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พระราชบัญญัติ 
ปันส่วนน้ํามันเชื้อเพลิง 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตย์ทิพอาภา 
พล.อ. พิชเยนทร  โยธิน 

ตราไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
เป็นปีที่ ๗ ในรชักาลปัจจุบัน 

 
โดยท่ีสภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรมีกฎหมายไว้สําหรับปันส่วนน้ํามันเชื้อเพลิง 

เพื่อจะได้มีน้ํามันเชื้อเพลิงใช้ตามความจําเป็นโดยทั่วกัน 
 
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผู้แทนราษฎร ด่ังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปันส่วนน้ํามันเชื้อเพลิง 

พุทธศักราช ๒๔๘๓” 
 
มาตรา ๒๑  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใด จะให้มีการปันส่วนจะได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 
มาตรา  ๔   ให้มีคณะกรรมการปันส่วนน้ํ ามันเชื้อ เพลิ งขึ้นคณะหนึ่ ง  เ ป็น

คณะกรรมการกลาง ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน* เป็นประธาน ผู้แทนกรม
เชื้อเพลิงเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกองทัพเรือ 
ผู้แทนกองทัพอากาศ องค์การละ ๑ นาย เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามนาย ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน* จะได้ต้ังขึ้นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕  คณะกรรมการกลางมีอํานาจหน้าที่ประกาศชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะ

ให้มีการปันส่วน ทําการสอบสวนเพื่อทราบปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิด กําหนดเกณฑ์ปกติและ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๗/-/หน้า ๔๘๖/๔ ตุลาคม ๒๔๘๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราปันส่วนน้ํามันเชื้อเพลิง ควบคุมการซื้อการขายรวมตลอดทั้งวางระเบียบการอนุญาตให้ซื้อและ
ให้ขาย ให้เป็นไปตามความประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบการนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
มาตรา ๖  ให้คณะกรมการจังหวัดภายในเขตจังหวัด คณะกรมการอําเภอภายในเขต

อําเภอ เป็นคณะกรรมการปันส่วนน้ํามันเชื้อเพลิงในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการกลาง
ดําเนินการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  นับแต่วันที่ได้ประกาศชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะให้มีการปันส่วน การ

ซื้อและการขายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนั้นจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งตามกฎ
และระเบียบการซึ่งออกเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

การซื้อ ให้หมายความรวมถึงการได้มาด้วยประการใด ๆ เว้นแต่การนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ 

การขาย ให้หมายความรวมถึงการจําหน่ายไปด้วยประการใด ๆ 
 
มาตรา ๘  เพื่อให้การปันส่วนเป็นไปตามความจําเป็น ให้แบ่งประเภทผู้บริโภค

ออกเป็นหน่วย เพื่อการกําหนดอัตราปันส่วน ดังต่อไปนี้ 
ก. หน่วยส่วนกลาง 

๑. ราชการทหารและองค์การในความควบคุมของราชการทหาร 
๒. ราชการพลเรือนและองค์การในความควบคุมของราชการพลเรือน 

ข. หน่วยส่วนภูมิภาค 
๑. องค์การปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
๒. สาธารณูปโภคของเอกชน 
๓. อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของเอกชน 
๔. องค์การศึกษา พยาบาล นายแพทย์ สัตวแพทย์ ผู้จําหน่ายอาหาร และทําการ

ผลิตอาหาร 
๕. ประชาชน 

ในกรณีที่มีปัญหาว่า ผู้บริโภครายใดพึงเข้าอยู่ในหน่วยใด ให้คณะกรรมการกลางเป็น
ผู้วินิจฉัย 

 
มาตรา ๙  ในการขออนุญาตซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้สําหรับหน่วยส่วนกลาง ให้

กระทรวงเจ้าสังกัดแจ้งรายละเอียดเก่ียวแก่การใช้น้ํามันเชื้อเพลิงตามปกติไปยังคณะกรรมการกลาง
เพื่อพิจารณาอนุญาต 

 
มาตรา ๑๐  ในการขออนุญาตซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้สําหรับหน่วยส่วนภูมิภาค 

ให้ผู้บริโภคซึ่งต้องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเกินกว่าปริมาณที่คณะกรรมการกลางยกเว้นจากการปันส่วน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ย่ืนคําขอโดยใช้แบบพิมพ์ของคณะกรรมการกลางต่อคณะกรมการอําเภอแห่ง



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 
 

ท้องที่ที่ผู้ย่ืนคําขอมีถิ่นที่อยู่ ในกรณีที่จังหวัด เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมืองขออนุญาตให้ย่ืนต่อ
คณะกรมการจังหวัด 

 
มาตรา ๑๑  เมื่อคณะกรมการอําเภอหรือคณะกรมการจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้รับ

ความจํานงจะขอใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจากผู้บริโภคในท้องที่อําเภอ หรือในจังหวัดดังกล่าวมาในมาตรา
ก่อนนี้แล้ว ถ้าคณะกรมการอําเภอหรือคณะกรมการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ออกใบอนุญาต
ตามระเบียบของคณะกรรมการกลางแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงไว้ใช้ได้ในเกณฑ์ปกติ
สําหรับระยะเวลาหนึ่งซึ่งกําหนดไว้เป็นปริมาณเท่าใด 

ในกรณีที่ปรากฏขึ้นภายหลังว่า ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งกําหนดไว้ในใบอนุญาตใด 
มีเหตุสมควรจะเพิ่มหรือลด ให้คณะกรมการอําเภอหรือคณะกรมการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอํานาจที่
จะอนุญาตเพิ่มหรือลดปริมาณให้ใหม่ในใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๒  ผู้ใดเห็นว่าปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่คณะกรมการอําเภออนุญาตให้ซื้อ

ไม่พอแก่การใช้อันจําเป็นของตน หรือผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ผู้นั้นจะอุทธรณ์ไปยัง
คณะกรมการจังหวัดก็ได้ ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคําวินิจฉัยนั้น จะอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการกลางอีกก็
ได้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกลางให้เป็นที่สุด 

ส่วนผู้บริโภคท่ีให้ย่ืนคําขอรับอนุญาตต่อคณะกรมการจังหวัดนั้น ถ้าจะอุทธรณ์ให้ย่ืน
ต่อคณะกรรมการกลาง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกลางให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๑๓  ในการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงทุกคราวไป ผู้ซื้อจักต้องแสดงใบอนุญาตให้ซื้อ

และจะซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงได้ตามปริมาณในเกณฑ์ปกติและตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต เว้น
แต่จะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงบางชนิดและภายในปริมาณ และเงื่อนไขอันคณะกรรมการกลางยกเว้นว่าผู้
ซื้อไม่ต้องมีใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อคณะกรรมการกลางกําหนดอัตราปันส่วนให้ใช้แก่น้ํามันเชื้อเพลิง

ชนิดใดในระยะเวลาใด นับแต่วันที่คณะกรมการอําเภอประกาศอัตราปันส่วนนั้น ณ ที่ว่าการอําเภอ 
สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนั้นภายในระยะเวลานั้น ผู้ได้รับอนุญาตซื้อจะพึงซื้อได้เพียงไม่เกินปริมาณ
ของอัตราปันส่วนสําหรับหน่วยของตน 

อัตราปันส่วนของแต่ละหน่วยผู้บริโภคน้ัน ให้กําหนดเป็นส่วนร้อยของเกณฑ์ปกติ 
 
มาตรา ๑๕  ใบอนุญาตให้ซื้อเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัว ใช้ได้เฉพาะเวลาและตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต จะโอนให้ผู้หนึ่งผู้ใดมิได้ 
 
มาตรา ๑๖  ในการขายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ให้มีการปันส่วน ผู้ขายจักต้องได้รับอนุญาต

จากคณะกรรมการกลาง หรือผู้ที่คณะกรรมการกลางมอบหมาย เว้นแต่จะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงบาง
ชนิดและภายในปริมาณและเงื่อนไขอันคณะกรรมการกลางยกเว้นว่าผู้ขายไม่ต้องมีใบอนุญาต 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กรมเชื้อเพลิง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  ในการซื้อเพื่อขาย ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขาย ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงได้
เฉพาะจากสถานที่ที่ปรากฏในใบอนุญาต 

สําหรับผู้ที่ขายนํ้ามันเชื้อเพลิงบางชนิด ซึ่งขายภายในปริมาณและเงื่อนไขอัน
คณะกรรมการกลางยกเว้นว่าการขายไม่ต้องมีใบอนุญาต ให้ปฏิบัติอย่างการซื้อเพื่อใช้ และให้จัดเข้า
อยู่ในหน่วยประชาชน 

 
มาตรา ๑๘  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขายน้ํามันเชื้อเพลิง ถ้าจะใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนั้นเพื่อ

กิจการใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อขาย ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้บริโภค 
 
มาตรา ๑๙  พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน* มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขายน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อตรวจว่าได้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎกระทรวงหรือระเบียบการซึ่งออกเพื่อดําเนินการให้เป็นไป
ตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้ในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และต่อ
หน้าเจ้าของสถานที่หรือผู้แทน เจ้าของสถานที่หรือผู้แทนต้องให้ความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๒๐  ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือระเบียบการซึ่งออกตาม

ความในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็นผู้บริโภคให้คณะกรมการอําเภอหรือคณะกรมการจังหวัด แล้วแต่
กรณี มีอํานาจยึดใบอนุญาตไว้ช่ัวคราวแล้วพิจารณาว่าจะพึงถอนใบอนุญาตหรือไม่ ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ขาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดใบอนุญาตไว้ช่ัวคราว แล้วรายงานไปยังคณะกรรมการกลาง
เพื่อพิจารณาว่าจะพึงถอนการอนุญาตหรือไม่ 

การยึดใบอนุญาตชั่วคราวนั้น ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน 
 
มาตรา ๒๑  ผู้ใดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ

มาตรา ๑๓ หรือซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเกินกว่าปริมาณที่ตนมีสิทธิจะซื้อได้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินร้อยบาท 

 
มาตรา ๒๒  ผู้ใดขายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ

มาตรา ๑๖ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินร้อยบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้ง
จํา 

 
มาตรา ๒๓  ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ขายน้ํามันเชื้อเพลิงทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 

๑๗ หรือ ๑๘ หรือขายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งไม่มีสิทธิซื้อหรือมีสิทธิซื้อ แต่ขายให้เกินกว่า
ปริมาณที่ผู้บริโภคนั้นมีสิทธิจะซื้อได้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินร้อยบาท หรือจําคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๒๔  ผู้ใดไม่ให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่เข้าไป

ตรวจในสถานที่ของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขายน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา ๑๙ มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินร้อยบาท 



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 ๒๕  การมอบอํานาจหรือต้ังตัวแทนหรือการยื่นคําขอใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือภาษีอากรซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน* 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราช้ันสูงตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
๑.  คําร้องขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้   ฉบับละ .๐๕ บาท 
๒.  คําร้องขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อขาย   ฉบับละ .๑๐ บาท 
๓.  ใบอนญุาตซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้หรือใบแทน  ฉบับละ .๒๐ บาท 
๔.  ใบอนญุาตให้ขายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือใบแทน   ฉบับละ ๑.๐๐ บาท 



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 
 

 *พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๗๕  ในพระราชบัญญัติปันส่วนน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ ให้แก้ไข
คําว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาญ/ผู้จัดทํา 
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 
  
 

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


