
สรุปผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม 
มกราคม 2558 

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

 

 สรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการกระท้าความผิดเกี่ยวกับน ้ามัน เชื อเพลิงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ดังนี  
 

1.  ผลการจับกุมการกระท้าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต 
และกรมศุลกากร เดือน มกราคม มีจ้านวนคดีรวม 287 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 1,263.31 พันลิตร (น ้ามันดีเซล 
1,008.21 พันลิตร, น ้ามันเบนซิน 180.60 พันลิตร, น ้ามันเครื่อง 56.42 พันลิตร, น ้ามันเตา 17.60 พันลิตร, 
น ้ามันเครื่องใช้แล้ว 0.18 พันลิตร และสารโซลเวนท์ 0.30 พันลิตร) รวมทั งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 47.53 ตัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 (มีจ้านวนคดี 598 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 1,143.99 พันลิตร และก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 16.39 ตัน) พบว่ามีจ้านวนคดีที่จับกุมได้ลดลง 311 คดี หรือลดลงร้อยละ 52  แต่ปริมาณน ้ามันที่
จับกุมได้เพ่ิมขึ น 119.32 พันลิตร หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 10 และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับเดือน ธันวาคม 
2557 ที่ผ่านมา พบว่าจ้านวนคดีลดลงร้อยละ 14 และปริมาณน ้ามันลดลงร้อยละ 22 (คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติยังคงประกาศกฎอัยการศึกตั งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมเป็นต้นมา)  

 

ลักษณะการกระท้าความผิดที่เกิดขึ น สามารถจ้าแนกเป็นสาเหตุจากการหลีกเลี่ยงภาษี และสาเหตุ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
 

 (1) การกระท้าผ ิดเกี ่ยวก ับการหลบเลี ่ยงภาษีหร ือคดีน ้ าม ันเถื ่อน ผลการจ ับก ุมในช ่วง 
เดือน มกราคม จ้านวนรวม 149 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 80.62 พันลิตร แยกเป็นน ้ามันเบนซิน 39.87 พันลิตร, 
น ้ามันดีเซล 37.85 พันลิตร, น ้ามันเตา 2.60 พันลิตร และสารโซลเวนท์ 0.30 พันลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 (จ้านวนคดีรวม 469 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 389.38 พันลิตร) พบว่าจ้านวนคดี
จับกุมได้ลดลง 320 คดี หรือลดลงร้อยละ 68 และปริมาณน ้ามันรวมลดลง 308.76 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 79  
(เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา พบคดีที่จับกุมได้ลดลงร้อยละ 12 และปริมาณน ้ามันลดลง 
ร้อยละ 57) การเปรียบเทียบผลจับกุมกับคดีทั งหมด พบว่าคดีน ้ามันเถื่อนคิดเป็นร้อยละ 52 ของคดีทั งหมด 
และปริมาณน ้ามันคิดเป็นร้อยละ 6 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด   
 

  (2) ความผิดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับน ้ามันเถื่อนซึ่งส้านักงานต้ารวจแห่งชาติจับกุมได้ รวม 138 คดี 
หรือร้อยละ 48 ของคดีทั งหมด สามารถจ้าแนกออกเป็นคดีเก่ียวข้องกับน ้ามันเชื อเพลิง เช่น การเก็บน ้ามัน การ
ประกอบกิจการค้าน ้ามัน และอ่ืนๆ จ้านวนรวม 122 คดี หรือประมาณร้อยละ 42 ของคดีทั งหมด ปริมาณ



น ้ามันรวม 1,182.69 พันลิตร หรือร้อยละ 94 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด และคดีที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียม
เหลว จ้านวน 16 คดี หรือร้อยละ 6 ของคดีทั งหมด ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว 47.53 ตัน 
 
 2. จากข้อมูลผลการจับกุมและการตรวจสอบสถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง ของกรมธุรกิจพลังงานใน
เดือนมกราคม จ้านวน 644 ราย และจ้านวน 1,137 ตัวอย่าง พบการจ้าหน่ายน ้ามันที่มีลักษณะและคุณภาพไม่
เป็นตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ้านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.31) และจ้านวน 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.26) เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเดียวกันของปี 2557 (มกราคม มีการตรวจสอบสถานีบริการฯรวม 640 ราย และ
จ้านวน 1,259 ตัวอย่าง ไม่พบการกระท้าผิด) ในปี 2558 มีการตรวจสอบเพ่ิมขึ น 4 ราย (เพ่ิมขึ นร้อยละ 0.62) 
แต่จ้านวนตัวอย่างลดลง 122 ตัวอย่าง (ลดลงร้อยละ 9.69) พบจ้านวนผู้กระท้าผิดเพ่ิมขึ น 2 ราย และจ้านวน
ตัวอย่างไม่เป็นตามข้อก้าหนดเพ่ิมขึ น 3 ตัวอย่าง 
 
  จากผลการปราบปรามการกระท้าผิดเกี่ยวกับน ้ามันเชื อเพลิงของหน่วยงานต่างๆ สามารถจ้าแนก
สภาพของปัญหาที่เกิดขึ นได้ดังนี  
 
 การลักลอบน้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิงในพื นที่ภาคใต้ยังคงเป็นปัญหาหลัก เนื่องจากราคาน ้ามันของ
มาเลเซียยังคงต่้ากว่าไทย น ้ามันดีเซลประมาณ 8 บาท/ลิตร และน ้ามันเบนซินราคาเฉลี่ยประมาณ 9 - 17 
บาท/ลิตร  ซึ่งเป็นส่วนต่างที่สูงมากจึงเป็นแรงจูงใจในการกระท้าความผิด ทั งน ้ามันดีเซลและน ้ามันเบนซิน ซึ่ง
การจับกุมผู้กระท้าส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่ดังกล่าว แต่เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีการปรับลดราคาน ้ามันดีเซล
และเบนซินลงประมาณ 4 บาท/ลิตร จึงอาจส่งผลต่อให้การลักลอบน้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิงชะลอลงชั่วคราว 
 
 การกระท้าผิดในลักษณะการส่งออกน ้ามันแต่ไม่ส่งออกจริง น  ามันเบนซิน ซึ ่งมีอัตราภาษี
สรรพสามิต 5.04 – 5.60 บาท/ลิตร และกองทุนน ้ามันเชื  อเพลิง 2.25 – 9.15 บาท/ลิตร รวมทั  ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 2 บาท/ลิตร จึงมีส่วนต่างของราคาประมาณ 9 – 16 บาท/ลิตร และน  ามันดีเซล มี
อัตราภาษีสรรพสามิต 3.25 บาท/ลิตร และกองทุนประมาณ 2.45 – 3.35 บาท/ลิตร รวมทั งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประมาณ 1 บาท/ลิตร ท้าให้ส่วนต่างสูงประมาณ 6 - 7 บาท/ลิตร จึงเกิดแรงจูงใจในการกระท้าผิด ดังนั นการ
เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจร่วมของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และ
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ) ในบริเวณด่านชายแดน จึงเป็นมาตรการที่ส้าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั ง
น ้ามันดีเซลและน ้ามันเบนซิน 
  

 การจับกุมน ้ามันเตา น ้ามันเครื่อง และน ้ามันเครื่องใช้แล้ว โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบน้า

น ้ามันเครื ่องที ่ใช ้แล้วมาจากเรือสินค้าต่างประเทศ เพื่อสะสมและจ้าหน่ายเป็นน ้ามันเตาให้โรงงาน

อุตสาหกรรม หรืออาจน้ามาจ้าหน่ายเป็นน ้ามันเครื่องปลอมได้ ดังนั นการประสานในการปราบปรามและ

ป้องกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  

 



การการปลอมปนน ้ามัน เนื่องจากภาครัฐได้มีการสนับสนุนการใช้เชื อเพลิงทดแทน ท้าให้น ้ามัน

แก๊สโซฮอล์ อี85 ให้มีราคาเฉลี่ยต่้ามาก 21.98 บาท/ลิตร เพื่อส่งเสริมประชาชนได้หันมาใช้น ้ามันดังกล่าว 

แต่น ้ามันเบนซินชนิดอ่ืนที่มีคุณภาพใกล้เคียง มีการจัดเก็บภาษีและกองทุนฯส่งผลให้น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (อี

10) และน ้ามันเบนซินมีราคาเฉลี่ย 28.04 และ 35.12 บาท/ลิตร ส่งผลให้เกิดของราคาระหว่าง 6 – 13 

บาท/ลิตร จึงเป็นแรงจูงใจต่อการกระท้าผิดเพ่ือแสวงหาส่วนต่างของราคาน ้ามันดังกล่าว 

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

 





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 598 667 828 793 745 817 659 562 529 474 435 332 7,439         

ปรมิาณน้ ามันรวม พันลิตร 1,143.99  1,971.39  3,857.43 2,445.45  2,485.52 2,550.80 3,436.66  2,151.87 2,329.68    1,698.57  1,006.52 1,615.00 26,692.86   

       -  ดีเซล พนัลิตร 706.84     1,603.16  3,254.68  1,857.30  1,550.70  1,472.12  1,247.00   1,469.28  1,363.68     973.47      762.75    1,217.34  17,478.30   

       -  เบนซิน พนัลิตร 267.85     246.29     299.54    427.62     380.63    436.80    355.43     359.35    525.47       429.09      164.81    277.95    4,170.83     

       -  เตา พนัลิตร 153.80     120.80     290.80    103.00     279.50    140.30    236.40     61.00      129.80       246.50      29.50      91.00      1,882.40    

       -  สารโซลเวนท์ พนัลิตร 15.50      46.25      31.76      1.05        7.68         1.63        21.40         4.71         7.58        137.56       

       -  น ้ามันเคร่ืองใชแ้ล้ว พนัลิตร 1.14        2.42        366.80     20.00         44.80       12.27      447.42       

       -  น ้ามันเคร่ือง พนัลิตร 4.99        10.28      242.93    500.53    1,223.35   260.61    269.33       29.62      28.71      2,570.34     

       -  ดีเซลเขยีว พนัลิตร -            

       -  กา๊ด(น ้ามัน) พนัลิตร 5.00        1.00        6.00           

       -  กา๊ซ(LPG) ตัน 16.39      33.91      192.80    151.50     188.76    272.64    187.31     1,243.32  95.71         35.32       41.23      73.68      2,532.58     

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 2558 คดี 287 287           

ปรมิาณน้ ามันรวม พันลิตร 1,263.31  -         -         -         -         -         -          -         -            -          -         -         1,263.31     

       -  ดีเซล พนัลิตร 1,008.21  1,008.21     

       -  เบนซิน พนัลิตร 180.60     180.60       

       -  เตา พนัลิตร 17.60      17.60         

       -  สารโซลเวนท์ พนัลิตร 0.30        0.30           

       -  น ้ามันเคร่ืองใชแ้ล้ว พนัลิตร 0.18        0.18           

       -  น ้ามันเคร่ือง พนัลิตร 56.42      56.42         

       -  ดีเซลเขยีว พนัลิตร -            

       -  กา๊ด(น ้ามัน) พนัลิตร -            

       -  กา๊ซ(LPG) ตัน 47.53      47.53         

สรุปผลการจับกุม

ผู้กระท าความผิด คดีเก่ียวกับปิโตรเลียม

หน่วยงาน : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กรมศุลกากร และกรมสรรพสามติ



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 598 667 828 793 745 817 659 562 529 474 435 332 7,874       

ปรมิาณน้ ามันทัง้หมด พันลิตร 1,143.99  1,971.39  3,857.43 2,445.45 2,485.52 2,550.80   3,436.66 2,151.87 2,329.68 1,698.57 1,006.52 1,615.00 27,699.38 

จ านวนคดีน้ ามันเถ่ือน คดี 469        520        549        521        482        539          431        350        341        307        298        169        4,788       

ปรมิาณน้ ามันเถ่ือน พันลิตร 389.38    382.48    2,185.33 483.58   547.23    388.39     531.25    500.29    304.59    443.74    236.70    186.38   6,579.33   

      - น ้ามันดีเซล พนัลิตร 103.14     138.66     1,788.35  208.11    91.81      163.75      96.63      296.94    47.15      63.35      83.82      30.21      3,111.92   

      - น ้ามันเบนซิน พนัลิตร 163.75     161.01     168.97    197.22    241.66    188.27      214.24    159.73    138.04    154.68    130.30    65.17      1,983.03   

      - น ้ามันเตา พนัลิตร 107.00     82.80      228.00    32.00      182.00    36.00        212.70    42.00      116.00    221.00    15.00      91.00      1,365.50   

      - น ้ามันเคร่ืองใชแ้ล้ว พนัลิตร -           

      - สารโซลเวนท์ พนัลิตร 15.50      -          -         46.25      31.76      0.37         7.68        1.63        3.40        4.71        7.58        -         118.88     

      - น ้ามันกา๊ด พนัลิตร -           

      - กา๊ซ(LPG) ตัน -          2.78        -         2.78         

สรปุ ปี 2558 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 287 287          

ปรมิาณน้ ามันทัง้หมด พันลิตร 1,263.31  1,263.31   

จ านวนคดีน้ ามันเถ่ือน คดี 149 149

ปรมิาณน้ ามันเถ่ือน พันลิตร 80.62      -         -         -         -         -          -         -         -         -         -         -         80.62       

      - น ้ามันดีเซล พนัลิตร 37.85      37.85       

      - น ้ามันเบนซิน พนัลิตร 39.87      39.87       

      - น ้ามันเตา พนัลิตร 2.60        2.60         

      - น ้ามันเคร่ืองใชแ้ล้ว พนัลิตร -           

      - สารโซลเวนท์ พนัลิตร 0.30        0.30         

      - น ้ามันกา๊ด พนัลิตร -           

      - กา๊ซ(LPG) ตัน -           

สรปุการจับกุมผู้กระท าความผิดเก่ียวกับน้ ามันเถ่ือน

 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ    กรมศุลกากร และ กรมสรรพสามิต



ผลการจับกุมผู้กระความผิดเกี่ยวกับน  ามันเชื อเพลิงและก๊าซ 

เดือน มกราคม 2558 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

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

 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติมีการจับกุมผู้กระท้าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมในเดือน มกราคม 2558 รวม 142 

คดี มีผู้กระท้าผิดจ้านวน 131 คน ปริมาณน ้ามันรวม 1,188.07 พันลิตร แยกเป็น น ้ามันดีเซล 973.06 พันลิตร, น ้ามัน

เบนซิน 140.82 พันลิตร, น ้ามันเครื่อง 56.42 พันลิตร, น ้ามันเตา 17.60 พันลิตร, และน ้ามันเครื่องใช้แล้ว 0.18  

พันลิตร รวมทั งก๊าซปิโตรเลียมเหลวปริมาณ 47.53 ตัน 

 
 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 (เดือน มกราคม จ้านวนคดี 212 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 844.79 
พันลิตร และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 16.39 ตัน) พบว่าในปี 2558 ผลการจับกุมจ้านวนคดีลดลง 70 คดี หรือลดลง 
ร้อยละ 33 แต่ปริมาณน ้ามันที่จับกุมได้เพ่ิมขึ น 343.28 พันลิตร หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 41 และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เพ่ิมขึ นปริมาณ 31.13 ตัน หรือเพ่ิมขึ นประมาณ 1.9 เท่า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา 
จ้านวนคดีที่จับกุมได้ลดลงร้อยละ 23  และปริมาณน ้ามันที่จับกุมได้ลดลงร้อยละ 23 ส่วนก๊ าซปิโตรเลียมเหลวลดลง
ร้อยละ 35 
 

 การกระท้าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมในพื นที่ต่างๆดังนี  จ้านวนคดีสูงสุดใน ภาคเหนือ จ้านวนคดีรวม 56 

คดี (ร้อยละ 39 ของคดีทั งหมด) ปริมาณน ้ามันรวม 253.98 พันลิตร (ร้อยละ 21 ของปริมาณน ้ามันรวม) และ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 9.20 ตัน (ร้อยละ 19 ของปริมาณก๊าซทั งหมด) ส่วนปริมาณน ้ามันรวมสูงสุดพบในพื นที่ 

ภาคกลาง มีปริมาณน ้ามันรวม 530.99 พันลิตร (ร้อยละ 45 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) จ้านวนคดีรวม 43 คดี  

(ร้อยละ 30 ของคดีทั งหมด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 30.22 ตัน (ร้อยละ 64 ของปริมาณก๊าซทั งหมด) นอกจากนี  

พบการกระท้าผิดในพื นที่อ่ืนได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 18 คดี (ร้อยละ 13 ของคดีทั งหมด) ปริมาณ

น ้ามันรวม 215.66 พันลิตร (ร้อยละ 18 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 6.62 ตัน (ร้อยละ 14 

ของปริมาณก๊าซทั งหมด) ภาคตะวันออก จ้านวน 12 คดี (ร้อยละ 8 ของคดีทั งหมด) ปริมาณน ้ามันรวม 142.90  

พันลิตร (ร้อยละ 12 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) และภาคใต้ จ้านวน 13 คด ี(ร้อยละ 9 ของคดีทั งหมด) ปริมาณน ้ามัน

รวม 44.55 พันลิตร (ร้อยละ 4 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 1.50 ตัน (ร้อยละ 3 ของปริมาณ

ก๊าซทั งหมด) เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่าการจับกุมผู้กระท้าผิดได้สูงสุดในจังหวัดตาก จ้านวน 18 คดี (ร้อยละ 

13 ของคดีทั งหมด) และปริมาณน ้ามันรวม 116.40 พันลิตร (ร้อยละ 10 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) ส่วนปริมาณ

น ้ามันที่จับกุมได้สูงสุด พบในจังหวัดปทุมธานี ปริมาณน ้ามันรวม 211.30 พันลิตร (ร้อยละ 18 ของปริมาณน ้ามัน

ทั งหมด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 21.17 ตัน (ร้อยละ 44 ของปริมาณก๊าซทั งหมด)  ซึ่งมีจ้านวนคดี 8 คดี (ร้อยละ 6 

ของคดีทั งหมด)  

 



 ลักษณะการกระท้าความผิดเกี่ยวกับน ้ามันเชื อเพลิงที่มีการจับกุม สามารถจ้าแนกออกเป็น (1) คดีน ้ามันเถื่อน 

ซึ่งการกระท้าผิดเป็นการครอบครองซึ่งสินค้าเป็นสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน(พระราชบัญญัติ

สรรพสามิต) และการน้าหรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษีหรือของต้องห้ามที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรเข้ามาในประเทศ

(พระราชบัญญัติศุลกากร) และ (2) คดีที่เกี่ยวข้องเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนๆ เช่น พรบ.การค้าน ้ามันเชื อเพลิง, 

พรบ.ควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง, พรบ.วัตถุอันตราย, พรก.แก้ไขภาวะการขาดแคลนน ้ามันเชื อเพลิง, ปว.28  เป็นต้น โดย

มีผลการจับกุม ดังนี  

 

 1.  คดีน ้ามันเถ่ือน มกราคม ผลการจับกุมผู้กระท้าความผิดรวม 4 คดี หรือร้อยละ 3 ของคดีทั งหมด ปริมาณ

น ้ามันรวม 5.38 พันลิตร หรือร้อยละ 0.4 ของปริมาณน ้ามันที่จับกุมได้ จ้าแนกเป็นน ้ามันดีเซล 2.70 พันลิตร, น ้ามันเตา 

2.60 พันลิตร และน ้ามันเบนซิน 0.08 พันลิตร ซึ่งเป็นการจับกุมในพื นที่ ภาคใต้ จ้านวน 2 คดี (ร้อยละ 50 ของคดี

น ้ามันเถื่อน) ปริมาณน ้ามันรวม 0.78 พันลิตร (ร้อยละ 14 ของปริมาณน ้ามันเถื่อน) นอกจากนี ยังมีการจับกุมในพื นที่ 

ภาคกลาง จ้านวน 2 คดี (ร้อยละ 50 ของคดีน ้ามันเถื่อน) ปริมาณน ้ามันรวม 4.60 พันลิตร (ร้อยละ 86 ของปริมาณ

น ้ามันเถื่อน) ซึ่งเป็นจ้านวนคดีและปริมาณน ้ามันสูงสุดพบในพื นที่จังหวัดสมุทรปราการ  

 

ความแตกต่างของราคาน ้ามัน พบว่าข้อมูลราคาน ้ามันต่างประเทศที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในเดือนมกราคม พบว่าในประเทศมาเลเซียได้มีการปรับลดราคาน ้ามันดีเซลและเบนซินจากเดือนที่ผ่านมาลง

ประมาณ 4 บาท/ลิตร ท้าให้น ้ามันดีเซลราคา 17.62 บาท/ลิตร และน ้ามันเบนซิน (95) ราคา 17.44 บาท/ลิตร 

ส่วนประเทศไทย น ้ามันดีเซลราคา (เฉลี่ย) 25.83 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มของน ้ามันเบนซินได้แก่ น ้ามันเบนซิน 95, น ้ามัน

แก๊สโซฮอล์ 95(อี10), น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) มีราคา (เฉลี่ย) 35.12, 28.04 และ 26.57 บาท/ลิตร ตามล้าดับ  

จากความแตกต่างของราคาน ้ามันพบว่าราคาน ้ามันดีเซลของไทยสูงกว่าประมาณ 8 บาท/ลิตร และกลุ่มน ้ามัน

เบนซินของไทย ทั งนี กลุ่มน ้ามันเบนซินของไทยยังมีราคาเฉลี่ยสูงกว่าประมาณ 9 - 17 บาท/ลิตร จึงเป็นแรงจูงใจให้

มีการลักลอบน้าเข้าน ้ามันตามแนวชายแดนในพื นที่ภาคใต้ นอกจากนี จากสถานการณ์การปรับราคาของประเทศ

มาเลเซียอาจส่งผลต่อการลักลอบน ้ามันในพื นที ่ดังกล่าว  เนื ่องจากราคาน ้ามันใหม่ลดลงจากเดิมประมาณ 4  

บาท/ลิตร   

 

 2.  คดีอ่ืนๆ รวมทั งหมด 138 คดี หรือร้อยละ 97 ของคดีทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 1,182.69 พันลิตร หรือ 

ร้อยละ 99 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด และก๊าซปิโตรเลียมเหลวหนัก 47.53 ตัน  

 

  2.1  การด้าเนินคดีตามพระราชบัญญัติการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง สามารถจับกุมได้รวม 104 คดี  

หรือร้อยละ 75 ของคดีอ่ืนๆ จ้าแนกออกเป็น (1) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 2 และ 3 โดยไม่แจ้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้รับอนุญาต การขนส่งน ้ามันเกินปริมาณที่ก้าหนดโดยไม่มีใบก้ากับ  ซึ่งมีการจับกุมในเพิง



พักไม่มีเลขที่ (คอกน ้ามัน) สถานบริการน ้ามันเชื อเพลิง ปั้มหยอดเหรียญ ปั้มหลอดแก้ว ที่กักเก็บน ้ามัน รวม 93 คดี 

(ร้อยละ67 ของปริมาณน ้ามันรวมในคดีอ่ืนๆ) ปริมาณน ้ามันรวม 809.95 พันลิตร (ร้อยละ 68 ของปริมาณน ้ามันรวม

ในคดีอ่ืนๆ) และ (2) การเก็บก๊าซฯโดยไม่ได้รับอนุญาต  การใช้พนักงานไม่ผ่านการอบรม พบในร้านจ้าหน่ายก๊าซฯ,

โรงบรรจุ และสถานที่กักเก็บ รวม 11 คดี (ร้อยละ 8 ของคดีอ่ืนๆ) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 7.93 ตัน (ร้อยละ 17 ของ

ปริมาณก๊าซฯทั งหมด) 

 

  2.2  การไม่ยื่นจดทะเบียนจัดตั งสถานีบริการ หรือไม่ได้รับอนุญาต พบ สถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง 

จ้านวนรวม 11 คดี (ร้อยละ 8 ของคดีอ่ืนๆ) ปริมาณน ้ามันรวม 108.41 พันลิตร (ร้อยละ 9 ของปริมาณน ้ามันรวมใน

คดีอ่ืนๆ)  

 

2.3 การครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่แจ้ง การไม่ติดผนึกซีล การบรรจุข้ามยี่ห้อ การบรรจุถังหุงต้ม

ในสถานีบริการฯ พบในสถานีบริการก๊าซฯ และโรงบรรจุก๊าซฯ จ้านวนรวม 6 คดี (ร้อยละ 4 ของคดีอ่ืนๆ) และก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว 11.04 ตัน (ร้อยละ 23 ของปริมาณก๊าซฯทั งหมด) 

   

2.4  คดีการกระท้าผิดอ่ืนๆ จ้านวนคดีรวม 17 คดี (ร้อยละ 12 ของคดีอ่ืนๆ) สามารถจ้าแนก

ออกเป็นคดีเก่ียวกับน ้ามันเชื อเพลิงจ้านวน 12 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 264.33 พันลิตร (ร้อยละ 22 ของปริมาณน ้ามัน

รวมในคดีอ่ืนๆ)และคดีเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว จ้านวน 5 คดี ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 28.56 ตัน (ร้อยละ60 ของ

ปริมาณก๊าซฯทั งหมด) 

………………………………………………………… 



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 212 247        409        404        374        393        345        318        256       214       183      185       3,540
2. จ้านวนผู้ต้องหา คน 209 236        388        412        357        368        322        310        245        188        172      178        3,385       
3. ปริมาณน้ ามันทัง้หมด พันลติร 844.79      1,623.84 1,833.08 2,177.34 2,053.13 2,248.02 3,077.35 1,994.75 2,112.25 1,400.93 822.54  1,546.67 21,734.69 
 -  ดีเซล พนัลิตร 617.12      1,479.82  1,512.41  1,768.71  1,473.93  1,350.92  1,171.18  1,436.25  1,318.03  911.49    714.95  1,201.83  14,956.65 
 -  ดีเซล(น ้ามนัเขียว) พนัลิตร -           -         -        -          
 -  เบนซิน พนัลิตร 123.37      104.88    155.46    296.35    161.27    279.59    173.32    245.88    418.09    295.92    51.21    225.13    2,530.47   
 -  เตา พนัลิตร 88.80        38.00      152.80    71.00      159.50    116.30    142.70    51.00      68.80      145.50    14.50    91.00      1,139.90   
 -  น ้ามนัเคร่ือง พนัลิตร -           -         4.99       10.28      242.93    500.53    1,223.35  260.61    269.33    3.22       29.62    28.71      2,573.56   
 -  น ้ามนัเคร่ืองใช้แล้ว พนัลิตร -           1.14       2.42       -         -         366.80    -         20.00      44.80      12.27    -        447.42     
 -  โซลเวน้ท์ พนัลิตร 15.50        -         -         30.00      15.50      0.68       1.00       18.00      -       80.68       
 -  กา๊ซปิโตรเลียมเหลว ตัน 16.39        33.91      192.80    151.50    188.76    272.64    187.31    1,243.32  95.71      35.32      41.23    73.68      2,532.58   
 - อืน่(น ้ามนักา๊ด) พนัลิตร -           5.00       1.00       -         6.00        

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 142 142
2. จ้านวนผู้ต้องหา คน 131 131         
3. ปริมาณน้ ามันทัง้หมด พันลติร 1,188.07   1,188.07   
 -  ดีเซล พนัลิตร 973.06      973.06     
 -  ดีเซล(น ้ามนัเขียว) พนัลิตร -          
 -  เบนซิน พนัลิตร 140.82      140.82     
 -  เตา พนัลิตร 17.60        17.60       
 -  น ้ามนัเคร่ือง พนัลิตร 56.42        56.42       
 -  น ้ามนัเคร่ืองใช้แล้ว พนัลิตร 0.18          0.18        
 -  โซลเวน้ท์ พนัลิตร -          
 -  กา๊ซปิโตรเลียมเหลว ตัน 47.53        47.53       
 - อืน่(น ้ามนักา๊ด) พนัลิตร -          

ปี 2558

สรุปผลการจับกุมผู้กระท าผิดเก่ียวกับน้ ามันเช้ือเพลงิและก๊าซ
หน่วยงาน  : ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

ปี 2557



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

เชยีงราย 15 1.20       0.50       1.70        4.92       
พะเยา 2 0.20       0.20       0.40        
ตาก 18 116.40    116.40    
พษิณุโลก 5 0.18                    41.66         41.84      
อทุยัธานี 2 8.00       6.00       14.00      
พจิิตร 3 2.00       2.00        2.24       
กา้แพงเพชร 9 73.29      0.95           74.24      2.04       
นครสวรรค์ 2 3.40       3.40        

56 204.49   -        6.70       0.18                   42.61         253.98    -        9.20       
ชยัภมูิ 1 -         6.62       
นครราชสีมา 3 26.60      8.45       35.05      
บรีุรัมย์ 2 37.50      0.35       37.85      
เลย 9 71.80      46.95      118.75    
สกลนคร 1 -         
หนองบวัล้าภู 1 14.00      14.00      
อบุลราชธานี 1 10.00      10.00      

18 159.90   -        55.76     -                     -            -        215.66    -        6.62       

สิงหบ์รีุ 1 29.90      19.10      49.00      
ลพบรีุ 3 7.00       3.68       10.68      
สระบรีุ 11 99.00      99.00      
ฉะเชงิเทรา 1 1.00       1.00        
กทม. 2 13.81         13.81      9.05       

ปทมุธานี 8 155.80    55.50      211.30    21.17      
สมุทรปราการ 3 7.00       17.60      24.60      
สมุทรสาคร 9 79.20      79.20      
นครปฐม 1 14.00      14.00      
สุพรรณบรีุ 1 -         

กาญจนบรีุ 1 -         

ราชบรีุ 2 28.40      28.40      
43 421.30   17.60     78.28     -                     13.81        -        530.99    -        30.22     

ชลบรีุ 4 49.00      49.00      
ระยอง 8 93.90      93.90      

12 142.90   -        -        -                     -            -        142.90    -        -        
นครศรีธรรมราช 10 43.77      43.77      
ภเูกต็ 1 -         1.50       
สตูล 1 0.70       0.70        
นราธวิาส 1 0.08       0.08       

13 44.47     -        0.08       -                     -            -        44.55      -        1.50       
142 973.06   17.60     140.82   0.18                   56.42         -        1,188.07 -        47.53     

การจับกุมผู้กระท าความผิดแยกตามจังหวัด
ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

ตะวนัออก
รวม

ใต้

รวม
รวม

เหนือ

รวม

อสีาน

รวม

กลาง

รวม

น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน

ภาค จงัหวดั

 มกราคม 2558



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 212 247 409 404 374 393 345 318 256 214 183 185 3,540
 ปริมาณน้ ามันทัง้หมด พันลติร 844.79    1,623.84 1,833.08 2,177.34 2,053.13 2,248.02 3,077.35 1,994.75 2,112.25 1,400.93 822.54  1,546.67 21,734.69 
2.จ านวนคดีน้ ามันเถ่ือน คดี 83 100       130       132       111       115       117       106       68         47         46        22         1,077       
   ปริมาณน้ ามันเถ่ือน พันลติร 90.18     34.93     160.98   215.47   114.84   85.61     171.94   342.17   87.16     142.88   52.72    118.05   1,616.94   
 - น ้ามนัดีเซล พนัลิตร 13.42      15.33      46.09      119.52    15.04      42.55      20.81      263.91    1.50       1.37       36.02    14.70      590.26     
 - น ้ามนัเบนซิน พนัลิตร 19.26      19.60      24.90      65.95      22.30      31.06      32.13      46.26      30.66      21.51      16.70    12.35      342.67     
 - สารโซลเวนท์ พนัลิตร 15.50      -        -        30.00      15.50      -        -        -       61.00       
 - น ้ามนัเคร่ือง พนัลิตร -        -        -        -        -        -          
 - น ้ามนัเคร่ืองใช้แล้ว พนัลิตร -        -        -        -        -        -          
 - น ้ามนัเตา พนัลิตร 42.00      -        90.00      -        62.00      12.00      119.00    32.00      55.00      120.00    -       91.00      623.00     
 - น ้ามนักา๊ด พนัลิตร -         -        -          
 - กา๊ซปิโตรเลียมเหลว ตัน -        -        0.67       0.87       2.78       7.84       12.16       

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 142 142
 ปริมาณน้ ามันทัง้หมด พันลติร 1,188.07 1,188.07   
2.จ านวนคดีน้ ามันเถ่ือน คดี 4 4            
   ปริมาณน้ ามันเถ่ือน พันลติร 5.38       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       -        5.38        
 - น ้ามนัดีเซล พนัลิตร 2.70       2.70        
 - น ้ามนัเบนซิน พนัลิตร 0.08       0.08        
 - สารโซลเวนท์ พนัลิตร -          
 - น ้ามนัเคร่ือง พนัลิตร -          
 - น ้ามนัเคร่ืองใช้แล้ว พนัลิตร -          
 - น ้ามนัเตา พนัลิตร 2.60       2.60        
 - น ้ามนักา๊ด พนัลิตร -          
 - กา๊ซปิโตรเลียมเหลว ตัน -          

 มกราคม   2558

การจับกุมผู้กระท าความผิดเก่ียวกับคดีน้ ามันเถ่ือน
ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

 มกราคม - ธนัวาคม  2557



รูปแบบคดี  (2557) ม.ค ดีเซล เบนซิน เตา 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

รูปแบบคดี  (2557) ม.ค ดีเซล เบนซิน เตา เคร่ือง* ใช้แล้ว* รวม โซลเวนท์ LPG

ราย ตัน

 - พรบ.ควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 104 713.46   39.90     56.42     0.18       809.95     7.93       

 -พรบ. การคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 11 58.20     35.21     15.00      108.41     

 -พรบ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 1 -           1.12       

 -ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 28 ลงวนัท่ี24 ธนัวาคม 2514 4 -           9.05       

 -พรก. แกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลน น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2528 1 -           0.87       

 -ความผิดตามกฏหมายอ่ืน ๆ 17 198.70   65.63     264.33     28.56     

รวมคดีน า้มนัและก๊าซ 138 970.36   140.74   15.00      56.42     0.18       1,182.69  -         47.53     

 -พรบ. ภาษีศุลกากร พ.ศ. 2469 1 0.08       0.08         

 -พรบ. ภาษีสรรพาสามิต พ.ศ. 2527 3 2.70       2.60        5.30         

รวมคดีน า้มนัเถื่ อน 4 2.70       0.08       2.60        -         -         5.38         -         -         

รวมคดีทั้งหมดปี 56 142 973.06   140.82   17.60      56.42     0.18       1,188.07  -         47.53     

จ านวนคน 131

สรุปผลการจบักมุผู้กระท าความผิด คดีลักลอบน าเข้าน า้มนัเช้ือเพลิง
หน่วยงาน : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

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 าผิดเกี่ยวกับน  ามันเชื อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียม 

เดือน มกราคม 2558 

      หน่วยงานกรมสรรพสามิต 

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

กรมสรรพสามิตได้สรุปผลการจับกุมผู้กระท้าผิดของเดือน ธันวาคม รวม 102 คดี ปริมาณน ้ามัน

รวม 69.72 พันลิตร โดยสามารถจ้าแนกเป็นน ้ามันดีเซล 35.27 พันลิตร, น ้ามันเบนซิน 31.55 พันลิตร, 

น ้ามันเตา 2.60 พันลิตร และสารโซลเวนท์ 0.03 พันลิตร เมื่อเปรียบกับผลการจับกุมในช่วงเดียวกันของปี 

2557 (จ้านวนคดี 256 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 215.59 พันลิตร) พบว่าจ้านวนคดีที่จับกุมลดลง 154 คดี หรือ

ลดลงร้อยละ 60 และปริมาณน ้ามันรวมดลง 145.87 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 68  เนื่องจากการประกาศ

กฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เป็นต้นมายังไม่มีการยกเลิก และการปรับลดราคาน ้ามันของประเทศ

มาเลเซีย ประมาณ 4 บาท/ลิตร จึงอาจส่งผลต่อการกระท้าผิดเกี่ยวกับน ้ามันเชื อเพลิง และเมื่อเปรียบเทียบ

กับเดือน ธันวาคม 2557ที่ผ่านมา พบว่าจ้านวนคดีลดลง 15 ราย หรือลดลงร้อยละ 13 และปริมาณน ้ามัน

ลดลง 101.09 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 59 โดยสรุปพบว่าปริมาณน ้ามันดีเซลและสารโซลเวนท์เพิ่มขึ น แต่

น ้ามันเบนซินและน ้ามันเตาลดลง 

จากข้อมูลการจับกุมผู้กระท้าผิดในพื นที่ต่างๆสรุปได้ดังนี  จ้านวนคดีที่จับกุมได้สูงสุดในภาคใต้ 

จ้านวนคดีรวม 89 คดี (ร้อยละ 87 ของคดีทั งหมด) และปริมาณน ้ามันรวมสูงสุด 41.28 พันลิตร (ร้อยละ 59 

ของปริมาณน ้ามันฯทั งหมด) นอกจากนี พบในพื นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 7 คดี (ร้อยละ 7 ของ

คดีทั  งหมด) และปริมาณน ้ามันรวม 17.64 พันลิตร (ร้อยละ 25 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด)  ภาคกลาง 

จ้านวนคดีรวม 5 คดี (ร้อยละ 5 ของคดีทั งหมด) ปริมาณน ้ามันรวม 7.30 พันลิตร (ร้อยละ 10 ของปริมาณ

น ้ามันฯทั งหมด) และภาคตะวันออก จ้านวน 1 คดี (ร้อยละ 1 ของคดีทั งหมด) และปริมาณน ้ามันรวม 3.50 

พันลิตร (ร้อยละ 5 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) 

หากพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัด พบว่าจังหวัดสงขลามีจ้านวนคดีสูงสุด จ้านวน 54 คดี  

(ร้อยละ 53 ของคดีทั งหมด) และปริมาณน ้ามันรวมสูงสุด 15.34 พันลิตร (ร้อยละ 22 ของปริมาณน ้ามัน

ทั  งหมด) นอกจากนี เป็นการจับกุมในพื นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในจังหวัดบุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด  

และศรีสะเกษ ภาคกลาง พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก พบ

ในจังหวัดระยอง และภาคใต้ พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และ

นราธิวาส   

 ความแตกต่างของราคาน ้ามัน พบว่าข้อมูลราคาน ้ามันต่างประเทศที่มีการรวบรวมจากหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องในเดือนมกราคม พบว่าในประเทศมาเลเซียได้มีการปรับลดราคาน ้ามันดีเซลและเบนซินจากเดือน

ที่ผ่านมาลงประมาณ 4 บาท/ลิตร ท้าให้น ้ามันดีเซลราคา 17.62 บาท/ลิตร และน ้ามันเบนซิน (95) ราคา 



17.44 บาท/ลิตร ส่วนประเทศไทย น ้ามันดีเซลราคา (เฉลี่ย) 25.83 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มของน ้ามันเบนซินได้แก่ 

น ้ามันเบนซิน 95, น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95(อี10), น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) มีราคา (เฉลี่ย) 35.12, 28.04 และ 

26.57 บาท/ลิตร ตามล้าดับ  จากความแตกต่างของราคาน ้ามันพบว่าราคาน ้ามันดีเซลของไทยสูงกว่า

ประมาณ 8 บาท/ลิตร และกลุ่มน ้ามันเบนซินของไทย ทั งนี กลุ่มน ้ามันเบนซินของไทยยังมีราคาเฉลี่ยสูงกว่า

ประมาณ 9 - 17 บาท/ลิตร จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบน้าเข้าน ้ามันตามแนวชายแดนในพื นที่ภาคใต้ 

นอกจากนี  จากสถานการณ์การปรับราคาของประเทศมาเลเซียอาจส่งผลต่อการลักลอบน ้ามันในพื นที่

ดังกล่าวเนื่องจากราคาน ้ามันใหม่ลดลงจากเดิมประมาณ 4 บาท/ลิตร  นอกจากนี เมื่อพิจารณาปริมาณน ้ามัน

ที่จับกุมได้ พบว่ามีปริมาณน ้ามันเตาอยู่ ดังนั นปัญหาการลักลอบน้าน ้ามันเครื่องใช้แล้วจากเรือสินค้า

ต่างประเทศมาสะสมและจ้าหน่ายเป็นน ้ามันเตากับโรงงานอุตสาหกรรมในพื นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล จึงจ้าเป็นต้อง

ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป  

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



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 256 266        275        282         282        284        205        198        212        216        188         117        2,781     

2. ปรมิาณน้ ามันทัง้หมด พันลิตร 215.59    231.63    241.16    172.70     401.83   194.04    263.91    169.45    178.82   323.85   200.18     170.81    2,763.96 

       -  ดีเซล พนัลิตร 48.92      64.32      16.91      45.37       37.41      39.88      28.51      36.24      21.17      58.96      72.66       26.71      497.05    

       -  เบนซิน พนัลิตร 89.67      84.52      86.25      79.08       178.17    117.79    134.02    103.58    93.25      129.19    104.94      53.10      1,253.54  

       -  โซลเวน้ท์ พนัลิตร -         -         -         16.25       16.26      0.37        7.68        1.63        3.40        4.71        7.58         57.88      

       -  เตา พนัลิตร 77.00      82.80      138.00    32.00       170.00    36.00      93.70      28.00      61.00      131.00    15.00       91.00      955.50    

       - อืน่ๆ พนัลิตร -         -         

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 102 102        

2. ปรมิาณน้ ามันทัง้หมด พันลิตร 69.72     -         -         -          -         -         -         -         -         -         -          -         69.72      

       -  ดีเซล พนัลิตร 35.27      35.27      

       -  เบนซิน พนัลิตร 31.55      31.55      

       -  โซลเวน้ท์ พนัลิตร 0.30        0.30        

       -  เตา พนัลิตร 2.60        2.60        

       - อืน่ๆ พนัลิตร -         

สรุปผลการจับกุมผู้กระท าผิดกฏหมายสรรพสามิต

สนิค้าประเภทน้ ามันและผลติภัณฑ์น้ ามัน

หน่วยงาน   กรมสรรพสามิต

 ปี 2558

 ปี 2557



ภาค จังหวัด รวมทัง้สิน้

ดีเซล เตา เบนซิน รวม โซลเว้นท์ รวมทัง้หมด

คดี (ราย) พันลติร พันลติร พันลติร พันลติร พันลติร พันลติร

บุรีรัมย์ 4 0.60     1.04     1.64     1.64        

ร้อยเอด็ 2 9.00     2.00     11.00   11.00       

ศรีสะเกษ 1 5.00     5.00     5.00        

รวม 7 9.60     -      8.04     17.64   -      17.64      

พระนครศรีอยุธยา 2 1.40     1.40     0.30     1.70        

สมทุรปราการ 2 2.00     2.60     4.60     4.60        

ฉะเชิงเทรา 1 1.00     1.00     1.00        

รวม 5 3.00     2.60     1.40     7.00     0.30     7.30        

ระยอง 1 3.50     3.50     3.50        

รวม 1 3.50     -      -      3.50     -      3.50        

นครศรีธรรมราช 1 1.70     1.70     1.70        

สุราษฏร์ธานี 9 6.70     0.20     6.90     6.90        

สงขลา 54 3.20     12.14    15.34   15.34      

พทัลุง 4 2.70     2.70     2.70        

สตูล 2 0.70     0.72     1.42     1.42        

ปัตตานี 7 7.57     0.24     7.81     7.81        

ยะลา 1 0.21     0.21     0.21        

นราธวิาส 11 1.00     4.20     5.20     5.20        

รวม 89 19.17   -      22.11   41.28   -      41.28      

กทม -      -         

สตป. -      -         

รวม -         -      -      -      -      -      -         

รวม 102 35.27   2.60     31.55   69.42   0.30     69.72      

3 2.70     2.60     5.30     5.30        

หมายเหตุ สตป. : ส้านักตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม

               มกราคม 2558

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

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

น้ ามันและผลติภัณฑ์น้ ามัน

กลาง

ตะวนัออก

ใต้

คดีและปริมาณทีจั่บกุมร่วมกับ สตช.



การจับกุมการลักลอบน  ามันดีเซล และน  ามันเบนซิน 

เดือน มกราคม 2558 

กรมศุลกากร 

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

จากผลการจับกุมการลักลอบน ้ามันดีเซลและเบนซิน เดือน มกราคม 2558 จ้านวนรวม 46 

ราย ปริมาณน ้ามันรวม 10.82 พันลิตร แบ่งเป็นน ้ามันดีเซล 13 ราย ปริมาณน ้ามันดีเซล 2.58 พันลิตร และน ้ามัน

เบนซิน 33 ราย ปริมาณน ้ามันเบนซิน 8.23 พันลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 (จ้านวน 132 

ราย ปริมาณน ้ามันรวม 101.61 พันลิตร) มีการจับกุมผู้กระท้าผิดลดลง 86 ราย หรือลดลงร้อยละ 65 

และปริมาณน ้ามันลดลง 90.79 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 89 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ธันวาคม 2557 

ที่ผ่านมา จ้านวนรายเพิ่มขึ นร้อยละ 7 และปริมาณน ้ามันเพ่ิมขึ นร้อยละ 0.25 

  

การพิจารณาตามพื นที่ มีผลการจับกุมและด้าเนินคดี ดังนี  

 (1) ส้านักสืบสวนและปราบปราม (สสป.) ทั่วประเทศ จับกุมผู้กระท้าผิดจ้านวนรวม 1 ราย

ปริมาณน ้ามันดีเซลทั งหมดรวม 0.48 พันลิตร  

 

 (2) ด่านศุลกากรจ้าแนกตามพื นที่ มีผลการจับกุมผู้ลักลอบน้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิงสรุปได้ ดังนี  

 

การจับกุมผู้ลักลอบน ้ามันสูงสุดพบในจังหวัดสงขลา จ้านวนรวม 29 ราย หรือร้อยละ 63 

ของจ้านวนรายทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 6.77 พันลิตร หรือร้อยละ 63 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด รองลงมา

เป็นจังหวัดนราธิวาส จ้านวน 13 ราย หรือร้อยละ 28 ของจ้านวนรายทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 3.91 พันลิตร 

หรือร้อยละ 29 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด และจังหวัดยะลา จ้านวน 3 ราย หรือร้อยละ 7 ของจ้านวนราย

ทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 0.37 พันลิตร หรือร้อยละ 3 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด  

 

หากพิจารณาผลการจับกุมจ้าแนกตามด่านศุลกากร พบว่าด่านปาดังเบซาร์ มีการจับกุมสูงสุด 

(จ้านวน 16 ราย หรือร้อยละ 35 ของจ้านวนรายทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 4.30 พันลิตร หรือร้อยละ 40 

ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) รองลงมาเป็นด่านสะเดา (จ้านวน 10 ราย หรือร้อยละ 22 ของจ้านวนรายทั งหมด 

ปริมาณน ้ามันรวม 1.73 พันลิตร หรือร้อยละ 16 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) 

 



  ความแตกต่างของราคาน ้ามัน พบว่าข้อมูลราคาน ้ามันต่างประเทศที่มีการรวบรวมจาก

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในเดือนมกราคม พบว่าในประเทศมาเลเซียได้มีการปรับลดราคาน ้ามันดีเซลและเบนซิน

จากเดือนที่ผ่านมาลงประมาณ 4 บาท/ลิตร ท้าให้น ้ามันดีเซลราคา 17.62 บาท/ลิตร และน ้ามันเบนซิน (95) 

ราคา 17.44 บาท/ลิตร ส่วนประเทศไทย น ้ามันดีเซลราคา (เฉลี่ย) 25.83 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มของน ้ามันเบนซิน

ได้แก่ น ้ามันเบนซิน 95, น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95(อี10), น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) มีราคา (เฉลี่ย) 35.12, 28.04 

และ 26.57 บาท/ลิตร ตามล้าดับ  จากความแตกต่างของราคาน ้ามันพบว่าราคาน ้ามันดีเซลของไทยสูงกว่า

ประมาณ 8 บาท/ลิตร และกลุ่มน ้ามันเบนซินของไทย ทั งนี กลุ่มน ้ามันเบนซินของไทยยังมีราคาเฉลี่ยสูงกว่า

ประมาณ 9 - 17 บาท/ลิตร จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบน้าเข้าน ้ามันตามแนวชายแดนในพื นที่ภาคใต้ 

นอกจากนี จากสถานการณ์การปรับราคาของประเทศมาเลเซียอาจส่งผลต่อการลักลอบน ้ามันในพื นที่ดังกล่าว

เนื่องจากราคาน ้ามันใหม่ลดลงจากเดิมประมาณ 4 บาท/ลิตร  ซึ่งการกระท้าผิดในการลักลอบดังกล่าวพบว่ามี

ปริมาณน ้ามันเฉลี่ยรายละ 235 ลิตร 

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

 
 



ปี ปี

2557 2558

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

ม.ค. 71 40.80              61 60.81              132       101.61             ม.ค. 13 2.58                33 8.23                46          10.82              

ก.พ. 90 61.47              71 61.37              161       122.84             ก.พ. -         -                  

ม.ีค. 84 1,725.36          63 59.23              147       1,784.59          ม.ีค. -         -                  

เม.ย. 62 47.23              55 56.83              117       104.05             เม.ย. -         -                  

พ.ค. 50 40.43              46 44.14              96         84.57              พ.ค. -         -                  

ม.ิย. 97 81.32              50 44.15              147       125.47             ม.ิย. -         -                  

ก.ค. 53 47.31              57 49.08              110       96.39              ก.ค. -         -                  

ส.ค. 27 8.78                37 13.95              64         22.73              ส.ค. -         -                  

ก.ย. 27 24.48              35 15.73              62         40.21              ก.ย. -         -                  

ต.ค. 18 3.74                30 7.99                48         11.73              ต.ค. -         -                  

พ.ย. 35 10.14              35 10.01              70         20.14              พ.ย. -         -                  

ธ.ค. 20 3.50                23 7.29                43         10.79              ธ.ค. -         -                  

รวม 634 2,094.54          563 430.57            1,197    2,525.11          รวม 13 2.58               33 8.23               46         10.82              

ประจ าปี พ.ศ. 2558

ลักลอบน าเข้า

น้ ามนัดีเซล น้ ามนัเบนซิน รวม

ผลการจับกุมการลกัลอบน้ ามันดีเซล และน้ ามันเบนซิน ของกรมศุลกากร 

ประจ าปี พ.ศ. 2557

รวมน้ ามนัเบนซิน

ลักลอบน าเข้า

น้ ามนัดีเซล



ราย พันลิตร ราย พันลิตร ราย พันลิตร

สสป. สสป. 1       0.48       -          -      1        0.48     

ศภ.4 ศภ.4 -        -         -          -      -         -       

ภาคที ่1 ภาคท่ี 1 -         -       

รวม 1      0.48     -        -     1        0.48     

ตากใบ -        -         4         0.75    4        0.75     

สุไหง -โกลก 2       0.40       7         2.04    9        2.44     

รวม 2      0.40     11     2.79   13      3.19     

สงขลา -        -         -          -      -         -       

ปาดังเบซาร์ 1       0.20       15       4.10    16      4.30     

สะเดา 6       1.13       4         0.60    10      1.73     

ท่าอากาศยาน -          -      -         -       

นาทวี 3         0.74    3        0.74     

รวม 7      1.33     22     5.44   29      6.77     

ยะลา เบตง 3       0.37       3        0.37     

รวม 3       0.37       3        0.37     

รวมทัง้หมด 13    2.58     33     8.23   46      10.82    

หมายเหต:ุ        ศภ.4 = ส่วนควบคมุทางศลุกากร 

                          สสป = ส านกัสืบสวนและปราบปราม

                   ภาคที่ 1  = ส านกังานศลุกากรภาคที่ 1

ดีเซล เบนซิน รวม

ชนิดน้ ามัน

นราธิวาส

ผลการจับกุมการลักลอบน า้มันดีเซล  และน า้มันเบนซนิ ของกรมศุลกากร

สงขลา

จังหวดั ด่าน

 มกราคม 2558



สถิติผลการตรวจสอบคุณภาพน  ามันเชื อเพลิง ณ สถานีบริการ 

เดือน มกราคม 2558 

หน่วยงานกรมธุรกิจพลังงาน 

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

จากข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน ้ามันเชื อเพลิง ณ สถานีบริการทั่วประเทศ ในเดือนมกราคม จ้านวน 

644 ราย และจ้านวน 1,137 ตัวอย่าง พบการจ้าหน่ายน ้ามันที่มีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นตามประกาศของกรม

ธุรกิจพลังงาน จ้านวน 2 ราย หรือร้อยละ 0.31 และจ้านวน 3 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 0.26 แยกเป็น น ้ามันเบนซิน 1 

ตัวอย่าง และน ้ามันแก๊สโซฮฮล์95(อี10) จ้านวน 2 ตัวอย่าง สถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิงที่พบการกระท้าความผิด

ดังกล่าว กรมธุรกิจพลังงานได้ด้าเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว  

ลักษณะการกระท้าความผิดที่มีการตรวจพบ ซึ่งสรุปได้ดังนี  

1.  น ้ามันเบนซิน การกระท้าผิดในการปลอมปนด้วยแก๊สโซฮอล์ จ้านวน 1ตัวอย่าง พบในภาคกลาง (จังหวัด

ชัยนาท)  

2.  น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (อี10) การกระท้าผิดในการปลอมปนด้วยแก๊สโซฮอล์ต่างชนิดจ้านวน 2 ตัวอย่าง  

พบในภาคกลาง (จังหวัดชัยนาท)  

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเดียวกันของปี 2557 (มกราคม มีการตรวจสอบสถานีบริการฯรวม 640 

ราย และจ้านวน 1,259 ตัวอย่าง ไม่พบการกระท้าผิด) ในปี 2558 มีการตรวจสอบเพ่ิมขึ น 4 ราย (หรือเพ่ิมขึ นร้อย

ละ 0.62) แต่จ้านวนตัวอย่างลดลง 122 ตัวอย่าง หรือลดลงร้อยละ 9.69 พบจ้านวนผู้กระท้าผิดเพ่ิมขึ น 2 ราย และ

จ้านวนตัวอย่างไม่เป็นตามข้อก้าหนดเพ่ิมขึ น 3 ตัวอย่าง  

 สถานการณ์การกระท้าผิดของสถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิงในพื นที่ภาคกลาง พบการการปลอมปน

น ้ามันเบนซินและน ้ามันแก๊สโซฮอล์ ด้วยน ้ามันแก๊สโซฮอล์ เนื่องจากภาครัฐมีการสนับสนุนเฉพาะน ้ามันแก๊ส

โซฮอล์ อี85 เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้น ้ามันดังกล่าว จึงท้าให้มีราคาเฉลี่ยต่้า 21.98 บาท/ลิตร ส่วนน ้ามัน

ประเภทอื่นไม่ได้รับการสนับสนุน จึงท้าให้น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (อี10) และน ้ามันเบนซินมีราคาเฉลี่ย 28.04 

และ 35.12 บาท/ลิตร มีผลให้ส่วนต่างของราคาระหว่าง 6 – 13 บาท/ลิตร จึงแรงจูงใจการกระท้าผิดเพื่อ

แสวงหาส่วนต่างของราคาน ้ามันดังกล่าว 

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