
 
 

พระราชบัญญัต ิ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๒  
-------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒” 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศกัราช ๒๔๗๔ 
(๒)  พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๓)  พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๔) พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๕) พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“น้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา น้ํามันปโตรเลียมดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน 

น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันหลอลื่น และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นที่เปนของเหลว
และใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอลื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดใหเปนน้ํามันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

“การมีน้ํามันเชื้อเพลิงไวในครอบครอง” หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน 
และไมวาจะเปนกรณีมีไวเพ่ือจําหนาย เพื่อขนสง เพ่ือใช หรือเพ่ือประการอ่ืนใด และใหหมายความรวมถึงการทิ้ง
หรือปรากฏในบริเวณที่อยูในความครอบครองดวย 

“สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใหบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงแกยานพาหนะ และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหเปนเขตสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งกอสราง ถัง ทอ และอุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ ในบริเวณนั้น 

“การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา การเคลื่อนยายน้ํามันเชื้อเพลิง จากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหง
หนึ่ง ไมวาโดยทางบก ทางน้ํา ทางทอ หรือโดยวิธีการอื่นใด 
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“คลังน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามปริมาณที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไวในใบอนุญาต ใหเปนเขตคลังน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจน
สิ่งกอสราง ถัง ทอ และอุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ที่เก่ียวของ แตไมรวมถึงสถานที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ีใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง 

“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา เทศบัญญัติ ขอบังคับตําบล ขอบัญญัติเมืองพัทยา ขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และขอบัญญัติอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันที่ออกโดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงาน*หรือผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจ

หนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*หรือผูซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*มอบหมาย 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้ง

พนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  ยกเวน
คาธรรมเนียม กําหนดกิจการอ่ืน และออกประกาศ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

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

มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในราชการทหารโดยเฉพาะ แตใหนํา
หลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

มาตรา ๗  เพ่ือประโยชนแกการปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหาย หรืออันตรายท่ี
จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอมหรือการกําหนดแนวทางหรือลักษณะการดําเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก
กฎกระทรวงดังตอไปนี ้

(๑)  กําหนดการเก็บรักษา การขนสง การใช การจําหนาย การแบงบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง และการควบคุม
อ่ืนใดเก่ียวกับน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๒)  กําหนดท่ีตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง และคลังน้ํามันเชื้อเพลิง และการบํารุงรักษาสถานที่ดังกลาว 

(๓)  กําหนดลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใชในการบรรจุหรือขนสง และการบํารุงรักษาถังหรือภาชนะ
ดังกลาว 

(๔)  กําหนดคุณสมบัติและการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๕)  กําหนดวิธีการปฏิบัติงานและการจัดใหมีและบํารุงรักษาอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใดเพ่ือประโยชนใน

การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
(๖)  กําหนดการรับฟงความเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมแกกิจการ ในการดําเนินกิจการหรือ

อนุญาตใหดําเนินกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลกระทบตอประชาชน 
(๗)  กําหนดการอ่ืนใดอันจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ถากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศใดที่ออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารขัดหรือ

แยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่ง กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือประกาศนั้นยอมไมมีผลใชบังคับ
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หรือสิ้นผลใชบังคับ แลวแตกรณี เวนแตกฎกระทรวงขอบัญญัติทองถ่ิน หรือประกาศดังกลาวจะไดออกโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเนื่องจากมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

มาตรา ๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง” ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมเจาทา ผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ อธิบดีกรมทะเบียนการคา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ผูวาการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย และผูทรงคณุวุฒิอีกหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมโยธาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมโยธาธิการแตงตั้งขาราชการของ
กรมโยธาธิการอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองไมเปนที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือดํารง
ตําแหนงทางการเมือง และตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของกับสาขา
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สิ่งแวดลอม กฎหมาย การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง และธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงสาขา
ละหนึ่งคน และอยางนอยสองคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่ดําเนินงานในองคการสาธารณประโยชน เพ่ือการ
คุมครองสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยหรือสิ่งแวดลอม 

มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอแนะนโยบายและมาตรการตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือประโยชน

แกการปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ หรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช 
ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม หรือการกําหนดแนวทางหรือลักษณะการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๒)  ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี ้
(๓)  ใหความเห็นประกอบการพิจารณาใหสัมปทานของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๔ 
(๔)  สอดสองดูแลและประสานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและหนวยงานตางๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือประโยชนแกการปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหายหรือ
อันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม หรือการกําหนดแนวทาง หรือลักษณะการ
ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๕)  ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นแกหนวยงานตางๆ เก่ียวกับการเก็บรักษาการขนสง การใช การจําหนาย 
การแบงบรรจุ และการควบคุมอยางอ่ืนเก่ียวกับน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๖)  ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๐  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก

ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันสองคราวไมได 
มาตรา ๑๑  นอกจาการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะไมสุจริตตอหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
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(๕)  เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนในตําแหนงท่ีวางเพราะเหตุพนจากตําแหนงตามวรรค

หนึ่ง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมี
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

มาตรา ๑๓  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย
เปนการสวนตัวในเรื่องใดในระหวางการลงคะแนนกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิอยูในหองประชุม 

มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่ งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได  และใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบั งคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ

เรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดและคณะกรรมการจะ
มอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการใดใชอํานาจดังกลาวดวยก็ได 

มาตรา ๑๖  ใหกรมธุรกิจพลังงาน*ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการและงานธุรการใหแกคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานและใหความชวยเหลือแกหนวยงานตางๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
และงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
การประกอบกิจการควบคุม 

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

มาตรา ๑๗  เพ่ือใหการควบคุมการประกอบกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อปกปองประชาชน
ใหมีความปลอดภัย ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทกิจการควบคุมของการมีน้ํามันเชื้อเพลิง
ไวในครอบครอง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือทุกชนิดรวมกัน ใหสอดคลองกับระดับอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน โดยแบงเปน ๓ 
ประเภท ดังนี ้

(๑)  ประเภทที่ ๑ ไดแกกิจการที่สามารถประกอบการไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการ 
(๒)  ประเภทที่ ๒ ไดแกกิจการที่เมื่อจะประกอบการตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 
(๓)  ประเภทที่ ๓ ไดแกกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตกอนจึงจะประกอบการได 
การมีน้ํามันเชื้อเพลิงไวในครอบครองเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ไม

ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือไมตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต แลวแตกรณี แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ 

การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางน้ําใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 
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มาตรา ๑๘  ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา ๗ 

มาตรา ๑๙  ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา ๗ และเมื่อจะเริ่มประกอบการใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 

แบบและรายละเอียดที่ตองแจง วิธีการแจง และแบบใบรับแจง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงเพ่ือเปนหลักฐานการ

แจงใหแกผูแจงในวันที่ไดรับแจง ในการนี้ใหผูแจงประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ไดตั้งแตวันที่แจง 
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบในภายหลังวาการแจงตามวรรคหนึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวน ให

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูแจงแกไขหนังสือแจงใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
ดังกลาว 

การเลิกประกอบกิจการและการโอนกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ผูประกอบกิจการตองแจงเปนหนังสือให
พนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดาํเนินการดังกลาว 

มาตรา ๒๐  เมื่อไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แลวหามมิใหผูใดประกอบ
กิจการดังกลาวโดยไมไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

ในกรณีที่การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จะตองมีการกอสราง ดัดแปลงรื้อถอน เคลื่อนยาย ใช 
หรือเปลี่ยนการใชอาคารอันเก่ียวกับการนั้นดวย ถาผูยื่นขอรับใบอนุญาตมีคาํขอใหผูอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
มีอํานาจออกใบอนุญาตหรือใบรับแแจงหรือใบรับรองการใชอาคาร ควบคุมการใชสําหรับการดังกลาวได แลวแต
กรณี ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และเมื่อมีการดําเนินการตามนั้นไปเสร็จแลว ใหสงเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ใหแกผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เพ่ือรับชวงการดําเนินการตอไป 

มาตรา ๒๑  การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และอายุใบอนุญาต ในการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี ๓ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒  ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา ๗ 

ในการอนุญาตใหประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผูอนุญาตจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ตามควรแกกรณีก็
ได และจะกําหนดจํานวนปริมาณสูงสุดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผูไดรับใบอนุญาตอาจมีไวในครอบครองดวยก็ได 

ใบอนุญาตที่ออกไปแลวนั้น ถาตอมามีเหตุสําคัญเพ่ือคุมครองความปลอดภัย หรือกฎหมายหรือ
พฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการอนุญาตไดตามความจําเปน 

ถาเปนการอนุญาตใหประกอบกิจการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ ใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดเขตระบบ
การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอและเครื่องหมายแสดงเขตในราชกิจจานุเบกษา และใหผูไดรับใบอนุญาต
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ โดยอนุโลม และใหนํามาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓  การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่น
คําขอดังกลาวแลวใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 

การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๔  คําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาต หรือผูขอตออายุใบอนุญาตมี
สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 

รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณ 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
มาตรา ๒๕  ผูรับใบอนุญาตจะโอนกิจการตามที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืนไมไดเวนแตจะไดรับอนุญาต

จากผูอนุญาต 
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การยื่นคําขอโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑวธิีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๖  ในกรณีผูรับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเปนบุคคลลมละลาย ใหทายาท
หรือผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอตอผูอนุญาต เพ่ือรับโอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ผูรับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเปนบุคคลลมละลาย แลวแตกรณี หรือภายในระยะเวลาที่
ผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปนถามิไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ หาก
จะประกอบกิจการ ตามใบอนุญาตนั้นตอไปใหดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือผูชําระบัญชี หรือเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยซึ่งเขาประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นเปนผูรับใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในสองวรรคกอนมาใชบังคับแกผู
อนุบาลโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบการที่ระบุ
ในใบอนุญาต 

มาตรา ๒๘  ถาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและ
ยื่นคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหทองที่หนึ่งทองที่ใดเปนเขตหามประกอบ
กิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ อยางหนึ่งอยางใดหรือทุกอยางได 

มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีไดมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙ แลว หามมิใหมีการประกอบกิจการ
ควบคุมตามที่ระบุไวในกฎกระทรวงดังกลาว 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูซึ่งประกอบกิจการควบคุมในเขตหามประกอบกิจการควบคุมอยู
กอนท่ีจะมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙ ใชบังคับ และจะประกอบกิจการควบคุมนั้นตอไป เม่ือมีกฎกระทรวง
ดังกลาวแลว แตถาอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*เห็นวาการประกอบกิจการควบคุมเชนนั้นตอไปจะขัดตอเจตนารมณ
ของการมีกฎกระทรวงดังกลาว หรืออาจมีผลกระทบกระเทือนตอการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ หรือความ
เสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม หรือการกําหนดแนวทาง หรือ
ลักษณะ การดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม อธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน*มีอํานาจออกคําสั่งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการควบคุมนั้นได และ
จะสั่งเปนหนังสือถึงผูประกอบกิจการควบคุมใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับการกระทําใดภายในระยะเวลาที่
เห็นสมควรก็ได แตถาการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว ทําใหผูประกอบกิจการควบคุมนั้นตองเสียหายหรือขาด
ประโยชนที่เคยไดรับเกินสมควร ใหผูนั้นมีสิทธไิดรับคาทดแทนตามความเปนธรรม 

ในกรณีที่ผูประกอบกิจการควบคุมซึ่งไดรับคําสั่งจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน* ตามวรรคสองไมพอใจใน
คําสั่งดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคาํสั่ง 

รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสามใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณ 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 

หมวด ๔ 
บริการของรัฐเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง 

----------------------------- 
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มาตรา ๓๑  คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติใหหนวยงานของรัฐหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดเปนผูดําเนินการจัด
ใหมีคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอเพ่ือใหบริการในดานการใชเปนสถานท่ีเก็บ
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงได 

หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูดําเนินการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 
๗ 

มาตรา ๓๒  เมื่อมีความจําเปนที่หนวยงานของรัฐจะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางคลังน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ ใหดําเนินการเวนคืน ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 

มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชนในการสรางหรือบํารุงรักษาคลังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือระบบการขนสงน้ํามัน
เชื้อเพลิงทางทอ ใหเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่เปนผูดําเนินการมีอํานาจเขาไปใชสอยหรือครอบครอง
อสังหาริมทรัพยซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใดเปนการชั่วคราวไดภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี ้

(๑)  การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจ หรือสรางหรือบํารุงรักษาคลัง
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ หรือเปนการจําเปนสําหรับการปองกันอันตรายหรือ
ความเสียหายท่ีจะเกิดแกคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ 

(๒)  หนวยงานของรัฐนั้นไดบอกกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาแลว โดย
แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบภายในเวลาอันสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน 
เวนแตในกรณีที่ไมอาจติดตอกับเจาของ หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยได ใหประกาศใหเจาของหรือผู
ครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน การประกาศใหทําเปนหนังสือปดไว ณ ที่ซึ่ง
อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู และ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบานแหง
ทองท่ีที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู  ทั้งนี้ ใหแจงกําหนดวันเวลาและการท่ีจะกระทํานั้นไวดวย 

ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตรานี้กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือ
ผูทรงสิทธิอ่ืน บุคคลนั้นยอมเรียกคาทดแทนจากหนวยงานของรัฐได 

มาตรา ๓๔  ใหหนวยงานของรัฐประกาศกําหนดเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอและ
เครื่องหมายแสดงเขตในราชกิจจานุเบกษา และปดประกาศดังกลาวไว ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหง
ทองท่ีที่ระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอนั้นตั้งอยูกับใหจัดทําเครื่องหมายแสดงไวในบริเวณเขตระบบการ
ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอตามหลักเกณฑทีก่รมธุรกิจพลังงาน*กําหนด 

มาตรา ๓๕  ในการจัดทําระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ หนวยงานของรัฐมีอํานาจดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

(๑)  วางระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอไปใต เหนือ ตาม หรือขามที่ดินของบุคคลใด 
(๒)  รื้อถอนอาคารหรือโรงเรือนซึ่งมใิชที่อยูอาศัยของบุคคลใดๆ หรือทําลายสิ่งอ่ืนที่สรางหรือทําขึ้น หรือ

ทําลาย หรือตัดฟนตน ก่ิง หรือรากของตนไม หรือพืชผลในเขตระบบ การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ 
กอนที่จะดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหหนวยงานของรัฐแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง

ทรัพยสินท่ีเก่ียวของทราบ และใหนํามาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) มาใชบังคบัโดยอนุโลม 
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินตามวรรคหนึ่งอาจอุทธรณเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้นตอรัฐมนตรีได

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 
รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสามใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณ 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนไปที่สุด 
มาตรา ๓๖  ใหหนวยงานของรัฐจายคาทดแทนแกเจาของหรือผูทรงสิทธิในที่ดินอาคาร โรงเรือน หรือสิ่ง

ปลูกสรางในกรณดัีงตอไปนี ้
(๑)  การใชที่ดินที่ประกาศกําหนดเปนเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอตามมาตรา ๓๔ 
(๒)  การใชที่ดินวางระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอตามมาตรา ๓๕ (๑) 
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(๓)  การกระทําตามมาตรา ๓๕ (๒) 
คาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณจากความเสียหายตามความเปนจริง รวมทั้งคาขาดประโยชนจากการ

ใชสอยสิ่งตางๆ ดังกลาวนั้นดวย 
มาตรา ๓๗  หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันอาจเปนอันตรายตอระบบการขนสงน้ํามัน

เชื้อเพลิงทางทอ รวมทั้งอุปกรณของระบบดังกลาวนั้น 
มาตรา ๓๘  ในเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ ไมวาบนบกหรือในน้ําหรือใตพื้นทองน้ําหรือ

พ้ืนทองทะเล หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคาร โรงเรือน ตนไมหรือสิ่งอ่ืนใดติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพ้ืนดิน ถมดิน ทิ้ง
สิ่งของ หรือกระทําดวยประการใดๆ ที่อาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปนอุปสรรคแกระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
ทางทอ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรี ในกรณีเชนนี้ใหรัฐมนตรีอนุญาตไดเมื่อไดรับฟงความเห็น
ของหนวยงานของรัฐผูดําเนินการแลวปรากฏวาการกระทําดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย 
หรือสิ่งแวดลอม และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดดวยหรือไมก็ได ถามีการฝาฝนใหรัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอน ขนยาย ตัดฟน ทําลาย หรือกระทําการใดๆ ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นไม
ปฏิบัติตาม หรือในกรณีที่หาตัวผูฝาฝนไมได เม่ือไดประกาศคําสั่งไว ณ บริเวณนั้น และ ณ สํานักงานเขตหรือที่วา
การอําเภอ ที่ทําการกํานันและที่ทําการผูใหญบาน แหงทองที่นั้นเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันแลว และไมมีการ
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น รัฐมนตรีอาจมีคําสั่ง ใหหนวยงานของรัฐเขารื้อถอน ขนยาย ตัดฟน ทําลาย หรือกระทําการ
ใดๆ ไดตามควรแกกรณี โดยผูใดจะเรียกรองคาเสียหายมิได และผูฝาฝนตองเปนผูเสียคาใชจายตามจํานวนที่จาย
จริงในการนั้นพรอมกับเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามสิบตอปของคาใชจายดังกลาวโดยคํานวณตั้งแตวันที่หนวยงาน
ของรัฐไดเขาดําเนินการจนถึงวันที่ไดชําระคาใชจายและเงินเพ่ิมครบถวน 

มาตรา ๓๙  ในกรณีมีการประกาศกําหนดเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอในแมน้ํา ลําคลอง 
ทะเล หรือทางสัญจรทางน้ําแหงใด ไมวาจะอยูในราชอาณาจักรหรือไมหามมิใหผูใดทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ 
หรือลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตวอยางใดๆ ในเขตเหลานั้น 

เมื่อเรือใดแลนขามเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ ถามิไดชักสมอขึ้น พนจากน้ําจนแลเห็นได 
ใหถือวาการกระทํานั้นมีผลเปนการเกาสมอแลว 

มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัย ใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจทําลายหรือตัดฟนตน กิ่ง ราก
ของตนไม หรือสิ่งอ่ืนใดที่อยูใกลคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ แตตองแจงเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองตนไม หรือสิ่งนั้นทราบลวงหนาภายในเวลาอันสมควร ถาไมอาจติดตอกับ
เจาของหรือผูครอบครองได ใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจดําเนินการไดตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ตนไมหรือสิ่งอ่ืนใดมีอยูกอนการสรางคลังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
ทางทอ ใหหนวยงานของรัฐจายคาทดแทนตามความเปนธรรมใหแกเจาของหรือผูครอบครองตนไมหรือสิ่งนั้น 
ตามสมควรแกกรณ ี

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่จําเปนและเรงดวน หนวยงานของรัฐมีอํานาจเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ของบุคคล
ใดในเวลาใดเพื่อตรวจ ซอมแซม หรือแกไขระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอได แตถาเจาของหรือผู
ครอบครองอยู ณ ที่นั้นดวย ก็ใหแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบกอน 

มาตรา ๔๒  ในการกระทํากิจการตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หนวยงานของรัฐ ตองพยายามมิให
เกิดความเสียหาย แตถาเกิดความเสียหายขึ้นหนวยงานของรัฐตองรับผิด ตอความเสียหายนั้น 

มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชนในการดําเนินงาน คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติใหเอกชนรายใดเปนผูรับสัมปทาน
ในการจัดใหมีคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอตามหมวดนี้ก็ได 

การขอรับสัมปทานใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ในกฎกระทรวง 
ผูยื่นคําขอตองมีคณุสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๔๔  การยื่นขอสัมปทานใหยื่นตออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน* และใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*ทํา
เรื่องเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการใหสัมปทาน และเงื่อนไขในการใหสัมปทาน
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป 

มาตรา ๔๕  ผูรับสัมปทานจะโอนสัมปทานไดตอเมื่อมีเหตุอันสมควรและคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลว
เห็นวาผูรับโอนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม และอนุญาตใหโอนสัมปทานได 

ผูรับโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่งตองรับไปซึ่งสิทธิ หนาที่ และความรับผิดทั้งหมดของผูรับสัมปทานราย
เดิม 

มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีผูรับสัมปทานตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเปนบุคคลลมละลาย ใหทายาท
หรือผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี เปนผูมีสิทธิแสดงเจตนาในการโอนสัมปทานตาม
มาตรา ๔๕ 

การแสดงเจตนาในการโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๗  การโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีผูรับสัมปทานไมไดรับอนุญาตใหโอนสัมปทาน ใหรัฐมนตรีมีหนังสือแจงใหผูรับ

สัมปทานทราบพรอมทั้งเหตุผลภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีมีคําสั่ง 
มาตรา ๔๙  กิจการตามที่ไดรับสัมปทานจะตกเปนของรัฐเมื่อใดใหเปนไปตามที่กําหนดในสัมปทาน 
มาตรา ๕๐  ในกรณีมีเหตุจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ รัฐมีอํานาจเขายึดถือครอบครองกิจการที่ไดรับ

สัมปทาน โดยรัฐจะตองใชคาทดแทนใหแกผูรับสัมปทานตามที่กําหนดในสัมปทาน ในกรณีท่ีสัมปทานมิไดกําหนด
เรื่องคาทดแทนไว ใหใชคาทดแทนโดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูรับสัมปทานควรไดรับตามความเปนธรรม 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานมารับเงินคาทดแทนภายในเวลาท่ีกําหนด ถาผูรับ
สัมปทานไมมารับเงินภายในกําหนดเวลาที่ไดรับแจง ใหพนักงานเจาหนาที่นําเงินคาทดแทนไปฝากไวกับธนาคาร
ออมสินในชื่อของผูรับสัมปทาน 

มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีมีผูรับสัมปทานมีความจําเปนจะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางคลังน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอตามท่ีกําหนดไวในสัมปทาน และผูรับสัมปทานไมสามารถ
ดําเนินการใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการนั้นโดยวิธีอื่น ใหกรมธุรกิจพลังงาน*เปนผูดําเนินการเวนคืนตาม
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยผูรับสัมปทานเปนผูออกคาใชจายและคาทดแทน 

มาตรา ๕๒  ใหนําบทบัญญัติตามความในหมวดนี้ที่ใชบังคับแกการดําเนินการของหนวยงานของรัฐมาใช
บังคับแกผูรับสัมปทานโดยอนุโลม 

 

หมวด ๕ 
การควบคุมและตรวจสอบ 
----------------------------- 

 

มาตรา ๕๓  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้ 

(๑)  เขาไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ดําเนินกิจการ หรือมีเหตุสงสัยวาจะมีการดําเนินกิจการ
ควบคุมตามมาตรา ๑๗ หรือคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอตามหมวด ๔ ใน
เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพ่ือตรวจสภาพอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ หรือการกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามที่กําหนดใน
สัมปทาน 

(๒)  นําตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงที่สงสัยในปริมาณพอสมควรเพื่อใชในการตรวจสอบ พรอมกับเอกสารท่ี
เก่ียวของ 
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(๓)  ตรวจ คน กัก ยึด หรืออายัดน้ํามันเชื้อเพลิง ถังหรือภาชนะบรรจุทอสงน้ํามันเครื่องอุปกรณ หรือสิ่ง
ใดๆ ท่ีเก่ียวของ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติ ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือไม
เปนไปตามที่กําหนดในสัมปทาน หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช 
ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม 

(๔)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(๕)  ตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงแลวรายงานตอผูอนุญาตหรือรัฐมนตรีแลวแตกรณี ในกรณีท่ีผู

ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ หรือผูรับสัมปทานไดกระทําผิด หรือทําใหเกิดความเสียหายเพราะเหตุไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดในสัมปทาน 

มาตรา ๕๔  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่พบวาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
เงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนดตามมาตรา ๒๒ หรือผูรับสัมปทานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามท่ีกําหนดในสัมปทาน หรือการดําเนินกิจการมีสภาพที่อาจกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ ความเสียหาย หรือ
อันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้น
ระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือแกไขหรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็
ได 

มาตรา ๕๕  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ ไมแกไข หรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให
ถูกตองตามคําสั่งตามมาตรา ๕๔ ภายในเวลาที่กําหนด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งหามประกอบกิจการ
ตอไป หรือใหผูอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี และถาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีอยูมีปริมาณมากกวาที่จะมีไวใน
ครอบครอง หรือที่ไดรับอนุญาต หรืออาจกอใหเกิดอันตรายข้ึนได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

(๑)  สั่งใหผูประกอบกิจการขนยายน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมดหรือบางสวนไปไวยังสถานท่ีที่ปลอดภัยภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 

(๒)  ในกรณีจําเปน พนักงานเจาหนาที่อาจเขาดําเนินการขนยายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือมอบหมายใหบุคคล
อ่ืนดําเนินการขนยายน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น และนําไปเก็บรักษาไว ณ สถานที่ที่ปลอดภัยก็ได ในกรณีเชนนี้ผูประอบ
กิจการตองเปนผูเสียคาใชจายในการขนยายและการเก็บรักษานั้นตามจํานวนที่จายจริงรวมกับเบ้ียปรับในอัตรา
รอยละสามสิบตอปของเงินจํานวนดังกลาว 

มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมแกไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งตามมาตรา ๕๔ 
ภายในเวลาที่กําหนด ใหรัฐมนตรีพิจารณาเก่ียวกับการเพิกถอนสัมปทานโดยไมชักชา 

ถารัฐมนตรีเพิกถอนสัมปทาน ใหกิจการที่ไดรับสัมปทานนั้นตกเปนของรัฐในการนี้ใหผูรับสัมปทานที่ถูก
เพิกถอนดังกลาวไดรับคาทดแทน โดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูรับสัมปทานควรไดรับตามความเปนธรรม และใหนํา
มาตรา ๕๐ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๗  ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการควบคุมหรือผูรับสัมปทานซึ่งไดรับคําสั่งจากพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๕๔ ไมพอใจในคําสั่งดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 

รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณ 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
มาตรา ๕๘  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูที่เก่ียวของรอง

ขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๕๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดแนวทางและเงื่อนไขสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน

เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไดตามความเหมาะสม 
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มาตรา ๖๐  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวงพลังงาน*เปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการผังเมือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด และผูทรงคณุวุฒิอีกสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*เปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*แตงตั้ง
ขาราชการของกรมธุรกิจพลังงาน*อีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญมีผลงาน
เก่ียวกับสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สิ่งแวดลอม และเคยเปนผูมีประสบการณดานการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใหคณะกรรมการอุทธรณมีหนาที่ ใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับแก
คณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม 

 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

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

มาตรา ๖๑  ผู ใด ไมมาใหถ อยคํา หรือไมส งเอกสารหรือวัตถุ ใดๆ ตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๕ หรือที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๕๓ (๔) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒  ผู ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ โดยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓  ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยไมแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนหรือไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔  ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจงการประกอบกิจการไมถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ผูใดไมแจงการประกอบกิจการใหถูกตองครบถวนตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และใหศาลสั่งใหเลิกการ
ประกอบกิจการ 

มาตรา ๖๕  ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยไมไดรับอนุญาตตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖  ผู ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ โดยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

มาตรา ๖๗  ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ตอง
ระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๖ แลวแตกรณ ี

มาตรา ๖๘  ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรค
หนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๖๙  ผูใดประกอบกิจการควบคุมโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
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(๑)  ในกรณีที่เปนกิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหา
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๒)  ในกรณีที่เปนกิจการควบคมุประเภทท่ี ๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๓)  ในกรณีที่เปนกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐  ผูประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่ง ของอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน*ที่สั่งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ และใหศาลสั่งใหเลิกการประกอบกิจการ 

มาตรา ๗๑  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีที่สั่งตามมาตรา ๕๔ โดยไมมีเหตุผลอันควร 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งใหเลิกการ
ประกอบกิจการ 

มาตรา ๗๒  ผูใดไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ 
หรือมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๓ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือตามมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอหรืออุปกรณของระบบดังกลาวถูก
ทําลาย เสียหาย เสื่อมคา หรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอหรืออุปกรณของระบบดังกลาวถูก
ทําลาย เสียหาย เสื่อมคา หรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในระหวางการพิจารณาคดีการกระทําความผิดตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกักเรือไวไดจนกวาจะมีการ
ชําระคาปรับตามคําพิพากษาของศาล 

มาตรา ๗๖  ผูใดทําใหเครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอเคลื่อนที่หรือทําให
เสียหายดวยประการใดๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ เปนเหตุให
ประชาชนขาดความสะดวก หรือนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลสัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาเปนเหตุใหบุคคลอ่ืนถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินยี่สิบปหรือปรับไมเกินสี่แสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๘  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
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มาตรา ๗๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได และคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการ
หรือพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจดังกลาวดวยก็ได 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 
ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความ
ยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 

เมื่อไดเสียคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ใหดําเนินคดีตอไป 

มาตรา ๘๐  ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือความผิดตาม
กฎหมายอ่ืนในกรณีที่เปนความผิดหลายเรื่องเก่ียวพันกันกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาศาลเห็นวาการรอ
การกําหนดโทษหรือรอการลงโทษความผิดไว โดยกําหนดเงื่อนไขใหตองปฏิบัติจะเปนประโยชนยิ่งกวาในการทํา
ใหสํานึกในการกระทําความผิดหรือการปองกันมิใหเกิดการกระทําความผิดทํานองเดียวกันอีก ศาลที่พิพากษา
ความผิดดังกลาวจะรอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษความผิดเหลานั้นไว โดยกําหนดเงื่อนไข
อยางหนึ่งอยางใดใหผูกระทําความผิดหรือผูซึ่งตองรับโทษเสมือนเปนตัวการหรือผูสนับสนุน ตองปฏิบัติภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดก็ได โดยจะเปนเงื่อนไขใหดําเนินการหรืองดเวนการดําเนินการอยางใดเพ่ือใหมีการแกไข
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวหรือเพ่ือปองกันมิใหเกิดการกระทําความผิดเชนนั้นอีก หรือเพ่ือทําประโยชน
อยางหนึ่งอยางใดแกสวนรวมก็ได ในการนี้ ศาลจะแตงตั้งบุคคลใดไวคอยสอดสองดูแลและแนะนําเพ่ือใหการ
เปนไปตามคําพิพากษานั้น โดยจะกําหนดใหผูกระทําความผิดตองชําระคาปวยการสําหรับการงานของบุคคล
ดังกลาวไวดวยก็ได 

กรณีที่ศาลจะใชหรือไมใชมาตรการตามวรรคหนึ่ง ใหศาลแสดงเหตุผลสําหรับการนั้นไวในคําพิพากษา
ดวย 

เงื่อนไขที่กําหนดตามวรรคหนึ่งศาลอาจแกไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขข้ึนใหมไดตาม
ความเหมาะสมตามที่ศาลเห็นสมควร ไมวาจะมีคําขอของผูที่เก่ียวของหรือไมก็ตาม 

ถาความปรากฏแกศาลเองหรือปรากฏตามคําแถลงของผูที่เก่ียวของวา ผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ศาลกําหนด ศาลอาจตักเตือนผูกระทําความผิด หรือกําหนดโทษสําหรับโทษที่รอการกําหนดโทษ หรือ
ลงโทษสําหรับโทษที่รอการลงโทษไวนั้นก็ได 

มาตรา ๘๑  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับบุคคลใดในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลจะกําหนด
ไวในคําพิพากษาใหบุคคลดังกลาวแบงชําระเงินคาปรับออกเปนสวนๆ ตามระยะเวลาและจํานวนเงินที่ตองชําระ
ในแตละคราวตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได 

มาตรา ๘๒   บทบัญญัติมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ ใหใชบั งคับแกการเปรียบเทียบปรับของ
คณะกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
บทเฉพาะกาล 

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

มาตรา ๘๓  คําขออนุญาตใดๆ และการอนุญาตใดๆ ที่ไดใหไวตามพระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ใหถือวาเปนคําขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 
และใหอยูในบังคับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๘๔  ภายใตบังคับมาตรา ๘๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใด ตามพระราชบัญญัติวาดวย
การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุ
ที่กําหนดไว 

มาตรา ๘๕  ถาผูประกอบกิจการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอที่เขาลักษณะเปนกิจการควบคุมประเภทที่ 
๓ ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ซึ่งประกอบกิจการอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตราดังกลาวใชบังคบั ใหผู
อนุญาตออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกผูประกอบกิจการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอนั้น 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผูอนุญาตมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดใหผูรับใบอนญุาตตอง
ปฏิบัติไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนแหงการปองกันอัคคีภัย ความมั่นคง แข็งแรง ความ
ปลอดภัย การสาธารณสุข การผังเมือง การอํานวยความสะดวกแกการจราจร การปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอน
รําคาญหรือความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม หรือการอื่นใด
ที่จําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๘๖  บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 
๒๔๗๔ ในสวนที่เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือ
ขอบังคบัที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๘๗  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติวาดวย
การเก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิง พุทธศกัราช ๒๔๗๔ ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั ใหคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง 
ระเบียบ หรือขอบังคบัที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใชแทน 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
         ชวน หลีกภัย 
        นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคาธรรมเนียม 

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

(๑)  คําขอ  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
(๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
(๓)  การอนุญาตใหใชถังหรือภาชนะในการบรรจุหรือขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 
       (ก) ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร     ถังละ  ๔,๐๐๐  บาท 
       (ข) ปริมาตรเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร 
            ใหคิดคาธรรมเนียม ๔๐๐ บาท 
            ตอปริมาตรทุกๆ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
            เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
            ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
(๔)  การอนุญาตใหใชทอที่ใชในการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 
      ใหคิดตามปริมาตรตามอัตราใน (๓) 
(๕)  ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๖)  การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามในอัตราใน (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี 
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดยคํานึงถึง

ลักษณะของการประกอบกิจการ ชนิด หรือปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะอนุญาตก็ได 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คอื โดยที่พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลวไมเหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบันและทันกับ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางรวดเร็วสมควรปรับปรุงการควบคุมการประกอบกิจการเกี่ยวกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงใหสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของการประกอบกิจการตามที่
เปนอยูในปจจุบันนอกจากนี้ ไดเพ่ิมบทบัญญัติที่ใหอํานาจรัฐในการจัดใหมีคลังน้ํามันเชื้อเพลิงและระบบการขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ และบทบัญญัติในเรื่องของสัมปทาน รวมทั้งใหมีการกําหนดรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับการ
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการการเก็บรักษาและการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติความผิด
และโทษทางอาญาใหเหมาะสมยิ่งข้ึนดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 


