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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยน้ํามันเชื้อเพลิง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2509
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
น้ํามันเชื้อเพลิง หมายความวา น้ํามันปโตรเลียมดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันหลอลื่นและผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นที่ใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอลื่นกับทั้งใหรวมถึง
น้ํามันหรือสิ่งอื่นที่ใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอลื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูคาน้ํามัน หมายความวา ผูกระทําการคาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยซื้อ โดยสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร หรือไดมา
ไมวาดวยประการใด เพื่อจําหนายและใหหมายความรวมถึงผูกลั่นหรือผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันปโตรเลียมดิบหรือ
จากสิ่งอื่นดวย
ผูขนสงน้ํามัน(2) หมายความวา ผูที่รับจางทําการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งมิใชเปนของตนเอง ยกเวนการขนสงโดย
ทางรถไฟ
ป หมายความวา ปปฏิทิน
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
อธิบดี(3) หมายความวา อธิบดีกรมทะเบียนการคา
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม
มาตรา 6 ผูใดจะเปนผูคาน้ํามันมีปริมาณการคาแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปละตั้งแตหนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป
ตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้
รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตดวยก็ได

(1)
(2)(3)
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มาตรา 6 ทวิ(1) ผูคาน้ํามันอื่นซึ่งมิใชผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ซึ่งดําเนินกิจการคาน้ํามัน โดยจัดตั้งเปนสถานีบริการ
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกประชาชน ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
และในการอนุญาต อธิบดีจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได
สถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรานี้หมายความวาสถานที่จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีมาตรวัดน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยมาตราชั่งตวงวัดติดตั้งไวเปนประจํา
มาตรา 7 ใหผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 สงบัญชีตามแบบและรายการที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับปริมาณและ
สถานที่เก็บของน้ํามันเชื้อเพลิง แตละชนิดที่นําเขามาในราชอาณาจักร ที่ซื้อ ที่กลั่น ที่ผลิต ที่ไดมา หรือที่มีไวเพื่อจําหนาย
และที่เหลืออยูในแตละเดือนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
ใหผูคาน้ํามันอื่นนอกจากผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ที่มีปริมาณการคาแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดแตละปเกิน
จํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดสงบัญชีตามแบบและรายการที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับปริมาณของน้ํามัน
เชื้อเพลิงแตละชนิดที่นําเขามาในราชอาณาจักร ที่ซื้อ ที่กลั่น ที่ผลิต ที่ไดมาหรือที่จําหนายไดตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
วันที่สิบของเดือนมกราคมของแตละป
ในกรณีที่มีความจําเปนเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแหงราชอาณาจักรรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ หรือโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหผูคาน้ํามันสงบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากที่ตองสงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอีกก็ได และใหผูคาน้ํามันสงบัญชีดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
เจ็ดวันนับแตวันทราบคําสั่ง
มาตรา 8 รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูคา น้ํามันตามมาตรา 6 สงบัญชีตามแบบและรายการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงเกี่ยวกับแผนการกลั่น ผลิต สั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร หรือจําหนายซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงลวงหนาทุกสาม
เดือนได
มาตรา 9 ผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ตองสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่รัฐมนตรีกําหนดไวทุกขณะในสถานที่เก็บตาม
วรรคสี่ไมต่ํากวาอัตราที่รัฐมนตรีกําหนดซึ่งตองไมเกินรอยละสามสิบของปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักร ที่ซื้อ ที่กลั่น ที่ผลิต หรือที่ไดมาในปหนึ่ง
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดที่นําเขามาในราชอาณาจักร ที่ซื้อที่กลั่น ที่ผลิต หรือที่ไดมาในปหนึ่งจะมีจํานวน
เทาใด ใหผูคาน้ํามันกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร ปริมาณที่กําหนดนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงไดเมื่อผูคาน้ํามันรองขอและรัฐมนตรีเห็นชอบดวย
การกําหนดชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสํารองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสํารองตามวรรคหนึ่ง จะเก็บไว ณ สถานที่ใดเปนจํานวนเทาใด ใหผูคาน้ํามันขอความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี
มาตรา 10 ประกาศกําหนดชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสํารองตามมาตรา 9 วรรคสามใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่กําหนดไวใหใชบังคับในประกาศนั้นซึ่งตองมีระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกการประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผูคาน้ํามันตองสํารองซึ่งได
ประกาศไวแลวดวย ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงอัตราที่ไดประกาศไวแลวใหสูงขึ้น
(1)
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การประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผูคาน้ํามันตองสํารองตามมาตรา 9 รัฐมนตรีจะ
กําหนดเงื่อนไขใหผูคาน้ํามันที่สํารองน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใดอยูแลวสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนั้นตอไปอีกโดยมีหรือไมมี
กําหนดเวลาก็ได
มาตรา 11 ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขและปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเปน
หนังสือหรือโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหผูคาน้ํามันงดจําหนายหรือใหจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใด
รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสํารองไวตามมาตรา 9 ได ในการนี้รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได
มาตรา 12 เมื่อผูคาน้ํามันรองขอและแสดงหลักฐานใหเปนที่พอใจแกรัฐมนตรีวามีพฤติการณเกิดขึ้นอันไมอาจทํา
ใหผูคาน้ํามันสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตราที่กําหนดไดหรือการสํารองนั้น ๆ จะทําใหผูคาน้ํามันตองไดรับความเสียหาย
เกินสมควร ทั้งนี้ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งผอนผันเปนการชั่วคราวตามระยะเวลาที่รัฐมนตรี
เห็นสมควรมิใหผูคาน้ํามันตองสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง หรือลดอัตราหรือปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสํารองลงตามที่
เห็นสมควร ตลอดระยะเวลานั้นได
ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งมิใหผูคาน้ํามันตองสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงในระยะเวลาใด มิใหนําความในมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง มาใชบังคับแกผูคาน้ํามันตลอดระยะเวลานั้น
ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งใหลดอัตราหรือปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสํารองลงในระยะเวลาใด ใหถือวาอัตราหรื
อปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่รัฐมนตรีมีคําสั่งเปนอัตราที่ผูคาน้ํามันตองสํารองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่งตลอดระยะเวลานั้น
มาตรา 13 รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
วันเริ่มมีผลใชบังคับประกาศตามวรรคหนึ่งใหนําความในมาตรา 10 มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อถึงกําหนดวันใชบังคับประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสองแลวหามมิใหผูคาน้ํามันจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มี
คุณภาพต่ํากวาคุณภาพที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด เวนแตรัฐมนตรีจะผอนผันใหเปนการชั่วคราว
มาตรา 13 ทวิ(1) ผูใดจะเปนผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดคุณภาพตามมาตรา 13 โดยมี
ปริมาณการขนสงครั้งหนึ่งเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การกําหนดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดต่ํากวาสองพันลิตรไมได
เมื่อรัฐมนตรีประกาศกําหนดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ไดกําหนดไวแลว ใหผูที่รับจางขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งไดรับจางทําการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงอยูแลวและจะตอง
ขอรับใบอนุญาตเปนผูขนสงน้ํามัน ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศดังกลาวใช
บังคับ และใหผูซึ่งไดยื่นคําขอแลวทําการรับจางขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตอไปจนกวาอธิบดีจะสั่งไมอนุญาต
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาตอธิบดีจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได
ใบอนุญาตตามมาตรานี้ใหมีอายุสามป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
มาตรา 13 ตรี(1) ในการดําเนินการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงของผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 13 ทวิ และการดําเนินการ
ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงของผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 และตามมาตรา 6 ทวิ ใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(1)
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(1)-(3)

หามมิใหผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ใหบุคคลอื่นใดซึ่งมิใชผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 13 ทวิ ทําการขนสงน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดคุณภาพตามมาตรา 13 เวนแตในกรณีจําเปนชั่วคราวซึ่งไดรับอนุญาตจาก
พนักงาน
เจาหนาที่
มาตรา 13 จัตวา(2) เพื่อประโยชนในการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขให
ผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 และผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 13 ทวิ ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ใหเก็บตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงในการประกอบกิจการของตนเพื่อสงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด ทั้งนี้ ภายในชวงระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนดตามความจําเปนเพื่อการ
ตรวจสอบเปนครั้งคราว
(2) ใหทําการพิสูจนคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงที่พนักงานเจาหนาที่จัดสงใหพรอมทั้งรายงานผลใหแกทางราชการตาม
ปริมาณ หลักเกณฑ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงสูงสุดที่ผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 และผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 13 ทวิ มีหนาที่พิสูจนตาม
(2) ใหรัฐมนตรีกําหนดใหผูคาน้ํามันและผูขนสงน้ํามันทราบลวงหนาเปนรายป ตามความเหมาะสมแกสภาพของกิจการคา
น้ํามันและขนสงน้ํามัน และตามความจําเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ผูคาน้ํามันหรือผูขนสงน้ํามันใดไมสามารถดําเนินการตาม (2) ได ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีการพิสูจน
คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว และใหผูคาน้ํามันหรือผูขนสงน้ํามันนั้นเปนผูเสียคาใชจาย
มาตรา 13 เบญจ(3) เพื่อประโยชนในการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ทวิ ตองจัดเก็บ
ตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคุณภาพตามความจําเปนเปนครั้งคราวตาม
คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ การเก็บตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่พนักงานเจาหนาที่
กําหนด
มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการน้ํามันเชื้อเพลิง ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชย
เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนกระทรวงหาดไทย
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานพลังงานแหงชาติ ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการ
และอธิบดีกรมทะเบียนการคาเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา 15 คณะกรรมการน้ํามันเชื้อเพลิงมีหนาที่ใหคําปรึกษา ใหความเห็นและใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(1) การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 7 และมาตรา 8
(2) การกําหนดชนิดและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสํารองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(3) การกําหนดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดที่นําเขามาในราชอาณาจักร ที่ซื้อ ที่กลั่น ที่ผลิต หรือที่ไดตาม
มาตรา 9 วรรคสอง
(4) การกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 วรรคสาม
(5) การกําหนดคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 13
(6) มาตรการตาง ๆ ในการแกปญหาและอุปสรรคของผูคาน้ํามันในการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
(7) เรื่องอื่น ๆ ที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา 16 การประชุมของคณะกรรมการน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งที่มาประชุมเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 17 ใหคณะกรรมการน้ํามันเชื้อเพลิงมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อใหทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ
อันอยูในขอบเขตแหงหนาที่ของคณะกรรมการน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดจนเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็น
ได
ใหนําความในมาตรา 16 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 18 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบวาไดมีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม พนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสํานักงาน สถานที่กลั่น สถานที่ผลิต สถานที่เก็บ และสถานที่จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของผูคา
น้ํามัน
ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจนําหรือสั่งใหผูคาน้ํามันสงตัวอยางน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดครั้งละไมเกินหาลิตรมาเพื่อตรวจสอบได หรือสั่งใหผูคาน้ํามันตรวจสอบปริมาณของน้ํามัน
เชื้อเพลิงและรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ได ผูคาน้ํามันตองใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ ทั้งตองแสดงบัญชี
เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง เมื่อพนักงานเจาหนาที่รองขอ
ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูที่เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 เมื่อปรากฏแกรัฐมนตรีวา ผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ผูใดไมสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงไวตามชนิดและอัตราที่
กําหนดตามมาตรา 9 เปนระยะเวลาตอเนื่องกันเกินสามสิบวัน หรือเปนระยะเวลาไมตอเนื่องกัน แตรวมกันแลวเกินหกสิบ
วันในปหนึ่ง ทั้งนี้ โดยไมมีเหตุอันสมควรแกตัวไดโดยชอบดวยกฎหมายรัฐมนตรีจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนผูคา
น้ํามันที่ออกใหแกผูนั้นเสียก็ได
การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหผูคาน้ํามันพนจากการที่จะตองรับโทษตามมาตรา 25
มาตรา 19 ทวิ(1) ผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่ง หรือเงื่อนไขตามมาตรา 11 หรือฝาฝนมาตรา
13 วรรคสาม ไมปฏิบัติตามมาตรา 13 ตรี วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 13 เบญจ อธิบดีจะสั่งพักใชใบอนุญาตเปน
การชั่วคราวหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ไดตามที่เห็นสมควร
การสั่งพักใชใบอนุญาต ใหสั่งพักใชโดยมีกําหนดเวลาไดครั้งละไมเกินหกสิบวัน
มาตรา 19 ตรี(2) ผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 13 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 ตรี วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 13 จัตวา
(1) อธิบดีจะสั่งพักใชใบอนุญาตเปนการชั่วคราวหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ไดตามที่เห็นสมควร
การสั่งพักใชใบอนุญาต ใหสั่งพักใชโดยมีกําหนดเวลาไดครั้งละไมเกินหกสิบวัน
มาตรา 19 จัตวา(1) ผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ทวิ หรือผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 13 ทวิ ที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 19 ทวิ หรือมาตรา 19 ตรี แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ทราบคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
(1)(2)
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การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาต หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
การสั่งพักใชใบอนุญาตหรือการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 19 ทวิ หรือมาตรา 19 ตรี ไมเปนเหตุใหผูคา
น้ํามันหรือผูขนสงน้ํามันดังกลาวพนจากการรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 20(2) ผูใดเปนผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปละตั้งแตหนึ่งแสน
เมตริกตันขึ้นไปโดยมิไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 หรือผูใดเปนผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
คุณภาพตามมาตรา 13 มีปริมาณการขนสงครั้งหนึ่งเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยมิไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา 13 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 20 ทวิ(3) ผูใดดําเนินกิจการคาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยจัดตั้งเปนสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงแก
ประชาชนโดยมิไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 21 ผูคาน้ํามันผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ออกตามมาตรา 6 วรรคสองไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือเงื่อนไขตาม
มาตรา 11 หรือฝาฝนมาตรา 13 วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 22 ผูคาน้ํามันผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือสงบัญชีตามมาตรา 7 วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสามโดยมีรายการอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 23 ผูคาน้ํามันผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 8 หรือมาตรา 9 วรรคสอง หรือจงใจไมปฏิบัติ
ใหถูกตองตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดกําหนดตามมาตรา 9 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และ
ปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 24 ผูคาน้ํามันผูใดจงใจไมปฏิบัติใหถูกตองตามบัญชีที่ไดสงตอรัฐมนตรีตามมาตรา 8 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติให
ถูกตอง
มาตรา 25 ผูคาน้ํามันผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ออกตามมาตรา 10 วรรค
สาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งแสน
บาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 25 ทวิ(4) ผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 ตรี วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ทวิ หรือผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 13 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 ตรี วรรคหนึ่ง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองกระทําความผิดซ้ําอีกภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดกระทําความผิด
ครั้งแรก ตองระวางโทษเพิ่มขึ้นเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี
มาตรา 25 ตรี(1) ผูใดกระทําการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันทําใหลดคุณภาพของ
น้ํามันเชื้อเพลิงตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 13 เพื่อจําหนาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
(1)-(4)
(1)-(3)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522

ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําการปลอมปนเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 หรือเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ทวิ หรือเปนผูขนสง
น้ํามันตามมาตรา 13 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ํากวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดมีปริมาณตั้งแตสองรอยลิตร
ขึ้นไปใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูนั้นเปนผูกระทําการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนาย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดมี
น้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวไวในครอบครองเพื่อใชในกิจการของตน หรือไดน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นมาโดยไมทราบวาเปนน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ํากวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนลูกจางของบุคคลดังกลาวตามวรรคสองหรือการกระทําความผิดนั้นเกิดขึ้นภายใน
สถานที่ทําการหรือสถานที่จําหนายของบุคคลดังกลาวตามวรรคสอง ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลดังกลาวตามวรรคสอง
เปนผูรวมกระทําผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลวที่จะปองกันมิใหมีการกระทํา
ความผิดเกิดขึ้น
มาตรา 25 จัตวา(2) ผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ผูใดฝาฝนมาตรา 13 ตรี วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําความผิดซ้ําอีกภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดกระทําความผิดครั้งแรก ตอง
ระวางโทษเพิ่มขึ้นเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 25 เบญจ(3) ผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 หรือผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 13 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13
จัตวา (1) หรือผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 เบญจ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสามรอยบาทถึง
สามหมื่นบาท
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําความผิดซ้ําอีกภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดกระทําความผิดครั้งแรก ตอง
ระวางโทษเพิ่มขึ้นเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 26 ผูใดไมยอมใหหรือไมยอมสงตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิง หรือไมยอมตรวจสอบปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิง
หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ หรือไมแสดงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 18 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทและปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 27 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผู
จัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมี
สวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา 28 ใหบรรดาผูคาน้ํามันซึ่งไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ.2509 และเปนผูคาน้ํามัน ซึ่งจะตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้เปนผูคาน้ํามันซึ่งไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 29 ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศและคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2509 ซึ่งใช
บังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวงประกาศและคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 30 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมอี ํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรี
อัตราคาธรรมเนียม
––––––––––
(1) คําขอ
(2) ใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามัน

ฉบับละ 100 บาท
ฉบับละ 20,000 บาท

––––––––––––––––––––
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2509
มิไดควบคุมผูคาน้ํามันซึ่งทําการคาน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดหรือหลายชนิดรวมกันมีปริมาณต่ํากวาปละหนึ่งแสน
เมตริกตัน ทําใหกระทรวงพาณิชยไมสามารถควบคุมและดําเนินคดีแกผูคาน้ํามันดังกลาว ในกรณีที่ขายหรือผลิตน้ํามัน
เชื้อเพลิงต่ํากวาคุณภาพที่กําหนดไวได นอกจากนั้นพระราชบัญญัติเชื้อเพลิง พ.ศ. 2509 ยังมีบทบัญญัติหลายประการที่
ไมเหมาะสมกับภาวะการณของประเทศในปจจุบนั ในการควบคุมการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงและการจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพื่อแกไขและปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง และเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเก็บตัวอยางน้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรวจสอบคุณภาพ หรือสั่งใหผูคาน้ํามันตรวจสอบปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงได อันจะเปนผลตอความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยน้ํามันเชื้อเพลิงเสียใหม จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัตนิ ้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
มาตรา 10 ใหผูคาน้ํามันโดยจัดตั้งเปนสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกประชาชนอยูแลว ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา 6 ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
ใหอธิบดีออกใบอนุญาตตามมาตรา 6 ทวิ ใหแกผูคาน้ํามันตามวรรคหนึ่ง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
และเมื่อไดยื่นคําขอแลวใหดําเนินกิจการโดยจัดตั้งเปนสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกประชาชนตอไปได
มาตรา 11 ใหผูรับจางขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งจะตองขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งไดรับจางทําการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงอยูแลวกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 13 ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ
ใหอธิบดีออกใบอนุญาตตามมาตรา 13 ทวิ ใหแกผูรับจางขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับคําขอ และเมื่อไดยื่นคําขอแลว ใหทําการรับจางทําการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตอไปได
มาตรา 12 ใหผูคาน้ํามันตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ที่จางบุคคลอื่นทําการขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดคุณภาพตามมาตรา 13 แจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการจางบุคคล
ดังกลาวภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพรอมทั้งสงรายละเอียดและเอกสารตามที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนด และในกรณีนี้ใหถือวาการจางบุคคลอื่นทําการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามที่ผูคาน้ํามันไดแจงไวตอ
พนักงานเจาหนาที่มีผลใชบังคับไดตอไปตามสัญญาที่ผูคาน้ํามันไดตกลง กันไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ
ไมถือวาผูคาน้ํามันกระทําการฝาฝนมาตรา 13 ตรี วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
––––––––––––––––––
พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ยังไมมี
บทบัญญัติที่จะใชเปนมาตรการควบคุมและปองกันการปลอมปนคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงได สมควรแกไขเพิ่มเติมเสียใหม
ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

