
สรุปผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม 
มกราคม 2557 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมธุรกิจพลังงาน) 
......................................................................................  

 

 สรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการกระท้าความผิดเกี่ยวกับน้้ามันเชื้อเพลิงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ดังนี้ 
 
 1. ผลการจับกุมการกระท้าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต 
และกรมศุลกากร เดือน มกราคม 2557 จ้านวนคดีรวม 598 คดี ปริมาณน้้ามันที่จับกุมได้ 1,143.99 พันลิตร 
(แยกเป็น น้้ามันดีเซล 706.84 พันลิตร น้้ามันเบนซิน 267.85 พันลิตร น้้ามันเตา 153.80 พันลิตร) และสารโซล
เวนท์ 15.50 พันลิตร รวมทั้งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 16.39 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 
(จ้านวนคดี 940 คดี ปริมาณน้้ามันรวม 4,265.58 พันลิตร พบว่าจ้านวนคดีที่จับกุมได้ลดลง 342 คดี หรือลดลง
ร้อยละ 36 ของคดีท้ังหมด แต่ปริมาณน้้ามันที่จับกุมได้ลดลง 3,121.58 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 73 ของปริมาณ
น้้ามันทั้งหมด และปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลง 88.71 ตัน หรือลดลงร้อยละ 84 เนื่องจากสถานการณ์การ
ชุมนุมทางการเมือง ท้าให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจในพ้ืนที่ต่างๆต้องเข้ามาดูแลพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ จึงส่งผลต่อการ
ปราบปรามน้้ามันเถื่อน และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับเดือน ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา พบว่าจ้านวนคดีเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1 แต่ปริมาณน้้ามันลดลงร้อยละ 3 ส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ิมขึ้นประมาณ 13 เท่า ทั้งนี้เพราะกระทรวง
พลังงานได้มีนโยบายเข้มงวดกับการกระท้าผิดเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงท้าให้มีการประสานกับส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ เพื่อเน้นการปราบปรามความผิดดังกล่าว ส่งผลให้การกจับกุมผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับและปริมาณก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเพ่ิมข้ึน 

 
ลักษณะการกระท้าความผิดที่เกิดขึ้น สามารถจ้าแนกเป็นสาเหตุจากการหลีกเลี่ยงภาษี และสาเหตุอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 

 (1) การกระท้าผิดเกี ่ยวกับการหลบเลี ่ยงภาษีหรือคดีน้้ามันเถื ่อน ผลการจับกุมในช่วง เดือน 
มกราคม จ้านวนคดีรวม 469 คดี ปริมาณน้้ามันรวม 389.38 พันลิตร (แยกเป็น เบนซิน 163.75 พันลิตร น้้ามัน
เตา 107.00 พันลิตร น้้ามัน น้้ามันดีเซล 103.14 พันลิตร และสารโซลเวนท์ 15.50 พันลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 (จ้านวนคดีรวม 719 คดี ปริมาณน้้ามันรวม 3,462.88 พันลิตร) พบว่าจ้านวนคดี
จับกุมได้ลดลง 250 คดี หรือลดลงร้อยละ 35 และปริมาณน้้ามันรวมลดลง 3,073.50 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 
89 (เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พบคดีที่จับกุมได้ลดลงร้อยละ 16 แต่ปริมาณน้้ามันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
72) จากสภาพที่จ้านวนคดีและปริมาณน้้ามันลดลงมาก เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ท้าให้
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติต้องระดมเจ้าหน้าที่ต้ารวจจากพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อเข้ามาช่วยเหลือดูแลในพื้นที่
กรุงเทพฯ จึงส่งผลต่อการปราบปรามน้้ามันเถื่อน 
 



 สภาพการกระท้าผิด ลักษณะการลักลอบน้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิงจากประเทศเพื่อนบ้าน พบในพื้นที่
ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุจากราคาน้้ามันของมาเลเซียต่้ากว่าไทย ความแตกต่างของน้้ามันดีเซลประมาณ 12 
บาท/ลิตร (แม้รัฐบาลมีนโยบายดูแลน้้ามันดีเซลไมให้เกิน 30 บาท/ลิตร) และน้้ามันเบนซิน 95 มาเลเซีย มีราคา
ต่้ากว่าเบนซิน (95) และแก๊สโซฮฮล์ของไทยเฉลี่ยประมาณ 19 – 29 บาท/ลิตร จากส่วนต่างดังกล่าวจึงเป็น
แรงจูงใจในการลักลอบน้าเข้าทั้งน้้ามันดีเซลและน้้ามันเบนซิน  
 
 ลักษณะการจับกุมปริมาณน้้ามันเตาและน้้ามันเครื่องใช้แล้วพบในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเลในภาค
กลางและภาคตะวันออกในปริมาณสูงมาก สาเหตุจากการลักลอบขนถ่ายน้้ามันเครื่องที่ใช้แล้วที่มาจากเรือสินค้า
ต่างประเทศ เพ่ือน้ามาสะสมและจ้าหน่ายเป็นน้้ามันเตาให้โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือแก้ไขปัญหา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความร่วมมือการปราบปราม รวมทั้งต้องหามาตรการดูแลน้้ามันเครื่องใช้แล้ว รวมทั้ง
ประสานการดูแลและควบคุมให้เป็นตาม พรบ. วัตถุอันตราย ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของกรมโรงอุตสาหกรรม 
 
 (2) ความผิดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับน้้ามันเถื่อนซึ่งส้านักงานต้ารวจแห่งชาติจับกุมได้  รวม 129 คดี หรือ
ร้อยละ 28 ของคดีท้ังหมด สามารถแยกออกเป็นคดีเก่ียวข้องกับน้้ามันเชื้อเพลิง เช่น การเก็บน้้ามัน, การค้าน้้ามัน
เชื้อเพลิง และอ่ืนๆ จ้านวนรวม 125 คดี หรือประมาณร้อยละ 27 ของคดีทั้งหมด ปริมาณน้้ามันรวม 754.61  
พันลิตร หรือร้อยละ 72 ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด และคดีที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว จ้านวน 4 คดี หรือ 
ร้อยละ 1 ของคดีท้ังหมด ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวม 16.39 ตัน  
 

2. ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้้ามันของสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน ในเดือน 
มกราคม จ้านวน 640 ราย และจ้านวน 1,259 ตัวอย่าง มีลักษณะและคุณภาพเป็นไปตามกรมธุรกิจพลังงาน
ก้าหนด 

 
............................................................................................. 

 

 





ผลการจับกุม หน่วย ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทัง้หมด 

จ านวนคดี ปี 2556 คดี 940 1,217      1,002     1,001      859 937 1,409       960 614 624 572 593 10,728       

ปรมิาณน้ ามันรวม พันลิตร 4,265.58 4,011.68 2,964.33 2,530.21  2,109.88 1,776.36 5,160.49  2,268.73 1,004.08    659.54     901.55    1,181.93 28,834.35   

       -  ดีเซล พนัลิตร 791.67     2,046.71  1,293.77  1,364.74  1,170.06  1,154.63  3,035.28   1,306.28  621.26       458.09      459.36    402.80    14,104.66   

       -  เบนซิน พนัลิตร 377.42     991.32     483.62    432.07     405.30    372.38    1,148.04   422.90    197.42       184.44      254.59    243.12    5,512.61     

       -  เตา พนัลิตร 3,066.20  938.30     1,136.40  719.00     435.40    209.70    921.60     528.90    160.60       10.00       109.00    38.00      8,273.10     

       -  สารโซลเวนท์ พนัลิตร 16.30      3.00        18.44      14.40      10.47      0.60        12.78       0.15        10.20         5.60        91.93         

       -  น ้ามันเคร่ืองใชแ้ล้ว พนัลิตร 4.20        15.00      32.11      84.91      35.00       3.00        -            7.00         73.00      498.00    752.21       

       -  น ้ามันเคร่ือง พนัลิตร 7.69        16.45      1.35        39.05      7.80         6.00        14.00         92.33         

       -  ดีเซลเขยีว พนัลิตร 1.50        0.60           2.10           

       -  กา๊ด(น ้ามัน) พนัลิตร 2.10        0.90        2.40        5.40           

       -  กา๊ซ(LPG) ตัน 105.11     592.29     446.47    156.84     41.93      107.21    560.57     28.23      13.73         22.16       17.77      1.14        2,093.45     

ผลการจับกุม หน่วย ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทัง้หมด 

จ านวนคดี ปี 2557 คดี 598 598           

ปรมิาณน้ ามันรวม พันลิตร 1,143.99  -         -         -         -         -          -         -            -          -         -         1,143.99     

       -  ดีเซล พนัลิตร 706.84     706.84       

       -  เบนซิน พนัลิตร 267.85     267.85       

       -  เตา พนัลิตร 153.80     153.80       

       -  สารโซลเวนท์ พนัลิตร 15.50      15.50         

       -  น ้ามันเคร่ืองใชแ้ล้ว พนัลิตร -            

       -  น ้ามันเคร่ือง พนัลิตร -            

       -  ดีเซลเขยีว พนัลิตร -            

       -  กา๊ด(น ้ามัน) พนัลิตร -            

       -  กา๊ซ(LPG) ตัน 16.39      16.39         

สรุปผลการจับกุม

ผู้กระท าความผิด คดีเก่ียวกับปิโตรเลียม

หน่วยงาน : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กรมศุลกากร และกรมสรรพสามติ



สรปุ ปี 2556 หน่วย ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

 จ านวนคดีทัง้หมด คดี 940 1,217 1,002 1,001 859 937 1,409      960        614        624        572        593        11,300      

ปรมิาณน้ ามันทัง้หมด พันลิตร 4,265.58 4,011.68 2,964.33 2,530.21 2,109.88 1,776.36 5,160.49 2,268.73 1,004.08 659.54    901.55    1,181.93 29,735.90  

จ านวนคดีน้ ามันเถ่ือน คดี 719 817         714 716        611 697 859 745 496        547        487 521 7,811       

ปรมิาณน้ ามันเถ่ือน พันลิตร 3,462.88 1,731.60  1,548.23 1,197.67 789.94    553.92    988.32   932.00    351.36    255.70    371.80   292.36    12,475.76  

      - น ้ามันดีเซล พนัลิตร 109.63     488.18     173.09    223.73    186.82    162.60    260.06    241.46    88.56      109.09    78.69      78.12      2,200.02   

      - น ้ามันเบนซิน พนัลิตร 284.96     459.52     252.50    275.53    299.25    267.32    249.48    236.54    181.40    146.61    193.21    190.24    3,036.55   

      - น ้ามันเตา พนัลิตร 3,049.90  780.00     1,104.20  684.00    291.00    124.00    466.00    454.00    81.00      -         95.00      24.00      7,153.10   

      - น ้ามันเคร่ืองใชแ้ล้ว พนัลิตร -          -         -         -         -         -         -         -           

      - สารโซลเวนท์ พนัลิตร 16.30      3.00        18.44      14.40      10.47      12.78      0.40        -         4.90        -         80.68       

      - น ้ามันกา๊ด พนัลิตร 2.10        0.90        -         2.40        -         -         5.40         

      - กา๊ซ(LPG) ตัน 32.35      13.92      10.08      0.23        2.49        0.10        -         -         -         59.17        

สรปุ ปี 2557 หน่วย ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

 จ านวนคดีทัง้หมด คดี 598 598          

ปรมิาณน้ ามันทัง้หมด พันลิตร 1,143.99  1,143.99   

จ านวนคดีน้ ามันเถ่ือน คดี 469 469          

ปรมิาณน้ ามันเถ่ือน พันลิตร 389.38    -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         389.38     

      - น ้ามันดีเซล พนัลิตร 103.14     103.14      

      - น ้ามันเบนซิน พนัลิตร 163.75     163.75      

      - น ้ามันเตา พนัลิตร 107.00     107.00      

      - น ้ามันเคร่ืองใชแ้ล้ว พนัลิตร -           

      - สารโซลเวนท์ พนัลิตร 15.50      15.50        

      - น ้ามันกา๊ด พนัลิตร -           

      - กา๊ซ(LPG) ตัน -          -           

สรปุการจับกุมผู้กระท าความผิดเก่ียวกับน้ ามันเถ่ือน

 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ    กรมศุลกากร และ กรมสรรพสามิต



ผลการจับกุมผู้กระความผิดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ 

เดือน มกราคม 2557 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

................................. 

 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติมีการจับกุมผู้กระท้าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมในเดือน มกราคม 2557 รวม 212 

คดี มีผู้กระท้าผิดจ้านวน 209 คน ปริมาณน้้ามันและสารโซลเวนท์รวม 844.79 พันลิตร แยกเป็น น้้ามันดีเซล 617.12 

พันลิตร น้้ามันเบนซิน 123.37 พันลิตร น้้ามันเตา 88.80 พันลิตร และสารโซลเวนท์ 15.50 พันลิตร รวมทั้งก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวปริมาณ 16.39 ตัน 

 
 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 (เดือน มกราคม จ้านวนคดี 436 คดี ปริมาณน้้ามันรวม 3,527.87 
พันลิตร และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 105.11 ตัน) พบว่าในปี 2557 ผลการจับกุมจ้านวนคดีลดลง 224 คดี หรือลดลง 
ร้อยละ 51 และปริมาณน้้ามันฯที่จับกุมได้ลดลง 2,683.07 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 76 และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ลดลงปริมาณ 88.71 ตัน หรือลดลงร้อยละ 84 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา จ้านวนคดีที่
จับกุมได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2  แต่ปริมาณน้้ามันที่จับกุมได้ลดลงร้อยละ 11 ส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงประมาณ 13 
เท่า 
 

 การกระท้าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมในพ้ืนที่ต่างๆดังนี้ จ้านวนคดีสูงสุดใน ภาคใต้ จ้านวนคดีรวม 94 คดี 

(ร้อยละ 44 ของคดีทั้งหมด) ปริมาณน้้ามันรวม 110.92 พันลิตร (ร้อยละ 13 ของปริมาณน้้ามันรวมฯ) ส่วนปริมาณ

น้้ามันรวมสูงสุดพบในพ้ืนที่ภาคเหนือ มีปริมาณน้้ามันฯรวม 345.48 พันลิตร (ร้อยละ 41 ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด) 

จ้านวนคดีรวม 48 คดี (ร้อยละ 23 ของคดีท้ังหมด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 13.91 ตัน (ร้อยละ 85 ของปริมาณก๊าซ

ทั้งหมด) นอกจากนี้พบการกระท้าผิดในพื้นท่ีอ่ืนได้แก่ ภาคกลาง จ้านวน 48 คด ี(ร้อยละ 23 ของคดีทั้งหมด) ปริมาณ

น้้ามันรวม 296.80 พันลิตร (ร้อยละ 35 ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 1.64 ตัน (ร้อยละ 10 

ของปริมาณก๊าซทั้งหมด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 16 คดี (ร้อยละ 7 ของคดีทั้งหมด) ปริมาณน้้ามันรวม 

42.59 พันลิตร (ร้อยละ 5 ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด) และภาคตะวันออก จ้านวน 6 คดี (ร้อยละ 3 ของคดีทั้งหมด) 

ปริมาณน้้ามันรวม 49.00 พันลิตร (ร้อยละ 6 ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 0.84 ตัน (ร้อยละ 

5 ของปริมาณก๊าซทั้งหมด) เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่าการจับกุมผู้กระท้าผิดได้สูงสุดในจังหวัดสงขลา จ้านวน 

60 คดี (ร้อยละ 28 ของคดีทั้งหมด) และปริมาณน้้ามันรวม 17.90 พันลิตร (ร้อยละ 2 ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด) 

ส่วนปริมาณน้้ามันที่จับกุมได้สูงสุด พบในจังหวัดน่าน ปริมาณน้้ามันรวม 158.95 พันลิตร (ร้อยละ 19 ของปริมาณ

น้้ามันทั้งหมด) ซึ่งมีจ้านวนคดี 5 คดี (ร้อยละ 2 ของคดีท้ังหมด)  

 



 ลักษณะการกระท้าความผิดเกี่ยวกับน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีการจับกุม สามารถจ้าแนกออกเป็น (1) คดีน้้ามันเถื่อน 

ซึ่งการกระท้าผิดเป็นการครอบครองซึ่งสินค้าเป็นสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน(พระราชบัญญัติ

สรรพสามิต) และการน้าหรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษีหรือของต้องห้ามที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรเข้ามาในประเทศ

(พระราชบัญญัติศุลกากร) และ (2) คดีที่เกี่ยวข้องเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนๆ เช่น พรบ.การค้าน้้ามันเชื้อเพลิง, 

พรบ.ควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง, พรบ.วัตถุอันตราย, พรก.แก้ไขภาวะการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง, ปว.28  เป็นต้น โดย

มีผลการจับกุม ดังนี้ 

 

 1.  คดีน้้ามันเถื่อน มกราคม ผลการจับกุมผู้กระท้าความผิดรวม 83 คดี หรือร้อยละ 39 ของคดีทั้งหมด 

ปริมาณน้้ามันรวม 90.18 พันลิตร หรือร้อยละ 11 ของปริมาณน้้ามันที่จับกุมได้ จ้าแนกเป็นน้้ามันเตา 42.00 พันลิตร 

น้้ามันเบนซิน 19.26 พันลิตร น้้ามันดีเซล 13.42 พันลิตร และสารโซลเวนท์ 15.50 พันลิตร ซึ่งเป็นการจับกุมในพ้ืนที่ 

ภาคใต้ จ้านวน 79 คดี (ร้อยละ 95 ของคดีน้้ามันเถื่อน) ปริมาณน้้ามันรวม 32.68 พันลิตร (ร้อยละ 36 ของปริมาณ

น้้ามันเถื่อน) นอกจากนี้ยังมีการจับกุมในพ้ืนที่ ภาคกลาง จ้านวน 3 คดี (ร้อยละ 4 ของคดีน้้ามันเถื่อน) ปริมาณน้้ามัน

รวม 45.50 พันลิตร (ร้อยละ 50 ของปริมาณน้้ามันเถ่ือน) และพ้ืนที่ ภาคตะวันออก จ้านวน 1 คดี (ร้อยละ 1 ของคดี

น้้ามันเถื่อน) ปริมาณน้้ามันรวม 12.00 พันลิตร (ร้อยละ 13 ของปริมาณน้้ามันเถื่อน) ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายจังหวัด

จ้านวนคดีสูงสุดพบใน จังหวัดสงขลา จ้านวน 60 คดี (ร้อยละ 72 ของคดีน้้ามันเถื่อน) และปริมาณน้้ามันสูงสุดรวม 

17.89 พันลิตร (ร้อยละ 20 ของปริมาณน้้ามันเถ่ือน)  

 

 สาเหตุของการกระท้าผิดเกี่ยวกับน้้ามันเถื่อน ในพ้ืนที่ภาคใต้มีสาเหตุหลักจากความแตกต่างของราคา

น้้ามัน เนื่องจากมาเลเซียมีการควบคุมราคาน้้ามัน ท้าให้ราคาต่้ากว่าของไทย น้้ามันดีเซลประมาณ 18 บาท/ลิตร 

และน้้ามันเบนซิน (95) ประมาณ 19 บาท/ลิตร ส่วนราคาน้้ามันของไทยในเดือน ธันวาคม น้้ามันดีเซลราคา (เฉลี่ย) 

29.99 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มของน้้ามันเบนซินได้แก่ น้้ามันเบนซิน 95, น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95(อี10), น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 

(อี 10) มีราคา(เฉลี่ย) 48.22, 40.70 และ 38.29 บาท/ลิตร ตามล้าดับ จากความแตกต่างของราคาน้้ามันพบว่า

ราคาน้้ามันดีเซลของไทยสูงกว่าประมาณ 12 บาท/ลิตร และกลุ่มน้้ามันเบนซินของไทยสูงกว่าประมาณ 19 - 29 

บาท/ลิตร  

 

 2.  คดีอ่ืนๆ รวมทั้งหมด 129 คดี หรือร้อยละ 61 ของคดีทั้งหมด ปริมาณน้้ามันรวม 754.61 พันลิตร หรือ 

ร้อยละ 89 ของปริมาณน้้ามันท้ังหมด และก๊าซปิโตรเลียมเหลวหนัก 16.39 ตัน  

 

  2.1  การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 2 และ 3 โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้รับ

อนุญาต การครอบครองโดยมิได้เสียภาษี รวมทั้งการเก็บก๊าซฯโดยไม่ได้รับอนุญาต  ซึ่งมีการจับกุมในเพิงพักไม่มีเลขที่ 



(คอกน้้ามัน) สถานบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ที่กักเก็บน้้ามัน และร้านจ้าหน่ายก๊าซฯรวม 117 คดี (ร้อยละ 91 ของคดี

อ่ืนๆ) ปริมาณน้้ามันรวม 728.99 พันลิตร (ร้อยละ 97 ของปริมาณน้้ามันรวมคดีอ่ืนๆ) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

13.91 ตัน (ร้อยละ 85 ของปริมาณก๊าซฯทั้งหมด) 

 

.2.2  การจัดตั้งสถานีบริการอัตโนมัติโดยไม่ยื่นขอจดทะเบียน ซึ่งมีการจับกุมสถานที่ให้บริการน้้ามัน

อัตโนมัติรวม 3 คดี (ร้อยละ 2 ของคดีอ่ืนๆ) ปริมาณน้้ามันรวม 0.47 พันลิตร (ร้อยละ 0.06 ของปริมาณน้้ามันรวมคดี

อ่ืนๆ) 

 

  2.3 การลักลอบบรรจุถังหุงต้มของผู้ค้าอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และการไม่ปฏิบัติตามวิธีความ

ปลอดภัย จ้านวนรวม 2 คดี (ร้อยละ 2 ของคดีอ่ืนๆ) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2.48 ตัน (ร้อยละ 15 ของปริมาณก๊าซฯ

ทั้งหมด) 
 

  2.4  คดีการกระท้าผิดอื่นๆ จ้านวนคดีรวม 7 คดี (ร้อยละ 5 ของคดีอ่ืนๆ) ปริมาณน้้ามันรวม 25.16 

พันลิตร (ร้อยละ 3 ของปริมาณน้้ามันรวมในคดีอ่ืนๆ)  

 

………………………………………………………… 



ผลการจับกุม หน่วย ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค รวม
1. ผลการจับกุมทัง้หมด คดี 436 670        469 507 374 390 832 442 146 168 227 208 4,869
2. จ้านวนผู้ต้องหา คน 435 672 459 509 367 391 811 452 151 158 224 210 4,839       
3. ปริมาณน้ ามันทัง้หมด พันลติร 3,527.87   3,131.80 2,147.97 1,887.27 1,532.37 1,450.82 4,825.28 1,656.78 685.16   444.68  593.98  949.51   22,833.47 
 -  ดีเซล พนัลิตร 721.59      1,708.04  1,179.78  1,219.34  1,035.97  1,021.78  2,927.34  1,190.39  533.88    367.75  399.64  339.57    12,645.08 
 -  ดีเซล(น ้ามนัเขียว) พนัลิตร -           1.50       0.60       2.10        
 -  เบนซิน พนัลิตร 173.68      760.50    306.28    232.93    149.34    158.69    993.55    249.84    44.28      59.93    94.54    85.94      3,309.49   
 -  เตา พนัลิตร 2,602.30    628.80    617.80    435.00    258.40    230.70    861.60    205.90    82.60      10.00    24.00    26.00      5,983.10   
 -  น ้ามนัเคร่ือง พนัลิตร 7.69          16.45      -         -         1.35       39.05      7.80       6.00       14.00      92.33       
 -  น ้ามนัเคร่ืองใช้แล้ว พนัลิตร 4.20          15.00      32.11      -         84.91      35.00      3.00       7.00      73.00    498.00    752.21     
 -  โซลเวน้ท์ พนัลิตร 16.30        3.00       12.00      -         0.60       0.15       9.80       2.80      44.65       
 -  กา๊ซปิโตรเลียมเหลว ตัน 105.11      592.29    446.47    156.84    41.93      107.21    560.57    28.23      13.73      22.16    17.77    1.14       2,093.45   
 - อืน่(น ้ามนักา๊ด) พนัลิตร 2.10          2.40 4.50        

ผลการจับกุม หน่วย ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค รวม
1. ผลการจับกุมทัง้หมด คดี 212 -        -        -        -        -        -        -        -        -      -      -        212
2. จ้านวนผู้ต้องหา คน 209 -         -         -         -         -         -         -         -        -       -       -        209         
3. ปริมาณน้ ามันทัง้หมด พันลติร 844.79      -        -        -        -        -        -        -        -        -      -      -        844.79     
 -  ดีเซล พนัลิตร 617.12      -         -         -         -         -         -         -         -        -       -       -        617.12     
 -  ดีเซล(น ้ามนัเขียว) พนัลิตร -           -         -        -          
 -  เบนซิน พนัลิตร 123.37      -         -         -         -         -         -         -         -        -       -       -        123.37     
 -  เตา พนัลิตร 88.80        -         -         -         -         -         -         -         -        -       -       -        88.80       
 -  น ้ามนัเคร่ือง พนัลิตร -           -         -         -         -         -         -         -         -        -          
 -  น ้ามนัเคร่ืองใช้แล้ว พนัลิตร -           -         -         -         -         -         -         -       -       -        -          
 -  โซลเวน้ท์ พนัลิตร 15.50        -         -         -         -         -         -        -       15.50       
 -  กา๊ซปิโตรเลียมเหลว ตัน 16.39        -         -         -         -         -         -         -         -        -       -       -        16.39       
 - อืน่(น ้ามนักา๊ด) พนัลิตร -           -         -          

ปี 2557

ปี 2556

สรุปผลการจับกุมผู้กระท าผิดเก่ียวกับน้ ามันเช้ือเพลงิและก๊าซ
หน่วยงาน  : ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 



จ านวน
ดีเซล เตา เบนซิน น้ ามันเครื่องใช้แล้ว น้ ามันเครื่อง น้ ามันก๊าด รวม โซลเวน้ท์ ก๊าช

คดี (ราย) พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร ตัน
เชยีงใหม่ 4 5.69       2.94       8.63       
น่าน 5 88.35      70.60      158.95    9.22       
ล้าพนู 5 14.00      16.48      30.47      
อตุรดิตถ์ 2 -         3.83       
ตาก 25 116.00    116.00    
พษิณุโลก 3 9.22       2.00       11.22      
อทัุยธานี 2 8.00       8.00       16.00      
พจิิตร 2 4.20       4.20        0.86       

48 245.46   -        100.02   -                     -          345.48    -        13.91     
ขอนแกน่ 4 19.50      19.50      
นครราชสีมา 9 18.94      18.94      
อา้นาจเจริญ 1 0.08       0.08       
เพชรบรูณ์ 2 3.70       0.37       4.07        

16 42.14     -        0.45       -                     -          -        42.59      -        -        

พระนครศรีอยุธยา 1 0.80       0.80       
สระบรีุ 11 70.90      70.90      
ฉะเชงิเทรา 4 14.50      14.50      

ปทุมธานี 15 67.10      67.10      1.64       
สมุทรปราการ 2 30.00      30.00      
สมุทรสาคร 15 63.20      50.30      113.50    

48 216.50   80.30     -        -                     -          -        296.80    -        1.64       
ชลบรีุ 3 2.00       24.00      26.00      
ระยอง 2 23.00      23.00      
สระแกว้ 1 -         0.84       

6 25.00     24.00     -        -                     -          -        49.00      -        0.84       
นครศรีธรรมราช 5 7.00       6.80       13.80      
พทัลุง 1 0.60       0.60        
สงขลา 60 9.48       8.42       17.90      
สตูล 4 0.20       0.95       1.15        
สุราษฎร์ธานี 11 67.60      2.84       70.44      
ยะลา 2 0.35       0.35        
นราธวิาส 11 3.74       2.95       6.69        

94 88.02     -        22.90     -                     -          -        110.92    -        -        
212 617.12   104.30   123.37   -                     -          -        844.79    -        16.39     

การจับกุมผู้กระท าความผิดแยกตามจังหวัด
ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

ตะวนัออก

รวม

ใต้

รวม
รวม

เหนือ

รวม

อสีาน

รวม

กลาง

รวม

น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน

ภาค จังหวดั

 มกราคม 2557



สรุป หน่วย ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค รวม
1. จ านวนคดีทัง้หมด คดี 436 670 469 507 374 390 832 442 146 168 227 208 4,869
 ปริมาณน้ ามันทัง้หมด พันลติร 3,527.87 3,131.80 2,147.97 1,887.27 1,532.37 1,450.82 4,825.28 1,656.78 685.16  444.68  593.98  949.51   22,833.47 
2.จ านวนคดีน้ ามันเถ่ือน คดี 215 270 181       222 126 150 282 227 28 91 142 136 2,070       
   ปริมาณน้ ามันเถ่ือน พันลติร 2,725.17 853.16   731.87   554.73   212.42   228.39   653.11   320.05   33.04    40.84    64.22    59.93     6,476.93   
 - น ้ามนัดีเซล พนัลิตร 39.55      149.51    59.10      78.33      52.73      29.76      152.12    125.57    1.78      18.75    18.97 14.88 741.04     
 - น ้ามนัเบนซิน พนัลิตร 81.22      228.70    75.17      76.39      43.29      53.63      94.99      63.48      28.26    22.09    33.16 33.05 833.44     
 - สารโซลเวนท์ พนัลิตร 16.30      3.00       12.00      -        -        -        2.10 33.40       
 - น ้ามนัเคร่ือง พนัลิตร 1.45       -        -        -        -        1.45        
 - น ้ามนัเคร่ืองใช้แล้ว พนัลิตร -        -        -        -        -        -          
 - น ้ามนัเตา พนัลิตร 2,586.00  470.50    585.60    400.00    114.00    145.00    406.00    131.00    3.00      10.00 12.00 4,863.10   
 - น ้ามนักา๊ด พนัลิตร 2.10       2.40       4.50        
 - กา๊ซปิโตรเลียมเหลว ตัน 19.44 32.35 13.92      -        10.08 0.23       2.49       0.10       78.61       

สรุป หน่วย ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค รวม
1. จ านวนคดีทัง้หมด คดี 212 212
 ปริมาณน้ ามันทัง้หมด พันลติร 844.79    -        -        -        -        -        -        -        -       -       -       -        844.79     
2.จ านวนคดีน้ ามันเถ่ือน คดี 83 -        -        -        -        -        -        -        -       -       -       -        83           
   ปริมาณน้ ามันเถ่ือน พันลติร 90.18     -        -        -        -        -        -        -        -       -       -       -        90.18       
 - น ้ามนัดีเซล พนัลิตร 13.42      -        -        -        -        -        -        -        -       -       -       -        13.42       
 - น ้ามนัเบนซิน พนัลิตร 19.26      -        -        -        -        -        -        -        -       -       -       -        19.26       
 - สารโซลเวนท์ พนัลิตร 15.50      -        -        -        -        -        -       15.50       
 - น ้ามนัเคร่ือง พนัลิตร -        -        -        -        -        -          
 - น ้ามนัเคร่ืองใช้แล้ว พนัลิตร -        -        -        -        -        -          
 - น ้ามนัเตา พนัลิตร 42.00      -        -        -        -        -        -        -        -       -       -        42.00       
 - น ้ามนักา๊ด พนัลิตร -         -        -          
 - กา๊ซปิโตรเลียมเหลว ตัน -        -        -        -        -        -        -        -          

การจับกุมผู้กระท าความผิดเก่ียวกับคดีน้ ามันเถ่ือน
ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

 มกราคม  2557

 มกราคม - ธนัวาคม  2556



รูปแบบคดี  (2556) ม.ค ดีเซล เบนซิน เตา เคร่ือง ก๊าด เคร่ือง* ใช้แล้ว* รวม โซลเวนท์ LPG

ราย ตัน

 - พรบ.ควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 162 468.01   18.75     16.30      503.06     

 -พรบ. การคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 29 91.03     27.52     118.55     43.98     

 -พรบ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 13 0.20       0.10       0.30         1.29       

 -ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 28 ลงวนัท่ี24 ธนัวาคม 2514 3 -           35.80     

 -พรก. แกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลน น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2528 1 -           1.98       

 -ความผิดตามกฏหมายอ่ืน ๆ 13 122.80   46.10     7.29       4.20       180.39     2.63       

รวมคดีน า้มนัและก๊าซ 221 682.04   92.47     16.30      -         7.29       4.20       802.30     -         85.67     

 -พรบ. ภาษีศุลกากร พ.ศ. 2469 39 7.07       26.60     33.67       19.44     

 -พรบ. ภาษีสรรพาสามิต พ.ศ. 2527 176 32.48     54.62     2,586.00 2.10       0.40       2,675.60  16.30     

รวมคดีน า้มนัเถื่ อน 215 39.55     81.22     2,586.00 -         2.10       0.40       -         2,709.27  16.30     19.44     

รวมคดีทั้งหมดปี 56 436 721.59   173.68   2,602.30 -         2.10       7.69       4.20       3,511.57  16.30     105.11   

จ านวนคน 435

รูปแบบคดี  (2556) ม.ค ดีเซล เบนซิน เตา เคร่ือง ก๊าด เคร่ือง* ใช้แล้ว* รวม โซลเวนท์ LPG

ราย ตัน

 - พรบ.ควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 117 589.36   92.83     46.80      728.99     13.91     

 -พรบ. การคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 3 0.47       0.47         

 -พรบ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 -           

 -ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 28 ลงวนัท่ี24 ธนัวาคม 2514 1 -           1.64       

 -พรก. แกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลน น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2528 1 -           0.84       

 -ความผิดตามกฏหมายอ่ืน ๆ 7 14.34     10.82     25.16       

รวมคดีน า้มนัและก๊าซ 129 603.70   104.11   46.80      -         -         -         754.61     -         16.39     

 -พรบ. ภาษีศุลกากร พ.ศ. 2469 17 3.53       4.66       8.19         

 -พรบ. ภาษีสรรพาสามิต พ.ศ. 2527 66 9.89       14.61     42.00      66.50       15.50     

รวมคดีน า้มนัเถื่ อน 83 13.42     19.26     42.00      -         -         -         -         74.68       15.50     -         

รวมคดีทั้งหมดปี 56 212 617.12   123.37   88.80      -         -         -         -         829.29     15.50     16.39     

จ านวนคน 209

พันลิตร

พันลิตร



หมายเหตุ*
1. พรบ. ควบคุมน้ ามันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2542 4. ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที ่28 ลงวันที ่24 ธนัวาคม  2514
 - การประกอบกจิการควบคุม ประเภทที ่1,2,3 โดยไมไ่ด้รับอนุญาต  - ไมแ่สดงใบอนุญาตการประกอบกจิการ
 - เกบ็น ้ามนัโดยไมแ่จ้งเจ้าหน้าที ่  - บรรจุกา๊ซลงถังกา๊ซหุงต้มข้ามย่ีห้อ
2. พรบ. การค้าน้ ามันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2543  - ไมแ่สดงใบอนุญาตไวท้ีเ่ปิดเผย
 - ไมจ่ดทะเบียนเป็นผู้ค้าน ้ามนั  - พนักงานบรรจุกา๊ซไมม่บีัตร
 - เปิดสถานีบริการ (ปัม๊)ไมจ่ดแจ้ง 5. พรบ. ภาษีศุลกากร พ.ศ. 2469
 - ขนส่งน ้ามนัโดยไมจ่ดแจ้ง  - ผู้ใดน้าหรือพาของทียั่งมไิด้เสียภาษ ีหรือของต้องห้ามหรือทียั่งมไิด้ผ่านศุลกากร
 - ไมม่ใีบอนุญาตขับขีส่่งชนิดที ่4 6. พรบ. ภาษีสรรพาสามิต พ.ศ. 2527
3. พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  - มไีวใ้นครอบครองซ่ึงสินค้าเป็นสินค้าทียั่งมไิด้เสียภาษ ีหรือเสียภาษไีมค่รบถ้วน
 - มไีวห้รือครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 7. พรก. แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2541
 - มไีวห้รือครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย ชนิดที ่3 เกนิกวา่ใบอนุญาตก้าหนด  - บรรจุกา๊ซข้ามย่ีห้อ (ไมติ่ดซีล)

 - ขายหรือจ้าหน่ายซ่ึงกา๊ซทีบ่รรจุใส่ถังกา๊ซหุงต้มแล้วไมม่อีปุกรณ์ปิดผนึกลิ น
 - ลักลอบบรรจุกา๊ซ
8. ความผิดตามกฏหมายอ่ืน ๆ



สรุปผลการจับกุมการกระท าผิดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียม 

เดือน มกราคม 2557 

            กรมสรรพสามิต 

.......................................................................................................... 

กรมสรรพสามิตได้สรุปผลการจับกุมผู้กระท้าผิดของเดือน มกราคม รวม 256 คดี ปริมาณน้้ามัน

รวม 215.59 พันลิตร โดยสามารถจ้าแนกเป็น น้้ามันเบนซิน 89.67 พันลิตร น้้ามันเตา 77.00 พันลิตร และ

น้้ามันดีเซล 48.92 พันลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับผลการจับกุมในช่วงเดียวกันของปี 2556 (จ้านวนคดี 427 

คดี ปริมาณน้้ามันรวม 825.51 พันลิตร) พบว่าจ้านวนคดีที่จับกุมได้ลดลง 171 คดี หรือลดลงร้อยละ 40 

และปริมาณน้้ามันรวมลดลง 609.92 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 74 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ธันวาคม 

ที่ผ่านมา พบว่าจ้านวนคดีลดลงร้อยละ 3 แต่ปริมาณน้้ามันรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 โดยสรุปพบว่าน้้ามันเตา

และน้้ามันดีเซลมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ปริมาณน้้ามันเบนซินลดลง รวมทั้งไม่มีการจับกุมสารโซลเวนท์  

 

จากข้อมูลการจับกุมผู้กระท้าผิดในพื้นที่ต่างๆสรุปได้ดังนี้ จ้านวนคดีที่จับกุมได้สูงสุดในภาคใต้ 

จ้านวนคดีรวม 241 คดี (ร้อยละ 94 ของคดีทั้งหมด) และปริมาณน้้ามันรวมสูงสุด 112.76 พันลิตร (ร้อยละ 

52 ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด) นอกจากนี้พบการกระท้าผิดในพ้ืนที่ ภาคเหนือ จ้านวน 4 คดี (ร้อยละ 2 ของ

คดีทั้งหมด) ปริมาณน้้ามันรวม 3.80 พันลิตร (ร้อยละ 2 ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด) ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

จ้านวน 6 คดี (ร้อยละ 2 ของคดีทั้งหมด) ปริมาณน้้ามันรวม 22.03 พันลิตร (ร้อยละ 10 ของปริมาณน้้ามัน

ทั ้งหมด) และภาคกลาง จ้านวน 4 คดี (ร้อยละ 2 ของคดีทั ้งหมด) ปริมาณน้้ามันรวม 65.00 พันลิตร  

(ร้อยละ 30 ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด) และภาคตะวันออก จ้านวน 1 คดี (ร้อยละ 0.4 ของคดีทั้งหมด) 

ปริมาณน้้ามันรวม 12.00 พันลิตร (ร้อยละ 6 ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด) 

 

หากพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัด พบว่าจังหวัดสงขลามีจ้านวนคดีสูงสุด จ้านวน 133 คดี  

(ร้อยละ 52 ของคดีทั้งหมด) ปริมาณน้้ามันรวม 48.88 พันลิตร (ร้อยละ 23 ของปริมาณน้้ามันฯทั้งหมด) 

หากพิจารณาปริมาณน้้ามันรวมสูงสุดพบในจังหวัดสมึทรปราการ มีปริมาณน้้ามัน 65.00 พัลิตร (น้้ามันเตา

ทั้งหมด) แต่มีจ้านวนคดีเพียง 4 คดี (ร้อยละ 2 ของคดีทั้ งหมด) นอกจากนี้ยังมีการจับกุมในพ้ืนที่ต่างๆได้แก่ 

ภาคเหนือ พบในจังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในจังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, 

ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ภาคตะวันออกพบในจังหวัดชลบุรี และภาคใต้ พบในจังหวัด กระบี่, นครศรีธรรมราช,  

สุราษฎร์ธานี, ตรัง, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส  



 จากข้อมูลผลการจับกุมการกระท้าผิดในการครอบครองสินค้าซึ่งมิได้เสียภาษีสรรพสามิต พบว่า

พ้ืนที่ภาคใต้ มีจ้านวนคดีสูงที่สุด สาเหตุจากราคาน้้ามันในประเทศมาเลเซียต่้ากว่าของไทย น้้ามันดีเซล

ประมาณ 18 บาท/ลิตร และน้้ามันเบนซิน (95) ประมาณ 19 บาท/ลิตร ส่วนราคาน้้ามันของไทยในเดือน 

ธันวาคม น้้ามันดีเซลราคา (เฉลี่ย) 29.99 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มของน้้ามันเบนซินได้แก่ น้้ามันเบนซิน 95, น้้ามัน

แก๊สโซฮอล์ 95(อี10), น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) มีราคา(เฉลี่ย) 48.22, 40.70 และ 38.29 บาท/ลิตร 

ตามล้าดับ จากความแตกต่างของราคาน้้ามันพบว่าราคาน้้ามันดีเซลของไทยสูงกว่าประมาณ 12 บาท/ลิตร 

และกลุ่มน้้ามันเบนซินของไทยสูงกว่าประมาณ 19 - 29 บาท/ลิตร 

.................................................................................... 



ผลการจับกุม หน่วย ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค รวม

1. ผลการจับกุมทัง้หมด คดี 427 465        422        391         377        393        421        380        278        333        216         265        4,368     

2. ปรมิาณน้ ามันทัง้หมด พันลิตร 825.51   928.29   856.14   726.49     498.10   308.80   536.96    552.70    194.39    112.92    198.97     136.66    5,875.93 

       -  ดีเซล พนัลิตร 54.17      160.56    67.81      93.42       96.70      90.07      141.80    87.11      33.01      43.83      27.73       30.90      927.10    

       -  เบนซิน พนัลิตร 154.45    208.83    146.29    148.67     199.93    164.73    173.38    107.59    82.98      69.09      83.44       93.77      1,633.15  

       -  โซลเวน้ท์ พนัลิตร 15.00      3.00        18.44      14.40       10.47      12.78      -         0.40        2.80         77.28      

       -  เตา พนัลิตร 601.90    555.00    623.60    470.00     191.00    54.00      209.00    358.00    78.00      85.00       12.00      3,237.50  

       - อืน่ๆ(น ้ามันกา๊ด) พนัลิตร 0.90        0.90        

ผลการจับกุม หน่วย ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค รวม

1. ผลการจับกุมทัง้หมด คดี 256 -         -         -          -         -         -         -         -         -         -          -         256        

2. ปรมิาณน้ ามันทัง้หมด พันลิตร 215.59    -         -         -          -         -         -         -         -         -         -          -         215.59    

       -  ดีเซล พนัลิตร 48.92      -         -         -          -         -         -         -         -         -         -           -         48.92      

       -  เบนซิน พนัลิตร 89.67      -         -         -          -         -         -         -         -         -         -           -         89.67      

       -  โซลเวน้ท์ พนัลิตร -         -         -         -          -         -         -         -         -           -         

       -  เตา พนัลิตร 77.00      -         -         -          -         -         -         -         -         -           -         77.00      

       - อืน่ๆ พนัลิตร -         -         

 ปี 2557

 ปี 2556

สรุปผลการจับกุมผู้กระท าผิดกฏหมายสรรพสามิต

สนิค้าประเภทน้ ามันและผลติภัณฑ์น้ ามัน

หน่วยงาน   กรมสรรพสามิต



ภาค จังหวัด รวมทัง้สิน้

ดีเซล เตา เบนซิน รวม โซลเว้นท์ รวมทัง้หมด

คดี (ราย) พันลติร พันลติร พันลติร พันลติร พันลติร พันลติร

แพร่ 1 0.20     0.20     0.20        

อตุรดิตถ์ 3 3.60     3.60     3.60        

รวม 4 -      -      3.80     3.80     -      3.80        

นครราชสีมา 1 0.80     0.60     1.40     1.40        

บุรีรัมย์ 1 1.00     1.00     1.00        

ร้อยเอด็ 1 16.00    16.00   16.00       

ขอนแกน่ 3 3.63     3.63     3.63        

รวม 6 17.80   -      4.23     22.03   -      22.03      

สมทุรปราการ 4 65.00    65.00   65.00      

รวม 4 -      65.00   -      65.00   -      65.00      

ชลบุรี 1 12.00    12.00   12.00      

รวม 1 -      12.00   -      12.00   -      12.00      

กระบี่ 1 0.10     0.10     0.10        

นครศรีธรรมราช 4 7.32     7.32     7.32        

สุราษฏร์ธานี 20 5.20     4.04     9.24     9.24        

สงขลา 133 11.95    36.93    48.88   48.88      

ตรัง 11 6.82     6.82     6.82        

พทัลุง 5 2.45     2.45     2.45        

สตูล 8 7.30     1.15     8.45     8.45        

ปัตตานี 10 0.22     3.52     3.74     3.74        

ยะลา 5 1.00     2.59     3.59     3.59        

นราธวิาส 44 5.45     16.73    22.18   22.18      

รวม 241 31.12   -      81.65   112.76  -      112.76    

กทม -      -         

สตป. -      -         

รวม -         -      -      -      -      -      -         

รวม 256 48.92   77.00   89.67   215.59  -      215.59    

2 12.00    6.00     18.00   18.00      

หมายเหตุ สตป. : ส้านักตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม

เหนือ

รายละเอียดจ านวนคดี  และผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

กลาง

ตะวนัออก

               มกราคม 2557

คดีและปริมาณทีจั่บกุมร่วมกับ สตช.

ใต้

น้ ามันและผลติภัณฑ์น้ ามัน



การจับกุมการลักลอบน้ ามันดีเซล และน้ ามันเบนซิน 

เดือน มกราคม 2557 

กรมศุลกากร 

                                       .................................................................................................................................. 

จากผลการจับกุมการลักลอบน้้ามันดีเซลและเบนซิน เดือน มกราคม 2557 จ้านวนรวม 

132 ราย ปริมาณน้้ามันรวม 101.61 พันลิตร แบ่งเป็นน้้ามันดีเซล 71 ราย ปริมาณน้้ามันดีเซล 40.80 พันลิตร 

และน้้ามันเบนซิน 61 ราย ปริมาณน้้ามันเบนซิน 60.81 พันลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 

(จ้านวน 102 ราย ปริมาณน้้ามันรวม 89.51 พันลิตร) มีการจับกุมผู้กระท้าผิดเพ่ิมข้ึน 30 ราย หรือเพ่ิมข้ึนร้อย

ล ะ  2 9 

และปริมาณน้้ามันเพ่ิมขึ้น 12.10 พันลิตร หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ธันวาคม 

2 5 5 6 

ที่ผ่านมา จ้านวนรายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 และปริมาณน้้ามันเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

  

การพิจารณาตามพ้ืนที่ มีผลการจับกุมและด้าเนินคดี ดังนี้ 

 (1) ส้านักสืบสวนและปราบปราม (สสป.) ทั่วประเทศ จับกุมผู้กระท้าผิดจ้านวนรวม 14 

รายปริมาณน้้ามันดีเซลทั้งหมดรวม 4.73 พันลิตร  

 

(2) ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ. 4. มีการจับกุมผู้กระท้าผิดรวม 18 ราย ปริมาณน้้ามัน

ดีเซลทั้งหมดรวม 3.36 พันลิตร  

 

 (3) ด่านศุลกากรจ้าแนกตามพ้ืนที่ มีผลการจับกุมผู้ลักลอบน้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิงสรุปได้ ดังนี้ 

 

การจับกุมผู้ลักลอบน้้ามันสูงสุดพบในจังหวัดสงขลา จ้านวนรวม 82 ราย หรือร้อยละ 62 

ของจ้านวนรายทั้งหมด ปริมาณน้้ามันรวม 88.90 พันลิตร หรือร้อยละ 87 ของปริมาณน้้ามันทั ้งหมด 

รองลงมาเป็นจังหวัดนราธิวาส จ้านวน 15 ราย หรือร้อยละ 11 ของจ้านวนรายทั้งหมด ปริมาณน้้ามันรวม 4.28 

พันลิตร หรือร้อยละ 4 ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด และจังหวัดสตูล จ้านวน 3 ราย หรือร้อยละ 2 ของจ้านวน

รายทั้งหมด ปริมาณน้้ามันรวม 0.34 พันลิตร หรือร้อยละ 0.3 ของปริมาณน้้ามันท้ังหมด  

 

หากพิจารณาผลการจับกุมจ้าแนกตามด่านศุลกากร พบว่าด่านปาดังเบซาร์ มีการจับกุม

สูงสุด (จ้านวน 61 ราย หรือร้อยละ 21 ของจ้านวนรายทั้งหมด ปริมาณน้้ามันรวม 86.60 พันลิตร หรือร้อย

ละ 85ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด) รองลงมาเป็นด่านสะเดา (จ้านวน 13 ราย หรือร้อยละ 10 ของจ้านวนราย

ทั้งหมด ปริมาณน้้ามันรวม 1.42 พันลิตร หรือร้อยละ 1 ของปริมาณน้้ามันทั้งหมด) 

 



 สรุปสถานการณ์การลักลอบน้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิง พบการลักลอบน้าเข้าตามแนวชายแดนใน

พ้ืนที่ภาคใต้มีสาเหตุจากราคาน้้ามันในประเทศมาเลเซียต่้ากว่าของไทย น้้ามันดีเซลประมาณ 18 บาท/ลิตร 

และน้้ามันเบนซิน (95) ประมาณ 19 บาท/ลิตร ส่วนราคาน้้ามันของไทยในเดือน ธันวาคม น้้ามันดีเซลราคา 

(เฉลี่ย) 29.99 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มของน้้ามันเบนซินได้แก่ น้้ามันเบนซิน 95, น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95(อี10), 

น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) มีราคา(เฉลี่ย) 48.22, 40.70 และ 38.29 บาท/ลิตร ตามล้าดับ จากความ

แตกต่างของราคาน้้ามันพบว่าราคาน้้ามันดีเซลของไทยสูงกว่าประมาณ 12 บาท/ลิตร และกลุ่มน้้ามันเบนซิน

ของไทยสูงกว่าประมาณ 19 - 29 บาท/ลิตร จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบน้าเข้าน้้ามันเข้ามาใช้ใน

ประเทศ หากพิจารณาการกระท้าผิดในการลักลอบน้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิง พบว่ามีการลักลอบมีปริมาณน้้ามัน

เฉลี่ย 770 ลิตร/ราย  

......................................................  
 



ปี ปี

2556 2556

ราย ปริมาณ (พันลิตร) ราย ปริมาณ (พันลิตร) ราย ปริมาณ (พันลิตร) ราย ปริมาณ (พันลิตร) ราย ปริมาณ (พันลิตร) ราย ปริมาณ (พันลิตร)

ม.ค. 34 22.71              68 66.80              102      89.51              ม.ค. 71 40.80              61 60.81              132       101.61             

ก.พ. 58 179.91             54 47.67              112      227.58             ก.พ.

ม.ีค. 86 46.18              43 43.25              129      89.43              ม.ีค. -        -                  

เม.ย. 68 54.93              55 53.39              123      108.32             เม.ย. -        -                  

พ.ค. 51 37.51              57 59.33              108      96.84              พ.ค. -        -                  

ม.ิย. 81 43.38              86 59.66              167      103.04             ม.ิย. -        -                  

ก.ค. 87 11.99              95 8.26                182      20.25              ก.ค. -        -                  

ส.ค. 68 53.58              78 66.89              146      120.46             ส.ค. -        -                  

ก.ย. 97 54.37              95 70.96              192      125.33             ก.ย. -        -                  

ต.ค. 55 46.52              68 55.42              123      101.94             ต.ค. -        -                  

พ.ย. 61 31.99              68 76.61              129      108.60             พ.ย. -        -                  

ธ.ค. 68 32.34              53 64.32              121      96.66              ธ.ค. -        -                  

รวม 814 615.40            820 672.56            1,634   1,287.96         รวม 71 40.80              61 60.81              132       101.61            

ผลการจับกุมการลกัลอบน้ ามันดีเซล และน้ ามันเบนซิน ของกรมศุลกากร 

น้ ามนัเบนซิน

ประจ าปี พ.ศ. 2557

ลักลอบน าเข้า

น้ ามนัดีเซล น้ ามนัเบนซิน รวม

ประจ าปี พ.ศ. 2556

ลักลอบน าเข้า

น้ ามนัดีเซล รวม



ราย พันลิตร ราย พันลิตร ราย พันลิตร

สสป. สสป. 14     4.73       -          -      14      4.73     

ศภ.4 ศภ.4 18     3.36       -          -      18      3.36     

ภาคที ่1 ภาคท่ี 1 -         -       

รวม 32    8.09     -        -     32      8.09     

ตากใบ -        -         -          -      -         -       

สุไหง -โกลก 5       1.10       10       3.18    15      4.28     

รวม 5      1.10     10     3.18   15      4.28     

สงขลา 1       0.09       4         0.39    5        0.48     

ปาดังเบซาร์ 21     30.20     40       56.40  61      86.60    

สะเดา 10     1.10       3         0.32    13      1.42     

ท่าอากาศยาน 1         0.18    1        0.18     

นาทวี 2         0.22    2        0.22     

รวม 32    31.39    50     57.51 82      88.90    

สตูล -        -         -          -      -         -       

วงัประจัน 2       0.22       1         0.12    3        0.34     

รวม 2      0.22     1       0.12   3        0.34     

ยะลา เบตง -         -       

รวม -         -       

ท่าล่ี

รวม

รวม

รวมทัง้หมด 71    40.80    61     60.81 132     101.61  

หมายเหต:ุ        ศภ.4 = ส่วนควบคมุทางศลุกากร 

                          สสป = ส านกัสืบสวนและปราบปราม

                   ภาคที่ 1  = ส านกังานศลุกากรภาคที่ 1

ประจวบ

ผลการจับกุมการลักลอบน า้มันดีเซล  และน า้มันเบนซนิ ของกรมศุลกากร

เบนซิน รวม

สงขลา

สตูล

เลย

จังหวดั

นราธิวาส

ด่าน

 มกราคม 2557

ชนิดน้ ามัน

ดีเซล



สถิติผลการตรวจสอบคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการ 

เดือน มกราคม 2557 

หน่วยงานกรมธุรกิจพลังงาน 

......................................................................................................................................... 

จากข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการทั่วประเทศ ในเดือนมกราคม จ้านวน 

640 ราย และจ้านวน 1,259 ตัวอย่าง พบการจ้าหน่ายน้้ามันที่มีลักษณะและคุณภาพเป็นตามประกาศของกรมธุรกิจ

พลังงาน ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเดียวกันของปี 2556 (การตรวจสอบคุณภาพน้้ามันสถานีบริการฯรวม 

576  ราย ซึ่งพบการกระท้าผิดจ้านวน 3 ตัวอย่าง) ในปี 2557 มีการตรวจสอบสถานีบริการฯเพิ่มขึ้น 64  ราย 

(หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11) และมีการกระท้าผิดลดลง 
............................................................ 

 

 


