
สรุปผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม 
มีนาคม 2557 

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

 

 สรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการกระท้าความผิดเกี่ยวกับน ้ามันเชื อเพลิงของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ดังนี  
 

1.  ผลการจับกุมการกระท้าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต 
และกรมศุลกากร เดือน มีนาคม มีจ้านวนคดีรวม 828 คดี ปริมาณน ้ามันที่จับกุมได้จ้านวน 3,857.43 พันลิตร 
(น ้ามันดีเซล 3,254.68 พันลิตร, น ้ามันเบนซิน 299.54 พันลิตร, น ้ามันเตา 290.80 พันลิตร, น ้ามันก๊าด 5.00  
พันลิตร, น ้ามันเครื่อง 4.99 พันลิตร  และน ้ามันเครื่องใช้แล้ว 2.42 พันลิตร) รวมทั งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 192.80 
ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ( มีจ้านวนคดี 1,002 คดี ปริมาณน ้ามันและสารโซลเวนท์รวม 
2,964.33 พันลิตร และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 446.47 ตัน) พบว่ามีจ้านวนคดีที่จับกุมได้ลดลง 174 คดี หรือลดลง
ร้อยละ 17  แต่ปริมาณน ้ามันที่จับกุมได้เพ่ิมขึ น 893.09 พันลิตร หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 30 ทั งนี ปริมาณน ้ามันที่เพ่ิมขึ น 
เนื่องมาจากผลการจับกุมของกรมศุลกากรซึ่งมีการจับกุมน ้ามันเรือขนส่งน ้ามันที่ใช้น ้ามันโดยมิได้เสียภาษีในบริเวณ
ห้องเครื่องของเรือ และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าจ้านวนคดีเพ่ิมขึ นร้อยละ 24
และปริมาณน ้ามันเพ่ิมขึ นร้อยละ 96 มาจากผลการจับกุมของกรมศุลกากรดังกล่าว   

 

ลักษณะการกระท้าความผิดที่เกิดขึ น สามารถจ้าแนกเป็นสาเหตุจากการหลีกเลี่ยงภาษี และสาเหตุอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ดังนี  
 

 (1) การกระท้าผ ิด เกี ่ยวก ับการหลบเลี ่ย งภาษ ีหร ือคด ีน ้ าม ัน เถื ่อน  ผลการจ ับก ุม ในช ่ว ง  
เดือน มีนาคม จ้านวนรวม 549 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 2,185.33 พันลิตร แยกเป็นน ้ามันดีเซล 1,788.35 พันลิตร,
น ้ามันเตา 228.00 พันลิตร และน ้ามันเบนซิน 168.97 พันลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 
(จ้านวนคดีรวม 714 คดี ปริมาณน ้ามันและสารโซลเวนท์รวม 1,548.23 พันลิตร) พบว่าจ้านวนคดีจับกุมได้ลดลง 
165 คดี หรือลดลงร้อยละ 23 แต่ปริมาณน ้ามันรวมเพ่ิมขึ น 637.10 พันลิตร หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 41  (เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบคดีที่จับกุมได้เพ่ิมขึ นร้อยละ 6 และปริมาณน ้ามันเพ่ิมขึ นประมาณ 4.7 
เท่า  เพราะการจับกุมเรือขนส่งของกรมศุลกากร) การเปรียบเทียบผลจับกุมกับคดีทั งหมด พบว่าคดีน ้ามันเถื่อนคิด
เป็นร้อยละ 66 ของคดีทั งหมด และปริมาณน ้ามันคิดเป็นร้อยละ 57 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด   
 

 สภาพการกระท้าผิดในพื นที่ภาคใต้ การกระท้าผิดเป็นการลักลอบน้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิง สาเหตุจาก
ราคาน ้ามันของมาเลเซียต่้ากว่าไทย น ้ามันดีเซลประมาณ 12 บาท/ลิตร (แม้รัฐบาลคงอัตราภาษีสรรพสามิตน ้ามัน
ดีเซล 0.005 บาท/ลิตร) และน ้ามันเบนซิน 95 มาเลเซีย มีราคาต่้ากว่าเบนซิน95และแก๊สโซฮฮล์ของไทยเฉลี่ย
ประมาณ 19 – 29 บาท/ลิตร  ซึ่งเป็นส่วนต่างที่สูงมากจึงเป็นแรงจูงใจในการกระท้าความผิด ทั งน ้ามันดีเซลและ
น ้ามันเบนซิน นอกจากนี พบว่าเรือขนส่งมีการใช้น ้ามันโดยไม่เสียภาษีอย่างถูกต้อง 



  การกระท้าผิดในลักษณะการส่งออกน ้ามันเบนซินแต่ไม่ส่งออกจริง เนื่องจากความต้องการใช้
น ้ามันเบนซิน 95 ที่เพิ่มปริมาณขึ น และส่วนต่างระหว่างราคาหน้าโรงกลั่นกับราคาขายปลีกประมาณ 19 บาท/
ลิตร (อัตราภาษีสรรพสามิตน ้ามันเบนซิน 7 บาท/ลิตร และกองทุนน ้ามันเชื  อเพลิง 10 บาท/ลิตร รวมทั  ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 3 บาท/ลิตร) จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการกระท้าผิดในลักษณะการขอส่งออกโดยไม่ส่งออก
จริง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกุมน ้ามันที่ฉ้อฉ้ลด้วยวิธีการดังกล่าวเพิ่มขึ น ดังนั นการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจ
ร่วมของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ) ใน
บริเวณด่านชายแดนจึงเป็นมาตรการที่ส้าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  

 จากการจับกุมปริมาณน ้ามันเตาได้สูงมาก รวมทั งมีการจับกุมน ้ามันเครื่องและน ้ามันเครื่องใช้แล้ว 
โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบน้าน ้ามันเครื่องที่ใช้แล้วมาจากเรือสินค้าต่างประเทศ เพื่อสะสมและจ้าหน่ายเป็น
น ้ามันเตาให้โรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงกับชายฝั ่งทะเล หรืออาจน้ามาจ้าหน่ายเป็น
น ้ามันเครื่องปลอมได้ ดังนั นการประสานในการปราบปรามและป้องกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

 

 (2) ความผิดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับน ้ามันเถื่อนซึ่งส้านักงานต้ารวจแห่งชาติจับกุมได้ รวม 279 คดี หรือ
ร้อยละ 34 ของคดีทั งหมด สามารถแยกออกเป็นคดีเกี่ยวข้องกับน ้ามันเชื อเพลิง เช่น การเก็บน ้ามัน และอ่ืนๆ 
จ้านวนรวม 247 คดี หรือประมาณร้อยละ 30 ของคดทีั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 1,672.10 พันลิตร หรือร้อยละ 43 
ของปริมาณน ้ามันทั งหมด และคดีที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว จ้านวน 32 คดี หรือร้อยละ 4 ของคดีทั งหมด 
ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว 192.80 ตัน 

 
2. ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน ้ามันของสถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน ในเดือน 

มีนาคม 2557 จ้านวน 1,080 ราย และจ้านวน 1,623 ตัวอย่าง พบการจ้าหน่ายน ้ามันที่มีลักษณะและคุณภาพไม่เป็น
ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ้านวน 8 ราย หรือร้อยละ 0.74 และจ้านวน 8 ตัวอย่าง หรือร้อยละ0.49 แยกเป็น 
น ้ามันแก๊สโซฮฮล์95(อี10) จ้านวน 6 ตัวอย่าง น ้ามันเบนซิน จ้านวน 1 ตัวอย่าง และน ้ามันดีเซล จ้านวน 1 ตัวอย่าง 
 

 สถานการณ์การกระท้าผิดของสถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิงเป็นการปลอมปนน ้ามันเชื อเพลิงในพื นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการน้าแก๊สโซฮฮล์ที่ราคาต่้าปนในน ้ามันแก๊สโซฮอล์ราคาสูง (น ้ามันแก๊สโซฮอล์อี 

85 ราคาเฉลี่ย 24.52 บาท/ลิตร, น ้ามันแก๊สโซฮอล์95อี 10 ราคาเฉลี่ย 40.76 บาท/ลิตร ) เพ่ือหาประโยชน์จาก

ส่วนต่างของราคา (ประมาณ 16 บาท/ลิตร)ในพื นที่ภาคใต้ พบการน ้ามันเบนซินลักลอบปนในน ้ามันเบนซิน และ

น ้ามันแก๊สโซฮอล์95 สาเหตุจากราคาน ้ามันเบนซินของประเทศมาเลเซียต่้ากว่าของไทย (น ้ามันเบนซินของ

มาเลเซียประมาณ 19 บาท/ลิตร, น ้ามันเบนซินของไทยเดือน มี.ค. แก๊สโซฮอล95(อี10)ราคาเฉลี่ย 40.76 บาท/

ลิตร และน ้ามันเบนซิน95 ราคาเฉลี่ย 48.28 บาท/ลิตร) ราคาแตกต่างกันประมาณ 22 - 29 บาท/ลิตร จึงมีการ

แสวงหาผลประโยชนฺจากส่วนต่างของราคาโดยการลักลอบน้าเข้าน ้ามันเบนซินมาผสมกับน ้ามันแก๊ สโซฮอล์และ

น ้ามันเบนซินดังกล่าว นอกจากนี ยังพบน ้ามันดีเซลที่ไม่ได้ผลิตในประเทศมีการจ้าหน่ายในพื นที่ภาคกลาง น ้ามัน

ดังกล่าวอาจเป็นน ้ามันผ่านแดนและถูกน้าออกมาจ้าหน่ายให้สถานีบริการน ้ามันในพื นที่ การกระท้าความผิดส่วน



ใหญ่พบในสถานีบริการน ้ามันอิสระ แต่พบว่าสถานีบริการน ้ามันซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ค้ามาตรา 7 มีการกระท้า

ความผิดเช่นกันโดยเฉพาะในพื นที่ภาคใต้   

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





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 598 667         828       2,093         

ปรมิาณน้ ามันรวม พันลิตร 1,143.99  1,971.39  3,857.43 -         -         -         -          -         -            -          -         -         6,972.80     

       -  ดีเซล พนัลิตร 706.84     1,603.16  3,254.68  5,564.67     

       -  เบนซิน พนัลิตร 267.85     246.29     299.54    813.69       

       -  เตา พนัลิตร 153.80     120.80     290.80    565.40       

       -  สารโซลเวนท์ พนัลิตร 15.50      15.50         

       -  น ้ามันเคร่ืองใชแ้ล้ว พนัลิตร 1.14        2.42        3.55           

       -  น ้ามันเคร่ือง พนัลิตร 4.99        4.99           

       -  ดีเซลเขยีว พนัลิตร -            

       -  กา๊ด(น ้ามัน) พนัลิตร 5.00        5.00           

       -  กา๊ซ(LPG) ตัน 16.39      33.91      192.80    243.11       

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         714 568        702.164 905.149 1302.02 401.918 586        610        549.842 575.226 8,423       

ปรมิาณน้ ามันเถ่ือน พันลิตร 3,462.88 1,731.60  1,548.23 947.67    (550.05)   399.62    921.12    791.90    (319.56)  188.70   (154.56)  732.36    9,699.90   

      - น ้ามันดีเซล พนัลิตร 109.63     488.18     173.09    1,079.74  922.06    914.63    2,485.28  1,092.78  503.26    381.09    374.36    330.80    8,854.90   

      - น ้ามันเบนซิน พนัลิตร 284.96     459.52     252.50    (708.94)   (577.95)   (619.64)   (1,627.19) (643.43)   (335.29)   (164.56)   (126.09)   (81.56)     (3,887.65)  

      - น ้ามันเตา พนัลิตร 3,049.90  780.00     1,104.20  562.47    329.35    104.64    23.05      342.54    144.58    (27.84)     47.62      (14.89)     6,445.62   

      - น ้ามันเคร่ืองใชแ้ล้ว พนัลิตร -          -         83.56      -         27.20      73.00      498.00    681.76      

      - สารโซลเวนท์ พนัลิตร 16.30      3.00        18.44      14.40      (1,309.47) 12.78      (632.12)   -         (523.45)   -         (2,400.13)  

      - น ้ามันกา๊ด พนัลิตร 2.10        0.90        -         2.40        -         -         5.40         

      - กา๊ซ(LPG) ตัน 32.35      446.47    41.93      106.61    560.57    -         3.93        17.07      1.14        1,210.08   

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 2,093        

ปรมิาณน้ ามันทัง้หมด พันลิตร 1,143.99  1,971.39  3,857.43 6,972.80   

จ านวนคดีน้ ามันเถ่ือน คดี 469 520         549 1,538       

ปรมิาณน้ ามันเถ่ือน พันลิตร 389.38    382.48    2,185.33 -         -         -         -         -         -         -         -         -         2,957.18   

      - น ้ามันดีเซล พนัลิตร 103.14     138.66     1,788.35  2,030.15   

      - น ้ามันเบนซิน พนัลิตร 163.75     161.01     168.97    493.73      

      - น ้ามันเตา พนัลิตร 107.00     82.80      228.00    417.80      

      - 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 มีนาคม 2557 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

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

 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติมีการจับกุมผู้กระท้าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมในเดือน มีนาคม จ้านวนรวม

ทั งหมด 409 คดี โดยมีผู้กระท้าผิดรวมทั งหมดจ้านวน 388 คน ปริมาณน ้ามันรวม 1,833.08 พันลิตร แยกเป็น น ้ามัน

ดีเซล 1,512.41 พันลิตร น ้ามันเบนซิน 155.46 พันลิตร น ้ามันเตา 152.80 พันลิตร น ้ามันก๊าด 5.00 พันลิตร  

น ้ามันเครื่อง 4.99 พันลิตร และน ้ามันเครื่องใช้แล้ว 2.42 พันลิตร รวมทั งก๊าซปิโตรเลียมเหลวปริมาณ 192.80 ตัน 

 

 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 (เดือน มีนาคม จ้านวนคดี 469 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 

2,147.97 พันลิตร และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 446.47 ตัน) พบว่าในปี 2557 ผลการจับกุมจ้านวนคดีลดลง 60 คดี 

หรือลดลงร้อยละ 13 และปริมาณน ้ามันที่จับกุมได้ลดลง 314.89 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 15 และก๊าซปิโตรเลียม

เหลวลดลง 253.67 ตัน (ลดลงร้อยละ 57 ) และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จ้านวนคดีที่จับกุมได้

เพ่ิมขึ นร้อยละ 66  และปริมาณน ้ามันที่จับกุมได้เพ่ิมขึ นร้อยละ 13  

 

 การกระท้าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมในพื นที่ ซึ่งสรุปตามภาคต่างๆดังนี  จ้านวนคดีที่การจับกุมได้สูงสุดใน

พื นที่ ภาคใต้ มีจ้านวนคดีรวม 168 คดี (ร้อยละ 41 ของคดีทั งหมด) และปริมาณน ้ามันรวม 227.17 พันลิตร (ร้อยละ 

12 ของน ้ามันทั งหมด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 16.65 ตัน (ร้อยละ 9 ของปริมาณก๊าซฯทั งหมด) ส่วนปริมาณน ้ามัน

รวมสูงสุดพบในพื นที่ภาคกลาง 786.55 พันลิตร (ร้อยละ 43 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

9.80 ตัน จ้านวนคดีที่จับกุมได้ 107 คดี (ร้อยละ 26 ของคดีทั งหมด) นอกจากนี พบการกระท้าผิดในพื นที่อ่ืนได้แก่ 

ภาคเหนือ จ้านวน 89 คดี (ร้อยละ 22 ของคดีทั งหมด) ปริมาณน ้ามันรวม 460.73 พันลิตร (ร้อยละ 25 ของปริมาณ

น ้ า มั นทั ง หมด )  และก๊ า ซปิ โ ต ร เ ลี ยม เหลว  163 . 8 5  ตั น  ( ร้ อ ยละ  85  ของป ริ ม าณก๊ า ซฯทั ง หมด )  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 39 คดี (ร้อยละ 10 ของคดีทั งหมด) และปริมาณน ้ามันรวม 306.64 พันลิตร  

(ร้อยละ 17 ของน ้ามันทั งหมด) และภาคตะวันออก จ้านวน 6 คดี (ร้อยละ 1 ของคดีทั งหมด) ปริมาณน ้ามันรวม 

52.00 พันลิตร (ร้อยละ 3 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 1.80 ตัน (ร้อยละ 1 ของปริมาณก๊าซฯ

ทั งหมด) เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่าจังหวัดสงขลา มีการจับกุมผู้กระท้าผิดได้สูงสุด จ้านวน 124 คดี (ร้อยละ 

30 ของคดีทั งหมด) ปริมาณน ้ามันรวม 25.67 พันลิตร (ร้อยละ 1 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

15.29 ตัน (ร้อยละ 8 ของปริมาณก๊าซฯทั งหมด) แต่ปริมาณน ้ามันที่จับกุมได้สูงที่สุด พบในจังหวัดตาก ปริมาณน ้ามัน

รวม 230.60 พันลิตร (ร้อยละ 13 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 10.50 ตัน (ร้อยละ 5 ของปริมาณ

ก๊าซฯทั งหมด) มีจ้านวนคดีเพียง 43 คดี (ร้อยละ 11 ของคดีทั งหมด) 

 



 ลักษณะการกระท้าความผิดเกี่ยวกับน ้ามันเชื อเพลิงที่มีการจับกุม สามารถจ้าแนกออกเป็น (1) คดีน ้ามันเถื่อน 

ซึ่งการกระท้าผิดเป็นการครอบครองซึ่งสินค้าเป็นสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน(พระราชบัญญั ติ

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 ้ามันเถื่อน มีนาคม 2557 ผลการจับกุมผู้กระท้าความผิดรวม 130 คดี หรือร้อยละ 32 ของคดี

ทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 160.98 พันลิตร หรือร้อยละ 9 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด สามารถจ้าแนกเป็นน ้ามันเตา 

90.00 พันลิตร น ้ามันดีเซล 46.09 พันลิตร และน ้ามันเบนซิน 24.90 พันลิตร  ซึ่งเป็นการจับกุมในพื นที่ ภาคใต้ 

จ้านวน 129 คดี (ร้อยละ 99 ของคดีน ้ามันเถื่อน) ปริมาณน ้ามันรวม 70.98 พันลิตร (ร้อยละ 44 ของปริมาณน ้ามัน

เถื่อน) และมีการจับกุมในพื นที่ ภาคกลาง จ้านวน 1 คดี (ร้อยละ 1 ของคดีน ้ามันเถื่อน) ปริมาณน ้ามันรวม 90.00  

พันลิตร (ร้อยละ 56 ของปริมาณน ้ามันเถื่อน) และหากพิจารณาเป็นรายจังหวัดจ้านวนคดีสูงสุดพบใน จังหวัดสงขลา 

จ้านวน 104 คดี (ร้อยละ 80 ของคดีน ้ามันเถื่อน) ปริมาณน ้ามันรวม 25.58 พันลิตร (ร้อยละ 16 ของปริมาณน ้ามัน

เถื่อน) ส่วนปริมาณน ้ามันเถื่อนสูงสุด 90.00 พันลิตร เป็นการจับกุมน ้ามันเตาเพียง 1 คดีในจังหวัดสมุทรสาคร  

 

 สาเหตุของการกระท้าผิดเกี่ยวกับน ้ามันเถื่อน ในพื นที่ภาคใต้มีสาเหตุหลักจากความแตกต่างของราคา

น ้ามัน เนื่องจากมาเลเซียมีการควบคุมราคาน ้ามัน ท้าให้ราคาต่้ากว่าของไทย น ้ามันดีเซลประมาณ 18 บาท/ลิตร 

และน ้ามันเบนซิน (95) ประมาณ 19 บาท/ลิตร ส่วนราคาน ้ามันของไทยในเดือน ธันวาคม น ้ามันดีเซลราคา (เฉลี่ย) 

29.99 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มของน ้ามันเบนซินได้แก่ น ้ามันเบนซิน 95, น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95(อี10), น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 

(อี 10) มีราคา(เฉลี่ย) 48.28, 40.76 และ 38.31 บาท/ลิตร ตามล้าดับ จากความแตกต่างของราคาน ้ามันพบว่า

ราคาน ้ามันดีเซลของไทยสูงกว่าประมาณ 12 บาท/ลิตร และกลุ่มน ้ามันเบนซินของไทยสูงกว่าประมาณ 19 - 29 

บาท/ลิตร 

 

 2.  คดีอ่ืนๆ รวมทั งหมด 279 คดี หรือร้อยละ 68 ของคดีทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 1,672.10 พันลิตร หรือ

ร้อยละ 91 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด และก๊าซปิโตรเลียมเหลวหนัก 192.80 ตัน  

 

  2.1  การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 1, 2 หรือ 3 โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด การ

ไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีการจับกุมในสถานที่เก็บน ้ามัน หรือเพิงพักไม่มีเลขที่(คอกน ้ามัน) 

และสถานที่บริการน ้ามันเชื อเพลิง รวมทั งร้านจ้าหน่ายก๊าซฯ เก็บก๊าซฯโดยไม่ได้รับอนุญาต โรงบรรจุก๊า ซฯไม่แสดง

ใบอนุญาตในที่เปิดเผยและไม่ขออนุญาตท้องถิ่น และในสถานีบริการก๊าซฯ ซึ่งไม่จัดท้าสัญญาการประกันภัย ซึ่งพบ



การกระท้าผิดจ้านวน 237 คดี (ร้อยละ 85 ของคดีอ่ืนๆ) ปริมาณน ้ามันรวม 1,418.99 พันลิตร (ร้อยละ 85  

ของปริมาณน ้ามันรวมในคดีอ่ืนๆ) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) รวม 123.48 ตัน (ร้อยละ 64 ของปริมาณก๊าซฯคดี

อ่ืนๆ) 

 

  2.2  การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 2 โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ การขนส่งโดยไม่ขอ

อนุญาต และการจัดตั งปั้มหยอดเหรียญโดยไม่ขออนุญาต จ้านวนรวม 4 คดี (ร้อยละ 1 ของคดีอ่ืนๆ) ปริมาณน ้ามัน

รวม 36.15 พันลิตร (ร้อยละ 2 ของปริมาณน ้ามันรวมในคดีอ่ืนๆ) 

 

2.3 การบรรทุกวัตถุอันตรายโดยไม่เครื่องดับเพลิง และไม่มีป้ายแสดง จ้านวน 2 คดี (ร้อยละ 1 ของ

คดีอ่ืนๆ) ปริมาณน ้ามันรวม 2.42 พันลิตร (ร้อยละ 0.1 ของปริมาณน ้ามันรวมคดีอ่ืนๆ) 

 

2.4 การบรรจุลงถังที่ไม่ได้มาตรฐานและถังผู้ค้าอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต การถ่ายเทก๊าซในถัง การเก็บ

ก๊าซฯเกินปริมาณที่ก้าหนด การปิดผนึกไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต และพนักงานไม่ผ่านการฝึกอบรม จ้านวนรวม 16 

คดี (ร้อยละ 6 ของคดีอ่ืนๆ) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 64.69 ตัน (ร้อยละ 34 ของปริมาณก๊าซฯทั งหมด) 

   

2.5  คดีการกระท้าผิดอ่ืนๆ จ้านวนคดีรวม 20 คดี (ร้อยละ 7 ของคดีอ่ืนๆ) ปริมาณน ้ามันรวม 

214.55 พันลิตร (ร้อยละ 13 ของปริมาณน ้ามันรวมในคดีอ่ืนๆ) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4.64 ตัน(ร้อยละ 2 ของ

ปริมาณก๊าซฯคดีอ่ืนๆ) 

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



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 212 247        409        -        -        -        -        -        -        -      -      -        868
2. จ้านวนผู้ต้องหา คน 209 236        388        -         -         -         -         -         -        -       -       -        833         
3. ปริมาณน้ ามันทัง้หมด พันลติร 844.79      1,623.84 1,833.08 -        -        -        -        -        -        -      -      -        4,301.71   
 -  ดีเซล พนัลิตร 617.12      1,479.82  1,512.41  -         -         -         -         -         -        -       -       -        3,609.36   
 -  ดีเซล(น ้ามนัเขียว) พนัลิตร -           -         -        -          
 -  เบนซิน พนัลิตร 123.37      104.88    155.46    -         -         -         -         -         -        -       -       -        383.71     
 -  เตา พนัลิตร 88.80        38.00      152.80    -         -         -         -         -         -        -       -       -        279.60     
 -  น ้ามนัเคร่ือง พนัลิตร -           -         4.99       -         -         -         -         -         -        4.99        
 -  น ้ามนัเคร่ืองใช้แล้ว พนัลิตร -           1.14       2.42       -         -         -         -         -       -       -        3.55        
 -  โซลเวน้ท์ พนัลิตร 15.50        -         -         -         -         -         -        -       15.50       
 -  กา๊ซปิโตรเลียมเหลว ตัน 16.39        33.91      192.80    -         -         -         -         -         -        -       -       -        243.11     
 - อืน่(น ้ามนักา๊ด) พนัลิตร -           5.00       -         5.00        

สรุปผลการจับกุมผู้กระท าผิดเก่ียวกับน้ ามันเช้ือเพลงิและก๊าซ
หน่วยงาน  : ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

ปี 2557

ปี 2556



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

คดี (ราย) พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันกก.

เชยีงราย 7            20.00      13.00      33.00          57.31      
เชยีงใหม่ 6            3.00        1.10       4.10            5.55       
พะเยา 1            11.73      6.16       17.89          
แพร่ 1            -             7.39       
ล้าพนู 3            13.50      15.31      28.80          34.94      
อตุรดิตถ์ 4            -             6.04       
ตาก 43          230.60     230.60        10.50      
พษิณุโลก 5            55.00      27.00      5.72       4.99       92.72          1.71       
สุโขทยั 3            -             16.40      
อทุยัธานี 6            8.00        8.00       16.00          24.02      
พจิิตร 4            11.70      0.82       12.52          
กา้แพงเพชร 4            16.00      16.00          
นครสวรรค์ 2            9.10        9.10            

89         378.63    27.00     50.11     -                    4.99       460.73        -        163.85   
ขอนแกน่ 12          97.10      97.10          
ชยัภมูิ 1            2.50        0.30       2.80            
นครราชสีมา 16          90.60      2.94       93.54          
บรีุรัมย์ 2            3.00        2.50       0.60                   6.10            
ร้อยเอด็ 1            6.00        6.00            
สุรินทร์ 2            12.00      1.50       13.50          
หนองบวัล้าภู 3            42.00      37.10      79.10          
อบุลราชธานี 1            1.82                   1.82            
อา้นาจเจริญ 1            6.00        0.68       6.68            

39         259.20    -        45.02     -        2.42                   -        306.64        -        -        
ชยันาท 1            8.70        0.35       9.05            

สิงหบ์รีุ 1            7.20        7.20            

พระนครศรีอยุธยา 13          50.00      5.00       55.00          
สระบรีุ 23          129.40     129.40        
ฉะเชงิเทรา 14          54.00      15.00      69.00          
กทม. 1            10.00      10.00          

นนทบรีุ 2            56.00      35.00      91.00          2.80       

ปทมุธานี 34          189.90     189.90        
สมุทรสาคร 16          129.20     96.80      226.00        
นครปฐม 2            -             7.00       

107        634.40    111.80   35.35     5.00       -                    -        786.55        -        9.80       
ชลบรีุ 2            2.00        14.00      16.00          
ระยอง 3            36.00      36.00          
สระแกว้ 1            -             1.80       

6           38.00      14.00     -        -        -                    -        52.00          -        1.80       
นครศรีธรรมราช 8            7.60        5.61       13.21          0.70       
กระบี่ 2            0.30       0.30            0.66       
พทัลุง 1            0.45       0.45            
สงขลา 124        10.04      15.63      25.67          15.29      
ตรัง 1            0.20       0.20            
สตูล 10          35.28      0.44       35.72          
สุราษฎร์ธานี 16          148.50     1.00       149.50        
ยะลา 1            0.12       0.12            
นราธวิาส 5            0.77        1.23       2.00            

168       202.19    -        24.98     -        -                    -        227.17        -        16.65     
409        1,512.41  152.80   155.46   5.00       2.42                   4.99       1,833.08     -        192.10   

น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน

ภาค จงัหวดั

  มีนาคม 2557

ใต้

รวม

กลาง

รวม

การจบักุมผู้กระท าความผิดแยกตามจงัหวัด
ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

รวม

เหนือ

รวม

อสีาน

รวม

ตะวนัออก

รวม



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 212 247 409 868
 ปริมาณน้ ามันทัง้หมด พันลติร 844.79    1,623.84 1,833.08 -        -        -        -        -        -       -       -       -        4,301.71   
2.จ านวนคดีน้ ามันเถ่ือน คดี 83 100       130       -        -        -        -        -        -       -       -       -        313         
   ปริมาณน้ ามันเถ่ือน พันลติร 90.18     34.93     160.98   -        -        -        -        -        -       -       -       -        286.09     
 - น ้ามนัดีเซล พนัลิตร 13.42      15.33      46.09      -        -        -        -        -        -       -       -       -        74.84       
 - น ้ามนัเบนซิน พนัลิตร 19.26      19.60      24.90      -        -        -        -        -        -       -       -       -        63.75       
 - สารโซลเวนท์ พนัลิตร 15.50      -        -        -        -        -        -       15.50       
 - น ้ามนัเคร่ือง พนัลิตร -        -        -        -        -        -          
 - น ้ามนัเคร่ืองใช้แล้ว พนัลิตร -        -        -        -        -        -          
 - น ้ามนัเตา พนัลิตร 42.00      -        90.00      -        -        -        -        -        -       -       -        132.00     
 - น ้ามนักา๊ด พนัลิตร -         -        -          
 - กา๊ซปิโตรเลียมเหลว ตัน -        -        -        -        -        -        -        -          

การจับกุมผู้กระท าความผิดเก่ียวกับคดีน้ ามันเถ่ือน
ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

 มกราคม - มีนาคม  2557

 มกราคม - ธนัวาคม  2556



รูปแบบคดี  (2556) ก.พ ดีเซล เบนซิน เตา เคร่ือง* ใช้แล้ว* รวม โซลเวนท์ LPG มี.ค ดีเซล เบนซิน เตา เคร่ือง* ใช้แล้ว* รวม โซลเวนท์ LPG

ราย ตัน ราย ตัน

 - พรบ.ควบคุมน ้ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 305        1,062.61  190.34     158.30  1,411.24 8.00      213 935.18    52.33   32.20   1.91     1,021.62 

 -พรบ. กำรคำ้น ้ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 25          253.33     66.35       319.67    37.97    16 15.22      12.46   27.68      12.01   

 -พรบ. วตัถุอนัตรำย พ.ศ. 2535 7            1.00         15.00    15.00    31.00      1.84      13 0.93        0.95     9.20     11.08      4.20     

 -ประกำศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 28 ลงวนัท่ี24 ธนัวำคม 2514 41          -          422.49  13 -          269.19 

 -พรก. แกไ้ขและป้องกนัภำวะกำรขำดแคลน น ้ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2528 -          1 -          1.41     

 -ควำมผิดตำมกฏหมำยอ่ืน ๆ 22          241.60     275.12     516.72    89.64    32 169.35    165.38 21.00   355.73    145.75 

รวมคดีน า้มนัและก๊าซ 400        1,558.53  531.80     158.30  15.00    15.00    2,278.64 -          559.94  288 1,120.68 231.11 32.20   -       32.11   1,416.10 -          432.55 

 -พรบ. ภำษีศุลกำกร พ.ศ. 2469 43          6.13         21.29       1.00      28.42      0.18      37 6.61        24.50   31.11      7.50     

 -พรบ. ภำษีสรรพำสำมิต พ.ศ. 2527 227        143.38     207.41     470.50  0.45      821.74    3.00        32.17    144 52.49      50.67   585.60 688.76    12.00      6.42     

รวมคดีน า้มนัเถื่ อน 270        149.51     228.70     470.50  1.45      -       850.16    3.00        32.35    181 59.10      75.17   585.60 -       -       719.87    12.00      13.92   

รวมคดีทั้งหมดปี 56 670        1,708.04  760.50     628.80  16.45    15.00    3,128.80 3.00        592.29  469 1,179.78 306.28 617.80 -       32.11   2,135.97 12.00      446.47 

จ านวนคน 672 459

รูปแบบคดี  (2557) ก.พ ดีเซล เบนซิน เตา เคร่ือง* ใช้แล้ว* รวม โซลเวนท์ LPG มี.ค ดีเซล เบนซิน เตา เคร่ือง* ใช้แล้ว* ก๊าด รวม โซลเวนท์ LPG

ราย ตัน ราย ตัน

 - พรบ.ควบคุมน ้ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 132        732.25     71.45       38.00    841.70    17.71    237 1,288.53 57.67   62.80   4.99     5.00     1,418.99 123.48 

 -พรบ. กำรคำ้น ้ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 -          4 36.00      0.15     36.15      

 -พรบ. วตัถุอนัตรำย พ.ศ. 2535 -          2 2.42     2.42        

 -ประกำศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 28 ลงวนัท่ี24 ธนัวำคม 2514 1            -          11 -          45.23   

 -พรก. แกไ้ขและป้องกนัภำวะกำรขำดแคลน น ้ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2528 -          5 -          19.46   

 -ควำมผิดตำมกฏหมำยอ่ืน ๆ 14          732.25     13.83       1.14      747.21    16.20    20 141.80    72.75   214.55    4.64     

รวมคดีน า้มนัและก๊าซ 147        1,464.49  85.28       38.00    -       1.14      1,588.91 -          33.91    279 1,466.33 130.57 62.80   4.99     2.42     5.00     1,672.10 -          192.80 

 -พรบ. ภำษีศุลกำกร พ.ศ. 2469 11          1.14         1.59         2.73        30 36.11      7.84     43.95      

 -พรบ. ภำษีสรรพำสำมิต พ.ศ. 2527 89          14.19       18.01       32.20      100 9.98        17.06   90.00   117.04    

รวมคดีน า้มนัเถื่ อน 100        15.33       19.60       -       -       -       34.93      -          -       130 46.09      24.90   90.00   -       -       160.98    -          -       

รวมคดีทั้งหมดปี 56 247        1,479.82  104.88     38.00    -       1.14      1,623.84 -          33.91    409 1,512.41 155.46 152.80 4.99     2.42     5.00     1,833.08 -          192.80 

จ านวนคน 236 388

พันลิตร พันลิตร

พันลิตรพันลิตร



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 มีนาคม 2557 

      หน่วยงานกรมสรรพสามิต 

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

กรมสรรพสามิตได้สรุปผลการจับกุมผู้กระท้าผิดของเดือน มีนาคม รวม 275 คดี ปริมาณน ้ามัน

รวม 241.16 พันลิตร โดยสามารถจ้าแนกเป็นน ้ามันเตา 138.00 พันลิตร,  น ้ามันเบนซิน 86.25 พันลิตร 

และน ้ามันดีเซล 16.91 พันลิตร เมื่อเปรียบกับผลการจับกุมในช่วงเดียวกันของปี 2556 (จ้านวนคดี 422 คดี 

ปริมาณน ้ามันและสารโซลเวนท์รวม 856.14 พันลิตร) พบว่าจ้านวนคดีที่จับกุมลดลง 147 คดี หรือลดลง

ร้อยละ 35 และปริมาณน ้ามันรวมลดลง 614.98 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 72 ทั งนี เนื่องจากสถานการณ์

ของประเทศไม่สงบมีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลและการปิดสถานที่ราชการ อาจส่งผลต่อการปราบปราม

น ้ามันเถื่อน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบว่าจ้านวนคดีเพิ่มขึ นร้อยละ 3 และ

ปริมาณน ้ามันเพ่ิมขึ นร้อยละ 4 โดยสรุปพบว่าปริมาณน ้ามันเตาและเบนซินเพิ่มขึ น ส่วนปริมาณน ้ามันดีเซล

ลดลง 

 

จากข้อมูลการจับกุมผู้กระท้าผิดในพื นที่ต่างๆสรุปได้ดังนี  จ้านวนคดีที่จับกุมได้สูงสุดในภาคใต้ 

จ้านวนคดีรวม 257 คดี (ร้อยละ 93 ของคดีทั งหมด) ปริมาณน ้ามันรวม 77.31 พันลิตร (ร้อยละ 32 ของ

ปริมาณน ้ามันฯทั งหมด) แต่ปริมาณน ้ามันรวมสูงสุดพบในภาคกลาง ปริมาณน ้ามัน 138.00 พันลิตร (ร้อยละ 

57 ของปร ิมาณน ้าม ันทั  งหมด) แต ่ม ีจ้านวนคดีรวม 5 คด ี (ร ้อยละ 2 ของคดีทั  งหมด) และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 13 คดี (ร้อยละ 5 ของคดีทั งหมด) และปริมาณน ้ามันรวม 25.85 พันลิตร 

(ร้อยละ 11 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด)  

 

หากพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัด พบว่าจังหวัดสงขลามีจ้านวนคดีสูงสุด จ้านวน 178 คดี  

(ร้อยละ 65 ของคดีทั งหมด) และปริมาณน ้ามันรวม 47.15 พันลิตร (ร้อยละ 20 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) 

แต่จังหวัดที่มีการจัมกุมได้ปริมาณน ้ามันสูงสุดคือ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นน ้ามันเตาทั งหมด 90.00 พันลิตร 

(ร้อยละ 37 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด)  มีจ้านวนคดีเพียง 1 คดี (ร้อยละ 0.4 ของคดีทั งหมด) นอกจากนี เป็น

การจับกุมในพื นที่ต่างๆ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และหนองบัวล้าภู  

ภาคกลาง พบในจังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ภาคใต้ พบใน จังหวัด กระบี่, นครศรีธรรมราช,  

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

 

 จากข้อมูลผลการจับกุมการกระท้าผิดในการครอบครองสินค้าซึ่งมิได้เสียภาษีสรรพสามิต พบว่า

พื นที่ภาคใต้ มีจ้านวนคดีและปริมาณน ้ามันสูง สาเหตุจากราคาน ้ามันในประเทศมาเลเซียต่้ากว่าของไทย 

น ้ามันดีเซลประมาณ 18 บาท/ลิตร และน ้ามันเบนซิน (95) ประมาณ 19 บาท/ลิตร ส่วนราคาน ้ามันของไทย

ในเดือน ธันวาคม น ้ามันดีเซลราคา (เฉลี่ย) 29.99 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มของน ้ามันเบนซินได้แก่ น ้ามันเบนซิน 95, 

น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95(อี10), น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) มีราคา(เฉลี่ย) 48.28, 40.76 และ 38.31 บาท/ลิตร 

ตามล้าดับ จากความแตกต่างของราคาน ้ามันพบว่าราคาน ้ามันดีเซลของไทยสูงกว่าประมาณ 12 บาท/ลิตร 



และกลุ่มน ้ามันเบนซินของไทยสูงกว่าประมาณ 19 - 29 บาท/ลิตร นอกจากนี เมื่อพิจารณาปริมาณน ้ามัน 

ที่จับกุมได้ พบว่าน ้ามันเตามีปริมาณน ้ามันสูง ซึ่งปัญหาดังกล่าวมาจากการลักลอบน้าเข้าน ้ามันเครื่องใช้แล้ว

จากเรือสินค้าต่างประเทศมาสะสม และจ้าหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใช้เป็นน ้ามันเตา พบในบริเวณ

พื นที่ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป  

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



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 256 266        275        -          -         -         -         -         -         -         -          -         797        

2. ปรมิาณน้ ามันทัง้หมด พันลิตร 215.59    231.63    241.16    -          -         -         -         -         -         -         -          -         688.38   

       -  ดีเซล พนัลิตร 48.92      64.32      16.91      -          -         -         -         -         -         -         -           -         130.14    

       -  เบนซิน พนัลิตร 89.67      84.52      86.25      -          -         -         -         -         -         -         -           -         260.44    

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

       -  เตา พนัลิตร 77.00      82.80      138.00    -          -         -         -         -         -         -           -         297.80    

       - 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

ร้อยเอด็ 8           15.25       15.25       15.25       

กาฬสินธุ์ 1           3.00         3.00        3.00        

หนองบัวล้าภู 4           7.60         7.60        7.60        

รวม 13         -          -          25.85       25.85       -          25.85       

สมทุรสาคร 1           90.00       90.00       90.00       

สมทุรปราการ 1           12.00       12.00       12.00       

ฉะเชิงเทรา 3           36.00       36.00       36.00       

รวม 5          -          138.00     -          138.00     -          138.00     

กระบี่ 1           0.30         0.30        0.30        

นครศรีธรรมราช 5           6.31         6.31        6.31        

สุราษฏร์ธานี 6           0.03         1.30         1.33        1.33        

สงขลา 178       14.46       32.69       47.15       47.15       

ตรัง 7           2.92         2.92        2.92        

พทัลุง 9           4.39         4.39        4.39        

สตูล 9           2.29         2.29        2.29        

ปัตตานี 15         0.13         3.54         3.67        3.67        

ยะลา 4           1.60         1.60        1.60        

นราธวิาส 23         7.35         7.35        7.35        

รวม 257       16.91       -          60.40       77.31       -          77.31       

กทม -          -          

สตป. -          -          

รวม -        -          -          -          -          -          -          

รวม 275       16.91       138.00     86.25       241.16     -          241.16     

3          1.40        1.40        1.40         

หมายเหตุ สตป. : ส้านักตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

กลาง

คดีและปริมาณทีจั่บกุมร่วมกับ สตช.

ใต้

น้ ามันและผลติภัณฑ์น้ ามัน

                     มีนาคม 2557

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



การจับกุมการลักลอบน้ ามันดีเซล และน้ ามันเบนซิน 

เดือน มีนาคม 2557 

กรมศุลกากร 

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

จากผลการจับกุมการลักลอบน ้ามันดีเซลและเบนซิน เดือน มีนาคม 2557 จ้านวนรวม 147 

ราย ปริมาณน ้ามันรวม 1,784.59 พันลิตร แบ่งเป็นน ้ามันดีเซล 84 ราย ปริมาณน ้ามันดีเซล 1,725.36 พันลิตร 

และน ้ามันเบนซิน 63 ราย ปริมาณน ้ามันเบนซิน 59.23 พันลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 

(จ้านวน 129 ราย ปริมาณน ้ามันรวม 89.43 พันลิตร) มีการจับกุมผู้กระท้าผิดเพ่ิมขึ น 18 ราย หรือเพ่ิมขึ น 

ร้อยละ 14 และปริมาณน ้ามันเพ่ิมขึ น 1,695.16 พันลิตร หรือเพ่ิมขึ นประมาณ 19 เท่า เนื่องจากมีการจับกุม

น ้ามันมิได้เสียภาษี ในเรือขนส่งน ้ามันตรวจพบในบริเวณห้องเครื่องของเรือ การจับกุมในพื นที่จังหวัดสงขลา และ

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จ้านวนรายลดลงร้อยละ 9 แตป่ริมาณน ้ามันเพ่ิมขึ นร้อยละ 14 

  

การพิจารณาตามพื นที่ มีผลการจับกุมและด้าเนินคดี ดังนี  

 (1) ส้านักสืบสวนและปราบปราม (สสป.) ทั่วประเทศ จับกุมผู้กระท้าผิดจ้านวนรวม 15 ราย

ปริมาณน ้ามันดีเซลทั งหมดรวม 4.37 พันลิตร  

 

(2) ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ. 4. มีการจับกุมผู้กระท้าผิดรวม 15 ราย เป็นปริมาณน ้ามัน

ดีเซลทั งหมดรวม 3.40 พันลิตร  

 

 (3) ด่านศุลกากรจ้าแนกตามพื นที่ มีผลการจับกุมผู้ลักลอบน้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิงสรุปได้ ดังนี  

 

การจับกุมผู้ลักลอบน ้ามันสูงสุดพบในจังหวัดสงขลา จ้านวนรวม 81 ราย หรือร้อยละ 55 

ของจ้านวนรายทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 1,767.36 พันลิตร หรือร้อยละ 99 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด 

รองลงมาเป็นจังหวัดนราธิวาส จ้านวน 29 ราย หรือร้อยละ 20 ของจ้านวนรายทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 7.53 

พันลิตร หรือร้อยละ 0.4 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด และจังหวัดสตูล จ้านวน 7 ราย หรือร้อยละ 5 ของจ้านวน

รายทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 1.93 พันลิตร หรือร้อยละ 0.1 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด  

 

หากพิจารณาผลการจับกุมจ้าแนกตามด่านศุลกากร พบว่าด่านปาดังเบซาร์ มีการจับกุมสูงสุด 

(จ้านวน 51 ราย หรือร้อยละ 35 ของจ้านวนรายทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 81.00 พันลิตร หรือร้อยละ 5 

ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) แต่พบว่าด่านสงขลา มีการจับกุมปริมาณน ้ามันสูงสุด (ปริมาณ 1,680.98 พันลิตร 

หรือร้อยละ 94 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด จ้านวนคดี 8 คดี หรือร้อยละ 5 ของคดีทั งหมด)  

 



 สรุปสถานการณ์การลักลอบน้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิง พบการลักลอบน้าเข้าตามแนวชายแดนในพื นที่

ภาคใต้มีสาเหตุจากราคาน ้ามันในประเทศมาเลเซียต่้ากว่าของไทย น ้ามันดีเซลประมาณ 18 บาท/ลิตร และ

น ้ามันเบนซิน (95) ประมาณ 19 บาท/ลิตร ส่วนราคาน ้ามันของไทยในเดือน ธันวาคม น ้ามันดีเซ ลราคา 

(เฉลี่ย) 29.99 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มของน ้ามันเบนซินได้แก่ น ้ามันเบนซิน 95, น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95(อี10), น ้ามัน

แก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) มีราคา(เฉลี่ย) 48.28, 40.76 และ 38.31 บาท/ลิตร ตามล้าดับ จากความแตกต่างของ

ราคาน ้ามันพบว่าราคาน ้ามันดีเซลของไทยสูงกว่าประมาณ 12 บาท/ลิตร และกลุ่มน ้ามันเบนซินของไทยสูง

กว่าประมาณ 19 - 29 บาท/ลิตร จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบน้าเข้าน ้ามันเข้ามาใช้ในประเทศ นอกจากนี 

ได้มีการจับกุมเรือขนส่งน ้ามัน ซึ่งมีการน้าน ้ามันที่มิได้เสียภาษีมาใช้ให้ห้องเครื่องของเรือ ท้าให้ปริมาณน ้ามันที่

จับกุมได้สูงมาก หากพิจารณาการกระท้าผิดในการลักลอบน้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิง พบว่ามีการลักลอบมีปริมาณ

น ้ามันเฉลี่ย 12,140 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. 90 61.47              71 61.37              161       122.84             

ม.ีค. 86 46.18              43 43.25              129      89.43              ม.ีค. 84 1,725.36          63 59.23              147       1,784.59          

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 245 1,827.62         195 181.41            440       2,009.03          

ลักลอบน าเข้า

น้ ามนัดีเซล รวม

ประจ าปี พ.ศ. 2557

ลักลอบน าเข้า

น้ ามนัดีเซล น้ ามนัเบนซิน รวม

ประจ าปี พ.ศ. 2556

น้ ามนัเบนซิน

ผลการจับกุมการลกัลอบน้ ามันดีเซล และน้ ามันเบนซิน ของกรมศุลกากร 



ราย พันลิตร ราย พันลิตร ราย พันลิตร ราย พันลิตร ราย พันลิตร ราย พันลิตร ราย พันลิตร ราย พันลิตร ราย พันลิตร

สสป. สสป. 14     4.73       -          -      14      4.73     10     14.02     10      14.02   15     4.37         15     4.37        

ศภ.4 ศภ.4 18     3.36       -          -      18      3.36     7       1.40       2       0.40       9        1.80    15     3.40         15     3.40        

ภาคที ่1 ภาคท่ี 1 -         -       -         -      -        -          

รวม 32    8.09     -        -     32      8.09     17    15.42    2      0.40     19      15.82   30    7.77       -      -     30     7.77        

ตากใบ -        -         -          -      -         -       5       1.20       5        1.20    7       0.84         8       1.65    15     2.49        

สุไหง -โกลก 5       1.10       10       3.18    15      4.28     5       0.20       16     5.52       21      5.72    2       0.60         12     4.44    14     5.04        

รวม 5      1.10     10     3.18   15      4.28     5      0.20     21    6.72     26      6.92    9      1.44       20    6.09   29     7.53        

สงขลา 1       0.09       4         0.39    5        0.48     4       0.36       4        0.36    8       1,680.98 8       1,680.98  

ปาดังเบซาร์ 21     30.20     40       56.40  61      86.60    22     37.00     31     51.40     53      88.40   21     32.80       30     48.20  51     81.00       

สะเดา 10     1.10       3         0.32    13      1.42     29     3.74       5       1.06       34      4.80    10     1.13         10     2.15    20     3.28        

ท่าอากาศยาน 1         0.18    1        0.18     2       0.71       2        0.71    1       1.90    1       1.90        

นาทวี 2         0.22    2        0.22     4       0.59       4        0.59    1       0.20    1       0.20        

รวม 32    31.39    50     57.51 82      88.90    51    40.74    46    54.12    97      94.86   39    1,714.91 42    52.45 81     1,767.36  

สตูล -        -         -          -      -         -       13     4.51       13      4.51    3       0.94         1       0.69    4       1.63        

วงัประจัน 2       0.22       1         0.12    3        0.34     3       0.30       3        0.30    3       0.30         3       0.30        

รวม 2      0.22     1       0.12   3        0.34     16    4.81     -      -       16      4.81    6      1.24       1      0.69   7       1.93        

ยะลา เบตง -         -       1       0.03       1        0.03    -        -          

รวม -         -       1       0.03       1        0.03    -        -          

ท่าล่ี 1       0.30       1        0.30    

รวม 1       0.30       1        0.30    

1       0.10       1        0.10    

รวม 1       0.10       1        0.10    

รวมทัง้หมด 71    40.80    61     60.81 132     101.61  90    61.47    71    61.37    161     122.84 84    1,725.36 63    59.23 147   1,784.59  

หมายเหต:ุ        ศภ.4 = ส่วนควบคมุทางศลุกากร 

                          สสป = ส านกัสืบสวนและปราบปราม

                   ภาคที่ 1  = ส านกังานศลุกากรภาคที่ 1

ผลการจับกุมการลักลอบน า้มันดีเซล  และน า้มันเบนซนิ ของกรมศุลกากร

 มีนาคม 2557

ชนิดน้ ามัน

ดีเซล เบนซิน รวม

 กมุภาพนัธ ์2557

ชนิดน้ ามัน

ดีเซล เบนซิน รวม

นราธิวาส

ด่าน

 มกราคม 2557

ชนิดน้ ามัน

ดีเซล

สงขลา

สตูล

เลย

จังหวดั

ประจวบ

เบนซิน รวม



สถิติผลการตรวจสอบคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการ 

เดือน มีนาคม 2557 

หน่วยงานกรมธุรกิจพลังงาน 

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

จากข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน ้ามันเชื อเพลิง ณ สถานีบริการทั่วประเทศ ของกรมธุรกิจพลังงาน ในเดือน 

มีนาคม 2557 จ้านวน 1,080 ราย และจ้านวน 1,623 ตัวอย่าง พบการจ้าหน่ายน ้ามันที่มีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นตาม

ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ้านวน 8 ราย หรือร้อยละ 0.74 และจ้านวน 8 ตัวอย่าง หรือร้อยละ0.49 แยกเป็น น ้ามัน

แก๊สโซฮฮล์95(อี10) จ้านวน 6 ตัวอย่าง น ้ามันเบนซิน จ้านวน 1 ตัวอย่าง และน ้ามันดีเซล จ้านวน 1 ตัวอย่าง ซึ่งสถานี

บริการน ้ามันเชื อเพลิงที่พบการกระท้าความผิดดังกล่าว กรมธุรกิจพลังงานได้ด้าเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว  

 

ลักษณะการกระท้าความผิดที่มีการตรวจพบ ซึ่งสรุปได้ดังนี  

 

1. น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (อี10) การกระท้าผิดด้วยการปนด้วยแก๊สโซฮอล์ต่างชนิด จ้านวน 5 

ตัวอย่าง พบในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปนด้วยน ้ามันเบนซินลักลอบ จ้านวน 1 ตัวอย่าง พบใน

ภาคใต ้(จังหวัดปัตตานี) 
 

2. น ้ามันเบนซิน การกระท้าผิดด้วยการปนด้วยน ้ามันเบนซินลักลอบ จ้านวน 1 ตัวอย่าง พบใน

ภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี) 
 

3.  น ้ามันดีเซล พบการกระท้าผิดเป็นน ้ามันลักลอบมาจ้าหน่าย จ้านวน 1 ตัวอย่าง พบในภาคกลาง (จังหวัด

ฉะเชิงเทรา)  
 

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเดียวกันของปี 2556 (เดือน มีนาคม ข้อมูลตรวจสอบรวม 846 ราย พบ

กระท้าผิดจ้านวน 7 ราย และจ้านวน 11 ตัวอย่าง) ในปี 2557 มีการตรวจสอบเพ่ิมขึ น 234 ราย (เพ่ิมขึ นร้อยละ 28) 

และจ้านวนผู้กระท้าผิดเพ่ิมขึ น 1 ราย แต่จ้านวนตัวอย่างไม่เป็นตามข้อก้าหนดลดลง 3 ตัวอย่าง  

 

 สถานการณ์การกระท้าผิดของสถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิงเป็นการปลอมปนน ้ามันเชื อเพลิงในพื นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการน้าแก๊สโซฮฮล์ที่ราคาต่้าปนในน ้ามันแก๊สโซฮอล์ราคาสูง (น ้ามันแก๊สโซฮอล์อี 85 ราคา

เฉลี่ย 24.52 บาท/ลิตร, น ้ามันแก๊สโซฮอล์95อี 10 ราคาเฉลี่ย 40.76 บาท/ลิตร ) เพื่อหาประโยชน์จากส่วนต่างของ

ราคา (ประมาณ 16 บาท/ลิตร)ในพื นที่ภาคใต้ พบการน ้ามันเบนซินลักลอบปนในน ้ามันเบนซิน และน ้ามันแก๊ส

โซฮอล์95 สาเหตุจากราคาน ้ามันเบนซินของประเทศมาเลเซียต่้ากว่าของไทย (น ้ามันเบนซินของมาเลเซียประมาณ 

19 บาท/ลิตร, น ้ามันเบนซินของไทยเดือน มี.ค. แก๊สโซฮอล95(อี10)ราคาเฉลี่ย 40.76 บาท/ลิตร และน ้ามันเบนซิน

95 ราคาเฉลี่ย 48.28 บาท/ลิตร) ราคาแตกต่างกันประมาณ 22 - 29 บาท/ลิตร จึงมีการแสวงหาผลประโยชนฺจาก



ส่วนต่างของราคาโดยการลักลอบน้าเข้าน ้ามันเบนซินมาผสมกับน ้ามันแก๊สโซฮอล์และน ้ามันเบนซินดังกล่าว 

นอกจากนี ยังพบน ้ามันดีเซลที่ไม่ได้ผลิตในประเทศมีการจ้าหน่ายในพื นที่ภาคกลาง น ้ามันดังกล่าวอาจเป็นน ้ามันผ่าน

แดนและถูกน้าออกมาจ้าหน่ายให้สถานีบริการน ้ามันในพื นที่  การกระท้าความผิดส่วนใหญ่พบในสถานีบริการน ้ามัน

อิสระ แต่พบว่าสถานีบริการน ้ามันซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ค้ามาตรา 7 มีการกระท้าความผิดเช่นกันโดยเฉพาะในพื นที่

ภาคใต้   

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



 

ม.ค.
G95 D 95 G95 D

กลาง ฉะเชิงเทรา 1

ปนน้ ามันเบนซินลกัลอบ ใต้ ปัตตานี 1 1

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยเอด็ 5

ปนเบนซินลกัลอบ ใต้ สงขลา 1

0 1 1 1 6 1

บางจาก
ทีม่า :  ส้านักคุณภาพน ้ามนัเชื อเพลิง  กรมธรุกจิพลังงาน
  หมายเหต ุ       95 : น ้ามันเบนซนิ ,        G95 : น ้ามันแก๊สโซฮอล ์95 (E10),    D : ดเีซล

จงัหวัด
ก.พ.สาเหตุทีพ่บผิด ภาค มี.ค.

น้ ามันลกัลอบ

ปนแก๊สโซฮอลต่์างชนิด

จ าแนกตามชนิดน้ ามัน

สาเหตุของความผิดในน้ ามันแต่ละชนิด  จ าแนกเป็นจงัหวัด 

รวม


