
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี ้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื ้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“น้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซิน น้ํามัน

เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน น้ํามันก๊าด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
อ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติ น้ํามันดิบ หรือสิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจ
ใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึง

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๑๑ ก/หน้า ๑๔/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดให้เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู้ค้าน้ํามัน” หมายความว่า ผู้กระทําการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง โดยซื้อนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดเพื่อจําหน่าย และให้หมายความรวมถึงผู้กลั่นหรือผลิต
น้ํามันเชื้อเพลิงด้วย แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“ผู้ขนส่งน้ํามัน” หมายความว่า ผู้ที่รับจ้างทําการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งมิใช่เป็น
ของตนเอง โดยใช้ยานพาหนะสําหรับการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ 

“สถานีบริการ” หมายความว่า สถานที่สําหรับจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่
ประชาชนโดยวิธีเติมหรือใส่ลงในที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวัดน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด ที่ติดต้ังไว้เป็นประจํา และให้หมายความรวมถึงสถานที่
จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“ปริมาณการค้าประจําปี” หมายความว่า ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นําเข้า
มาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือได้มาในปีหนึ่ง  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงปริมาณท่ีจัดหามาเพื่อการ
สํารองตามกฎหมาย 

“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจ

พลังงาน*มอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม 
 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ กําหนดกิจการอื่น และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
การค้าและการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง 

   
 

มาตรา ๗  ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ํามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละ
ต้ังแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป หรือเป็นผู้ค้าน้ํามันชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียวที่มี
ปริมาณการค้าปีละต้ังแต่ห้าหมื่นเมตริกตันขึ้นไป ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ํามันตามความในมาตรานี้ จะต้องมิใช่ผู้ค้าน้ํามันซึ่งเคยถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ โดยยังไม่พ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ขออนุญาตจะต้องไม่ใช่กรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ค้าน้ํามันซึ่งเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยยังไม่พ้น
กําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๘๒  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความม่ันคงของประเทศ การ

ป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการกําหนดและควบคุมคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
รัฐมนตรีจะออกประกาศกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการค้าใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพื่อให้ผู้ค้า
น้ํามันตามมาตรา ๗ ปฏิบัติตามก็ได้ 

 
มาตรา ๙  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ รายใดที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการตามท่ี

ได้รับอนุญาต ต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบ
กิจการ หากมีน้ํามันเชื้อเพลิงเหลืออยู่ในการครอบครองในวันเลิกประกอบกิจการให้ผู้นั้นจําหน่าย
น้ํามันเชื้อเพลิงที่เหลือให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ 

 
มาตรา ๑๐  ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ํามันที่มีปริมาณการค้าปีละไม่ถึงปริมาณที่กําหนดตาม

มาตรา ๗ แต่เป็นผู้ค้าน้ํามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมาณที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด หรือเป็นผู้ค้าน้ํามันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงได้เกินปริมาณที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี 

การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

เมื่อรัฐมนตรีประกาศกําหนดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง หรือขนาดของถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงหรือขนาดของถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ได้กําหนดไว้แล้ว ให้ผู้ค้าน้ํามันที่ได้กระทําการค้าน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่แล้วและอยู่ในข่ายที่
จะต้องจดทะเบียน ย่ืนคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวใช้
บังคับ 

 
มาตรา ๑๑  ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ํามันซึ่งดําเนินกิจการค้าน้ํามันโดยจัดต้ังเป็นสถานีบริการ 

ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี 
การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ 
 

                                                 
๒ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๒  ผู้ใดเป็นผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงตามชนิดและปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ต้องแจ้งต่ออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวใช้
บังคับ 

เมื่อรัฐมนตรีมีประกาศตามวรรคหนึ่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดหรือปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้กําหนดไว้แล้ว ให้ผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้ทําการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่แล้ว
และอยู่ในข่ายที่จะต้องแจ้ง แจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ
ดังกล่าวใช้บังคับ 

เมื่อรายการตามที่ได้แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ขนส่ง
น้ํามันแจ้งเพิ่มเติมตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา ๑๓  อธิบดีอาจกําหนดให้ผู้ได้รับจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดระบบการค้า การป้องกันการขาดแคลนหรือการปลอมปนน้ํามัน
เชื้อเพลิงได้ตามความจําเป็น 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อรายการตามที่ได้ขออนุญาตไว้ตามมาตรา ๗ หรือได้จดทะเบียนไว้

ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ค้าน้ํามันแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายการตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 

การเลิกการประกอบกิจการค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือการขนส่ง
น้ํามันตามมาตรา ๑๒ ให้ผู้ค้าน้ํามันหรือผู้ขนส่งน้ํามันแจ้งต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิก
กิจการตามแบบที่อธิบดีกําหนด เพื่อลบรายการออกจากทะเบียน 

 
มาตรา ๑๕  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้ํามันตาม

มาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้ํามันตามมาตรา ๑๒ ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถ้ามิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนดให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสามต่อเดือน และถ้ายังไม่ยินยอมชําระค่าธรรมเนียมโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้หยุดประกอบกิจการไว้จนกว่าจะได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจํานวน 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ผู้ใด
ประกอบกิจการโดยฝ่าฝืนคําสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ประกอบกิจการค้าน้ํามันโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๗ หรือไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ หรือเป็นผู้ประกอบ
กิจการขนส่งน้ํามันโดยไม่ได้แจ้งตามมาตรา ๑๒ แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๒ 

การแจ้งข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล 
   

 
มาตรา ๑๖  ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ส่งบัญชีตามแบบและรายการที่กําหนดใน

กฎกระทรวงเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่ เก็บของน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นําเข้ามาใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จําหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ ส่งบัญชีตามแบบและรายการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดเกี่ยวกับปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต 
ได้มา จําหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่สิบห้าของเดือน
ถัดไป 

ในกรณีที่มีความจําเป็นเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร รัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งเป็นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ค้าน้ํามันแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพิ่มเติมนอกจากที่ต้องส่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ ตามแบบและระยะเวลาที่รัฐมนตรี
กําหนด 

 
มาตรา ๑๗  ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ส่งแผนการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ 

กลั่น ผลิต หรือจําหน่ายซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงในช่วงสามเดือนถัดไปตามแบบและรายการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ย่ีสิบของทุกเดือน 

ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อการวางแผนการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศและการ
ติดตามสถานการณ์น้ํามันเชื้อเพลิงของโลก รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้ผู้ค้าน้ํามันส่งแผนปฏิบัติการในรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับ
การนําเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจําหน่ายซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามแบบและระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ค้าน้ํามันต้องดําเนินกิจการค้าน้ํามันให้เป็นไปตามแผนที่ได้แจ้งไว้ในวรรคหนึ่งและ
แผนปฏิบัติการตามวรรคสอง เว้นแต่มีเหตุอันควรที่มิอาจดําเนินการตามนั้นได้ 

 
มาตรา ๑๘  บรรดาข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา

เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
หมวด ๓ 

การป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
   

 
มาตรา ๑๙  ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ย่ืนปริมาณการค้าประจําปีเพื่อขอความ

เห็นชอบต่ออธิบดีก่อนปีที่จะทําการค้านั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน ในกรณีที่เป็นผู้ค้าน้ํามัน
รายใหม่และขอเริ่มทําการค้าระหว่างปี ให้ย่ืนปริมาณการค้าประจําปี เพื่อขอความเห็นชอบพร้อมการ
ย่ืนขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ผู้ค้าน้ํามันตามวรรคหนึ่งอาจขอเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจําปีตามท่ีได้ย่ืนขอ
ความเห็นชอบไว้ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อผู้ค้าน้ํามันได้ย่ืนขอกําหนดปริมาณการค้าประจําปีตามวรรคหนึ่งหรือขอ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจําปีตามวรรคสอง อธิบดีอาจให้ความเห็นชอบตามปริมาณที่ขอ
กําหนดหรือขอเปลี่ยนแปลง หรืออาจกําหนดเป็นปริมาณอื่นตามที่เห็นสมควรได้ และให้ถือว่าปริมาณ
ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบหรือกําหนดนั้นเป็นปริมาณการค้าประจําปีของผู้ค้าน้ํามันดังกล่าวในปีนั้น 

ผู้ค้าน้ํามันต้องดําเนินกิจการค้าน้ํามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามปริมาณการค้าประจําปี
ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ เว้นแต่มีเหตุอันควรที่มิอาจดําเนินการตามนั้นได้ 

 
มาตรา ๒๐  ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ สํารองน้ํามันเชื้อเพลิงไว้ทุกขณะในสถานที่

เก็บตามวรรคสี่ โดยชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องสํารอง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการคํานวณปริมาณสํารอง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้ การกําหนดอัตรา
ของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องสํารองต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของปริมาณการค้าประจําปี๓ 

เพื่อประโยชน์ในการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 
๗ ซึ่งมิได้ทําการค้าตลอดทั้งปี หรือเริ่มทําการค้าในระหว่างปี กําหนดปริมาณการค้าประจําปี โดยคิด
ตามอัตราเฉลี่ยของปริมาณการค้าน้ํามันเชื้อเพลิงรายเดือนในช่วงระยะเวลาที่จะทําการค้านั้นคูณด้วย
สิบสอง เสมือนหนึ่งว่าทําการค้าตลอดทั้งปี 

ในกรณีที่อธิบดีมิได้ให้ความเห็นชอบหรือกําหนดปริมาณการค้าประจําปีของผู้ค้า
น้ํามันตามมาตรา ๗ รายใดก่อนเวลาเริ่มต้นปี ให้ผู้ค้าน้ํามันรายนั้นเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
ปริมาณที่เคยเก็บอยู่ในปีที่ผ่านมาไปก่อนจนกว่าอธิบดีจะได้ให้ความเห็นชอบหรือกําหนดปริมาณ
การค้าประจําปีของผู้ค้าน้ํามันดังกล่าว 

สถานที่ที่ ใช้ เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบ และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้อง
ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความม่ันคงของประเทศ การป้องกันและ
แก้ไขการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการกําหนดและควบคุมคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง อธิบดีมี
อํานาจผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดตามวรรคสี่ได้ 

 
มาตรา ๒๑  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้ํามัน

เชื้อเพลิงแทนในสถานที่ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่และวรรคห้าก็ได้ และให้นํา
ความในมาตรา ๒๐ วรรคสี่และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การมอบหมายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

                                                 
๓ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๒  การกําหนดชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องสํารอง รวมทั้ง
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณปริมาณสํารองตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา๔ 

ประกาศกําหนดชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องสํารองตามวรรคหนึ่ง และ
ประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องสํารองซึ่งได้ประกาศไว้แล้ว
ให้สูงขึ้น ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่กําหนดไว้ในประกาศนั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องสํารอง อธิบดี
อาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้าน้ํามันที่สํารองน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใดอยู่แล้วต้องสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงชนิด
นั้นต่อไปอีกได้ตามความจําเป็น 

 
มาตรา ๒๓  เมื่อผู้ค้าน้ํามันแสดงหลักฐานเป็นหนังสืออันฟังได้ว่ามีพฤติการณ์ที่ทํา

ให้ผู้ค้าน้ํามันไม่อาจสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตราที่กําหนดได้ หรือการสํารองนั้นจะทําให้ผู้ค้าน้ํามัน
ต้องได้รับความเสียหายเกินสมควร ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งผ่อนผันเป็นการชั่วคราวมิให้ผู้ค้าน้ํามัน
ต้องสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง หรือให้ลดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องสํารองได้ตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร ในการนี้อธิบดีจะกําหนดเงื่อนไขในการผ่อนผันไว้ด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ํามัน

เชื้อเพลิง อธิบดีมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ค้าน้ํามันงดจําหน่ายหรือ
ให้จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใด หรือให้จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องสํารองไว้ตามมาตรา 
๒๐ ได้ ในการนี้ อธิบดีจะกําหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ 

 
หมวด ๔ 

การกําหนดและควบคุมคุณภาพ 
   

 
มาตรา ๒๕  อธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้

บังคับทั่วราชอาณาจักร  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นจะกําหนดให้ใช้บังคับเฉพาะแต่ท้องที่หนึ่งท้องที่
ใดหรือหลายท้องที่ได้ตามที่เห็นสมควร หรือจะกําหนดให้ผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดต้องแจ้ง
ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อขอความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
กําหนด ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติก็ได้ 

การกําหนดตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกําหนดวันเริ่มมีผลใช้
บังคับไว้ด้วย 

ห้ามมิให้ผู้ค้าน้ํามันจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือ
คุณภาพแตกต่างจากที่อธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ หรือที่ยังมิได้รับความเห็นชอบจาก

                                                 
๔ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อธิบดี หรือได้รับความเห็นชอบแล้วแต่ผู้ได้รับความเห็นชอบยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง ถ้ามีเหตุอันควรซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามน้ันได้ อธิบดีจะผ่อนผันให้เป็นการชั่วคราวก็ได้ 

ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับแก่การจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายน้ํามันหล่อลื่นใช้
แล้วหรือสิ่งหล่อลื่นใช้แล้ว ซึ่งผู้ค้าน้ํามันไม่ได้จําหน่ายไปอย่างน้ํามันหล่อลื่นหรือสิ่งหล่อลื่น 

 
มาตรา ๒๖  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง 

ให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษาหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย ส่งมอบให้แก่

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด  ทั้งนี้ ภายในช่วงระยะเวลาที่อธิบดี
กําหนดตามความจําเป็น 

(๒) ทําการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษาหรือมีไว้เพื่อ
จําหน่ายพร้อมทั้งรายงานผลให้แก่ทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่อธิบดี
กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ รายใดไม่สามารถดําเนินการตาม (๒) ได้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงดังกล่าวตามมาตรา 
๒๘ และให้ผู้ค้าน้ํามันรายนั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

 
มาตรา ๒๗  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง 

ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้ํามันตามมาตรา ๑๒ ต้อง
จัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบลักษณะและ
คุณภาพตามความจําเป็นเป็นครั้งคราวตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๒๘  ในการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะมอบให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ หรือบุคคลใดเป็นผู้ทํา
การทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงตามที่เห็นสมควรก็ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่พบว่าผู้ค้าน้ํามันรายใดจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งน้ํามัน

เชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างจากที่อธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตาม
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งห้ามมิให้ผู้ค้าน้ํามันรายนั้นจําหน่ายน้ํามัน
เชื้อเพลิงดังกล่าวและผนึกหัวจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงได้ 

ในกรณีที่ผู้ค้าน้ํามันตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งน้ํามัน
เชื้อเพลิงดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งขอทําการแก้ไขปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงต่อ
อธิบดี 

การแก้ไขปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงตามวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อผู้ค้าน้ํามันตามวรรคหนึ่งได้กระทําให้น้ํามันเชื้อเพลิงมีลักษณะและคุณภาพ
เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งแล้ว ให้ร้องขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงดังกล่าวต่อไป และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นมีลักษณะและคุณภาพเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
หรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ให้มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งห้ามจําหน่ายและปลดผนึกหัว
จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง คําสั่งยกเลิกคําสั่งห้ามจําหน่ายดังกล่าวนี้ให้มีผลนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กําหนด 

การผนึกหัวจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและการร้องขออนุญาตจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
มาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  การขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้ํามันตาม

มาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑ ต้องเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 

ห้ามมิให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้ํามันตาม
มาตรา ๑๑ ที่จะขนส่งคราวละตั้งแต่สามพันลิตรขึ้นไปให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ผู้ขนส่งน้ํามันตามมาตรา ๑๒ 
ทําการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่อธิบดีประกาศกําหนดลักษณะและคุณภาพตามมาตรา ๒๕ เว้นแต่
ในกรณีมีความจําเป็นชั่วคราวโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
หมวด ๕ 

อํานาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสํานักงาน สถานที่กลั่น สถานที่ผลิต สถานที่เก็บ และสถานที่จําหน่าย

น้ํามันเชื้อเพลิง ของผู้ค้าน้ํามันหรือผู้ขนส่งน้ํามัน ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
หรือในระหว่างเวลาทําการของสถานที่นั้น 

(๒) เก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดที่อยู่ในความครอบครองของผู้ค้า
น้ํามัน หรือผู้ขนส่งน้ํามัน หรือผู้ควบคุมรถขนส่งน้ํามัน ตัวอย่างละไม่เกินห้าลิตรมาเพื่อตรวจสอบ 

(๓) สั่งให้ผู้ค้าน้ํามันหรือผู้ขนส่งน้ํามันตรวจสอบปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงและ
รายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๔) ในกรณีที่ผู้ค้าน้ํามันไม่ยอมให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) หรือ (๒) ถ้ามีเหตุอัน
ควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้าไปไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้จะทําให้ประโยชน์ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ต้องสูญเสียไป ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเปิด หรือทําลายประตู 
หน้าต่างของอาคาร รั้วหรือสิ่งกีดขวางทํานองเดียวกัน และให้มีอํานาจทําลายตรา สิ่งผนึก หรือสิ่งที่ใช้
ยึดหรือผูก หรือกระทําการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเพื่อการตรวจสอบปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิง แต่ทั้งนี้ ต้องพยายามมิให้เกิดการเสียหายเท่าที่จะทําได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) ยึดหรืออายัดน้ํามันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน
กรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) สั่งให้ผู้ค้าน้ํามันหรือผู้ขนส่งน้ํามันแสดงบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๗) เรียกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งบัญชี เอกสารและหลักฐานใด ๆ 
มาให้ ณ ที่ทําการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 
๑๐ และผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑ มาเพื่อตรวจสอบตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด๕ 

 
มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้

บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง

บัตรประจําตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๖ 
การเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๓๔  รัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ได้ 
เมื่อผู้ค้าน้ํามันกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๑) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๘ 
(๒)๖ ไม่เริ่มทําการค้าภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต หรือหยุดทําการค้า

เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินสองปี 
(๓) ไม่สํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา ๒๐ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินสามสิบวัน 

หรือเป็นระยะเวลาไม่ต่อเนื่องกันแต่รวมกันแล้วเกินหกสิบวันในปีหนึ่ง 
(๔) กระทําการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ และเป็นกรณีที่ศาลได้มีคําพิพากษา

ถึงที่สุดในความผิดดังกล่าว ให้ลงโทษจําคุกบุคคลตามมาตรา ๖๐ ต้ังแต่สามเดือนขึ้นไป 
การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้าน้ํามันรายนั้นพ้นจากการ

ที่จะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๕ มาตรา ๓๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖ มาตรา ๓๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๓๕๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับต้ังแต่
สามแสนบาทถึงสามล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๖  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด

ตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๗  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดที่เลิกประกอบกิจการโดยไม่แจ้งให้

รัฐมนตรีทราบตามมาตรา ๙ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๘๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่

เกินหกเดือนหรือปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๙  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๐  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่ง

น้ํามันตามมาตรา ๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๔๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือ

ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๒  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ หรือผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๑๖ หรือส่งบัญชีหรือแจ้งข้อมูลตามมาตรา ๑๖ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๓  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ส่งแผนตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง 

หรือไม่ส่งแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือจงใจไม่ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนตาม
มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง หรือแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอันควร ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
                                                 

๗ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๔  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ย่ืนปริมาณการค้าประจําปีเพื่อขอความ
เห็นชอบต่ออธิบดีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับเป็นรายวัน วันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๔๕  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดจงใจไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามปริมาณ

การค้าประจําปีที่อธิบดีให้ความเห็นชอบหรือกําหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสามหรือวรรคสี่ โดยไม่มี
เหตุอันควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๖  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือ

วรรคสี่ หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับเป็นรายวัน วันละไม่ตํ่ากว่าห้าแสนบาทแต่ไม่เกินวันละหนึ่งล้านบาท จนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๗  ผู้ค้าน้ํามันผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือเงื่อนไขตามมาตรา ๒๔ ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๘  ผู้ค้าน้ํามันผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน

หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๙  ผู้ใดกระทําการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกระทําการอย่างหนึ่ง

อย่างใดอันทําให้ลักษณะหรือคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงแตกต่างไปจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดหรือ
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง เพื่อจําหน่าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที ่ผู ้กระทําการปลอมปนเป็นผู ้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู ้ค้าน้ํามันตาม
มาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้ํามันตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๐  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพ

แตกต่างจากที่อธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มีปริมาณต้ังแต่
สองร้อยลิตรขึ้นไป ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทําการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่าย 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า 

(๑) มีน้ํามันเชื้อเพลิงดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อใช้ในกิจการของตน 
(๒) ครอบครองไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกฎหมายอื่น 
(๓) ได้มาซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นโดยไม่ทราบว่าเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือ

คุณภาพแตกต่างจากที่อธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือ 
(๔) ได้มาหรือมีไว้เพื่อใช้ในกิจการอื่นนอกจากการใช้อย่างน้ํามันเชื้อเพลิงตาม

พระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ค้าน้ํามันตาม
มาตรา ๗ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้ํามันตามมาตรา ๑๒ 
ซึ่งรัฐมนตรีหรืออธิบดีกําหนดเงื่อนไขให้ต้องทําการพิสูจน์คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ซึ่งหากได้กระทําการ
ตามวิธีการที่กล่าวนี้แล้วก็อาจทราบได้ว่าน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นมีลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างไปจากท่ี
อธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง การอ้างว่าได้มาซึ่งน้ํามัน
เชื้อเพลิงตาม (๓) เป็นอันมิให้รับฟัง เว้นแต่จะนําสืบได้ว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการพิสูจน์คุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงดังกล่าวแล้วผลไม่ปรากฏว่าเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างไป
จากที่อธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับผู้ค้าน้ํามันที่มีไว้ในครอบครอง
ซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพแตกต่างจากที่อธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง โดยได้รับการผ่อนผันจากอธิบดีตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม และ
น้ํามันหล่อลื่นใช้แล้วหรือสิ่งหล่อลื่นใช้แล้วตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผู้จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะ

หรือคุณภาพแตกต่างจากที่อธิบดีประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 
หรือผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๔๘ เป็นลูกจ้างหรือเป็นบุคคลซึ่งผู้ค้าน้ํามันหรือผู้ขนส่งน้ํามัน
มอบหมายให้กระทํา หรือการกระทําความผิดนั้นเกิดขึ้นภายในสถานที่ทําการ หรือสถานที่จําหน่าย 
หรือยานพาหนะสําหรับขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ํามันหรือผู้ขนส่งน้ํามัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ค้าน้ํามันหรือผู้ขนส่งน้ํามันดังกล่าวเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 

 
มาตรา ๕๒  ผู้ใดรายงานผลการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง

ตามมาตรา ๒๖ (๒) หรือมาตรา ๒๘ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง ผู้กระทําได้กระทําโดยเจตนาทุจริต ต้องระวางโทษเป็น
สองเท่าของโทษที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๓  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษ

ปรับต้ังแต่หนึ่งพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๔  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑ หรือผู้ขนส่งน้ํามัน

ตามมาตรา ๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๕  ผู้ใดจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งห้ามจําหน่าย 

หรือทําลายผนึกหัวจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทําไว้ตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕๖  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู ้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู ้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑ ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

ผู ้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ หรือผู ้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑ ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗  ผู้ใดขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม

มาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๕๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท 
 
มาตรา ๖๐๙  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
มาตรา ๖๑  น้ํามันเชื้อเพลิงหรือทรัพย์สินใดบรรดาที่ศาลมีคําพิพากษาให้ริบ ให้ส่ง

มอบแก่กรมธุรกิจพลังงาน*เพื่อทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
ในกรณีที่ต้องทําลาย ให้ศาลมีคําสั่งในคําพิพากษาให้เจ้าของชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ให้แก่ทางราชการด้วย 
 
มาตรา ๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็น

ความผิดที่มีโทษปรับหรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบได้ 
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้น

ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 
                                                 

๙ มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ดําเนินคดีต่อไป 

ในกรณีที่มีทรัพย์สินที่อาจริบได้ตามกฎหมาย ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบเปรียบเทียบ
ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) สําหรับทรัพย์สินที่ทํา ใช้ หรือมีไว้เป็นความผิด เมื่อผู้กระทําความผิดยินยอมให้
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกรมธุรกิจพลังงาน* 

(๒) สําหรับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทําความผิดและมีกฎหมายห้ามมิให้จําหน่าย 
จ่าย โอน ถ้าอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระทําความผิดยินยอมและได้แก้ไขทรัพย์สินนั้นให้ถูกต้องแล้ว 

(๓) สําหรับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทําความผิดและมีกฎหมายห้ามมิให้จําหน่าย 
จ่าย โอน ถ้าไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระทําความผิดยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกรม
ธุรกิจพลังงาน* ในการนี้ จะกําหนดให้ผู้กระทําความผิดออกค่าใช้จ่ายในการทําลายของกลางนั้นด้วยก็ได้ 
 

หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๓  ให้ผู้ค้าน้ํามันซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผู้ค้าน้ํามันซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๔  ให้ปริมาณการค้าประจําปีและสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่รัฐมนตรีได้

ให้ความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นปริมาณการค้าประจําปี
และสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่อธิบดีให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๕  ให้ผู้ค้าน้ํามันซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ และ

มาตรา ๑๑ และผู้ขนส่งน้ํามันซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องแจ้งตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ย่ืนขอจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ หรือแจ้งต่ออธิบดี
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล
ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๖๖  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือเงื่อนไขที่ออกหรือ

กําหนดตามพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล
ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะ
มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือเงื่อนไขที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(๑) คําขอ       ฉบับละ     ๑๐๐ บาท 
(๒) ใบทะเบียน       ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ํามัน     ฉบับละ         ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้าน้ํามันตามมาตรา ๗  ปีละ       ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐  ปีละ         ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑  ปีละ           ๕,๐๐๐ บาท 
(๗) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการขนส่งน้ํามันตามมาตรา ๑๒  ปีละ           ๕,๐๐๐ บาท 
 

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้
แตกต่าง โดยคํานึงถึงขนาดและกิจการของผู้ค้าน้ํามันหรือผู้ขนส่งน้ํามันก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ใช้สําหรับควบคุมเกี่ยวกับการค้าน้ํามันมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ของการประกอบกิจการค้าน้ํามันในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติให้มีความทันสมัย
ย่ิงขึ้น โดยกําหนดควบคุมผู้ค้าน้ํามันเป็น ๓ ระดับ คือ ผู้ค้าน้ํามันรายใหญ่ ผู้ค้าน้ํามันรายย่อย และ
สถานีบริการน้ํามัน และผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางอย่างให้เข้มงวดน้อยลง เช่น การจัดต้ังสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงสามารถยื่นคําขอเพื่อจดทะเบียนต่ออธิบดีได้ ซึ่งแต่เดิมกําหนดให้ต้องขอ
อนุญาตจากอธิบดี สําหรับผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงก็เพียงแต่แจ้งต่ออธิบดีเท่านั้น และปรับปรุงอํานาจ
ของรัฐมนตรีบางประการที่ เป็นเรื่องในรายละเอียดเปลี่ยนเป็นอํานาจของอธิบดี เพื่อให้การ
ควบคุมดูแลมีความรวดเร็วย่ิงขึ้น รวมทั้งเพิ่มมาตรการควบคุมผู้ค้าน้ํามันรายใหญ่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น 
เพื่อใช้ควบคุมการค้าน้ํามันและการปลอมปนน้ํามัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรการบางอย่างให้สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การฟ้องร้องและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐาน
ปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจนบทกําหนดโทษของพระราชบัญญัติให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะโทษปรับที่ยังตํ่าไปเนื่องจากกิจการค้าน้ํามันเป็นกิจการที่ทํารายได้
สูงมาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
       
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐ 
 

มาตรา ๑๐  ในพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคําว่า 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” คําว่า “กรมทะเบียน
การค้า” เป็น “กรมธุรกิจพลังงาน” และคําว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” เป็น “อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทน

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการค้าน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน 
และเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๑๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษ
ทางอาญาร่วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๘ ก/หน้า ๓๔/๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ปริญสินีย์/จัดทํา 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


