
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๒)  พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๔๙๖ 
(๓)  พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๐๘ 
 
(๔) พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๒๐ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๑ ก/หนา ๑/๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ 



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 
 

(๕) พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๓๐ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“น้ํามันเชื้อเพลิง”๒ หมายความวา 
(๑) กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง 

สําหรับเครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา และน้ํามันหลอล่ืน 
(๒) ส่ิงอ่ืนที่ใชหรืออาจใชเปนวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อใหไดมาซึ่ง

ผลิตภัณฑที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอล่ืน หรือส่ิงอ่ืนที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิง
หรือเปนสิ่งหลอล่ืน ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 “การมีน้ํามันเชื้อเพลิงไวในครอบครอง”  หมายความวา การมีไวในครอบครอง
ไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน และไมวาจะเปนกรณีมีไวเพ่ือจําหนาย เพ่ือขนสง เพ่ือใช หรือเพ่ือ
ประการอื่นใด และใหหมายความรวมถึงการทิ้งหรือปรากฏในบริเวณที่อยูในความครอบครอง
ดวย 

“สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามัน
เช้ือเพลิง เพ่ือใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิงแกยานพาหนะ และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนด
ไวในใบอนุญาตใหเปนเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งกอสราง ถัง ทอ และอุปกรณ
หรือเคร่ืองมือตางๆ ในบริเวณนั้น 

“การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา การเคลื่อนยายน้ํามันเชื้อเพลิง จากที่
แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่ง ไมวาโดยทางบก ทางน้ํา ทางทอ หรือโดยวิธีการอื่นใด 

“คลังน้ํามันเชื้อเพลิง”๓ หมายความวา สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
ปริมาณหรือประเภทกิจการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไว
ในใบอนุญาตใหเปนเขตคลังน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งกอสราง ถัง ทอ และอุปกรณ หรือ
เครื่องมือตางๆ ที่เก่ียวของ และรวมถึงสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชเปน
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง 

 “ขอบัญญัติทองถ่ิน”  หมายความวา เทศบัญญัติ ขอบังคับตําบล ขอบัญญัติ
เมืองพัทยา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และขอบัญญัติอ่ืน
ใด ในทํานองเดียวกันที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

                                                 
๒
 มาตรา ๔ นิยามคําวา “น้ํามันเชื้อเพลิง” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓
 มาตรา ๔ นิยามคําวา “คลังน้ํามันเชื้อเพลิง” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



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 
 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงาน*หรือผูซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูอนุญาต”  หมายความวา อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*หรือผูซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน*มอบหมาย 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม กําหนดกิจการอื่น และออกประกาศ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในราชการทหาร

โดยเฉพาะ แตใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

 
มาตรา ๗  เพ่ือประโยชนแกการปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญหรือ

ความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอมหรือการ
กําหนดแนวทางหรือลักษณะการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดการเก็บรักษา การขนสง การใช การจําหนาย การแบงบรรจุน้ํามัน
เช้ือเพลิง และการควบคุมอื่นใดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๒)  กําหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
เช้ือเพลิงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และคลังน้ํามันเชื้อเพลิง และการบํารุงรักษาสถานที่ดังกลาว 

(๓)  กําหนดลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใชในการบรรจุหรือขนสง และการ
บํารุงรักษาถังหรือภาชนะดังกลาว 

(๔)  กําหนดคุณสมบัติและการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามัน
เช้ือเพลิง 

(๕)  กําหนดวิธีการปฏิบัติงานและการจัดใหมีและบํารุงรักษาอุปกรณหรือ
เครื่องมืออ่ืนใดเพื่อประโยชนในการดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

(๖)  กําหนดการรับฟงความเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมแกกิจการ ใน
การดําเนินกิจการหรืออนุญาตใหดําเนินกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลกระทบตอประชาชน 



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 
 

(๗)  กําหนดการอื่นใดอันจําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ถากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือประกาศใดที่ออกตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่ง กฎกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถ่ิน หรือประกาศนั้นยอมไมมีผลใชบังคับหรือส้ินผลใชบังคับ แลวแตกรณี เวนแต
กฎกระทรวงขอบัญญัติทองถ่ิน หรือประกาศดังกลาวจะไดออกโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเนื่องจากมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถ่ิน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหเร่ืองรายละเอียดทางดานเทคนิคหรือ
เร่ืองที่ตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อประโยชนของความปลอดภัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได๔ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการควบคุมน้าํมนัเชื้อเพลิง 
   

 
“มาตรา ๘๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมน้ํามัน

เช้ือเพลิง” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปน
กรรมการ 

ใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานแตงตั้งขาราชการของกรมธุรกิจพลังงานอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองไมเปนที่ปรึกษา
พรรคการเมืองผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง และตองเปนผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของกับสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
ส่ิงแวดลอม กฎหมาย การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง และธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงสาขาละหนึ่งคน และ
อยางนอยสองคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่ดําเนินงานในองคการสาธารณประโยชน เพ่ือการ
คุมครองสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยหรือส่ิงแวดลอม 

 
                                                 

๔
 มาตรา ๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๕
 มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



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 
 

มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอแนะนโยบายและมาตรการตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือประโยชนแกการปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ หรือความเสียหาย
หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม หรือการกําหนด
แนวทางหรือลักษณะการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม 

(๒)  ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๓)  ใหความเห็นประกอบการพิจารณาใหสัมปทานของคณะรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๔๔ 

 
(๔)  สอดสองดูแลและประสานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และหนวยงานตางๆ 

ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือประโยชนแกการปองกันหรือระงับเหตุ
เดือดรอนรําคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ
ส่ิงแวดลอม หรือการกําหนดแนวทาง หรือลักษณะการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามัน
เช้ือเพลิงใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๕)  ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นแกหนวยงานตางๆ เก่ียวกับการเก็บรักษาการ
ขนสง การใช การจําหนาย การแบงบรรจุ และการควบคุมอยางอ่ืนเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๖)  ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๐  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันสองคราว
ไมได 

 
มาตรา ๑๑  นอกจาการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะไมสุจริตตอหนาที่หรือมีความประพฤติเส่ือม

เสีย 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



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 
 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนในตําแหนงที่วางเพราะเหตุพน
จากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยัง

มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระ ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๑๓  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใดในระหวางการลงคะแนนกรรมการ
ผูนั้นไมมีสิทธิอยูในหองประชุม 

 
มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรอื

ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนํามาตรา ๑๓ มาใช
บังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาไดและคณะกรรมการจะมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการใดใชอํานาจ
ดังกลาวดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๖  ใหกรมธุรกิจพลังงาน*ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการ

ใหแกคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานและใหความชวยเหลือแกหนวยงานตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
หมวด ๓ 

การประกอบกจิการควบคุม 
   

 



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 ๑๗  เพ่ือใหการควบคุมการประกอบกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเพ่ือปกปองประชาชนใหมีความปลอดภัย ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ประเภทกิจการควบคุมของการมีน้ํามันเชื้อเพลิงไวในครอบครอง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือทุก
ชนิดรวมกัน ใหสอดคลองกับระดับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

(๑)  ประเภทที่ ๑ ไดแกกิจการที่สามารถประกอบการไดทันทีตามความประสงค
ของผูประกอบกิจการ 

(๒)  ประเภทที่ ๒ ไดแกกิจการที่เมื่อจะประกอบการตองแจงใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบกอน 

(๓)  ประเภทที่ ๓ ไดแกกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตกอนจึงจะ
ประกอบการได 

(ยกเลิก)๖ 
การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางน้ําใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือ ใน

นานน้ําไทย 
 
มาตรา ๑๘  ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่

กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ 
 
มาตรา ๑๙  ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่

กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ และเมื่อจะเริ่มประกอบการใหแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ทราบกอน 

แบบและรายละเอียดที่ตองแจง วิธีการแจง และแบบใบรับแจง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับ
แจงเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูแจงในวันที่ไดรับแจง ในการนี้ใหผูแจงประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๒ ไดตั้งแตวันที่แจง 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบในภายหลังวาการแจงตามวรรคหนึ่งไม
ถูกตองหรือไมครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูแจงแกไขหนังสือแจงใหถูกตองหรือ
ครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังดังกลาว 

การเลิกประกอบกิจการและการโอนกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผูประกอบ
กิจการตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการ
ดังกลาว 

 

                                                 
๖
 มาตรา ๑๗ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๒๐  เมื่อไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
แลวหามมิใหผูใดประกอบกิจการดังกลาวโดยไมไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

ในกรณีที่การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จะตองมีการกอสราง ดดัแปลง
ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใช หรือเปลี่ยนการใชอาคารอันเกี่ยวกับการนั้นดวย ถาผูย่ืนขอรับใบอนุญาต
มีคําขอใหผูอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจออกใบอนุญาตหรือใบรับแแจงหรือใบรับรอง
การใชอาคาร ควบคุมการใชสําหรับการดังกลาวได แลวแตกรณี ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร และเมื่อมีการดําเนินการตามนั้นไปเสร็จแลว ใหสงเอกสารหลักฐานตางๆ ใหแกผูมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เพ่ือรับชวงการดําเนินการตอไป 

 
มาตรา ๒๑  การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และอายุใบอนุญาต ใน

การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่

กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ 
ในการอนุญาตใหประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผูอนุญาตจะกําหนด

เง่ือนไขใดๆ ตามควรแกกรณีก็ได และจะกําหนดจํานวนปริมาณสูงสุดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผู
ไดรับใบอนุญาตอาจมีไวในครอบครองดวยก็ได 

ใบอนุญาตที่ออกไปแลวนั้น ถาตอมามีเหตุสําคัญเพื่อคุมครองความปลอดภัย 
หรือกฎหมายหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไขใน
การอนุญาตไดตามความจําเปน 

ถาเปนการอนุญาตใหประกอบกิจการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ ใหรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอและเครื่องหมายแสดงเขตในราชกิจจา
นุเบกษา และใหผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ โดยอนุโลม และใหนํา
มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๓  การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวันที่

ใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหถือวาผูย่ืนคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาต
จนกวาจะไดรับแจงคําส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

การย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๔  คําส่ังไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาต หรือ

ผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 
รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวัน

ไดรับอุทธรณ 



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 
 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๕  ผูรับใบอนุญาตจะโอนกิจการตามที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอื่น

ไมไดเวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
การยื่นคําขอโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๖  ในกรณีผูรับใบอนุญาตตายหรือส้ินสภาพนิติบุคคลหรือตกเปน

บุคคลลมละลาย ใหทายาทหรือผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยย่ืนคําขอตอผูอนุญาต 
เพ่ือรับโอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตายหรือส้ินสภาพนิติบุคคล 
หรือตกเปนบุคคลลมละลาย แลวแตกรณี หรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความ
จําเปนถามิไดย่ืนคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบ
กิจการ ตามใบอนุญาตนั้นตอไปใหดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือผูชําระบัญชี หรือ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยซึ่งเขาประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นเปนผูรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในสอง
วรรคกอนมาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ 

สถานที่ประกอบการที่ระบุในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๘  ถาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผู รับ

ใบอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ
ถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหทองที่หนึ่งทองที่ใด

เปนเขตหามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ อยางหนึ่งอยางใดหรือทุกอยางได 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙ แลว หามมิใหมี

การประกอบกิจการควบคุมตามที่ระบุไวในกฎกระทรวงดังกลาว 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูซึ่งประกอบกิจการควบคุมในเขตหาม

ประกอบกิจการควบคุมอยูกอนที่จะมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙ ใชบังคับ และจะประกอบ
กิจการควบคุมนั้นตอไป เมื่อมีกฎกระทรวงดังกลาวแลว แตถาอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*เห็นวา
การประกอบกิจการควบคุมเชนนั้นตอไปจะขัดตอเจตนารมณของการมีกฎกระทรวงดังกลาว หรือ
อาจมีผลกระทบกระเทือนตอการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ หรือความเสียหายหรืออันตรายที่



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 
 

จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม หรือการกําหนดแนวทาง หรือลักษณะ 
การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*มีอํานาจออกคําส่ังกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ประกอบกิจการควบคุมนั้นได และจะสั่งเปนหนังสือถึงผูประกอบกิจการควบคุมใหแกไข 
เปลี่ยนแปลง หรือระงับการกระทําใดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรก็ได แตถาการปฏิบัติตาม
คําส่ังดังกลาว ทําใหผูประกอบกิจการควบคุมนั้นตองเสียหายหรือขาดประโยชนที่เคยไดรับเกิน
สมควร ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับคาทดแทนตามความเปนธรรม 

ในกรณีที่ผูประกอบกิจการควบคุมซึ่งไดรับคําส่ังจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน* 
ตามวรรคสองไมพอใจในคําส่ังดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําส่ัง 

รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสามใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวัน
ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๔ 
บริการของรัฐเกี่ยวกับน้ํามนัเชื้อเพลิง 

   
 
มาตรา ๓๑  คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติใหหนวยงานของรัฐหนวยงานหนึ่ง

หนวยงานใดเปนผูดําเนินการจัดใหมีคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทาง
ทอเพ่ือใหบริการในดานการใชเปนสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
ได 

หนวยงานของรัฐที่เปนผูดําเนินการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด ใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ 

 
มาตรา ๓๒  เมื่อมีความจําเปนที่หนวยงานของรัฐจะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย

เพ่ือสรางคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ ใหดําเนินการเวนคืน ตาม
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

 
มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชนในการสรางหรือบํารุงรักษาคลังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ

ระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ ใหเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่เปนผูดําเนินการมี
อํานาจเขาไปใชสอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใดเปนการ
ช่ัวคราวไดภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี ้

(๑)  การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจ หรือ
สรางหรือบํารุงรักษาคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ หรือเปนการ
จําเปนสําหรับการปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแกคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือระบบการ
ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ 



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 
 

(๒)  หนวยงานของรัฐนั้นไดบอกกล าวให เจ าของหรือผู ครอบครอง
อสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาแลว  โดยแจงเปนหนังสือให เจ าของหรือผูครอบครอง
อสังหาริมทรัพยทราบภายในเวลาอันสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตในกรณีที่ไมอาจ
ติดตอกับเจาของ หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยได ใหประกาศใหเจาของหรือผูครอบครอง
อสังหาริมทรัพยนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน การประกาศใหทําเปนหนังสือปดไว ณ ที่
ซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู และ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และท่ีทํา
การผูใหญบานแหงทองที่ที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู  ทั้งนี้ ใหแจงกําหนดวันเวลาและการที่จะ
กระทํานั้นไวดวย 

ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตรานี้กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือผู
ครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอ่ืน บุคคลนั้นยอมเรียกคาทดแทนจากหนวยงานของรัฐ
ได 

 
มาตรา ๓๔  ใหหนวยงานของรัฐประกาศกําหนดเขตระบบการขนสงน้ํามัน

เช้ือเพลิงทางทอและเครื่องหมายแสดงเขตในราชกิจจานุเบกษา และปดประกาศดังกลาวไว ณ 
สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่ระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอนั้นตั้งอยูกับให
จัดทําเครื่องหมายแสดงไวในบริเวณเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอตามหลักเกณฑที่
กรมธุรกิจพลังงาน*กําหนด 

 
มาตรา ๓๕  ในการจัดทําระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ หนวยงานของรัฐ

มีอํานาจดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
(๑)  วางระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอไปใต เหนือ ตาม หรือขามที่ดิน

ของบุคคลใด 
(๒)  ร้ือถอนอาคารหรือโรงเรือนซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใดๆ หรือทําลายสิ่ง

อ่ืนที่สรางหรือทําข้ึน หรือทําลาย หรือตัดฟนตน ก่ิง หรือรากของตนไม หรือพืชผลในเขตระบบ 
การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ 

กอนที่จะดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหหนวยงานของรัฐแจงเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เก่ียวของทราบ และใหนํามาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินตามวรรคหนึ่งอาจอุทธรณเหตุที่ไมสมควรทํา
เชนนั้นตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสามใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวัน
ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนไปที่สุด 
 
มาตรา ๓๖  ใหหนวยงานของรัฐจายคาทดแทนแกเจาของหรือผูทรงสิทธิในที่ดิน

อาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางในกรณีดังตอไปนี้ 



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 
 

(๑)  การใชที่ดินที่ประกาศกําหนดเปนเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ
ตามมาตรา ๓๔ 

(๒)  การใชที่ดินวางระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอตามมาตรา ๓๕ (๑) 
(๓)  การกระทําตามมาตรา ๓๕ (๒) 
คาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณจากความเสียหายตามความเปนจริง รวมทั้ง

คาขาดประโยชนจากการใชสอยสิ่งตางๆ ดังกลาวนั้นดวย 
 
มาตรา ๓๗  หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันอาจเปนอันตรายตอ

ระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ รวมทั้งอุปกรณของระบบดังกลาวนั้น 
 
มาตรา ๓๘  ในเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ ไมวาบนบกหรือในน้ํา

หรือใตพ้ืนทองน้ําหรือพ้ืนทองทะเล หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคาร โรงเรือน ตนไมหรือส่ิงอ่ืนใด
ติดตั้งส่ิงใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งส่ิงของ หรือกระทําดวยประการใดๆ ที่อาจทําใหเกิด
อันตรายหรือเปนอุปสรรคแกระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากรัฐมนตรี ในกรณีเชนนี้ใหรัฐมนตรีอนุญาตไดเมื่อไดรับฟงความเห็นของหนวยงานของ
รัฐผูดําเนินการแลวปรากฏวาการกระทําดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ
ส่ิงแวดลอม และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดดวยหรือไมก็ได ถามีการฝาฝน
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอน ขนยาย ตัดฟน ทําลาย หรือกระทําการใดๆ ไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นไมปฏิบัติตาม หรือในกรณีที่หาตัวผูฝาฝนไมได เมื่อไดประกาศคําส่ัง
ไว ณ บริเวณนั้น และ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานันและที่ทําการผูใหญบาน 
แหงทองที่นั้นเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันแลว และไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังนั้น รัฐมนตรีอาจมี
คําส่ัง ใหหนวยงานของรัฐเขาร้ือถอน ขนยาย ตัดฟน ทําลาย หรือกระทําการใดๆ ไดตามควรแก
กรณี โดยผูใดจะเรียกรองคาเสียหายมิได และผูฝาฝนตองเปนผูเสียคาใชจายตามจํานวนที่จายจริง
ในการนั้นพรอมกับเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามสิบตอปของคาใชจายดังกลาวโดยคํานวณตั้งแต
วันที่หนวยงานของรัฐไดเขาดําเนินการจนถึงวันที่ไดชําระคาใชจายและเงินเพิ่มครบถวน 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีมีการประกาศกําหนดเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทาง

ทอในแมน้ํา ลําคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้ําแหงใด ไมวาจะอยูในราชอาณาจักรหรือไมหาม
มิใหผูใดทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเคร่ืองจับสัตวอยางใดๆ ในเขต
เหลานั้น 

เมื่อเรือใดแลนขามเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ ถามิไดชักสมอข้ึน 
พนจากน้ําจนแลเห็นได ใหถือวาการกระทํานั้นมีผลเปนการเกาสมอแลว 

 
มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัย ใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจ

ทําลายหรือตัดฟนตน ก่ิง รากของตนไม หรือส่ิงอ่ืนใดที่อยูใกลคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือระบบการ
ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองตนไม หรือส่ิงนั้น



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 
 

ทราบลวงหนาภายในเวลาอันสมควร ถาไมอาจติดตอกับเจาของหรือผูครอบครองได ใหหนวยงาน
ของรัฐมีอํานาจดําเนินการไดตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ตนไมหรือส่ิงอ่ืนใดมีอยูกอนการสรางคลังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือระบบ
การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ ใหหนวยงานของรัฐจายคาทดแทนตามความเปนธรรมใหแก
เจาของหรือผูครอบครองตนไมหรือส่ิงนั้น ตามสมควรแกกรณี 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่จําเปนและเรงดวน หนวยงานของรัฐมีอํานาจเขาไปในที่ดิน

หรือสถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดเพื่อตรวจ ซอมแซม หรือแกไขระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
ทางทอได แตถาเจาของหรือผูครอบครองอยู ณ ที่นั้นดวย ก็ใหแจงใหเจาของหรือผูครอบครอง
ทราบกอน 

 
มาตรา ๔๒  ในการกระทํากิจการตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หนวยงานของ

รัฐ ตองพยายามมิใหเกิดความเสียหาย แตถาเกิดความเสียหายขึ้นหนวยงานของรัฐตองรับผิด ตอ
ความเสียหายนั้น 

 
มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชนในการดําเนินงาน คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติใหเอกชน

รายใดเปนผูรับสัมปทานในการจัดใหมีคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทาง
ทอตามหมวดนี้ก็ได 

การขอรับสัมปทานใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด ใน
กฎกระทรวง 

ผูย่ืนคําขอตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๔  การยื่นขอสัมปทานใหย่ืนตออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน* และใหอธบิดี

กรมธุรกิจพลังงาน*ทําเร่ืองเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใหสัมปทาน 
และเง่ือนไขในการใหสัมปทานประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป 

 
มาตรา ๔๕  ผู รับสัมปทานจะโอนสัมปทานไดตอเมื่อมีเหตุอันสมควรและ

คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวเห็นวาผูรับโอนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม และอนุญาต
ใหโอนสัมปทานได 

ผูรับโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่งตองรับไปซึ่งสิทธิ หนาที่ และความรับผิด
ทั้งหมดของผูรับสัมปทานรายเดิม 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานตายหรือส้ินสภาพนิติบุคคลหรือตกเปน

บุคคลลมละลาย ใหทายาทหรือผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี เปนผูมี
สิทธิแสดงเจตนาในการโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๕ 

การแสดงเจตนาในการโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 



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 ๔๗  การโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมไดรับอนุญาตใหโอนสัมปทาน ใหรัฐมนตรี

มีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานทราบพรอมทั้งเหตุผลภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีมีคําส่ัง 
 
มาตรา ๔๙  กิจการตามที่ไดรับสัมปทานจะตกเปนของรัฐเมื่อใดใหเปนไปตามที่

กําหนดในสัมปทาน 
 
มาตรา ๕๐  ในกรณีมีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ รัฐมีอํานาจเขายึดถือ

ครอบครองกิจการที่ไดรับสัมปทาน โดยรัฐจะตองใชคาทดแทนใหแกผูรับสัมปทานตามที่กําหนด
ในสัมปทาน ในกรณีที่สัมปทานมิไดกําหนดเรื่องคาทดแทนไว ใหใชคาทดแทนโดยคํานึงถึง
ประโยชนที่ผูรับสัมปทานควรไดรับตามความเปนธรรม 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูรับสัมปทานมารับเงินคาทดแทนภายใน
เวลาที่กําหนด ถาผูรับสัมปทานไมมารับเงินภายในกําหนดเวลาที่ไดรับแจง ใหพนักงานเจาหนาที่
นําเงินคาทดแทนไปฝากไวกับธนาคารออมสินในชื่อของผูรับสัมปทาน 

 
มาตรา  ๕๑   ในกรณีที่ มีผู รับสัมปทานมีความจํ า เปนจะตองไดมาซึ่ ง

อสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอตามที่
กําหนดไวในสัมปทาน และผูรับสัมปทานไมสามารถดําเนินการใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ
นั้นโดยวิธีอ่ืน ใหกรมธุรกิจพลังงาน*เปนผูดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยโดยผูรับสัมปทานเปนผูออกคาใชจายและคาทดแทน 

 
มาตรา ๕๒  ใหนําบทบัญญัติตามความในหมวดนี้ที่ใชบังคับแกการดําเนินการ

ของหนวยงานของรัฐมาใชบังคับแกผูรับสัมปทานโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
การควบคุมและตรวจสอบ 

   
 
มาตรา ๕๓  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  เขาไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ดําเนินกิจการ หรือมีเหตุสงสัย

วาจะมีการดําเนินกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ หรือคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเขตระบบการขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิงทางทอตามหมวด ๔ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลา
ทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสภาพอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการกระทําใดที่อาจเปนการ
ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามที่กําหนดในสัมปทาน 



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 
 

(๒)  นําตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงที่สงสัยในปริมาณพอสมควรเพื่อใชในการ
ตรวจสอบ พรอมกับเอกสารที่เก่ียวของ 

(๓)  ตรวจ คน กัก ยึด หรืออายัดน้ํามันเชื้อเพลิง ถังหรือภาชนะบรรจุทอสง
น้ํามันเครื่องอุปกรณ หรือส่ิงใดๆ ที่เก่ียวของ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติ 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือไมเปนไปตามที่กําหนดในสัมปทาน หรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 

(๔)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๕)  ตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงแลวรายงานตอผูอนุญาตหรือรัฐมนตรี
แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ หรือผูรับสัมปทานไดกระทําผิด 
หรือทําใหเกิดความเสียหายเพราะเหตุไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดใน
สัมปทาน 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่พบวาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนดตามมาตรา ๒๒ หรือผูรับสัมปทานผูใดฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดในสัมปทาน หรือการดําเนินกิจการมี
สภาพที่อาจกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ ความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล 
สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝน 
หรือแกไขหรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ ไมแกไข หรือ

ปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ังตามมาตรา ๕๔ ภายในเวลาที่กําหนด ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งหามประกอบกิจการตอไป หรือใหผูอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี 
และถาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีอยูมีปริมาณมากกวาที่จะมีไวในครอบครอง หรือที่ไดรับอนุญาต หรือ
อาจกอใหเกิดอันตรายขึ้นได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 

(๑)  ส่ังใหผูประกอบกิจการขนยายน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมดหรือบางสวนไปไวยัง
สถานที่ที่ปลอดภัยภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 

(๒)  ในกรณีจําเปน พนักงานเจาหนาที่อาจเขาดําเนินการขนยายน้ํามันเชื้อเพลิง
หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการขนยายน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น และนําไปเก็บรักษาไว ณ 
สถานที่ที่ปลอดภัยก็ได ในกรณีเชนนี้ผูประอบกิจการตองเปนผูเสียคาใชจายในการขนยายและการ
เก็บรักษานั้นตามจํานวนที่จายจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตรารอยละสามสิบตอปของเงินจํานวน
ดังกลาว 

 



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 
 

มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมแกไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตอง
ตามคําส่ังตามมาตรา ๕๔ ภายในเวลาที่กําหนด ใหรัฐมนตรีพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอน
สัมปทานโดยไมชักชา 

ถารัฐมนตรีเพิกถอนสัมปทาน ใหกิจการที่ไดรับสัมปทานนั้นตกเปนของรัฐในการ
นี้ใหผูรับสัมปทานที่ถูกเพิกถอนดังกลาวไดรับคาทดแทน โดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูรับสัมปทาน
ควรไดรับตามความเปนธรรม และใหนํามาตรา ๕๐ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๗  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการควบคุมหรือผูรับสัมปทานซึ่งไดรับคําส่ัง

จากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๔ ไมพอใจในคําส่ังดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวัน
ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๕๘  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร

ประจําตัวเมื่อผูที่เก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดแนวทางและเงื่อนไขสําหรับการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไดตามความเหมาะสม 
 
มาตรา ๖๐  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวง

พลังงาน*เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการผังเมือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิอีกสามคน ซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*เปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน*แตงตั้งขาราชการของกรมธุรกิจพลังงาน*อีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญมีผลงานเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ส่ิงแวดลอม และเคยเปนผูมี
ประสบการณดานการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใหคณะกรรมการอุทธรณมีหนาที่ใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
มาใชบังคับแกคณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 



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 
 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๑  ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๕ หรือที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียก
ตามมาตรา ๕๓ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๒  ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ โดยไมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน 
หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยไมแจงใหพนักงาน

เจาหนาที่ทราบกอนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจงการประกอบ

กิจการไมถูกตองครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผูใดไมแจงการประกอบกิจการใหถูกตอง
ครบถวนตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท และใหศาลสั่งใหเลิกการประกอบกิจการ 

 
มาตรา ๖๕  ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยไมไดรับอนุญาตตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๖  ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยไมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๗  ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง

ที่ออกตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๖ 
แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๖๘  ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 

๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๙  ผูใดประกอบกิจการควบคุมโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 



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 
 

(๑)  ในกรณีที่เปนกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๒)  ในกรณีที่เปนกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๓)  ในกรณีที่เปนกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป 
หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๐  ผูประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ัง 

ของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*ที่ส่ังตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งใหเลิกการประกอบกิจการ 

 
มาตรา ๗๑  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังตามมาตรา ๕๔ 

โดยไมมีเหตุผลอันควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ และใหศาลสั่งใหเลิกการประกอบกิจการ 

 
มาตรา ๗๒  ผูใดไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๓ (๑) (๒) หรือ (๓) 
หรือตามมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ

ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอหรืออุปกรณ

ของระบบดังกลาวถูกทําลาย เสียหาย เส่ือมคา หรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสิบป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาต

ตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๗๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอหรืออุปกรณ

ของระบบดังกลาวถูกทําลาย เสียหาย เส่ือมคา หรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในระหวางการพิจารณาคดีการกระทําความผิดตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกัก
เรือไวไดจนกวาจะมีการชําระคาปรับตามคําพิพากษาของศาล 



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 
 

 
มาตรา ๗๖  ผูใดทําใหเครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทาง

ทอเคล่ือนที่หรือทําใหเสียหายดวยประการใดๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๗  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ 

หรือมาตรา ๗๖ เปนเหตุใหประชาชนขาดความสะดวก หรือนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแก
บุคคลสัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สิบป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินยี่สิบ
ปหรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๘  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน ของนิติ
บุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการ
กระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

 
มาตรา ๗๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือ

โทษจําคุกไม เ กินหนึ่ งปหรือปรับ  ใหคณะกรรมการมี อํานาจเปรียบเทียบปรับได และ
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจดังกลาวดวยก็
ได 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และผูนั้น
ยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบ
อํานาจภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 

เมื่อได เสียคาปรับตามที่ เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

 
มาตรา  ๘๐   ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีที่เปนความผิดหลายเรื่องเก่ียวพันกันกับ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาศาลเห็นวาการรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษความผิดไว 
โดยกําหนดเงื่อนไขใหตองปฏิบัติจะเปนประโยชนย่ิงกวาในการทําใหสํานึกในการกระทําความผิด
หรือการปองกันมิใหเกิดการกระทําความผิดทํานองเดียวกันอีก ศาลท่ีพิพากษาความผิดดังกลาว
จะรอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษความผิดเหลานั้นไว โดยกําหนดเงื่อนไข



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 
 

อยางหนึ่งอยางใดใหผูกระทําความผิดหรือผูซึ่งตองรับโทษเสมือนเปนตัวการหรือผูสนับสนุน ตอง
ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได โดยจะเปนเง่ือนไขใหดําเนินการหรืองดเวนการดําเนินการ
อยางใดเพื่อใหมีการแกไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวหรือเพ่ือปองกันมิใหเกิดการกระทํา
ความผิดเชนนั้นอีก หรือเพ่ือทําประโยชนอยางหนึ่งอยางใดแกสวนรวมก็ได ในการนี้ ศาลจะ
แตงตั้งบุคคลใดไวคอยสอดสองดูแลและแนะนําเพ่ือใหการเปนไปตามคําพิพากษานั้น โดยจะ
กําหนดใหผูกระทําความผิดตองชําระคาปวยการสําหรับการงานของบุคคลดังกลาวไวดวยก็ได 

กรณีที่ศาลจะใชหรือไมใชมาตรการตามวรรคหนึ่ง ใหศาลแสดงเหตุผลสําหรับ
การนั้นไวในคําพิพากษาดวย 

เง่ือนไขที่กําหนดตามวรรคหนึ่งศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนหรือเพ่ิมเติม
เง่ือนไขขึ้นใหมไดตามความเหมาะสมตามที่ศาลเห็นสมควร ไมวาจะมีคําขอของผูที่เก่ียวของ
หรือไมก็ตาม 

ถาความปรากฏแกศาลเองหรือปรากฏตามคําแถลงของผูที่เก่ียวของวา ผูกระทํา
ความผิดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด ศาลอาจตักเตือนผูกระทําความผิด หรือกําหนดโทษ
สําหรับโทษที่รอการกําหนดโทษ หรือลงโทษสําหรับโทษที่รอการลงโทษไวนั้นก็ได 

 
มาตรา ๘๑  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับบุคคลใดในความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ศาลจะกําหนดไวในคําพิพากษาใหบุคคลดังกลาวแบงชําระเงินคาปรับออกเปน
สวนๆ ตามระยะเวลาและจํานวนเงินที่ตองชําระในแตละคราวตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๘๒  บทบัญญัติมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ ใหใชบังคับแกการ

เปรียบเทียบปรับของคณะกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา  ๘๓   คําขออนุญาตใดๆ  และการอนุญาตใดๆ  ที่ ได ให ไวตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ใหถือวาเปนคําขอ
อนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และใหอยูในบังคับตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘๔  ภายใตบังคับมาตรา ๘๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใด 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว 

 
มาตรา ๘๕  ถาผูประกอบกิจการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอที่เขาลักษณะเปน

กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ซึ่งประกอบกิจการอยูแลวกอน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตราดังกลาวใชบังคับ ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหแกผูประกอบกิจการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอนั้น 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผูอนุญาตมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่ง
อยางใดใหผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนแหงการ
ปองกันอัคคีภัย ความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข การผังเมือง การอํานวย
ความสะดวกแกการจราจร การปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหาย หรือ
อันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม หรือการอื่นใดที่จําเปน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๖  บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามัน

เช้ือเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ในสวนที่เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการเก็บรักษาน้ํามัน
เช้ือเพลิงใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 
จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ หรือขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับแทน ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๗  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับที่ออก

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งใชบังคับอยูในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ หรือขอบังคับที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ข้ึนใชแทน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑)  คาํขอ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๒)  ใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๓)๗ การขออนุญาตใหใชถังหรือภาชนะในการบรรจุ หรือขนสง 

น้ํามันเชื้อเพลิง โดยคิดตามปริมาตรสถานะของเหลว 
หรือเทียบเทาตามน้ําหนักในกรณีที่เปนการบรรจุ 
หรือขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงสถานะกาซ 
(ก) ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ถังละ ๔,๐๐๐ บาท 
(ข) ปริมาตรเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร 

ใหคิดคาธรรมเนียม ๔๐๐ บาท 
ตอปริมาตรทุกๆ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมให
แตกตางกันโดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการ ชนิด หรือปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงที่
จะอนุญาตก็ได 

                                                 
๗

 อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (๓) แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวาดวย
การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลวไมเหมาะสมกบั
สภาวะการณในปจจุบันและทันกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางรวดเร็วสมควร
ปรับปรุงการควบคุมการประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงใหสามารถปรับเปลี่ยนไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของการประกอบกิจการตามที่เปนอยูในปจจุบันนอกจากนี้ ได
เพ่ิมบทบัญญัติที่ใหอํานาจรัฐในการจัดใหมีคลังน้ํามันเชื้อเพลิงและระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
ทางทอ และบทบัญญัติในเรื่องของสัมปทาน รวมทั้งใหมีการกําหนดรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับ
การควบคุมดูแลการประกอบกิจการการเก็บรักษาและการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมทั้งปรับปรุง
บทบัญญัติความผิดและโทษทางอาญาใหเหมาะสมยิ่งข้ึนดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ภคินี/แกไข 

๒๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
ทรงยศ 
สราวุฒ ิ
จัดทํา 

๑๖ / ๕/ ๒๕๔๖ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘ 

 
มาตรา ๔๖  ในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแกไขคํา

วา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” คําวา 
“ปลัดกระทรวงมหาดไทย” เปน “ปลัดกระทรวงพลังงาน” คําวา “กรมโยธาธิการ” เปน “กรม
ธุรกิจพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมเจาทา” เปน “อธิบดีกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี” คํา
ว า  “อธิ บดี ก รม โยธ าธิ ก า ร ” เป น  “อธิ บดี ก รมธุ รกิ จพลั ง ง าน” คํ า ว า  “เ ลข าธิ ก า ร
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน” 
และคําวา “ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ” เปน “อธิบดีกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 

 
อรรถชัย/สุมลรัตน/มณฑาทพิย/จัดทํา 

๒๒/๐๗/๒๕๔๖ 
 

วาทินี/ศิริยา/ปรับปรุง 
๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิควบคุมน้าํมนัเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๙ 
 

มาตรา ๑๐  คําขอและการอนุญาตใดๆ ที่ไดใหหรือดําเนินการตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ใหถือวาเปนคําขอและการอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๑  ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ 

หรือเง่ือนไขที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการบรรจุกาซตามขอ ๒ และที่เก่ียวกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๔ ใหนํากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ หรือเง่ือนไขที่ออกหรือกําหนดตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่
เก่ียวของมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๒  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ หรือเง่ือนไข

ที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใชอยูในวันที่
                                                 

๙
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๗๐ ก/หนา ๔/๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํามาใชบังคับแกการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว จนกวา
จะมีกฎกระทรวงประกาศ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ หรือเง่ือนไขที่กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลวที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายในการควบคุม
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติที่ใชบังคับอยูใน
ปจจุบันมีหลายฉบับ โดยเฉพาะกาซปโตรเลียมเหลวที่อยูภายใตบังคับของประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติบาง
ประการไมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน จึงสมควรแกไขโดยรวมกฎหมายที่เปนเรื่องเดียวกันหรือ
คลายคลึงกันใหอยูในฉบับเดียวกันเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน และสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวในสวนที่เก่ียวกับการควบคุมดูแลเพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน รวมทั้งสมควรกําหนดใหกาซปโตรเลียมเหลว กาซธรรมชาติ 
ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่น และส่ิงอ่ืนที่ใชเปนเชื้อเพลิงซึ่งมีลักษณะและองคประกอบใกลเคียงกับ
เช้ือเพลิงอยูภายใตการกํากับดูแลของกฎหมาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 


