
สรุปผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม 
มีนาคม 2558 

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

 

 สรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการกระท้าความผิดเกี่ยวกับน ้ามัน เชื อเพลิงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ดังนี  
 

1.  ผลการจับกุมการกระท้าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต 
และกรมศุลกากร เดือน มีนาคม มีจ้านวนคดีรวม 463 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 1,747.78 พันลิตร (น ้ามันดีเซล 
1,316.21 พันลิตร, น ้ามันเบนซิน 273.72 พันลิตร, น ้ามันเตา 80.00 พันลิตร, น ้ามันเครื่อง 30.00 พันลิตร และ
สารโซลเวนท์ 47.85 พันลิตร) รวมทั งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 153.86 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2557 (มีจ้านวนคดี 828 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 3,857.43 พันลิตร และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 192.80 ตัน) พบว่ามี
จ้านวนคดีที่จับกุมได้ลดลง 365 คดี หรือลดลงร้อยละ 44  และปริมาณน ้ามันที่จับกุมได้ลดลง 2,109.64 พันลิตร 
หรือลดลงร้อยละ 55 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการประกาศกฎอัยการศึกท่ีเริ่มมาตั งแต วันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าจ้านวนคดีเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 15 และปริมาณน ้ามันเพ่ิมขึ นร้อยละ 28  

 

ลักษณะการกระท้าความผิดที่เกิดขึ น สามารถจ้าแนกเป็นสาเหตุจากการหลีกเลี่ยงภาษี และสาเหตุ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
 

 (1) การกระท้าผ ิดเกี ่ยวก ับการหลบเลี ่ยงภาษีหร ือคดีน ้ าม ันเถื ่อน ผลการจ ับก ุมในช ่วง  
เดือน มีนาคม จ้านวนรวม 292 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 314.99 พันลิตร แยกเป็นน ้ามันดีเซล 155.17 พันลิตร, 
น ้ามันเตา 56.00 พันลิตร, น ้ามันเบนซิน 55.98 พันลิตร และสารโซลเวนท์ 47.85 พันลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 (จ้านวนคดีรวม 549 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 2,185.33 พันลิตร) พบว่าจ้านวนคดี
จับกุมได้ลดลง 257 คดี หรือลดลงร้อยละ 47 และปริมาณน ้ามันรวมลดลง 1,870.33 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 
86 อาจมีสาเหตุจากการประกาศกฎอัยการศึก (เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบคดีที่จับกุมได้
เพ่ิมขึ นร้อยละ 26 และปริมาณน ้ามันเพ่ิมขึ นประมาณ 1 เท่า) การเปรียบเทียบผลจับกุมกับคดีทั งหมด พบว่าคดี
น ้ามันเถื่อนคิดเป็นร้อยละ 63 ของคดีทั งหมด และปริมาณน ้ามันคิดเป็นร้อยละ 18 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด   
 

  (2) ความผิดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับน ้ามันเถื่อนซึ่งส้านักงานต้ารวจแห่งชาติจับกุมได้ รวม 171 คดี 
หรือร้อยละ 37 ของคดีทั งหมด สามารถจ้าแนกออกเป็นคดีเก่ียวข้องกับน ้ามันเชื อเพลิง เช่น การเก็บน ้ามัน การ
ประกอบกิจการค้าน ้ามัน และอ่ืนๆ จ้านวนรวม 152 คดี หรือประมาณร้อยละ 33 ของคดีทั งหมด ปริมาณ



น ้ามันรวม 1,432.79 พันลิตร หรือร้อยละ 82 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด และคดีที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียม
เหลว จ้านวน 19 คดี หรือร้อยละ 4 ของคดีทั งหมด ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว 153.86 ตัน 
 
 2. จากข้อมูลผลการจับกุมและการตรวจสอบสถานีบริการน ้ามันเชื  อเพลิง ในเดือนมีนาคม 
จ้านวน 1,334 ราย และจ้านวน 2,273 ตัวอย่าง พบการจ้าหน่ายน ้ามันที่มีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นตาม
ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ้านวน 2 ราย หรือร้อยละ 0.15 และจ้านวน 2 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 0.09เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเดียวกันของปี 2557  (เดือนมีนาคม มีการตรวจสอบสถานีบริการฯรวม 1,080 ราย 
และจ้านวน 1,623 ตัวอย่าง พบการกระท้าผิดจ้านวน 8 ราย และจ้านวน 8 ตัวอย่าง) ในปี 2558 มีการ
ตรวจสอบเพ่ิมขึ น 254 ราย (หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 24) และจ้านวนตัวอย่างเพ่ิมขึ น 650 ตัวอย่าง หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 
40 พบจ้านวนผู้กระท้าผิดลดลง 6 ราย และจ้านวนตัวอย่างไม่เป็นตามข้อก้าหนดลดลง 6 ตัวอย่าง 
 
 จากข้อมูลผลการปราบปรามการกระท้าผิดเกี่ยวกับน ้ามันเชื อเพลิง พบว่าในเดือนมีนาคม 2558 
สามารถจ้าแนกสภาพของปัญหาที่เกิดขึ นได้ดังนี  
 
 การกระท้าผิดการลักลอบน้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิงในพื นที่ภาคใต้ยังคงเป็นปัญหาหลัก เนื่องจาก
ราคาน ้ามันของมาเลเซียได้ลดต่้ากว่าของไทยมาก น ้ามันดีเซลประมาณ 9 บาท/ลิตร และน ้ามันเบนซินราคา
เฉลี่ยประมาณ 11 - 18 บาท/ลิตร  ซึ่งเป็นส่วนต่างที่สูงมากจึงเป็นแรงจูงใจในการกระท้าความผิด ทั งน ้ามัน
ดีเซลและน ้ามันเบนซิน ซึ่งการจับกุมผู้กระท้าส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่ดังกล่าว  
 
 การกระท้าผิดในลักษณะการส่งออกน ้ามันแต่ไม่ส่งออกจริงในน ้ามันเบนซินและดีเซล โดยน  ามัน
เบนซิน มีอัตราภาษีสรรพสามิต 5.04 – 5.60 บาท/ลิตร และกองทุนน ้ามันเชื อเพลิง 1.25 – 9.15 บาท/ลิตร 
รวมทั งภาษีมูลค่าเพ่ิมประมาณ 2 บาท/ลิตร รวมภาษีและกองทุนฯน  ามันเบนซินประมาณ 8 – 16 บาท/ลิตร 
และน  ามันดีเซล มีอัตราภาษีสรรพสามิต 3.25 – 4.25 บาท/ลิตร และกองทุนฯ 2.05 - 3.35 บาท/ลิตร (ได้มี
การปรับเพิ ่มอัตราภาษีสรรพสามิต และปรับลดอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน ้ามันเชื  อเพลิง) รวมทั  ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 1 บาท/ลิตร ท้าให้ส่วนภาษีและกองทุนฯประมาณ  7 บาท/ลิตร จึงเกิดแรงจูงใจใน
การกระท้าผิด ดังนั นการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจร่วมของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรม
ศุลกากร กรมสรรพสามิต และส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ) ในบริเวณด่านชายแดน จึงเป็นมาตรการที่ส้าคัญใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  

 การจับกุมน ้ามันเตา น ้ามันเครื่อง และน ้ามันเครื่องใช้แล้ว โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบน้า

น ้ามันเครื ่องที ่ใช ้แล้วมาจากเรือสินค้าต่างประเทศ เพื่อสะสมและจ้าหน่ายเป็นน ้ามันเตาให้โรงงาน

อุตสาหกรรม หรืออาจน้ามาจ้าหน่ายเป็นน ้ามันเครื่องปลอมได้ ดังนั นการประสานในการปราบปรามและ

ป้องกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

 



นอกจากนี ปัญหาสารโซลเวนท์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีและกองทุนฯ ได้ถูกน้าออกจากระบบที่มี

การดูแลอย่างเข้างวดอยู่แล้ว สามารถรั่วไหลเข้าสู่ระบบการกระท้าผิดนั น หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเพ่ิมความ

เข้มงวด หรือการน้าระบบการติดตามตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เคยได้มีการศึกษาไว้มาใช้เพ่ือป้องกัน

ปัญหาดังกล่าว จึงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันได้มากขึ น 

 

การปลอมปนน ้ามันในสถานีบริการ เนื่องจากความแตกต่างของราคาน ้ามันในกลุ่มเบนซินและ

แก๊สโซฮอล์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน โดยภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนการใช้เชื อเพลิงทดแทน ก่อให้เกิดความ

แตกต่างของราคาสูงสุดถึง 12 บาท/ลิตร จึงเป็นแรงจูงใจต่อการกระท้าผิดเพื่อแสวงหาส่วนต่างของราคา

น ้ามันดังกล่าว รวมทั งการน้าน ้ามันที่ลักลอบน้าเข้ามาผสมกับแก๊สโซฮอล์และน้าออกจ้าหน่ายกับประชาชน 

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

 





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 287 404         463        1,154         

ปรมิาณน้ ามันรวม พันลิตร 1,263.31  1,363.61  1,747.78 -         -         -         -          -         -            -          -         -         4,374.70     

       -  ดีเซล พนัลิตร 1,008.21  1,127.72  1,316.21  3,452.14     

       -  เบนซิน พนัลิตร 180.60     178.53     273.72    632.85       

       -  เตา พนัลิตร 17.60      6.00        80.00      103.60       

       -  สารโซลเวนท์ พนัลิตร 0.30        1.00        47.85      49.15         

       -  น ้ามันเคร่ืองใชแ้ล้ว พนัลิตร 0.18        15.00      30.00      45.18         

       -  น ้ามันเคร่ือง พนัลิตร 56.42      35.36      91.78         

       -  ดีเซลเขยีว พนัลิตร -            

       -  กา๊ด(น ้ามัน) พนัลิตร -            

       -  กา๊ซ(LPG) ตัน 47.53      175.47     153.86    376.86       

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 287 404 463 1,154        

ปรมิาณน้ ามันทัง้หมด พันลิตร 1,263.31  1,363.61  1,747.78 4,374.70   

จ านวนคดีน้ ามันเถ่ือน คดี 149 231 292 672

ปรมิาณน้ ามันเถ่ือน พันลิตร 80.62      133.77    314.99    -         -         -          -         -         -         -         -         -         529.38      

      - น ้ามันดีเซล พนัลิตร 37.85      67.95      155.17    260.97      

      - น ้ามันเบนซิน พนัลิตร 39.87      58.82      55.98      154.66      

      - น ้ามันเตา พนัลิตร 2.60        6.00        56.00      64.60        

      - น ้ามันเคร่ืองใชแ้ล้ว พนัลิตร -           

      - สารโซลเวนท์ พนัลิตร 0.30        1.00        47.85      49.15        

      - น ้ามันกา๊ด พนัลิตร -           

      - กา๊ซ(LPG) ตัน -           

สรปุการจับกุมผู้กระท าความผิดเก่ียวกับน้ ามันเถ่ือน

 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ    กรมศุลกากร และ กรมสรรพสามิต



ผลการจับกุมผู้กระความผิดเกี่ยวกับน  ามันเชื อเพลิงและก๊าซ 

เดือน มีนาคม 2558 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

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

 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติมีการจับกุมผู้กระท้าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมในเดือน มีนาคม 2558 รวม 

251 คดี มีผู้กระท้าผิดจ้านวน 242 คน ปริมาณน ้ามันรวม 1,586.18 พันลิตร แยกเป็น น ้ามันดีเซล 1,261.69 พัน

ลิตร, น ้ามันเบนซิน 229.49 พันลิตร, น ้ามันเตา 65.00 พันลิตร, และน ้ามันเครื่องใช้แล้ว 30.00 พันลิตร 

รวมทั งก๊าซปิโตรเลียมเหลวปริมาณ 153.86 ตัน 

 
 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 (เดือน มีนาคม จ้านวนคดี 409 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 
1,833.08 พันลิตร และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 192.80 ตัน) พบว่าในปี 2558 ผลการจับกุมจ้านวนคดีลดลง 158 คดี 
หรือลดลงร้อยละ 39 และปริมาณน ้ามันที่จับกุมได้ลดลง 246.90 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 13 และก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวลดลง 38.94 ตัน หรือลดลงร้อยละ 20 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 
จ้านวนคดีที่จับกุมได้เพ่ิมขึ นร้อยละ 6  และปริมาณน ้ามันที่จับกุมได้เพ่ิมขึ นร้อยละ 23 แต่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ลดลงร้อยละ 12 
 

 การกระท้าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมในพื นที่ต่างๆดังนี  จ้านวนคดีสูงสุดใน ภาคใต้ จ้านวนคดีรวม 

100 คดี (ร้อยละ 40 ของคดีทั งหมด) ปริมาณน ้ามันรวม 203.28 พันลิตร (ร้อยละ 13 ของปริมาณน ้ามันรวม) 

และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 0.18 ตัน (ร้อยละ 0.1 ของปริมาณก๊าซทั งหมด) ส่วนปริมาณน ้ามันรวมสูงสุดพบใน

พื นที่ภาคกลาง มีปริมาณน ้ามันรวม 661.28 พันลิตร (ร้อยละ 42 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) จ้านวนคดีรวม 

67 คดี (ร้อยละ 27 ของคดีทั งหมด) นอกจากนี พบการกระท้าผิดใน ภาคเหนือ จ้านวน 53 คดี (ร้อยละ 21 

ของคดีทั งหมด) ปริมาณน ้ามันรวม 400.99 พันลิตร (ร้อยละ 25 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) และก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว 151.55 ตัน (ร้อยละ 99 ของปริมาณก๊าซทั งหมด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 20 คดี 

(ร้อยละ 8 ของคดีทั งหมด) ปริมาณน ้ามันรวม 212.64 พันลิตร (ร้อยละ 13 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) และ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2.13 ตัน (ร้อยละ 1 ของปริมาณก๊าซทั งหมด) และภาคตะวันออก จ้านวน 11 คดี (ร้อย

ละ 4 ของคดีทั งหมด) ปริมาณน ้ามันรวม 108.00 พันลิตร (ร้อยละ 7 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) เมื่อพิจารณา

เป็นรายจังหวัด พบว่าการจับกุมผู้กระท้าผิดได้สูงสุดในจังหวัดสงขลา จ้านวน 49 คดี (ร้อยละ 20 ของคดี

ทั งหมด) และปริมาณน ้ามันรวม 66.85 พันลิตร (ร้อยละ 4 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) ส่วนปริมาณน ้ามันที่

จับกุมได้สูงสุด พบในจังหวัดพิษณุโลก ปริมาณน ้ามันรวม 260.56 พันลิตร (ร้อยละ 16 ของปริมาณน ้ามัน

ทั งหมด) ซึ่งมีจ้านวนคดี 16 คดี (ร้อยละ 6 ของคดีทั งหมด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 129.25 ตัน (ร้อยละ 84 

ของปริมาณก๊าซทั งหมด) 

 



 ลักษณะการกระท้าความผิดเกี่ยวกับน ้ามันเชื อเพลิงที่มีการจับกุม สามารถจ้าแนกออกเป็น (1) คดี

น ้ามันเถื่อน ซึ่งการกระท้าผิดเป็นการครอบครองซึ่งสินค้าเป็นสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน

(พระราชบัญญัติสรรพสามิต) และการน้าหรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษีหรือของต้องห้ามที่ยังมิได้ผ่านศุลกากร

เข้ามาในประเทศ(พระราชบัญญัติศุลกากร) และ (2) คดีที่เกี่ยวข้องเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนๆ เช่น พรบ.

การค้าน ้ามันเชื อเพลิง, พรบ.ควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง, พรบ.วัตถุอันตราย, พรก.แก้ไขภาวะการขาดแคลนน ้ามัน

เชื อเพลิง, ปว.28  เป็นต้น โดยมีผลการจับกุม ดังนี  

 

 1.  คดีน ้ามันเถ่ือน มีนาคม ผลการจับกุมผู้กระท้าความผิดรวม 80 คดี หรือร้อยละ 32 ของคดีทั งหมด 

ปริมาณน ้ามันรวม 153.40 พันลิตร หรือร้อยละ 10 ของปริมาณน ้ามันที่จับกุมได้ จ้าแนกเป็นน ้ามันดีเซล 100.65  

พันลิตร, น ้ามันเตา 41.00 พันลิตร และน ้ามันเบนซิน 11.75 พันลิตร ซึ่งเป็นการจับกุมในพื นที่ ภาคใต้ จ้านวน 

62 คดี (ร้อยละ 96 ของคดีน ้ามันเถื่อน) ปริมาณน ้ามันรวม 74.40 พันลิตร (ร้อยละ 49 ของปริมาณน ้ามัน

เถื่อน) นอกจากนี ยังมีการจับกุมในพื นที่ ภาคกลาง จ้านวน 2 คดี (ร้อยละ 3 ของคดีน ้ามันเถื่อน) ปริมาณ

น ้ามันรวม 41.00 พันลิตร (ร้อยละ 27 ของปริมาณน ้ามันเถื่อน) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 1 คดี 

(ร้อยละ 1 ของคดีน ้ามันเถื่อน) ปริมาณน ้ามันรวม 38.00 พันลิตร (ร้อยละ 25 ของปริมาณน ้ามันเถื่อน)  และ

หากพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดสงขลามีการจับกุมคดีน ้ามันเถื่อนสูงสุดจ้านวน  49 คดี (ร้อยละ 61 

ของคดีน ้ามันเถื่อน) และปริมาณน ้ามันเถื่อสูงสุดรวม 66.85 พันลิตร (ร้อยละ 44 ของปริมาณน ้ามันเถ่ือน)  

 

ความแตกต่างของราคาน ้ามัน พบว่าข้อมูลราคาน ้ามันต่างประเทศที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในเดือนมีนาคม ประเทศมาเลเซีย มีการปรับราคาน ้ามันเพิ่มขึ น ท้าให้น ้ามันดีเซลราคา 17.46 

บาท/ลิตร และน ้ามันเบนซิน (95) ราคา 17.46 บาท/ลิตร ส่วนประเทศไทย น ้ามันดีเซลราคา (เฉลี่ย) 26.76 

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

(อี 10) มีราคา (เฉลี่ย) 35.20, 29.35 และ 28.03 บาท/ลิตร ตามล้าดับ  จากความแตกต่างของราคาน ้ามัน

พบว่าราคาน ้ามันดีเซลของไทยสูงกว่ามาเลเซียประมาณ 9 บาท/ลิตร และกลุ่มน ้ามันเบนซินของไทย ทั งนี 

กลุ ่มน ้ามันเบนซินของไทยยังมีราคาเฉลี่ยสูงกว่าประมาณ 11 - 18 บาท/ลิตร จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการ

ลักลอบน้าเข้าน ้ามันตามแนวชายแดนในพื นที่ภาคใต้  

 

 2.  คดีอ่ืนๆ รวมทั งหมด 171 คดี หรือร้อยละ 68 ของคดีทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 1,432.79  

พันลิตร หรือร้อยละ 90 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด และก๊าซปิโตรเลียมเหลวหนัก 153.86 ตัน  

 

 



  2.1  การด้าเนินคดีตามพระราชบัญญัติการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง สามารถจับกุมได้รวม 

133 คดี  หรือร้อยละ 78 ของคดีอ่ืนๆ จ้าแนกออกเป็น (1) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 2 และ 3 

โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือไม่ได้รับอนุญาต การไม่ปฎิบัติตามหลัเกณฑ์การป้องกันภัย การ

ประกอบการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมน ้ามัน) การไม่แสดงใบอนุญาตประกอบการในที่เปิดเผย ซึ่งมีการ

จับกุมในเพิงพักไม่มีเลขที่ (คอกน ้ามัน) สถานบริการน ้ามันเชื อเพลิง สถานที่บริการน ้ามันหยอดเหรียญ ที่กัก

เก็บน ้ามัน รวม 127 คดี (ร้อยละ 74 ของคดีอ่ืนๆ) ปริมาณน ้ามันรวม 984.60 พันลิตร (ร้อยละ 69 ของ

ปริมาณน ้ามันรวมในคดีอ่ืนๆ) และ (2) การเก็บก๊าซฯโดยไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์  การไม่จัดท้าประกันภัย พบ

ใน ร้านจ้าหน่ายก๊าซฯ สถานีบริการก๊าซฯ รวม 6 คดี (ร้อยละ 4 ของคดีอ่ืนๆ) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 22.45 ตัน 

(ร้อยละ 15 ของปริมาณก๊าซฯทั งหมด) 

 

  2.2  การด้าเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน ้ามันเชื อเพลิงสามารถจับกุมได้รวม 10 คดี หรือ

ร้อยละ  6 ของคดีอ่ืนๆ จ้าแนกออกเป็น (1) การไม่ยื่นจดทะเบียนจัดตั งสถานีบริการ หรือไม่ได้รับอนุญาต การ

ขนส่งไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข พบใน สถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง สถานที่บริการน ้ามันหยอดเหรียญ จ้านวนรวม 

9 คดี (ร้อยละ 5 ของคดีอ่ืนๆ) ปริมาณน ้ามันรวม 178.84 พันลิตร (ร้อยละ 13 ของปริมาณน ้ามันรวมในคดี

อ่ืนๆ) และ (2)  การขนส่งก๊าซฯโดยไม่แจ้งและน้าออกนอกราชอาณาจักร พบในรถขนส่งก๊าซฯ รวม  1 คดี 

(ร้อยละ 1 ของคดีอ่ืนๆ) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 18.75 ตัน (ร้อยละ 12 ของปริมาณก๊าซฯทั งหมด) 

 

2.3 การด้าเนินคดีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย จ้านวน 2 คดี หรือร้อยละ 1 ของคดีอ่ืนๆ 

จ้าแนกออกเป็นการครอบครองวัตถุอันตรายประเภทน ้ามันโดยไม่แจ้ง พบในสถานที่เก็บ จ้านวน 1 คดี (ร้อย

ละ 1 ของคดีอ่ืนๆ) ปริมาณน ้ามันรวม 30.00 พันลิตร (ร้อยละ 2 ของปริมาณน ้ามันรวมในคดีอ่ืนๆ) และการไม่

ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การบรรทุกก๊าซอันตราย พบในรถยนต์บรรทุกก๊าซฯ จ้านวนรวม 1 คดี (ร้อยละ 1 ของคดี

อ่ืนๆ) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2.13 ตัน (ร้อยละ 1 ของปริมาณก๊าซฯทั งหมด) 

 

2.4 การใช้พนักงานไม่ผ่านการอบรม การมีถังบรรจุก๊าซในสถานบริการก๊าซฯ พบในสถานี

บริการก๊าซฯ รวม 9 คดี (ร้อยละ 5 ของคดีอ่ืนๆ) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 108.98 ตัน (ร้อยละ 71 ของปริมาณ

ก๊าซฯทั งหมด) 

   

2.5 คดีการกระท้าผิดอ่ืนๆ จ้านวนคดีรวม 17 คดี (ร้อยละ 10 ของคดีอ่ืนๆ) สามารถจ้าแนก

ออกเป็นคดีเกี่ยวกับน ้ามันเชื อเพลิงจ้านวน 15 คดี (ร้อยละ 9 ของคดีอ่ืนๆ)  ปริมาณน ้ามันรวม 239.35 พัน

ลิตร (ร้อยละ 17 ของปริมาณน ้ามันรวมในคดีอ่ืนๆ)และคดีเกี่ยวกับก๊าซฯ จ้านวน 2 คดี (ร้อยละ 1 ของคดี

อ่ืนๆ) ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว 1.55 ตัน (ร้อยละ 1 ของปริมาณก๊าซฯทั 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 142 237        251        630
2. จ้านวนผู้ต้องหา คน 131 228        242        601         
3. ปริมาณน้ ามันทัง้หมด พันลติร 1,188.07   1,291.48 1,586.18 4,065.74   
 -  ดีเซล พนัลิตร 973.06      1,108.65  1,261.69  3,343.40   
 -  เบนซิน พนัลิตร 140.82      132.47    229.49    502.78     
 -  เตา พนัลิตร 17.60        65.00      82.60       
 -  น ้ามนัเคร่ือง พนัลิตร 56.42        35.36      91.78       
 -  น ้ามนัเคร่ืองใช้แล้ว พนัลิตร 0.18          15.00      30.00      45.18       
 -  โซลเวน้ท์ พนัลิตร -          
 -  กา๊ซปิโตรเลียมเหลว ตัน 47.53        175.47    153.86    376.86     
 - อืน่(น ้ามนักา๊ด) พนัลิตร -          

ปี 2558

สรุปผลการจับกุมผู้กระท าผิดเก่ียวกับน้ ามันเช้ือเพลงิและก๊าซ
หน่วยงาน  : ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

ปี 2557



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

คดี (ราย) พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันลิตร พันกก.
เชยีงใหม่ 9            0.10       0.90       1.00        1.03       
พะเยา 6            0.17       0.35       0.53        1.20       
ล้าพนู 1            -         1.32       
อตุรดิตถ์ 3            11.60      3.00       14.60      
ตาก 16          108.30    108.30    18.75      
พษิณุโลก 16          192.41    68.15      260.56    129.25    
อทุยัธานี 2            8.00       8.00       16.00      

53         320.58   -        80.40     -                    -        400.99    -        151.55   
ชยัภมูิ 1            -         2.13       
นครพนม 1            38.00      38.00      
นครราชสีมา 10          63.40      6.50       69.90      
บรีุรัมย์ 1            10.00      0.70       10.70      
สุรินทร์ 1            9.00       4.00       13.00      
อดุรธานี 5            46.00      5.04       51.04      
อบุลราชธานี 1            30.00      30.00      

20         196.40   -        16.24     -        -                    -        212.64    -        2.13       

พระนครศรีอยุธยา 7            43.34      21.50      64.84      
สระบรีุ 16          99.01      34.38      133.39    
ฉะเชงิเทรา 1            1.50       1.50        

ปทมุธานี 24          188.40    65.22      253.62    
สมุทรปราการ 1            11.00      11.00      
สมุทรสาคร 14          82.85      54.00      136.85    

สมุทรสงคราม 1            30.00                  30.00      
นครปฐม 1            15.00      15.00      

ราชบรีุ 1            1.50       1.50        

เพชรบรีุ 1            13.58      13.58      
67         445.18   65.00     121.10   -        30.00                 -        661.28    -        -        

ชลบรีุ 6            34.00      34.00      
ระยอง 5            74.00      74.00      

11         108.00   -        -        -        -                    -        108.00    -        -        
นครศรีธรรมราช 15          45.91      1.60       47.51      
ภเูกต็ 1            -         
สงขลา 49          61.98      4.87       66.85      
สตูล 11          0.40       1.32       1.72        
สุราษฎร์ธานี 14          82.97      82.97      0.18       
ยะลา 3            1.08       1.08       
นราธวิาส 7            0.27       2.88       3.15        

100        191.53   -        11.75     -        -                    -        203.28    -        0.18       
251        1,261.69 65.00     229.49   -        30.00                 -        1,586.18 -        153.86   

จงัหวดั

  มีนาคม 2558
น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน

ใต้

รวม

ภาค

กลาง

รวม

การจับกุมผู้กระท าความผิดแยกตามจังหวัด
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 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 142 237 251 630
 ปริมาณน้ ามันทัง้หมด พันลติร 1,188.07 1,291.48 1,586.18 4,065.74   
2.จ านวนคดีน้ ามันเถ่ือน คดี 4 64         80         148         
   ปริมาณน้ ามันเถ่ือน พันลติร 5.38       61.64     153.40   -        -        -        -        -        -        -        -       -        220.42     
 - น ้ามนัดีเซล พนัลิตร 2.70       48.88      100.65    152.23     
 - น ้ามนัเบนซิน พนัลิตร 0.08       12.76      11.75      24.59       
 - สารโซลเวนท์ พนัลิตร -          
 - น ้ามนัเคร่ือง พนัลิตร -          
 - น ้ามนัเคร่ืองใช้แล้ว พนัลิตร -          
 - น ้ามนัเตา พนัลิตร 2.60       41.00      43.60       
 - น ้ามนักา๊ด พนัลิตร -          
 - กา๊ซปิโตรเลียมเหลว ตัน -          

 มีนาคม  2558

การจับกุมผู้กระท าความผิดเก่ียวกับคดีน้ ามันเถ่ือน
ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

 มกราคม - ธนัวาคม  2557



รูปแบบคดี  (2557) 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 132        732.25     71.45       38.00    841.70    17.71    237 1,288.53 57.67   62.80   4.99     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     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    -          -       

รวมคดีทั้งหมด 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     1,833.08 -          192.80 

จ านวนคน 236 388

รูปแบบคดี  (2558) 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 119        787.57     11.59       33.11    832.27    38.48    133 887.21    73.39   24.00   984.60    22.45   

 -พรบ. กำรคำ้น ้ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 10          23.26       8.44         31.69      8.00      10 139.40    39.44   178.84    18.75   

 -พรบ. วตัถุอนัตรำย พ.ศ. 2535 3            2.25      15.00    17.25      0.79      2 30.00   30.00      2.13     

 -ประกำศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 28 ลงวนัท่ี24 ธนัวำคม 2514 8            -          102.92  9 -          108.98 

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

 -ควำมผิดตำมกฏหมำยอ่ืน ๆ 33          248.95     99.68       348.63    25.28    17 134.43    104.92 239.35    1.55     

รวมคดีน า้มนัและก๊าซ 173        1,059.77  119.71     -       35.36    15.00    1,229.84 -          175.47  171 1,161.04 217.75 24.00   -       30.00   1,432.79 -          153.86 

 -พรบ. ภำษีศุลกำกร พ.ศ. 2469 26          0.57         2.50         3.07        9 50.27      3.07     53.34      

 -พรบ. ภำษีสรรพำสำมิต พ.ศ. 2527 38          48.31       10.26       58.57      71 50.38      8.68     41.00   100.06    

รวมคดีน า้มนัเถื่ อน 64          48.88       12.76       -       -       -       61.64      -          -       80 100.65    11.75   41.00   -       -       153.40    -          -       

รวมคดีทั้งหมด 237        1,108.65  132.47     -       35.36    15.00    1,291.48 -          175.47  251 1,261.69 229.49 65.00   -       30.00   1,586.18 -          153.86 

จ านวนคน 228 242

สรุปผลการจบักมุผู้กระท าความผิด คดีลักลอบน าเข้าน า้มนัเช้ือเพลิง
หน่วยงาน : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

พันลิตร พันลิตร

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 มีนาคม 2558 

      หน่วยงานกรมสรรพสามิต 

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

กรมสรรพสามิตได้สรุปผลการจับกุมผู้กระท้าผิดของเดือน มีนาคม รวม 135 คดี ปริมาณน ้ามัน

รวม 186.67 พันลิตร โดยสามารถจ้าแนกเป็นน ้ามันเตา 56.00 พันลิตร, น ้ามันดีเซล 50.36 พันลิตร, น ้ามัน

เบนซิน 32.46 พันลิตร และสารโซลเวนท์ 47.85 พันลิตร เมื่อเปรียบกับผลการจับกุมในช่วงเดียวกันของปี 

2557 (จ้านวนคดี 275 คดี ปริมาณน ้ามันรวม 241.16 พันลิตร) พบว่าจ้านวนคดีที่จับกุมลดลง 140 คดี หรือ

ลดลงร้อยละ 51 และปริมาณน ้ามันรวมลดลง 54.48 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 23  เนื่องจากการประกาศ

กฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมายังไม่มีการยกเลิก อาจส่งผลต่อการกระท้าผิดเกี่ยวกับ

น ้ามันเชื อเพลิง และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบว่าจ้านวนคดีเพิ่มขึ น 18 ราย หรือ

เพิ่มขึ นร้อยละ 15 และปริมาณน ้ามันเพิ่มขึ น 123.41 พันลิตร หรือเพิ่มขึ นประมาณ 2 เท่า โดยสรุปพบว่า

ปริมาณน ้ามันเตา น ้ามันดีเซล และสารโซลเวนท์เพ่ิมขึ น แต่น ้ามันเบนซินลดลง 

 

จากข้อมูลการจับกุมผู้กระท้าผิดในพื นที่ต่างๆสรุปได้ดังนี  จ้านวนคดีที่จับกุมได้สูงสุดในภาคใต้ 

จ้านวนคดีรวม 129 คดี (ร้อยละ 96 ของคดีทั งหมด) และปริมาณน ้ามันรวมสูงสุด 82.82 พันลิตร (ร้อยละ 

44 ของปริมาณน ้ามันฯทั งหมด) นอกจากนี พบในพื นที่ ภาคกลาง จ้านวนคดีรวม 5 คดี (ร้อยละ 4 ของคดี

ทั งหมด) ปริมาณน ้ามันรวม 59.17 พันลิตร (ร้อยละ 32 ของปริมาณน ้ามันฯทั งหมด) และภาคตะวันออก 

จ้านวน 1 คดี (ร้อยละ 1 ของคดีทั งหมด) และปริมาณน ้ามันรวม 44.68 พันลิตร (ร้อยละ 24 ของปริมาณ

น ้ามันทั งหมด) 

 

หากพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัด พบว่าจังหวัดสงขลามีจ้านวนคดีสูงสุด จ้านวน 60 คดี  

(ร้อยละ 44 ของคดีทั งหมด) และปริมาณน ้ามันรวม 21.45 พันลิตร (ร้อยละ 12 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) 

ปริมาณน ้ามันที ่จับกุมได้สูงสุดพบในจังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณน ้ามัน(น ้ามันเตา)รวม 45.00 พันลิตร  

(ร้อยละ 24 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) จ้านวนคดี 2 ราย (ร้อยละ 2 ของคดีทั งหมด) นอกจากนี เป็นการ

จับกุมในพื นที่ ภาคกลาง พบในจังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ ภาคตะวันออก พบในจังหวัดชลบุรี และ

ภาคใต้ พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส   

 

ความแตกต่างของราคาน ้ามัน พบว่าข้อมูลราคาน ้ามันต่างประเทศที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในเดือนมีนาคม ประเทศมาเลเซีย มีการปรับราคาน ้ามันเพิ่มขึ น ท้าให้น ้ามันดีเซลราคา 17.46 

บาท/ลิตร และน ้ามันเบนซิน (95) ราคา 17.46 บาท/ลิตร ส่วนประเทศไทย น ้ามันดีเซลราคา (เฉลี่ย) 26.76 

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



(อี 10) มีราคา (เฉลี่ย) 35.20, 29.35 และ 28.03 บาท/ลิตร ตามล้าดับ  จากความแตกต่างของราคาน ้ามัน

พบว่าราคาน ้ามันดีเซลของไทยสูงกว่ามาเลเซียประมาณ 9 บาท/ลิตร และกลุ่มน ้ามันเบนซินของไทย ทั งนี 

กลุ ่มน ้ามันเบนซินของไทยยังมีราคาเฉลี่ยสูงกว่าประมาณ 11 - 18 บาท/ลิตร จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการ

ลักลอบน้าเข้าน ้ามันตามแนวชายแดนในพื นที่ภาคใต้ และพบการจับกุมสารโซลเวนท์ซึ่งกรมสรรพสามิตมีการ

ดูแลอย่างเข้มงวด จึงต้องให้ความสนใจกับระบบการควบคุมดูแลสารโซลเวนให้เพ่ิมมากขึ น นอกจากนี การ

ลักลอบน้าน ้ามันเครื่องใช้แล้วจากเรือสินค้าต่างประเทศมาสะสมและจ้าหน่ายเป็นน ้ามันเตากับโรงงาน

อุตสาหกรรมในพื นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล เป็นปัญหาที่ต้องรอการแก้ไขอยู่ต่อไป  

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



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 102 117        135        354        

2. ปรมิาณน้ ามันทัง้หมด พันลิตร 69.72     63.27     186.67   -          -         -         -         -         -         -         -          -         319.66    

       -  ดีเซล พนัลิตร 35.27      19.52      50.36      105.15    

       -  เบนซิน พนัลิตร 31.55      36.75      32.46      100.76    

       -  โซลเวน้ท์ พนัลิตร 0.30        1.00        47.85      49.15      

       -  เตา พนัลิตร 2.60        6.00        56.00      64.60      

       - อืน่ๆ พนัลิตร -         

 ปี 2558

 ปี 2557

สรุปผลการจับกุมผู้กระท าผิดกฏหมายสรรพสามิต

สนิค้าประเภทน้ ามันและผลติภัณฑ์น้ ามัน

หน่วยงาน   กรมสรรพสามิต



                     มีนาคม 2558

ภาค จังหวัด รวมทัง้สิน้

ดีเซล เตา เบนซิน รวม โซลเว้นท์ รวมทัง้หมด

คดี (ราย) พันลติร พันลติร พันลติร พันลติร พันลติร พันลติร

นนทบุรี 1           -          0.57         0.57        

สมทุรสาคร 2           45.00       45.00       45.00       

สมทุรปราการ 2           11.00       11.00       2.60         13.60       

รวม 5          -          56.00       -          56.00       3.17        59.17       

ชลบุรี 1           -          44.68       44.68       

รวม 1          -          -          -          -          44.68       44.68       

นครศรีธรรมราช 4           6.68         6.68        6.68        

สุราษฏร์ธานี 27         8.52         1.83         10.35       10.35       

สงขลา 60         9.76         11.69       21.45       21.45       

ตรัง 1           25.00       25.00       25.00       

สตูล 12         6.80         2.62         9.42        9.42        

ปัตตานี 3           0.39         0.39        0.39        

ยะลา 6           1.75         1.75        1.75        

นราธวิาส 16         0.28         7.51         7.79        7.79        

รวม 129       50.36       -          32.46       82.82       -          82.82       

กทม -          -          

สตป. -          -          

รวม -        -          -          -          -          -          -          

รวม 135       50.36       56.00       32.46       138.82     47.85       186.67     

13         2.10        41.00       1.70        44.80       44.80       

หมายเหตุ สตป. : ส้านักตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม

ตะวนัออก

ใต้

คดีและปริมาณทีจั่บกุมร่วมกับ สตช.

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

กลาง

น้ ามันและผลติภัณฑ์น้ ามัน



การจับกุมการลักลอบน  ามันดีเซล และน  ามันเบนซิน 

เดือน มีนาคม 2558 

กรมศุลกากร 

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

จากผลการจับกุมการลักลอบน ้ามันดีเซลและเบนซิน เดือน มีนาคม 2558 จ้านวนรวม 91 

ราย ปริมาณน ้ามันรวม 69.73 พันลิตร แบ่งเป็นน ้ามันดีเซล 35 ราย ปริมาณน ้ามันดีเซล 56.26 พันลิตร และ

น ้ามันเบนซิน 56 ราย ปริมาณน ้ามันเบนซิน 13.47 พันลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 (จ้านวน 

147 ราย ปริมาณน ้ามันรวม 1,784.59 พันลิตร) มีการจับกุมผู้กระท้าผิดลดลง 56 ราย หรือลดลงร้อยละ 38 

และปริมาณน ้ามันลดลง 1,714.86 พันลิตร หรือลดลงร้อยละ 96 (เนื่องจากในปี 2557 มีการจับกุมเรือขนส่ง

น ้ามันซึ่งมีการใช้น ้ามันที่มิได้เสียภาษีในห้องเครื่อง) และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จ้านวน

รายเพ่ิมขึ นร้อยละ 65 และปริมาณน ้ามันเพ่ิมขึ นประมาณ 3.5 เท่า สาเหตุจากการจับกุมเรือลักลอบขนน ้ามัน

ปริมาณ 50.00 พันลิตร 

  

การพิจารณาตามพื นที่ มีผลการจับกุมและด้าเนินคดี ดังนี  

 (1) ส้านักสืบสวนและปราบปราม (สสป.) ทั่วประเทศ จับกุมผู้กระท้าผิดจ้านวนรวม 21 ราย

(ร้อยละ 23 จ้านวนรายทั งหมด) ปริมาณน ้ามันดีเซลทั งหมดรวม 55.84 พันลิตร (ร้อยละ 80 ของปริมาณ

น ้ามันทั งหมด) 

 

 (2) ด่านศุลกากรจ้าแนกตามพื นที่ มีผลการจับกุมผู้ลักลอบน้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิงสรุปได้ ดังนี  

 

การจับกุมผู้ลักลอบน ้ามันสูงสุดพบในจังหวัดสงขลา จ้านวนรวม 36 ราย หรือร้อยละ 40 

ของจ้านวนรายทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 6.74 พันลิตร หรือร้อยละ 10 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด รองลงมา

เป็นจังหวัดนราธิวาส จ้านวน 28 ราย หรือร้อยละ 31 ของจ้านวนรายทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 6.19 พันลิตร 

หรือร้อยละ 9 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด และจังหวัดสตูล จ้านวน 6 ราย หรือร้อยละ 7 ของจ้านวนรายทั งหมด 

ปริมาณน ้ามันรวม 0.96 พันลิตร หรือร้อยละ 1 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด  

 

หากพิจารณาผลการจับกุมจ้าแนกตามด่านศุลกากร พบว่าด่านสุไหงโก-ลก มีการจับกุมสูงสุด 

(จ้านวน 24 ราย หรือร้อยละ 26 ของจ้านวนรายทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 5.38 พันลิตร หรือร้อยละ 8 ของ

ปริมาณน ้ามันทั งหมด) รองลงมาเป็นด่านปาดังเบซาร์ (จ้านวน 23 ราย หรือร้อยละ 25 ของจ้านวนราย

ทั งหมด ปริมาณน ้ามันรวม 2.50 พันลิตร หรือร้อยละ 4 ของปริมาณน ้ามันทั งหมด) 

 



ความแตกต่างของราคาน ้ามัน พบว่าข้อมูลราคาน ้ามันต่างประเทศที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในเดือนมีนาคม ประเทศมาเลเซีย มีการปรับราคาน ้ามันเพ่ิมขึ น ท้าให้น ้ามันดีเซลราคา 17.46 บาท/

ลิตร และน ้ามันเบนซิน (95) ราคา 17.46 บาท/ลิตร ส่วนประเทศไทย น ้ามันดีเซลราคา (เฉลี่ย) 26.76 บาท/

ลิตร ส่วนกลุ่มของน ้ามันเบนซินได้แก่ น ้ามันเบนซิน 95, น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95(อี10), น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) 

มีราคา (เฉลี่ย) 35.20, 29.35 และ 28.03 บาท/ลิตร ตามล้าดับ  จากความแตกต่างของราคาน ้ามันพบว่า

ราคาน ้ามันดีเซลของไทยสูงกว่ามาเลเซียประมาณ 9 บาท/ลิตร และกลุ่มน ้ามันเบนซินของไทย ทั งนี กลุ่มน ้ามัน

เบนซินของไทยยังมีราคาเฉลี่ยสูงกว่าประมาณ 11 - 18 บาท/ลิตร จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบน้าเข้า

น ้ามันตามแนวชายแดนในพื นที่ภาคใต้ และจากการกระท้าผิดลักลอบน้าเข้าดังกล่าวพบว่ามีปริมาณน ้ามัน

เฉลี่ยรายละ 766 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. 20 4.49                35 11.07              55          15.56              

ม.ีค. 84 1,725.36          63 59.23              147       1,784.59          ม.ีค. 35 56.26              56 13.47              91          69.73              

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 68 63.33              124 32.77              192        96.10              

ม.ีค จบักุมดีเซล 1 คดี ปริมาณน า้มัน 50,000 ลิตร ร่วมกับ สตช.

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

สสป. สสป. 1       0.48       -          -      1        0.48     3       0.70       9       5.80       12      6.50    5       51.04       16     4.80    21     55.84       

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

ภาคที ่1 ภาคท่ี 1 -         -       -         -      -        -          

รวม 1      0.48     -        -     1        0.48     3      0.70     9      5.80     12      6.50    5      51.04     16    4.80   21     55.84       

ตากใบ -        -         4         0.75    4        0.75     -        -         -         -      -        -           4       0.81    4       0.81        

สุไหง -โกลก 2       0.40       7         2.04    9        2.44     3       0.70       10     2.50       13      3.20    15     2.87         9       2.51    24     5.38        

รวม 2      0.40     11     2.79   13      3.19     3      0.70     10    2.50     13      3.20    15    2.87       13    3.32   28     6.19        

สงขลา -        -         -          -      -         -       1       0.06       1        0.06    -        -           1       0.10    1       0.10        

ปาดังเบซาร์ 1       0.20       15       4.10    16      4.30     -        -         9       1.20       9        1.20    5       0.50         18     2.00    23     2.50        

สะเดา 6       1.13       4         0.60    10      1.73     10     1.88       1       0.12       11      2.00    9       1.75         2       0.35    11     2.10        

ท่าอากาศยาน -          -      -         -       -        -         -         -      1       2.04    1       2.04        

นาทวี 3         0.74    3        0.74     -        -         -         -      -        -      -        -          

รวม 7      1.33     22     5.44   29      6.77     10    1.88     11    1.38     21      3.26    14    2.25       22    4.49   36     6.74        

สตูล -        -         -          -      -         -       -        -         1       0.75       1        0.75    -        -           5       0.86    5       0.86        

วงัประจัน -        -         -          -      -         -       3       0.21       2       0.50       5        0.71    1       0.10         1       0.10        

รวม -      -       -        -     -         -       3      0.21     3      1.25     6        1.46    1      0.10       5      0.86   6       0.96        

ยะลา เบตง 3       0.37       3        0.37     2       0.14       2        0.14    -        -          

รวม 3      0.37     3        0.37     2       0.14       2        0.14    -        -          

บา้นดอน 1       1.00       1        1.00    

รวม 1      1.00     1        1.00    

รวมทัง้หมด 13    2.58     33     8.23   46      10.82    20    4.49     35    11.07    55      15.56   35    56.26     56    13.47 91     69.73       

หมายเหต:ุ        ศภ.4 = ส่วนควบคมุทางศลุกากร 

                          สสป = ส านกัสืบสวนและปราบปราม

                   ภาคที่ 1  = ส านกังานศลุกากรภาคที่ 1

ผลการจับกุมการลักลอบน า้มันดีเซล  และน า้มันเบนซนิ ของกรมศุลกากร

 กมุภาพนัธ ์2558  มีนาคม 2558

ดีเซล เบนซิน รวม ดีเซล เบนซิน รวม ดีเซล

ชนิดน้ ามัน ชนิดน้ ามัน ชนิดน้ ามัน

เบนซิน รวม

ด่าน

 มกราคม 2558

นราธิวาส

สงขลา

สตูล

สุราษฎรธ์านี

จังหวดั



สถิติผลการตรวจสอบคุณภาพน  ามันเชื อเพลิง ณ สถานีบริการ 

เดือน มีนาคม 2558 

หน่วยงานกรมธุรกิจพลังงาน 

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

จากข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน ้ามันเชื อเพลิง ณ สถานีบริการทั่วประเทศ ในเดือนมีนาคม จ้านวน 

1,334 ราย และจ้านวน 2,273 ตัวอย่าง พบการจ้าหน่ายน ้ามันที่มีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นตามประกาศของ

กรมธุรกิจพลังงาน จ้านวน 2 ราย หรือร้อยละ 0.15 และจ้านวน 2 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 0.09 แยกเป็น น ้ามันเบนซิน 

จ้านวน 2 ตัวอย่าง สถานีบริการน ้ามันเชื  อเพลิงที ่พบการกระท้าความผิดดังกล่าว กรมธุรกิจพลังงานได้

ด้าเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ลักษณะการกระท้าความผิดที่มีการตรวจพบ น ้ามันเบนซินปนน ้ามันลักลอบ

และแก๊สโซฮอล์ จ้านวน 1 ตัวอย่าง  และปนด้วยแก๊สโซฮอล์ จ้านวน 1 ตัวอย่าง พบในภาคใต ้(จังหวัดกระบี่)  

 เมื่อเปรียบเทยีบข้อมูลในช่วงเดียวกันของปี 2557 (เดือนมีนาคม มีการตรวจสอบสถานีบริการฯรวม 

1,080 ราย และจ้านวน 1,623 ตัวอย่าง พบการกระท้าผิดจ้านวน 8 ราย และจ้านวน 8 ตัวอย่าง) ในปี 2558  

มีการตรวจสอบเพ่ิมขึ น 254 ราย (หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 24) และจ้านวนตัวอย่างเพ่ิมขึ น 650 ตัวอย่าง หรือเพ่ิมขึ น 

ร้อยละ 40 พบจ้านวนผู้กระท้าผิดลดลง 6 ราย และจ้านวนตัวอย่างไม่เป็นตามข้อก้าหนดลดลง 6 ตัวอย่าง  

 สถานการณ์การกระท้าผิดของสถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิงในพื นที่ภาคใต้ พบการการปลอมปน

น ้ามันเบนซิน ด้วยแก๊สโซฮอล์ น ้ามันลักลอบและแก๊สโซฮอล์ เนื่องจากความแตกต่างของราคาน ้ามัน พบว่า

ข้อมูลราคาน ้ามันต่างประเทศที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเดือนมีนาคม ประเทศมาเลเซีย น ้ามัน

เบนซิน (95) ราคา 17.46 บาท/ลิตร ส่วนประเทศไทย น ้ามันดีเซลราคา (เฉลี่ย) 26.76 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มของ

น ้ามันเบนซินได้แก่ น ้ามันเบนซิน 95, น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95(อี10), น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) มีราคา (เฉลี่ย) 

35.20, 29.35 และ 28.03 บาท/ลิตร ตามล้าดับ  จากความแตกต่างของราคาน ้ามันพบว่ากลุ่มน ้ามันเบนซินของ

ไทยยังมีราคาเฉลี่ยสูงกว่าประมาณ 11 - 18 บาท/ลิตร จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบน้าเข้าน ้ามันตามแนว

ชายแดนในพื นที่ภาคใต้ การสนับสนุนชดเชยราคาน ้ามันแก๊สโซฮอล์ อี85 ส่งผลให้มีราคาเฉลี่ย 23.48 บาท/ลิตร 

ส่วนน ้ามันประเภทอ่ืนไม่ได้รับการสนับสนุน ท้าให้ส่วนต่างระหว่างน ้ามันเบนซินและน ้ามันแก๊สโซฮอล์ อื 85 อยู่

ระหว่าง 12 บาท/ลิตร จึงแรงจูงใจการกระท้าผิดเพ่ือแสวงหาส่วนต่างของราคาน ้ามันดังกล่าว  

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



 

 

มี.ค.
95 G95 G91 G95 D 95

เหนือ อทัุยธานี 1

น้ ามันลกัลอบปนแก๊สโซฮอล์ ใต้ กระบี่ 1

ปนน้ ามันลกัลอบ เหนือ อทัุยธานี 1

กลาง ชัยนาท 1

กระบี่ 1
กลาง ชัยนาท 2

นครราชสีมา

กระบี่ 1 1

ปนแก๊สโซฮอลแ์ละสารโซลเวนท์ ใต้ นครศรีธรรมราช
กลาง กทม. 1

ใต้ ปัตตานี 1

1 2 1 1 4 2

  หมายเหตุ        95 : น ้ามนัเบนซิน ,                   G95 : น ้ามนัแกส๊โซฮอล์ 95 (E10)
                    G91 : น ้ามนัแกส๊โซฮอล์ 91 (E10),    D : ดีเซล

ปนแก๊สโซฮอล(์สงูกว่าก าหนด)

รวม

ม.ค.

ปนน ้า

ปนแก๊สโซฮอลต่์างชนิด
ใต้

ใต้

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

น้ ามันลกัลอบปนสารโซลเวนท์

ทีม่า :  ส านักคณุภาพน ้ามันเชือ้เพลงิ  กรมธรุกจิพลังงาน

สาเหตุของความผิดในน้ ามันแต่ละชนิด  จ าแนกเป็นจังหวัด ปี2558

สาเหตุทีพ่บผิด ภาค
จ าแนกตามชนิดน้ ามัน

หมายเหตุ
จังหวัด

ก.พ.


