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พระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
พระราชบั ญญั ตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํ ากั ดสิ ทธิ แ ละเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
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มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “น้ํามันเชื้อเพลิง” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
““น้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา
(๑) กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับ
เครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา และน้ํามันหลอลื่น
(๒) สิ่งอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่ใชหรือ
อาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอลื่น หรือสิ่งอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอลื่น
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๕ ให ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามคํ า ว า “คลั ง น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ” ในมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
““คลังน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามปริมาณหรือ
ประเภทกิจการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดไวในใบอนุญาต
ใหเป น เขตคลัง น้ํามั น เชื้อ เพลิ ง ตลอดจนสิ่ งกอสราง ถัง ท อ และอุ ปกรณ หรือเครื่องมือต าง ๆ
ที่เกี่ยวของ และรวมถึงสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
ในโรงกลั่นหรือผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
“กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหเรื่องรายละเอียดทางดานเทคนิคหรือเรื่องที่ตอง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อประโยชนของความปลอดภัย ใหเปน ไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุม น้ํามัน เชื้อเพลิง”
ประกอบดวย ปลั ดกระทรวงพลังงานเปน ประธานกรรมการ ผูบัญ ชาการตํารวจแหง ชาติ อธิบ ดี
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดี
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กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน
พลัง งาน ผู แ ทนสภาหอการคา แหง ประเทศไทย ผูแ ทนสภาอุ ตสาหกรรมแหง ประเทศไทย และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
แตงตั้งขาราชการของกรมธุรกิจพลังงานอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองไมเปนที่ปรึกษาพรรคการเมือง
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง และตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ มีผลงาน
และประสบการณที่เกี่ยวของกับสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สิ่งแวดลอม กฎหมาย การควบคุม
น้ํา มัน เชื้อ เพลิ ง และธุร กิ จน้ํ ามั น เชื้ อ เพลิง สาขาละหนึ่ง คน และอยา งนอ ยสองคนให แ ตง ตั้ งจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่ดําเนินงานในองคการสาธารณประโยชน เพื่อการคุมครองสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย
หรือสิ่งแวดลอม”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความใน (๓) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๓) การขออนุญาตใหใชถังหรือภาชนะในการบรรจุ หรือขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิง โดยคิดตามปริมาตรสถานะของเหลว
หรือเทียบเทาตามน้ําหนักในกรณีที่เปนการบรรจุ
หรือขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงสถานะกาซ
(ก) ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ถังละ ๔,๐๐๐ บาท
(ข) ปริมาตรเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร
ใหคิดคาธรรมเนียม ๔๐๐ บาท
ตอปริมาตรทุก ๆ ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร”
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มาตรา ๑๐ คําขอและการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหหรือดําเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบั บ ที่ ๒๘ ลงวั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให ถื อ ว า เป น คํ า ขอและการอนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หรือ
เงื่อนไขที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการบรรจุกาซตามขอ ๒ และที่เกี่ยวกับกฎกระทรวง
ที่ออกตามขอ ๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
ใหนํากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือกําหนดตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของ
มาใชบังคับ
มาตรา ๑๒ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่ออก
หรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ มิใหนํามาใชบังคับแกการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว จนกวาจะมีกฎกระทรวง
ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการกาซ
ปโตรเลียมเหลวที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายในการควบคุมการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีหลายฉบับ โดยเฉพาะกาซ
ปโตรเลียมเหลวที่อยูภายใตบังคับของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
ซึ่งใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน จึงสมควรแกไขโดยรวม
กฎหมายที่เปนเรื่องเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหอยูในฉบับเดียวกันเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน และ
สมควรปรับปรุงบทบัญ ญัติข องกฎหมายดังกลาวในสว นที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งสมควรกําหนดใหกาซปโ ตรเลียมเหลว กาซธรรมชาติ ผลิตภัณ ฑ

ปโตรเลียมอื่น และสิ่งอื่นที่ใชเปนเชื้อเพลิงซึ่งมีลักษณะและองคประกอบใกลเคียงกับเชื้อเพลิงอยูภายใต
การกํากับดูแลของกฎหมาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

