสมควร  เพื่อใหผูคาน้ํามันตาม
มาตรา  ๗  ปฏิบัติตามก็ได” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความตอไปนี้แทน   

“มาตรา  ๒๐  ใหผูคาน้ํามันตามมาตรา  ๗  สํารองน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกขณะในสถานที่เก็บตาม
วรรคส่ี  โดยชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสํารอง  และหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ในการคํานวณปริมาณสํารอง  ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  การกําหนดอัตราของ 
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสํารองตองไมเกินรอยละสามสิบของปริมาณการคาประจําป” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ การกําหนดชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสํารอง  รวมทั้งหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการคํานวณปริมาณสํารองตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“การเก็บตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงของผูคาน้ํามันตามมาตรา  ๗  ผูคาน้ํามันตามมาตรา  ๑๐  และ
ผูคาน้ํามันตามมาตรา  ๑๑  มาเพื่อตรวจสอบตาม  (๒)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  ไมเร่ิมทําการคาภายในสองปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต  หรือหยุดทําการคาเปนระยะเวลา
ตอเนื่องกันเกินสองป” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๕ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๗  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับต้ังแต 
สามแสนบาทถึงสามลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา ๓๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๐  หรือมาตรา  ๑๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  
หรือปรับต้ังแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมกับสภาพการประกอบกิจการในปจจุบัน  และเปนปญหา 
ในการบังคับใชกฎหมาย  สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม  และสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ  จึงจําเปน 
ตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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