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พระราชบัญญัติ 
การค้าน้้ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
-------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยน้้ามันเชื้อเพลิง 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค้าแนะน้าและยินยอม 
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
๒๕๔๓” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

(๑)  พระราชบัญญัติน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒)  พระราชบัญญัติน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“น้้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้้ามันเบนซิน น้้ามันเชื้อเพลิง

ส้าหรับเครื่องบิน น้้ามันก๊าด น้้ามันดีเซล น้้ามันเตา น้้ามันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนที่ใช้  
หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติ น้้ามันดิบ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็น
วัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนที่ 
ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่นตามที่รัฐมนตรีก้าหนดให้เป็นน้้ามันเชื้อเพลิงโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 
 
 
 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๑๑ก/หน้า ๑๔/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
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“ผู้ค้าน้้ามัน” หมายความว่า ผู้กระท้าการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง โดยซื้อน้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดเพ่ือจ้าหน่าย และให้หมายความรวมถึงผู้กลั่นหรือผลิต
น้้ามันเชื้อเพลิงด้วย แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“ผู้ขนส่งน้้ามัน” หมายความว่า ผู้ที่รับจ้างท้าการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงซึ่งมิใช่เป็นของ
ตนเอง โดยใช้ยานพาหนะส้าหรับการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ 

“สถานีบริการ” หมายความว่า สถานที่ส้าหรับจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่  
ประชาชนโดยวิธีเติมหรือใส่ลงในที่บรรจุน้้ามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวัดน้้า มัน   
เชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด ที่ติดตั้งไว้เป็นประจ้า และให้หมายความรวมถึงสถานที่
จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

“ปริมาณการค้าประจ้าปี” หมายความว่า ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่น้าเข้า 
มาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือได้มาในปีหนึ่ง ทั้งนี้  ไม่รวมถึงปริมาณที่จัดหามาเพ่ือการ   
ส้ารองตามกฎหมาย 

“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้ งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*

มอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม 

มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้    
และให้มีอ้านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก้าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ก้าหนดกิจการอื่น และออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑ 
การค้าและการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง 

-------------------------------- 

มาตรา ๗  ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้้ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละ
ตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป หรือเป็นผู้ค้าน้้ามันชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียวที่มี
ปริมาณการค้าปีละตั้งแต่ห้าหมื่นเมตริกตันขึ้นไป ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไป   
ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 

 
 
ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ามันตามความในมาตรานี้ จะต้องมิใช่ผู้ค้าน้้ามันซึ่งเคยถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ โดยยังไม่พ้นก้าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มี อ้านาจในการจัดการของผู้ขออนุญาตจะต้องไม่ใช่กรรมการ                                                                                                                                                                      
ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ้านาจในการจัดการของผู้ค้าน้้ามันซึ่งเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยยังไม่พ้น
ก้าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๘๒  ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศ การ
ป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการก้าหนดและควบคุมคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง 
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รัฐมนตรีจะออกประกาศก้าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการด้าเนินการค้าใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้ผู้ค้า 
น้้ามันตามมาตรา ๗ ปฏิบัติตามก็ได้ 

มาตรา ๙  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ รายใดที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการตามที่ 
ได้รับอนุญาต ต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบ 
กิจการ หากมีน้้ามันเชื้อเพลิงเหลืออยู่ในการครอบครองในวันเลิกประกอบกิจการให้ผู้นั้นจ้าหน่าย  
น้้ามันเชื้อเพลิงที่เหลือให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ 

มาตรา ๑๐  ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้้ามันที่มีปริมาณการค้าปีละไม่ถึงปริมาณที่ก้าหนดตาม 
มาตรา ๗ แต่เป็นผู้ค้าน้้ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมาณที่รัฐมนตรี 
ประกาศก้าหนด หรือเป็นผู้ค้าน้้ามันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงได้ เกินปริมาณที่ 
รัฐมนตรีประกาศก้าหนด ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี 

การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนด 
ในกฎกระทรวง 

เมื่อรัฐมนตรีประกาศก้าหนดปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิง หรือขนาดของถังเก็บน้้ามัน 
เชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงหรือขนาดของถังเก็บน้้ามัน 
เชื้อเพลิงที่ได้ก้าหนดไว้แล้ว ให้ผู้ค้าน้้ามันที่ได้กระท้าการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงอยู่แล้วและอยู่ในข่ายที่ 
จะต้องจดทะเบียน ยื่นค้าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวใช้ 
บังคับ 

มาตรา ๑๑  ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้้ามันซึ่งด้าเนินกิจการค้าน้้ามันโดยจัดตั้งเป็นสถานีบริการ 
ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี  

การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนด 
ในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ 
 
 
 
 
๒ มาตรา ๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๒  ผู้ใดเป็นผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามชนิดและปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศ 
ก้าหนด ต้องแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีก้าหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวใช้  
บังคับ 

เมื่อรัฐมนตรีมีประกาศตามวรรคหนึ่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดหรือปริมาณ 
น้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้ก้าหนดไว้แล้ว ให้ผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้ท้าการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงอยู่แล้ว  
และอยู่ในข่ายที่จะต้องแจ้ง แจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีก้าหนดภายในหกสิบวันแต่วันที่ประกาศ 

เมื่อรายการตามที่ได้แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ขนส่ง 
น้้ามันแจ้งเพ่ิมเติมตามบบที่อธิบดีก้าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๑๓  อธิบดีอาจก้าหนดให้ผู้ได้รับจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดระบบการค้า การป้องกันการขาดแคลนหรือการปลอมปนน้้ามัน 
เชื้อเพลิงได้ตามความจ้าเป็น 
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มาตรา ๑๔  เมื่อรายการตามที่ได้ขออนุญาตไว้ตามมาตรา ๗ หรือได้จดทะเบียนไว้ 
ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ค้าน้้ามันแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายการตาม   
แบบที่อธิบดีก้าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 

การเลิกการประกอบกิจการค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือการขนส่ง  
น้้ามันตามมาตรา ๑๒ ให้ผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามันแจ้งต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิก 
กิจการตามแบบที่อธิบดีก้าหนด เพ่ือลบรายการออกจากทะเบียน 

มาตรา ๑๕  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้้ามันตาม 
มาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ ต้องช้าระค่าธรรมเนียมรายปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถ้ามิได้ช้าระค่าธรรมเนียมภายใน  
เวลาที่ก้าหนดให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละสามต่อเดือน และถ้ายังไม่ยินยอมช้าระค่าธรรมเนียมโดยไม่มี  
เหตุ อันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี อ้านาจสั่ งให้หยุดประกอบกิจการไว้จนกว่าจะได้ช้าระ
ค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจ้านวน 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีค้าสั่งให้หยุดประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ผู้ใด  
ประกอบกิจการโดยฝ่าฝืนค้าสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ประกอบกิจการค้าน้้ามันโดยไม่ได้รับ  
อนุญาตตามมาตรา ๗  หรือไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ หรือเป็นผู้ประกอบ  
กิจการขนส่งน้้ามันโดยไม่ได้แจ้งตามมาตรา ๑๒ แล้วแต่กรณี 

หมวด ๒ 
การแจ้งข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล 

-------------------------------- 

มาตรา ๑๖  ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ส่งบัญชีตามแบบและรายการที่ก้าหนดใน  
กฎกระทรวงเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่ เก็บของน้้ ามัน เชื้ อเพลิงแต่ละชนิดที่น้ าเข้ ามาใ น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ร 

ราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จ้าหน่ายไปแล้ว และที่ เหลืออยู่ ในแต่ละเดือนต่อพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ส่งบัญชีตามแบบและรายการที่รัฐมนตรีประกาศ  
ก้าหนดเกี่ยวกับปริมาณของน้้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่น้าเข้ ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต    
ได้มา จ้าหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่สิบห้าของเดือน  
ถัดไป 

ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร รัฐมนตรีมี  
อ้านาจสั่งเป็นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ค้าน้้ามันแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้้ามัน  
เชื้อเพลิงเพ่ิมเติมนอกจากที่ต้องส่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ ตามแบบและระยะเวลาที่รัฐมนตรี  
ก้าหนด 

มาตรา ๑๗  ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ส่งแผนการน้าเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ  
กลั่น ผลิต หรือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงในช่วงสามเดือนถัดไปตามแบบและรายการที่ก้าหนดใน  
กฎกระทรวงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ยี่สิบของทุกเดือน 

ในกรณีมีความจ้าเป็นเพ่ือการวางแผนการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงของประเทศและการ  
ติดตามสถานการณ์น้้ามันเชื้อเพลิงของโลก รัฐมนตรีมีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจา  
นุเบกษาให้ผู้ค้าน้้ามันส่งแผนปฏิบัติการในรายละเอียดเพ่ิมเติมจากที่ก้าหนดไว้ในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับ  
การน้าเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามแบบและระยะเวลาที่รัฐมนตรีก้าหนด 
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ผู้ค้าน้้ามันต้องด้าเนินกิจการค้าน้้ามันให้เป็นไปตามแผนที่ได้แจ้งไว้ในวรรคหนึ่งและ  
แผนปฏิบัติการตามวรรคสอง เว้นแต่มีเหตุอันควรที่มิอาจด้าเนินการตามนั้นได้ 

มาตรา ๑๘  บรรดาข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา  
เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ได้ ตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

หมวด ๓ 
การป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง 

-------------------------------- 

มาตรา ๑๙  ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ยื่นปริมาณการค้าประจ้าปีเพ่ือขอความ   
เห็นชอบต่ออธิบดีก่อนปีที่จะท้าการค้านั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน ในกรณีที่เป็นผู้ค้าน้้ามัน   
รายใหม่และขอเริ่มท้าการค้าระหว่างปี ให้ยื่นปริมาณการค้าประจ้าปี เพ่ือขอความเห็นชอบพร้อมการ 
ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ ามันตามมาตรา ๗ ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดใน   
กฎกระทรวง 

ผู้ค้าน้้ามันตามวรรคหนึ่งอาจขอเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจ้าปีตามที่ได้ยื่นขอ  
ความเห็นชอบไว้ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

 
เมื่อผู้ค้าน้้ ามันได้ยื่นขอก้าหนดปริมาณการค้าประจ้าปีตามวรรคหนึ่ งหรือขอ  

เปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจ้าปีตามวรรคสอง อธิบดีอาจให้ความเห็นชอบตามปริมาณที่ขอ  
ก้าหนดหรือขอเปลี่ยนแปลง หรืออาจก้าหนดเป็นปริมาณอ่ืนตามที่เห็นสมควรได้ และให้ถือว่าปริมาณ  
ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบหรือก้าหนดนั้นเป็นปริมาณการค้าประจ้าปีของผู้ค้าน้้ามันดังกล่าวในปีนั้น 

ผู้ค้าน้้ามันต้องด้าเนินกิจการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามปริมาณการค้าประจ้าปี   
ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ เว้นแต่มีเหตุอันควรที่มิอาจด้าเนินการตามนั้นได้ 

มาตรา ๒๐  ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงไว้ทุกขณะในสถานที่  
เก็บตามวรรคสี่ โดยชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารอง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ     
เงื่อนไขในการค้านวณปริมาณส้ารอง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด ทั้งนี้ การก้าหนดอัตรา    
ของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของปริมาณการค้าประจ้าปี๓ 

เพ่ือประโยชน์ในการส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ 
ซึ่งมิได้ท้าการค้าตลอดทั้งปี หรือเริ่มท้าการค้าในระหว่างปี ก้าหนดปริมาณการค้าประจ้าปี โดยคิด   
ตามอัตราเฉลี่ยของปริมาณการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงรายเดือนในช่วงระยะเวลาที่จะท้าการค้านั้นคูณด้วย  
สิบสอง เสมือนหนึ่งว่าท้าการค้าตลอดท้ังปี 

ในกรณีที่อธิบดีมิได้ให้ความเห็นชอบหรือก้าหนดปริมาณการค้าประจ้าปีของผู้ค้า   
น้้ามันตามมาตรา ๗ รายใดก่อนเวลาเริ่มต้นปี ให้ผู้ค้าน้้ามันรายนั้นเก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงตาม  
ปริมาณที่เคยเก็บอยู่ในปีที่ผ่านมาไปก่อนจนกว่าอธิบดีจะได้ให้ความเห็นชอบหรือก้าหนดปริมาณ  
การค้าประจ้าปีของผู้ค้าน้้ามันดังกล่าว 

สถานที่ ที่ ใช้ เก็บส้ ารองน้้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง ต้ องได้ รับความเห็ นชอบจากอธิบดี      
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบ และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้อง    
ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศ การป้องกันและ   
แก้ไขการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการก้าหนดและควบคุมคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง อธิบดีมี    
อ้านาจผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก้าหนดตามวรรคสี่ได้ 
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มาตรา ๒๑  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บส้ารองน้้ามัน  
เชื้อเพลิงแทนในสถานที่ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่และวรรคห้าก็ได้ และให้น้า    
ความในมาตรา ๒๐ วรรคสี่และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การมอบหมายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อธิบดี  
ก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 
๓ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๒  การก้าหนดชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารอง รวมทั้ง    

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการค้านวณปริมาณส้ารองตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษา๔ 

ประกาศก้าหนดชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองตามวรรคหนึ่ง และ   
ประกาศเปลี่ยนแปลงการก้าหนดชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองซึ่งได้ประกาศไว้แล้ว    
ให้สูงขึ้น ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ก้าหนดไว้ในประกาศนั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่    
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารอง  อธิบดี  
อาจก้าหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้าน้้ามันที่ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดใดอยู่แล้วต้องส้ารองน้้ามัน เชื้อเพลิงชนิด   
นั้นต่อไปอีกได้ตามความจ้าเป็น 

มาตรา ๒๓  เมื่อผู้ค้าน้้ามันแสดงหลักฐานเป็นหนังสืออันฟังได้ว่ามีพฤติการณ์ที่ท้า    
ให้ผู้ค้าน้้ามันไม่อาจส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงตามอัตราที่ก้าหนดได้ หรือการส้ารองนั้นจะท้าให้ผู้ค้าน้้ามัน   
ต้องได้รับความเสียหายเกินสมควร ให้อธิบดีมีอ้านาจออกค้าสั่งผ่อนผันเป็นการชั่วคราวมิให้ผู้ค้าน้้ามัน   
ต้องส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง หรือให้ลดปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองได้ตามระยะเวลาที่          
เห็นสมควร ในการนี้อธิบดีจะก้าหนดเงื่อนไขในการผ่อนผันไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเพ่ือป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้้ามัน     
เชื้อเพลิง อธิบดีมีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ค้าน้้ามันงดจ้าหน่ายหรือ   
ให้จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใด หรือให้จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองไว้ตามมาตรา 
๒๐ ได้ ในการนี้ อธิบดีจะก้าหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ 

หมวด ๔ 
การก้าหนดและควบคุมคุณภาพ 

-------------------------------- 

มาตรา ๒๕  อธิบดีมีอ้านาจก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้   
บังคับทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นจะก้าหนดให้ใช้บังคับเฉพาะแต่ท้องที่หนึ่ งท้องที่ใด
หรือหลายท้องที่ได้ตามที่เห็นสมควร หรือจะก้าหนดให้ผู้ค้าน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดต้องแจ้ง   
ลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือขอความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี      
ก้าหนด ในการนี้จะก้าหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติก็ได้ 

การก้าหนดตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยก้าหนดวันเริ่มมีผลใช้   
บังคับไว้ด้วย 
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ห้ามมิให้ผู้ค้าน้้ามันจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือ  
คุณภาพแตกต่างจากท่ีอธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบ หรือที่ยังมิได้รับความเห็นชอบจาก 
 

๔ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับที่ ๒)    
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
อธิบดี หรือได้รับความเห็นชอบแล้วแต่ผู้ได้รับความเห็นชอบยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนดใน    
วรรคหนึ่ง ถ้ามีเหตุอันควรซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามนั้นได้ อธิบดีจะผ่อนผันให้เป็นการชั่วคราวก็ได้ 

ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับแก่การจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายน้้ามันหล่อลื่น    
ใช้แล้วหรือสิ่งหล่อลื่นใช้แล้ว ซึ่งผู้ค้าน้้ามันไม่ได้จ้าหน่ายไปอย่างน้้ามันหล่อลื่นหรือสิ่งหล่อลื่น 

มาตรา ๒๖  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง   
ให้อธิบดีมีอ้านาจก้าหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) เก็บตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงที่ เก็บรักษาหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่าย ส่งมอบให้แก่      
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก้าหนด ทั้งนี้ ภายในช่วงระยะเวลาที่อธิบดี       
ก้าหนดตามความจ้าเป็น 

(๒) ท้าการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษาหรือมีไว้เพ่ือ   
จ้าหน่ายพร้อมทั้งรายงานผลให้แก่ทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่อธิบดี   
ก้าหนด 

ในกรณีที่ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ รายใดไม่สามารถด้าเนินการตาม (๒) ได้ ให้      
พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวตามมาตรา ๒๘ 
และให้ผู้ค้าน้้ามันรายนั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

มาตรา ๒๗  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง   
ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ ต้อง      
จัดเก็บตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ท้าการตรวจสอบลักษณะและ     
คุณภาพตามความจ้าเป็นเป็นครั้งคราวตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การเก็บตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก้าหนด 

มาตรา ๒๘  ในการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงที่พนักงาน    
เจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะมอบให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ หรือบุคคลใดเป็นผู้ท้า
การทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามัน เชื้อเพลิงตามที่ เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม      
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก้าหนด 

มาตรา ๒๙  ในกรณีที่พบว่าผู้ค้าน้้ามันรายใดจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามัน  
เชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างจากที่อธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็ นชอบตาม     
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งห้ามมิให้ผู้ค้าน้้ามันรายนั้นจ้าหน่ายน้้ามัน      
เชื้อเพลิงดังกล่าวและผนึกหัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงได้ 

ในกรณีที่ผู้ค้าน้้ามันตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามัน  
เชื้อเพลิงดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งขอท้าการแก้ไขปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงต่ออธิบดี 

การแก้ไขปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงตามวรรคสอง ให้เป็นไป   
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
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เมื่อผู้ค้าน้้ามันตามวรรคหนึ่งได้กระท้าให้น้้ามันเชื้อเพลิงมีลักษณะและคุณภาพ    
เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งแล้ว ให้ร้องขอต่อ  
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขออนุญาตจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวต่อไป และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นมีลักษณะและคุณภาพเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด  
หรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ให้มีค้าสั่งยกเลิกค้าสั่งห้ามจ้าหน่ายและปลดผนึก     
หัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง ค้าสั่งยกเลิกค้าสั่งห้ามจ้าหน่ายดังกล่าวนี้ให้มีผลนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ก้าหนด 

การผนึกหัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงและการร้องขออนุญาตจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงตาม  
มาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก้าหนด 

มาตรา ๓๐  การขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ามันตาม
มาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ ต้องเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ห้ามมิให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ามันตาม     
มาตรา ๑๑ ที่จะขนส่งคราวละตั้งแต่สามพันลิตรขึ้นไปให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒  
ท้าการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดที่อธิบดีประกาศก้าหนดลักษณะและคุณภาพตามมาตรา ๒๕ เว้นแต่   
ในกรณีมีความจ้าเป็นชั่วคราวโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

หมวด ๕ 
อ้านาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

-------------------------------- 

มาตรา ๓๑   เพ่ื อประโยชน์ ในการตรวจสอบว่าได้มี การปฏิบัติ ถูกต้องตาม      
พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในส้านักงาน สถานที่กลั่น สถานที่ผลิต สถานที่เก็บ และสถานที่จ้าหน่าย  
น้้ามันเชื้อเพลิง ของผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามัน ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก    
หรือในระหว่างเวลาท้าการของสถานที่นั้น 

(๒) เก็บตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดที่อยู่ในความครอบครองของผู้ค้า
น้้ามัน หรือผู้ขนส่งน้้ามัน หรือผู้ควบคุมรถขนส่งน้้ามัน ตัวอย่างละไม่เกินห้าลิตรมาเพ่ือตรวจสอบ 

(๓) สั่งให้ผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามันตรวจสอบปริมาณของน้้ามันเชื้อเพลิงและ    
รายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๔) ในกรณีที่ผู้ค้าน้้ามันไม่ยอมให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) หรือ (๒) ถ้ามีเหตุอัน
ควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้าไปไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้จะท้าให้ประโยชน์ในการตรวจสอบการ  
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ต้องสูญเสียไป ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเปิด หรือท้าลายประตู      
หน้าต่างของอาคาร รั้วหรือสิ่งกีดขวางท้านองเดียวกัน และให้มีอ้านาจท้าลายตรา สิ่งผนึก หรือสิ่งที่ใช้ 
ยึดหรือผูก หรือกระท้าการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงหรือเพ่ือการตรวจสอบปริมาณ  
น้้ามันเชื้อเพลิง แต่ทั้งนี้ ต้องพยามยามมิให้เกิดการเสียหายเท่าท่ีจะท้าได้ 

(๕) ยึดหรืออายัดน้้ามันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน
กรณีท่ีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) สั่งให้ผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามันแสดงบัญชี  เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ       
เกี่ยวกับน้้ามันเชื้อเพลิง 

(๗) เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้า หรือให้ส่งบัญชี เอกสารและหลักฐานใด ๆ   
มาให้ ณ ที่ท้าการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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การเก็บตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ 
และผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ มาเพ่ือตรวจสอบตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ      
ระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก้าหนด๕ 

มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้     
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง  
บัตรประจ้าตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก้าหนดโดยประกาศ    
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๖ 
การเพิกถอนใบอนุญาต 

-------------------------------- 

มาตรา ๓๔  รัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ได้   
เมื่อผู้ค้าน้้ามันกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๑) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก้าหนดตามมาตรา ๘ 
(๒) ไม่เริ่มท้าการค้าภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต หรือหยุดท้าการค้า   

เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินสองปี๖ 
(๓) ไม่ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา ๒๐ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินสามสิบวัน 

หรือเป็นระยะเวลาไม่ต่อเนื่องกันแต่รวมกันแล้วเกินหกสิบวันในปีหนึ่ง 
(๔) กระท้าการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ และเป็นกรณีที่ศาลได้มีค้าพิพากษา  

ถึงท่ีสุดในความผิดดังกล่าว ให้ลงโทษจ้าคุกบุคคลตามมาตรา ๖๐ ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 
การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้าน้้ามันรายนั้นพ้นจากการ  

ที่จะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
๕ มาตรา ๓๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเช้ือเพลิ ง (ฉบับที่ ๒)     

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖ มาตรา ๓๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมวด ๗ 
บทก้าหนดโทษ 

-------------------------------- 

มาตรา ๓๕๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่   
สามแสนบาทถึงสามล้านบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๖  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก้าหนด   
ตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๗  ผู้ค้าน้้ ามันตามมาตรา ๗ ผู้ ใดที่ เลิกประกอบกิจการโดยไม่แจ้งให้  
รัฐมนตรีทราบตามมาตรา ๙ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 
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มาตรา ๓๘๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่  
เกินหกเดือนหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๙  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติ  
ตามเงื่อนไขตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ้า
ทั้งปรับ 

มาตรา ๔๐  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่ง
น้้ามันตามมาตรา ๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๔๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือนหรือ  
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๒  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติ  
ตามมาตรา ๑๖ หรือส่งบัญชีหรือแจ้งข้อมูลตามมาตรา ๑๖ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน    
หกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๓  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ส่งแผนตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง    
หรือไม่ส่งแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือจงใจไม่ด้าเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนตาม   
มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง หรือแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอันควร ต้องระวาง    
โทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

 

 

 
๗ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๔๔  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ยื่นปริมาณการค้าประจ้าปีเพ่ือขอความ  

เห็นชอบต่ออธิบดีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ และปรับเป็นรายวัน วันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๔๕  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดจงใจไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามปริมาณ    
การค้าประจ้าปีที่อธิบดีให้ความเห็นชอบหรือก้าหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสามหรือวรรคสี่ โดยไม่มี   
เหตุอันควร ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๖  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือ  
วรรคสี่ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก้าหนดตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับเป็นรายวัน วันละไม่ต่้ากว่าห้าแสนบาทแต่ไม่เกินวันละหนึ่งล้านบาท จนกว่าจะ     
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๗  ผู้ค้าน้้ามันผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งหรือเงื่อนไขตามมาตรา ๒๔ ต้อง     
ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๘  ผู้ค้าน้้ามันผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน   
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๙  ผู้ใดกระท้าการปลอมปนน้้ามันเชื้อเพลิง หรือกระท้าการอย่างหนึ่ง     
อย่างใดอันท้าให้ลักษณะหรือคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงแตกต่างไปจากที่อธิบดีประกาศก้าหนดหรือ   
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ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง เพ่ือจ้าหน่าย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ   
ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

ในกรณีที่ผู้ กระท้าการปลอมปนเป็นผู้ค้าน้้ ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ ามันตาม      
มาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน   
ห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๐  ผู้ ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งน้้ ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพ    
แตกต่างจากที่อธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มีปริมาณตั้งแต่   
สองร้อยลิตรขึ้นไป ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท้าการปลอมปนน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ้าหน่าย   
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า 

(๑) มีน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ในกิจการของตน 
(๒) ครอบครองไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ  

ควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงหรือกฎหมายอื่น 
(๓) ได้มาซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นโดยไม่ทราบว่าเป็นน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือ  

คุณภาพแตกต่างจากท่ีอธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือ 
(๔) ได้มาหรือมีไว้เพ่ือใช้ในกิจการอ่ืนนอกจากการใช้อย่างน้้ามันเชื้อเพลิงตาม     

พระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ค้าน้้ามันตาม   

มาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒      
ซึ่งรัฐมนตรีหรืออธิบดีก้าหนดเงื่อนไขให้ต้องท้าการพิสูจน์คุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงด้วยวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ซึ่งหากได้กระท้าการ  
ตามวิธีการที่กล่าวนี้แล้วก็อาจทราบได้ว่าน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นมีลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างไปจากที่  
อธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง การอ้างว่าได้มาซึ่งน้้ามัน
เชื้อเพลิงตาม (๓) เป็นอันมิให้รับฟัง เว้นแต่จะน้าสืบได้ว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการพิสูจน์คุณภาพ    
น้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวแล้วผลไม่ปรากฏว่าเป็นน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างไปจากที่
อธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับผู้ค้าน้้ามันที่มีไว้ในครอบครอง       
ซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างจากที่อธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบ   
ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ ง โดยได้รับการผ่อนผันจากอธิบดีตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม และ 
น้้ามันหล่อลื่นใช้แล้วหรือสิ่งหล่อลื่นใช้แล้วตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ 

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผู้จ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะ  
หรือคุณภาพแตกต่างจากที่อธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง    
หรือผู้กระท้าความผิดตามมาตรา ๔๘ เป็นลูกจ้างหรือเป็นบุคคลซึ่งผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามัน     
มอบหมายให้กระท้า หรือการกระท้าความผิดนั้นเกิดขึ้นภายในสถานที่ท้าการ หรือสถานที่จ้าหน่าย   
หรือยานพาหนะส้าหรับขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า  
ผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามันดังกล่าวเป็นผู้ร่วมกระท้าความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้   
ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระท้าความผิดเกิดขึ้น 

มาตรา ๕๒  ผู้ใดรายงานผลการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง   
ตามมาตรา ๒๖ (๒) หรือมาตรา ๒๘ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน  
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 
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ถ้าการกระท้าตามวรรคหนึ่ง ผู้กระท้าได้กระท้าโดยเจตนาทุจริต ต้องระวางโทษเป็น  
สองเท่าของโทษที่ก้าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕๓ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษ  
ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๕๔  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้้ามัน  
ตามมาตรา ๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๕๕  ผู้ใดจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค้าสั่งห้ามจ้าหน่าย   
หรือท้าลายผนึกหัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท้าไว้ตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ้าคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

 

มาตรา ๕๖  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง       
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน
หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

ผู้ค้าน้้ ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ ามันตามมาตรา ๑๑ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตาม         
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

ผู้ค้าน้้ ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ ามันตามมาตรา ๑๑ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตาม        
มาตรา ๓๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ้า      
ทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗  ผู้ใดขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ ต้อง     
ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม         
มาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ  
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๕๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท 

มาตรา ๖๐๙  ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท้าความผิดของ      
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท้าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ     
ในการด้าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท้าการ       
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท้าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท้าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ี
บัญญัติไว้ส้าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

มาตรา ๖๑  น้้ามันเชื้อเพลิงหรือทรัพย์สินใดบรรดาที่ศาลมีค้าพิพากษาให้ริบ ให้ส่งมอบ
แก่กรมธุรกิจพลังงาน*เพ่ือท้าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ในกรณีที่ต้องท้าลาย ให้ศาลมีค้าสั่งในค้าพิพากษาให้เจ้าของช้าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
ให้แก่ทางราชการด้วย 

มาตรา ๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็น
ความผิดที่มีโทษปรับหรือจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีมีอ้านาจเปรียบเทียบได้ 
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ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ ใดกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่ ง และผู้นั้ น      
ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช้าระเงินค่าปรับตามจ้านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแล้ว 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๙ มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่ เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช้าระเงินค่าปรับ   
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้ด้าเนินคดีต่อไป 

ในกรณีที่มีทรัพย์สินที่อาจริบได้ตามกฎหมาย ให้ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบเปรียบเทียบได้
เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ส้าหรับทรัพย์สินที่ท้า ใช้ หรือมีไว้เป็นความผิด เมื่อผู้กระท้าความผิดยินยอมให้   
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกรมธุรกิจพลังงาน* 

(๒) ส้าหรับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระท้าความผิดและมีกฎหมายห้ามมิให้จ้าหน่าย   
จ่าย โอน ถ้าอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท้าความผิดยินยอมและได้แก้ไขทรัพย์สินนั้นให้ถูกต้องแล้ว 

(๓) ส้าหรับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระท้าความผิดและมีกฎหมายห้ามมิให้จ้าหน่าย  
จ่าย โอน ถ้าไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท้าความผิดยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกรม     
ธุรกิจพลังงาน* ในการนี้ จะก้าหนดให้ผู้กระท้าความผิดออกค่าใช้จ่ายในการท้าลายของกลางนั้นด้วยก็ได้ 

หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

-------------------------------- 

มาตรา ๖๓  ให้ผู้ค้าน้้ามันซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่ง    
พระราชบัญญัติน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผู้ค้าน้้ามันซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ แห่ง 
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๔  ให้ปริมาณการค้าประจ้าปีและสถานที่เก็บน้้ามันเชื้อเพลิงที่รัฐมนตรีได้  
ให้ความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัติน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นปริมาณการค้าประจ้าปี   
และสถานที่เก็บน้้ามันเชื้อเพลิงที่อธิบดีให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๕  ให้ผู้ค้าน้้ามันซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ และ   
มาตรา ๑๑ และผู้ขนส่งน้้ามันซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องแจ้งตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ในวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ยื่นขอจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ หรือแจ้งต่ออธิบดี  
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล 
ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๖  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ค้าสั่ง หรือเงื่อนไขที่ออกหรือ  
ก้าหนดตามพระราชบัญญัติน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล  
ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะ    
มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ค้าสั่ง หรือเงื่อนไขที่ออกหรือก้าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 
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นายกรัฐมนตรี 
อัตราค่าธรรมเนียม 

-------------------------------- 

 

(๑) ค้าขอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๒) ใบทะเบียน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ามัน ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๔) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๕) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๖) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ ปีละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๗) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ ปีละ ๕,๐๐๐ บาท 

ในการออกกฎกระทรวงก้าหนดค่าธรรมเนียมจะก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่าง 
โดยค้านึงถึงขนาดและกิจการของผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามันก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้้ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ใช้ส้าหรับควบคุมเกี่ยวกับการค้าน้้ามันมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับ สภาพการณ์ของการประกอบกิจการ
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ค้าน้้ามันในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติให้มีความทันสมัยยิ่งข้ึน โดยก้าหนดควบคุมผู้ค้าน้้ามันเป็น ๓ ระดับ คือ 
ผู้ค้าน้้ามันรายใหญ่ ผู้ค้าน้้ามันรายย่อย และ สถานีบริการน้้ามัน และผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางอย่างให้เข้มงวด
น้อยลง เช่น การจัดตั้งสถานีบริการน้้ามันเช้ือเพลิงสามารถยื่นค้าขอเพื่อจดทะเบียนต่ออธิบดีได้ ซึ่งแต่เดิมก้าหนดให้
ต้องขออนุญาตจากอธิบดี ส้าหรับผู้ขนส่งน้้ามันเช้ือเพลิงก็เพียงแต่แจ้งต่ออธิบดีเท่านั้น และปรับปรุงอ้านาจ          
ของรัฐมนตรีบางประการที่เป็นเรื่องในรายละเอียดเปลี่ยนเป็นอ้านาจของอธิบดี เพื่อให้การควบคุมดูแลมีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มมาตรการควบคุมผู้ค้าน้้ามันรายใหญ่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อใช้ควบคุมการค้าน้้ามันและการปลอมปน
น้้ามัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรการบางอย่างให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การฟ้องร้องและ
ด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดฐานปลอมปนน้้ามันเช้ือเพลิง ตลอดจนบทก้าหนดโทษของพระราชบัญญัติให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะโทษปรับที่ยังต่้าไปเนื่องจากกิจการค้าน้้ามันเป็นกิจการที่ท้ารายได้     
สูงมาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐ 

มาตรา ๑๐ ในพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขค้าว่า “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” ค้าว่า “กรมทะเบียนการค้า” เป็น “กรมธุรกิจพลังงาน” 
และค้าว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” เป็น “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน” 

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหารและอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และ
เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด้ารงต้าแหน่งหรือผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ้านาจ     
หน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้  ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้
กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ้านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือ
ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนช่ือ
ส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด้ารงต้าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ้านาจหน้าท่ี  
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