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คําสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑/๒๕๕๕
เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓๘) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกี่ยวกับนโยบายการกําหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยให้กําหนดอัต ราเงิน ส่งเข้ากองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับก๊าซที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กิโลกรัมละ ๑ บาท ตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น ต้น ไป สมควรแก้ ไขเพิ่ม เติ มคํา สั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗
เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การส่งเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซโปรเปน
และก๊าซบิว เทนที่ผลิต จากโรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อนํามาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในโรงอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓ (๑) และ (๓) แห่งพระราชกําหนดแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ย กเลิกความในข้อ ๘ ของคําสั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง กําหนด
มาตรการเพื่ อ แก้ ไ ขและป้ อ งกั น ภาวะการขาดแคลนน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ลงวั น ที่ ๒๓ ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ในกรณีที่ค ณะกรรมการกําหนดให้มีการส่งเงิน เข้ากองทุน สําหรับน้ํามัน เชื้อเพลิง
ที่ทําในราชอาณาจัก ร ให้ ผู้ผลิต น้ํ ามัน เชื้อเพลิ ง ณ โรงกลั่น และจําหน่ ายเพื่ อใช้ในราชอาณาจัก ร
ส่ง เงิน เข้ ากองทุ น ตามปริม าณน้ํา มั น เชื้ อ เพลิ งที่ ผ ลิ ต และจํ า หน่า ยเพื่ อ ใช้ใ นราชอาณาจัก รในอั ต รา
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การจําหน่ายตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงกรณีที่ผู้ผลิตน้ํามัน เชื้อเพลิง ณ โรงกลั่น
ได้นําน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตมาใช้ในกิจการของตนเองด้วย
การส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งแก่กรมสรรพสามิตพร้อมกับการชําระภาษีสําหรับ
น้ํามันเชื้อเพลิง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนด”
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง กําหนด
มาตรการเพื่ อ แก้ ไ ขและป้ อ งกั น ภาวะการขาดแคลนน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ลงวั น ที่ ๒๓ ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้ค้าน้ํามัน ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญ ญัติการค้าน้ํามัน เชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ซึ่งนําน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น หรือในกรณี
ที่ผู้นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น ทั้งนี้ ยกเว้นน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซโปรเปน และก๊าซบิวเทนที่ผลิตจากโรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงหรือโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติเพื่อนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
(๑) ถ้าเป็ นน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งที่ต้ องส่ งเงิ นเข้ ากองทุ น ให้ ผู้ค้ าน้ํ ามันซึ่ งขายหรือผู้ ซึ่ งนํ าเข้าน้ํ ามั น
เชื้อเพลิงนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน แต่ถ้ามีการส่งเงินเข้ากองทุนแล้ว ให้ขอคืนได้
(๒) ถ้า เป็ น น้ํ า มัน เชื้ อเพลิง ที่จ ะได้ รับ เงิ น ชดเชยจากกองทุน ไม่ใ ห้ผู้ ค้ าน้ํ ามั น ซึ่ ง ขายหรื อ
ผู้ซึ่งนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นได้รับเงินชดเชย แต่ถ้ามีการได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้ว ให้ส่งเงินคืนกองทุน
การขอรับยกเว้น ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน การขอคืนเงินที่ส่งเข้ากองทุน และการส่งเงินคืน
กองทุน ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบีย บที่อธิบดีกรมสรรพสามิต หรืออธิบดีกรมศุลกากรกําหนด
แล้วแต่กรณี”
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

