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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

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

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
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มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “น้ํามันเชื้อเพลิง”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

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

เคร่ืองบิน  น้ํามันกาด  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเตา  และน้ํามันหลอล่ืน 
(๒)  ส่ิงอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑที่ใชหรือ

อาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนส่ิงหลอล่ืน  หรือส่ิงอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนส่ิงหลอล่ืน  
ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา   “คลังน้ํ ามันเชื้อเพลิง” ในมาตรา  ๔   
แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““คลังน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามปริมาณหรือ
ประเภทกิจการที่กําหนดในกฎกระทรวง  และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
ใหเปนเขตคลังน้ํามันเชื้อเพลิง  ตลอดจนสิ่งกอสราง  ถัง  ทอ  และอุปกรณ  หรือเคร่ืองมือตาง ๆ   
ที่เกี่ยวของ  และรวมถึงสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
ในโรงกลั่นหรือผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง” 

มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหเร่ืองรายละเอียดทางดานเทคนิคหรือเร่ืองที่ตอง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อประโยชนของความปลอดภัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง”  
ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธานกรรมการ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดี
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  อธิบดีกรมการขนสงทางบก  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  อธิบดี



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน   ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
แตงต้ังขาราชการของกรมธุรกิจพลังงานอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่งตองไมเปนที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง  และตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ  มีผลงาน
และประสบการณที่เกี่ยวของกับสาขาวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  ส่ิงแวดลอม  กฎหมาย  การควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  และธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงสาขาละหนึ่งคน   และอยางนอยสองคนใหแตงต้ังจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่ดําเนินงานในองคการสาธารณประโยชน  เพื่อการคุมครองสุขภาพอนามัย  ความปลอดภัย  
หรือส่ิงแวดลอม” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความใน  (๓)  ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๓) การขออนุญาตใหใชถังหรือภาชนะในการบรรจุ  หรือขนสง 
 น้ํามันเชื้อเพลิง  โดยคิดตามปริมาตรสถานะของเหลว 
 หรือเทียบเทาตามน้ําหนักในกรณีที่เปนการบรรจุ  
 หรือขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงสถานะกาซ 
 (ก) ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร  ถังละ  ๔,๐๐๐  บาท 
 (ข) ปริมาตรเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  
   ใหคิดคาธรรมเนียม  ๔๐๐  บาท 
   ตอปริมาตรทุก ๆ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
   เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
   ใหคิดเปน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร” 
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มาตรา ๑๐ คําขอและการอนุญาตใด ๆ  ที่ไดใหหรือดําเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  ๒๘   ลงวันที่   ๒๙  ธันวาคม   พ .ศ .   ๒๕๑๔   ใหถือวาเปนคําขอและการอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑ ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  คําส่ัง  ขอบังคับ  หรือ
เง่ือนไขที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการบรรจุกาซตามขอ  ๒   และที่เกี่ยวกับกฎกระทรวง 
ที่ออกตามขอ  ๓  ของประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔   
ใหนํากฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  คําส่ัง  ขอบังคับ  หรือเง่ือนไขที่ออกหรือกําหนดตามประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่   ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของ
มาใชบังคับ   

มาตรา ๑๒ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  คําส่ัง  ขอบังคับ  หรือเง่ือนไขที่ออก
หรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัติ 
นี้ใชบังคับ  มิใหนํามาใชบังคับแกการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว  จนกวาจะมีกฎกระทรวง  
ประกาศ  ระเบียบ  คําส่ัง  ขอบังคับ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการกาซ
ปโตรเลียมเหลวที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลงังานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายในการควบคุมการประกอบ
กิจการน้ํามันเช้ือเพลิง  กาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันมีหลายฉบับ  โดยเฉพาะกาซ
ปโตรเลียมเหลวที่อยูภายใตบังคับของประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  ๒๘  ลงวันท่ี  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
ซ่ึงใชบังคับมาเปนเวลานาน  มีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  จึงสมควรแกไขโดยรวม
กฎหมายที่เปนเรื่องเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหอยูในฉบับเดียวกันเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน  และ
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวในสวนท่ีเกี่ยวกับการควบคุมดูแลเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  รวมทั้งสมควรกําหนดใหกาซปโตรเลียมเหลว  กาซธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมอื่น  และส่ิงอื่นที่ใชเปนเชื้อเพลิงซ่ึงมีลักษณะและองคประกอบใกลเคียงกับเชื้อเพลิงอยูภายใต
การกํากับดูแลของกฎหมาย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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