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คํานาํ 
 

กฎหมายเป็นเครื่องมือหรือกลไกสําคัญประการหน่ึงที่ใช้ดูแลสังคมให้มีความปลอดภัยและ              
สงบสุข การบังคับใช้จําเป็นต้องถูกต้องและเป็นธรรม กฎหมายจึงศักด์ิสิทธ์ิสมเจตนารมย์ ส่วนราชการ                   
จึงจําเป็นต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย                 
ที่ถูกต้อง ซึ่ง ณ ขณะนี้ “ การเปรียบเทียบปรับ ” ได้ตราออกมา เป็นเคร่ืองมือหรือกระบวนการตามกฎหมาย
อย่างหน่ึงที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจ ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีโครงการจัดการความรู้ (KM) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานพลังงานจังหวัดและกรมธุรกิจพลังงาน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
นําไปใช้ ในการกํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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สารบัญ 

                    หน้า 

บทที่ ๑ กฎหมายกับกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปัจจุบัน     ๑     

บทที่ ๒ ความผิดตามกฎหมาย         ๕ 

บทที่ ๓ การเปรียบเทียบปรับ / คดีอาญาเลกิกัน       ๙ 

บทที่ ๔ การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ     ๑๑ 

บทที่ ๕ วิธีปฏิบัติในการเปรียบเทียบปรับ        ๑๓ 

บทที่ ๖ คําอธิบาย           ๑๙ 

บทที่ ๗ เอกสารประกอบ          ๒๗ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

บทที่ ๑ กฎหมายกับกิจการควบคุมก๊าซปโิตรเลียมเหลวในปัจจุบนั 

 ปัจจุบันกฎหมายที่ใช้บังคับกับกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามัน
เช้ือเพลิงอยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่าน จึงมีการนําเอากฎหมายมาบังคับใช้อย่างผสมผสาน เน่ืองจากอยู่ระหว่างการ
ยกร่างกฎลําดับรอง แต่ยังคงนํากฎตามกฎหมายเดิมมาใช้ การบังคับใช้กฎหมายมี ๓ ลักษณะ ดังน้ี 

 ๑. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๑ .๑ พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ .ศ . ๒๕๔๒ ประกอบไปด้วย ๗ หมวด                 

จํานวน ๘๗ มาตรา  (ล่าสุดปรับแก้ความมาตรา ๗๘) 
  ๑.๒ พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบไปด้วย                  
๑๓ มาตรา 
         มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามความว่า “นํ้ามันเช้ือเพลิง” ในมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 
    “นํ้ามันเช้ือเพลิง หมายความว่า 
    (๑) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ามันดิบ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเช้ือเพลิง
สําหรับเคร่ืองบิน นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา และน้ํามันหล่อลื่น 
                             ฯลฯ ” 

 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ หรือเ ง่ือนไขที่ออกหรือกําหนดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่ 

 - กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 - ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับ
ผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ 
สถานที่ย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  -กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตร
ประจําตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
บันทึก            
            
            
            
             
 
 



๒ 

 

   ๒. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ
กฎกระทรวงที่ออกตามข้อ ๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
                มาตรา ๑๑ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ หรือ
เง่ือนไขที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการบรรจุก๊าซตามข้อ ๒ และที่เก่ียวข้องกับกฎกระทรวงที่ออกตามข้อ 
๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้นํากฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ หรือเง่ือนไขที่ออกหรือกําหนดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๔ รวมทั้งบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้องมาใช้บังคับ 

  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ หรือเง่ือนไขที่ออกหรือกําหนดตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ รวมท้ังบทกําหนดโทษที่เก่ียวข้อง ยังคงใช้บังคับอยู่ 
ได้แก่ 

  - กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 
  - กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) 
  - กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 
  - กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 
  - กฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๕) 
   ฯลฯ 

บันทึก            
            
            
            
             
            
            
             

 
 ๓. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ

ประกาศกระทรวงพลังงานท่ีเก่ียวข้อง ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  
    กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตรา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   “ข้อ ๗๓ ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการยกเลิกการกําหนดให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ
ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุอันตรายในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้ถือว่าการแจ้งหรือการขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้เป็นการดําเนินการเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซธรรมชาติตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย แล้วแต่กรณี” 



๓ 

 

   “ข้อ ๗๗ ให้นําประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บ
รักษา การขนส่ง การกําหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้บังคับกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา                 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่ายหรือประเภทโรงเก็บ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้                 
ให้นําประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การกําหนดบุคลากร                  
ที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับสถานที่ใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔                
มาใช้บังคับกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ เพียงเท่าที่               
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
                    ฯลฯ  ” 

 
ประกาศกระทรวงพลังงานท่ีเก่ียวข้อง ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ 
 - ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การขนส่ง                   

การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สําหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 - ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การขนส่ง                   
การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สําหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
บันทึก            
            
            
            
             
            
            
             

 
 ทั้งน้ี ธพ. ได้ดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

นํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม จํานวน ๑๒ ฉบับ ดังน้ี 
๑. ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
๒. ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
๓. ร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
๔. ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย พ.ศ. .... 
๕. ร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
๖. ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. .... 



๔ 

 

๗. ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซ 
    ปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
๘. ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. .... 
๙. ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. .... 
๑๐. ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. .... 
๑๑. ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. .... และ 
๑๒. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติผูท้ดสอบและตรวจสอบ (สพพ.ยกร่าง) 

บันทึก            
            
            
            
            
            
            
             
            
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



๕ 

 

บทที่ ๒ ความผิดตามกฎหมาย 

  ๑. กฎหมายอาญา 
 กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงการกระทําความผิดที่ได้กําหนดโทษท่ีจะลงโทษแก่

ผู้ฝ่าฝืนในแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดแจ้ง จึงเป็นกฎหมายที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทําที่เป็นอันตราย
ต่อสังคมและประชาชน 

 กฎหมายอาญาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  
๑. ประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ กฎหมายที่รวบรวมการกระทําผิดที่สําคัญและบังคับใช้ เช่น 

ความผิดฐานลักทรัพย์ รับของโจร ปล้นทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสาร  ข่มขืนกระทํา                 
ชําเรา เป็นต้น 

๒. กฎหมายอาญาประเภทอ่ืน หรือกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา ได้แก่ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การกระทําความผิดเฉพาะเรื่อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๙๗ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๔๑ เป็นต้น ในการวินิจฉัยความผิดตามกฎหมายเหล่าน้ีจะนําหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบ
ในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้ คือ ข้ออ้างว่าไม่รู้กฎหมาย ตัวการ ผู้สนับสนุน เรื่องอายุความ           
มาใช้ เว้นแต่กฎหมายน้ันได้มีระบุไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ก็ต้องใช้หลักเกณฑ์น้ันบังคับ 

บันทึก            
            
            
            
            
            
            
             
             
 
  ๒. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ในระหว่างเปลี่ยนผา่น 
(เฉพาะกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 
  ๒.๑ ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อหาความผิด ระวางโทษ 

มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ 

๑๕ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่ง 

๖๑ จําคุกไ ม่ เกิน  ๑  เ ดือน  หรือปรับไม่ เกิน 
๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๕๓ (๔) ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามท่ี
พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหนังสือเรียก 

 

๖๑ จําคุกไ ม่ เกิน  ๑  เ ดือน  หรือปรับไม่ เกิน 
๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



๖ 

 

๑๘ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ โดยไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ 

๖๒ จําคุกไ ม่ เกิน  ๓  เ ดือน  หรือปรับไม่ เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๑๙ 
วรรค
หนึ่ง 

ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ โดยไม่แจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีทราบก่อนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๗ 
 

๖๓ จําคุกไ ม่ เกิน  ๖  เ ดือน  หรือปรับไม่ เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๑๙ 
วรรค
สอง 

ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ โดยแจ้งการประกอบ
กิจการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

๖๔ 
วรรค
หนึ่ง 

ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒๒ 
วรรค
หนึ่ง 

ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ โดยไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ 

๖๖ จํ า คุ ก ไ ม่ เ กิ น  ๑  ปี  ห รื อ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๕๒ 
ประกอบ 

๓๑ 
วรรค
สอง 

ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ 

- กรณีประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ 

- กรณีประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ 

- กรณีประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 

๖๗ 
๖๒ 

๖๓ 

๖๖ 

 

ตามตารางลําดับท่ี ๓ 

ตามตารางลําดับท่ี ๔ 

ตามตารางลําดับท่ี ๖ 

๒๗ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ใน
ท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบการท่ีระบุในใบอนุญาต 

๖๘ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

๒๘ 
วรรค
หนึ่ง 

ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ไม่ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย
หรือถูกทําลาย 

๖๘ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

๓๐ 
วรรค
หนึ่ง 

ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ ในเขตห้ามประกอบ
กิจการควบคุม 

๖๙ (๑) จําคุกไ ม่ เกิน  ๖  เ ดือน  หรือปรับไม่ เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๓๐ 
วรรค
หนึ่ง 

ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ในเขตห้ามประกอบ
กิจการควบคุม 

๖๙ (๒) จํ า คุ ก ไ ม่ เ กิ น  ๑  ปี  ห รื อ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๓๐ 
วรรค
สอง 

ผู้ประกอบกิจการควบคุมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน 

๗๐ จําคุกไ ม่ เกิน  ๖  เ ดือน  หรือปรับไม่ เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๕๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร 

๗๑ จําคุกไ ม่ เกิน  ๖  เ ดือน  หรือปรับไม่ เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๓๓ ๓๕ 
๔๐ ๔๑ 
๕๓ (๑) 
(๒) (๓) 
๕๕ 

ผู้ใดไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 

๗๒ จําคุกไ ม่ เกิน  ๑  เ ดือน  หรือปรับไม่ เกิน 
๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



๗ 

 

๓๗ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายต่อระบบ
การขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ รวมท้ังอุปกรณ์ของระบบ
ดังกล่าว 

๗๓ 
วรรค
หนึ่ง 

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๓๘ ผู้ใดปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอ่ืนใด ติดต้ังสิ่งใด 
เจาะหรือขุดพ้ืนดิน ถมดิน ท้ิงสิ่งของหรือกระทําด้วยประการ  
ใดๆ ท่ีอาจทําให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่ระบบการ
ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขท่ีได้รับอนุญาต 

๗๔ จําคุกไ ม่ เกิน  ๖  เ ดือน  หรือปรับไม่ เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๓๙ ผู้ใดทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเคร่ืองจับ
สัตว์น้ําอย่างใด ๆ ในเขตระบบการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ 

๗๕ 
วรรค
หนึ่ง 

จําคุกไ ม่ เกิน  ๖  เ ดือน  หรือปรับไม่ เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
บันทึก            
            
            
            
            
            
            
             
            
             
 
  ๒.๒ ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบกฎกระทรวงที่ออกตามข้อ ๓ ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

ข้อ ๒ ห้ามมิให้ผู้ใดบรรจุก๊าชใส่ในภาชนะซ่ึงมีปริมาตรเกินกว่าห้าสิบลูกบาศก์เซนติเมตร เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎกระทรวงซ่ึงออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้

ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ   
(๑) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต แบบใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาตไม่เกินฉบับละหนึ่งร้อยบาท การแสดง ใบอนุญาต อายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต   
(๒) ขนาดส่วนบรรจุ วิธีบรรจุก๊าชในภาชนะ และสถานท่ีบรรจุหรือเก็บก๊าช  
(๓) ลักษณะของภาชนะแต่ละแบบหรือชนิดท่ีใช้บรรจุก๊าช รวมท้ังอุปกรณ์นิรภัยของภาชนะ   
(๔) หลกัเกณฑ์และวิธีการทดสอบและตรวจสอบ ภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าช   
(๕) เคร่ืองหมายท่ีจะแสดงบนภาชนะที่ใช้บรรจุ  

   (๖) อํานาจและหน้าท่ีของเจ้าพนักงานนายตรวจ และลักษณะบัตรประจําตัวของนายตรวจ 
ข้อ ๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ                  
ข้อ ๕ ผู้ใดไม่แสดงใบอนุญาตตามที่กําหนดในกฎ กระทรวงต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท   



๘ 

 

ข้อ ๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามข้อ ๓ (๒) (๓) หรือ (๕) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าพันบาท    
ข้อ ๗ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานหรือนายตรวจซ่ึงปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
บันทึก            
            
            
            
            
            
            
             
            
             
 
  ๒.๓ ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบประกาศกระทรวงพลังงานท่ีเก่ียวข้อง ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตร ๒๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นําเข้าส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยใน
กฎกระทรวงดังกล่าวให้กําหนดในกรณีที่พึงอนุญาตได้และกรณีที่จะอนุญาตไม่ได้ไว้ให้ได้ชัดเจนเท่าที่จะกระทํา
ได้ เว้นแต่กรณีจําเป็นที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าและให้กําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอนุญาตให้
ชัดเจนด้วย 
 ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องปฏิบัติตามประกาศของ
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓) น้ันด้วย 
 มาตร ๗๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือมาตร ๒๓ 
วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(บันทึกสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๕๐/๒๕๖๐) 

บันทึก            
            
            
            
            
            
            
             



๙ 

 

บทที่ ๓ การเปรียบเทียบปรับ / คดีอาญาเลิกกัน 

 ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙ บัญญัติว่าสิทธิการนําคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อคดีเลิกกันตาม ป.วิ.อ. 
มาตรา ๓๗ คือการเปรียบเทียบตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๗ และ มาตรา ๓๘ อันเป็นการทําให้คดีเล็กน้อยที่มีทาง
เลิกกันได้ในช้ันสอบสวนสิ้นสุดลงในเบ้ืองต้น มิต้องนําขึ้นสู่ศาลโดยไม่จําเป็น (ฎีกาที่ ๑๑๐๐/๒๕๑๖) 

 คดีอาญาจึงเลิกกันได้มี ๒ วิธี 
 (๑) ผู้กระทําผิดยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงในคดีอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวและชําระ

ค่าปรับในอัตราอย่างสูงก่อนศาลพิจารณา หรือก่อนศาลเร่ิมต้นสืบพยาน ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๗ (๑) 
 (๒) ผู้ต้องหาชําระค่าปรับที่มีการเปรียบเทียบตาม ป.วิ อ. มาตรา ๓๗ (๒),(๓) และ (๔) 

 ๑. ความผิดที่เปรียบเทียบปรับได้ตามกฎหมาย (ป.วิ.อ. มาตรา ๓๗ ) 
(๑) คดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

 (๒) ความผิดที่เป็นลหุโทษ คือความผิดซึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน      
หน่ึงพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (ป.อ. มาตรา ๑๐๒) 
 (๓) ความผิดต่อกฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร ซึ่งมีโทษปรับอย่างสูงไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท ทั้งน้ีแม้ว่าจะมี
โทษจําคุกด้วยก็ตาม หากสามารถลงโทษปรับสถานเดียวได้และเป็นโทษปรับอย่างสูงไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท                  
ก็สามารถเปรียบเทียบได้ 
 (๔) คดีซึ่งเปรียบเทียบปรับได้ตามกฎหมายอ่ืน  
หมายเหตุ ป.วิ.อ. คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ป.อ. คือประมวลกฎหมายอาญา   
บันทึก            
            
            
            
            
             
 
 
 ๒. คดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา ๗๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี
หรือปรับ ให้คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้ และคณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะอนุกรรมการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อํานาจดังกล่าวด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง และผู้น้ันยินยอมให้เปรียบเทียบ
ปรับให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้น้ันแสดง
ความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 



๑๐ 

 

เมื่อได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ชําระ
เงินค่าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ดําเนินคดีต่อไป 
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๑๑ 

 

บทที่ ๔ การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหนา้ที่มีอํานาจเปรียบเทียบปรบั 

ผู้มีอํานาจเปรยีบเทียบปรับ 
องค์ประกอบ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตามมาตรา ๗๙ และได้รับมอบอํานาจเปรียบเทียบจากคณะกรรมการ 
 ๔.๑ คําสั่งกระทรวงพลังงานที่ ๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
       เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

     “ข้อ ๒  ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน หรือผู้ที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ .ศ . ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”  

 ๔.๒ คําสั่งกระทรวงพลังงานที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

      เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

      “ข้อ ๑ ให้พลังงานจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗๙ 

       ข้อ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗๙ ของพลังงานจังหวัดให้เป็นไปตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง” 

เขตอํานาจ 

 ๔.๓ คําสั่งคณะกรรมการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

      เรื่อง มอบอํานาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง มอบอํานาจ
เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ 

 ข้อ ๒ มอบอํานาจให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน มีอํานาจเปรียบเทียบปรับบรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือ
ปรับ สําหรับกรณีความผิดที่เกิดขึ้นในท้องที่ราชอาณาจักร ในความผิดที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการ 
ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ถังขนส่งนํ้ามัน คลังนํ้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่หน่ึง สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะ
ที่สอง สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก สถานีบริการนํ้ามันประเภท ข 
สถานีบริการนํ้ามันประเภท ค ลักษณะที่หน่ึง สถานีบริการนํ้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการนํ้ามัน
ประเภท ง สถานีบริการนํ้ามันประเภท จ ลักษณะที่หน่ึง สถานีบริการนํ้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง สถานี
บริการนํ้ามันประเภท ฉ และระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 
 (๒) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท



๑๒ 

 

สถานที่ใช้ ลักษณะที่หน่ึง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช้ ลักษณะที่สอง สถานที่เก็บ
รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช้ ลักษณะที่สาม สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้าน
จําหน่าย ลักษณะที่หน่ึง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย ลักษณะที่สอง สถานที่เก็บ
รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หน่ึง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ลักษณะที่สอง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว และระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 
 (๓) ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ คลังก๊าซธรรมชาติ สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 ข้อ ๓ มอบอํานาจให้พลังงานจังหวัดมีอํานาจเปรียบเทียบปรับบรรดาความผิดตาม พระราชบัญญัติ
ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับ สําหรับกรณี
ความผิดที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ในความผิดที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ถังขนส่งนํ้ามัน สถานที่เก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะที่หน่ึง สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สอง 
สถานที่เก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานี
บริการนํ้ามันประเภท ค ลักษณะที่หน่ึง สถานีบริการนํ้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการนํ้ามัน
ประเภท ง สถานีบริการนํ้ามันประเภท จ ลักษณะที่หน่ึง และสถานีบริการนํ้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง 
 (๒) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย ลักษณะที่หน่ึง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้าน
จําหน่าย ลักษณะที่สอง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หน่ึง สถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่หน่ึง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ 
ลักษณะที่สอง และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ยกเว้นกรณีที่ใช้ถัง
เก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหน่ึงอย่างใดเป็นแบบทรงกลม (Sphere type) หรือแบบถังเย็น 
(Refrigerated type) 

 ข้อ ๔ เมื่อมีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้รายงานอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ได้ทําการเปรียบเทียบปรับ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงทราบต่อไป ” 

บันทึก            
            
            
             
             
             
             
             
 



๑๓ 

 

บทที่ ๕ วิธีปฏิบัติในการเปรยีบเทียบปรับ 

 ๕.๑ ยกร่างระเบียบสํานักงานพลังงานฯ ให้สอดคล้องระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการเปรียบเทียบ
ปรับตามความในพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

“ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติ หรือที่ระเบียบน้ีไม่ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี  
“ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ” หมายถึง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
“การเปรียบเทียบปรับ” หมายถึง การที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้ใช้อํานาจเปรียบเทียบปรับสําหรับ

ความผิดที่จะกระทําการเปรียบเทียบปรับได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒                   
โดยผู้กระทําความผิดยินยอมที่จะชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ 

ข้อ ๕ บันทึกการเปรียบเทียบ ให้ใช้ตามแบบท้ายระเบียบน้ี 

ข้อ ๖ เมื่อได้รับเร่ืองจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับจะมี
หนังสือแจ้งข้อกล่าวหา ให้ผู้กระทําความผิดทราบว่าความผิดน้ันเป็นความผิดฐานใดตามมาตราใด ซึ่งเป็น
ความผิดที่เปรียบเทียบปรับได้พร้อมกับให้สั่งทําการเปรียบเทียบปรับ โดยกําหนดจํานวนเงินค่าปรับที่ผู้กระทํา
ความผิดต้องชําระ และหากผู้กระทําความผิดได้ชําระค่าปรับตามการเปรียบเทียบของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับ ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งแล้ว คดีเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

ข้อ ๗ การลงรับคดีเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบปรับ และเมื่อผู้มี อํานาจเปรียบเทียบปรับทําการ
เปรียบเทียบปรับแล้ว จะบันทึกการเปรียบเทียบปรับน้ันลงไว้ในแบบบันทึกการเปรียบเทียบปรับให้ชัดเจน 

ข้อ ๘ การกําหนดเงินค่าปรับที่จะเปรียบเทียบให้เป็นไปตามอัตราการเปรียบเทียบปรับที่กําหนดไว้ใน
ตารางท้ายระเบียบน้ี 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับเห็นว่า ผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบปรับ 
หรือยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่ชําระค่าปรับภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
เปรียบเทียบปรับ หรือผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับไม่ใช้อํานาจในการเปรียบเทียบปรับ ก็จะให้ส่งเร่ืองให้พนักงาน
สอบสวนดําเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๑๐ การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบ
ปรับส่งคลัง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการน้ัน 

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้กระทําผิดได้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับจะส่งเร่ืองพร้อมเอกสาร
หลักฐาน ได้แก่ สําเนาใบเสร็จรับเงินและบันทึกการเปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป ” 



๑๔ 

 

 ๕.๒ บันทึกเปรียบเทียบปรับ 

 
 
 

 
บันทึกการเปรียบเทียบปรับ 

คดีเปรียบเทียบปรับที่    
วันที่ เดือน  พ.ศ.   

 ตามหนังสือ  
    
    
    พนักงานสอบสวนท้องที่    แจ้งมายังผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
ว่า ได้สอบสวนพบการกระทําความผิดคดีอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  
มีข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่  เดือน       พ.ศ.     เวลาประมาณ              น.  
(ผู้กระทําความผิด) ช่ือ                      (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
(กรณีบุคคลธรรมดา)  เลขประจําตัวประชาชน                                     ออกโดย  

วันที่ออกบัตร                                       วันหมดอายุ         
(กรณีนิติบุคคล)  ทะเบียนเลขที่                                      ออกโดย  
และ         หุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้แทนนิติบุคคล 
เลขประจําตัวประชาชน                                     ออกโดย  
วันที่ออกบัตร                                            วันหมดอายุ  
ได้กระทําหรือร่วมกันกระทําความผิด ฐาน  
มีโทษตามมาตรา                 
เหตุเกิดที่                                                
หมู่ที่       ถนน                ตําบล/แขวง                 อําเภอ/เขต                   จังหวัด  
โดยมีรายละเอียดประกอบสํานวนคดี ได้แก่  
   
   
และพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้กระทําความผิดทราบแล้วทกุประการ โดยผู้กระทําความผิดให้การ
รับสารภาพว่ากระทําความผิดตามท่ีกล่าวหาจริง และยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 
 ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ ได้รับคดีดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว เห็นว่า คดีอยู่ในเขตอํานาจ
และเป็นความผิดที่เปรียบเทียบปรับได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้กระทํา
ความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ เป็นคดีเปรียบเทียบปรับที่   
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกอบคําสั่ง   
    
          ตามเอกสารแนบ 
 



๑๕ 

 

-๒- 
 
ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ จึงใช้อํานาจเปรียบเทียบปรับคดีดังกล่าว ให้ผู้กระทําความผิดชําระค่าปรับ 
เป็นจํานวนเงิน                               บาท (                                                              )  
ที่            ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับชําระเงิน      
ซึ่งเมื่อผู้กระทาํความผิดได้ยินยอมชําระค่าปรับตามที่มีการเปรียบเทียบปรับ และชําระเงินค่าปรับไว้ถูกต้อง ตาม
กฎหมายกําหนดแล้ว ใหถ้ือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  บันทึกน้ีได้อ่านให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้องตามความจริงทกุประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญั 
 
    ลงช่ือ     ผู้กระทําความผิด 
          (     ) 
 
 (ประทับตรานิติบุคคล) ลงช่ือ     ผู้กระทําความผิด 
          (ถ้าม)ี        (     ) 
     ผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 
 
    ลงช่ือ     ผู้กระทําความผิด 
          (     ) 
        หุ้นส่วนผู้จดัการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้แทนนิติบุคคล ในฐานะส่วนตัว 
 
    ลงช่ือ     ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 
          (     ) 
 
    ลงช่ือ     ผู้บันทึก / อ่าน 
          (     ) 
 
  ได้รับเงินค่าปรับจํานวน                                 บาท (                                       ) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่               เลขท่ี                              ลงวันที่                            ไว้แล้ว 
 
     ลงช่ือ     ผู้รับเงิน 
           (     ) 
 
 

 

 



๑๖ 

 

๕.๓ บัญชีการกําหนดจํานวนเงินค่าปรับและการดําเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ลําดับ ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราเปรียบเทียบปรับ (บาท) 
มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๕ และครั้งต่อไป 

๑. ๑๕ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งเอกสารหรือ
วัตถุใด  ๆ  ตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการสั่ง 

๖๑ จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ไม่เกิน 
๕๐๐ 

๕๐๑-
๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๑- 
๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๑-
๒,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

๒. ๕๓ (๔) ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งเอกสารหรือ
วัตถุใด ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้า ที่มี
หนังสือเรียก 

๖๑ จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ไม่เกิน 
๕๐๐ 

๕๐๑-
๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๑- 
๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๑-
๒,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

๓. ๑๘ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ 
โดยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๗ 

๖๒ จําคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๓๐ ,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ไม่เกิน 
๗,๕๐๐ 

๗,๕๐๑-
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑-
๒๒,๕๐๐ 

๒๒,๕๐๑-
๓๐,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

๔. ๑๙ วรรคหนึ่ง ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๗ 

๖๓ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๕๐ ,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ไม่เกิน 
๑๒,๕๐๐ 

๑๒,๕๐๑-
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๓๗,๕๐๐ 

๓๗,๕๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

๕. ๑๙ วรรคสอง ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๖๔ วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน 
๑๒,๕๐๐ 

๑๒,๕๐๑-
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๓๗,๕๐๐ 

๓๗,๕๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๖. ๒๒ วรรคหนึ่ง ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
โดยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๗ 

๖๖ จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

ไม่เกิน 
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๑-
๗๕,๐๐๐ 

๗๕,๐๐๑-
๑๐๐,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

 
 
 
 



๑๗ 

 

ลําดับ ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราเปรียบเทียบปรับ (บาท) 
มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๕ และครั้งต่อไป 

๗. ๕๒ ประกอบ 
๓๑ วรรคสอง 

ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๗ 
- กรณีประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ 
- กรณีประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
- กรณีประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

๖๗ 
 

๖๒ 
๖๓ 
๖๖ 

 
 

ตามตารางลําดับที่ ๓ 
ตามตารางลําดับที่ ๔ 
ตามตารางลําดับที่ ๖ 

๘. ๒๗ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ไม่
แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบการที่ระบุในใบอนุญาต 

๖๘ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ไม่เกิน 
๑,๒๕๐ 

๑,๒๕๑-
๒,๕๐๐ 

๒,๕๐๑-
๓,๗๕๐ 

๓,๗๕๑-
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๙. ๒๘ วรรคหนึ่ง ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ไม่
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๑๕ 
วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือ
ถูกทําลาย 

๖๘ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน 
๑,๒๕๐ 

๑,๒๕๑-
๒,๕๐๐ 

๒,๕๐๑-
๓,๗๕๐ 

๓,๗๕๑-
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐. ๓๐ วรรคหนึ่ง ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ 
ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุม 

๖๙ (๑) จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๕๐ ,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ไม่เกิน 
๑๒,๕๐๐ 

๑๒,๕๐๑-
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๓๗,๕๐๐ 

๓๗,๕๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

๑๑. ๓๐ วรรคหนึ่ง ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุม 

๖๙ (๒) จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

ไม่เกิน 
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๑-
๗๕,๐๐๐ 

๗๕,๐๐๑-
๑๐๐,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

๑๒. ๓๐ วรรคสอง ผู้ประกอบกิจการควบคุมไม่ปฏิบัติตาม
คําสั่งของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

๗๐ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๕๐ ,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ไม่เกิน 
๑๒,๕๐๐ 

๑๒,๕๐๑-
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๓๗,๕๐๐ 

๓๗,๕๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

๑๓. ๕๔ ผู้ ใดไ ม่ปฏิบั ติตามคําสั่ งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

๗๑ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๕๐ ,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ไม่เกิน 
๑๒,๕๐๐ 

๑๒,๕๐๑-
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๓๗,๕๐๐ 

๓๗,๕๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

 



๑๘ 

 

 

ลําดับ ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราเปรียบเทียบปรับ (บาท) 
มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๕ และครั้งต่อไป 

๑๔. ๓๓ ๓๕ ๔๐ 
๔๑ ๕๓ (๑) 
(๒) (๓) ๕๕ 

ผู้ ใ ด ไ ม่ ใ ห้ความสะดวกแก่พนั ก ง าน
เจ้าหน้าที่ 

๗๒ จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ไม่เกิน 
๕๐๐ 

๕๐๑-
๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๑- 
๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๑-
๒,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

๑๕. ๓๗ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจ
เป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งน้ํามัน
เชื้อเพลิงทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของ
ระบบดังกล่าว 

๗๓ วรรคหนึ่ง จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๑-
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

๑๖. ๓๘ ผู้ใดปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือ
สิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน 
ถมดิน ทิ้งสิ่งของหรือกระทําด้วยประการ 
ใด ๆ ที่อาจทําให้เกิดอันตรายหรือเป็น
อุปสรรคแก่ระบบการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง
ทางท่อ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต 

๗๔ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๑๐ ,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ ไม่เกิน 

๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๑-
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๑-
๗,๕๐๐ 

๗,๕๐๑-
๑๐,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

๑๗. ๓๙ ผู้ใดทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห 
อวน หรือเครื่องจับสัตว์น้ําอย่างใด ๆ ใน
เขตระบบการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ 

๗๕ วรรคหนึ่ง จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๑๐ ,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 

๒,๕๐๑-
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๑-
๗,๕๐๐ 

๗,๕๐๑-
๑๐,๐๐๐ 

ส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดี 

หมายเหตุ   การนับจํานวนครั้งของการกระทําความผิด ให้นับแยกตามข้อหาความผิด โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
    ๑. กรณีผู้ประกอบกิจการควบคุมหรือผู้รับสัมปทานกระทําความผิด  
 ๑.๑ หากมีสถานที่ประกอบการหลายแห่ง ให้นับการกระทําความผิดในสถานที่ประกอบการแต่ละแห่งแยกจากกัน 
 ๑.๒ หากมีการกระทําความผิดข้อหาเดียวกันหลายครั้งในสถานที่ประกอบการเดียวกัน ให้นับการกระทําความผิดต่อเนื่องกัน โดยไม่ต้องพิจารณาว่าเหตุแห่งการกระทําความผิดเป็นเหตุ
เดียวกันหรือไม่ 
    ๒. กรณีบุคคลทั่วไปกระทําความผิด หากมีการกระทําความผิดข้อหาเดียวกันหลายครั้ง ให้นับการกระทําความผิดต่อเนื่องกัน โดยไม่ต้องพิจารณาว่าการกระทําความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับ
การประกอบกิจการเดียวกันหรือไม่



๑๙ 

 

บทที่ ๖ คาํอธบิาย 

๖.๑ ตัวอย่างการกรอกบันทึกเปรียบเทียบปรับ 
 ๖.๑.๑ ตัวอย่างการกรอกบันทึกเปรียบเทียบปรับความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง                
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 



๒๐ 

 

 

 
 
 



๒๑ 

 

๖.๑.๒ ตัวอย่างการกรอกบันทึกเปรียบเทียบปรับความผิดตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
นํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 



๒๒ 

 

 

 
 
 



๒๓ 

 

๖.๑.๓ ตัวอย่างการกรอกบันทึกเปรียบเทียบปรับความผิดตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
นํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 
 



๒๔ 

 

 

 
 



๒๕ 

 

         ๖.๒ การทําหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา 
 

      
 
 
ที่ ........................       (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
 
  (วัน เดือน ปี) 
เรื่อง  แจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เรียน  ............................................................. 

อ้างถึง  หนังสือสถานีตํารวจนครบาล/สถานีตํารวจภูธร ....................... ลงวันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. .........   

 ตามหนังสือที่อ้างถึง พนักงานสอบสวนท้องที่ ........................................... แจ้งมายังผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับว่าได้สอบสวนพบการกระทําความผิดคดีอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง                
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ......... (ช่ือผู้กระทําความผิด บุคคลธรรมดา/
นิติบุคคล) .............................................. เลขประจําตัวประชาชน / ทะเบียนเลขที่ ..................................................... 
ได้กระทําหรือร่วมกันกระทําความผิด ฐาน ............................................................ มีโทษตามมาตรา .................. 
เหตุเกิดที่ ................................................ หมู่ที่ ........... ถนน .................................. ตําบล/แขวง ............................ 
อําเภอ/เขต ............................... จังหวัด ............................. และพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้กระทํา
ความผิดทราบแล้วทุกประการ โดยผู้กระทําความผิดให้การรับสารภาพว่ากระทําความผิดตามท่ีกล่าวหาจริง              
และยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ น้ัน 

 ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้รับคดีดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทําความผิด
ดังกล่าวเป็นความผิด ฐาน..................................................... มีโทษตามมาตรา ................ ใช้อํานาจเปรียบเทียบ
ปรับคดีดังกล่าว ให้ผู้กระทําความผิดชําระค่าปรับเป็นจํานวนเงิน ............... บาท (..............................................) 
ที่ (ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับชําระเงิน) .......................................  ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับน้ี  

 ทั้งน้ี หากผู้กระทําความผิดชําระเงินค่าปรับไว้ถูกต้องตามกฎหมายกําหนดแล้ว ให้ถือว่า                   
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. ..................................                



๒๖ 

 

๖.๓ เขตอํานาจในการเปรียบเทียบปรับ 

เขตอํานาจเปรียบเทียบปรับ 

 ๑. พลังงานจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ  โดยมีเขตอํานาจตามกิจการ
ควบคุมที่ได้รับมอบหมายในเขตจังหวัดรับผิดชอบ ตามคําสั่งที่ ๑/๒๕๖๐ อันได้แก่  
  ๑.๑ กิจการควบคุมที่ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ๑.๒ กิจการควบคุมที่ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น 
  ๑.๓ รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทุกทะเบียนที่ถูกตรวจพบความผิดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๒. อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับทุกกิจการควบคุมและ
ทุกพ้ืนที่ 
 ๓. การทับซ้อนในเขตอํานาจไม่ได้ระบุไว้ในคําสั่งแต่มีหลักปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๓.๑ กรณีอยู่ในเขตอํานาจพลังงานจังหวัด ให้พลังงานจังหวัดมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
  ๓.๒ กรณีอยู่ในเขตอํานาจอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นอกเหนือจากเขตอํานาจพลังงานจังหวัด 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจะเป็นผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
  ๓.๓ กรณีที่พนักงานสอบสวนส่งเรื่องไปยังผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับที่ไม่เป็นไปตาม ข้อ ๑
และข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าที่รับเร่ืองไว้แล้วส่งเรื่องไปยังผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับที่มีอํานาจ พร้อมแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนทราบ 
 ๔. กรณีขอโอนเรื่องไปยังอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับทั่วประเทศ ให้พลังงาน
จังหวัดที่มีเขตอํานาจทําเรื่องเพ่ือขออนุญาตให้รับโอนเรื่องไปยัง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมเหตุแห่งการขอ
โอน เมื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพิจารณารับโอนแล้ว ใหพ้ลังงานจังหวัดส่งเรื่องการเปรียบเทียบปรับทั้งหมดไป
ยังอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมแจ้งเรื่องการดําเนินการไปยังพนักงานสอบสวน 

 หมายเหตุ ฐานข้อมูลของผู้ประกอบการที่กระทําความผิดเก่ียวกับการเปรียบเทียบปรับ จะทําไว้ใน
หน้าเว็ปไซต์ของกรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ  มี Log in และ password 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

บทที่ ๗ เอกสารประกอบ 

๗.๑ คําสั่งกระทรวงพลังงานท่ี ๙/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน 
      เช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 



๒๘ 

 

 

 
 



๒๙ 

 

๗.๒ คําสั่งกระทรวงพลังงานท่ี ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน 
      เช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 



๓๐ 

 

๗.๓ คําสั่งคณะกรรมการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอํานาจเปรียบเทียบปรับตาม 
      พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 



๓๑ 

 

 

 
 



๓๒ 

 

๗.๔ ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามความในพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน       
      เช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



๓๓ 

 

 

 
 



๓๔ 

 

 

 
 



๓๕ 

 

 



๓๖ 

 

 



๓๗ 

 

 



๓๘ 

 



๓๙ 

 

๗.๕ ข้อหารือกฎหมายกรณีผู้ประกอบกิจการอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง                        
      พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 



๔๐ 

 

๗.๖ ตัวอย่างร่างระเบียบสํานักงานพลังงานจังหวัดว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ 
 
   

(ร่าง) 
ระเบียบสํานักงานพลังงานจังหวัด    

 ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ 
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พ.ศ. .... 

   

เพ่ือให้การปฏิบัติในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับตามความในมาตรา ๗๙ วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นแนวทางเดียวกัน 
ตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานได้ตราเป็นระเบียบไว้แล้วน้ัน พลังงานจังหวัด        ในฐานะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับจึงวางระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสํานักงานพลังงานจังหวัด      ว่าด้วยการ
เปรียบเทียบปรับตามความในพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้นําความใน “ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๐” มาใช้บังคับโดยอนุโลมในระเบียบน้ี 

     ประกาศ ณ วันที่          

 

 

(    ) 

พลังงานจังหวัด   

 
 
 
 
 



๔๑ 

 

๗.๗ ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ      
      วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๗.๘ คําสั่งคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ ๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
      ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 


