
 

 

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  
 

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตราข้ึนเพ่ือใชAในการควบคุมการประกอบกิจการเก่ียวกับ

น้ำมันเช้ือเพลิง ไดAแกJ น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเช้ือเพลิงสำหรับเคร่ืองบิน น้ำมันกNาด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และ

น้ำมันหลJอล่ืน แกAไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดความหมายของ

น้ำมันเช้ือเพลิงใหAครอบคลุมถึงกNาซปVโตรเลียมเหลว และกNาซธรรมชาติ เพ่ือใหAเหมาะสมกับสภาวการณZในป[จจุบันและทัน

กับความเจริญกAาวหนAาทางเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยJางรวดเร็ว 

สาระสำคัญ  

1. ใหAอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดรายละเอียดตJางๆ เก่ียวกับประเภทกิจการควบคุม การกำกับดูแลการ

ประกอบกิจการของลักษณะและท่ีต้ังของสถานประกอบการ การเก็บรักษา การใชA การจำหนJาย การแบJงบรรจุ การขนสJง 

ลักษณะของภาชนะบรรจุ การบำรุงรักษา รวมถึงคุณสมบัติของผูAปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง  

2. กำกับดูแลเพ่ือใหAเกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง เพ่ือปกปfองประชาชนใหAมี

ความปลอดภัย ตลอดจนอันตรายท่ีจะมีผลกระทบตJอสัตวZ พืช ทรัพยZหรือส่ิงแวดลAอมดAวย 

3. กำหนดโทษสำหรับการไมJปฏิบัติหรือฝiาฝjนตามพระราชบัญญัติน้ี โดยกำหนดบทบัญญัติความผิดท่ีมีโทษทาง

อาญา  

ขอบเขตการใชAบังคับ 

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชAบังคับแกJการประกอบกิจการเก่ียวกับน้ำมันเช้ือเพลิง  

 โครงสรAางของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกAไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม

น้ำมันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบดAวย 

 คำนิยาม (มาตรา ๔) 

 กำหนดความหมายของคำวJา “น้ำมันเช้ือเพลิง” “การมีน้ำมันเช้ือเพลิงไวAในครอบครอง” “สถานีบริการน้ำมัน

เช้ือเพลิง” “การขนสJงน้ำมันเช้ือเพลิง” “คลังน้ำมันเช้ือเพลิง” “พนักงานเจAาหนAาท่ี” “ผูAอนุญาต” และ “รัฐมนตรี”  

 หมวด ๑ บทท่ัวไป (มาตรา ๖ – ๗) 

 - กำหนดยกเวAนมิใหAพระราชบัญญัติมีผลบังคับใชAกับน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีใชAในราชการทหารโดยเฉพาะ แตJใหAนำ

หลักเกณฑZและวิธีการตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติน้ีไปเปtนแนวทางในการดำเนินงาน 

 - กำหนดขอบขJายการออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยในการควบคุม ดูแล และ

การประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิง เพ่ือประโยชนZแกJการปfองกันหรือระงับเหตุเดือนรAอนรำคาญ หรือความเสียหาย หรือ

อันตรายท่ีจะมีผลกระทบตJอบุคคล สัตวZ พืช ทรัพยZ หรือส่ิงแวดลAอม ดังน้ี 

 (๑) กำหนดการเก็บรักษา การขนสJง การใชA การจำหนJาย การแบJงบรรจุน้ำมันเช้ือเพลิงและการควบคุมอ่ืนใด

เก่ียวกับน้ำมันเช้ือเพลิง 

 (๒) กำหนดท่ีต้ัง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานท่ีเก็บรักษาน้ำมันเช้ือเพลิง สถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิง 

และคลังน้ำมันเช้ือเพลิง และการบำรุงรักษาสถานท่ีดังกลJาว 

 (๓) กำหนดลักษณะของถังหรือภาชนะท่ีใชAในการบรรจุหรือขนสJงและการบำรุงรักษาถังหรือภาชนะดังกลJาว 

 (๔) กำหนดคุณสมบัติและการฝvกอบรมผูAปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง 



-๒- 
 

 

 (๕) กำหนดวิธีการปฏิบัติงานและการจัดใหAมีและบำรุงรักษาอุปกรณZหรือเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ือประโยชนZในการ

ดำเนินการตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

 (๖) กำหนดการรับฟ[งความเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมแกJกิจการในการดำเนินกิจการหรืออนุญาตใหA

ดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีผลกระทบตJอประชาชน 

 (๗) กำหนดการอ่ืนใดอันจำเปtนเพ่ือใหAบรรลุวัตถุประสงคZในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

/ท้ังน้ี... 

 ท้ังน้ี จะกำหนดใหAเร่ืองรายละเอียดทางดAานเทคนิคหรือเร่ืองท่ีตAองเปล่ียนแปลงรวดเร็วเพ่ือประโยชนZของความ

ปลอดภัยไดA โดยใหAรัฐมนตรีประกาศกำหนดหลักเกณฑZในราชกิจจานุเบกษาเพ่ิมเติมก็ไดA 

 หมวด ๒ คณะกรรมการควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง (มาตรา ๘ -๑๖) 

คณะกรรมการควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบดAวย 

ปลัดกระทรวงพลังงาน เปtนประธานกรรมการ ภาคราชการ จำนวน ๙ คน ภาคเอกชน จำนวน ๒ คน ผูAทรงคุณวุฒิซ่ึง

ชำนาญการเฉพาะดAาน จำนวน ๖ คน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปtนกรรมการและเลขานุการ รวม ๑๙ คน  

 อำนาจหนAาท่ีของคณะกรรมการ ไดAแกJ เสนอแนะนโยบายและมาตรการ หรือกำหนดแนวทาง หรือลักษณะการ

ดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิงใหAสอดคลAองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมตJอคณะรัฐมนตรี  ใหAคำแนะนำ

ตJอรัฐมนตรีในการออกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัติ ใหAความเห็นประกอบการพิจารณาใหAสัมปทานของ

คณะรัฐมนตรี สอดสJองดูแลและประสานการปฏิบัติงานของเจAาหนAาท่ีหนJวยงานตJางๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานควบคุม

น้ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือปfองกันผลกระทบดAานความปลอดภัยและส่ิงแวดลAอม ใหAคำแนะนำแกJหนJวยงานตJาง ๆ เก่ียวกับการ

เก็บรักษา การขนสJง การใชA การจำหนJาย การแบJงบรรจุ และการควบคุมอยJางอ่ืน และปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมาย

กำหนด 

 หมวด ๓ การประกอบกิจการควบคุม (มาตรา ๑๗ - ๓๐) 

 ใหAรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงแบJงประเภทกิจการควบคุมของการประกอบกิจการตามระดับอันตรายท่ี

อาจเกิดข้ึนเปtน ๓ ประเภท ไดAแกJ ประเภทท่ี ๑ ประกอบกิจการไดAทันที ประเภทท่ี ๒ ตAองแจAงพนักงานเจAาหนAาท่ีกJอน

ประกอบกิจการ และประเภทท่ี ๓ ตAองไดAรับอนุญาตกJอนประกอบกิจการ 

 กำหนดหลักเกณฑZ วิธีการและเง่ือนไขของการประกอบกิจการควบคุมท้ัง ๓ ประเภท  

หมวด ๔ บริการของรัฐเก่ียวกับน้ำมันเช้ือเพลิง (มาตรา ๓๑ – ๕๒) 

 กำหนดใหAรัฐจัดใหAมีคลังน้ำมันเช้ือเพลิงหรือระบบการขนสJงน้ำมันเช้ือเพลิงทางทJอ โดยใหAมีอำนาจในการเวนคืน

ท่ีดินเอกชนเพ่ือใชAในกิจการ รวมท้ังมีมาตรการใหAความคุAมครองแกJการดำเนินการของรัฐหรือหากมีความจำเปtนสามารถ

ใหAเอกชนรับสัมปทานในการดำเนินการน้ีก็ไดA 

 คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติใหAหนJวยงานของรัฐจัดใหAมีคลังน้ำมันเช้ือเพลิง หรือระบบการขนสJงน้ำมันเช้ือเพลิงทาง

ทJอเพ่ือใหAบริการ 

 คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติใหAเอกชนเปtนผูAรับสัมปทานในการจัดใหAมีคลังน้ำมันเช้ือเพลิง หรือระบบการขนสJงน้ำมัน

เช้ือเพลิงทางทJอ 



-๓- 
 

 

 กำหนดใหAออกหลักเกณฑZการจัดทำเคร่ืองหมายแสดงไวAในบริเวณเขตระบบการขนสJงน้ำมันทางทJอ เพ่ือใหAการ

ประกอบกิจการขนสJงน้ำมันทางทJอเปtนไปดAวยความปลอดภัยและเปtนการปfองกันอันตรายตJอประชาชนและระบบการ

ขนสJงน้ำมันทางทJอ 

 หมวด ๕ การควบคุมและตรวจสอบ (มาตรา ๕๓ - ๖๐) 

 กำหนดอำนาจหนAาท่ีของพนักงานเจAาหนAาท่ี ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ 

(๑) เขAาไปในอาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะ ในเวลาระหวJางพระอาทิตยZข้ึนถึงพระอาทิตยZตก หรือในเวลาทำ

การของสถานท่ีน้ัน 

(๒) นำตัวอยJางน้ำมันเพ่ือตรวจสอบ พรAอมกับเอกสารท่ีเก่ียวขAอง 

(๓) ตรวจ คAน กัก ยึด หรืออายัดน้ำมันเช้ือเพลิง ถังหรือภาชนะบรรจุ เคร่ืองอุปกรณZ หรือส่ิงใด ๆ 

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหAถAอยคำ หรือใหAสJงเอกสารหรือวัตถุใด เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๕) ตรวจสอบและรวบรวมขAอเท็จจริงแลAวรายงานตJอผูAอนุญาตหรือรัฐมนตรี 

 

/กรณี... 

 

 กรณีพบวJาผูAใดฝiาฝjนหรือไมJปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือการดำเนินกิจการมีสภาพท่ีอาจกJอใหAเกิดเหตุเดือน

รAอนรำคาญความเสียหายหรืออันตรายท่ีจะมีผลกระทบตJอบุคคล สัตวZ พืช ทรัพยZ หรือส่ิงแวดลAอม ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีมี

อำนาจส่ังใหAผูAน้ันระงับการกระทำท่ีฝiาฝjน หรือแกAไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหAถูกตAองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ี

กำหนดก็ไดA 

 กรณีท่ีผูAประกอบกิจการไมJแกAไขหรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหAถูกตAองตามคำส่ังมาตรา ๕๔ ภายในเวลาท่ีกำหนดใหA

พนักงานเจAาหนAาท่ีมีอำนาจส่ังหAามประกอบกิจการตJอไป หรือใหAผูAอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาต แลAวแตJกรณี และถAาน้ำมัน

เช้ือเพลิงท่ีมีอยูJมีปริมาณมากกวJาท่ีจะมีไวAในครอบครอง หรือท่ีไดAรับอนุญาต หรืออาจกJอใหAเกิดอันตรายข้ึนไดAก็ใหA

พนักงานเจAาหนAาท่ีมีอำนาจดำเนินการอยJางใดดังตJอไปน้ี 

 (๑) ส่ังใหAผูAประกอบกิจการขนยAายน้ำมันเช้ือเพลิงไปไวAยังสถานท่ีท่ีปลอดภัยภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 (๒) ในกรณีจำเปtน พนักงานเจAาหนAาท่ีอาจเขAาดำเนินการขนยAายน้ำมันเช้ือเพลิง หรือมอบหมายใหAบุคคลอ่ืน

ดำเนินการขนยAายน้ำมันเช้ือเพลิงน้ัน และนำไปเก็บรักษาไวA ณ สถานท่ีท่ีปลอดภัยก็ไดA ในกรณีเชJนน้ีผูAประกอบกิจการตAอง

เปtนผูAเสียคJาใชAจJายในการขนยAายและการเก็บรักษาน้ัน ตามจำนวนท่ีจJายจริงรวมกับเบ้ียปรับในอัตรารAอยละสามสิบตJอป|

ของเงินจำนวนดังกลJาว 

 กำหนดใหAการปฏิบัติงานของพนักงานเจAาหนAาท่ีตAองแสดงบัตรประจำตัวเม่ือผูAท่ีเก่ียวขAองรAองขอ 

กำหนดใหAมีคณะกรรมการอุทธรณZ ประกอบดAวยปลัดกระทรวงพลังงาน เปtนประธานกรรมการ ภาคราชการ 

จำนวน ๔ คน ไมJมีกรรมการภาคเอกชน ผูAทรงคุณวุฒิซ่ึงชำนาญการเฉพาะดAาน จำนวน ๓ คน และอธิบดีกรมธุรกิจ

พลังงานเปtนกรรมการและเลขานุการ รวม ๙ คน โดยมีอำนาจหนAาท่ีใหAความเห็นตJอรัฐมนตรีวJาการกระทรวงพลังงาน ใน

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณZตามพระราชบัญญัติน้ี 

หมวด ๖ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๖๑ – ๘๒) 

 กำหนดบทบัญญัติของการไมJปฏิบัติหรือฝiาฝjนตามพระราชบัญญัติสำหรับความผิดน้ันๆ ใหAตAองรับโทษทางอาญา 



-๔- 
 

 

 กำหนดความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจำคุกไมJเกิน ๑ ป|หรือปรับ ใหAคณะกรรมการควบคุมน้ำมัน

เช้ือเพลิง มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไดA และคณะกรรมการฯ อาจมอบอำนาจใหAคณะอนุกรรมการฯ หรือพนักงาน

เจAาหนAาท่ีใชAอำนาจดังกลJาวดAวยก็ไดA 

 หมวด ๗ บทเฉพาะกาล (มาตรา ๘๓ – ๘๗) 

กำหนดบทเฉพาะกาลใหAการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติวJาดAวยการเก็บรักษาน้ำมันเช้ือเพลิง 

พุทธศักราช ๒๔๗๔ ใหAคงใชAบังคับไดAตJอไปเทJาท่ีไมJขัดหรือแยAงกับบทบัญญัติแหJงพระราชบัญญัติน้ี จนกวJาจะมี

กฎกระทรวง ประกาศ คำส่ัง ระเบียบ หรือขAอบังคับ ท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีใชAบังคับแทน 

 


