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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

                ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดรวบรวม
และนําเสนอดังนี้

2.1  การกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
2.2  กฎหมายที่เกี่ยวของกับน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3  ปญหา  มาตรการ  และแนวทางแกไขการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1  การกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง

การกระทําผิด เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง  เรียกวาปญหา “ น้ํามันเถื่อน”  หมายถึง น้ํามันที่
หลบเลี่ยงการชําระภาษีตามกฎหมาย  โดยการลกัลอบนาํน้าํมนัเขาจากตางประเทศ  การหลบเลีย่งหรือ
ดัดแปลงการผลิต เชน การปลอมปนน้ํามันดวยผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย

ไฮโดรคารบอน ซ่ึงเปนผลิตภณัฑปโตรเคมีที่ไดรับการยกเวนภาษีในฐานะวัตถุดิบ รวมถึงการนําน้าํ
มนัทีเ่สยีภาษแีลวมาขอคนืภาษโีดยทจุรติ เปนตน  (สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน. 2546 : 5)  
การกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดแยกเปนหัวขอไดดังนี้

2.1.1 ความเปนมาของการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง

          ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (2545:1-9) ไดกลาวถึง ความเปนมาของ
การกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงวา เกิดจากการพยายามหลีกเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงของ

ผูประกอบการที่ไมสุจริต ไดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น มาเปนลําดับ เร่ิมตั้งแตเมื่อประมาณ พ.ศ.2523
โดยกลุมสหกรณประมงในแถบติดชายทะเล  ไดเรียกรองใหรัฐบาลลดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือคืน
ภาษีน้ํามัน เชื้อ เพลิงใหกับการประกอบกิจการประมง โดยใหเหตุผลวารัฐบาลไมตองใช

เงินงบประมาณสรางถนนใหเรือวิง่ ตางกับการใชรถยนต ซ่ึงรัฐบาลตองจายคืนในรูปของการตัด

ถนนและการซอมแซมบํารุงรักษา นอกจากนั้นผูประกอบกิจการประมงยังตองมีความเสี่ยงภัยใน
การประกอบอาชีพจากภัยธรรมชาติ เสี่ยงกับความไมแนนอนในเรื่องของราคาสัตวน้ํา จึงทําใหไม

สามารถรับภาระตนทุนการประกอบกิจการได อีกทั้งประเทศเพื่อนบานที่มีความกาวหนาทางดาน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

13

การประมง เชนญี่ปุน เกาหลี ไดมีการคืนภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับที่ใชในกิจการประมง แตการ
เรียกรองของกลุมชาวประมงหรือสหกรณชาวประมงที่มีมาเปนระยะๆ นั้น ไมประสบผลโดยรัฐบาล
ใหเหตุผลวา หากใหมีการคืนภาษจีะเปนตวัอยางกบัผูประกอบกจิการประเภทอืน่ๆ เรียกรองไดเชนกนั
และไมมทีีส้ิ่นสุด ดวยเหตผุลดงักลาวผูประกอบกจิการประมงไดรวมตวักนัเพือ่ความอยูรอด เชนมีการ

รวมตัวกันของเรือประมงสามหมื่นลําในรูปแบบของสหกรณประมงจังหวัดตางๆ โดยมีเจาของ

ธุรกิจแพปลาเปนแกนนํา และหันไปใชวิธีลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กของตนเอง

เพื่อไปรับน้ํามันดีเซลจากประเทศสงิคโปร มาขายใหกบัเรอืประมงในราคาทีไ่มเสยีภาษ ี ธุรกจิการคา
น้าํมนัทางดานนีไ้ดเร่ิมตน จากการคาใหกับเรือประมงในทะเล และไดพัฒนาอยางรวดเร็วจนเปนเรือ
บรรทุกน้ํามันขนาดใหญ 2-5 ลานลิตร  เรือบรรทุกน้ํามันเหลานี้สวนใหญ เปนของคนไทย แตไปจด
ทะเบียนสัญชาติเรือตางประเทศ มาลอยลําอยูในทะเลหลวงและลักลอบขนถายใหกับเรือบรรทุกน้ํา

มันขนาดเล็ก มาตระเวนขายใหกับเรือประมงใกลฝงอีกทอดหนึ่ง  แตอยางไรก็ตามธุรกิจการคาน้ํา
มันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษียังอยูในวงจํากัด โดยจะคาใหกับผูประกอบกิจการประมงในทะเลเปน

สวนใหญ เทานั้น มีบางสวนที่เปนสวนนอยลักลอบนําขึ้นฝง เขาสูการคาน้ํามันหลีกเลี่ยงภาษีบนบก
เพราะขณะนั้นกลุมผูคาน้ํามันรายใหญ (Major Oil) จํานวน 4 บริษัทใหญ ไดแก การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย (ปตท.) เชลล เอสโซ และคาลเทก็ซ เปนผูคาทีผู่กขาดน้าํมนัภายในประเทศ ขบวนการ
ตลาดจงึอยูกบักลุมผูคาน้าํมนัรายใหญ ทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงนอกระบบเขามาแทรกแซงในตลาดน้ํามัน
เชื้อเพลิงภายในประเทศไดยาก

                ป พ.ศ.2534 รัฐบาลตองการใหมีการแขงขันเสรีในธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง ไมใหมีการผูก
ขาดจากกลุมผูคาน้ํามันรายใหญ โดยในระยะแรก รัฐบาลประกาศใชนโยบายระบบราคาน้ํามัน “กึ่ง
ลอยตัว” (Semi Float) โดยกําหนดใหคณะอนุกรรมการปโตรเลียมซึ่ง แตงตั้ง โดยคณะ

กรรมการนโยบายและพลังงานแหงชาติ มีอํานาจเขาไปกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงเทาที่จํา
เปนเทานั้น โดยพิจารณายกเลิกการกําหนดราคาขายปลีกในกรุงเทพฯ และทองที่อ่ืนที่มั่นใจวาไมมี
การขายในราคาเกนิสมควร การยกเลกิการควบคมุนีท้าํใหคาการตลาด (Market Margin) ลอยตัว  วิธี
การนี้กําหนดใหผูคาน้ํามันเปนผูประกาศราคาขายปลีกตามสถานีบริการ ถาพบวาขายในราคาเกิน

สมควรก็จะให การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ในฐานะบริษัทน้ํามันแหงชาติเขามาแทรกแซง

ตลาด หรือใหคณะกรรมการสวนจังหวัด กําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด ประกาศราคา
ควบคมุเปนจดุๆ ไป และเนือ่งจากการประกาศใชนโยบายระบบราคาน้าํมนั “กึง่ลอยตวั”   ผูคาและผูใช
น้ํามันเชื้อเพลิงไดปรับตัวกับสภาพราคาน้ํามันเชื้อเพลิงกึ่งลอยตัวไดเร็วมาก และสภาพเศรษฐกิจ

โลกในขณะนั้นเริ่มฟนตัวดีขึ้น เสถียรภาพของราคาน้ํามันคอนขางทรงตัว การแขงขันดานการตลาด
ของผูคาน้ํามันภายในประเทศเปนไปดวยดีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ผูบริโภคแสดง
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ใหเห็นวาสภาพของราคาตลาดน้ํามันภายในประเทศ มีความพรอมที่จะดูแลตัวเองไดโดยรัฐบาลไม
ตองเขาไปแทรกแซง รัฐบาลโดยการนําของ นายอานันท  ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี ไดประกาศใช
ระบบราคาน้ํามันเชื้อเพลิง “ลอยตัวเต็มที่” โดยยกเลิกการควบคุมราคาขายสงน้ํามันเชื้อ

เพลิงสําเร็จรูป ทั้งที่กล่ันไดเองในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ และกําหนดอัตราเงินเขากอง
ทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนอัตราคงที่ ตลอดจนรัฐบาลจะเขามากําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณี

เฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น นโยบายนี้นับวาประสบผลสําเร็จทําใหผูคาน้ํามันรายใหม เขามารวมทํา
ธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทตางชาติ และบริษัทน้ํามันภายในประเทศภายใตเครื่องหมายการคาใหมๆ

เขามาลงทุนกันมากขึ้น มีการแขงขันกันอยางเสรี แตอยางไรก็ตามนโยบายการคาน้ํามันลอยตัวนี้

มีสวนสรางเสรมิทางออมใหมธุีรกจิคาน้าํมนัเชือ้เพลิงนอกระบบเขามาเอาเปรยีบทางการคากบัผูคาที่

สุจริตในระบบคาน้ํามันเสรี เนื่องจากมีผูประกอบธุรกิจมากขึ้นยอมตองมีการแขงขันกันทุกวิธีทาง

บริษัทผูประกอบการธุรกิจรายใหม ที่ยังไมเปนที่ยอมรับของประชาชน ผูบริโภคตองแขงขันกับ

กลุม ผูคาน้ํามันรายใหญ เดิม จึงหันไปหาวิธีลดตนทุนโดยการหาน้ํามันที่ถูกกวา หรือน้ํามันนอก
ระบบ เขามาแทรกแซงในตลาด ในทุกรูปแบบ

ระยะแรกของการประกาศนโยบาย “ราคาน้ํามันลอยตัว” การลักลอบนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรไดดําเนินการโดย กลุมผูประกอบการเรือประมงในรูปแบบของ

การนาํน้าํมนัเชือ้เพลิงตดิมากบัถังน้าํมนัเชือ้เพลิงของเรอืประมง เขามาแทรกแซงในระบบ สวนใหญ

จะใชเสนทางการลาํเลยีงขนสงทางทะเล เปนเสนทางหลักเพราะสามารถขนถายน้าํมนัไดจาํนวนมาก

มีความสะดวกในการลักลอบดําเนินการ มีชองทางเขาออก ไดตลอดแนวชายแดนฝงทะเล ดาน

อาวไทย ทะเลอันดามัน ดวยระยะทางตลอดแนวชายฝงกวา 2,700 กิโลเมตร จํานวนพื้นที่ทางทะเล
มากกวา 102,000 ตารางกิโลเมตร เมื่อผลประโยชนมีมากขึ้นจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลักลอบ

นําน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรขึ้นฝง ในรูปแบบของการดังแปลงเรือประมงใหเปนเรือ

บรรทกุน้าํมนัมขีนาดตัง้แต 70,000 – 500,000 ลิตร เพือ่ลักลอบขนสงไปจาํหนายยงัสถานบีริการน้าํมนั
เชื้อเพลิงใกลฝง แพปลา และอุตสาหกรรมนากุงชายฝง ขอมูลจากการจับกุมเรือบรรทุกน้ํามันขนาด
เล็กทีอํ่าพรางเปนเรอืประมงดดัแปลงซึง่พสูิจนทราบจากการยดึบญัชซ้ืีอขายน้าํมนัเชือ้เพลิงในระหวาง

ป 2541-2542 พบวา เรือแตละลํามียอดการขายน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีเฉลี่ยประมาณเดือนละ
1 ลานลิตร โดยอยูในฝงทะเลอันดามันประมาณ 15 ลํา และในฝงอาวไทยประมาณ 45 ลํา คํานวณ
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีทางทะเลไมนอยกวา 720 ลานลิตร ตอป หรือเทากับรัฐขาดราย
ไดจากการจัดเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงนําเขาทางทะเลไมนอยกวาปละ ประมาณ 2,160 ลานบาท เมื่อ
ผลประโยชนที่ไดรับจากการคาน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีมีจํานวนมหาศาล จึงทําใหมีกลุมนาย
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ทุนอิทธิพล กลุมนักการเมืองระดับสูง เขามาทําธุรกิจดานนี้อยางเปนระบบ และ   กวางขวางจนมี
ลักษณะเปนเครือขายครอบคลุมทั้งฝงทะเลอันดามันและฝงอาวไทย

จากสภาวะการลักลอบหลีกเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงทางทะเลดังกลาว สงผลกระทบตอ

ตลาดคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ถูกเอาเปรียบทางการคา ในป พ.ศ.2538 กลุมผูคาน้ํามันรายใหญ ที่ไดรับ
ความเสียหายที่ตองสูญเสียสวนแบงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไดรองขอใหรัฐบาลจัดตั้งหนวยปราบปรามขึ้น

เพื่อลดภาวะการขาดทุน และเปนการเรงรัดใหรัฐจัดเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงไดเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีม ติ เ มื่อ วัน ที่  31 ตุลา ค ม  2538 เห็นชอบตามขอ เสนอของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2538 (คร้ังที่ 52) เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2538 โดยให กรมตาํรวจในขณะนัน้ (ปจจบุนัเปนสาํนกังานตาํรวจแหงชาต)ิ รับไปดาํเนนิการ
จดัตัง้หนวยเฉพาะกจิ เพือ่ปฏิบตัหินาที ่ ปองกนัและปราบปรามการลกัลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงโดย
ผิดกฎหมาย และใหดําเนินการกวดขันปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงอยางเต็มที่

กรมตํารวจในขณะนั้นจึงไดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง

(ศปนม.) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางขึ้น จากการปฏิบัติหนาที่ และเขาดําเนินการสืบ

สวนปราบปราม ทําใหพบรูปแบบในการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ในหลายลักษณะ
โดยไดมีการพัฒนารูปแบบการกระทําความผิดจากการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษี

ทางทะเล  ไปสูการหลีกเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงทางบกในหลายรูปแบบ  ซ่ึงจะขอกลาวในหัวขอ
ตอไป

ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 ใหปรับปรุงขอบขายการปฏิบัติ และได
เปล่ียนเปนชื่อ ศูนยปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง (ศปนม.) ตอ
มาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีคําสั่งที่ 178/2545 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2545 ใหยกเลิกศูนยปอง
กันและปรามปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง และปรับปรุงศูนยปฏิบัติการสํานัก

งานตํารวจแหงชาติ ทําหนาที่เกี่ยวกับการปองกันปราบปรามในหนาที่พิเศษ 8 ดาน โดย     งาน
ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง (ปนม.ศปก.ตร.) เปนงานในดานหนึ่ง ของ

ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ

2.1.2   ลักษณะของการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
  ปจจุบันวิวัฒนาการของการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ตั้งแตอดีต ถึง

ปจจุบัน สามารถสรุปไดใน 3 ลักษณะหลัก คือ
  1) การลกัลอบนาํเขาน้าํมนัเช้ือเพลิงหลีกเลีย่งภาษศีลุกากร เขามาในราชอาณาจกัร

ทั้งทางบกและทางทะเล
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 2)  การจัดทําเอกสารการสงน้ํามันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรอันเปนเท็จ เชน
จัดทําเอกสารเพื่อขอคืนภาษีสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง ที่สงไปขายตางประเทศ โดยที่ไมมีการ     สง
ออกจริง หรือสงออกแลวยอนกลับเขามาในราชอาณาจักร หรือสงออกชนิดปริมาณไมตรงกับที่
สําแดง เพื่อฉอฉลการขอคืนภาษีการสงออก

  3)  การนําสารละลายไฮโดรคารบอน หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว ที่ไดรับการ
คืนภาษียกเวนภาษี และลดหยอนภาษี ไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง

  รายละอียดแตละหัวขอมีดังนี้
  1)  การลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษี

ศุลกากร

        การกระทําความผิดจากรูปแบบการลักลอบนําน้ํามันเชื้อเพลิงเขามาในราช
อาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร สวนใหญจะเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ทั้งนี้เนื่องจาก น้ํามัน

ดีเซลหมุนเร็วมีปริมาณความตองการสูงกวาน้ํามันชนิดอื่นมาก สถานการณและการกระทําความผิด
ตั้งแตป พ.ศ.2538 เปนตนมา สามารถสรุปรูปแบบการกระทําความผิดไดดังนี้

(1)  การนําเรือบรรทุกน้ํามันเขามาจอดในนานน้ําสากล และจําหนายใหกับ
เรือบรรทุกน้ํามันขนาดเล็ก หรือเรือประมงดัดแปลง หรือโรงงานริมฝงแมน้ําหรือคลังน้ํามัน   ชาย
ฝง จากนั้นจึงนํามาสูบถายขึ้นรถบรรทุก ไปสงขายใหตามสถานีบริการ

(2) จดัซือ้น้าํมนัจากตางประเทศ และใชเรอืบรรทกุน้าํมนัขนาดใหญขนน้าํมนั
มายงัคลังน้าํมนัทีม่กีารนาํเขาปกต ิแตไมแจงการนาํเขาหรอืแจงปรมิาณนาํเขาทีต่่าํกวาจรงิ

(3) จัดซื้อน้ํามันจากตางประเทศ และใชเรือบรรทุกน้ํามันขนาดเล็กขนน้ํามัน
มายงัคลงัทีไ่มไดรับอนญุาตนาํเขาจากกรมศลุกากร และไมมเีจาหนาทีศ่ลุกากรประจาํอยู

(4) แจงหลักฐานการเสียภาษีนําเขา (ใบขน) 1 เที่ยว แตบริษัทจะขนน้ํามัน
เขามา 2-4 เที่ยว โดยใชหลักฐานการไดมาของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชนําเขาแลวเวียนกลับมาใชอีกครั้ง
หนึ่ง (ตั๋วเวียน)

(5) นาํน้าํมนัจากตางประเทศเขามาทัง้ลําเรอื โดยปลอมแปลงหลกัฐานวาน้าํมนั
ที่บรรทุกเที่ยวนี้เปนน้ํามันที่ผลิตในประเทศ และชําระภาษีแลว และสําแดงวาจะขนยายจากคลัง
หนึ่งไปไวอีกคลังหนึ่ง

  2)  การทุจริตภาษี การสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงโดยไมมีการสงออกจริง
       น้ํามันเชื้อเพลิงที่สงออกไปนอกราชอาณาจักรจะไดรับสิทธิการยกเวนหรือ

การคืนภาษี ตามาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ศูนยปองกันและปราบ
ปรามการลกัลอบนาํเขาน้าํมนัเชือ้เพลิงโดยมชิอบดวยกฎหมายเดมิ ไดเขาตรวจสอบการสงออกน้ํามัน
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เชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรตั้งแตป พ.ศ.2538 เปนตนมา พบวาปริมาณพื้นที่ชายแดนติดกับ

ประเทศพมา ลาว และกัมพูชา มีสภาพทองถ่ินของการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อนบานไม
สูงถึงยอดของการสงออกของกรมศุลกากร ที่มีน้ํามันเชื้อเพลิงสงออก ประกอบกับสํานักงาน

นโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ปจจุบันเปน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดวา
จางคณะที่ปรึกษามาดําเนินการสํารวจมีขอมูลสอดคลองตองกันวา มกีารลกัลอบนาํน้าํมนัเชือ้เพลิงสง
ออกมาจาํหนายภายในประเทศ โดยแจงขอคนืภาษแีตน้าํมนัเชือ้เพลงิเหลานั้นไมมีการสงออกจริง หรือ
สงออกจริงแตสงออกไมหมด แลวลักลอบนําน้ํามันเชื้อเพลิงกลับเขามาจําหนายในประเทศ หรือสง
ออกสิ่งอื่นซึ่งไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง ตามที่สําแดงออกไปแทน โดยกระทําทั้งในรูปแบบการสงออก
ทางทะเล และการสงออกทางบก กลาวคือ

(1) การสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางทะเล ไดกระทําในหลายรูปแบบ เชน
. ใชเรือบรรทกุน้าํมนัไปรบัน้าํมนัจากโรงกลัน่หรอืคลังน้าํมนั

ชายฝงโดยแจงสงออก และไดรับการยกเวนภาษีแลววิ่งเรือออกทะเล แตวกกลับขึ้นฝงเพื่อขายใน

ประเทศ จึงเปนการลักลอบนําเขาเพราะน้ํามันยังไมไดเสียภาษี
. แจงซื้อน้ํามันดีเซลจากคลังน้ํามันภายในประเทศเพื่อไปเติมให

เรือสินคาหรือเรือพาณิชย ระหวางประเทศหรือเรือไทยที่ใชเปนเชื้อเพลิง เดินทางไปตางประเทศป
รากฎวามีการนําน้ํามันดีเซลสําหรับเปนเชื้อเพลิงขึ้นเรือที่เดินทางไปตางประเทศนอยกวาที่แจงไว 
สวนที่เหลือนําไปขายใหกับกลุมนายทุนอิทธิพล และสถานบีริการน้าํมนัรายยอยทัว่ไป เปนการหลบ
เล่ียงภาษอีีกวธีิหนึง่

. สงออกน้ํามันเชื้อเพลิงไปยังประเทศเพื่อนบานทางทะเล แตนํา
น้ํามันไปขายใหกับเรือประมงไทยบริเวณชายแดนริมฝงของประเทศเพื่อนบาน และนําโควตามา

ขอคืนภาษีสงออกน้ํามัน

(2) การสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางบก มีการกระทําในรูปแบบตางๆ ดังนี้
. แจงวาไดขนน้ํามันไปสงประเทศเพื่อนบาน เชน สหภาพพมา

กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตไมมีการขนน้ํามันไปจริง โดยนําน้ํามันที่
ไมเสียภาษีไปขายตามสถานีบริการ หรือกรณีมีการขนสงไปจริงแตบางคัน วกนํากลับมาขายบาง

สวน หรือทั้งหมด และนําเอกสารการสงออกอันเปนเท็จมาขอคืนภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
. แจงวาสงออกน้ํามันเชื้อเพลิง แตความเปนจริง สงที่สงออกไมใช

น้ํามันเชื้อเพลิง หรือสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปลอมปนดวยสารละลายไฮโดรคารบอน ที่ไดรับการ
ยกเวนภาษี แตมาขอคืนภาษีในพิกัดอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิง

3)  การนาํสารไฮโดรคารบอน    ทีไ่ดรับการยกเวนภาษไีปปลอมปนกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง
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      การกระทําความผิดอีกรูปแบบหนึ่งของการหลีกเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง คอื
การนาํผลิตภณัฑปโตรเลยีม ทีไ่ดรับการคนืภาษหีรือยกเวนภาษ ีหรือเสยีภาษนีอยกวา ไปปลอมปนกับ
น้ํามันเชื้อเพลิง การกระทําความผิดสวนใหญจะพบในลักษณะการนําเอาสารละลายไฮโดรคารบอน 
ที่ไดรับการยกเวนภาษีไปปลอมปน มากกวาการกระทําผิดในรูปแบบการนําเอาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มี
ราคาถูกกวาไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงกวา

สารละลายไฮโดรคารบอน  มีหลายชนิด บางชนิด มีคุณสมบัติคลายน้ํามันเบนซิน 
บางชนิดมีคุณสมบัติคลายกับน้ํามันดีเซล  มีประโยชนในการใชเปนวัตถุดิบหรือเปนตัวทําละลาย 
หรือเปนสารชะลางในอุตสาหกรรมตางๆ เชนอุตสาหกรรม สี เทียนไข อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาห
กรรมการผลิตยางมะตอย และทําหมึกพิมพ เปนตน

ปญหาของการนําสารละลายไฮโดรคารบอน  มาปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิงเริ่มมี
มาตั้งแตเมื่อใด ไมปรากฎหลักฐานแนชัด แตพอสันนิษฐาน ไดวาการปลอมปนนาจะมีบทบาทมาก
ขึ้นตั้งแตประเทศไทยสามารถกลั่นสารละลายไฮโดรคารบอน  นี้ไดภายในประเทศ เมื่อประมาณป 
พ.ศ.2521  โดยสารละลายไฮโดรคารบอนเหลานี้ไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต แตมีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกับน้ํามันเชื้อเพลิง จึงเปนสาเหตุที่ผูประกอบการที่ไมสุจริตนําสารละลายไฮโดรคารบอน 
ไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากไดกําไรจากผลตางที่ไดรับประโยชนจากการยกเวนภาษี
ตาม จํานวนที่มาปลอมปน สรางผลกําไรในธุรกิจตลาดคาน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนมหาศาล อัตราการ
กระทําผิดมีมากขึ้นตามการขยายตัวของความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งกระจายอยูในทุกพื้นที่ทั่ว

ราชอาณาจักร และทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ สงผลกระทบตอการแขงขันที่ไมเปนธรรมใน
ตลาดการคาน้ํามัน ระบบนิเวศนวิทยา และส่ิงแวดลอม จนถึงขั้นวิกฤตตอระบบเศรษฐกิจที่รัฐขาด
รายไดจากการจัดเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง

จากขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พบรูปแบบการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

การปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงในหลายรูปแบบตั้งแตอดีต ถึง ปจจุบัน ดังนี้
1)  การลกัลอบนาํเอาผลติภณัฑปโตรเลียม ทีย่กเวนภาษอีอกจากโรงกลัน่หรอืโรง

แยกกาซไปปลอมปนกับน้ํามนัเชื้อเพลิง ตามแหลงปลอมปน หรือนําไปปลอมปนตามสถานีบริการ
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง

2)  การขอออนุญาตเปนผูใชผลิตภัณฑปโตรเลียมหรือวัตถุดิบในการผลติน้าํมนั
เชือ้เพลิงทีย่กเวนภาษ ีเพือ่ใชในโรงงานอตุสาหกรรมแตไมมกีารประกอบอตุสาหกรรมจรงิ  หรือ
ประกอบ อุตสาหกรรมเปนฉากบังหนาแลวลักลอบนําโควตาของผลิตภัณฑไปปลอมปนกับ  น้ํามัน
เชื้อเพลิง
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   3)  การขออนุญาตเปนผูขนสง ตัวแทนนายหนา (Jobber) ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่
ยกเวนภาษีแตตัวแทนนายหนา  ไมมีตัวตนอยูจริงหรือมีอยูจริงแตไมใช    ตัวการผูอยูเบื้องหลังแลว
ลักลอบนําโควตาของผลิตภัณฑไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง

   4)   การใชเอกสารใบกาํกบัการขนสงน้าํมนัเชือ้เพลิงปลอม เพือ่อําพรางการขนสงผลิต
ภณัฑปโตรเลียมที่ไดรับการยกเวนภาษีไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง

5)   การนาํผลิตภณัฑปโตรเลียมทีรั่บการยกเวนภาษไีปเตมิสารเพิม่คณุภาพ (Additive)
เพื่อนําไปใชแทนน้ํามันดีเซล หรือเบนซินจําหนายใหแกประชาชน
  6)  ใชคลังน้ํามันเชาจัดเก็บจากผูรับอนุญาต ตามมาตรา 7 แหง พระราชบัญญัติการ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543   แลวทาํการจดัเกบ็น้าํมนัเชือ้เพลิงกบัสารละลายไฮโดรคารบอน   ในคลงั
เดยีวกนั  เพื่อสะดวกแกการปลอมปนไปจําหนายใหกับสถานีบริการที่เปนเครื่อขาย
   7) การปลอมปนสารละลายไฮโดรคารบอน ในน้ํามันเชื้อเพลิงที่สงออกไป
ตางประเทศ  แตสําแดงเอกสารการสงออกน้าํมนัเชือ้เพลิง ทีไ่ดมาตราฐาน เพือ่การฉอฉลการขอคนืภาษี
โดยขอคนืภาษสีงออกตามพกิดัอตัราภาษนี้าํมนัเชือ้เพลิงคณุภาพไดมาตราฐาน ทัง้นีผู้ประกอบการจะได

ประโยชนจากสวนตางภาษีของปริมาณสารละลายไฮโดรคารบอน ที่ปลอมปน
2.1.3  มูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
           เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ จะมีภาระภาษีประมาณลิตรละ 3-5

บาทเศษ ในรูปแบบของการหลีกเลี่ยงภาษีโดยวิธีการตางๆ จากผลตางของภาษี ที่สรางผลตอบแทน
ใหอยางคุมคา  รายละเอียดราคาน้ํามันขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ชวงเดือนตุลาคม 2545 – เดือน
พฤษภาคม 2546  ดังตาราง  1
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ตาราง 1  โครงสรางราคาขายปลีกน้ํามันในกรุงเทพมหานคร
หนวย  :  บาท/ลิตร

เบนซินอ็อคเทน 95 ดีเซลหมุนเร็วรายการ

25 ต.ค.45 13 พ.ค.46 25 ต.ค.45 13 พ.ค.46
ราคา  ณ  โรงกล่ัน
ภาษีสรรพสามิตและภาษีเทศบาล

ภาษีเทศบาล

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน

ภาษีมูลคาเพิ่ม

8.3329
3.6850
0.3685
0.5000
0.0400

0.9049

8.2629
3.6850
0.3685
1.6917
0.0400

0.9834

9.2454
2.3050
0.2305
0.5000
0.0400

0.8625

8.2755
2.3050
0.2305
1.6411
0.0400

0.8744
ราคาขายสง

คาการตลาด

ภาษีมูลคาเพิ่ม

13.8313
2.1109
0.1478

15.0315
1.5500
0.1085

13.1834
1.3146
0.0920

13.3665
1.0500
0.0735

ราคาขายปลีก

ตนทุนราคาเนื้อน้ํามัน

ภาระภาษีและกองทุน

คาการตลาด

16.09
8.33 (52%)
5.65 (35%)
2.11 (13%)

16.69
8.26 (49%)
6.88 (41%)
1.55 (9%)

14.59
9.25 (63%)
4.02 (28%)
1.32 (9%)

14.49
8.28 (57%)
5.16 (36%)
1.05 (7%)

รวมราคาขายปลีก 16.09 16.69 14.59 14.49

(ที่มา  : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน โครงการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อน “รวม
พลังตานน้ํามันเถ่ือน”. 2546 : 6)

  จากรูปแบบของการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง และวิวัฒนาการการกระทํา
ความผิดซึ่งมีอยูหลายลักษณะนั้น พบวาปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง ไดทวีความรุนแรง
มากขึ้น และขยายวงกวางเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระทําความผิดที่ซับซอนขึ้นจนกลายเปนปญหา 
“อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ” โดยเฉพาะอยางยิง่ในรปูแบบของการปลอมปน  น้าํมนัเชือ้เพลิง      ก็เปน
อีกวิธีหนึ่งในการหลีกเล่ียงภาษี กลุมขบวนการผูกระทําความผิดเปนผูมีความรูทางดานปโตรเลียม
เปนพิเศษ แตสภาพของกฎหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบยังไมสามารถควบคุมและหยุดยั้งการ
กระทําผิดของกลุมขบวนการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงได การกระทําผิดในปจจุบันมักจะพบเสมอ
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วา ผูกระทําผิดมักจะอาศัยชองวางของกฎหมายมาเปนชองทางในการ  หลีกเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง 
จึงจําเปนตองหามาตรการทางกฎหมายมาแกไขปญหาอยางแทจริงเปนระบบ และแกไขทีต่นเหตขุอง
ปญหา ในการหยดุยัง้หรอืปราบปรามกลุมขบวนการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อผลประโยชนของ
รัฐทางดานภาษีรายได การคุมครองผูบริโภค และรักษาสิ่งแวดลอม

2.1.4  ความเสียหายจากการนําผลิตภัณฑปโตรเลียม และสารละลายไฮโดรคารบอน ไป
ปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง

หากมีการนําผลิตภัณฑปโตรเลียมและสารละลายไฮโดรคารบอน มาปลอมปนกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงจะกอใหเกิดความเสียหายตอประชาชนผูบริโภค และรายไดจากภาษีของรัฐหลาย
ประการ เชน

1)  สารละลายไฮโดรคารบอน  แมจะมีคุณสมบัติคลายน้ํามันเชื้อเพลิง แตมีคา   
อ็อคเทนต่ํามาก เพียง 60-70 เมื่อเทียบกับคาอ็อคเทนปกติของน้ํามันเบนซิน ที่อยูระหวาง 87-95 
หากนําสารละลายไฮโดรคารบอน มาปลอมปนจะทําใหน้ํามันมีคุณภาพต่ํา และกอใหเกิดความ   
เสียหายแกเครื่องยนตของประชาชนผูบริโภค

2)  สารละลายไฮโดรคารบอน ที่ไมเสียภาษี  เมื่อนํามาปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง
ทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเปนจํานวนมาก หากนํามาปลอมปนกับน้ํามันเบนซิน จะทําใหขาด
รายไดภาษีสรรพสามิตและมหาดไทย ประมาณ 5.48 บาท ตอการนําสารละลายไฮโดรคารบอนมา
ปลอมปน 1 ลิตร แตถาเปนการปลอมปนน้ํามันดีเซล จะขาดรายไดภาษี 3.59 บาทตอลิตร

3)  ผลกระทบตอผูคาน้าํมนัทีสุ่จรติ ถูกเอาเปรยีบทางการคาทีไ่มเปนธรรม เนือ่งจาก
ถูกน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปลอมปนสารละลายไฮโดรคารบอน มีราคาถูกกวามาแยงสวนแบงการตลาด

2.1.5  การปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง
สืบเนือ่งจากปญหาความแตกตางโครงสรางราคาน้าํมนัเชือ้เพลิง ทัง้ความแตกตาง

ทางดานการจัดเก็บภาษี และหรือเงินกองทุน ฯลฯ ตลอดจนปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงบางชนิด
มากเกินขีดความสามารถของการผลิต เชน ความตองการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็วมีมากกวาความ

ตองการใชน้ํามันเบนซินมาก ตองมีการนําเขาเปนจํานวนมาก จึงเปนสาเหตุใหมีการปลอมปน

น้ํามันเชื้อเพลิงในลักษณะตางๆ โดยลําดับความเปนมาของการปลอมปน ไดดังนี้
1)   การเอาน้าํมนัเชือ้เพลิงราคาถกูมาปลอมปนในน้าํมนัเชือ้เพลิงทีม่รีาคาสงูกวา
2) การนําเอาน้ํามันเชื้อเพลิงที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี โดยการยกเวนหรือการคืน

ภาษีมาปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิงที่เสียภาษีในระบบ

3)  การนําผลิตภัณฑไฮโดรคารบอน รวมถึงผลิตภัณฑที่เปนองคประกอบที่ผลิต
จากโรงกลั่น และไมใชน้ํามันเชื้อเพลิงมาปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง
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มูลเหตุจูงใจของการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น เนื่องจากผลตางของราคา
จําหนายปลีกมีความแตกตางกัน จึงทําใหเกิดแรงจูงใจทําใหเกิดการปลอมปน ซ่ึงการปลอมปนนี้
อาจเกิดขึ้นที่คลังเก็บน้ํามันปลายทาง หรือในระหวางการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงจากคลังน้ํามันไปยัง
สถานีบริการ โดยผูขนสงน้ํามันเปนผูปลอมปน หรืออาจจะเกิดที่สถานีบริการโดยเจาของสถานี
บริการเปนผูทาํการปลอมปนเอง สําหรับในปจจุบันไดพัฒนารูปแบบการกระทาํความผิด โดยมีผู
ประกอบการคลังน้ํามัน หรือโรงกล่ันน้ํามันรายยอยบางราย เปนผูปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงเสียเอง 
ซ่ึงผูวิจัยจะขอกลาวรายละเอียดของการปลอมปนแตละรูปแบบในหัวขอตอไปนี้

1)  การปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลิงดวยการนาํน้าํมนัเชือ้เพลิงราคาถกู มาปลอมปนในน้าํมนั
ที่มีราคาสูงกวา

  การปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงดวยวิธีการนี้มีมานานแลวแตอยูในวงจํากัด มีการ
ตรวจพบการกระทําความผิดอยางเปนระบบ ตั้งแตประกาศราคาน้ํามันลอยตัว เมื่อ พ.ศ.2534  ทั้งนี้
เพื่อผลประโยชนทางการคา และผลตางของภาษี จากขอมูลของกรมทะเบียนการคาเดิมพบวามีการ
ปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงในหลายลักษณะ คือ

  (1) การปลอนปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และน้ํามันเบนซินดวยน้ํามันกาด
        ปจจบุนัรฐับาลไดปรับราคาน้าํมนัดเีซลใหมรีาคาใกลเคยีงกบัน้าํมนักาด หรือให

มีราคาถูกกวาน้ํามันกาด จึงทําใหไมมีเหตุจูงใจเพื่อนําไปปลอมปนอีกตอไป
  (2) การปลอมปนน้ํามันเบนซินพิเศษดวยน้ํามันเบนซินธรรมดา
        รูปแบบการปลอมปนนี้ เปนลักษณะการกระทําความผิดในอดีต ปจจุบันได

ลดความสําคัญลง เนื่องจากมีผลตอบแทนจากการปลอมปนนอย ประกอบกับในป พ.ศ.2541 
กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดประเภทของน้ํามันเบนซิน ออกเปน 3 ชนิด มีสีที่แตกตางกัน กลาวคือ 
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว อ็อคเทน 87 มีสีเขียว ,น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว อ็อคเทน 91 มีสีแดง 
และน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว อ็อคเทน 95 จะมีสีเหลืองออน ถานําน้ํามันเบนซินไปผสม ระหวาง
กันจะพบความแตกตางที่สามารถเห็นไดงาย วิธีการนี้จึงไมนิยมทํากันในหมูผูคาที่ไมสุจริต

  (3)  การปลอมปนน้ํามันเบนซินดวยน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
        โดยสภาพของคุณสมบัติทางเคมีสามารถปลอมปนไดเพียง 3-5%  เทานั้น 

และเนื่องจากน้ํามันดีเซลมีความหนาแนนกวาน้ํามันเบนซินมาก ทําใหผูบริโภคตรวจพบความผิด
ปกติไดงาย  ในปจจุบันรูปแบบของการปลอมปนแบบนี้ไดลดความสําคัญลง เพราะมี     ผล
ประโยชนตอบแทนที่นอยกวาการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงดวยสารละลายไฮโดรคารบอน

2)  การนําเอาน้ํามันเชื้อเพลิงที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี โดยการยกเวนหรือการคืนภาษี
มาปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง ที่เสียภาษีในระบบ
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  การพฒันารปูแบบของการกระทาํความผดิเกีย่วกบัการหลีกเลีย่งภาษแีละการปลอมปน
น้ํามันเชื้อเพลิง เริ่มจากการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเขามาทาง

ทะเล ปจจุบันมาสูการกระทําความผิดโดยการจัดทําเอกสารในการนําเขา และ/หรือ สงออกเพื่อฉอ
ฉลการขอคืนภาษี ซ่ึงอาจแบงรูปแบบออกไดเปน 2 ลักษณะ

  (1) การนาํเขาน้าํมนัเชือ้เพลิงหลีกเลีย่งภาษศีลุกากรเขามาในราชอาณาจกัรมาปลอมปน
กับน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบ

      สืบเนื่องจากในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยไดกาํหนดคณุภาพ
น้าํมนัไวใหมมีาตราฐานสงูกวาประเทศเพือ่นบาน โดยเฉพาะคากาํมะถนั ในน้าํมนัดีเซล กระทรวง

พาณิชยกําหนดไวไมเกินกวารอยละ 0.05 ของน้ําหนักน้ํามัน แตประเทศมาเลเซีย และสิงคโปรได
กําหนดไวสูงกวา โดยกําหนดไวไมเกินกวารอยละ 0.25 ของน้ําหนักน้ํามัน ดังนั้น น้าํมนัเชือ้เพลิงที่
ลักลอบนาํเขามาจากประเทศมาเลเซยี และสงิคโปร จะมคีณุภาพต่าํกวามาตรฐานประกาศกระทรวง

พาณชิย เมือ่นาํมาปลอมปนกบัน้าํมนัเชือ้เพลิงในระบบทีเ่สียภาษถูีกตองจะทาํใหน้าํมนัทีถู่กปลอมปน

ตํ่ากวามาตรฐานของประกาศกระทรวงพาณิชยไปดวย

  (2)  การลกัลอบนาํน้าํมนัเชือ้เพลิงทีแ่จงสงออกแตไมสงออกจรงิ หรือ สงออกนอยกวา
จํานวนที่แจง มาปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบ

         รูปแบบการปลอมปนในลักษณะนี้ น้ํามันเชื้อเพลิงที่แจงสงออกแตไมสงออก
จริง จะเปนน้าํมนัทีม่คีณุภาพไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงพาณชิย เมือ่นาํน้าํมนัเชือ้เพลิงในสวนนี ้
มาปลอมปนกบัน้าํมนัเชือ้เพลิงในระบบทีเ่สยีภาษถูีกตองกไ็มทาํใหน้าํมนัต่าํกวามาตรฐาน  แตอยางใด 
อีกทั้งไมทําใหประชาชนผูบริโภคไดรับความเสียหายจากการบริโภคน้ํามันที่หลีกเลี่ยงภาษีดังกลาว 
แตน้ํามันที่แจงสงออกแลวไมสงออกจริงนี้เปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับการยกเวนภาษี หรือไดรับคืน
ภาษี เมื่อนํามาปลอมปนในระบบจะทําใหรัฐเสียหายจากการขาดรายไดที่จัดเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง 
ไมไดตามจํานวนที่นํามาปลอมปนหรือถูกฉอฉลในกรณีน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นมาขอคืนภาษี

3)  การนาํเอาผลติภณัฑสารไฮโดรคารบอนทีไ่มใชน้าํมนัเชือ้เพลิง ไปปลอมปน
กับน้ํามันเชื้อเพลิง

    (1)  การปลอมปนน้ํามันเบนซินดวยแกสธรรมชาติเหลว
            ผลิตผลที่ไดจากการแยกแกสธรรมชาต ิ ที่สรางปญหามากที่สุดในอดีต

ไดแก แกสธรรมชาติเหลว  เนื่องจากมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ Naphtha ซ่ึงนําไปใชผสมทําเปนน้ํา
มันเบนซินได (แตใชแทนกันไมไดเครื่องยนตชํารุด) แตในปจจุบันปญหานี้ไดลดลงไปจนเกือบ
หมด เนื่องจาก ปตท. ซ่ึงเปนเจาของสินคาแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ไดงดจําหนายใหกับอตุ
สาหกรรมทั่วไป ยกเวนโรงกลั่นน้ํามันในเครือของ ปตท.เทานั้น
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    (2)  การปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงดวยสารละลายไฮโดรคารบอน
            สารละลายไฮโดรคารบอน   มหีลายชนดิ    มช่ืีอเรยีกทางการคาทีแ่ตกตางกนับาง

ชนดิมคีณุสมบตัใิกลเคยีงกบัน้าํมนัเบนซนิ บางชนดิใกลเคยีงน้าํมนัดเีซล และมปีระโยชนในการทํา
ละลาย หรือเปนสารชะลางในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเปนวัตถุดิบที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรม
ยาง สี เทยีนไข และอุตสาหกรรมสิง่ทอ เปนตน ตามปกตสิารละลายไฮโดรคารบอน มคีาอ็อคเทนต่าํมาก 
ประมาณ 50-70  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัน้าํมนัเบนซนิทีม่คีาอ็อคเทนระหวาง 87-95 หากนาํมาปลอมปนจะทาํ
ใหน้าํมนัเชือ้เพลิงมคีณุภาพต่าํ และกอใหเกดิความเสยีหายตอเครือ่งยนต ของประชาชนผูบริโภค นอกจาก
นีส้ารละลายไฮโดรคารบอน ไดรับการยกเวนภาษสีรรพสามติ หากนาํไปปลอมปนกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง จะ
ทาํใหรัฐสญูเสยีรายไดภาษเีปนจาํนวนมาก

วธีิการทีน่ยิมทาํกนัมากคอื การจดัตัง้โรงงานอตุสาหกรรม หรือบรษิทัเปนฉากบงัหนา
เพือ่ส่ังซ้ือสารละลายไฮโดรคารบอน จากโรงกลัน่ซ่ึงมปีระมาณ 24 แหง แลวนาํมาปลอมปนกบัน้าํมนัเชือ้
เพลิงโดยไมตองมอุีปกรณพเิศษ ไปถงึขัน้พฒันารปูแบบในการกระทาํความผดิโดยโรงกลัน่รวมมอืกบัเจา

หนาทีท่ีเ่กีย่วของ ผลิตสารละลายไฮโดรคารบอน ทีม่คีณุสมบตัใิกลเคยีงน้าํมนัเชือ้เพลิงมากเปนพเิศษเมือ่
นาํมาปลอมปนแลวไมสามารถตรวจพบ

ปจจบุนัมรูีปแบบของการปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลิงในลกัษณะตาง  ๆ หลายรปูแบบ โดย
ขอยกตวัอยางการปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลิงทีเ่คยตรวจสอบพบในรปูแบบตาง  ๆคอื

  (1)  การนําสารละลายไฮโดรคารบอน มาปลอมปนน้ํามันเบนซิน
          น้าํมนัเบนซนิมสีวนผสมของสารไฮโดรคารบอนหลายชนดิ ไดแก แนพทาเบา ,

แนพทาหนกั ,รีฟอรเมท หรือแพลตฟอรเมท ฯลฯ ตองนาํมาผสมในอตัราสวนทีเ่หมาะสม และเตมิสารเตมิ
แตง  เพือ่ใหไดคณุภาพตามประกาศกระทรวงพาณชิยกาํหนด จากลักษณะของ    องคประกอบของน้าํมนั
เบนซนิดงักลาว จงึทาํใหมกีารนาํเอาผลติภณัฑปโตรเลยีมทีม่คีณุสมบตัใิกลเคยีงกบัน้าํมนัเชือ้เพลิงมา
ปลอมปน เชน

ก.  การนาํเอาแนพทาเบา (Light Virgin Naphtha) ทีม่คีาอ็อคเทนประมาณ 50 มา
ผสม (Blending) กบัแนพทาหนกั (Heavy Naphtha) ทีม่คีาอ็อคเทนประมาณ 45 จากนัน้จงึเตมิสารเพิม่ออ็ค
เทน เชน เมทธลิเทอรเทยีรีบวิธิลอีเธอร ทีมี่คาอ็อคเทนประมาณ 117 ทาํใหได   ผลิตภัณฑน้าํมนัเบนซนิทีม่ี
คาออ็คเทน 95 ,91 และ 87 ตามตองการ เปนตน  ในปจจบุนัผูประกอบการทีไ่มสุจริตมกัจะนาํเอา Naphtha  
ลักลอบออกจากโรงกลัน่ หรือโรงงาน อุตสาหกรรม ไปปลอมปนกบัน้าํมนัเบนซนิ
                                       ข.  การนําสารละลายไฮโดรคารบอน ประเภท 1425 (Rubber  Solvent)
และ โซลเวนท ประเภท 3040  ซ่ึงเปนน้ํามันชนิดหนักกวาน้ํามันเบนซนิ และมีคาอ็อคเทนต่ํา ดังนั้น
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เมื่อนําไปปลอมปนกับน้ํามันเบนซิน จะทําใหคาอ็อคเทน (Octane) ต่ํากวามาตรฐาน ถาเติมมาก     
คาอ็อคเทน จะยิ่งต่ํามาก ทําใหเครื่องยนตน็อก และอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุในขณะเรงแซง

ค.  การนําสารโทลูอีน (Toluene) หรือสารรีฟอรแมท (Reformat) ลักลอบ
ออกมาจากโรงกลัน่หรือโรงงานโดยยกเวนภาษ ี ไปปลอมปนกบัน้าํมนัเบนซนิ ซ่ึงสามารถผสมไดมาก

กวาสารละลายไฮโดรคารบอนประเภทอืน่ แตคณุภาพของน้าํมนัเชือ้เพลิง ไมเสียไป เนือ่งจาก       โทลูอีน
หรือสารรฟีอรแมท  เปนสารทีม่คีณุสมบตัใิกลเคยีงน้าํมนัเชือ้เพลิงมคีาอ็อคเทน  สูงกวาน้าํมนัเบนซิน จึง
ไมสงผลกระทบตอเครื่องยนตมากนัก แตสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมทางดานมลพิษ

  (2) การนาํสารละลายไฮโดรคารบอน มาปลอมปนน้าํมันดเีซลหมนุเรว็
             สวนใหญจะเปนการนาํสารละลาย โซลเวนท ประเภท 3040 มาปลอมปนในน้าํ

มนัดเีซล ซ่ึงวธีิการนีน้ยิมกระทาํกนัมากทีสุ่ด เพราะเปนสารละลาย โซลเวนท ทีม่คีาซีเทนต่าํ เมือ่นาํไป
ปลอมปนจะทาํใหคากลัน่เปล่ียนไป  สวนในแงของผูบริโภคไมสงผลเสยีหายตอเครือ่งยนตมากนกั      
นอกจากคณุสมบตัขิองการหลอล่ืน แตสงผลเสยีหายตอส่ิงแวดลอม หากนาํไปปลอมปนถงึ 30% อาจพบ
ในเรือ่งจดุวาบไฟต่าํลง เพราะสารละลายชนดินีเ้บากวาน้าํมนัดเีซลหมนุเรว็ และทาํใหตดิไฟงาย อาจทาํให
เกดิอนัตรายขึน้

  (3) การปลอมปนน้ํามันเตาดวยน้ํามันหลอล่ืนที่ใชแลว
         น้ํามันหลอล่ืนโดยคุณสมบัติทางเคมีมิใชน้ํามันเชื้อเพลิง เพราะไมไดใชใน

การเผาไหมในหองเครื่องยนต สําหรับใหพลังงาน ในความเปนจริงใชสําหรับการ    หลอล่ืนของ
เครื่องยนต แตพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 มาตรา 4 ไดบัญญัติให “น้ํามันเชื้อเพลิง” 
หมายความรวมถึงน้ํามันหลอล่ืนดวย

             การปลอมปนน้ํามันเตาดวยน้ํามันหลอล่ืนที่ใชแลว  เนื่องจาก   น้ํามันหลอ
ล่ืนที่ใชแลวในปจจุบัน ถานํามาปลอมปนกับน้ํามันเตาโดยไมผานการกรองแลวจะพบวามีตะกอน
มาก เมื่อผูใชนําไปใชแลวจะพบวามีการอุดตันของหัวฉีดไดงาย แตถาจะตองนําน้ํามันหลอล่ืนที่ใช
แลวมาผานกระบวนการกรอง จะทําใหเสียคาใชจายมากไมคุมทุนกับการปลอมปน   อีกทั้งน้ํามัน
หลอล่ืนที่ผานการกรองอยางถกูวธีิแลว  สามารถนาํกลบัไปผสมในการผลติน้าํมนัหลอล่ืนใหม ซ่ึงจะได
รับผลประโยชนมากกวาการนาํมาปลอมปนน้าํมนัเตา จงึทาํใหวธีิการนี ้    ลดความนิยมไป

   (4)  การลักลอบนํากากน้ํามัน (Bottom Residuce หรือ Slop) มาใชอยางน้ํามัน
เชือ้เพลิงโดยหลกีเลีย่งภาษี

            กากน้าํมนั  ถือวาเปนของเสยีจากการกลัน่ ซ่ึงไมมคุีณสมบตั ิ (Spec) ที่แน
นอน และไมอยูในความควบคุมพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต จึงทําใหสามารถนําออกจากโรงกลั่น 
และการเคลื่อนยายสามารถนําไปที่ใดก็ไดโดยไมตองเสียภาษี โรงกล่ันที่ไมสุจริตบางแหงผลิต 
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กากน้ํามัน ใหมีคุณภาพใกลเคียงกับน้ํามันเตา และนําไปขายเปนน้ํามันเตาโดยหลีกเลี่ยงภาษี นอก
จากนี้ยังพบอีกวา  กากน้ํามันบางชนิดสามารถนําไปปลอมปนกับน้ํามันดีเซลหมุนเร็วไดถึง 5% โดย
ไมทําใหคุณสมบัติของน้ํามันดีเซลเปลี่ยนแปลงไปมาก     บางแหงมีการนําไปปลอมปนน้ํามันดีเซล
หมุนเร็วถึง 10% ซ่ึงจะตรวจสอบพบการปลอมปนไดงาย เพราะจะทําใหสีของน้ํามันเปลี่ยนไปเปน
สีคลํ้า

2.16  ผลกระทบของการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง
1)  ผลกระทบตอรายไดจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล
     รายไดจากภาษเีปนรายไดทีสํ่าคญัของรฐั  โดยคดิประมาณรอยละ 90 ของรายได

ทั้งหมด ซ่ึงแบงออกเปนภาษีทางตรงประมาณรอยละ 30 และภาษีทางออมประมาณรอยละ 60  ดัง
นั้นภาษีทางออมจึงมีความสําคัญในดานรายไดของรัฐบาลสูงกวาภาษีทางตรงและมีแนวโนมจะสูง

ขึ้น ภาษีทางออมที่สําคัญไดแก  ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต โดยภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํา
มันและผลิตภัณฑน้ํามัน คิดเปนประมาณ รอยละ 10 ของรายไดจากภาษีทั้งหมด  ดังนั้นการปลอม
ปนน้ํามันจึงมีผลกระทบตอรายไดจากภาษีของรัฐที่ควรจะจัดเก็บได ทําใหเกิดความ    สูญเสยีอัน
เนือ่งมาจากไมสามารถจดัเกบ็ภาษไีดตามปกต ิ ซ่ึงในสวนนีไ้มสามารถคาํนวณ ปริมาณการจากการจัด
เก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงได

2)  ผลกระทบตอผูคาน้ํามัน
        ผลกระทบตอผูคาน้าํมนัทีสํ่าคญั คอื ทาํใหยอดขายทีค่วรจะไดลดลง เนือ่งจาก

มีสารละลาย โซลเวนท นอกระบบและไดรับการยกเวนภาษีเขามาแทรกแซงทําใหผูคาที่สุจริตตอง 
สูญเสียทางการตลาด เพราะผูคาน้ํามันขนาดใหญ จะตองมีตนทุนที่มาจากการเสียภาษีใหรัฐ         
ในขณะที่ผูลักลอบนําสารละลาย โซลเวนท ไดรับการยกเวนภาษี เมื่อนํามาปลอมปนกับน้ํามัน       
เชื้อเพลิง จะทําใหสามารถขายน้ํามันไดในราคาต่ํากวาน้ํามันที่ถูกกฎหมาย จากชองวางของราคา  
ดังกลาว ทําใหกระบวนการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงไดขยายวงกวางออกเปนเครือขาย และ      
สรางรายไดใหกับผูประกอบการอยางรวดเร็ว จนสงผลใหปริมาณยอดขายของผูคาน้ํามัน ถูก
กฎหมาย ต่ํากวาที่ควรจะเปน และกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูคาน้ํามันที่ถูกตองตามกฎหมาย 
ซ่ึงผลกระทบตอผูคาน้ํามันที่สุจริต ที่เสียหายจากคาการตลาดที่สูญเสียไป

  3)  ผลกระทบตอผูบริโภค
        การใชน้ํามันปลอมปนดานหนึ่งทําใหประชาชนผูบริโภคใชน้ํามันในราคาที่

ถูกลง แตอีกดานหนึ่งผูบริโภค เสียดานคุณภาพของน้ํามัน เนื่องจากน้ํามันที่ปลอมปนจะมีคุณภาพ
ต่ํากวามาตรฐาน ยิ่งมีการปลอมปนในปริมาณมากก็จะกอใหเกิดผลเสียหายมากขึ้น ในหลาย
ประการดังนี้
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          (1)  เครื่องยนตที่ใชน้ํามันที่มีสารละลายไฮโดรคารบอน ปลอมปน หากใช
ไปชวงเวลาหนึ่ง จะทําใหเครื่องยนตเสื่อมสภาพ ขอเหวี่ยง แบริ่ง สึกหรอเร็วกวาปกติ บาล้ินมีเขมา
เกาะ ทําใหล้ินปดไมสนิท หรืออาจกระแทกกับหัวลูกสูบได เกิดเขมาเกาะติดลูกสูบอาจทําใหสูบติด 
กานสูบคดงอ แหวนสูบไมสามารถกวาดน้ํามันไดหมด เนื่องจากมีเขมาสะสมตามรองแหวน       
เกิดความรอนจากการเสียดสีสูงอาจทําใหชาบ รับแรงกดมากกวาปกติละลายได

  (2)  หากเปนเครื่องยนตเบนซินที่ใชน้ํามันมีสารละลาย ไฮโดรคารบอน
ปลอมปน จะทําใหเครื่องยนตเกิดการน็อค กําลังของเครื่องยนตต่ําลง เรงความเร็วไมขึ้นอาจกอให
เกิดอุบัติเหตุ ในขณะเรงแซง ทําใหรถยนตใชน้ํามันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองมากขึ้น เพราะจะตองเรง
เครื่องยนตขึ้นเพื่อใหเครื่องยนตทํางานไดเทาเดิม และกอใหเกิดเขมาในหองเครื่องยนตทําให       
หัวเทียนมีเขมาเกาะติด เกิดการเปยกชื้น เครื่องยนตติดยาก  อีกทั้งน้ํามันเครื่องจะมีอายุการใชงาน
ส้ันลง เพราะน้ํามันเชื้อเพลิงที่เผาไหมไมหมด เขมาเกิดมากจะไหลลงไปปนรวมในหองน้ํามัน
เครื่อง

 (3)  เครื่องยนตที่ใชสารละลายไฮโดรคารบอน มาปลอมปน จะทําให
เครื่องยนตชํารุดทรุดโทรมและเครื่องหลวมเร็วกวาปกติ และเกิดการเผาไหมในหองเครื่องที่ไม
สมบูรณ กอใหเกิดปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมที่ประเมินคาไมได

4)  ผลกระทบตองบประมาณทางดานการปองกนัปราบปราม และกาํลังพลภาครฐั
         ในระยะแรก (พ.ศ.2535-2537) กรมศุลกากรเปนผูรับผิดชอบโดยลําพังใน

ฐานะหนวยงานปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงที่หลีกเลี่ยงศุลกากร ตอมาในป 
พ.ศ.2538 รัฐบาลไดเห็นชอบใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ขณะนั้นเปนกรมตํารวจ) จัดตั้งหนวย
เฉพาะกิจขึ้น เปนศูนยปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยมิชอบดวย
กฎหมาย (ปจจบุนั เปน งานปราบปรามการกระทาํผิดเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง ศนูยปฏิบตักิารสํานกังาน
ตํารวจแหงชาติ  “ปนม.ศปก.ตร.” ) จึงไดพบรูปแบบของการกระทําความผิดจากการลักลอบ  นําเขา
น้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีทางทะเล มาสูการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงทางบก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ ใหมีเครือขายการประสานงานอยางสมบูรณ 
ระหวางหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด  
เกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง ไดแก กองทพัเรอื สํานกังานนโยบายพลงังานแหงชาต ิ(ปจจบุนั เปน สํานกังาน
นโยบายและแผนพลังงาน “สนพ.”)  กรมศุลกากร  กรมสรรพสามิต  กรมทะเบียนการคา (ปจจุบนั
เปนกรมธุรกิจพลังงาน) การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงรัฐบาล
ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานดังกลาวตั้งแตป พ.ศ.2539-2543 เปนตนมา   เปนจํานวน 
ทั้งสิ้น 2,340.2 ลานบาท ในที่นี้ยังไมรวมเงินงบประมาณของสวนราชการอีกจํานวนหนึ่งดวย   
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นอกจากนี้แตละหนวยงานตองใชกําลังพลขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ในการปองกัน และปราบ
ปราม อีกเปนจํานวนมาก

2.2  กฎหมายที่เกี่ยวของกับน้ํามันเชื้อเพลิง

    ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม  2538 อนุมัติต ามมติที่ป ระชุมคณะ

กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2538 (คร้ังที่ 52) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2538   ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  (กรมตํารวจเดิม)   ดําเนินการจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติ
หนาที่  ปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยผิดกฎหมายขึ้น และสํานัก

นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือที่ นร 0114/สร1/3212 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2541 แจงบัญชาของ ฯพณ
ฯ นายกรัฐมนตรี ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหดําเนินการปราบปรามอยางจริงจัง ซ่ึง
ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อ
เพลิงโดยมชิอบดวยกฎหมาย   ทีก่องบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง  และจากการเขาปฏบิตักิารใน
พื้นที่พบรูปแบบการกระทําความผิดเพิ่มเติมอยางอื่นนอกจากการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงโดย

มิชอบดวยกฎหมาย คือ การสงออกอันเปนเท็จโดยไมมีการสงออกจริงเพื่อฉอฉลการขอคืนภาษี

และการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงดวยสารละลายไฮโดรคารบอนโซลเวนท และคณะรัฐมนตรีไดมี

มติเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 ปรับปรุงขอบขายภารกิจปฏิบัติ และชื่อเปนศูนยปองกันและปราบ
ปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางสํานัก

งานตํารวจแหงชาติ  ตอมาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีคําสั่งที่ 178/2545  ลงวันที่  15  กมุภาพนัธ
2545  ใหยกเลกิศนูยปองกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง สํานกังานตาํรวจ
แหงชาต ิ   และปรบัปรงุศนูยปฏิบตักิารสํานกังานตาํรวจแหงชาต ิ  ทาํหนาทีเ่กีย่วกบัการปองกันปราบ
ปรามในหนาที่พิเศษ  8  ดาน  รวมทั้งงานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
น้ํามันเชื้อเพลิง (ปนม.ศปก.ตร.) ดวย

การปฏบิตัภิารกจิปองกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง    
ทั้งทางบกและทางทะเล ของเจาพนักงานตํารวจงานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด

เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง  ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ   ดังกลาวขางตน  ประสบปญหา
อุปสรรคสาํคญัทีเ่จาพนกังานตาํรวจไมมอํีานาจบงัคบัใชกฎหมายตามกฎหมายเฉพาะ เชนพระราชบญัญตัิ

การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543, พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527, พระราชบัญญัติ

ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 , พระราชบัญญัติมาตรฐานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และ ประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514  กลาวคือ เจาพนักงานตํารวจเปนเพียงแตเจา
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พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (16) ซ่ึงมี
อํานาจ    ทั่วไปเกี่ยวกับการ จับ คน ฯลฯ เทานั้น ไมมีอํานาจพิเศษที่บัญญัติไวกฎหมายเฉพาะ เชน
อํานาจเขาไปตรวจสอบการประกอบกิจการในสถานประกอบการ, อํานาจในการจัดเก็บตัวอยาง
น้าํมนัเชือ้เพลงิเพือ่ตรวจสอบ อํานาจทาํลายตรา ส่ิงผนกึ หรือส่ิงทีใ่ชยดึหรอืผูกหรอืกระทาํการใด ๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเพื่อการตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ไดพิจารณาถึงปญหาอุปสรรคดังกลาวแลวเห็นวาควร
แตงตั้งใหเจาพนักงานตํารวจเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะดังกลาวขางตน เพื่อเปนการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่และการบังคับใชกฎหมาย และเพื่อใหเกิดผลในการปองกัน
ปราบปรามอยางเปนรูปธรรมแตอยางไรก็ตามควรแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่เฉพาะใน

ขอบเขตของการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงดังตอไปนี้

2.2.1 พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543  มาตรา 4, มาตรา 31, มาตรา 32
และ มาตรา 33   บัญญัติไววา
      มาตรา  4 “พนกังานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงรฐัมนตรแีตงตัง้ใหปฏิบตักิารตาม
พระราชบัญญัตินี้

          มาตรา  31   เพือ่ประโยชนในการตรวจสอบวาไดมกีารปฏบิตัถูิกตองตามพระราชบญัญตันิี้
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(1) เขาไปในสํานักงาน สถานที่กล่ัน สถานที่ผลิต สถานที่เก็บ และ
สถานที่จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ของผูคาน้ํามันหรือผูขนสงน้ํามัน ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น

(2)  เก็บตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดที่อยูในความครอบ
ครองของผูคาน้าํมนั หรือผูขนสงน้าํมนั หรือผูควบคมุรถขนสงน้าํมนั ตวัอยางละไมเกนิหาลิตร
มาเพือ่ตรวจสอบ

(3)  ส่ังใหผูคาน้ํามันหรือผูขนสงน้ํามันตรวจสอบปริมาณของน้ํามัน
เชื้อเพลิงและรายงานตอพนักงานเจาหนาที่

(4)  ในกรณีที่ผูคาน้ํามันไมยอมใหเขาไปปฏิบัติหนาที่ตาม (1) หรือ (2)
ถามีเหตุอันควรเชื่อวาหากเนิน่ชาไปไมสามารถเขาปฏบิตัหินาทีด่งักลาวไดจะทาํใหประโยชนในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตองสูญเสียไป ก็ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปด หรือ
ทําลายประตู หนาตางของอาคาร ร้ัวหรือส่ิงกีดขวางทํานองเดียวกัน และใหอํานาจทําลายตรา
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ส่ิงผนึก หรือส่ิงทีใ่ชยดึหรอืผูกหรอืกระทาํการใดๆ เพือ่ใหไดมาซึง่ตวัอยางน้าํมนัเชือ้เพลิงหรือเพือ่การ
ตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง แตทั้งนี้ ตองพยายามมิใหเกิดการเสียหายเทาที่จะทําได

(5)  ยึดหรืออายัดน้ํามันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุ อุปกรณหรือส่ิงใดๆ   ที่
เกี่ยวของในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

(6)  ส่ังใหผูคาน้าํมนัหรือผูขนสงน้าํมนัแสดงบญัช ีเอกสาร และหลกัฐาน
ใดๆ  มาให ณ ที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่

(7) เรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชี เอกสารและ
หลักฐานใดๆ มาให ณ ท่ีทําการของพนักงานเจาหนาที่

การเกบ็ตวัอยางน้าํมนัเชือ้เพลงิของผูคาน้าํมนัตามมาตรา 7   ผูคาน้าํมนัตามมาตรา 10
และผูคาน้ํามันตามมาตรา 11 มาเพื่อตรวจสอบตาม (2) ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนาที่ดําเนินการ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

มาตรา  32  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให
บุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา 33 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2.2.2 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  มาตรา 4, มาตรา 118, มาตรา 119
มาตรา 123 และ มาตรา 129  บัญญัติไววา

มาตรา 4 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัด

กระทรวงการคลังหรือบุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา 118  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1)  เขาไปในโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนหรือ

สถานบริการในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) คนสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาที่การ

กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือมีสินคาที่หลีกเลี่ยงภาษีซุกซอนอยูในเวลาระหวางพระอาทิตย

ขึ้นถึงพระอาทิตยตก เวนแตการคนในเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได หรือในกรณี
ฉุกเฉินอยางยิ่ง เมื่อไดัรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายแลวจะคนในเวลาใดก็ได
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 (3)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือให
สงบัญชี เอกสารหลักฐานหรือส่ิงอื่นที่จําเปนมาประกอบการพิจารณาได ทั้งนี้ ตองใหเวลาบุคคล
นั้นไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น

 (4) นําสินคาในโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนใน

ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ

                มาตรา 119 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการเสียภาษี พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ส่ังใหผูประกอบอุตสาหกรรม   หรือเจาของคลังสินคาทัณฑบนเปดหีบหอ  หรือภาชนะบรรจุสินคา
เพื่อตรวจสินคาในขณะที่นําออกจากหรือเตรียมการจะนําออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสนิคา

ทณัฑบน และจาํนาํสนิคาในปรมิาณพอสมควรออกจากหบีหอหรือภาชนะบรรจสิุนคานัน้ไปเปน

ตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะหก็ได แตตองสงคืนโดยมิชักชา
                 มาตรา 123  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดสินคา  บัญชี  เอกสาร
ยานพาหนะหรือส่ิงใดๆ ที่เกี่ยวของหรือที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ไวเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีไดจนกวาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี 
หรือจนกวาคดีจะถึงที่สุดทั้งนี้ ไมวาจะเปนของผูกระทําความผิดหรือของผูมีเหตุอันควรสงสัยวา

เปนผูกระทําความผดิหรือไม

 ทรัพยสินที่ยึดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาล
ไมพิพากษาใหริบและเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดขอรับคืนภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน     
นับแตวันยึดใหตกเปนของกรมสรรพสามิต

 ทรพัยสินทีย่ดึไวตามวรรคหนึง่ ถาในขณะทีย่ดึไมปรากฎตวัเจาของหรอืผูครอบครองและ
ไมมีผูใดมาแสดงตนเปนเจาของเพื่อขอรับคืนภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันยึดใหตก

เปนของกรมสรรพสามิต

  ทรัพยสินที่อายัดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือ
ศาลไมพิพากษาใหริบใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการอายัดทรัพยสินนั้นโดยมิชักชา

      มาตรา 129 ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอ

บคุคลซึง่เกีย่วของ บตัรประจาํตวัพนกังานเจาหนาที ่ใหเปนไปตามแบบทีก่าํหนดในกฎกระทรวง
2.2.3  พระราชบญัญตัคิวบคมุน้าํมนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542  มาตรา 53 และมาตรา  58  บญัญตัไิววา

              มาตรา 53 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้

(1)  เขาไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ดําเนินกิจการ หรือมี
เหตุสงสัยวาจะมีการดําเนินกิจการควบคุมตามมาตรา 17 หรือคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเขตระบบการ
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ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอตามหมวด 4 ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือใน
เวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสภาพอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการกระทําใดที่อาจเปน
การฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามที่กําหนดในสัมปทาน

(2)  นาํตวัอยางน้าํมนัเชือ้เพลงิทีส่งสยัในปรมิาณพอสมควรเพือ่ใชในการ
ตรวจสอบ  พรอมกับเอกสารที่เกี่ยวของ

(3)  ตรวจ คน กกั ยึด หรืออายดัน้าํมนัเชือ้เพลิง ถังหรือ ภาชนะบรรจทุอ
สงน้าํมนั เครื่องอุปกรณ หรือส่ิงใด ๆ ที่เกี่ยวของในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือไมเปนไปตามที่กําหนดในสัมปทาน หรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม

(4)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุ
ใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงแลวรายงานตอผูอนุญาตหรือรัฐ

มนตรีแลวแตกรณี ในกรณีที่ผูประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา 17 หรือผูรับสัมปทานไดกระทํา
ผิด หรือทําใหเกิดความเสียหายเพราะเหตุไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดใน

สัมปทาน

                   มาตรา 58 ในการปฏบิตักิารตามหนาที ่พนกังานเจาหนาทีต่องแสดงบตัรประจาํตวั
เมื่อผูที่เกี่ยวของรองขอ

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2.2.4  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  มาตรา 44
และมาตรา 45  บัญญัติไววา
                            มาตรา 44 ในการปฏิบัติตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ

(1) เขาไปในสถานที่ผลิต เก็บ หรือจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใน
ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการหรือยานพาหนะที่บรรจุ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
วาไดปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม    และนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  วัตถุที่นํามาทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือวัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะนํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใน

ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ

(2)  เขาไปในสถานทีห่รือทีอ่ื่นใดในเวลาระหวาง พระอาทติยขึน้ถึงพระ
อาทติยตก หรือในระหวางเวลาราชการ หรือยานพานหนะในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไม

ปฏิบตัติามหรอืฝาฝนพระราชบญัญตันิี ้ และนาํผลิตภณัฑอุตสหกรรม วตัถุทีน่าํมาทาํผลิตภณัฑอุตสาหกรรม หรือ
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วัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะนํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในปริมาณพอสมควร ไปเปนตัวอยาง

เพื่อตรวจสอบ

(3)  ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑอุตสหกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อถือ
() ไมเปนไปตามมาตรา 16  มาตรา 20   มาตรา 20 ทวิ

มาตรา 21   มาตรา 21 ทวิ   มาตรา 29 หรือมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
(ข)  ไมเปนไปตามหลกัเกณฑหรือเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกาํหนด

ตามมาตรา 20 ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา 21 ทวิ วรรคสอง หรือ
(ค)  เปนผลิตภณัฑอุตสาหกรรมทีใ่ชหรือแสดงเครือ่งหมาย

มาตรฐานอนัเปนการฝาฝน มาตรา 31 มาตรา 32 หรือมาตรา 35
   มาตรา 45 พนกังานเจาหนาทีต่องมบีตัรประจาํตวัพนกังานเจาหนาทีต่ามแบบที่

กาํหนดในกฎกระทรวงในการปฏบิตัหินาทีต่ามมาตรา 44 พนกังานเจาหนาทีต่องแสดงบตัรประจาํตวั
พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

2.2.5  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514  ขอ 1 และขอ 7
                             ขอ 1 “ เจาพนกังาน ”  หมายความวา อธิบดกีรมตาํรวจหรอืผูซ่ึงอธบิดกีรมตาํรวจ
มอบหมาย สําหรับเขตนครหลวง กรุงเทพธนบุรี และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการ

จังหวัดมอบหมายสําหรับเขตจังหวัดอ่ืน

   “ นายตรวจ ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตชั้นตรีขึ้นไปหรือ
นายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป ซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน

    ขอ 7 ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานหรือนายตรวจ ซ่ึงปฏิบัติการ
ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

จากปญหาอุปสรรคที่เจาพนักงานตํารวจไมมีอํานาจพิเศษตามบทบัญญัติกฎหมาย

ดังกลาวขางตน แมเดิมกระทรวงพาณิชยไดเคยมีประกาศแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ.2544  ลง
วันที่ 4 มิถุนายน 2544 แตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นสารวัตรตํารวจขึ้นไป ซ่ึงไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาชุดหรือรองหัวหนาชุดปฏิบัติการในศูนยปองกันและปราบปรามการ

กระทาํความผดิเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สํานกังานตาํรวจแหงชาติ
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 แตตอมาสํานักงาน

ตาํรวจแหงชาตไิดมคีาํสัง่ที ่ 178/2545 ลงวนัที ่ 15 กมุภาพนัธ 2545 ยกเลกิศนูยปองกนัและปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว    และปรับปรุงศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ใหทําหนาที่ในงานปองกันและปราบปรามการกระทําความผดิเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิงแทน
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ทาํใหขาราชการตาํรวจชัน้สารวตัรขึน้ไป ในงานปองกนัและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

น้ํามันเชื้อเพลิง ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ มิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 อีกตอไป จึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุง
ประกาศกระทรวงพาณิชยในสวนนี้ดวย

สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เปนหนวยกลางในการหารอืหนวยงาน
ที่เกี่ยวของพิจารณาและนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ประสานการดําเนินการกับ
รัฐมนตรี ที่มีหนาที่รักษาการตามกฎหมายดังกลาวขางตน เพื่อแตงตั้งเจาพนักงานตํารวจ

ระดับสารวตัรขึน้ไป ซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาหรือ รองหวัหนาชดุปฏิบตักิาร
งานปราบปรามการกระทาํผิดเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง ศนูยปฎบิตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ(ปนม.
ศปก.ตร.)   เปนพนกังานเจาหนาทีต่ามกฎหมายขางตนตอไป

2.3  ปญหา  มาตรการ  และแนวทางแกไข การกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง

2.3.1  ปญหาเรือ่งผูประกอบการคาน้าํมนัในลกัษณะคอกน้าํมนัทีด่าํเนนิการโดยผดิกฎหมาย

1)  สภาพปญหา  คอกน้ํามันเปนสถานที่ที่มีก ารกระทําผิดรับซื้อและ

จําหนายน้ํามันที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนน้ํามันที่ลักลอบนําเขาโดยหลีกเลี่ยงภาษี
ศุลกากร   น้ํามันที่ออกจากคลัง  โรงกลั่นโดยหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต หรือน้ํามันที่ไดจาก
การลักทรัพยนายจาง และรบัของโจร ซ่ึงมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.2499

2)  มาตรการ   หากตรวจพบการกระทาํผิดซ่ึงหนาจากการเฝาจดุสะกดรอยตดิตาม ซ่ึงเขา
องคประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานลักทรัพยนายจาง จะดําเนินการจบักมุ และแจง
ผูเสียหายมารองทกุขตอพนกังานสอบสวนพืน้ทีเ่กิดเหต ุ  หรือ หากตรวจพบวาน้าํมนัทีค่รอบครองมหีลักฐาน
การไดมาโดยมชิอบดวยกฎหมายไมมหีลักฐานใบกาํกบัการขนสงน้าํมนั  จะทาํการจบักมุและดาํเนนิการตาม 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.2527  และที่แกไข มาตรา 161 ซ่ึงปจจุบันประสบปญหา เนื่อง
จากเจาหนาที่สรรพสามิตบางทองที่ไมดําเนินการ    เปรียบเทียบปรับ โดยอางวาจะตองรอผลการ
ตรวจพิสูจนคุณภาพน้ํามันวาเปนประเภทและชนิดที่มีคุณภาพตามประกาศของอธิบดีกรมทะเบียน

การคา (ปจจุบันเปนกรมธุรกิจพลังงาน) อันเขาหลักเกณฑ ตามพิกัดอัตราภาษี    สรรพสามิต สินคา
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ตาม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และโดยเฉพาะเจาหนา
ที่ผูจับกุมจะตองสืบสวนใหปรากฎ ขอเท็จจริง โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อไดวาเปนผลิตภัณฑ
น้ํามันที่หลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตดวย
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3)  แนวทางแกไข  ทางผูแทนกรมสรรพสามิต ควรรับไปหาทางกําหนด มาตรการ
แนวทางปฏิบัติ และมาตรการทางกฎหมายเพื่อใหสามารถดําเนินการกับผูประกอบการคอกน้ํามัน
อยางจริงจังตอไป แลวควรแจงใหหนวยที่เกี่ยวของทราบ
                 2.3.2   ปญหาเรือ่งผูประกอบการออกใบกาํกบัการขนสงสารละลายไฮโดรคารบอน   

 การออกใบกาํกบัการขนสงสารละลายไฮโดรคารบอน  ไมเปนไปตามมาตราฐานเดียว
กัน และปริมาณของสารละลายไฮโดรคารบอนไมตรงกับใบกํากับการขนสง

1)  สภาพปญหา  ผูประกอบการอุตสาหกรรมและตัวแทนจําหนายสารละลาย
ไฮโดรคารบอน  ออกใบกํากับขนสงสารละลายไฮโดรคารบอน ไมเปนไปตามมาตรฐานเดยีวกนั กลาว
คอื ยงัมไิดใชแบบฟอรม (แบบ 1 และแบบ 2) ตามประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการยกเวนภาษีสําหรับสารละลายไฮโดรคารบอนที่นําไปใช      อุตสาหกรรมตางๆ 
ฉบับ ลงวันที่ 13 กันยายน 2543 ขอ 6  ,ขอ 15 และขอ 16

2)  มาตรการ  กรมสรรพสามิตจะตองแจงใหผูประกอบการปฏิบัติตามประกาศ
ของกรมสรรพสามิตดังกลาวโดยเครงครัด และหากการขนสง    สารละลายไฮโดรคารบอนปริมาณ
ที่เกินกวาหลักฐานใบกํากับการขนสง ตองถือวาสารละลายสวนเกินนั้น ขนสงโดยไมมีใบกํากับการ
ขนสง อันจะมีผลทําใหสารละลายจํานวนนั้น ไมไดรับอนุญาตใหยกเวนภาษี

3)  แนวทางแกไข  จะตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
2.3.3  ปญหาเรื่องกากน้ํามัน (Slop) ที่นําออกจากคลัง

1)  สภาพปญหา  เนือ่งจากของเสยี กากน้าํมนั ทีน่าํออกจากคลงัโรงกลัน่ เปนผลิต
ภัณฑที่มิใชสินคาที่อยูในขายที่จะตองชําระภาษีตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตแตอยางใด ซ่ึงอาจ
ทําใหผูประกอบการจําหนายน้ํามันเตา ซ่ึงมีลักษณะคลายกับกากน้ํามันของเสีย   อางวาเปน ของเสีย 
โดยหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต

2)  มาตรการ  เจาหนาที่สรรพสามิตประจาํคลังจะตองทําการจัดเก็บตัวอยาง  เพื่อ
ตรวจพิสูจนทุกครั้งที่มีการจําหนายกากน้ํามัน หรือของเสีย  ออกจากคลัง

3)  แนวทางแกไข  กรมสรรพสามติ  ควรหามาตรการและแนวทางปฏบิตัทิีชั่ดเจนโดย
ออกระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพสามิต

2.3.4  ปญหาเรื่องการแตงตั้งเจาพนักงานตามกฎหมาย
1)  สภาพปญหา  ปจจุบันเจาหนาที่ตํารวจ งานปราบปรามการกระทําผิดเกีย่วกบัน้าํ

มนัเชือ้เพลิง ศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ(ปนม.ศปก.ตร.) ยงัไมไดรับการประกาศแตงตัง้ให
เปนเจาพนกังานตาม พระราชบญัญตักิารคาน้าํมนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2543 ,พระราชบญัญตัคิวบคมุน้าํมนัเชือ้
เพลิง พ.ศ.2542  , พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ.2527 ,พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุตสาห
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กรรม พ.ศ.2511 และ ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่28 ลงวนัที ่29 ธันวาคม พ.ศ.2514  ทาํใหอํานาจหนาที่
ในการตรวจสอบควบคมุผลิตภณัฑปโตรเลียม และน้าํมนัเชือ้เพลิง  กระทาํไดไมสะดวก เกดิความคลอง
ตวั ในการทาํงาน  เนือ่งจาก เจาหนาทีต่าํรวจจะตองปฏิบตัไิปตาม ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความ
อาญา พ.ศ.2577 และกฎหมายรฐัธรรมนญู  พ.ศ.2540  โดยเครงครดั

2)  แนวทางแกไข   สวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก กรมธุรกิจพลังงาน  ,กรมสรรพ
สามิต ,ดําเนินการเสนอรัฐมนตรีเจากระทรวง ซ่ึงรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกลาวมาขางตน  
เพื่อออกประกาศแตงตั้งเจาพนักงานตํารวจ ของ  งานปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อ
เพลิง ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนเจาพนักงานตามกฎหมายนั้น เพื่อใหเกิดอํานาจ
ในการตรวจสอบ  ควบคุม  และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางจริงจัง

2.3.5  สรุปมาตรการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
หรือสารละลายไฮโดรคารบอน   ที่ไดรับการยกเวนภาษีไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง   (สํานัก
งานนโยบายและแผนพลังงานโครงการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อน “รวมพลังตานน้ํามัน
เถ่ือน”  .2546 : 29-31)

เนือ่งจากสารโซลเวนท  เปนวตัถุดบิทีใ่ชในการผลติของอตุสาหกรรมในประเทศไทย
โดยไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตในขั้นตอนของการผลิตโรงงานผลิตสารโซลเวนท  และโรง
งานตอเนื่องที่ใชสารโซลเวนท เปนวัตถุดิบมีสถานะเปนโรงงานอุตสาหกรรมภายใตพิกัดภาษี
สรรพสามิต  ดังนั้น การควบคุมปองกันไมใหเกิดการรั่วไหล ของสารโซลเวนท จากอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีมาปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิงจึงเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตโดยตรง  โดยอาศัยความ
รวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กรมธุรกิจพลังงาน สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน  และ กรมสรรพสามิต  ในการดําเนินการที่เกี่ยวของ ทําใหมาตรการปอง
กันและปราบปรามเปนไปอยางไดผล  ซ่ึงมาตรการดําเนินการจะประกอบดวย 3 มาตรการหลัก ได
แก  การแกกฎระเบียบ  เพื่ออุดชองโหวไมใหมีการทําผิดเกิดขึ้น  การตรวจสอบและควบคุม  โดย
การตรวจสอบควบคุมจะทําตั้งแตตนทาง ถึงปลายทาง  คือการตรวจสอบควบคุมที่โรงงานผลิตโซล
เวนท การควบคุมการขนสงสารโซลเวนท ตั้งแตตนทาง ถึงปลายทาง  การตรวจสอบและควบคุมอุต
สาหกรรมที่ใชสารโซลเวนท  และมาตรการสุดทาย คือ การลงโทษผูกระทําความผิดอยางจริงจัง  
การดําเนินการประกอบดวย

1)  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการโซลเวนท  ของกรมสรรพสามิต  เพื่อเปนศูนยกลางใน
การควบคุมประสานงานและเปนศูนยรวมขอมูลทุกๆ ดาน เกี่ยวกับสารโซลเวนท เชนขอมูลการใช  
ผูประกอบการ ตลอดจนการผลิตและจําหนาย  โดยทําหนาที่วิเคราะหภาพรวมการใช / การจัดหา 
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เพื่อวิเคราะหระดับของสารโซลเวนท ที่ออกนอกระบบอุตสาหกรรมปโตรเคมี  และทําหนาที่
ประสานงานการปองกันและปราบปรามกับหนวยงานอื่น

2)  การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการใหอนุญาตผลิต และใชสารโซลเวนท ของ
กรมสรรพสามิต โดยกําหนดเงื่อนไขควบคุม ใหผูผลิต ผูนําเขา ตัวแทนนายหนา และผูใชสาร   
โซลเวนท  ตองขออนุญาต โดยตองแจงปริมาณนําเขา การผลิต การขนสง การใช และปริมาณผลิต
ภณัฑคงเหลือ  ซ่ึงตองทําบัญชีแสดงเปนรายวัน  และรายเดือน  โดยมีขอกําหนดลงโทษผูกระทําผิด
กรณีไมแจงปริมาณตามขอกําหนดดังกลาว

3)  จัดสงเจาหนาที่สรรพสามิต และเจาหนาที่ตํารวจ ปนม.ศปก.ตร.  ทําการตรวจ
สอบการใชสารละลายโซลเวนท  ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค  รวมทั้งไดกําชับโรงงานผูจําหนาย
โซลเวนท  ใหปฏิบัติตามขอกําหนด  โดยใหมีสวนรับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบผูซ้ือสารโซล
เวนท  เพื่อปองกันการนําโซลเวนทไปปลอมปนในน้ํามนัเชื้อเพลิง

4)  การกําหนดใหการขนสงโซลเวนท ตองมีใบกํากับเสนทางขนสง  โดยระบุ
แหลงตนทางจากโรงงาน และจะไปปลายทางที่จุดใด  รวมทั้งจะตองมีการรายงานระยะเวลาที่คาด
วาจะถึงปลายทาง  โดยพาหนะขนสงจะตองมีปายคําที่ชัดเจนวา “สารละลายไฮโดรคารบอน” ติดอยู
เพื่อใหงายตอการตรวจสอบ และติดตาม  สําหรับการขนสงน้ํามันตองมีใบกํากับการขนสงเชนเดียว
กัน

5)  การดําเนินการตรวจสอบควบคุมในสวนที่เกี่ยวของ ไดแก การสุมตรวจการใช
สารโซลเวนทในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ  การสุมตรวจสอบระหวางการขนสง โดย เจาหนาที่     
ปนม.ศปก.ตร.  การสุมตรวจคุณภาพน้ํามันที่จําหนายในสถานีบริการน้ํามันของกรมธุรกิจพลังงาน

6)  การลงโทษผูกระทําความผิดที่เกี่ยวของ  สถานีบริการน้ํามัน  ผูขนสง  และโรง
งานอุตสาหกรรมอยางเขมงวดจริงจัง

7)  การเขาตรวจสอบตนทาง โรงกล่ัน  และกระทบยอดผลิตภัณฑมวลรวม
อยางไรก็ตาม มาตรการในการปองกันและปราบปรามการนําผลิตภัณฑปโตรเลียม

เหลว หรือสารละลายไฮโดรคารบอน  มาผสมปลอนปนน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวขางตน เปนมาตร
การที่ตองใชบุคลากรและงบประมาณในระดับหนึ่ง  ซ่ึงตองคอยติดตามดูแลสถานการณอยางใกล
ชิด และตลอดเวลา  เพื่อปรับปรุงมาตรการปองกันและปราบปรามใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
พัฒนาระบบใหสามารถเขาตรวจสอบไดตลอดเวลา  และตองไดรับความรวมมือจากประชาชน  
ภาคเอกชน  และทุกหนวยงาน  ในการใหความชวยเหลือ เพื่อผลประโยชนอันสูงสุดของประเทศ
ชาติ  อันนําไปสูการบูรณาการ  ในการปองกันและปราบปรามอยางยั่งยืนตอไป
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ยังไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อน โดยเฉพาะการนํา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้ํามัน  งานวิจัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้มีนอยมาก  ที่รวบรวมไดมีดังนี้

จิตรเจริญ  เวลาดี (2522 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปญหาของเจาหนาที่ตํารวจชั้น
ประทวนในการปองกันและปราบปราบอาชญากรรมในเขตกองบัญชาการตํารวจนครบาลพบวา 
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อาย ุอายุราชการ ยศ ตําแหนง การศึกษา เงินเดือน สถานภาพสมรส และ
จํานวนผูอยูในความอุปการะ มีความสัมพันธ กับทัศนคติของเจาหนาที่ตํารวจในปญหาตางๆ ของ
การปฏิบัติงานและปญหาดานกําลังพล วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ การบริหาร
งานภายในสถานี งบประมาณ เงินเดือน และสวัสดิการที่ไดรับ การประสานงานกับบุคคลหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

ธีรบูรณ  สมบูรณ (2522 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง อุปสรรคในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตทองที่อําเภอเมืองนครราชสีมา พบวาจํานวนเจาหนาที่ตํารวจที่ไม

เพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ ความรูความสามารถของเจาหนาที่ตํารวจชั้นผูนอย โดยเฉพาะ
ตํารวจชั้นประทวน ที่จบการศึกษาอบรมใหมๆ มักสรางปญหาอยูเสมอ สวนผูที่ผานการศึกษา อบ
รมมาเปนเวลานานแลว และมีประสบการณในการทํางาน มักจะพบกับปญหาและอุปสรรคใหมที่
เปนเรื่องของขวัญและกําลังใจ และสวัสดิการตางๆ ที่เปนแรงผลักดันในการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เชน งบประมาณในการทํางาน สวัสดิการ เบี้ยเล้ียง คายานพาหนะ ที่อยูอาศัย เครื่องมือ
อุปกรณในการสื่อสาร อาวุธประจํากาย น้ํามันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังตองไดผูบังคับบัญชาที่ดี มี
แผนงานในการทํางานที่ดี หรือผูบังคับบัญชาที่มีวิสัยทัศน ในการทํางาน นอกจากนี้ประชาชนก็มี
สวนรวมในการปฏิบัติหนาที่จึงจะตองเนนทักษะ ประชาสัมพันธสรางความเขาใจที่ดีกับประชาชน

ทักษชัย  กาญจนเศรษฐ (2531 : 112) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่เปนปญหาและ
อุปสรรคในการบริหารการศึกษาของกองบัญชาการศึกษา กรมตํารวจพบวา เจาหนาที่ตํารวจมีความ
คิดเห็นตอปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคในการบริหารการศึกษาแตกตางกันออกไปตามปจจัยดาน

ตําแหนงหนาที่ อายุราชการ และระดับการศึกษา
ทนงศักดิ์  ธนกาญจน (2533 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปญหาและอุปสรรคของ

เจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนในเขตกองบัญชาการตํารวจนครบาล พบวา กําลังเจาหนาที่ตํารวจนอย
ไมเพียงพอกับปริมาณงาน บุคคลที่มีความสามารถถูกยืมตัวไปชวยราชการงานอื่นๆ อุปกรณเครื่อง
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มือไมทันสมัย ผูที่จะทํางานสืบสวนไดดีควรเปนผูที่ผานการฝกอบรม หลักสูตรพิเศษในเรื่องการ

สืบสวนมาเสียกอน งานสืบสวนเปนงานที่มีคาใชจายเปนพิเศษ แตมีขวัญและกําลังใจต่ํา
ชัยวัฒน  ศิริวัฒนกุล (2543 : 11) ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาทการบังคับใชกฎหมาย 

ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยเริ่มตนจากการนําน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาตางกัน
มาปลอมปนกันเอง  สูการปลอมปนโดยนําผลิตภัณฑปโตรเลียมและสารละลายไฮโดรคารบอน  มา
ปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึงไดพัฒนารูปแบบการกระทําความผิดที่มีเจาพนักงานที่มีหนาที่เกี่ยว
ของรูเห็นเปนใจ  จนกลายเปนปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและกอใหเกิดผลเสียในหลายดาน  
เมื่อศึกษาถึงมาตรการการบังคับใชกฎหมายที่เปนอยูในปจจุบันพบวาไมทันตอสภาพการณ  กอให
เกิดผลในทางปฏิบัตินอยมาก และไมสามารถหยุดยั้งการกระทําความผิดได เนื่องจากกฎหมายควบ
คุมผลิตภัณฑปโตรเลียมและสารละลายไฮโดรคารบอน เพียงบางตัวเทานั้นมิไดครอบคลุมทั้งหมด  
ทําใหกลุมขบวนการหลีกเลี่ยงภาษีและการปลอนปนน้ํามันเชื้อเพลิง อาศัยชองวางของกฎหมายที่
ควบคุมไปไมถึงเปนโอกาสในการกระทําความผิด  นอกจากนี้ผลการวิจัย ไดบงชี้ใหเห็นวา  การแก
ไขปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีและการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง  จําเปนตองแสวงหาความรวมมือจาก
เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของในการปองกันปราบปรามและประชาชน ตลอดจนนํามาตรการทางกฎหมายที่
มีอยูและแสวงหามาตรการทางกฎหมายใหมๆ ที่เหมาะสมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมายใหสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

วินัย  สุดแกว (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ความคิดเห็นของเจาหนาที่สรรพสามิต
ที่มีตอมาตรการนโยบายในการแกปญหา การลักลอบนําสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ไป

ปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลงิในภาคตะวนัออกโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาแนวทางในการแกปญหาการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เฉพาะสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑน้ํามันชนิดหนึ่ง ของเจาหนาที่สรรพสามิต ซ่ึงปฏิบัติงานดานการ
ควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน งานดานการปองกันและปราบปรามผูกระทํา

ผิดทั้งในระดับภาค  จังหวัด  และอําเภอ  ในเขตสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2  เขตจังหวัดชลบุรี
และจังหวัดระยอง  จําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา ตําแหนง / สายงาน  ระยะเวลาการปฏิบัติ
งาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และลักษณะงานที่รับผิดชอบแตกตางกันผลการศึกษาพบวา  เพศ  อายุ
วุฒิการศึกษา  ตําแหนง/สายงาน  ระยะเวลาการปฏบิตังิาน  รายไดเฉล่ียตอเดอืน  และลกัษณะงานที่
รับผิดชอบของเจาหนาทีส่รรพสามติทีแ่ตกตางกนั  มีความสัมพันธกับความคิดเห็นที่มีตอมาตรการ
นโยบายในการแกปญหาการลักลอบนําสารละลายไฮโครคารบอน ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง

เปนความสัมพันธในระดับต่ํา  และมาตรการในการแกปญหาของกรมสรรพสามิตที่ปฏิบัติอยูใน
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ปจจุบัน ประชากรรอยละ 79 เห็นดวยหรือยอมรับวาจะสามารถแกปญหาของการลักลอบนําสาร
ละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงได

เกียรติพร  อําไพ  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาการออกและการบังคับใชกฎหมาย
ในเขตตอเนื่องของประเทศไทย : ศึกษากรณีน้ํามันเถื่อน  ผลการศึกษาพบวา มีแนวทางปฏิบัติของ
รัฐแบงออกเปน  4  แนวทาง ดังนี้

1)  กลุมประเทศที่ออกกฎหมายภายในในลักษณะการขยายกฎหมาย 4 เร่ือง  ออกไปใช
บังคับในเขตตอเนื่องของตน

2)  กลุมประเทศที่ออกกฎหมายภายในในลักษณะใชการปองกันในเขตตอเนื่อง แตไมมี
สิทธิในการลงโทษ ตอการกระทําความผิดในเขตตอเนื่อง

3)  กลุมประเทศที่ออกกฎหมายภายในในลักษณะการวางกฎเกณฑ ในการปองกันและ
ลงโทษตอการฝาฝนมาตรการปองกัน

4)  กลุมประเทศที่ออกกฎหมายภายในในลักษณะการคัดลอกขอ 33 แหง

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล

สําหรับแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทยเกี่ยวกับปญหาในการออกและการบังคับใช

กฎหมายภายในเขตตอเนื่องไดแกแนวทางปฏิบัติของรัฐในกลุมประเทศที่ 3 ซ่ึงในกรณีดังกลาว

ประเทศไทยสามารถยึดถือแนวทางปฏิบัติของรัฐในกลุมเชนวานี้เปนแนวทางที่เหมาะสมในการ

ออกและการบังคับใชกฎหมายภายในเขตตอเนื่องของประเทศไทยเอง  ซ่ึงกฎเกณฑและขอบังคับดัง
กลาวจะตองมีลักษณะเปนเพียงกฎเกณฑขอบังคับในลักษณะการปองกัน  ในการเสนอกฎหมาย

เพื่อใหมีผลใชบังคับไดภายในเขตตอเนื่อง เพื่อแกไขปญหาการลักลอบคาน้ํามันเถ่ือนใน

เขตตอเนื่องของประเทศไทยนั้น  ถือไดวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักกฎหมาย

ระหวางประเทศวาดวยทะเลในเรื่องเขตตอเนื่อง และไมถือวาเปนการขัดตอเสรีภาพในทะเล

ของรัฐอ่ืนจนเกินไป

อรินทร  ชางเคหะ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน : ศึกษาเฉพาะกรณี กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ ตํารวจ

ตระเวนชายแดน  ผลการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เปนปญหาระดับปาน
กลาง และขาราชการตํารวจที่มีวุฒิทางการศึกษาแตกตางกัน และลักษณะงานที่ทําในปจจุบัน
แตกตางกันมีปญหาและอปุสรรค ในการปฏบิตัหินาทีใ่นดานผูบงัคบับญัชา, ผูรวมงาน, การวางระบบ
และระเบยีบ, การจัดองคการ และการสั่งการ แตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การปรับปรุงแกไขการจัดหาวัสดุอุปกรณใหสอดคลองกับ

สถานการณและภารกิจของหนวย



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

41

ยอดเยี่ยม  กรรณสูต  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ตํารวจสันติบาล ศึกษาเฉพาะกรณี กองตํารวจสันติบาล 1  ผลการศึกษาพบวา เจาหนา
ที่ตํารวจมีปญหาและอุปสรรคดานวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  อยูในระดับปานกลาง  มี
ปญหาและอุปสรรคดานการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง มีปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณ
อยูในระดับปานกลาง  ปญหาและอุปสรรคในดานผูบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง  มีปญหา
และอุปสรรคในดานกฎหมายและกฎระเบียบอยูในระดับปานกลางถึงมาก  มีปญหาและอุปสรรค

ดานความรวมมือจากประชาชนอยูในระดับปานกลาง และไดเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา
และอุปสรรค ในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

1)  ควรใหการสนับสนุน  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณส่ือสาร  วิทยาการ
ที่ทันสมัย  ตลอดจนเงินงบประมาณใหเพียงพอ

2) ควรดําเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ
ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง

3) ควรเพิ่มกําลังเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ควรพิจารณาแตงตั้งจากผูที่มีความสมัครใจ  และมีการตรวจสอบประวัติคัดเลือกผูที่จะมา

ปฏิบัติหนาที่อยางพิถีพิถัน

4) เจาหนาที่ตํารวจควรแสวงหาความรวมมือ เพื่อใหไดรับขอมูล  ขาวสาร ที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่  จากประชาชน  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ส่ือมวลชน  และองคกรเอก
ชนตางๆ

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ตํารวจ สรุปไดดังนี้
เจาหนาที่ตํารวจประสบปญหาและอุปสรรคใรการปฏิบัติงานโดยทั่วไปอยูในระดับ   

ปานกลาง  โดยมีปญหาอุปสรรคในดานบุคลากร  ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ  ดานระเบียบกฎหมาย
ดานการประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคล  ดานการรับรูขอมูลขาวสาร  ดานผูบังคับบัญชา

ดานรายได   ดานขวัญกําลังใจ  และดานสวัสดิการ
ตัวแปรที่มีผลตอความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรค คือ ตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษา

เพศ  อายุ  ระยะเวลาปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่รับผิดชอบ
สวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถ่ือนที่นําผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมเหลว และสารละลายไฮโดรคารบอนไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง พบวา มีปญหาดาน
กฎหมาย  ดานบุคลากร  ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ  ดานความรวมมือระหวางหนวยงานและบุคคล
และดานขอมูลขาวสาร


