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คําสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ ๔/๒๕๔๗
เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามที่ไดมีคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง กําหนด
มาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง นั้น
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายใหโอนงานที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบในการทําหนาที่เบิกจายเงิน
และการบัญชีของทุนหมุนเวียน ใหฝายเลขานุการเจาของโครงการเปนผูดําเนินการ และกระทรวงพลังงาน
ไดจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) ขึ้น ทําหนาที่รับผิดชอบเบิกจายเงินและ
การบัญชีของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่รับโอนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗
นอกจากนี้ รัฐบาลไดมีนโยบายชวยเหลือบรรเทาผลกระทบปญหาราคาน้ํามันแพงใหแกชาวประมง
โดยใหตรึงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่จําหนายในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ แหงพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และกําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง กําหนด
มาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ ๒ ในคําสั่งนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งนี้
“น้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตาและน้ํามัน
ที่คลายกันหรือน้ํามันสําหรับเครื่องยนตที่คลายกัน และใหความหมายรวมถึงกาซและยางมะตอยดวย
“กาซ” หมายความวา กาซปโตรเลียมเหลวที่ใชเปนกาซหุงตมหรือกาซไฮโดรคารบอนเหลว
ซึ่งไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทนหรือบิวทีลีนสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางรวมกันเปนสวนใหญ
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“คลังกาซ” หมายความวา สถานที่ พรอมดวยถังเก็บกาซ อุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับใชเก็บกาซเพื่อการขายสงโดยมีถังเก็บกาซที่มีขนาดความจุตั้งแตสองพันลูกบาศกเมตร
ขึ้นไป
“ถังกาซหุงตม” หมายความวา ภาชนะที่ใชบรรจุกาซที่มีขนาดบรรจุกาซไมเกินถังละ ๕๐ กิโลกรัม
แตไมหมายความถึงภาชนะที่ใชบรรจุกาซเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ
“โรงกลั่น” หมายความวา โรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
ภายในราชอาณาจักร และใหหมายความรวมถึงโรงแยกกาซในราชอาณาจักรที่ผลิตและจําหนายกาซ
เพื่อใชในราชอาณาจักรและโรงอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและสารละลายดวย
“สถานีบริการ” หมายความวา สถานที่ที่ดําเนินกิจการคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยบริการจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะใหแกประชาชน แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการที่เปนของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ และรานคาน้ํามันเชื้อเพลิง
“ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทําในราชอาณาจักร” หมายความวา ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและ
จําหนาย ณ โรงกลั่นเพื่อใชในราชอาณาจักร
“ราคาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ นํ า เข า ” หมายความว า ราคาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ นํ า เข า เพื่ อ ใช ใ น
ราชอาณาจักร
“ราคาขายสงหนาโรงกลั่น” หมายความวา ราคาขายสงหนาโรงกลั่นที่จําหนายใหแกผูคา
น้ํามันตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
“ราคาขายปลีก” หมายความวา ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงที่กําหนดโดยประกาศของ
คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ หรือประกาศของคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวย
ราคาสินคาและบริการ แลวแตกรณี
“คาการตลาด” หมายความวา คาใชจายตาง ๆ ซึ่งรวมผลตอบแทนในการดําเนินธุรกิจของ
เจาของสถานีบริการ ซึ่งรับน้ํามันเชื้อเพลิงจากผูคาน้ํามัน และของผูคาน้ํามันซึ่งรับน้ํามันเชื้อเพลิงจาก
ผูผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นเพื่อใชในราชอาณาจักร หรือจากผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อใชในราชอาณาจักร แลวแตกรณี
“ผูคาน้ํามัน” หมายความวา ผูกระทําการคาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยซื้อ สั่งนําเขา หรือไดมาดวย
ประการอื่นใดเพื่อจําหนาย ซึ่งมีปริมาณการคาน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปละตั้งแตสอง
หมื่นเมตริกตันขึ้นไป
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“ภาษี” หมายความวา ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากน้ํามันเชื้อเพลิง
“อั ตราภาษี สู งสุ ด” หมายความว า อั ตราภาษี สู งสุ ดของน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งแต ละชนิ ด ที่ กระทรวง
การคลังมีอํานาจเรียกเก็บได
“อั ตราภาษี ต่ํ าสุ ด” หมายความว า อั ตราภาษี ต่ํ าสุ ดของน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งแต ละชนิ ด ที่ กระทรวง
การคลังมีอํานาจเรียกเก็บได
“ผูบรรจุกาซ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตเปนผูบรรจุกาซในถังกาซหุงตมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงานหรือกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
“เจาของสถานีบริการ” หมายความรวมถึง ผูคาน้ํามันซึ่งเปนเจาของสถานีบริการโดยใหถือวา
ผูคาน้ํามันเปนเจาของสถานีบริการแตละแหง และในกรณีที่เจาของสถานีบริการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ตามคําสั่งนี้ได ใหหมายความรวมถึงผูครอบครองหรือจัดการดูแลสถานีบริการดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ซึ่งแตงตั้งโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งแตงตั้ง
โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
“ปลัดกระทรวงพลังงาน” หมายความรวมถึง ผูซึ่งปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมายดวย
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ขอ ๓ ใหตั้งกองทุนเรียกวา “กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง” ประกอบดวยเงินดังตอไปนี้
(๑) เงิ น กองทุ น น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ตามคํ า สั่ ง นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวั น ที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๔๐ เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการณขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) เงินที่โอนมาจากกองทุนอื่น (ถามี)
(๓) เงินที่สงเขากองทุนตามคําสั่งนี้
(๔) เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนคราว ๆ (ถามี)
(๕) เงินอื่น ๆ
ขอ ๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) กําหนดหลักเกณฑสําหรับการคํานวณราคา และกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทําใน
ราชอาณาจักร ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขาเพื่อใชในราชอาณาจักร
(๒) กําหนดคาการตลาดสําหรับการซื้อขายน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) กําหนดคาขนสงไปยังคลังกาซและคาใชจายในการเก็บรักษากาซ ณ คลังกาซ ตลอดจน
กําหนดราคาขายกาซ ณ คลังกาซเปนราคาเดียวกันทุกแหงทั่วราชอาณาจักร
(๔) กําหนดอัตราเงินสงเขากองทุนหรืออัตราเงินชดเชยสําหรับกาซที่ซื้อหรือไดมาจากผูรับ
สัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ซึ่งเปนผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติในราชอาณาจักร
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ทําในราชอาณาจักร น้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขาเพื่อใชในราชอาณาจักร น้ํามันเชื้อเพลิงที่
สงออก น้ํามันเชื้อเพลิงที่จําหนายใหแกเรือเพื่อใชเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และกาซหุงตมที่
จําหนายใหแกประชาชน
(๕) กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุน หรือไมใหไดรับเงินชดเชย
(๖) กําหนดราคาขายสงหนาโรงกลั่นและคํานวณราคาขายปลีก
(๗) พิจารณากําหนดอัตราภาษีใหอยูในระดับไมต่ํากวาอัตราภาษีต่ําสุดและไมสูงกวาอัตรา
ภาษีสูงสุด
(๘) กําหนดใหโรงกลั่นแจงราคาขายสงหนาโรงกลั่นตอคณะกรรมการ
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามคําสั่งนี้
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีอํานาจลงนามในประกาศคณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
ตามอํานาจหนาที่ในขอ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) ของคําสั่งนี้
ขอ ๖ ให ป ลั ด กระทรวงพลั ง งานเป น ผู จั ด การกองทุ น มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการจ า ยเงิ น จาก
กองทุนตามคําสั่งนี้ และตามที่คณะกรรมการกําหนดตามขอ ๔ ของคําสั่งนี้ ทั้งนี้ โดยใหมีอํานาจ
กําหนดรเบียบเพื่อปฏิบัติการตามคําสั่งนี้ตามที่เห็นสมควรดวย
ขอ ๗ กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้
(๑) เปนเงินจายชดเชยตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนดตามขอ ๔ ของคําสั่งนี้
(๒) ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารกองทุ น น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ตามหมวดรายจ า ยภายในวงเงิ น
งบประมาณรายจายประจําปที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอนุมัติ ดังนี้
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๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

- คาจางชั่วคราว
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- ครุภัณฑ
- คาใชจายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเห็นชอบ
(๓) ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การใด ๆ เพื่ อ แก ไ ขและป อ งกั น ภาวะการขาดแคลนน้ํ า มั น
เชื้อเพลิง
(๔) คาใชจายในการดําเนินการใด ๆ เพื่อใหการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงหรือการ
จายเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนไปอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
(๕) คาใชจายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเห็นชอบ
ขอ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดใหมีการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทํา
ในราชอาณาจักร ใหผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักรสงเงิน
เข า กองทุ น ตามปริ ม าณน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต และจํ า หน า ยเพื่ อ ใช ใ นราชอาณาจั ก รในอั ต ราที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระภาษีสําหรับ
น้ํามันเชื้อเพลิง (ถามี) ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด
ขอ ๙ ในกรณีท่ีคณะกรรมการกําหนดใหมีการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่
นําเขาใหผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่
นําเขาเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกผูรับชําระอากรขาเขาพรอมกับการชําระคาภาษี
อากรสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น (ถามี) ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ คณะกรรมการกําหนดใหมี การจายเงินชดเชยจากกองทุ นสํ าหรับน้ํามั น
เชื้อเพลิงที่ทําในราชอาณาจักร ใหผูอํานวยการทําหนาที่สั่งจายเงินจากกองทุนชดเชยใหแกผูผลิตน้ํามัน
เชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร ตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและ
จําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การขอรั บ เงิ น ชดเชยตามวรรคหนึ่ ง ให ยื่ น รายการแจ ง ชนิ ด และปริ ม าณน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
ดังกลาวแกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระภาษีสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง (ถามี) และใหนําขอ ๘
วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ขอ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดใหมีการจายเงินชดเชยจากกองทุนสําหรับน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่นําเขา ใหผูอํานวยการทําหนาที่สั่งจายเงินจากกองทุนชดเชยใหแกผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่ อ ใช ใ นราชอาณาจั ก ร ตามปริ ม าณน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ นํ า เข า เพื่ อ ใช ใ นราชอาณาจั ก รในอั ต ราที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
การขอรับเงินชดเชยตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นรายการแจงชนิดและปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว
แกผูรับชําระอากรขาเขาพรอมกับการชําระคาภาษีอากรสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น (ถามี) และใหนาํ ขอ ๙
วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีการสงออกน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑) ถาเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสงเงินเขากองทุน ใหผูสงออกไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขา
กองทุน แตถามีการสงเงินเขากองทุนแลวใหผูสงออกขอคืนได
(๒) ถาเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะไดรับเงินชดเชยจากกองทุน ไมใหผูสงออกไดรับเงินชดเชย
ถามีการไดรับเงินชดเชยจากกองทุนแลวใหผูสงออกสงเงินคืนกองทุน ไมวาผูสงออกนั้นจะเปนผูไดรับ
เงินชดเชยหรือไม
การขอรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุน การขอคืนเงิน และการสงเงินคืนตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามระเบียบของกรมสรรพสามิตหรือระเบียบของกรมศุลกากร แลวแตกรณี
ทั้ ง นี้ การส ง ออกน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ตามวรรคหนึ่ ง ไม ร วมถึ ง การขายหรื อ จํ า หน า ยน้ํ า มั น
เชื้อเพลิงใหแกผูประกอบการคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อนําไปขายหรือจําหนายตอใหแกชาวประมงในเขต
ตอเนื่องของราชอาณาจักร
ขอ ๑๓ ในกรณี ที่ มี ก ารขายหรื อ จํ า หน า ยน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ให แ ก ผู ป ระกอบการค า น้ํ า มั น
เชื้อเพลิงเพื่อนําไปขายหรือจําหนายตอใหแกชาวประมงในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร
(๑) ถาคณะกรรมการกําหนดใหมีการสงเงินเขากองทุน ใหผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือ
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกผูประกอบการคาน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวสงเงินเขากองทุน ตามปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจําหนายในอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒) ถาคณะกรรมการกําหนดใหมีการจายเงินชดเชยจากกองทุน ใหผูอํานวยการทําหนาที่สั่ง
จ า ยเงิ น จากกองทุ น ชดเชยให แ ก ผู ผ ลิ ต น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ข ายหรื อ จํ า หน า ยน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ให แ ก
ผูประกอบการคาน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว ตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจําหนายในอัตราที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

(๓) ในกรณีที่ผูประกอบการคาน้ํามันเชื้อเพลิงมิไดนําน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับเงินชดเชยตาม
(๒) ไปขายหรือจําหนายตอใหแกชาวประมงในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร ใหผูประกอบการคา
น้ํามันเชื้อเพลิงนั้นสงเงินคืนกองทุน ไมวาผูประกอบการคาน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นจะเปนผูไดรับเงินชดเชย
หรือไม
การสงเงินเขากองทุนและการขอรับเงินชดเชยตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่กรมสรรพสามิตกําหนด
ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการขายหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกเรือเพื่อใชเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร
(๑) ถาเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะไดรับเงินชดเชยจากกองทุน ไมใหผูขายหรือจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิงนั้นไดรับเงินชดเชย ถาไดรับเงินชดเชยจากกองทุนแลว ใหผูขายหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
นั้นสงเงินคืนกองทุน ไมวาผูขายหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นจะเปนผูไดรับเงินชดเชยหรือไม
(๒) ถาเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสงเงินเขากองทุน และสงเงินเขากองทุนแลว ใหผูขายหรือ
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นไดรับเงินคืนจากกองทุน
ทั้งนี้ในอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดเดียวกันที่ใชบังคับ
ในวันปลอยเรือเพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
การสงเงินคืนกองทุนและการขอเงินคืนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กรมศุลกากร
กําหนด
ขอ ๑๕ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ควรให มี ก ารกํ า หนดราคาขายปลี ก ให ก ระทรวง
พาณิชยปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหกรมการคาภายในนําเสนอใหคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ
พิจารณากําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานคร
(๒) สั่งใหกรมการคาภายในประสานงานกับคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคา
และบริการพิจารณาการกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงในจังหวัด โดยคํานึงถึงอัตราคาขนสงที่
เหมาะสมดวย
ในกรณีที่คณะกรรมการใหกําหนดราคาขายปลีกเฉพาะในกรุงเทพมหานครใหปฏิบัติตาม
ความใน (๑) แต ใ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการให กํ า หนดราคาขายปลี ก เฉพาะในจั ง หวั ด อื่ น นอกจาก
กรุงเทพมหานครใหปฏิบัติตามความใน (๒)

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงให
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สั่งเปนหนังสือใหผูคาน้ํามันแจงขอ มูลตามแบบที่กําหนด
ดังตอไปนี้
(๑) แจงแผนการผลิต สั่ง นําเขา และจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงลวงหนาอยางนอยหนึ่งเดือน
(๒) แจงปริมาณ ราคา และสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขาภายในสามวัน นับแตวันนําเขา
(๓) แจงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ซื้อหรือไดมา จําหนายและคงเหลือเปนประจํา เดือนละ ๓ ครั้ง
ภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(ก) ครั้งที่ ๑ สําหรับการซื้อหรือไดมา และจําหนายระหวางวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๐
ของเดือน ภายในวันที่ ๑๓ ของเดือนเดียวกัน
(ข) ครั้งที่ ๒ สําหรับการซื้อหรือไดมา และจําหนายระหวางวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๐
ของเดือน ภายในวันที่ ๒๓ ของเดือนเดียวกัน
(ค) ครั้งที่ ๓ สําหรับการซื้อหรือไดมา และจําหนายระหวางวันที่ ๒๑ ถึงวันสิ้นเดือน
ภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป
ขอ ๑๗ เพื่อใหมีกาซสําหรับประชาชนใชในการหุงตมอยางพอเพียง ผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗
แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งขายหรือจําหนายกาซที่บรรจุในถังกาซ
หุงตม ตองจัดใหมีการบรรจุกาซใสถังกาซหุงตม และจําหนายใหทั่วถึงทุกอําเภอที่มีการใชถังหุงตม
ซึ่งแสดงเครื่องหมายการคาของตน
ในการบรรจุกาซหรือจําหนายตามวรรคหนึ่ง ผูคาน้ํามันดังกลาวอาจมอบหมายใหผูคาน้ํามัน
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ รายอื่น หรือผูบรรจุกาซเปน
ผูดําเนินการแทนได โดยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ทั้งนี้ การยื่นขออนุญาต
การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามระเบียบที่กรมธุรกิจ
พลังงานกําหนด
ผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือผูบรรจุกาซ
ซึ่งดําเนินการแทนผูคาน้ํามันดังกลาวตองทําการปดผนึกลิ้น (Valve) ถังกาซหุงตมทุกครั้งที่บรรจุกาซ
และตองมีเครื่องหมายประจําตัวแสดงไวที่อุปกรณปดผนึกลิ้น (Seal) ถังกาซหุงตม โดยตองปฏิบัติให
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เปนไปตามระเบียบของกรมธุรกิจพลังงานในการขอรับเครื่องหมายประจําตัว การปดผนึกลิ้น การแสดง
เครื่องหมายประจําตัวและการดําเนินการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามที่กําหนดไวขางตน
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการปฏิบัติของผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ และผูบรรจุกาซใหเปนไปตามที่กําหนดในวรรคสาม ใหอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงานออกประกาศแตงตั้งขาราชการในกรมธุรกิจพลังงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรม
โรงงานอุตสาหกรรม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนพนักงานเจาหนาที่ รวมทั้งกําหนดการออก
บัตรประจําตัวและการดําเนินการอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการตรวจสอบในทองที่กรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด และใหผูวาราชการจังหวัดออกประกาศแตงตั้งขาราชการในสํานักงานพาณิชยจังหวัด
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาที่ รวมทั้ง
กําหนดการออกบัตรประจําตัวและการดําเนินการอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการตรวจสอบในทองที่จังหวัด
ตาง ๆ แตละจังหวัด
ผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูที่ไดรับ
อนุญาตใหเปนผูดําเนินการแทนผูคาน้ํามันตามวรรคสองและผูจําหนายกาซที่บรรจุใสถังกาซหุงตมแลว
ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งตามวรรคสี่เขาไปในสถานที่บรรจุกาซ เก็บรักษากาซ
หรือจําหนายกาซเพื่อทําการตรวจสอบการปฏิบัติตามที่กําหนดในวรรคสาม
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบพบวาผูที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการแทนผูคา
น้ํ า มั น ตามวรรคสองปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามที่ กํ า หนดในวรรคสาม ไม ว า จะถู ก ดํ า เนิ น คดี ห รื อ ไม
ใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคสองไดทุกราย และแจงใหผูวา
ราชการจังหวัดที่ตั้งของผูถูกเพิกถอนทราบ และใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งเพิกถอนไดเฉพาะ
รายที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดของตนและแจงใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานทราบ
ขอ ๑๘ หามมิใหผูใดขายหรือจําหนายหรือมีไวจําหนาย ซึ่งกาซที่บรรจุใสถังกาซหุงตมแลว
โดยไมมีอุปกรณปดผนึกลิ้นหรือเครื่องหมายประจําตัวตามที่กําหนดในขอ ๑๗ วรรคสาม
ขอ ๑๙ หามมิใหผูใดขายหรือจําหนายกาซใหแกผูบรรจุกาซ หรือฝาก หรือกระทําดวย
วิธีการใด ๆ ใหผูบรรจุกาซมีกาซอยูในครอบครอง ยกเวนกาซที่ไดมาจากการเปนผูดําเนินการบรรจุ
กาซแทนผูคาน้ํามันตามขอ ๑๗ วรรคสอง หรือกาซที่บรรจุในถังกาซหุงตมแลว
ขอ ๒๐ หามมิใหผูใดนอกจากผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขายหรือจําหนายกาซใหแกสถานีบริการ ยกเวนกาซที่บรรจุในถังกาซหุงตมแลว
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ขอ ๒๑ ผูบรรจุกาซตอง
(๑) ไมซื้อหรือรับกาซหรือรับฝากหรือกระทําดวยวิธีการใด ๆ ใหมีกาซอยูในครอบครอง
ยกเวนกาซที่ไดมาจากการเปนผูดําเนินการบรรจุกาซแทนผูคาน้ํามันตามขอ ๑๗ วรรคสอง หรือกาซที่
บรรจุในถังกาซหุงตมแลว
(๒) ไมนํากาซที่ไดมาจากการเปนผูดําเนินการบรรจุกาซแทนผูคาน้ํามันตามขอ ๑๗ วรรคสอง
ไปขายหรือจําหนาย หรือใชในการอื่นกอนนําไปบรรจุใสถังกาซหุงตม
ขอ ๒๒ เจาของสถานีบริการตอง
(๑) ไมซื้อหรือรับกาซจากผูใดนอกจากผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการคา
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ยกเวนกาซที่บรรจุในถังกาซหุงตมแลว
(๒) ไมขายหรือจําหนายกาซเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะในวันและเวลาที่ทางราชการ
กําหนดหามสําหรับขายหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ
(๓) ไมบรรจุกาซลงในถังกาซหุงตม เพื่อขายหรือจําหนายกาซใหผูอื่น
ขอ ๒๓ หามมิใหผูใดนํากาซที่บรรจุในถังกาซหุงตมไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ
หรือถายกาซออกจากถังกาซหุงตมนอกสถานที่บรรจุกาซ ไมวาจะกระทําดวยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ ๒๔ ในกรณี ที่มี ก ารซื้อ หรื อ ได ม าซึ่ งก า ซจากผู รั บ สั ม ปทานตามกฎหมายว าด ว ยการ
ปโตรเลียมซึ่งไดจากการแยกกาซธรรมชาติ ใหผูซื้อหรือไดมาซึ่งกาซนั้นสงเงินเขากองทุนหรือขอรับ
เงินชดเชยจากกองทุนในอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
การสงเงินเขากองทุนหรือการขอรับเงินชดเชยจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นรายการแจงชนิด
และปริมาณกาซดังกลาวแกผูรับชําระคาภาคหลวงกาซพรอมกับการชําระคาภาคหลวงสําหรับกาซ (ถามี)
ทั้งนี้ตามระเบียบที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนด
ขอ ๒๕ ในกรณีที่ผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
ขายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกผูซึ่งนําน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นไปใชเปนวัตถุดิบในโรงกลั่นหรือกรณีผูนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิงเขามาใชเปนวัตถุดิบในโรงกลั่น ทั้งนี้ยกเวนน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําไปใชเปนเชื้อเพลิง
(๑) ถาเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองสงเงินเขากองทุน ใหผูคาน้ํามันซึ่งขายหรือผูซึ่งนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิงนั้นไดรับการยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุน แตถามีการสงเงินเขากองทุนแลว ใหขอคืนได
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(๒) ถาเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะไดรับเงินชดเชยจากกองทุน ไมใหผูคาน้ํามันซึ่งขายหรือผูซึ่ง
นําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นไดรับเงินชดเชย แตถามีการไดรับเงินชดเชยจากกองทุนแลว ใหสงเงินคืนกองทุน
การขอรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุน การขอคืนเงินที่สงเขากองทุนและการสงเงินคืน
กองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบของกรมสรรพสามิตหรือระเบียบของกรมศุลกากร
แลวแตกรณี
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไมสงเงินเขากองทุน หรือสงเงินเขากองทุนไมครบ
ตามจํานวนที่ตองสง หรือไมสงเงินคืนกองทุนภายในเวลาที่กําหนดใหดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผูนั้นเห็นเองวา ตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นสงเงินตามจํานวนที่ตองสง หรือ
ตามจํานวนที่ขาด หรือตามจํานวนที่ตองคืนเขากองทุน พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือน
ของจํานวนเงินดังกลาว นับแตวันที่ครบกําหนดสงเงินเขากองทุน จนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต
สําหรับผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักรและผูสงออกน้ํามัน
เชื้อเพลิง หรือแกกรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง และผูซึ่งขายหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
ใหแกเรือเพื่อใชเดินทางออกนอกราชอาณาจักร แลวแตกรณี
(๒) ในกรณีที่กรมสรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพือ่ ใชใน
ราชอาณาจักรและผูสงออกน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงและผูซึ่งขาย
หรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกเรือเพื่อใชเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เปนผูตรวจพบวามีกรณี
ดังกลาว ใหกรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร แลวแตกรณี แจงเปนหนังสือใหผูมีหนาที่สงเงินเขา
กองทุนสงเงินตามจํานวนที่ตองสง หรือตามจํานวนที่ขาด หรือตามจํานวนที่ตองคืนเขากองทุน พรอมทั้ง
เงินเพิ่มในอัตรารอยละหกตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาว นับแตวันที่ครบกําหนดสงเงินเขากองทุน
จนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร แลวแตกรณี ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากพนกําหนดระยะเวลาตาม (๒) แลว ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไมไดสงเงินพรอมทั้งเงิน
เพิ่มหรือสงไมครบตามจํานวนที่ตองสง ใหกรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร แลวแตกรณีดําเนินการ
ใหมีการดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยการแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเร็ว
ใหถือวาเงินเพิ่มตาม (๑) และ (๒) เปนเงินที่ตองสงเขากองทุนดวย และในการคํานวณ
ระยะเวลาเพื่อการคํานวณเงินเพิ่มตาม (๑) หรือ (๒) นั้น หากมีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
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ขอ ๒๗ เงินที่สงเขากองทุน และเงินชดเชยที่ไดรับจากกองทุนตามคําสั่งนี้ใหถือเปนรายจาย
หรือเงินได แลวแตกรณี ตามประมวลรัษฎากร
ขอ ๒๘ การขอรับเงินชดเชยตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิกตามขอ ๑ ของคําสั่งนี้
หากมิไดกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่คําสั่งนี้ใชบังคับหามมิใหผูอํานวยการรับไวพิจารณา
ขอ ๒๙ บรรดาระเบียบและประกาศที่ออกตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิกตามขอ ๑
ของคําสั่งนี้ ใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้จนกวาจะมีระเบียบหรือ
ประกาศที่ออกตามคําสั่งนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ระเบียบและประกาศดังกลาวใหนํามาใชบังคับกับการสงเงิน
เขากองทุน การขอรับเงินชดเชย และการจายเงินจากกองทุนทั้งในกรณีที่เปนการปฏิบัติตามหรือในกรณี
ที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิกตามขอ ๑ ของคําสั่งนี้ กอนวันที่คําสั่ง
นี้ใชบังคับดวย
ขอ ๓๐ ในกรณีที่มีปญหาในการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ใหผูซึ่งเกี่ยวของ
นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยดังกลาวเปนที่สุด
ขอ ๓๑ คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

