
 
 

พระราชบัญญัต ิ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
-------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “น้ํามันเชื้อเพลิง” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

““น้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา 
(๑) กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเครื่องบิน 

น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา และน้ํามันหลอลื่น 
(๒) สิ่งอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่ใชหรืออาจใชเปน

เชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอลื่น หรือสิ่งอ่ืนที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอลื่น ท้ังนี้ ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “คลังน้ํามันเชื้อเพลิง” ในมาตรา ๔แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

““คลังน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามปริมาณหรือประเภท
กิจการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหหมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตใหเปนเขตคลังน้ํามัน
เชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งกอสราง ถัง ทอ และอุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ที่เกี่ยวของ และรวมถึงสถานที่ที่ใชในการ
เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง” 
 

 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที ่๗๐ก/หนา ๔/๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ 



 

มาตรา ๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหเรื่องรายละเอียดทางดานเทคนิคหรือเรื่องที่ตองเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วเพ่ือประโยชนของความปลอดภัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ก็ได” 

มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง” ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย
นาวี อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูทรงคณุวุฒิอีกหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานแตงตั้ง
ขาราชการของกรมธุรกิจพลังงานอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองไมเปนที่ปรึกษาพรรคการเมืองผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง และตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ มีผลงานและ
ประสบการณที่เก่ียวของกับสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สิ่งแวดลอม กฎหมาย การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
และธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงสาขาละหนึ่งคน และอยางนอยสองคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่ดําเนินงานในองคการ
สาธารณประโยชน เพ่ือการคุมครองสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยหรือสิ่งแวดลอม” 

มาตรา ๘  ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๙  ใหยกเลิกความใน (๓) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๓) การขออนุญาตใหใชถังหรือภาชนะในการบรรจุ หรือขนสง 
       น้ํามันเชื้อเพลิง โดยคิดตามปริมาตรสถานะของเหลว 
       หรือเทียบเทาตามน้ําหนักในกรณีท่ีเปนการบรรจ ุ
       หรือขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงสถานะกาซ 
        (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” 

มาตรา ๑๐  คําขอและการอนุญาตใดๆ ที่ไดใหหรือดําเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘ 
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ใหถือวาเปนคําขอและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตคิวบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 



 
มาตรา ๑๑  ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือ

กําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะใน
สวนที่เก่ียวกับการบรรจุกาซตามขอ ๒ และท่ีเกี่ยวกับกฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๘ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ใหนํากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หรือเงื่อนไข
ที่ออกหรือกําหนดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ รวมทั้งบทกําหนด
โทษที่เก่ียวของมาใชบังคบั 

มาตรา ๑๒  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือกําหนดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํามาใชบังคับ
แกการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว จนกวาจะมีกฎกระทรวงประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หรือ
เงื่อนไขที่กําหนดหลักเกณฑ เก่ียวกับการประกอบกิจการกาซป โตรเลียมเหลวที่ออกหรือกําหนดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั 

มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

   พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

        นายกรัฐมนตร ี
 
 
 



 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายในการควบคุมการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีหลายฉบับ โดยเฉพาะ
กาซปโตรเลียมเหลวท่ีอยูภายใตบังคับของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
ซึ่งใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน จึงสมควรแกไขโดยรวม
กฎหมายที่เปนเรื่องเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหอยูในฉบับเดียวกันเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน และ
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวในสวนที่เก่ียวกับการควบคุมดูแลเพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชนใหเหมาะสมยิง่ขึ้น รวมทั้งสมควรกําหนดใหกาซปโตรเลียมเหลว กาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืน 
และสิ่งอ่ืนท่ีใชเปนเชื้อเพลิงซึ่งมีลักษณะและองคประกอบใกลเคียงกับเชื้อเพลิงอยูภายใตการกํากับดูแลของ
กฎหมาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๐ ก วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐, หนา ๔ 
 


