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ผลการหารือข้อกฎหมาย : การสั่งหยุดประกอบกิจการผู้ค้าและผู้ขนส่งน้้ามัน
เชื้อเพลิง แห่ง พ.ร.บ.การค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓  

 
๑. หาก ธพ. ได้มีหนังสือให้ผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๕ วรรคแรก มาช้าระค่าธรรมเนียม และผู้ประกอบการ

ได้ช้าระค่าธรรมเนียมพร้อมเงินเพิ่มแล้ว ผู้ประกอบการสามารถด้าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องด้าเนินการตาม

มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ ใหม่ใช่หรือไม่ 

 กรณีผู้ประกอบกิจการค้างช าระค่าธรรมเนียม และ ธพ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการหยุดประกอบ

กิจการแล้ว ต่อมาผู้ประกอบการได้มาช าระค่าธรรมเนียมพร้อมเงินเพ่ิมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ย่อมมีสิทธิประกอบ

กิจการต่อไปได้ โดยไม่ต้องด าเนินการขออนุญาต/จดทะเบียน/แจ้ง ใหม่อีกครั้งแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามความที่บัญญัติ

ไว้ในมาตรา ๑๕ วรรคแรก ตอนท้ายที่ว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ านาจสั่งให้หยุดประกอบกิจการไว้จนกว่าจะได้

ช าระค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจ านวน” ซึ่งแสดงว่า หากผู้ประกอบการได้ช าระค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบ

จ านวนแล้ว อ านาจในการสั่งหยุดประกอบกิจการของพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมหมดไป ผู้ประกอบการจึงสามารถ

ประกอบกิจการต่อไปได ้โดยไม่ต้องด าเนินการขออนุญาต/จดทะเบียน/แจ้ง ใหม่อีกครั้ง 

๒. ผู้ประกอบการยินยอมให้เปรียบเทียบปรับฐานฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ผู้ประกอบการสามารถ

ด้าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องด้าเนินการตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ ใหม่ใช่หรือไม่ 

 ส าหรับกรณีท่ีผู้ประกอบการยินยอมให้เปรียบเทียบปรับฐานฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๕ วรรคสองนั้น แสดงว่า 

ผู้ประกอบการได้ค้างช าระค่าธรรมเนียม จนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการ แต่ผู้ประกอบการ

ฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าว โดยยังคงประกอบกิจการต่อไป ซึ่งมาตรา ๑๕ วรรคสอง บัญญัติว่า ผู้ที่ฝ่าฝืนประกอบกิจการ 

โดยฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ประกอบกิจการค้าน้ ามันโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้จดทะเบียน 

หรือไม่ได้แจ้ง แล้วแต่กรณี และการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้จดทะเบียน หรือไม่ได้แจ้ง มีบท

ก าหนดโทษไว้ในมาตรา ๓๕ ๓๘ และ ๔๑ โดยอัตราโทษทั้งสามมาตราดังกล่าว เป็นอัตราโทษที่อยู่ในอ านาจ

เปรียบเทียบปรับของอธิบดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๒ ดังนั้น อธิบดีจึงมีอ านาจเปรียบเทียบปรับในกรณีนี้ได้ 

 ในเรื่องนี้ จึงสามารถแบ่งการกระท าได้เป็น ๒ ประการ คือ กรณีการค้างช าระค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิม 

และกรณีผู้ประกอบการฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้หยุดประกอบกิจการเนื่องจากไม่ช าระ

ค่าธรรมเนียมโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 การค้างช าระค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิม เป็นคนละการกระท าแยกต่างหากจากการฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ โดยเรื่องค่าธรรมเนียมนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕ ที่ก าหนดให้

ผู้ประกอบการต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีในปีที่ตนประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ถ้ามิได้ช าระ

ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพ่ิมด้วย แต่การเปรียบเทียบปรับที่อธิบดีมีอ านาจตามมาตรา ๖๒ นั้น 

เป็นโทษส าหรับการฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้หยุดประกอบกิจการ ซึ่งกฎหมายถือว่าผู้นั้นเป็น 

/ผู้ประกอบการ... 
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ผู้ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้จดทะเบียน หรือไม่ได้แจ้ง แล้วแต่กรณี โดยเมื่อผู้ประกอบการได้ช าระ 

เงินค่าปรับตามจ านวนทีเ่ปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้ถือว่าคดีเลิก

กันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ดังนั้น การที่ผู้ประกอบการยินยอมช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบแล้ว โทษส าหรับการฝ่าฝืน

ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งกฎหมายให้ถือว่าประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้จดทะเบียน หรือไม่ได้

แจ้ง แล้วแต่กรณี ย่อมสิ้นสุดไป และถือว่าคดีอาญาเลิกกัน ตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสามดังกล่าว 

 แต่หน้าที่ของผู้ประกอบการในการที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในปีที่ตนได้มีการประกอบกิจการยังมีอยู่ และ

การที่ผู้ประกอบการจะสามารถประกอบกิจการต่อไปได้หรือไม่ ย่อมต้องพิจารณาว่า ผู้ประกอบการได้ช าระ

ค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจ านวนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ตามความในมาตรา ๑๕ วรรคแรกตอนท้าย โดยหากยังไม่

ช าระค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมให้ครบจ านวน ถึงแม้ว่าจะได้ช าระเงินตามที่อธิบดีเปรียบเทียบปรับแล้วก็ตาม ก็ไม่

สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ เนื่องจากการยินยอมช าระเงินค่าปรับตามที่อธิบดีเปรียบเทียบ โทษระงับไปใน

ส่วนของการฝ่าฝืนค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่ท าให้หน้าที่ในการเสียค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมของ

ผู้ประกอบการหมดสิ้นไป โดยอ านาจในการสั่งหยุดประกอบกิจการของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีอยู่ 

ผู้ประกอบการจึงยังคงมีหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในปีที่ตนประกอบกิจการ โดยจะ

สามารถประกอบกิจการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต หรือจดทะเบียน หรือแจ้งใหม่แล้วแต่กรณี ต่อเมื่อได้

ช าระค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจ านวนแล้วนั่นเอง 

๓. กรณีที่ได้สั่งหยุดประกอบกิจการ ผู้ประกอบการไม่ช้าระค่าธรรมเนียมพร้อมเงินเพิ่ม แต่มาแจ้งเลิกกับกรม

ธุรกิจพลังงานภายหลัง ผลของการแจ้งเลิก จะต้องให้ค่าธรรมเนียมพร้อมเงินเพิ่มที่ค้างอีกหรือไม่ 

 กรณีผู้ประกอบการไม่ช าระค่าธรรมเนียมพร้อมเงินเพ่ิม และต่อมาได้มาแจ้งเลิกประกอบกิจการกับ ธพ. นั้น 

เห็นว่า การแจ้งเลิกประกอบกิจการเป็นสิทธิของผู้ประกอบการที่จะกระท าได้ แต่การเสียค่าธรรมเนียมเป็นหน้าที่

ตามกฎหมายของผู้ประกอบการที่จะต้องช าระให้แก่รัฐในปีที่ตนได้มีการประกอบกิจการ โดยเมื่อผู้ประกอบการได้

แจ้งเลิกประกอบการแล้ว และไม่มีการประกอบการอีกต่อไป ย่อมไม่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่ปีที่ตนไม่ได้

มีการประกอบกิจการเป็นต้นไป แต่หากผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมในปีใดที่ตนได้มีการประกอบกิจการ

ก่อนการแจ้งเลิกประกอบกิจการ แม้ในปัจจุบันจะได้แจ้งเลิกประกอบกิจการไปแล้ว ก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมที่ค้างอยู่จนครบจ านวน 

 ดังนั้น ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะได้แจ้งเลิกประกอบกิจการกับ ธพ. แล้ว แต่หากมีการประกอบกิจการในปี

ใดก่อนการแจ้งเลิกประกอบกิจการ และยังไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมในปีนั้น ผู้ประกอบการก็ยังคงมีหน้าที่จะต้อง

ช าระค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมที่ค้างอยู่ในปีดังกล่าวด้วย 

 

 

/๔. กรณีท่ีได้... 
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๔. กรณีที่ได้สั่งหยุดประกอบกิจการ ผู้ประกอบการไม่ช้าระค่าธรรมเนียมพร้อมเงินเพิ่ม แต่นิติบุคคลได้แจ้ง

เลิก/เสร็จช้าระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ไม่มาแจ้งเลิกกับ ธพ. ผลของการแจ้งเลิก จะต้องให้

ค่าธรรมเนียมพร้อมเงินเพิ่มที่ค้างอีกหรือไม่ 

 กรณีนิติบุคคลแจ้งเลิก และอยู่ระหว่างการช้าระบัญชี 

 ในกรณีนิติบุคคลที่เลิกกันแล้ว แต่ยังคงค้างช าระค่าธรรมเนียม นิติบุคคลนั้นยังคงมีหน้าที่จะต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมอยู่ อันเป็นหน้าที่ของผู้ช าระบัญชีที่จะต้องช าระสะสางการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้เสร็จ

ไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจ าหน่ายสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา ๑๒๕๐) โดยภายในสิบสี่วันนับแต่ได้เลิกห้างเลิกบริษัท หรือถ้าศาลได้ตั้งผู้ช าระบัญชีนับแต่วันที่

ศาลตั้ง ผู้ช าระบัญชีต้องกระท าดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

 (๑) บอกกล่าวแก่ประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่สองครั้งเป็นอย่างน้อย ว่าห้าง

หุ้นส่วนนั้น หรือบริษัทนั้น ไดเ้ลิกกันแล้ว และให้ผู้เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระบัญชี 

 (๒) ส่งค าบอกกล่าวอย่างเดียวกันเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายทุก ๆ คน บรรดามี

ชื่อปรากฏในสมุดบัญชีหรือเอกสารของห้างหรือบริษัทนั้น 

 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๕๓) 

 กรณีนิติบุคคลแจ้งเลิก โดยได้เสร็จสิ้นการช้าระบัญชีแล้ว 

 กรณีท่ีนิติบุคคลแจ้งเลิก โดยได้เสร็จสิ้นการช าระบัญชีแล้ว ก็ยังคงต้องช าระค่าธรรมเนียม โดยเจ้าหนี้

จะต้องฟ้องภายในก าหนดสองปีนับแต่วันถึงที่สุดแห่งการช าระบัญชี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

๑๒๗๒) แต่หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ก็อาจจะฟ้องให้รับผิดฐานอ่ืนได้ เช่น ฐานละเมิด เป็นต้น 

  
 
 

 
 


