
 

ค ำสัง่นำยกรัฐมนตร ี
ที ่  1/2540 

เรือ่ง ก ำหนนมมำตรกำรเืือ่กก ไขแกะป ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง 

-------------- 

                    โมยทีม่ำตรกำรตำ่งๆ   ทีข่ม ไก ำหนนมแึำนเืือ่กก ไขแ กะป ไ้องกนัาำะปกำรแำม
กคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ในืะ่งหนะังกำรยกเะ กคะบคมุรำคำน ำำมันเืืำอเืะ งกะ ไะนัำน ้รำกฏะำ่
มำตรกำรบำงอยำ่งมคีะำมขมเ่หนมำปสมกับาำะปกำรณ์ใน้ัจจบุัน สมคะรยกเะ กหนรอืกก ไขแ
เื ม่เต ม กะปสมคะรก ำหนนมมำตรกำรเื ม่เต มแึำนใหนม ่ใหน ไเหนมำปสมย ง่แึำน จงึมคีะำมจ ำเ้็นต ไอง
้รับ้รงุค ำสัง่นำยกรัฐมนตร ีทีก่ ำหนนมมำตรกำรมังกะำ่ะเสยีใหนม ่้รปกอบกบัค ำสัง่มังกะำ่ะมอียู่
หนะำยฉบับ สมคะรระบระม้รปมะะขะ ไเ้็นฉบับเมยีะกัน เืือ่สปมะกในกำรใื ไบังคับ 

                    ฉปนัำน อำศัยอ ำนำจตำมคะำมในมำตรำ 3 กหนง่ืรปรำืก ำหนนมกก ไขแ กะป
ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ื.ศ. 2516 นำยกรัฐมนตรจีงึมคี ำสัง่ก ำหนนม
มำตรกำร เืือ่กก ไขแกะป ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ งขะ ไ มังตอ่ข้นีำ 

                    แ ไอ 1 ใหน ไยกเะ ก 

                    (1) ค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่11/2534 เรือ่ง ก ำหนนมมำตรกำรเืือ่กก ไขแ กะป
ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ะงะนัที ่15 ส งหนำคม ื.ศ. 2534 

                    (2) ค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่13/2534 เรือ่ง ก ำหนนมมำตรกำรเืือ่กก ไขแ กะป
ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ะงะนัที ่13 กันยำยน ื.ศ. 2534 

                    (3) ค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่15/2534 เรือ่ง ก ำหนนมมำตรกำรเืือ่กก ไขแ กะป
ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ะงะนัที ่30 ธันะำคม ื.ศ. 2534 

                    (4) ค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่1/2535 เรือ่ง ก ำหนนมมำตรกำรเืือ่กก ไขแ กะป
ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ะงะนัที ่20 กมุาำืันธ ์ื.ศ. 2535 

                    (5) ค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่6/2535 เรือ่ง ก ำหนนมมำตรกำรเืือ่กก ไขแ กะป
ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ะงะนัที ่ 12 ืฤศจ กำยน ื.ศ. 2535 

                    (6) ค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่7/2535 เรือ่ง มอบหนมำยใหน ไรัฐมนตรี้ รปจ ำส ำนัก
นำยกรัฐมนตร ี้ฏ บัต  รำืกำรกทนนำยกรัฐมนตร ีเืือ่้ฏ บัต  กำรตำมืรปรำืก ำหนนมกก ไขแ กะป
ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ะงะนัที ่12 ืฤศจ กำยน ื.ศ. 2535 

                    (7) ค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่1/2536 เรือ่ง ก ำหนนมมำตรกำรเืือ่กก ไขแ กะป
ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ะงะนัที ่5 มกรำคม ื.ศ. 2536 



                    (8) ค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่1/2538 เรือ่ง ก ำหนนมมำตรกำรเืือ่กก ไขแ กะป
ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ะงะนัที ่5 กรกฎำคม ื.ศ. 2538 

                    (9) ค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่1/2539 เรือ่ง ก ำหนนมมำตรกำรเืือ่กก ไขแ กะป
ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ะงะนัที ่24 กมุาำืันธ ์ื.ศ. 2539 

                    (10) ค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่4/2539 เรือ่ง ก ำหนนมมำตรกำรเืือ่กก ไขแ กะป
ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ะงะนัที ่9 ส งหนำคม ื.ศ. 2539 

                    แ ไอ 2 ในค ำสัง่นีำ 

                    "กองทนุ" หนมำยคะำมะำ่ กองทนุน ำำมันเืืำอเืะ งทีจั่มตั ำงแึำนตำมค ำสัง่นีำ 

                    "น ำำมันเแืำอเืะ ง" หนมำยคะำมะำ่ น ำำมันเบนซ น น ำำมันกำ๊ม น ำำมันมเีซะ น ำำมันเตำ
กะปน ำำมันทีค่ะ ไำยกัน หนรอืน ำำมันส ำหนรับเครือ่งยนตท์ีค่ะ ไำยกัน กะปใหน ไคะำมหนมำยระมถงึกำ๊ซกะป
ยำงมปตอยม ไะย 

                    "กำ๊ซ" หนมำยคะำมะำ่ กำ๊ซ  ้โตรเะยีมเหนะะทีใ่ื ไเ้็นกำ๊ซหนงุต ไม หนรอืกำ๊ซ
ขฮโมรคำรบ์อนเหนะะ ซึง่ขม ไกก ่โ้รเ้น โ้ร  ้ะนี นอรม์ัะบ ะเทน ขอโซ-บ ะเทน หนรอืบ ะทะีนีสอ์
ยำ่งใมอยำ่งหนนึง่หนรอืหนะำยอยำ่งระมกันเ้็นสะ่นใหนญ ่

                    "คะังกำ๊ซ" หนมำยคะำมะำ่ สถำนที ่ืร ไอมม ไะยถังเก็บกำ๊ซ อุ้ กรณ์กะปส ง่อ ำนะย
คะำมสปมะก ส ำหนรับใื ไเก็บกำ๊ซเืือ่กำรแำยสง่ โมยมถัีงเก็บกำ๊ซทีม่แีนำมคะำมจุ ตั ำงกตส่องืัน
ะกูบำศกเ์มตรแึำนข้ 

                    "ถังกำ๊ซหนงุต ไม" หนมำยคะำมะำ่ าำืนปทีใ่ื ไบรรจกุำ๊ซทีม่แีนำมบรรจกุำ๊ซ ขมเ่ก น
ถังะป 50 ก โะกรัม กตข่มห่นมำยคะำมถงึาำืนปทีใ่ื ไบรรจกุำ๊ซ เืือ่ใื ไเ้็นเืืำอเืะ งส ำหนรับ
ยำนืำหนนป 

                    "โรงกะั่น" หนมำยคะำมะำ่ โรงกะั่นน ำำมันเืืำอเืะ ง สถำนทีผ่ะ ตกะปจ ำหนน่ำย
น ำำมันเืืำอเืะ งาำยในรำือำณำจักร กะปใหน ไหนมำยคะำมระมถงึโรงกะั่นในรำือำณำจักร ทีผ่ะ ต
กะปจ ำหนน่ำยกำ๊ซ เืือ่ใื ไในรำือำณำจักร กะปโรงอตุสำหนกรรมเคมี้  โตรเะยีม กะปสำระปะำย
ม ไะย 

                    "สถำนบีร กำร" หนมำยคะำมะำ่ สถำนทีท่ีม่ ำเน นก จกำรค ไำน ำำมันเืืำอเืะ ง โมย
บร กำรจ ำหนน่ำยน ำำมันเืืำอเืะ ง ส ำหนรับยำนืำหนนปใหน ไกก่้ รปืำืน กตข่มห่นมำยคะำมระมถงึ 
สถำนบีร กำรทีเ่้็นแองกรปทระง ทบะง กรม หนรอืรัฐะ สำหนก จ กะปร ไำนค ไำน ำำมันเืืำอเืะ ง 

                    "รำคำน ำำมันเืืำอเืะ งทีท่ ำในรำือำณำจักร" หนมำยคะำมะำ่ รำคำน ำำมัน
เืืำอเืะ งทีผ่ะ ต กะปจ ำหนน่ำย ณ โรงกะั่นเืือ่ใื ไในรำือำณำจักร 

                    "รำคำน ำำมันเืืำอเืะ งทีน่ ำเแ ไำ" หนมำยคะำมะำ่ รำคำน ำำมันเืืำอเืะ งทีน่ ำเแ ไำ 
เืือ่ใื ไในรำือำณำจักร 

                    "รำคำแำยสง่หนน ไำโรงกะั่น" หนมำยคะำมะำ่ รำคำแำยสง่หนน ไำโรงกะั่น ทีจ่ ำหนน่ำย
ใหน ไกกผู่ ไค ไำน ำำมันตำมมำตรำ 6 กหนง่ืรปรำืบัญญัต น ำำมันเืืำอเืะ ง ื.ศ. 2521 



                    "รำคำแำย้ะกี" หนมำยคะำมะำ่ รำคำแำย้ะกีน ำำมันเืืำอเืะ ง ทีก่ ำหนนมโมย
้รปกำศแองคณปกรรมกำรกะำง ก ำหนนมรำคำส นค ไำกะป ไ้องกันกำรผกูแำม หนรอื้รปกำศแอง
คณปกรรมกำรสะ่นจังหนะมั ก ำหนนมรำคำส นค ไำกะป ไ้องกันกำรผกูแำม กะ ไะกตก่รณี 

                    "คำ่กำรตะำม" หนมำยคะำมะำ่ คำ่ใื ไจำ่ยตำ่งๆ ซึง่ระมผะตอบกทน ในกำรม ำเน น
ธรุก จแองเจ ไำแองสถำนบีร กำร ซึง่รับน ำำมันเืืำอเืะ งจำกผู ไค ไำน ำำมัน กะปแองผู ไค ไำน ำำมัน ซึง่รับ
น ำำมันเืืำอเืะ งจำกผู ไผะ ตกะปจ ำหนน่ำยน ำำมันเืืำอเืะ ง จำกโรงกะั่นเืือ่ใื ไในรำือำณำจักร 
หนรอืจำกผู ไน ำเแ ไำน ำำมันเืืำอเืะ งเืือ่ใื ไในรำือำณำจักร กะ ไะกตก่รณี 

                    "ผู ไค ไำน ำำมัน" หนมำยคะำมะำ่ ผู ไกรปท ำกำรค ไำน ำำมันเืืำอเืะ งโมยซืำอ สัง่น ำเแ ไำ 
หนรอืขม ไมำม ไะย้รปกำรอืน่ใม เืือ่จ ำหนน่ำย ซึง่มี้ ร  มำณกำรค ไำน ำำมันเืืำอเืะ งกตะ่ปืน ม หนรอื
ระมกันทกุืน ม ้ีะปตั ำงกตส่องหนมืน่เมตร กตันแึำนข้ 

                    "าำษี" หนมำยคะำมะำ่ าำษีสรรืสำม ต กะปาำษีอืน่ๆ ทีเ่รยีกเก็บจำกน ำำมัน
เืืำอเืะ ง 

                    "อัตรำาำษีสงูสมุ" หนมำยคะำมะำ่ อัตรำาำษีสงูสมุแองน ำำมันเืืำอเืะ งกตะ่ปืน ม 
ทีก่รปทระงกำรคะังมอี ำนำจเรยีกเก็บขม ไ 

                    "อัตรำาำษีต ำ่สมุ" หนมำยคะำมะำ่ อัตรำาำษีต ำ่สมุแองน ำำมันเืืำอเืะ งกตะ่ปืน ม 
ทีก่รปทระงกำรคะังมอี ำนำจเรยีกเก็บขม ไ 

                    "ผู ไบรรจกุำ๊ซ" หนมำยคะำมะำ่ ผู ไซ ึง่ขม ไรับอนุญำตเ้็นผู ไบรรจกุำ๊ซ ในถังกำ๊ซหนงุต ไม
ตำมกฎหนมำยะำ่ม ไะยโรงงำน หนรอืกฎหนมำยะำ่ม ไะยกำรบรรจกุำ๊ซ 

                    "เจ ไำแองสถำนบีร กำร" หนมำยคะำมระมถงึ ผู ไค ไำน ำำมันซึง่เ้็นเจ ไำแองสถำนบีร กำร 
โมยใหน ไถอืะำ่ ผู ไค ไำน ำำมันเ้็นเจ ไำแองสถำนบีร กำรกตะ่ปกหนง่ กะปในกรณีทีเ่จ ไำแองสถำนบีร กำรขม่
อยู ่หนรอืขมอ่ำจ้ฏ บตั  หนน ไำทีต่ำมค ำสัง่นีำขม ไ ใหน ไหนมำยคะำมระมถงึผู ไครอบครอง หนรอืจัมกำรมกูะ
สถำนบีร กำรม ไะย 

                    "คณปกรรมกำร" หนมำยคะำมะำ่ คณปกรรมกำรื จำรณำนโยบำยืะังงำน ซึง่
กตง่ตั ำงโมยคณปกรรมกำรนโยบำยืะังงำนกหนง่ืำต  

                    "้ะัมกรปทระงกำรคะัง" หนมำยคะำมระมถงึ ผู ไซ ึง่้ะัมกรปทระงกำรคะัง 
มอบหนมำยม ไะย 

                    แ ไอ 3 ใหน ไจัมตั ำงกองทนุ เรยีกะำ่ "กองทนุน ำำมันเืืำอเืะ ง" ้รปกอบม ไะยเง น
มังตอ่ข้นีำ 

                    (1) เง นกองทนุน ำำมันเืืำอเืะ งตำมค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่11/2534 เรือ่ง 
ก ำหนนมมำตรกำรเืือ่กก ไขแ กะป ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ ง ะงะนัที ่15 ส งหนำคม 
ื.ศ. 2534 
                    (2) เง นทีโ่อนมำจำกกองทนุอืน่ (ถ ไำม)ี 
                    (3) เง นทีส่ง่เแ ไำกองทนุตำมค ำสัง่นีำ 
                    (4) เง นงบ้รปมำณทีรั่ฐบำะจัมสรรใหน ไเ้็นครำะๆ (ถ ไำม)ี 
                    (5) เง นอืน่ๆ 

                    แ ไอ 4 ใหน ไคณปกรรมกำรมอี ำนำจหนน ไำที ่มังตอ่ข้นีำ 



                    (1) ก ำหนนมหนะักเกณฑส์ ำหนรับกำรค ำนะณรำคำ กะปก ำหนนมรำคำน ำำมัน
เืืำอเืะ ง ทีท่ ำในรำือำณำจักร รำคำน ำำมันเืืำอเืะ งทีน่ ำเแ ไำเืือ่ใื ไในรำือำณำจักร 
                    (2) ก ำหนนมคำ่กำรตะำมส ำหนรับกำรซืำอแำยน ำำมันเืืำอเืะ ง 
                    (3) ก ำหนนมคำ่แนสง่ข้ยังคะังกำ๊ซ กะปคำ่ใื ไจำ่ยในกำรเก็บรักษำกำ๊ซ ณ คะัง
กำ๊ซ ตะอมจนก ำหนนมรำคำแำยกำ๊ซ ณ คะังกำ๊ซ เ้็นรำคำเมยีะกันทกุกหนง่ท่ัะรำือำณำจักร 
                    (4) ก ำหนนมอัตรำเง นสง่เแ ไำกองทนุ หนรอือัตรำเง นืมเืย ส ำหนรับกำ๊ซทีซ่ ืำอ หนรอื
ขม ไมำจำกผู ไรับสมั้ทำนตำมกฎหนมำยะำ่ม ไะย  ้โตรเะยีม ซึง่เ้็นผู ไผะ ตขม ไจำกกำรกยกกำ๊ซ
ธรรมืำต ในรำือำณำจักร น ำำมันเืืำอเืะ งทีท่ ำในรำือำณำจักร น ำำมันเืืำอเืะ งทีน่ ำเแ ไำเืือ่ใื ไ

ในรำือำณำจักร น ำำมันเืืำอเืะ งทีส่ง่ออก น ำำมันเืืำอเืะ งทีจ่ ำหนน่ำยใหน ไกกเ่รอืเืือ่ใื ไเม นทำง
ออกนอกรำือำณำจักร กะปกำ๊ซหนงุต ไมทีจ่ ำหนน่ำยใหน ไกก่้ รปืำืน 
                    (5) ก ำหนนมืน มแองน ำำมันเืืำอเืะ ง ทีข่มต่ ไองสง่เง นเแ ไำกองทนุ หนรอืขมใ่หน ไ
ขม ไรับเง นืมเืย 
                    (6) ก ำหนนมรำคำแำยสง่หนน ไำโรงกะั่น กะปค ำนะณรำคำแำย้ะกี 
                    (7) ื จำรณำก ำหนนมอัตรำาำษีใหน ไอยูใ่นรปมับขมต่ ำ่กะำ่อัตรำาำษีต ำ่สมุ กะปขม่
สงูกะำ่อัตรำาำษีสงูสมุ 
                    (8) ก ำหนนมใหน ไโรงกะั่นกจ ไงรำคำแำยสง่หนน ไำโรงกะั่นตอ่คณปกรรมกำร 
                    (9) ้ฏ บัต  หนน ไำทีอ่ ืน่ตำมค ำสัง่นีำ 
                    (10) ้ฏ บัต  หนน ไำทีต่ำมทีน่ำยกรัฐมนตรมีอบหนมำย 

                    แ ไอ 5 ใหน ไเะแำธ กำรคณปกรรมกำรนโยบำยืะังงำนกหนง่ืำต  มอี ำนำจะงนำม ใน
้รปกำศคณปกรรมกำรื จำรณำนโยบำยืะังงำน เกีย่ะกับกำร้ฏ บัต  งำน แองคณปกรรมกำร
ื จำรณำนโยบำยืะังงำน ตำมอ ำนำจหนน ไำทีใ่นแ ไอ 4(1) (2) (3) (4) (5) (7) แองค ำสัง่นีำ 

                    แ ไอ 6 ใหน ไ้ ะัมกรปทระงกำรคะังเ้็นผู ไจัมกำรกองทนุ มอี ำนำจหนน ไำทีใ่นกำร
จำ่ยเง นจำกกองทนุตำมค ำสัง่นีำ กะปตำมทีค่ณปกรรมกำรก ำหนนม ตำมแ ไอ 4 แองค ำสัง่นีำ ทั ำงนีำ 
โมยใหน ไมอี ำนำจก ำหนนมรปเบยีบเืือ่้ฏ บัต  กำรตำมค ำสัง่นีำ ตำมทีเ่ห็นนสมคะรม ไะย 

                    แ ไอ 7 กองทนุน ำำมันเืืำอเืะ งอำจมรีำยจำ่ย มังตอ่ข้นีำ 

                    (1) เ้็นเง นจำ่ยืมเืยตำมอตัรำทีค่ณปกรรมกำรก ำหนนมตำมแ ไอ 4 แองค ำสัง่นีำ 
                    (2) คำ่ใื ไจำ่ยในกำรบร หนำรกองทนุน ำำมันเืืำอเืะ ง ตำมหนมะมรำยจำ่ย าำยใน
ะงเง น้รปมำณกำรจำ่ย้รปจ ำ้ีทีค่ณปกรรมกำรอนุมตั   มังนีำ 
                    - คำ่จ ไำงืัะ่ครำะ 
                    - คำ่ตอบกทนใื ไสอยกะปะสัม ุ
                    - คำ่คราุณัฑ ์
                    - คำ่ใื ไจำ่ยอืน่ๆ ตำมทีค่ณปกรรมกำรเห็นนือบ 
                    (3) คำ่ใื ไจำ่ยในกำรม ำเน นกำรใมๆ เืือ่กก ไขแกะป ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะน
น ำำมันเืืำอเืะ ง 
                    (4) คำ่ใื ไจำ่ยในกำรม ำเน นกำรใมๆ เืือ่ใหน ไกำรเก็บเง นเแ ไำกองทนุน ำำมัน
เืืำอเืะ ง หนรอืกำรจำ่ยเง นืมเืยจำกกองทนุน ำำมันเืืำอเืะ ง เ้็นข้อยำ่งครบถ ไะนกะปมี
้รปส ทธ าำื 
                    (5) คำ่ใื ไจำ่ยอืน่ๆ ตำมทีค่ณปกรรมกำรเห็นนือบ 

                    แ ไอ 8 ในกรณีทีค่ณปกรรมกำรก ำหนนมใหน ไมกีำรสง่เง นเแ ไำกองทนุ ส ำหนรับน ำำมัน
เืืำอเืะ งทีท่ ำในรำือำณำจักร ใหน ไผู ไผะ ตน ำำมันเืืำอเืะ ง ณ โรงกะั่นกะปจ ำหนน่ำยเืือ่ใื ไใน
รำือำณำจักร สง่เง นเแ ไำกองทนุ ตำม้ร มำณน ำำมันเืืำอเืะ งทีผ่ะ ตกะปจ ำหนน่ำย เืือ่ใื ไใน
รำือำณำจักรในอัตรำทีค่ณปกรรมกำร้รปกำศก ำหนนม 



                    กำรสง่เง นเแ ไำกองทนุตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไสง่กกก่รมสรรืสำม ต ืร ไอมกับกำรื ำรป
าำษีส ำหนรับน ำำมันเืืำอเืะ ง (ถ ไำม)ี ทั ำงนีำ ตำมรปเบยีบทีก่รมสรรืสำม ตก ำหนนม 

                    แ ไอ 9 ในกรณีทีค่ณปกรรมกำรก ำหนนมใหน ไมกีำรสง่เง นเแ ไำกองทนุ ส ำหนรับน ำำมัน
เืืำอเืะ งทีน่ ำเแ ไำ ใหน ไผู ไน ำเแ ไำน ำำมันเืืำอเืะ งเืือ่ใื ไในรำือำณำจักร สง่เง นเแ ไำกองทนุตำม
้ร มำณน ำำมันเืืำอเืะ งทีน่ ำเแ ไำ เืือ่ใื ไในรำือำณำจักร ในอัตรำทีค่ณปกรรมกำรก ำหนนม 
                    กำรสง่เง นเแ ไำกองทนุตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไสง่กกผู่ ไรับื ำรปอำกรแำเแ ไำ ืร ไอมกับกำร
ื ำรปคำ่าำษีอำกรส ำหนรับน ำำมันเืืำอเืะ งนัำน (ถ ไำม)ี ทั ำงนีำ ตำมรปเบยีบทีก่รมศะุกำกรก ำหนนม 

                    แ ไอ 10 ในกรณีทีค่ณปกรรมกำรก ำหนนมใหน ไมกีำรจำ่ยเง นืมเืยจำกกองทนุ น ำำมัน
เืืำอเืะ ง ทีท่ ำในรำือำณำจักร ใหน ไ้ ะัมกรปทระงกำรคะัง สัง่จำ่ยเง นจำกกองทนุ ืมเืยใหน ไกก่
ผู ไผะ ตน ำำมันเืืำอเืะ ง ณ โรงกะั่นกะปจ ำหนน่ำยเืือ่ใื ไในรำือำณำจักร ตำม้ร มำณน ำำมัน
เืืำอเืะ งทีผ่ะ ตกะปจ ำหนน่ำย เืือ่ใื ไในรำือำณำจักรในอัตรำทีค่ณปกรรมกำร้รปกำศก ำหนนม 
                    กำรแอรับเง นืมเืยตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไยืน่รำยกำรกจ ไงืน ม กะป้ร มำณน ำำมัน
เืืำอเืะ งมังกะำ่ะ กกก่รมสรรืสำม ต ืร ไอมกับกำรื ำรปาำษีส ำหนรับน ำำมันเืืำอเืะ ง (ถ ไำม)ี กะป
ใหน ไน ำแ ไอ 8 ะรรคสองมำใื ไบังคับโมยอนุโะม 

                    แ ไอ 11 ในกรณีทีค่ณปกรรมกำรก ำหนนมใหน ไมกีำรจำ่ยเง นืมเืยจำกกองทนุ 
ส ำหนรับน ำำมันเืืำอเืะ งทีน่ ำเแ ไำ ใหน ไ้ ะัมกรปทระงกำรคะังสัง่จำ่ยเง นจำกกองทนุืมเืย ใหน ไกกผู่ ไ
น ำเแ ไำน ำำมันเืืำอเืะ งเืือ่ใื ไในรำือำณำจักร ตำม้ร มำณน ำำมันเืืำอเืะ งทีน่ ำเแ ไำเืือ่ใื ไใน
รำือำณำจักร ในอัตรำทีค่ณปกรรมกำร้รปกำศก ำหนนม 
                    กำรแอรับเง นืมเืยตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไยืน่รำยกำรกจ ไงืน ม กะป้ร มำณน ำำมัน
เืืำอเืะ งมังกะำ่ะ กกผู่ ไรับื ำรปอำกรแำเแ ไำ ืร ไอมกับกำรื ำรปคำ่าำษีอำกรส ำหนรับน ำำมัน
เืืำอเืะ ง (ถ ไำม)ี กะปใหน ไน ำแ ไอ 9 ะรรคสองมำใื ไบังคับโมยอนุโะม 

                    แ ไอ 12 ในกรณีทีม่กีำรสง่ออกน ำำมันเืืำอเืะ ง 

                    (1) ถ ไำเ้็นน ำำมันเืืำอเืะ งทีต่ ไองสง่เง นเแ ไำกองทนุ ใหน ไผู ไสง่ออกขม ไรับกำรยกเะ ไน 
ขมต่ ไองสง่เง นเแ ไำกองทนุ กตถ่ ไำมกีำรสง่เง นเแ ไำกองทนุกะ ไะ ใหน ไผู ไสง่ออกแอคนืขม ไ 
                    (2) ถ ไำเ้็นน ำำมันเืืำอเืะ งทีจ่ปขม ไรับเง นืมเืยจำกกองทนุ ขมใ่หน ไผู ไสง่ออกขม ไรับ
เง นืมเืย กตถ่ ไำมกีำรขม ไรับเง นืมเืยจำกกองทนุกะ ไะ ใหน ไผู ไสง่ออกสง่เง นคนืกองทนุ ขมะ่ำ่ผู ไ
สง่ออกนัำนจปเ้็นผู ไขม ไรับเง นืมเืยหนรอืขม ่
                    กำรแอยกเะ ไนขมต่ ไองสง่เง นเแ ไำกองทนุ กำรแอคนืเง น กะปกำรสง่เง นคนืตำม
ะรรคหนนึง่ ใหน ไเ้็นข้ตำมรปเบยีบแองกรมสรรืสำม ต หนรอืรปเบยีบแองกรมศะุกำกร กะ ไะกตก่รณี 

                    แ ไอ 13 ในกรณีทีม่กีำรแำยหนรอืจ ำหนน่ำยน ำำมันเืืำอเืะ ง ใหน ไกกเ่รอืเืือ่ใื ไ

เม นทำงออกนอกรำือำณำจักร 

                    (1) ถ ไำเ้็นน ำำมันเืืำอเืะ งทีจ่ปขม ไรับเง นืมเืยจำกกองทนุ ใหน ไผู ไแำยหนรอื
จ ำหนน่ำยน ำำมันเืืำอเืะ งนัำน สง่เง นคนืกองทนุ ขมะ่ำ่ผู ไแำยหนรอืจ ำหนน่ำยน ำำมันเืืำอเืะ งนัำน จป
เ้็นผู ไขม ไรับเง นืมเืยหนรอืขม ่
                    (2) ถ ไำเ้็นน ำำมันเืืำอเืะ งทีต่ ไองสง่เง นเแ ไำกองทนุ กะปสง่เง นเแ ไำกองทนุกะ ไะ 
ใหน ไผู ไแำยหนรอืจ ำหนน่ำยน ำำมันเืืำอเืะ งนัำน ขม ไรับเง นคนืจำกกองทนุ 
                    ทัำงนีำในอัตรำทีค่ณปกรรมกำร้รปกำศก ำหนนม ส ำหนรับน ำำมันเืืำอเืะ งืน ม
เมยีะกันทีใ่ื ไบังคับ ในะนั้ะอ่ยเรอืเืือ่เม นทำงออกนอกรำือำณำจักร 
                    กำรสง่เง นคนืกองทนุ กะปกำรแอคนืตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไเ้็นข้ตำมรปเบยีบทีก่รม
ศะุกำกรก ำหนนม ไ 



                    แ ไอ 14 ในกรณีทีค่ณปกรรมกำรเห็นนคะรใหน ไมกีำรก ำหนนมรำคำแำย้ะกี ใหน ไ
กรปทระงืำณ ื ย์้ ฏ บัต  มงัตอ่ข้นีำ 

                    (1) สัง่ใหน ไกรมกำรค ไำาำยใน น ำเสนอใหน ไคณปกรรมกำรกะำงก ำหนนมรำคำส นค ไำ 
กะป ไ้องกันกำรผกูแำม ื จำรณำก ำหนนมรำคำแำย้ะกีน ำำมันเืืำอเืะ งในกรงุเทืมหนำนคร 
                    (2) สัง่ใหน ไกรมกำรค ไำาำยใน ้รปสำนงำนกับคณปกรรมกำรสะ่นจังหนะมัก ำหนนม
รำคำส นค ไำกะป ไ้องกันกำรผกูแำม ื จำรณำกำรก ำหนนมรำคำแำย้ะกีน ำำมันเืืำอเืะ งในจังหนะมั 
โมยค ำนงึถงึอัตรำคำ่แนสง่ทีเ่หนมำปสมม ไะย 
                    ในกรณีทีค่ณปกรรมกำรใหน ไก ำหนนมรำคำแำย้ะกีเฉืำปในกรุงเทืมหนำนคร ใหน ไ
้ฏ บัต  ตำมคะำมใน (1) กตใ่นกรณีทีค่ณปกรรมกำรใหน ไก ำหนนมรำคำแำย้ะกีเฉืำปในจังหนะมัอืน่ 
นอกจำกกรงุเทืมหนำนครใหน ไ้ ฏ บัต  ตำมคะำมใน (2) 

                    แ ไอ 15 ในกรณีทีม่คีะำมจ ำเ้็น เืือ่กก ไขแกะป ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมัน
เืืำอเืะ ง ใหน ไกรมทปเบยีนืำณ ื ย ์กรปทระงืำณ ื ย ์สัง่เ้็นหนนังสอืใหน ไผู ไค ไำน ำำมันกจ ไงแ ไอมะูตำม
กบบทีก่ ำหนนม มังตอ่ข้นีำ 

                    (1) กจ ไงกผนกำรผะ ต สัง่ น ำเแ ไำ กะปจ ำหนน่ำยน ำำมันเืืำอเืะ ง ะะ่งหนน ไำอยำ่ง
น ไอยหนนึง่เมอืน 
                    (2) กจ ไง้ร มำณ รำคำ กะปสถำนทีเ่ก็บน ำำมันเืืำอเืะ งทีน่ ำเแ ไำ าำยในสำมะัน 
นับกตะ่นัน ำเแ ไำ 
                    (3) กจ ไง้ร มำณน ำำมันเืืำอเืะ งทีซ่ ืำอหนรอืขม ไมำ จ ำหนน่ำยกะปคงเหนะอืเ้็น้รปจ ำ 
เมอืนะป 3 ครัำง าำยในก ำหนนมเะะำมังตอ่ข้นีำ 
                           (ก) ครัำงที ่1 ส ำหนรับกำรซืำอหนรอืขม ไมำ กะปจ ำหนน่ำยรปหนะำ่งะนัที ่1 ถงึะนัที ่
10 แองเมอืน าำยในะนัที ่13 แองเมอืนเมยีะกัน 
                           (แ) ครัำงที ่2 ส ำหนรับกำรซืำอหนรอืขม ไมำ กะปจ ำหนน่ำยรปหนะำ่งะนัที ่11 ถงึ
ะนัที ่20 แองเมอืน าำยในะนัที ่23 แองเมอืนเมยีะกัน 
                           (ค) ครัำงที ่3 ส ำหนรับกำรซืำอหนรอืขม ไมำ กะปจ ำหนน่ำยรปหนะำ่งะนัที ่21 ถงึะนั
ส ำนเมอืน าำยในะนัที ่3 แองเมอืนถัมข้ 

                    แ ไอ 16 เืือ่ใหน ไมกีำ๊ซส ำหนรับ้รปืำืนใื ไหนงุต ไมอยำ่งือเืยีง ในรำคำแำย้ะกีที่
ทำงรำืกำรก ำหนนม ใหน ไ้ ะัมกรปทระงกำรคะังสัง่จำ่ยเง น จำกกองทนุืมเืยใหน ไกกผู่ ไค ไำน ำำมัน
ตำมมำตรำ 6 กหนง่ืรปรำืบัญญัต น ำำมันเืืำอเืะ ง ื.ศ. 2521 ซึง่แำย หนรอืจ ำหนน่ำยกำ๊ซทีบ่รรจุ
ในถังกำ๊ซหนงุต ไม ตำม้ร มำณทีก่รมทปเบยีนกำรค ไำ กรปทระงืำณ ื ย ์ตระจสอบกะปรับรองะำ่
เ้็น้ร มำณทีผู่ ไค ไำน ำำมัน ขม ไบรรจใุนถังกำ๊ซหนงุต ไม เืือ่แำยหนรอืจ ำหนน่ำย กะปทีผู่ ไค ไำน ำำมันขม ไแำย
หนรอืจ ำหนน่ำย ใหน ไกกผู่ ไบรรจกุำ๊ซเืือ่แำยหนรอืจ ำหนน่ำย ทัำงนีำในอัตรำทีค่ณปกรรมกำร้รปกำศ
ก ำหนนม 

                    แ ไอ 17 ในกำรแอรับเง นืมเืยตำมแ ไอ 16 ใหน ไผู ไค ไำน ำำมัน้ฏ บัต  มังตอ่ข้นีำ 

                    (1) จัมท ำบัญืรัีบจำ่ยกำ๊ซ เืือ่ใหน ไกรมทปเบยีนกำรค ไำ กรปทระงืำณ ื ย ์
ตระจสอบขม ไในรปหนะำ่งเะะำท ำกำรแองผู ไค ไำน ำำมัน 
                    (2) กจ ไง้ร มำณกำ๊ซทีซ่ ืำอหนรอืขม ไมำจำก 
                           (ก) โรงกะั่น 
                          (แ) กำรน ำเแ ไำเืือ่ใื ไในรำือำณำจักร 
                           (ค) อืน่ๆ 
                    (3) กจ ไง้ร มำณกำ๊ซทีแ่ำยหนรอืจ ำหนน่ำยเืือ่บรรจใุนถังกำ๊ซหนงุต ไมใหน ไกก ่
                           (ก) ตนเอง ในกรณีทีเ่้็นผู ไบรรจกุำ๊ซม ไะย 
                          (แ) ผู ไบรรจกุำ๊ซรำยอืน่ 



                    (4) กจ ไง้ร มำณกำ๊ซทีแ่ำยหนรอืจ ำหนน่ำยเืือ่กำรอืน่นอกจำก (3) ใหน ไกก ่
                           (ก) ผู ไค ไำน ำำมันรำยอืน่ 
                           (แ) ผู ไ้ รปกอบอตุสำหนกรรมทีใ่ื ไกำ๊ซเ้็นเืืำอเืะ งในกำร้รปกอบ
อตุสำหนกรรม ระมทัำงผู ไ้ รปกอบก จกำรโรงงำน าัตตำคำร สถำนืยำบำะ กะปโรงเรยีน หนรอื
ก จกำรอืน่ทีใ่ื ไกำ๊ซเ้็นเืืำอเืะ งม ไะย 
                           (ค) สถำนบีร กำร 
                    (5) ยืน่ค ำแอรับเง นืมเืย ืร ไอมกบัค ำรับรองแองผู ไบรรจกุำ๊ซ 
                    กำรกจ ไง้ร มำณกำ๊ซตำม (2) (3) กะป (4) กะปกำรยืน่ค ำแอรับเง นืมเืยืร ไอม
กับค ำรับรองตำม (5) ใหน ไท ำตำมกบบทีก่รปทระงกำรคะังก ำหนนม กะปรับรองะำ่ถกูต ไองตำมคะำม
เ้็นจร ง กะปสง่ข้ยังกรมทปเบยีนกำรค ไำ กรปทระงืำณ ื ย ์เมอืนะปครัำง อยำ่งื ไำาำยในะนัที ่
10 แองเมอืนถัมข้ 
                    ในกรณีทีผู่ ไค ไำน ำำมันซืำอหนรอืรับกำ๊ซจำกโรงกะั่น หนรอืจำกกำรน ำเแ ไำเืือ่ใื ไใน
รำือำณำจักร กะปบรรจกุำ๊ซมังกะำ่ะในถังกำ๊ซหนงุต ไม เืือ่แำยหนรอืจ ำหนน่ำย ขมต่ ไองท ำค ำรับรอง 
ส ำหนรับกำ๊ซสะ่นทีน่ ำข้บรรจใุนถังกำ๊ซหนงุต ไม เืือ่แำยหนรอืจ ำหนน่ำยนัำน 

                    แ ไอ 18 หน ไำมม ใหน ไผู ไใมนอกจำกผู ไค ไำน ำำมันตำมแ ไอ 16 แำยหนรอืจ ำหนน่ำยกำ๊ซใหน ไกก ่

                    (1) ผู ไบรรจกุำ๊ซ 
                    (2) สถำนบีร กำร 

                    แ ไอ 19 ผู ไบรรจถัุงกำ๊ซต ไอง 

                    (1) ขมซ่ืำอหนรอืรับกำ๊ซจำกผู ไใม นอกจำกผู ไค ไำน ำำมันตำมแ ไอ 16 
                    (2) บรรจกุำ๊ซทีซ่ ืำอหนรอืขม ไมำจำกผู ไค ไำน ำำมันตำมแ ไอ 16 ในถังกำ๊ซหนงุต ไม จปแำย
หนรอืจ ำหนน่ำยกำ๊ซนัำน หนรอืน ำกำ๊ซนัำนข้ใื ไในกำรอืน่ กอ่นบรรจใุนถังกำ๊ซหนงุต ไมม ขม ไ 
                    (3) ท ำค ำรับรองตำมแ ไอ 17 ะรรคสอง มอบใหน ไกกผู่ ไค ไำน ำำมันตำมแ ไอ 16 ซึง่เ้็น
ผู ไแำยหนรอืจ ำหนน่ำยกำ๊ซ ืร ไอมกับกำรรับมอบกำ๊ซนัำน 

                    แ ไอ 20 เจ ไำแองสถำนบีร กำรต ไอง 

                    (1) ขมซ่ืำอหนรอืรับกำ๊ซจำกผู ไใมนอกจำกผู ไค ไำน ำำมันตำมแ ไอ 16 
                    (2) ขมแ่ำยหนรอืจ ำหนน่ำยกำ๊ซเ้็นเืืำอเืะ ง ส ำหนรับยำนืำหนนปในะนักะปเะะำที่
ทำงรำืกำร ก ำหนนมหน ไำมส ำหนรับแำย หนรอืจ ำหนน่ำยน ำำมันเืืำอเืะ งส ำหนรับยำนืำหนนป 

                    แ ไอ 21 หน ไำมม ใหน ไผู ไใมน ำกำ๊ซทีบ่รรจใุนถังกำ๊ซหนงุต ไม ข้ใื ไเ้็นเืืำอเืะ งส ำหนรับ
ยำนืำหนนป หนรอืถำ่ยกำ๊ซออกจำกถังกำ๊ซหนงุต ไม นอกสถำนทีบ่รรจกุำ๊ซ ขมะ่ำ่จปกรปท ำม ไะย
ะ ธกีำรใมๆ ทั ำงส  ำน 

                    แ ไอ 22 ในกรณีทีม่กีำรซืำอหนรอืขม ไมำซึง่กำ๊ซจำกผู ไรับสมั้ทำนตำมกฎหนมำย ะำ่
ม ไะยกำร  ้โตรเะยีม ซึง่เ้็นผู ไผะ ตขม ไจำกกำรกยกกำ๊ซธรรมืำต  ใหน ไผู ไซืำอหนรอืขม ไมำซึง่กำ๊ซนัำน สง่
เง นเแ ไำกองทนุ หนรอืแอรับเง นืมเืยจำกกองทนุ ในอัตรำทีค่ณปกรรมกำรก ำหนนม 
                    กำรสง่เง นเแ ไำกองทนุหนรอืกำรแอรับเง นืมเืยจำกกองทนุตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไยืน่
รำยกำรกจ ไงืน มกะป้ร มำณกำ๊ซมังกะำ่ะ กกผู่ ไรับื ำรปคำ่าำคหนะะงกำ๊ซ ืร ไอมกับกำรื ำรป
คำ่าำคหนะะงส ำหนรับกำ๊ซ (ถ ไำม)ี ทัำงนีำตำมรปเบยีบทีก่รมทรัืยำกรธรณีก ำหนนม 

                    แ ไอ 23 ในกรณีทีผู่ ไค ไำน ำำมันตำมมำตรำ 6 กหนง่ืรปรำืบัญญัต น ำำมันเืืำอเืะ ง 
ื.ศ. 2521 แำยน ำำมันเืืำอเืะ งใหน ไกกผู่ ไซ ึง่น ำน ำำมันเืืำอเืะ งนัำนข้ใื ไเ้็นะัตถมุ  บ หนรอืผู ไน ำเแ ไำ
น ำำมันเืืำอเืะ ง เแ ไำมำใื ไเ้็นะตัถมุ  บในโรงกะั่น ยกเะ ไนทีใ่ื ไเ้็นเืืำอเืะ ง 



                    (1)   ถ ไำเ้็นน ำำมันเืืำอเืะ งทีต่ ไองสง่เง นเแ ไำกองทนุ ใหน ไผู ไค ไำน ำำมันซึง่แำยหนรอืผู ไ
ซ ึง่น ำเแ ไำน ำำมันเืืำอเืะ งนัำน ขม ไรับกำรยกเะ ไนขมต่ ไองสง่เง นเแ ไำกองทนุ กตถ่ ไำมกีำรสง่เง นเแ ไำ
กองทนุกะ ไะ ใหน ไแอคนืขม ไ 
                    (2)   ถ ไำเ้็นน ำำมันเืืำอเืะ งทีจ่ปขม ไรับเง นืมเืยจำกกองทนุ ขมใ่หน ไผู ไค ไำน ำำมัน 
ซึง่แำยหนรอืผู ไซ ึง่น ำเแ ไำน ำำมันเืืำอเืะ งนัำน ขม ไรับเง นืมเืย กตถ่ ไำมกีำรขม ไรับเง นืมเืยจำก
กองทนุกะ ไะ ใหน ไสง่เง นคนืกองทนุ 

                    กำรแอรับยกเะ ไนขมต่ ไองสง่เง นเแ ไำกองทนุ กำรแอคนืเง นทีส่ง่เแ ไำกองทนุ กะป
กำรสง่เง นคนืกองทนุตำมะรรคหนนึง่ ใหน ไเ้็นข้ตำมรปเบยีบแองกรมสรรืสำม ต หนรอืรปเบยีบแอง
กรมศะุกำกร กะ ไะกตก่รณ ี

                    แ ไอ 24 ในกรณีทีต่ ไองสง่เง นเแ ไำกองทนุตำมค ำสัง่นีำ ถ ไำผู ไมหีนน ไำทีส่ง่เง นเแ ไำ
กองทนุ ขมส่ง่เง นเแ ไำกองทนุ สง่เง นเแ ไำกองทนุขมค่รบตำมจ ำนะนทีต่ ไองสง่ หนรอืขมส่ง่เง นคนื
กองทนุาำยในเะะำทีก่ ำหนนม ใหน ไกรมสรรืสำม ตส ำหนรับผู ไผะ ตน ำำมันเืืำอเืะ ง ณ โรงกะั่นกะป
จ ำหนน่ำยเืือ่ใื ไในรำือำณำจักร กะปผู ไสง่ออกน ำำมนัเืืำอเืะ ง กะปกรมศะุกำกรส ำหนรับผู ไน ำเแ ไำ
น ำำมันเืืำอเืะ ง กะปผู ไซ ึง่แำยหนรอืจ ำหนน่ำยน ำำมันเืืำอเืะ ง ใหน ไกกเ่รอืเืือ่ใื ไเม นทำงออกนอก
รำือำณำจักร กะ ไะกตก่รณี เ้็นผู ไม ำเน นกำรใหน ไมกีำรม ำเน นคม ีตำมกฎหนมำยะำ่ม ไะยกำรกก ไขแ 
กะป ไ้องกันาำะปกำรแำมกคะนน ำำมันเืืำอเืะ งโมยเร็ะ 
                    ในกรณีทีผู่ ไมหีนน ไำทีส่ง่เง นเแ ไำกองทนุ ขมส่ง่เง นเแ ไำกองทนุตำมะรรคหนนึง่ หนรอืสง่
าำยหนะังรปยปเะะำทีก่ ำหนนม ขมะ่ำ่จปถกูม ำเน นคมหีนรอืขม ่ใหน ไเสยีเง นเื ม่ในอัตรำร ไอยะปสำมตอ่
เมอืน แองจ ำนะนเง นมังกะำ่ะ ทั ำงนีำ นับกตะ่นัทีค่รบก ำหนนมสง่ กะปใหน ไถอืะำ่เง นเื ม่นีำ เ้็นเง นที่
ต ไองสง่เแ ไำกองทนุม ไะย 
                    ในกำรค ำนะณรปยปเะะำตำมะรรคสอง เศษแองเมอืนใหน ไนับเ้็นหนนึง่เมอืน 

                    แ ไอ 25 เง นทีส่ง่เแ ไำกองทนุ กะปเง นืมเืยทีข่ม ไรับจำกกองทนุตำมค ำสัง่นีำ ใหน ไ
ถอืเ้็นรำยจำ่ยหนรอืเง นขม ไ กะ ไะกตก่รณี ตำม้รปมะะรัษฎำกร 

                    แ ไอ 26 กำรแอรับเง นืมเืยตำมค ำสัง่นำยกรัฐมนตร ีทีย่กเะ กโมยค ำสัง่นีำ หนำก
ม ขม ไกรปท ำาำยในเก ไำส บะนั นับกตะ่นัทีค่ ำสัง่นีำใื ไบังคับ หน ไำมม ใหน ไ้ ะัมกรปทระงกำรคะังรับขะ ไ
ื จำรณำ 

                    แ ไอ 27 บรรมำค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีีถ่กูยกเะ กตำมแ ไอ 1 กหนง่ค ำสัง่นีำ ระมทัำง
รปเบยีบกะป้รปกำศทีอ่อกตำมค ำสัง่มังกะำ่ะ ใหน ไใื ไบังคับตอ่ข้ส ำหนรับกรณีทีม่กีำรฝ่ำฝืน 
หนรอืขม่้ ฏ บัต  ตำมค ำสัง่มงักะำ่ะ ระมทัำงกำรสง่เง นเแ ไำกองทนุ กะปกำรแอรับเง นืมเืย กะปกำร
จำ่ยเง นจำกกองทนุตำมค ำสัง่นัำนกอ่นะนัทีค่ ำสัง่นีำใื ไบังคับม ไะย 

                    แ ไอ 28 ในกรณีทีม่ี้ ัญหนำในกำรตคีะำมเกีย่ะกับกำร้ฏ บัต  ตำมค ำสัง่นีำ ใหน ไผู ไซ ึง่
เกีย่ะแ ไอง น ำเสนอคณปกรรมกำรื จำรณำะ น จฉัย กะปใหน ไค ำะ  น จฉัยมังกะำ่ะเ้็นทีส่มุ 

                    แ ไอ 29 ค ำสัง่นีำใหน ไใื ไบังคับตั ำงกตะ่นัที ่12 กันยำยน ื.ศ. 2540 เ้็นต ไนข้ 

                                              สัง่ ณ ะนัที ่12 กันยำยน ื.ศ. 2540 

(ะงนำม)  ืะเอก   ืะะ ต ยงใจยทุธ 
                   (ืะะ ต ยงใจยทุธ) 

                  นำยกรัฐมนตร ี

  



  

้รปกำศในรำืก จจำนุเบกษำ ฉบับ้รปกำศท่ัะข้ เะม่ 114 ตอนที ่84ง ะงะนัที ่22 กันยำยน 
ื.ศ. 2540 

  

  

 


