คำสงั่ นำยกรัฐมนตรี
ที่ 1/2540
ืำ เืะง
เรือ
่ ง กำหนนมมำตรกำรเืือ
่ กก ไขแกะป้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ
-------------โมยทีม
่ ำตรกำรต่ำงๆ ทีข่ ม ไกำหนนมแึน
ำ เืือ
่ กก ไขแ กะป้ไ องกันาำะปกำรแำม
ืำ เืะง ในืะ่ งหนะังกำรยกเะกคะบคุมรำคำนำ ำมันเือ
ืำ เืะงกะ ไะนั น
กคะนนำ ำมันเือ
ำ ้รำกฏะ่ำ
มำตรกำรบำงอย่ำงมีคะำมขม่เหนมำปสมกับาำะปกำรณ์ใน้ั จจุบัน สมคะรยกเะกหนรือกก ไขแ
เืม
่ เตม กะปสมคะรกำหนนมมำตรกำรเืม
่ เตมแึน
ำ ใหนม่ ใหน ไเหนมำปสมยง่ แึน
ำ จึงมีคะำมจำเ้็ นต ไอง
ี ใหนม่ ้รปกอบกับคำสงั่ มังกะ่ำะมีอยู่
้รับ้รุงคำสงั่ นำยกรัฐมนตรี ทีก
่ ำหนนมมำตรกำรมังกะ่ำะเสย
หนะำยฉบับ สมคะรระบระม้รปมะะขะ ไเ้็ นฉบับเมียะกัน เืือ
่ สปมะกในกำรใืบัไ งคับ
ฉปนัน
ำ อำศัยอำนำจตำมคะำมในมำตรำ 3 กหน่งืรปรำืกำหนนมกก ไขแ กะป
ืำ เืะง ื.ศ. 2516 นำยกรัฐมนตรีจงึ มีคำสงั่ กำหนนม
้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ
ืำ เืะงขะ ไ มังต่อข้นีำ
มำตรกำร เืือ
่ กก ไขแกะป้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ
แ ไอ 1 ใหน ไยกเะก
(1) คำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 11/2534 เรือ
่ ง กำหนนมมำตรกำรเืือ
่ กก ไขแ กะป
ืำ เืะง ะงะันที่ 15 สงหนำคม ื.ศ. 2534
้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ
(2) คำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 13/2534 เรือ
่ ง กำหนนมมำตรกำรเืือ
่ กก ไขแ กะป
ำ
ื
้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือเืะง ะงะันที่ 13 กันยำยน ื.ศ. 2534
(3) คำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 15/2534 เรือ
่ ง กำหนนมมำตรกำรเืือ
่ กก ไขแ กะป
ืำ เืะง ะงะันที่ 30 ธันะำคม ื.ศ. 2534
้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ
(4) คำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2535 เรือ
่ ง กำหนนมมำตรกำรเืือ
่ กก ไขแ กะป
ืำ เืะง ะงะันที่ 20 กุมาำืันธ์ ื.ศ. 2535
้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ
(5) คำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 6/2535 เรือ
่ ง กำหนนมมำตรกำรเืือ
่ กก ไขแ กะป
ืำ เืะง ะงะันที่ 12 ืฤศจกำยน ื.ศ. 2535
้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ
(6) คำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 7/2535 เรือ
่ ง มอบหนมำยใหน ไรัฐมนตรี้รปจำสำนั ก
นำยกรัฐมนตรี ้ฏบัตรำืกำรกทนนำยกรัฐมนตรี เืือ
่ ้ฏบัตกำรตำมืรปรำืกำหนนมกก ไขแ กะป
ืำ เืะง ะงะันที่ 12 ืฤศจกำยน ื.ศ. 2535
้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ
(7) คำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2536 เรือ
่ ง กำหนนมมำตรกำรเืือ
่ กก ไขแ กะป
ืำ เืะง ะงะันที่ 5 มกรำคม ื.ศ. 2536
้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ

(8) คำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2538 เรือ
่ ง กำหนนมมำตรกำรเืือ
่ กก ไขแ กะป
ืำ เืะง ะงะันที่ 5 กรกฎำคม ื.ศ. 2538
้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ
(9) คำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2539 เรือ
่ ง กำหนนมมำตรกำรเืือ
่ กก ไขแ กะป
ืำ เืะง ะงะันที่ 24 กุมาำืันธ์ ื.ศ. 2539
้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ
(10) คำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 4/2539 เรือ
่ ง กำหนนมมำตรกำรเืือ
่ กก ไขแ กะป
ำ
ื
้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือเืะง ะงะันที่ 9 สงหนำคม ื.ศ. 2539
แ ไอ 2 ในคำสงั่ นีำ
ืำ เืะงทีจ
"กองทุน" หนมำยคะำมะ่ำ กองทุนนำ ำมันเือ
่ ัมตังำ แึน
ำ ตำมคำสงั่ นีำ
"นำ ำมันเแือ
ำ เืะง" หนมำยคะำมะ่ำ นำ ำมันเบนซน นำ ำมันก๊ำม นำ ำมันมีเซะ นำ ำมันเตำ
กะปนำ ำมันทีค
่ ะ ไำยกัน หนรือนำ ำมันสำหนรับเครือ
่ งยนต์ทค
ี่ ะ ไำยกัน กะปใหน ไคะำมหนมำยระมถึงก๊ำซกะป
ยำงมปตอยม ไะย
ไ นก๊ำซหนุงต ไม หนรือก๊ำซ
"ก๊ำซ" หนมำยคะำมะ่ำ ก๊ำซ้โตรเะียมเหนะะทีใ่ ืเ้็
์
ขฮโมรคำร์บอนเหนะะ ซงึ่ ขม ไกก่ โ้รเ้น โ้ร้ะีน นอร์มัะบะเทน ขอโซ-บะเทน หนรือบะทีะน
ี สอ
่
ย่ำงใมอย่ำงหนนึง่ หนรือหนะำยอย่ำงระมกันเ้็ นสะนใหนญ่
"คะังก๊ำซ" หนมำยคะำมะ่ำ สถำนที่ ืร ไอมม ไะยถังเก็บก๊ำซ อุ้กรณ์กะปสง่ อำนะย
ไ บก๊ำซเืือ
คะำมสปมะก สำหนรับใืเก็
่ กำรแำยสง่ โมยมีถังเก็บก๊ำซทีม
่ แ
ี นำมคะำมจุ ตังำ กต่สองืัน
ะูกบำศก์เมตรแึน
ำ ข้
ไ
"ถังก๊ำซหนุงต ไม" หนมำยคะำมะ่ำ าำืนปทีใ่ ืบรรจุ
กำ๊ ซทีม
่ แ
ี นำมบรรจุกำ๊ ซ ขม่เกน
ไ
ไ นเือ
ืำ เืะงสำหนรับ
ถังะป 50 กโะกรัม กต่ขม่หนมำยคะำมถึงาำืนปทีใ่ ืบรรจุ
กำ๊ ซ เืือ
่ ใืเ้็
ยำนืำหนนป
ืำ เืะง สถำนทีผ
"โรงกะั่น" หนมำยคะำมะ่ำ โรงกะั่นนำ ำมันเือ
่ ะตกะปจำหนน่ำย
ืำ เืะงาำยในรำือำณำจักร กะปใหน ไหนมำยคะำมระมถึงโรงกะั่นในรำือำณำจักร ทีผ
นำ ำมันเือ
่ ะต
ไ
กะปจำหนน่ำยก๊ำซ เืือ
่ ใืในรำือำณำจักร กะปโรงอุตสำหนกรรมเคมี้โตรเะียม กะปสำระปะำย
ม ไะย
ืำ เืะง โมย
"สถำนีบรกำร" หนมำยคะำมะ่ำ สถำนทีท
่ ม
ี่ ำเนนกจกำรค ไำนำ ำมันเือ
ืำ เืะง สำหนรับยำนืำหนนปใหน ไกก่้รปืำืน กต่ขม่หนมำยคะำมระมถึง
บรกำรจำหนน่ำยนำ ำมันเือ
ืำ เืะง
สถำนีบรกำรทีเ่ ้็ นแองกรปทระง ทบะง กรม หนรือรัฐะสำหนกจ กะปร ไำนค ไำนำ ำมันเือ
ืำ เืะงทีท
"รำคำนำ ำมันเือ
่ ำในรำือำณำจักร" หนมำยคะำมะ่ำ รำคำนำ ำมัน
ืำ เืะงทีผ
ไ
เือ
่ ะต กะปจำหนน่ำย ณ โรงกะั่นเืือ
่ ใืในรำือำณำจั
กร
ืำ เืะงทีน
ืำ เืะงทีน
"รำคำนำ ำมันเือ
่ ำเแ ไำ" หนมำยคะำมะ่ำ รำคำนำ ำมันเือ
่ ำเแ ไำ
ไ
เืือ
่ ใืในรำือำณำจั
กร
"รำคำแำยสง่ หนน ไำโรงกะั่น" หนมำยคะำมะ่ำ รำคำแำยสง่ หนน ไำโรงกะั่น ทีจ
่ ำหนน่ำย
ืำ เืะง ื.ศ. 2521
ใหน ไกก่ผู ไค ไำนำ ำมันตำมมำตรำ 6 กหน่งืรปรำืบัญญัตนำ ำมันเือ

ืำ เืะง ทีก
"รำคำแำย้ะีก" หนมำยคะำมะ่ำ รำคำแำย้ะีกนำ ำมันเือ
่ ำหนนมโมย
้รปกำศแองคณปกรรมกำรกะำง กำหนนมรำคำสนค ไำกะป้ไ องกันกำรผูกแำม หนรือ้รปกำศแอง
คณปกรรมกำรสะ่ นจังหนะัม กำหนนมรำคำสนค ไำกะป้ไ องกันกำรผูกแำม กะ ไะกต่กรณี
"ค่ำกำรตะำม" หนมำยคะำมะ่ำ ค่ำใืจ่ไ ำยต่ำงๆ ซงึ่ ระมผะตอบกทน ในกำรมำเนน
ืำ เืะงจำกผู ไค ไำนำ ำมัน กะปแองผู ไค ไำนำ ำมัน ซงึ่ รับ
ธุรกจแองเจ ไำแองสถำนีบรกำร ซงึ่ รับนำ ำมันเือ
ืำ เืะงจำกผู ไผะตกะปจำหนน่ำยนำ ำมันเือ
ืำ เืะง จำกโรงกะั่นเืือ
ไ
นำ ำมันเือ
่ ใืในรำือำณำจั
กร
ืำ เืะงเืือ
ไ
หนรือจำกผู ไนำเแ ไำนำ ำมันเือ
่ ใืในรำือำณำจั
กร กะ ไะกต่กรณี
ืำ เืะงโมยซอ
ืำ สงั่ นำเแ ไำ
"ผู ไค ไำนำ ำมัน" หนมำยคะำมะ่ำ ผู ไกรปทำกำรค ไำนำ ำมันเือ
ืำ เืะงกต่ะปืนม หนรือ
หนรือขม ไมำม ไะย้รปกำรอืน
่ ใม เืือ
่ จำหนน่ำย ซงึ่ มี้รมำณกำรค ไำนำ ำมันเือ
ระมกันทุกืนม ้ี ะปตังำ กต่สองหนมืน
่ เมตรกตันแึน
ำ ข้
ืำ เืะง
เือ

"าำษี" หนมำยคะำมะ่ำ าำษีสรรืสำมต กะปาำษีอน
ื่ ๆ ทีเ่ รียกเก็บจำกนำ ำมัน

ืำ เืะงกต่ะปืนม
"อัตรำาำษีสงู สุม" หนมำยคะำมะ่ำ อัตรำาำษีสงู สุมแองนำ ำมันเือ
ทีก
่ รปทระงกำรคะังมีอำนำจเรียกเก็บขม ไ
ืำ เืะงกต่ะปืนม
"อัตรำาำษีตำ่ สุม" หนมำยคะำมะ่ำ อัตรำาำษีตำ่ สุมแองนำ ำมันเือ
ทีก
่ รปทระงกำรคะังมีอำนำจเรียกเก็บขม ไ
"ผู ไบรรจุกำ๊ ซ" หนมำยคะำมะ่ำ ผู ไซงึ่ ขม ไรับอนุญำตเ้็ นผู ไบรรจุกำ๊ ซ ในถังก๊ำซหนุงต ไม
ตำมกฎหนมำยะ่ำม ไะยโรงงำน หนรือกฎหนมำยะ่ำม ไะยกำรบรรจุกำ๊ ซ
"เจ ไำแองสถำนีบรกำร" หนมำยคะำมระมถึง ผู ไค ไำนำ ำมันซงึ่ เ้็ นเจ ไำแองสถำนีบรกำร
โมยใหน ไถือะ่ำ ผู ไค ไำนำ ำมันเ้็ นเจ ไำแองสถำนีบรกำรกต่ะปกหน่ง กะปในกรณีทเี่ จ ไำแองสถำนีบรกำรขม่
อยู่ หนรือขม่อำจ้ฏบัตหนน ไำทีต
่ ำมคำสงั่ นีข
ำ ม ไ ใหน ไหนมำยคะำมระมถึงผู ไครอบครอง หนรือจัมกำรมูกะ
สถำนีบรกำรม ไะย
"คณปกรรมกำร" หนมำยคะำมะ่ำ คณปกรรมกำรืจำรณำนโยบำยืะังงำน ซงึ่
กต่งตังำ โมยคณปกรรมกำรนโยบำยืะังงำนกหน่งืำต
"้ะัมกรปทระงกำรคะัง" หนมำยคะำมระมถึง ผู ไซงึ่ ้ะัมกรปทระงกำรคะัง
มอบหนมำยม ไะย
ืำ เืะง" ้รปกอบม ไะยเงน
แ ไอ 3 ใหน ไจัมตังำ กองทุน เรียกะ่ำ "กองทุนนำ ำมันเือ
มังต่อข้นีำ
ืำ เืะงตำมคำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 11/2534 เรือ
(1) เงนกองทุนนำ ำมันเือ
่ ง
ืำ เืะง ะงะันที่ 15 สงหนำคม
กำหนนมมำตรกำรเืือ
่ กก ไขแ กะป้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ
ื.ศ. 2534
(2) เงนทีโ่ อนมำจำกกองทุนอืน
่ (ถ ไำมี)
(3) เงนทีส
่ ง่ เแ ไำกองทุนตำมคำสงั่ นีำ
(4) เงนงบ้รปมำณทีร่ ัฐบำะจัมสรรใหน ไเ้็ นครำะๆ (ถ ไำมี)
(5) เงนอืน
่ ๆ
แ ไอ 4 ใหน ไคณปกรรมกำรมีอำนำจหนน ไำที่ มังต่อข้นีำ

(1) กำหนนมหนะักเกณฑ์สำหนรับกำรคำนะณรำคำ กะปกำหนนมรำคำนำ ำมัน
ืำ เืะง ทีท
ืำ เืะงทีน
ไ
เือ
่ ำในรำือำณำจักร รำคำนำ ำมันเือ
่ ำเแ ไำเืือ
่ ใืในรำือำณำจั
กร
ืำ แำยนำ ำมันเือ
ืำ เืะง
(2) กำหนนมค่ำกำรตะำมสำหนรับกำรซอ
(3) กำหนนมค่ำแนสง่ ข้ยังคะังก๊ำซ กะปค่ำใืจ่ไ ำยในกำรเก็บรักษำก๊ำซ ณ คะัง
ก๊ำซ ตะอมจนกำหนนมรำคำแำยก๊ำซ ณ คะังก๊ำซ เ้็ นรำคำเมียะกันทุกกหน่งทั่ะรำือำณำจักร
ืำ หนรือ
(4) กำหนนมอัตรำเงนสง่ เแ ไำกองทุน หนรืออัตรำเงนืมเืย สำหนรับก๊ำซทีซ
่ อ
ั ้ทำนตำมกฎหนมำยะ่ำม ไะย้โตรเะียม ซงึ่ เ้็ นผู ไผะตขม ไจำกกำรกยกก๊ำซ
ขม ไมำจำกผู ไรับสม
ืำ เืะงทีท
ืำ เืะงทีน
ธรรมืำตในรำือำณำจักร นำ ำมันเือ
่ ำในรำือำณำจักร นำ ำมันเือ
่ ำเแ ไำเืือ
่ ใื ไ
ืำ เืะงทีส
ืำ เืะงทีจ
ไ นทำง
ในรำือำณำจักร นำ ำมันเือ
่ ง่ ออก นำ ำมันเือ
่ ำหนน่ำยใหน ไกก่เรือเืือ
่ ใืเม
ออกนอกรำือำณำจักร กะปก๊ำซหนุงต ไมทีจ
่ ำหนน่ำยใหน ไกก่้รปืำืน
ืำ เืะง ทีข่ ม่ต ไองสง่ เงนเแ ไำกองทุน หนรือขม่ใหน ไ
(5) กำหนนมืนมแองนำ ำมันเือ
ขม ไรับเงนืมเืย
(6) กำหนนมรำคำแำยสง่ หนน ไำโรงกะั่น กะปคำนะณรำคำแำย้ะีก
(7) ืจำรณำกำหนนมอัตรำาำษีใหน ไอยูใ่ นรปมับขม่ตำ่ กะ่ำอัตรำาำษีตำ่ สุม กะปขม่
สูงกะ่ำอัตรำาำษีสงู สุม
(8) กำหนนมใหน ไโรงกะั่นกจ ไงรำคำแำยสง่ หนน ไำโรงกะั่นต่อคณปกรรมกำร
(9) ้ฏบัตหนน ไำทีอ
่ น
ื่ ตำมคำสงั่ นีำ
(10) ้ฏบัตหนน ไำทีต
่ ำมทีน
่ ำยกรัฐมนตรีมอบหนมำย
แ ไอ 5 ใหน ไเะแำธกำรคณปกรรมกำรนโยบำยืะังงำนกหน่งืำต มีอำนำจะงนำม ใน
้รปกำศคณปกรรมกำรืจำรณำนโยบำยืะังงำน เกีย
่ ะกับกำร้ฏบัตงำน แองคณปกรรมกำร
ืจำรณำนโยบำยืะังงำน ตำมอำนำจหนน ไำทีใ่ นแ ไอ 4(1) (2) (3) (4) (5) (7) แองคำสงั่ นีำ
แ ไอ 6 ใหน ไ้ะัมกรปทระงกำรคะังเ้็ นผู ไจัมกำรกองทุน มีอำนำจหนน ไำทีใ่ นกำร
จ่ำยเงนจำกกองทุนตำมคำสงั่ นีำ กะปตำมทีค
่ ณปกรรมกำรกำหนนม ตำมแ ไอ 4 แองคำสงั่ นีำ ทังำ นีำ
โมยใหน ไมีอำนำจกำหนนมรปเบียบเืือ
่ ้ฏบัตกำรตำมคำสงั่ นีำ ตำมทีเ่ หน็นสมคะรม ไะย
ืำ เืะงอำจมีรำยจ่ำย มังต่อข้นีำ
แ ไอ 7 กองทุนนำ ำมันเือ
(1) เ้็ นเงนจ่ำยืมเืยตำมอัตรำทีค
่ ณปกรรมกำรกำหนนมตำมแ ไอ 4 แองคำสงั่ นีำ
ไ
ืำ เืะง ตำมหนมะมรำยจ่ำย าำยใน
(2) ค่ำใืจ่ำยในกำรบรหนำรกองทุนนำ ำมันเือ
ะงเงน้รปมำณกำรจ่ำย้รปจำ้ี ทค
ี่ ณปกรรมกำรอนุมต
ั มังนีำ
- ค่ำจ ไำงืะั่ ครำะ
ไ
- ค่ำตอบกทนใืสอยกะปะั
สมุ
- ค่ำครุาณ
ั ฑ์
- ค่ำใืจ่ไ ำยอืน
่ ๆ ตำมทีค
่ ณปกรรมกำรเหน็นือบ
(3) ค่ำใืจ่ไ ำยในกำรมำเนนกำรใมๆ เืือ
่ กก ไขแกะป้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะน
ืำ เืะง
นำ ำมันเือ
(4) ค่ำใืจ่ไ ำยในกำรมำเนนกำรใมๆ เืือ
่ ใหน ไกำรเก็บเงนเแ ไำกองทุนนำ ำมัน
ืำ เืะง หนรือกำรจ่ำยเงนืมเืยจำกกองทุนนำ ำมันเือ
ืำ เืะง เ้็ นข้อย่ำงครบถ ไะนกะปมี
เือ
้รปสทธาำื
(5) ค่ำใืจ่ไ ำยอืน
่ ๆ ตำมทีค
่ ณปกรรมกำรเหน็นือบ
แ ไอ 8 ในกรณีทค
ี่ ณปกรรมกำรกำหนนมใหน ไมีกำรสง่ เงนเแ ไำกองทุน สำหนรับนำ ำมัน
ืำ เืะงทีท
ืำ เืะง ณ โรงกะั่นกะปจำหนน่ำยเืือ
ไ
เือ
่ ำในรำือำณำจักร ใหน ไผู ไผะตนำ ำมันเือ
่ ใืใน
ืำ เืะงทีผ
ไ
รำือำณำจักร สง่ เงนเแ ไำกองทุน ตำม้รมำณนำ ำมันเือ
่ ะตกะปจำหนน่ำย เืือ
่ ใืใน
รำือำณำจักรในอัตรำทีค
่ ณปกรรมกำร้รปกำศกำหนนม

กำรสง่ เงนเแ ไำกองทุนตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไสง่ กก่กรมสรรืสำมต ืร ไอมกับกำรืำรป
ืำ เืะง (ถ ไำมี) ทังำ นีำ ตำมรปเบียบทีก
าำษีสำหนรับนำ ำมันเือ
่ รมสรรืสำมตกำหนนม
แ ไอ 9 ในกรณีทค
ี่ ณปกรรมกำรกำหนนมใหน ไมีกำรสง่ เงนเแ ไำกองทุน สำหนรับนำ ำมัน
ืำ เืะงทีน
ืำ เืะงเืือ
ไ
เือ
่ ำเแ ไำ ใหน ไผู ไนำเแ ไำนำ ำมันเือ
่ ใืในรำือำณำจั
กร สง่ เงนเแ ไำกองทุนตำม
ืำ เืะงทีน
ไ
้รมำณนำ ำมันเือ
่ ำเแ ไำ เืือ
่ ใืในรำือำณำจั
กร ในอัตรำทีค
่ ณปกรรมกำรกำหนนม
กำรสง่ เงนเแ ไำกองทุนตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไสง่ กก่ผู ไรับืำรปอำกรแำเแ ไำ ืร ไอมกับกำร
ืำ เืะงนั น
ืำรปค่ำาำษีอำกรสำหนรับนำ ำมันเือ
ำ (ถ ไำมี) ทังำ นีำ ตำมรปเบียบทีก
่ รมศุะกำกรกำหนนม
แ ไอ 10 ในกรณีทค
ี่ ณปกรรมกำรกำหนนมใหน ไมีกำรจ่ำยเงนืมเืยจำกกองทุน นำ ำมัน
ืำ เืะง ทีท
เือ
่ ำในรำือำณำจักร ใหน ไ้ะัมกรปทระงกำรคะัง สงั่ จ่ำยเงนจำกกองทุน ืมเืยใหน ไกก่
ืำ เืะง ณ โรงกะั่นกะปจำหนน่ำยเืือ
ไ
ผู ไผะตนำ ำมันเือ
่ ใืในรำือำณำจั
กร ตำม้รมำณนำ ำมัน
ืำ เืะงทีผ
ไ
เือ
่ ะตกะปจำหนน่ำย เืือ
่ ใืในรำือำณำจั
กรในอัตรำทีค
่ ณปกรรมกำร้รปกำศกำหนนม
กำรแอรับเงนืมเืยตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไยืน
่ รำยกำรกจ ไงืนม กะป้รมำณนำ ำมัน
ืำ เืะงมังกะ่ำะ กก่กรมสรรืสำมต ืร ไอมกับกำรืำรปาำษีสำหนรับนำ ำมันเือ
ืำ เืะง (ถ ไำมี) กะป
เือ
ไ
ใหน ไนำแ ไอ 8 ะรรคสองมำใืบังคับโมยอนุโะม
แ ไอ 11 ในกรณีทค
ี่ ณปกรรมกำรกำหนนมใหน ไมีกำรจ่ำยเงนืมเืยจำกกองทุน
ืำ เืะงทีน
สำหนรับนำ ำมันเือ
่ ำเแ ไำ ใหน ไ้ะัมกรปทระงกำรคะังสงั่ จ่ำยเงนจำกกองทุนืมเืย ใหน ไกก่ผู ไ
ืำ เืะงเืือ
ไ
ืำ เืะงทีน
ไ
นำเแ ไำนำ ำมันเือ
่ ใืในรำือำณำจั
กร ตำม้รมำณนำ ำมันเือ
่ ำเแ ไำเืือ
่ ใืใน
รำือำณำจักร ในอัตรำทีค
่ ณปกรรมกำร้รปกำศกำหนนม
กำรแอรับเงนืมเืยตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไยืน
่ รำยกำรกจ ไงืนม กะป้รมำณนำ ำมัน
ืำ เืะงมังกะ่ำะ กก่ผู ไรับืำรปอำกรแำเแ ไำ ืร ไอมกับกำรืำรปค่ำาำษี อำกรสำหนรับนำ ำมัน
เือ
ืำ เืะง (ถ ไำมี) กะปใหน ไนำแ ไอ 9 ะรรคสองมำใืบัไ งคับโมยอนุโะม
เือ
ืำ เืะง
แ ไอ 12 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ำรสง่ ออกนำ ำมันเือ
ืำ เืะงทีต
(1) ถ ไำเ้็ นนำ ำมันเือ
่ ไองสง่ เงนเแ ไำกองทุน ใหน ไผู ไสง่ ออกขม ไรับกำรยกเะ ไน
ขม่ต ไองสง่ เงนเแ ไำกองทุน กต่ถ ไำมีกำรสง่ เงนเแ ไำกองทุนกะ ไะ ใหน ไผู ไสง่ ออกแอคืนขม ไ
ืำ เืะงทีจ
(2) ถ ไำเ้็ นนำ ำมันเือ
่ ปขม ไรับเงนืมเืยจำกกองทุน ขม่ใหน ไผู ไสง่ ออกขม ไรับ
เงนืมเืย กต่ถ ไำมีกำรขม ไรับเงนืมเืยจำกกองทุนกะ ไะ ใหน ไผู ไสง่ ออกสง่ เงนคืนกองทุน ขม่ะำ่ ผู ไ
สง่ ออกนั น
ำ จปเ้็ นผู ไขม ไรับเงนืมเืยหนรือขม่
กำรแอยกเะ ไนขม่ต ไองสง่ เงนเแ ไำกองทุน กำรแอคืนเงน กะปกำรสง่ เงนคืนตำม
ะรรคหนนึง่ ใหน ไเ้็ นข้ตำมรปเบียบแองกรมสรรืสำมต หนรือรปเบียบแองกรมศุะกำกร กะ ไะกต่กรณี
ืำ เืะง ใหน ไกก่เรือเืือ
แ ไอ 13 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ำรแำยหนรือจำหนน่ำยนำ ำมันเือ
่ ใื ไ
เมนทำงออกนอกรำือำณำจักร
ืำ เืะงทีจ
(1) ถ ไำเ้็ นนำ ำมันเือ
่ ปขม ไรับเงนืมเืยจำกกองทุน ใหน ไผู ไแำยหนรือ
ืำ เืะงนัน
ืำ เืะงนัน
จำหนน่ำยนำ ำมันเือ
ำ สง่ เงนคืนกองทุน ขม่ะำ่ ผู ไแำยหนรือจำหนน่ำยนำ ำมันเือ
ำ จป
เ้็ นผู ไขม ไรับเงนืมเืยหนรือขม่
ืำ เืะงทีต
(2) ถ ไำเ้็ นนำ ำมันเือ
่ ไองสง่ เงนเแ ไำกองทุน กะปสง่ เงนเแ ไำกองทุนกะ ไะ
ืำ เืะงนัน
ใหน ไผู ไแำยหนรือจำหนน่ำยนำ ำมันเือ
ำ ขม ไรับเงนคืนจำกกองทุน
ืำ เืะงืนม
ทังำ นีใำ นอัตรำทีค
่ ณปกรรมกำร้รปกำศกำหนนม สำหนรับนำ ำมันเือ
เมียะกันทีใ่ ืบัไ งคับ ในะัน้ะ่อยเรือเืือ
่ เมนทำงออกนอกรำือำณำจักร
่
กำรสงเงนคืนกองทุน กะปกำรแอคืนตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไเ้็ นข้ตำมรปเบียบทีก
่ รม
ศุะกำกรกำหนนม ไ

แ ไอ 14 ในกรณีทค
ี่ ณปกรรมกำรเหน็นคะรใหน ไมีกำรกำหนนมรำคำแำย้ะีก ใหน ไ
กรปทระงืำณืย์้ฏบัตมังต่อข้นีำ
(1) สงั่ ใหน ไกรมกำรค ไำาำยใน นำเสนอใหน ไคณปกรรมกำรกะำงกำหนนมรำคำสนค ไำ
ืำ เืะงในกรุงเทืมหนำนคร
กะป้ไ องกันกำรผูกแำม ืจำรณำกำหนนมรำคำแำย้ะีกนำ ำมันเือ
(2) สงั่ ใหน ไกรมกำรค ไำาำยใน ้รปสำนงำนกับคณปกรรมกำรสะ่ นจังหนะัมกำหนนม
ืำ เืะงในจังหนะัม
รำคำสนค ไำกะป้ไ องกันกำรผูกแำม ืจำรณำกำรกำหนนมรำคำแำย้ะีกนำ ำมันเือ
โมยคำนึงถึงอัตรำค่ำแนสง่ ทีเ่ หนมำปสมม ไะย
ในกรณีทค
ี่ ณปกรรมกำรใหน ไกำหนนมรำคำแำย้ะีกเฉืำปในกรุงเทืมหนำนคร ใหน ไ
้ฏบัตตำมคะำมใน (1) กต่ในกรณีทค
ี่ ณปกรรมกำรใหน ไกำหนนมรำคำแำย้ะีกเฉืำปในจังหนะัมอืน
่
นอกจำกกรุงเทืมหนำนครใหน ไ้ฏบัตตำมคะำมใน (2)
แ ไอ 15 ในกรณีทม
ี่ ค
ี ะำมจำเ้็ น เืือ
่ กก ไขแกะป้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมัน
ืำ เืะง ใหน ไกรมทปเบียนืำณืย์ กรปทระงืำณืย์ สงั่ เ้็ นหนนั งสอ
ื ใหน ไผู ไค ไำนำ ำมันกจ ไงแ ไอมูะตำม
เือ
กบบทีก
่ ำหนนม มังต่อข้นีำ
ืำ เืะง ะ่ะงหนน ไำอย่ำง
(1) กจ ไงกผนกำรผะต สงั่ นำเแ ไำ กะปจำหนน่ำยนำ ำมันเือ
น ไอยหนนึง่ เมือน
นับกต่ะน
ั นำเแ ไำ

ืำ เืะงทีน
(2) กจ ไง้รมำณ รำคำ กะปสถำนทีเ่ ก็บนำ ำมันเือ
่ ำเแ ไำ าำยในสำมะัน

ืำ เืะงทีซ
ืำ หนรือขม ไมำ จำหนน่ำยกะปคงเหนะือเ้็ น้รปจำ
(3) กจ ไง้รมำณนำ ำมันเือ
่ อ
เมือนะป 3 ครังำ าำยในกำหนนมเะะำมังต่อข้นีำ
ืำ หนรือขม ไมำ กะปจำหนน่ำยรปหนะ่ำงะันที่ 1 ถึงะันที่
(ก) ครังำ ที่ 1 สำหนรับกำรซอ
10 แองเมือน าำยในะันที่ 13 แองเมือนเมียะกัน
ืำ หนรือขม ไมำ กะปจำหนน่ำยรปหนะ่ำงะันที่ 11 ถึง
(แ) ครังำ ที่ 2 สำหนรับกำรซอ
ะันที่ 20 แองเมือน าำยในะันที่ 23 แองเมือนเมียะกัน
ืำ หนรือขม ไมำ กะปจำหนน่ำยรปหนะ่ำงะันที่ 21 ถึงะัน
(ค) ครังำ ที่ 3 สำหนรับกำรซอ
ำ เมือน าำยในะันที่ 3 แองเมือนถัมข้
สน
ไ งต ไมอย่ำงือเืียง ในรำคำแำย้ะีกที่
แ ไอ 16 เืือ
่ ใหน ไมีกำ๊ ซสำหนรับ้รปืำืนใืหนุ
่
ั
ทำงรำืกำรกำหนนม ใหน ไ้ะัมกรปทระงกำรคะังสงจ่ำยเงน จำกกองทุนืมเืยใหน ไกก่ผู ไค ไำนำ ำมัน
ืำ เืะง ื.ศ. 2521 ซงึ่ แำย หนรือจำหนน่ำยก๊ำซทีบ
ตำมมำตรำ 6 กหน่งืรปรำืบัญญัตนำ ำมันเือ
่ รรจุ
ในถังก๊ำซหนุงต ไม ตำม้รมำณทีก
่ รมทปเบียนกำรค ไำ กรปทระงืำณืย์ ตระจสอบกะปรับรองะ่ำ
เ้็ น้รมำณทีผ
่ ู ไค ไำนำ ำมัน ขม ไบรรจุในถังก๊ำซหนุงต ไม เืือ
่ แำยหนรือจำหนน่ำย กะปทีผ
่ ู ไค ไำนำ ำมันขม ไแำย
หนรือจำหนน่ำย ใหน ไกก่ผู ไบรรจุกำ๊ ซเืือ
่ แำยหนรือจำหนน่ำย ทังำ นีใำ นอัตรำทีค
่ ณปกรรมกำร้รปกำศ
กำหนนม
แ ไอ 17 ในกำรแอรับเงนืมเืยตำมแ ไอ 16 ใหน ไผู ไค ไำนำ ำมัน้ฏบัตมังต่อข้นีำ
(1) จัมทำบัญืรี ับจ่ำยก๊ำซ เืือ
่ ใหน ไกรมทปเบียนกำรค ไำ กรปทระงืำณืย์
ตระจสอบขม ไในรปหนะ่ำงเะะำทำกำรแองผู ไค ไำนำ ำมัน
ืำ หนรือขม ไมำจำก
(2) กจ ไง้รมำณก๊ำซทีซ
่ อ
(ก) โรงกะั่น
ไ
(แ) กำรนำเแ ไำเืือ
่ ใืในรำือำณำจั
กร
(ค) อืน
่ ๆ
(3) กจ ไง้รมำณก๊ำซทีแ
่ ำยหนรือจำหนน่ำยเืือ
่ บรรจุในถังก๊ำซหนุงต ไมใหน ไกก่
(ก) ตนเอง ในกรณีทเี่ ้็ นผู ไบรรจุกำ๊ ซม ไะย
(แ) ผู ไบรรจุกำ๊ ซรำยอืน
่

(4) กจ ไง้รมำณก๊ำซทีแ
่ ำยหนรือจำหนน่ำยเืือ
่ กำรอืน
่ นอกจำก (3) ใหน ไกก่
(ก) ผู ไค ไำนำ ำมันรำยอืน
่
ืำ เืะงในกำร้รปกอบ
(แ) ผู ไ้รปกอบอุตสำหนกรรมทีใ่ ืก๊ไ ำซเ้็ นเือ
อุตสำหนกรรม ระมทังำ ผู ไ้รปกอบกจกำรโรงงำน าัตตำคำร สถำนืยำบำะ กะปโรงเรียน หนรือ
ืำ เืะงม ไะย
กจกำรอืน
่ ทีใ่ ืก๊ไ ำซเ้็ นเือ
(ค) สถำนีบรกำร
(5) ยืน
่ คำแอรับเงนืมเืย ืร ไอมกับคำรับรองแองผู ไบรรจุกำ๊ ซ
กำรกจ ไง้รมำณก๊ำซตำม (2) (3) กะป (4) กะปกำรยืน
่ คำแอรับเงนืมเืยืร ไอม
กับคำรับรองตำม (5) ใหน ไทำตำมกบบทีก
่ รปทระงกำรคะังกำหนนม กะปรับรองะ่ำถูกต ไองตำมคะำม
ไ
เ้็ นจรง กะปสง่ ข้ยังกรมทปเบียนกำรค ไำ กรปทระงืำณืย์ เมือนะปครังำ อย่ำงืำาำยในะั
นที่
10 แองเมือนถัมข้
ืำ หนรือรับก๊ำซจำกโรงกะั่น หนรือจำกกำรนำเแ ไำเืือ
ไ
ในกรณีทผ
ี่ ู ไค ไำนำ ำมันซอ
่ ใืใน
รำือำณำจักร กะปบรรจุกำ๊ ซมังกะ่ำะในถังก๊ำซหนุงต ไม เืือ
่ แำยหนรือจำหนน่ำย ขม่ต ไองทำคำรับรอง
่
สำหนรับก๊ำซสะนทีน
่ ำข้บรรจุในถังก๊ำซหนุงต ไม เืือ
่ แำยหนรือจำหนน่ำยนั น
ำ
แ ไอ 18 หน ไำมมใหน ไผู ไใมนอกจำกผู ไค ไำนำ ำมันตำมแ ไอ 16 แำยหนรือจำหนน่ำยก๊ำซใหน ไกก่
(1) ผู ไบรรจุกำ๊ ซ
(2) สถำนีบรกำร
แ ไอ 19 ผู ไบรรจุถังก๊ำซต ไอง
ืำ หนรือรับก๊ำซจำกผู ไใม นอกจำกผู ไค ไำนำ ำมันตำมแ ไอ 16
(1) ขม่ซอ
ืำ หนรือขม ไมำจำกผู ไค ไำนำ ำมันตำมแ ไอ 16 ในถังก๊ำซหนุงต ไม จปแำย
(2) บรรจุกำ๊ ซทีซ
่ อ
ไ
หนรือจำหนน่ำยก๊ำซนั น
ำ หนรือนำก๊ำซนัน
ำ ข้ใืในกำรอื
น
่ ก่อนบรรจุในถังก๊ำซหนุงต ไมมขม ไ
(3) ทำคำรับรองตำมแ ไอ 17 ะรรคสอง มอบใหน ไกก่ผู ไค ไำนำ ำมันตำมแ ไอ 16 ซงึ่ เ้็ น
ผู ไแำยหนรือจำหนน่ำยก๊ำซ ืร ไอมกับกำรรับมอบก๊ำซนัน
ำ
แ ไอ 20 เจ ไำแองสถำนีบรกำรต ไอง
ืำ หนรือรับก๊ำซจำกผู ไใมนอกจำกผู ไค ไำนำ ำมันตำมแ ไอ 16
(1) ขม่ซอ
ืำ เืะง สำหนรับยำนืำหนนปในะันกะปเะะำที่
(2) ขม่แำยหนรือจำหนน่ำยก๊ำซเ้็ นเือ
ืำ เืะงสำหนรับยำนืำหนนป
ทำงรำืกำร กำหนนมหน ไำมสำหนรับแำย หนรือจำหนน่ำยนำ ำมันเือ
ไ นเือ
ืำ เืะงสำหนรับ
แ ไอ 21 หน ไำมมใหน ไผู ไใมนำก๊ำซทีบ
่ รรจุในถังก๊ำซหนุงต ไม ข้ใืเ้็
ยำนืำหนนป หนรือถ่ำยก๊ำซออกจำกถังก๊ำซหนุงต ไม นอกสถำนทีบ
่ รรจุกำ๊ ซ ขม่ะำ่ จปกรปทำม ไะย
ำ
ะธีกำรใมๆ ทังำ สน
ืำ หนรือขม ไมำซงึ่ ก๊ำซจำกผู ไรับสม
ั ้ทำนตำมกฎหนมำย ะ่ำ
แ ไอ 22 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ำรซอ
ืำ หนรือขม ไมำซงึ่ ก๊ำซนั น
ม ไะยกำร้โตรเะียม ซงึ่ เ้็ นผู ไผะตขม ไจำกกำรกยกก๊ำซธรรมืำต ใหน ไผู ไซอ
ำ สง่
เงนเแ ไำกองทุน หนรือแอรับเงนืมเืยจำกกองทุน ในอัตรำทีค
่ ณปกรรมกำรกำหนนม
กำรสง่ เงนเแ ไำกองทุนหนรือกำรแอรับเงนืมเืยจำกกองทุนตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไยืน
่
รำยกำรกจ ไงืนมกะป้รมำณก๊ำซมังกะ่ำะ กก่ผู ไรับืำรปค่ำาำคหนะะงก๊ำซ ืร ไอมกับกำรืำรป
ค่ำาำคหนะะงสำหนรับก๊ำซ (ถ ไำมี) ทังำ นีต
ำ ำมรปเบียบทีก
่ รมทรัืยำกรธรณีกำหนนม
ืำ เืะง
แ ไอ 23 ในกรณีทผ
ี่ ู ไค ไำนำ ำมันตำมมำตรำ 6 กหน่งืรปรำืบัญญัตนำ ำมันเือ
ืำ เืะงใหน ไกก่ผู ไซงึ่ นำนำ ำมันเือ
ืำ เืะงนั น
ไ นะัตถุมบ หนรือผู ไนำเแ ไำ
ื.ศ. 2521 แำยนำ ำมันเือ
ำ ข้ใืเ้็
ำ
ื
ไ
ไ
ำ
ื
นำ ำมันเือเืะง เแ ไำมำใืเ้็ นะัตถุมบในโรงกะั่น ยกเะ ไนทีใ่ ืเ้็ นเือเืะง

ืำ เืะงทีต
(1) ถ ไำเ้็ นนำ ำมันเือ
่ ไองสง่ เงนเแ ไำกองทุน ใหน ไผู ไค ไำนำ ำมันซงึ่ แำยหนรือผู ไ
ืำ เืะงนัน
ซงึ่ นำเแ ไำนำ ำมันเือ
ำ ขม ไรับกำรยกเะ ไนขม่ต ไองสง่ เงนเแ ไำกองทุน กต่ถ ไำมีกำรสง่ เงนเแ ไำ
กองทุนกะ ไะ ใหน ไแอคืนขม ไ
ืำ เืะงทีจ
(2) ถ ไำเ้็ นนำ ำมันเือ
่ ปขม ไรับเงนืมเืยจำกกองทุน ขม่ใหน ไผู ไค ไำนำ ำมัน
ืำ เืะงนั น
ซงึ่ แำยหนรือผู ไซงึ่ นำเแ ไำนำ ำมันเือ
ำ ขม ไรับเงนืมเืย กต่ถ ไำมีกำรขม ไรับเงนืมเืยจำก
่
กองทุนกะ ไะ ใหน ไสงเงนคืนกองทุน
กำรแอรับยกเะ ไนขม่ต ไองสง่ เงนเแ ไำกองทุน กำรแอคืนเงนทีส
่ ง่ เแ ไำกองทุน กะป
กำรสง่ เงนคืนกองทุนตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไเ้็ นข้ตำมรปเบียบแองกรมสรรืสำมต หนรือรปเบียบแอง
กรมศุะกำกร กะ ไะกต่กรณี
แ ไอ 24 ในกรณีทต
ี่ ไองสง่ เงนเแ ไำกองทุนตำมคำสงั่ นีำ ถ ไำผู ไมีหนน ไำทีส
่ ง่ เงนเแ ไำ
กองทุน ขม่สง่ เงนเแ ไำกองทุน สง่ เงนเแ ไำกองทุนขม่ครบตำมจำนะนทีต
่ ไองสง่ หนรือขม่สง่ เงนคืน
ืำ เืะง ณ โรงกะั่นกะป
กองทุนาำยในเะะำทีก
่ ำหนนม ใหน ไกรมสรรืสำมตสำหนรับผู ไผะตนำ ำมันเือ
ไ
ืำ เืะง กะปกรมศุะกำกรสำหนรับผู ไนำเแ ไำ
จำหนน่ำยเืือ
่ ใืในรำือำณำจั
กร กะปผู ไสง่ ออกนำ ำมันเือ
ำ
ื
่
ึ
ำ
ื
ไ นทำงออกนอก
นำ ำมันเือเืะง กะปผู ไซงแำยหนรือจำหนน่ำยนำ ำมันเือเืะง ใหน ไกก่เรือเืือ
่ ใืเม
รำือำณำจักร กะ ไะกต่กรณี เ้็ นผู ไมำเนนกำรใหน ไมีกำรมำเนนคมี ตำมกฎหนมำยะ่ำม ไะยกำรกก ไขแ
ืำ เืะงโมยเร็ะ
กะป้ไ องกันาำะปกำรแำมกคะนนำ ำมันเือ
ในกรณีทผ
ี่ ู ไมีหนน ไำทีส
่ ง่ เงนเแ ไำกองทุน ขม่สง่ เงนเแ ไำกองทุนตำมะรรคหนนึง่ หนรือสง่
ี เงนเืม
าำยหนะังรปยปเะะำทีก
่ ำหนนม ขม่ะำ่ จปถูกมำเนนคมีหนรือขม่ ใหน ไเสย
่ ในอัตรำร ไอยะปสำมต่อ
เมือน แองจำนะนเงนมังกะ่ำะ ทังำ นีำ นั บกต่ะน
ั ทีค
่ รบกำหนนมสง่ กะปใหน ไถือะ่ำเงนเืม
่ นีำ เ้็ นเงนที่
ต ไองสง่ เแ ไำกองทุนม ไะย
ในกำรคำนะณรปยปเะะำตำมะรรคสอง เศษแองเมือนใหน ไนับเ้็ นหนนึง่ เมือน
แ ไอ 25 เงนทีส
่ ง่ เแ ไำกองทุน กะปเงนืมเืยทีข่ ม ไรับจำกกองทุนตำมคำสงั่ นีำ ใหน ไ
ถือเ้็ นรำยจ่ำยหนรือเงนขม ไ กะ ไะกต่กรณี ตำม้รปมะะรัษฎำกร
แ ไอ 26 กำรแอรับเงนืมเืยตำมคำสงั่ นำยกรัฐมนตรี ทีย
่ กเะกโมยคำสงั่ นีำ หนำก
มขม ไกรปทำาำยในเก ไำสบะัน นั บกต่ะน
ั ทีค
่ ำสงั่ นีำใืบัไ งคับ หน ไำมมใหน ไ้ะัมกรปทระงกำรคะังรับขะ ไ
ืจำรณำ
แ ไอ 27 บรรมำคำสงั่ นำยกรัฐมนตรีทถ
ี่ ก
ู ยกเะกตำมแ ไอ 1 กหน่งคำสงั่ นีำ ระมทังำ
รปเบียบกะป้รปกำศทีอ
่ อกตำมคำสงั่ มังกะ่ำะ ใหน ไใืบัไ งคับต่อข้สำหนรับกรณีทม
ี่ ก
ี ำรฝ่ ำฝื น
หนรือขม่้ฏบัตตำมคำสงั่ มังกะ่ำะ ระมทังำ กำรสง่ เงนเแ ไำกองทุน กะปกำรแอรับเงนืมเืย กะปกำร
จ่ำยเงนจำกกองทุนตำมคำสงั่ นัน
ำ ก่อนะันทีค
่ ำสงั่ นีใำ ืบัไ งคับม ไะย
แ ไอ 28 ในกรณีทม
ี่ ้
ี ั ญหนำในกำรตีคะำมเกีย
่ ะกับกำร้ฏบัตตำมคำสงั่ นีำ ใหน ไผู ไซงึ่
เกีย
่ ะแ ไอง นำเสนอคณปกรรมกำรืจำรณำะนจฉั ย กะปใหน ไคำะนจฉั ยมังกะ่ำะเ้็ นทีส
่ ม
ุ
แ ไอ 29 คำสงั่ นีใำ หน ไใืบัไ งคับตังำ กต่ะน
ั ที่ 12 กันยำยน ื.ศ. 2540 เ้็ นต ไนข้
สงั่ ณ ะันที่ 12 กันยำยน ื.ศ. 2540
(ะงนำม) ืะเอก ืะะต ยงใจยุทธ
(ืะะต ยงใจยุทธ)
นำยกรัฐมนตรี

้รปกำศในรำืกจจำนุเบกษำ ฉบับ้รปกำศทั่ะข้ เะ่ม 114 ตอนที่ 84ง ะงะันที่ 22 กันยำยน
ื.ศ. 2540

