
ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 
สภาพปัญหา 

 ด้วยพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ก้ากับดูแลการประกอบกิจการค้าและขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือคุ้มครองประชาชนผู้ใช้น้้ามัน
เชื้อเพลิง รวมทั้งป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ ได้ประกาศใช้
บังคับมาเป็นระยะเวลานาน กรมธุรกิจพลังงานในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว พบปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
หลักการและบทบัญญัติท่ีได้ตราขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติเรื่องค้านิยาม “น้้ามันเชื้อเพลิง” หรือหลักการในการ
ค้านวณปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงส้ารองตามกฎหมาย รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืน ๆ และบทก้าหนดโทษที่ไม่ได้มีการ
พิจารณาแก้ไขทบทวนมาเป็นเวลานาน 

ความจ้าเป็นในการตรากฎหมาย 

 ด้วยปัญหาที่พบข้างต้น หากไม่มีการแก้ไขปรับปรุงหลักการและบทบัญญัติต่าง ๆ จะมีผลท้าให้
ไม่สามารถก้ากับดูแลการประกอบกิจการค้าและขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบทบัญญัติ
บางประการก็ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด้าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้
น้้ามันเชื้อเพลิง และประโยชน์ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ จึงเห็นสมควรยกร่างพระราชบัญญัติการค้า
น้้ามันเชื้อเพลิงขึ้นใหม่ โดยเพิ่มการก้ากับดูแลผู้ประกอบการบางประเภทที่ด้าเนินธุรกิจซึ่งมีผลกระทบต่อ
ประชาชน  และผ่อนคลายมาตรการบางอย่างเพ่ือลดอุปสรรคในการด้าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งไทยและ
ต่างประเทศ 

สาระส้าคัญ 

 ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... มี 7 หมวด คือ หมวด 1 การค้าและการ
ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง หมวด 2 การแจ้งข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล หมวด 3 การป้องกันและแก้ไขการขาด
แคลนน้้ามันเชื้อเพลิง หมวด 4 หมวดการก้าหนดและควบคุมคุณภาพ หมวด 5 อ้านาจและหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หมวด 6 หมวดการเพิกถอนใบอนุญาต หมวด 7 บทก้าหนดโทษ และบทเฉพาะกาล โดยร่าง
พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... มีการแก้ไขปรับปรุงโดยมีสาระส้าคัญ ดังนี้ 

1) เพ่ิมค้านิยาม “ผู้บรรจุก๊าซ” และ “ปริมาณการจ้าหน่ายประจ้าปี” 
2) ก้าหนดให้ “ผู้บรรจุก๊าซ” และ “ผู้ค้าน้้ามันหล่อลื่น” ต้องด้าเนินการตามท่ีก้าหนด 
3) เปลี่ยนหลักการค้านวณปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงส้ารองตามกฎหมายจากการอ้างอิง 

“ปริมาณการค้าประจ้าป”ี เป็น “ปริมาณการจ้าหน่ายประจ้าปี”  
4) ปรับปรุงบทก้าหนดโทษ และอ้านาจในการออกกฎหมายระดับรอง เพื่อความคล่องตัว

ในการปฏิบัติงาน  
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ค้านิยาม 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓” มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชบัญญัติน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๒) พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“น้้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้้ามันเบนซิน น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับ
เครื่องบิน น้้ามันก๊าด น้้ามันดีเซล น้้ามันเตา น้้ามันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนที่ใช้หรือ
อาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติ น้้ามันดิบ หรือสิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็น
วัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึง
สิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่นตามท่ีรัฐมนตรีก้าหนดให้เป็นน้้ามันเชื้อเพลิง
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“น้้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า  
(๑) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้้ามันดิบ น้้ามันเบนซิน น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรบัเครื่องบิน 
น้้ามันก๊าด น้้ามันดีเซล น้้ามันเตา และน้้ามันหล่อลื่น   
(๒) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น 
(๓) สิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น หรือ สิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการกลั่นหรือผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ตาม (๑) ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีก้าหนดให้เป็น  
น้้ามันเชื้อเพลิง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู้ค้าน้้ามัน” หมายความว่า ผู้กระท้าการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง โดยซื้อน้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดเพ่ือจ้าหน่าย และให้หมายความรวมถึงผู้กลั่นหรือผลิตน้้ามัน
เชื้อเพลิงด้วย แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“ผู้ค้าน้้ามัน” หมายความว่า ผู้กระท้าการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง โดยซื้อ น้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดเพ่ือจ้าหน่าย และให้หมายความรวมถึงผู้กลั่นหรือผลิตน้้ามัน
เชื้อเพลิงด้วย แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“ผู้ขนส่งน้้ามัน” หมายความว่า ผู้ที่รับจ้างท้าการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งมิใช่เป็นของตนเอง  
โดยใช้ยานพาหนะส้าหรับการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ 

“ผู้ขนส่งน้้ามัน” หมายความว่า ผู้ท้าการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง โดยใช้ภาชนะส้าหรับบรรจุน้้ามัน
เชื้อเพลิงที่ตรึงไว้กับตัวโครงรถ เรือ หรือแคร่รถไฟ หรือท่ีสร้างเข้าไว้ดัวยกันกับตัวรถ ส้าหรับขนส่ง
น้้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ และให้หมายความรวมถึงผู้ท้าการขนส่งทางท่อด้วย 

- “ผู้บรรจุก๊าซ” หมายความว่า ผู้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม     
ในโรงบรรจุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง (เพ่ิมค้านิยาม) 
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“สถานีบริการ” หมายความว่า สถานที่ส้าหรับจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชน โดยวิธี
เติมหรือใส่ลงในที่บรรจุน้้ามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวัดน้้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดที่ติดตั้งไว้เป็นประจ้า และให้หมายความรวมถึงสถานที่จ้าหน่ายน้้ามัน
เชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

“สถานีบริการ” หมายความว่า สถานที่ส้าหรับจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเติมหรือใส่ลงในที่
บรรจุน้้ามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ  
 
 

“ปริมาณการค้าประจ้าปี” หมายความว่า ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่น้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือได้มาในปีหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงปริมาณท่ีจัดหามาเพื่อการส้ารอง
ตามกฎหมาย 

“ปริมาณการค้าประจ้าปี” หมายความว่า ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่น้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือได้มาในปีหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงปริมาณท่ีจัดหามาเพื่อการส้ารอง
ตามกฎหมาย 

- “ปริมาณการจ้าหน่ายประจ้าปี” หมายความว่า ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่จ้าหน่ายเป็น
เชื้อเพลิงหรือเป็นน้้ามันหล่อลื่นในปีหนึ่ง และให้หมายความรวมถึงปริมาณท่ีใช้ในการกลั่นหรือ
ผลิตน้้ามันเชื้อเพลิงด้วย (เพ่ิมค้านิยาม) 

“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน “ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน 
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบด”ี หมายความว่า อธิบดีกรมทะเบียนการค้าหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทะเบียนการค้ามอบหมาย “อธิบด”ี หมายความว่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม 
 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่มีการประกอบธุรกิจเป็น
ทางการค้าปกติแข่งขันกับเอกชน 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ้านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก้าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ก้าหนดกิจการอื่น และออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ้านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก้าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ก้าหนดกิจการอื่น และออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
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หมวดการค้าและการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง 

มาตรา ๗ ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้้ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสน
เมตริกตันข้ึนไป หรือเป็นผู้ค้าน้้ามันชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียวที่มีปริมาณการค้า
ปีละตั้งแต่ห้าหมื่นเมตริกตันข้ึนไป ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 
 การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตามท่ีก้าหนด
ในกฎกระทรวง 
 ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ามันตามความในมาตรานี้ จะต้องมิใช่ผู้ค้าน้้ามันซึ่งเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ โดยยังไม่พ้นก้าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ้านาจในการจัดการของผู้ขออนุญาตจะต้องไม่ใช่กรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ้านาจในการจัดการของผู้ค้าน้้ามันซึ่งเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยยัง 
ไม่พ้นก้าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๗ ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้้ามันเชื้อเพลิงตาม (๑) ของบทนิยามค้าว่า “น้้ามันเชื้อเพลิง” ตามมาตรา ๔ 
หรือน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด โดยมีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกัน
ทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันข้ึนไป ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 
 การขออนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ามันตามความในมาตรานี้ จะต้องมิใช่ผู้ค้าน้้ามันซึ่งเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ โดยยังไม่พ้นก้าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ้านาจในการจัดการของผู้ขออนุญาตจะต้องไม่ใช่กรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ้านาจในการจัดการของผู้ค้าน้้ามันซึ่งเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยยัง 
ไม่พ้นก้าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  

มาตรา ๘ ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศ การป้องกันและ
แก้ไขการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการก้าหนดและควบคุมคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง 
รัฐมนตรีจะออกประกาศก้าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการด้าเนินการค้าใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 
เพ่ือให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ปฏิบัติตามก็ได้ 

มาตรา ๘ ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศ การป้องกันและ  
แก้ไขการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการก้าหนดและควบคุมคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง 
รัฐมนตรีจะออกประกาศก้าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการด้าเนินการค้าใด ๆ ตามที่เห็นสมควร  
เพ่ือให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ปฏิบัติตามก็ได้ 

มาตรา ๙ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ รายใดที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต    
ต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ   
หากมีน้้ามันเชื้อเพลิงเหลืออยู่ในการครอบครองในวันเลิกประกอบกิจการให้ผู้นั้นจ้าหน่าย    
น้้ามันเชื้อเพลิงที่เหลือให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ 

มาตรา ๙ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ รายใดที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต    
ต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ 
ทั้งนี้ ให้อธิบดีมีอ้านาจก้าหนดเงื่อนไขในการจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ได้ตามควรแก่กรณี 

มาตรา ๑๐ ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้้ามันที่มีปริมาณการค้าปีละไม่ถึงปริมาณท่ีก้าหนดตามมาตรา ๗ แต่เป็น
ผู้ค้าน้้ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
หรือเป็นผู้ค้าน้้ามันท่ีมีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงได้เกินปริมาณที่รัฐมนตรี
ประกาศก้าหนด ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี 
 การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 เมื่อรัฐมนตรีประกาศก้าหนดปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิง หรือขนาดของถังเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงตาม

มาตรา ๑๐ ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้้ามันที่มีปริมาณการค้าไม่ถึงปริมาณท่ีก้าหนดตามมาตรา ๗ แต่เป็น
ผู้ค้าน้้ามันที่มีชนิด ปริมาณ หรือขนาดของถังที่สามารถเก็บน้้ามันเชื้อเพลิง ตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก้าหนด ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี 
 การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รัฐมนตรีประกาศ
ก้าหนด 
 เมื่อรัฐมนตรีประกาศก้าหนด หรือเปลี่ยนแปลง ชนิดหรือปริมาณ หรือขนาดของถังเก็บน้้ามัน
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วรรคหนึ่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงหรือขนาดของถังเก็บน้้ามันเชื้อเพลิง
ที่ได้ก้าหนดไว้แล้ว ให้ผู้ค้าน้้ามันท่ีได้กระท้าการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงอยู่แล้วและอยู่ในข่ายที่จะต้อง
จดทะเบียน ยื่นค้าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ 

เชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค้าน้้ามันที่ได้กระท้าการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงอยู่แล้ว และอยู่ในข่ายที่
จะต้องจดทะเบียน ยื่นค้าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าว
ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๑ ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้้ามันซึ่งด้าเนินกิจการค้าน้้ามันโดยจัดตั้งเป็นสถานีบริการ ต้องยื่นขอ  
จดทะเบียนต่ออธิบดี 
 การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐  

มาตรา ๑๑ ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้้ามันซึ่งด้าเนินกิจการค้าน้้ามันโดยจัดตั้งเป็นสถานีบริการ ต้องยื่นขอ
จดทะเบียนต่ออธิบดี 
 การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รัฐมนตรีประกาศ
ก้าหนด 

มาตรา ๑๒ ผู้ใดเป็นผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามชนิดและปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด   
ต้องแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีก้าหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ  
 เมื่อรัฐมนตรีมีประกาศตามวรรคหนึ่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดหรือปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิง
ที่ได้ก้าหนดไว้แล้ว ให้ผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้ท้าการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงอยู่แล้ว และอยู่ใน
ข่ายที่จะต้องแจ้ง แจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีก้าหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ
ดังกล่าวใช้บังคับ 
 เมื่อรายการตามที่ได้แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ขนส่งน้้ามันแจ้ง
เพ่ิมเติมตามแบบท่ีอธิบดีก้าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๑๒ ผู้ใดเป็นผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามชนิดและปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด   
ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี 
 การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รัฐมนตรีประกาศ
ก้าหนด 
 เมื่อรัฐมนตรีมีประกาศตามวรรคหนึ่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดหรือปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิง
ที่ได้ก้าหนดไว้แล้ว ให้ผู้ขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้ท้าการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงอยู่แล้ว และอยู่ใน
ข่ายที่จะต้องยื่นขอจดทะเบียน ยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีก้าหนดภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ 

- มาตรา ๑๒/๑ ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้้ามันซึ่งด้าเนินกิจการค้าน้้ามันโดยเป็นผู้บรรจุก๊าซ ต้องยื่นขอ     
จดทะเบียนต่ออธิบดี 
 การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รัฐมนตรีประกาศ
ก้าหนด (เพ่ิมมาตรา) 

- มาตรา ๑๒/๒ ผู้ค้าน้้ามันท่ีประสงค์จะจ้าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายน้้ามันหล่อลื่นชนิดที่อธิบดี
ประกาศก้าหนด ต้องยื่นค้าขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นต่ออธิบดี  
  การยื่นค้าขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
อธิบดีประกาศก้าหนด (เพ่ิมมาตรา) 
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มาตรา ๑๓ อธิบดีอาจก้าหนดให้ผู้ได้รับจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดระบบการค้า การป้องกันการขาดแคลนหรือการปลอมปนน้้ามันเชื้อเพลิง
ได้ตามความจ้าเป็น 

มาตรา ๑๓ อธิบดีอาจก้าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๗ ผู้ได้รับจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ และผู้ได้รับหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๒/๒ ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดระบบการค้า การป้องกันการขาดแคลนหรือการปลอมปนน้้ามันเชื้อเพลิงได้
ตามความจ้าเป็น 

มาตรา ๑๔ เมื่อรายการตามที่ได้ขออนุญาตไว้ตามมาตรา ๗ หรือได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา 
๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ค้าน้้ามันแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายการตามแบบท่ี
อธิบดีก้าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 
 การเลิกการประกอบกิจการค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือการขนส่งน้้ามันตาม
มาตรา ๑๒ ให้ผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามันแจ้งต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
เลิกกิจการ ตามแบบท่ีอธิบดีก้าหนด เพื่อลบรายการออกจากทะเบียน  

มาตรา ๑๔ เมื่อรายการตามที่ได้ขออนุญาตไว้ตามมาตรา ๗ หรือได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒/๑ ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ค้าน้้ามัน        ผูข้นส่งน้้ามัน 
หรือผู้บรรจุก๊าซ แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายการตามแบบท่ีอธิบดีก้าหนดภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่เปลี่ยนแปลง 
 การเลิกการประกอบกิจการตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒/๑  ให้
แจ้งต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกกิจการ ตามแบบท่ีอธิบดีก้าหนด เพื่อลบชื่อออก
จากทะเบียน 

มาตรา ๑๕ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือ
ผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ ต้องช้าระค่าธรรมเนียมรายปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่
ก้าหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถ้ามิได้ช้าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก้าหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสามต่อเดือน และถ้ายังไม่ยินยอมช้าระค่าธรรมเนียมโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งให้หยุดประกอบกิจการไว้จนกว่าจะได้ช้าระ
ค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจ้านวน 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีค้าสั่งให้หยุดประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดประกอบ
กิจการ โดยฝ่าฝืนค้าสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ประกอบกิจการค้าน้้ามัน   โดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๗ หรือไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ หรือเป็นผู้ประกอบ
กิจการขนส่งน้้ามันโดยไม่ได้แจ้งตามมาตรา ๑๒ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๕ ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา 
๑๒/๑ ต้องช้าระค่าธรรมเนียมรายปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  
 ผู้ได้รับหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๒/๒ ต้อง ช้าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์
น้้ามันหล่อลื่นเป็นรายปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  
 ถ้าผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑  และ
มาตรา ๑๒/๒ ไม่ช้าระค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่น 
ภายในเวลาที่ก้าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้จด
ทะเบียน หรือไม่ได้ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์แล้วแต่กรณี 
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หมวดการแจ้งข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล  

มาตรา ๑๖ ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ส่งบัญชีตามแบบและรายการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
เกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ 
กลั่น ผลิต ได้มา จ้าหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่
สิบห้าของเดือนถัดไป 
 ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ส่งบัญชีตามแบบและรายการที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดเกี่ยวกับ
ปริมาณของน้้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จ้าหน่าย
ไปแล้ว และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  
 ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอ้านาจสั่งเป็น
หนังสือ หรือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ค้าน้้ามันแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิง
เพ่ิมเติมนอกจากที่ต้องส่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ ตามแบบและระยะเวลาที่รัฐมนตรีก้าหนด 

มาตรา ๑๖ ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ ส่งรายงานข้อมูลตามแบบและรายการที่
รัฐมนตรีประกาศก้าหนด เกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้้ามันเชื้อเพลิง  แต่ละชนิดที่
น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จ้าหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยูใ่นแต่ละเดือนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 
 ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอ้านาจสั่ง
เป็นหนังสือ หรือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ค้าน้้ามันแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้้ามัน
เชื้อเพลิงเพิ่มเติมนอกจากที่ต้องส่งตามวรรคหนึ่งได้ตามแบบและระยะเวลาที่รัฐมนตรีก้าหนด  

มาตรา ๑๗  ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ส่งแผนการน้าเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต 
หรือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงในช่วงสามเดือนถัดไปตามแบบและรายการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ยี่สิบของทุกเดือน  
 ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเพื่อการวางแผนการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงของประเทศและการติดตาม
สถานการณน์้้ามันเชื้อเพลิงของโลก รัฐมนตรีมีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ผู้ค้าน้้ามันส่งแผนปฏิบัติการในรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่ีก้าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
เกี่ยวกับการน้าเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและระยะเวลาที่รัฐมนตรีก้าหนด  
 ผู้ค้าน้้ามันต้องด้าเนินกิจการค้าน้้ามันให้เป็นไปตามแผนที่ได้แจ้งไว้ในวรรคหนึ่งและแผนปฏิบัติ
การตามวรรคสอง เว้นแต่มีเหตุอันควรที่มิอาจด้าเนินการตามนั้นได้ 

ย้ายไปอยู่หมวดการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง มาตรา 19  

มาตรา ๑๘ บรรดาข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ได้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

มาตรา ๑๗ บรรดาข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ได้  
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หมวดการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง 

มาตรา ๑๙ ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ยื่นปริมาณการค้าประจ้าปีเพ่ือขอความเห็นชอบต่ออธิบดี
ก่อนปีที่จะท้าการค้านั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน ในกรณีที่เป็นผู้ค้าน้้ามันรายใหม่และขอ
เริ่มท้าการค้าระหว่างปี ให้ยื่นปริมาณการค้าประจ้าปี เพื่อขอความเห็นชอบพร้อมการยื่นขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  
 ผู้ค้าน้้ามันตามวรรคหนึ่งอาจขอเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจ้าปีตามท่ีได้ยื่นขอความ
เห็นชอบไว้ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 เมื่อผู้ค้าน้้ามันได้ยื่นขอก้าหนดปริมาณการค้าประจ้าปีตามวรรคหนึ่งหรือขอเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการค้าประจ้าปีตามวรรคสอง อธิบดีอาจให้ความเห็นชอบตามปริมาณท่ีขอก้าหนดหรือ
ขอเปลี่ยนแปลง หรืออาจก้าหนดเป็นปริมาณอ่ืนตามที่เห็นสมควรได้ และให้ถือว่าปริมาณท่ีอธิบดี
ให้ความเห็นชอบหรือก้าหนดนั้นเป็นปริมาณการค้าประจ้าปีของผู้ค้าน้้ามันดังกล่าวในปีนั้น  
 ผู้ค้าน้้ามันต้องด้าเนินกิจการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามปริมาณการค้าประจ้าปีที่อธิบดีให้
ความเห็นชอบ เว้นแต่มีเหตุอันควรที่มิอาจด้าเนินการตามนั้นได้ 

มาตรา 18 ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ยื่นปริมาณการค้าประจ้าปีของน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดที่ได้รับ
อนุญาตให้ท้าการค้า เพ่ือขอความเห็นชอบต่ออธิบดีก่อนปีที่จะท้าการค้านั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน ในกรณีที่เป็นผู้ค้าน้้ามันรายใหม่และขอเริ่มท้าการค้าระหว่างปี ให้ยื่นปริมาณการค้า
ประจ้าป ีเพื่อขอความเห็นชอบพร้อมการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 ผู้ค้าน้้ามันตามวรรคหนึ่งอาจขอเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจ้าปีตามท่ีได้ยื่นขอความเห็นชอบ
ไว้ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด  

ห 
หห 
ห 
 

 
 

มาตรา 19 ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ส่งแผนการน้าเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต 
หรือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงในช่วงสามเดือนถัดไปตามแบบและรายการที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ยี่สิบของทุกเดือน  
 ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเพื่อการวางแผนการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงของประเทศและการติดตาม
สถานการณ์น้้ามันเชื้อเพลิงของโลก รัฐมนตรีมีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ผู้ค้าน้้ามันส่งแผนปฏิบัติการในรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่ีก้าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
เกี่ยวกับการน้าเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามแบบและระยะเวลาที่รัฐมนตรีก้าหนด  
 ผู้ค้าน้้ามันต้องด้าเนินกิจการค้าน้้ามันให้เป็นไปตามแผนที่ได้แจ้งไว้ในวรรคหนึ่งและแผนปฏิบัติ
การตามวรรคสอง เว้นแต่มีเหตุอันควรที่มิอาจด้าเนินการตามนั้นได้ 
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มาตรา ๒๐ ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงไว้ทุกขณะในสถานที่เก็บตามวรรคสี่ 
โดยชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารอง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ค้านวณปริมาณส้ารอง ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด ทั้งนี้ การก้าหนดอัตราของน้้ามัน
เชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของปริมาณการค้าประจ้าปี  
 เพ่ือประโยชน์ในการส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ซึ่งมิได้
ท้าการค้าตลอดท้ังปี หรือเริ่มท้าการค้าในระหว่างปี ก้าหนดปริมาณการค้าประจ้าปี โดยคิดตาม
อัตราเฉลี่ยของปริมาณการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงรายเดือน ในช่วงระยะเวลาที่จะท้าการค้านั้นคูณ
ด้วยสิบสอง เสมือนหนึ่งว่าท้าการค้าตลอดทั้งปี 
 ในกรณีที่อธิบดีมิได้ให้ความเห็นชอบหรือก้าหนดปริมาณการค้าประจ้าปีของผู้ค้าน้้ามันตาม
มาตรา ๗ รายใดก่อนเวลาเริ่มต้นปี ให้ผู้ค้าน้้ามันรายนั้นเก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงตามปริมาณที่
เคยเก็บอยู่ในปีที่ผ่านมาไปก่อนจนกว่าอธิบดีจะได้ให้ความเห็นชอบหรือก้าหนดปริมาณการค้า
ประจ้าปีของผู้ค้าน้้ามันดังกล่าว 
 สถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบ และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ ให้เป็นไป
ตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด 
 ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศ การป้องกันและแก้ไขการ
ขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการก้าหนดและควบคุมคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง อธิบดีมีอ้านาจ
ผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก้าหนดตามวรรคสี่ได้ 

มาตรา ๒๐ ให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงไว้ทุกขณะในสถานที่เก็บตาม 
วรรคสอง โดยชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารอง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการค้านวณปริมาณส้ารอง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด ทั้งนี้ การก้าหนดอัตราของ
น้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของปริมาณการจ้าหน่ายประจ้าปี  
 สถานที่ที่ใช้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบ และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ ให้เป็นไป
ตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด 
 ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศ การป้องกันและแก้ไขการ
ขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการก้าหนดและควบคุมคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง อธิบดีมีอ้านาจ
ผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก้าหนดตามวรรคสองได้  

มาตรา ๒๑ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงแทน
ในสถานที่ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่และวรรคห้าก็ได้ และให้น้าความใน
มาตรา ๒๐ วรรคสี่และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การมอบหมายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก้าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

มาตรา ๒๑ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ อาจฝากให้บุคคลอื่นเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองใน
สถานที่ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐ วรรคสองและวรรคสามก็ได้ และให้น้าความใน
มาตรา ๒๐ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การฝากให้บุคคลอื่นเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงส้ารองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
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มาตรา ๒๒ การก้าหนดชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารอง รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการค้านวณปริมาณส้ารองตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ประกาศก้าหนดชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองตามวรรคหนึ่ง และประกาศ
เปลี่ยนแปลงการก้าหนดชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารอง ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วให้
สูงขึ้น ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ก้าหนดไว้ในประกาศนั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ในการประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารอง อธิบดีอาจก้าหนด
เงื่อนไขให้ผู้ค้าน้้ามันที่ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดใดอยู่แล้ว ต้องส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดนั้น
ต่อไปอีกได้ตามความจ้าเป็น 

มาตรา ๒๒ การก้าหนดชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารอง รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการค้านวณปริมาณส้ารองตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ประกาศก้าหนดชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองตามวรรคหนึ่ง และประกาศ
เปลี่ยนแปลงการก้าหนดชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารอง ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วให้
สูงขึ้น ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ก้าหนดไว้ในประกาศนั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ในการประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดและอัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารอง อธิบดีอาจก้าหนด
เงื่อนไขให้ผู้ค้าน้้ามันที่ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดใดอยู่แล้ว ต้องส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดนั้น
ต่อไปอีกได้ตามความจ้าเป็น 

มาตรา ๒๓ เมื่อผู้ค้าน้้ามันแสดงหลักฐานเป็นหนังสืออันฟังได้ว่ามีพฤติการณ์ที่ท้าให้ผู้ค้าน้้ามัน 
ไม่อาจส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงตามอัตราที่ก้าหนดได้ หรือการส้ารองนั้นจะท้าให้ผู้ค้าน้้ามันต้อง
ได้รับความเสียหายเกินสมควร ให้อธิบดีมีอ้านาจออกค้าสั่งผ่อนผันเป็นการชั่วคราวมิให้ผู้ค้า
น้้ามันต้องส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง หรือให้ลดปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองได้ตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร ในการนี้อธิบดีจะก้าหนดเงื่อนไขในการผ่อนผันไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๓ เมื่อผู้ค้าน้้ามันแสดงหลักฐานเป็นหนังสืออันฟังได้ว่ามีพฤติการณ์ที่ท้าให้ผู้ค้าน้้ามัน 
ไม่อาจส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงตามอัตราที่ก้าหนดได้ หรือการส้ารองนั้นจะท้าให้ผู้ค้าน้้ามันต้อง
ได้รับความเสียหายเกินสมควร ให้อธิบดีมีอ้านาจออกค้าสั่งผ่อนผันเป็นการชั่วคราวมิให้ผู้ค้า
น้้ามันต้องส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง หรือให้ลดปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองได้ตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร ในการนี้อธิบดีจะก้าหนดเงื่อนไขในการผ่อนผันไว้ด้วยก็ได้  

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง อธิบดีมี
อ้านาจสั่งเป็นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ค้าน้้ามันงดจ้าหน่ายหรือให้จ้าหน่าย
น้้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใด หรือให้จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองไว้ตามมาตรา ๒๐ ได้ 
ในการนี้ อธิบดีจะก้าหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง อธิบดีมี
อ้านาจสั่งเป็นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ค้าน้้ามันงดจ้าหน่ายหรือให้จ้าหน่าย
น้้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใด หรือให้จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองไว้ตามมาตรา ๒๐ ได้ 
ในการนี้ อธิบดีจะก้าหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ 

 



 

ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ. การค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ กับ ร่าง พ.ร.บ. การค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....  

1 
 

พ.ร.บ. การค้าน้้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ร่าง พ.ร.บ. การค้าน้้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... 
หมวดการก้าหนดและควบคุมคุณภาพ 

มาตรา ๒๕ อธิบดีมีอ้านาจก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้บังคับ        
ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุจ้าเป็นจะก้าหนดให้ใช้บังคับเฉพาะแต่ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด
หรือหลายท้องที่ได้ตามท่ีเห็นสมควร หรือจะก้าหนดให้ผู้ค้าน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดต้อง
แจ้งลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือขอความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่อธิบดีก้าหนด ในการนี้จะก้าหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติก็ได้  
 การก้าหนดตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยก้าหนดวันเริ่มมีผลใช้บังคับไว้ด้วย 
 ห้ามมิให้ผู้ค้าน้้ามันจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพ
แตกต่างจากท่ีอธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบ หรือท่ียังมิได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
หรือได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ผู้ได้รับความเห็นชอบยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนดใน 
วรรคหนึ่ง ถ้ามีเหตุอันควรซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามนั้นได้ อธิบดีจะผ่อนผันให้เป็นการชั่วคราวก็ได้ 
 ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับแก่การจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายน้้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว    
หรือสิ่งหล่อลื่นใช้แล้ว ซึ่งผู้ค้าน้้ามันไม่ได้จ้าหน่ายไปอย่างน้้ามันหล่อลื่นหรือสิ่งหล่อลื่น 

มาตรา ๒๕ อธิบดีมีอ้านาจก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้บังคับ        
ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุจ้าเป็นจะก้าหนดให้ใช้บังคับเฉพาะแต่ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด
หรือหลายท้องที่ได้ตามท่ีเห็นสมควร หรือจะก้าหนดให้ผู้ค้าน้้ามันเชื้อเพลิง ชนิดหนึ่งชนิดใดต้อง
แจ้งลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อขอความเห็นชอบ 
การจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก้าหนด ในการนี้จะก้าหนด
เงื่อนไขให้ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติก็ได้ 
 การก้าหนดตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยก้าหนดวันเริ่มมีผลใช้บังคับไว้ด้วย 
 ห้ามมิให้ผู้ค้าน้้ามันจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพ
แตกต่างจากท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด หรือยังมิได้รับความเห็นชอบการจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่าย
จากอธิบดี หรือได้รับความเห็นชอบแล้วแต่ผู้ค้าน้้ามันท่ีได้รับความเห็นชอบยังมิได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่อธิบดีก้าหนดในวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้ามีเหตุอันควรซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามนั้นได้     
อธิบดีจะผ่อนผันให้เป็นการชั่วคราวก็ได้ 
 ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับแก่การจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายน้้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว  หรือ
สิ่งหล่อลื่นใช้แล้ว ซึ่งผู้ค้าน้้ามันไม่ได้จ้าหน่ายไปอย่างน้้ามันหล่อลื่นหรือสิ่งหล่อลื่น 

มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง ให้อธิบดี     
มีอ้านาจก้าหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 (๑) เก็บตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษาหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่าย ส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก้าหนด ทั้งนี้ ภายในช่วงระยะเวลาที่อธิบดีก้าหนดตามความ
จ้าเป็น  
 (๒) ท้าการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษา หรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่าย
พร้อมทั้งรายงานผลให้แก่ทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่อธิบดีก้าหนด 
 ในกรณีที่ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ รายใดไม่สามารถด้าเนินการตาม (๒) ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จัดให้มีการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวตามมาตรา ๒๘ และให้ผู้ค้า
น้้ามันรายนั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
 

มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง ให้อธิบดี        
มีอ้านาจก้าหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 (๑) เก็บตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษาหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่าย ส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก้าหนด ทั้งนี้ ภายในช่วงระยะเวลาที่อธิบดีก้าหนดตามความ
จ้าเป็น 
 (๒) ท้าการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษา หรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่าย
พร้อมทั้งรายงานผลให้แก่ทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่อธิบดีก้าหนด 
 ในกรณีที่ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ รายใดไม่สามารถด้าเนินการตาม (๒) ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จัดให้มีการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวตามมาตรา ๒๘ และให้ผู้ค้า
น้้ามันรายนั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
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มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง ผู้ค้าน้้ามัน
ตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ ต้องจัดเก็บ
ตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ท้าการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพ
ตามความจ้าเป็น เป็นครั้งคราวตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 การเก็บตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก้าหนด  

มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง ผู้ค้าน้้ามัน
ตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ ต้องจัดเก็บ
ตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ท้าการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพ
ตามความจ้าเป็น เป็นครั้งคราวตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 การเก็บตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก้าหนด  

มาตรา ๒๘ ในการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะมอบให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ หรือบุคคลใดเป็นผู้ท้าการ
ทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก้าหนด 

มาตรา ๒๘ ในการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะมอบให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ หรือบุคคลใดเป็นผู้ท้าการ
ทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก้าหนด 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่พบว่าผู้ค้าน้้ามันรายใดจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มี
ลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างจากท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด  หรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ 
วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งห้ามมิให้ผู้ค้าน้้ามันรายนั้นจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง
ดังกล่าวและผนึกหัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงได้ 
 ในกรณีที่ผู้ค้าน้้ามันตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามัน เชื้อเพลิง
ดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งขอท้าการแก้ไขปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงต่ออธิบดี 
 การแก้ไขปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงตามวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 เมื่อผู้ค้าน้้ามันตามวรรคหนึ่งได้กระท้าให้น้้ามันเชื้อเพลิงมีลักษณะและคุณภาพเป็นไปตามที่
อธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งแล้ว ให้ร้องขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวต่อไป และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นมีลักษณะและคุณภาพเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศ
ก้าหนด หรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ให้มีค้าสั่งยกเลิกค้าสั่งห้ามจ้าหน่าย
และปลดผนึกหัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง ค้าสั่งยกเลิกค้าสั่งห้ามจ้าหน่ายดังกล่าวนี้ให้มีผลนับแต่วันที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก้าหนด 
 การผนึกหัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงและการร้องขออนุญาตจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรานี้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก้าหนด 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่พบว่าผู้ค้าน้้ามันรายใดจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มี
ลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างจากท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด  หรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ 
วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งห้ามมิให้ผู้ค้าน้้ามันรายนั้นจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง
ดังกล่าวและผนึกหัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงได้ 
 ในกรณีที่ผู้ค้าน้้ามันตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามัน เชื้อเพลิง
ดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งขอท้าการแก้ไขปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงต่ออธิบดี 
 การแก้ไขปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงตามวรรคสอง ให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 เมื่อผู้ค้าน้้ามันตามวรรคหนึ่งได้กระท้าให้น้้ามันเชื้อเพลิงมีลักษณะและคุณภาพเป็นไปตามที่
อธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งแล้ว ให้ร้องขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวต่อไป และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นมีลักษณะและคุณภาพเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศ
ก้าหนด หรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ให้มีค้าสั่งยกเลิกค้าสั่งห้ามจ้าหน่าย
และปลดผนึกหัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง ค้าสั่งยกเลิกค้าสั่งห้ามจ้าหน่ายดังกล่าวนี้ให้มีผลนับแต่วันที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก้าหนด 
 การผนึกหัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงและการร้องขออนุญาตจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรานี้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก้าหนด 
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มาตรา ๓๐ การขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ 
หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ ต้องเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนดใน    
ราชกิจจานุเบกษา 
 ห้ามมิให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑  
ที่จะขนส่งคราวละตั้งแต่สามพันลิตรขึ้นไป ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒    
ท้าการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดที่อธิบดีประกาศก้าหนดลักษณะและคุณภาพตามมาตรา ๒๕ 
เว้นแต่ในกรณีมีความจ้าเป็นชั่วคราวโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๓๐ การขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๒/๑ ผู้ได้รับหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๒/๒ และผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ ต้อง
เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
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หมวดอ้านาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้      
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เข้าไปในส้านักงาน สถานที่กลั่น สถานที่ผลิต สถานที่เก็บ และสถานที่จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง
ของผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามัน ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่าง
เวลาท้าการของสถานที่นั้น 
 (๒) เก็บตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดที่อยู่ในความครอบครองของผู้ค้าน้้ามัน     
หรือผู้ขนส่งน้้ามัน หรือผู้ควบคุมรถขนส่งน้้ามัน ตัวอย่างละไม่เกินห้าลิตรมาเพ่ือตรวจสอบ 
 (๓) สั่งให้ผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามันตรวจสอบปริมาณของน้้ามันเชื้อเพลิงและรายงานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่  
 (๔) ในกรณีที่ผู้ค้าน้้ามันไม่ยอมให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) หรือ (๒) ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อว่า 
หากเนิ่นช้าไปไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้จะท้าให้ประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องสูญเสียไป ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเปิด หรือท้าลายประตู 
หน้าต่างของอาคาร รั้ว หรือสิ่งกีดขวางท้านองเดียวกัน และให้มีอ้านาจท้าลายตรา สิ่งผนึก หรือ
สิ่งที่ใช้ยึดหรือผูก หรือกระท้าการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิง หรือเพ่ือการตรวจสอบ
ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิง แต่ทั้งนี้ ต้องพยายามมิให้เกิดการเสียหายเท่าที่จะท้าได้ 
 (๕) ยึดหรืออายัดน้้ามันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณทีี่มี
เหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
 (๖) สั่งให้ผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามันแสดงบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับน้้ามัน
เชื้อเพลิง 
 (๗) เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้า หรือให้ส่งบัญชี เอกสารและหลักฐานใด ๆ มาให้ ณ ที่
ท้าการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 การเก็บตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ และ
ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ มาเพ่ือตรวจสอบตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เข้าไปในส้านักงาน สถานที่กลั่น สถานที่ผลิต สถานที่เก็บ และสถานที่จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง
ของผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามัน ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่าง
เวลาท้าการของสถานที่นั้น 
 (๒) เก็บตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดที่อยู่ในความครอบครองของผู้ค้าน้้ามัน    
หรือผู้ขนส่งน้้ามัน หรือผู้ควบคุมรถขนส่งน้้ามัน ตัวอย่างละไม่เกินห้าลิตรมาเพ่ือตรวจสอบ 
 (๓) สั่งให้ผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามันตรวจสอบปริมาณของน้้ามันเชื้อเพลิงและรายงานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่  
 (๔) ในกรณีที่ผู้ค้าน้้ามันไม่ยอมให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) หรือ (๒) ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อว่า 
หากเนิ่นช้าไปไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้จะท้าให้ประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องสูญเสียไป ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเปิด หรือท้าลายประตู 
หน้าต่างของอาคาร รั้ว หรือสิ่งกีดขวางท้านองเดียวกัน และให้มีอ้านาจท้าลายตรา สิ่งผนึก หรือ
สิ่งที่ใช้ยึดหรือผูก หรือกระท้าการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวอย่างน้้ามันเชื้อเพลิง หรือเพ่ือการตรวจสอบ
ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิง แต่ทั้งนี้ ต้องพยายามมิให้เกิดการเสียหายเท่าที่จะท้าได้ 
 (๕) ยึดหรืออายัดน้้ามันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณทีี่มี
เหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
 (๖) สั่งให้ผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามันแสดงบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับน้้ามัน
เชื้อเพลิง 
 (๗) เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้า หรือให้ส่งบัญชี เอกสารและหลักฐานใด ๆ มาให้ ณ ที่
ท้าการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ้าตัว
แก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
 บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก้าหนดโดยประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ้าตัว
แก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
 บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก้าหนดโดยประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษา 
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หมวดการเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๓๔ รัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ได้ เมื่อผู้ค้าน้้ามัน
กระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (๑) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก้าหนดตามมาตรา ๘ 
 (๒) ไม่เริ่มท้าการค้าภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต หรือหยุดท้าการค้าเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องกันเกินสองปี 
 (๓) ไม่ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา ๒๐ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินสามสิบวัน       
หรือเป็นระยะเวลาไม่ต่อเนื่องกัน แต่รวมกันแล้วเกินหกสิบวันในปีหนึ่ง 
 (๔) กระท้าการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ และเป็นกรณีที่ศาลได้มีค้าพิพากษาถึงที่สุด   
ในความผิดดังกล่าวให้ลงโทษจ้าคุกบุคคลตามมาตรา ๖๐ ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 
 การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้าน้้ามันรายนั้นพ้นจากการที่จะต้อง
รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๔ รัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ได้ เมื่อผู้ค้าน้้ามัน
กระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (๑) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก้าหนดตามมาตรา ๘ 
 (๒) ไม่เริ่มท้าการค้าภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต หรือหยุดท้าการค้าเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องกันเกินสองปี 
 (๓) ไม่ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา ๒๐ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินสามสิบวัน       
หรือเป็นระยะเวลาไม่ต่อเนื่องกัน แต่รวมกันแล้วเกินหกสิบวันในปีหนึ่ง 
 (๔) กระท้าการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ และเป็นกรณีที่ศาลได้มีค้าพิพากษาถึงที่สุด   
ในความผิดดังกล่าวให้ลงโทษจ้าคุกบุคคลตามมาตรา ๖๐ ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 
 การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้าน้้ามันรายนั้นพ้นจากการที่จะต้อง
รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 
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บทก้าหนดโทษ 

มาตรา ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาท
ถึงสามล้านบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาท
ถึงสามล้านบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๖ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก้าหนดตามมาตรา ๘ 
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๖ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก้าหนดตามมาตรา ๘ 
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดที่เลิกประกอบกิจการโดยไม่แจ้งให้รัฐมนตรีทราบตาม
มาตรา ๙ หรือไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดที่เลิกประกอบกิจการโดยไม่แจ้งให้รัฐมนตรีทราบภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดตามมาตรา ๙ หรือไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 มาตรา ๓9 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา 12 มาตรา 12/1 หรือมาตรา 12/2   ต้อง
ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๙ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา 40 ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา 12/1 มาตรา 12/2 หรือ
ผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจ้าคุก    
ไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๐ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้้ามันตาม
มาตรา ๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๔1 ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา 12/1 มาตรา 12/2 หรือผู้ขนส่ง
น้้ามันตามมาตรา ๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

ยกเลิก 

มาตรา ๔๒ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ 
หรือส่งบัญชีหรือแจ้งข้อมูลตามมาตรา ๑๖ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา 42 ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ หรือส่งบัญชี
หรือแจ้งข้อมูลตามมาตรา ๑๖ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๓ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ส่งแผนตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง หรือไม่ส่งแผน 
ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือจงใจไม่ด้าเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนตามมาตรา ๑๗ 
วรรคหนึ่ง หรือแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอันควร ต้องระวางโทษจ้าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา 43 ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ส่งแผนตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง หรือไม่ส่งแผน 
ปฏิบัติการตามมาตรา 19 วรรคสอง หรือจงใจไม่ด้าเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนตามมาตรา 19 
วรรคหนึ่ง หรือแผนปฏิบัติการตามมาตรา 19 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอันควร ต้องระวางโทษจ้าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
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มาตรา ๔๔ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ยื่นปริมาณการค้าประจ้าปีเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ
อธิบดีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจ้าท้ังปรับ และปรับเป็นรายวันวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา 44 ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ยื่นปริมาณการค้าประจ้าปีเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ
อธิบดีตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๔๕ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดจงใจไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามปริมาณการค้าประจ้าปี     
ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบหรือก้าหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสามหรือวรรคสี่ โดยไม่มีเหตุอันควร 
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ  

ยกเลิก 

มาตรา ๔๖ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสี่   
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก้าหนดตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับเป็นรายวันวันละไม่ต่้ากว่าห้าแสนบาทแต่ไม่เกินวันละหนึ่งล้านบาท      
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
 

มาตรา ๔5 ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
อธิบดีก้าหนดตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับเป็นรายวัน
วันละไม่ต่้ากว่าห้าแสนบาทแต่ไม่เกินวันละหนึ่งล้านบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้ง
จ้าทั้งปรับ 

 
 

มาตรา 46 ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก้าหนดตามมาตรา ๒1 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๗ ผู้ค้าน้้ามันผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งหรือเงื่อนไขตามมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจ้าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๗ ผู้ค้าน้้ามันผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งหรือเงื่อนไขตามมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจ้าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าล้านบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๘ ผู้ค้าน้้ามันผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๘ ผู้ค้าน้้ามันผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดกระท้าการปลอมปนน้้ามันเชื้อเพลิง หรือกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใด อันท้าให้
ลักษณะหรือคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงแตกต่างไปจากที่อธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความ
เห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง เพื่อจ้าหน่าย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ    
ไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 
 ในกรณีที่ผู้กระท้าการปลอมปนเป็นผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ค้า
น้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดกระท้าการปลอมปนน้้ามันเชื้อเพลิง หรือกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใด อันท้าให้
ลักษณะหรือคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงแตกต่างไปจากที่อธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความ
เห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง เพื่อจ้าหน่าย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ   
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
 ในกรณีที่ผู้กระท้าการปลอมปนเป็นผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ต้อง
ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ  
 กรณทีี่ผู้กระท้าการปลอมปนเป็นผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ มาตรา 12/2 หรือผู้ขนส่งน้้ามัน
ตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสามล้านบาท 
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หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างจากท่ีอธิบดี
ประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มีปริมาณตั้งแต่สองร้อยลิตรขึ้นไป 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท้าการปลอมปนน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจ้าหน่าย เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่า 
 (๑) มีน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ในกิจการของตน  
 (๒) ครอบครองไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามัน
เชื้อเพลิงหรือกฎหมายอื่น 
 (๓) ได้มาซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นโดยไม่ทราบว่าเป็นน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพ
แตกต่างจากท่ีอธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือ 
 (๔) ได้มาหรือมีไว้เพ่ือใช้ในกิจการอ่ืนนอกจากการใช้อย่างน้้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ในกรณีที่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้า
น้้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ ซึ่งรัฐมนตรี
หรืออธิบดีก้าหนดเงื่อนไขให้ต้องท้าการพิสูจน์คุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงด้วยวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ซึ่งหากได้กระท้าการ
ตามวิธีการที่กล่าวนี้แล้วก็อาจทราบได้ว่าน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นมีลักษณะ หรือคุณภาพแตกต่างไปจาก
ที่อธิบดีประกาศก้าหนด หรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง การอ้างว่าได้มาซ่ึง
น้้ามันเชื้อเพลิงตาม (๓) เป็นอันมิให้รับฟัง เว้นแต่จะน้าสืบได้ว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการพิสูจน์
คุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวแล้ว ผลไม่ปรากฏว่าเป็นน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพ
แตกต่างไปจากที่อธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 
 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับผู้ค้าน้้ามันท่ีมีไว้ในครอบครองซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิง
ที่มีลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างจากท่ีอธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ 
วรรคหนึ่ง โดยได้รับการผ่อนผันจากอธิบดีตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม และน้้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว
หรือสิ่งหล่อลื่นใช้แล้วตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ 
 
 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างจากท่ีอธิบดี
ประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มีปริมาณตั้งแต่เก้าพันลิตรขึ้นไป 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท้าการปลอมปนน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจ้าหน่าย เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่า 
 (๑) มีน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ในกิจการของตน  
 (๒) ครอบครองไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามัน
เชื้อเพลิงหรือกฎหมายอื่น 
 (3) ได้มาหรือมีไว้เพ่ือใช้ในกิจการอ่ืนนอกจากการใช้อย่างน้้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผู้จ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพ
แตกต่างจากท่ีอธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง  หรือ
ผู้กระท้าความผิดตามมาตรา ๔๘ เป็นลูกจ้างหรือเป็นบุคคลซึ่งผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามัน
มอบหมายให้กระท้า หรือการกระท้าความผิดนั้นเกิดข้ึนภายในสถานที่ท้าการ หรือสถานที่จ้าหน่าย 
หรือยานพาหนะส้าหรับขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามันดังกล่าวเป็นผู้ร่วมกระท้าความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตน
ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระท้าความผิดเกิดขึ้น  

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผู้จ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพ
แตกต่างจากท่ีอธิบดีประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง  หรือ
ผู้กระท้าความผิดตามมาตรา ๔๘ เป็นลูกจ้างหรือเป็นบุคคลซึ่งผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามัน
มอบหมายให้กระท้า หรือการกระท้าความผิดนั้นเกิดข้ึนภายในสถานที่ท้าการ หรือสถานที่จ้าหน่าย 
หรือยานพาหนะส้าหรับขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าผู้ค้าน้้ามันหรือผู้ขนส่งน้้ามันดังกล่าวเป็นผู้ร่วมกระท้าความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้
ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระท้าความผิดเกิดขึ้น  

มาตรา ๕๒ ผู้ใดรายงานผลการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา ๒๖ (๒) 
หรือมาตรา ๒๘ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 
 ถ้าการกระท้าตามวรรคหนึ่ง ผู้กระท้าได้กระท้าโดยเจตนาทุจริต ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ
ที่ก้าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕๒ ผู้ใดรายงานผลการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา ๒๖ (๒) 
หรือมาตรา ๒๘ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 
 ถ้าการกระท้าตามวรรคหนึ่ง ผู้กระท้าได้กระท้าโดยเจตนาทุจริต ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ
ที่ก้าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕๓ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  
หนึ่งพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๕๓ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๕๔ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๕๔ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค้าสั่งห้ามจ้าหน่าย หรือท้าลาย
ผนึกหัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท้าไว้ตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค้าสั่งห้ามจ้าหน่าย หรือท้าลาย
ผนึกหัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท้าไว้ตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ  
 ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
 ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ  
 

มาตรา ๕๖ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ หรือ
ผู้ขนส่งน้้ามันตามมาตรา ๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ  

 



 

ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ. การค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ กับ ร่าง พ.ร.บ. การค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....  
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พ.ร.บ. การค้าน้้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ร่าง พ.ร.บ. การค้าน้้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... 
 ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรค
สอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 
มาตรา ๕๗ ผู้ใดขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ้าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ ผู้ใดขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ้าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ ต้อง
ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ       
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๕๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ ต้อง
ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ และปรับอีกไม่
เกินวันละหนึ่งพันบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๕๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท มาตรา ๕๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ให้
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด้าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้อง
ระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส้าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการ
กระท้าความผิดนั้น 
 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท้าความผิดของนิติบุคคลนั้น 
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท้าการของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การด้าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท้าการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท้าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท้าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว้ส้าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

มาตรา ๖๑ น้้ามันเชื้อเพลิงหรือทรัพย์สินใดบรรดาที่ศาลมีค้าพิพากษาให้ริบให้ส่งมอบแก่      
กรมทะเบียนการค้าเพ่ือท้าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรต่อไป  
 ในกรณีที่ต้องท้าลาย ให้ศาลมีค้าสั่งในค้าพิพากษาให้เจ้าของช้าระค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนให้แก่ทาง
ราชการด้วย 

มาตรา ๖๑ น้้ามันเชื้อเพลิงหรือทรัพย์สินใดที่สันนิษฐานว่ามีความผิดหรืออยู่ระหว่างการ
ฟ้องร้องคดีตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ส่งมอบแก่กรมธุรกิจพลังงานโดยพลัน เพ่ือท้าลายหรือ
จัดการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป  

มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มี
โทษปรับหรือจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีมีอ้านาจเปรียบเทียบได้ 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้นยินยอมให้
เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 
 เมื่อผู้ต้องหาได้ช้าระเงินค่าปรับตามจ้านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแล้ว     
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช้าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด ให้ด้าเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มี
โทษปรับหรือจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีมีอ้านาจเปรียบเทียบได้ 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้นยินยอมให้
เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 
 เมื่อผู้ต้องหาได้ช้าระเงินค่าปรับตามจ้านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแล้ว     
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช้าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด ให้ด้าเนินคดีต่อไป 
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พ.ร.บ. การค้าน้้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ร่าง พ.ร.บ. การค้าน้้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... 
 ในกรณีที่มีทรัพย์สินที่อาจริบได้ตามกฎหมาย ให้ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบเปรียบเทียบได้เฉพาะ
กรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส้าหรับทรัพย์สินที่ท้า ใช้ หรือมีไว้เป็นความผิด เมื่อผู้กระท้าความผิดยินยอมให้ทรัพย์สินนั้น
ตกเป็นของกรมทะเบียนการค้า 
 (๒) ส้าหรับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระท้าความผิดและมีกฎหมายห้ามมิให้จ้าหน่าย จ่าย โอน 
ถ้าอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท้าความผิดยินยอมและได้แก้ไขทรัพย์สินนั้นให้ถูกต้องแล้ว  
 (๓) ส้าหรับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระท้าความผิดและมีกฎหมายห้ามมิให้จ้าหน่าย จ่าย โอน 
ถ้าไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท้าความผิดยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกรมทะเบียน
การค้า ในการนี้ จะก้าหนดให้ผู้กระท้าความผิดออกค่าใช้จ่ายในการท้าลายของกลางนั้นด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีทรัพย์สินที่อาจริบได้ตามกฎหมาย ให้ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบเปรียบเทียบได้เฉพาะ
กรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส้าหรับทรัพย์สินที่ท้า ใช้ หรือมีไว้เป็นความผิด เมื่อผู้กระท้าความผิดยินยอมให้ทรัพย์สิน
นั้นตกเป็นของกรมธุรกิจพลังงาน 
 (๒) ส้าหรับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระท้าความผิดและมีกฎหมายห้ามมิให้จ้าหน่าย จ่าย โอน 
ถ้าอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท้าความผิดยินยอมและได้แก้ไขทรัพย์สินนั้นให้ถูกต้องแล้ว  
 (๓) ส้าหรับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระท้าความผิดและมีกฎหมายห้ามมิให้จ้าหน่าย จ่าย โอน 
ถ้าไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท้าความผิดยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกรมธุรกิจ
พลังงาน ในการนี้ จะก้าหนดให้ผู้กระท้าความผิดออกค่าใช้จ่ายในการท้าลายของกลางนั้นด้วยก็ได้ 

 



 

บทเฉพาะกาล 
 

1 
 

ร่าง พ.ร.บ. การค้าน้้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... 
มาตรา ๖๓  ให้ผู้ค้าน้้ามันและผู้ขนส่งน้้ามันตามพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผู้ค้าน้้ามันและผู้ขนส่งน้้ามันตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ทั้งนี้ ให้มีสิทธิ และหน้าที่ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 
 ให้ผู้ค้าน้้ามันหล่อลื่นที่ได้รับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของน้้ามันหล่อลื่น ตาม พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.  
๒๕๔๓ ยื่นค้าขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นใหม่ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
มาตรา ๖๔ ให้ปริมาณการค้าประจ้าปีและสถานที่เก็บน้้ามันเชื้อเพลิงที่รัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ตามพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นปริมาณการค้า
ประจ้าปีและสถานที่เก็บน้้ามันเชื้อเพลิงที่อธิบดีให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๖๕  ให้ผู้ค้าน้้ามันซึ่งอยู่ในข่ายที่ต้องจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ ผู้ขนส่งน้้ามันซึ่งอยู่ในข่ายที่ต้องจดทะเบียนตามมาตรา ๑๒ ผู้บรรจุก๊าซท่ีอยู่ในข่ายที่ต้องจดทะเบียน
ตามมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ยื่นขอจดทะเบียนภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีม้ีผลใช้บังคับ 
 ความในวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ตามพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีการด้าเนินการค้าโดยมี  สถานีบริการ
หรือด้าเนินการขนส่งเองด้วย 
มาตรา ๖๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตกิารค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีปริมาณการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียวไม่ถึงหนึ่ง
แสนเมตริกตัน ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ดังกล่าวสิ้นผล 
มาตรา ๖๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่มีปริมาณการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ไม่เข้าข่าย       ต้องขอ
อนุญาตเป็นผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ ตามพระราชบัญญัตินี้ ส่งคืนใบอนุญาตดังกล่าวต่อกรมธุรกิจพลังงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
มาตรา ๖๘ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ค้าสั่ง หรือเงื่อนไขที่ออก หรือ ก้าหนดตามพระราชบัญญัตกิารค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ค้าสั่ง หรือเงื่อนไขที่ออกหรือก้าหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 


