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คําสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ ๙/๒๕๕๔
เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานต่อประชาชน โดยกําหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ซึ่งมาตรการหนึ่งคือการลดหรือยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามัน เชื้อเพลิงเป็นการชั่วคราว
โดยปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง ทําให้เกิดการขาดทุนในปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือที่ได้มา
ในราคาก่อนปรับลด ซึ่งอาจทําให้ผู้ค้าน้ํามันลดปริมาณการจําหน่ายหรืองดการจําหน่ายเพื่อหลีกเลี่ยง
การขาดทุน ส่งผลให้อาจเกิด ภาวะการขาดแคลนน้ํามัน เชื้อเพลิง ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญ หาดังกล่าว
จึงจําเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อชดเชยผลการขาดทุนให้แก่ผู้ค้าน้ํามัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชกําหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ อัน เป็น กฎหมายที่มี บทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากั ด สิท ธิ
และเสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีจึงออกคําสั่งไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ย กเลิกคํา สั่ง นายกรัฐ มนตรี ที่ ๒/๒๕๕๒ เรื่อง กํา หนดมาตรการเพื่อแก้ไ ข
และป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒ ในคําสั่งนี้
“น้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า น้ํามันเบนซินออกเทน ๙๑ น้ํามันเบนซิน ออกเทน ๙๕
น้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว ซึ่ ง มี ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพตามที่ อ ธิ บ ดี ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งานประกาศกํ า หนด
ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันดีเซลพื้นฐาน
“ผู้ค้าน้ํามัน” หมายความว่า ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ และ
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
“สถานีบริการ” หมายความว่า สถานที่สําหรับจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนโดยวิธี
เติมหรือใส่ลงในที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวัด น้ํามัน เชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่า ด้ ว ยมาตราชั่ ง ตวงวั ด ที่ติ ด ตั้ งไว้ เป็ น ประจํา ซึ่ง ได้จ ดทะเบี ย นเป็น ผู้ ค้า น้ํ ามั น ตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
“เจ้าของสถานีบริการ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิท ธิ์ในสถานีบริก าร และในกรณีที่ผู้มี
กรรมสิท ธิ์ในสถานีบริการเป็นนิติบุคคลให้ถือว่ากรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิด ชอบ
การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นเป็นเจ้าของสถานีบริการด้วย
“ประกาศราคาขายปลีก” หมายความว่า ประกาศราคาขายปลีกของสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงานตามข้อ ๓
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“อัตราเงินชดเชย” หมายความว่า อัต ราชดเชยตามประกาศราคาขายปลีกของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบัน บริหารกองทุน พลังงาน (องค์การมหาชน) ที่จัด ตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗
เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ของกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีนี้
ข้อ ๓ เมื่อมีประกาศลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนตามนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบ
ด้านพลังงานต่อประชาชน ให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานประกาศราคาขายปลีกใหม่ อัตราเงิน
ชดเชย และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกําหนดเวลาที่ราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ค้าน้ํามันรับทราบและปฏิบัติตามคําสั่งนี้
ข้อ ๔ เมื่อมีการประกาศราคาขายปลีกตามข้อ ๓ ให้ผู้ค้าน้ํามันได้รับเงินชดเชยจากกองทุน
ในปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ ในเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันที่ราคาขายปลีกใหม่
ตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานมีผลใช้บังคับ คูณ ด้วยอัตราเงิน ชดเชยตามประกาศ
ราคาขายปลีก
ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ในการจ่ายเงินจากกองทุนตามคําสั่งนี้ โดยให้มีอํานาจ
กําหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามคําสั่งนี้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๖ เมื่อมีประกาศราคาขายปลีกตามข้อ ๓ ให้
(๑) ผู้ค้าน้ํามันหรือเจ้าของสถานีบริการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) หยุ ด ขายหรื อ จํา หน่า ยน้ํา มั น เชื้ อเพลิง จากคลัง น้ํ ามั น เชื้ อ เพลิ งหรื อสถานี บ ริก าร
ตั้ง แต่ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวัน ก่ อนวั น ที่ร าคาขายปลี กใหม่ ต ามประกาศสํา นักงานนโยบาย
และแผนพลังงานมีผลใช้บังคับ จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามัน เชื้อเพลิง
คงเหลือแล้ว เว้นแต่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจะมีเหตุผลสมควรสั่งเป็นอย่างอื่น
(ข) ตรวจสอบผลการตรวจวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือในแบบตรวจสอบปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจวัด
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(ค) แจ้งปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง ที่ซื้อหรือได้จากผู้ผลิตและโรงกลั่น
น้ํามันในราชอาณาจักร ที่สั่งหรือนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร รวมทั้งปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ผู้ค้าน้ํามันจ่ายจากคลังน้ํามัน เพื่อส่งไปให้แก่เจ้าของสถานีบริการก่อนเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวัน
ก่อนวันที่ราคาขายปลีกใหม่ตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานมีผลใช้บังคับ และส่งมอบ
ให้แก่เจ้าของสถานีบริการภายหลังเวลาดังกล่าว หรือมาถึงสถานีบริการภายหลังเวลาดังกล่าว รวมทั้ง
น้ํามัน เชื้อเพลิงที่รับฝากจากผู้อื่น (ถ้ามี) ต่อกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน อย่างช้าไม่เกิน
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่มีการตรวจวัด
ทั้ ง นี้ กรณี ที่ เ จ้ า ของสถานี บ ริ ก ารไม่ อ ยู่ ณ สถานี บ ริ ก ารเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามคํ า สั่ ง นี้
ให้พนักงานหรือลูกจ้างที่จัดการดูแลสถานีบริการมีหน้าที่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้แทนเจ้าของสถานีบริการได้
(๒) กรมธุรกิจพลังงาน แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ค้าน้ํามันทราบจํานวนเงินชดเชยที่พึงได้รับจาก
กองทุน ซึ่งคํานวณจากปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิที่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนแต่ละชนิดแล้วคูณด้วย
อัต ราเงินชดเชย พร้อมกั บส่งสํ าเนาหนังสือให้สถาบัน ทราบ และให้ผู้ ค้าน้ํามั น ดังกล่าวนํา หนังสื อ
ของกรมธุรกิจพลังงานไปขอรับเงินชดเชยจากสถาบัน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
ข้อ ๗ การคํานวณปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด
ข้อ ๘ เมื่อมีประกาศราคาขายปลีกตามข้อ ๓ ให้
(๑) กระทรวงพลังงาน ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) สั่ ง ให้ ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งานและสํ า นั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด ส่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ ณ คลังน้ํามันและสถานีบริการทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร
และในจังหวัดที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่
ใช้บังคับ
(ข) สั่งให้สํานักงานพลังงานจังหวัด รวบรวมผลการตรวจสอบปริมาณน้ํามัน เชื้อเพลิง
คงเหลือจากทุกสายตรวจ นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนําส่งให้กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
อย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ
(๒) กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติดังต่อไปนี้
สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบ สั่งการให้นายอําเภอท้องที่ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในท้องที่ และผู้บริหารท้องถิ่น ส่งพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย
ไปร่ ว มตรวจสอบปริ ม าณน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง คงเหลื อ ณ สถานี บ ริ ก ารในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ และรวบรวมผลการ
ตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือดังกล่าว นําส่งสํานักงานพลังงานจังหวัด กระทรวงพลังงาน
อย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ
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(๓) กระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
สั่งให้สํานักงานการค้าภายในจังหวัด ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปร่วมตรวจสอบปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงคงเหลือ ณ สถานีบริการในจังหวัดที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันที่
ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ และรวบรวมผลการตรวจสอบปริมาณน้ํามัน เชื้อเพลิงคงเหลือ
ดังกล่าวนําส่งสํานักงานพลังงานจังหวัด กระทรวงพลังงาน อย่างช้าไม่เกิน เจ็ด วัน ทําการนับแต่วัน ที่
ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ
(๔) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) สั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ ณ สถานีบริการ
ร่วมกับกรมธุร กิจพลังงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวัน ที่
ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ
(ข) สั่งให้ตํารวจภูธรจังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจไปร่วมตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
คงเหลือ ณ สถานีบริการน้ํามันในจังหวัดที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันที่
ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ และรวบรวมผลการตรวจสอบปริมาณน้ํามัน เชื้อเพลิงคงเหลือ
ดังกล่าวนําส่งสํานักงานพลังงานจังหวัด กระทรวงพลังงาน อย่างช้าไม่เกิน เจ็ด วัน ทําการนับแต่วัน ที่
ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ
ข้อ ๙ ให้ พ นั กงานเจ้ าหน้า ที่ อย่ างน้อ ย ๒ คน ที่ เข้ าตรวจวั ด ปริ มาณน้ํ ามั น เชื้อ เพลิ ง
คงเหลือตามข้อ ๘ ลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจวัดในแบบตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่มีปัญ หาในการตีค วามเกี่ย วกับการปฏิบัติต ามคําสั่ งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ย วข้อ ง
นําเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาวินิจฉัยและให้ถือว่าคําวินิจฉัยดังกล่าว
เป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

