คำสงั่ นำยกรัฐมนตรี
ที่ 2/2542
ื้ เพลิง
เรือ
่ ง กำหนดมำตรกำรเพือ
่ แก ้ไขและป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
--------------โดยทีค
่ ณะรัฐมนตรีมม
ี ติเมือ
่ วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2542 เห็นชอบนโยบำย "กำร
พัฒนำอุตสำหกรรมก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวของประเทศไทย" ซงึ่ กำหนดให ้มีกำรยกเลิกกำร
ควบคุมรำคำจำหน่ำยก๊ำซหุงต ้ม และกำรปรับระบบกำรค ้ำให ้ผู ้ค ้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 6 รับผิดชอบ
กำรบรรจุจำหน่ำยก๊ำซหุงต ้ม ร่วมกับผู ้บรรจุกำ๊ ซ จึงจำเป็ นต ้องแก ้ไขเพิม
่ เติมคำสงั่ นำยกรัฐมนตรี
ื้ เพลิง ลง
ที่ 1/2540 เรือ
่ ง กำหนดมำตรกำรเพือ
่ แก ้ไขและป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
วันที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2540 เพือ
่ ให ้กำรปฏิบัตแ
ิ ละกำรดำเนินกำรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจก๊ำซ
สอดคล ้องกับ นโยบำยดังกล่ำว
ฉะนัน
้ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 และ 5 แห่งพระรำชกำหนดแก ้ไขและ
ื้ เพลิง พ.ศ. 2516 นำยกรัฐมนตรีจงึ มีคำสงั่ กำหนด
ป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
ื้ เพลิงไว ้ ดังต่อไปนี้
มำตรกำรเพือ
่ แก ้ไขและป้ องกันภำวะกำรขำดแคลน น้ ำมันเชอ
ข ้อ 1 ให ้ยกเลิกข ้อ 16 ของคำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2540 เรือ
่ ง กำหนด
ื้ เพลิง ลงวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ.
มำตรกำรเพือ
่ แก ้ไขและป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
้
2540 และให ้ใชควำมต่
อไปนีแ
้ ทน
้
"ข ้อ 16 เพือ
่ ให ้มีกำ๊ ซสำหรับประชำชนใชในกำรหุ
งต ้มอย่ำงพอเพียง ผู ้ค ้ำน้ ำมัน
ื้ เพลิง พ.ศ. 2521 ซงึ่ ขำยหรือจำหน่ำยก๊ำซทีบ
ตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัตน
ิ ้ ำมันเชอ
่ รรจุ
่ ังก๊ำซหุงต ้ม และจำหน่ำยให ้ทั่วถึงทุกอำเภอทีม
ในถังก๊ำซหุงต ้ม ต ้องจัดให ้มีกำรบรรจุกำ๊ ซใสถ
่ ี
กำรใชถั้ งก๊ำซหุงต ้ม ซงึ่ แสดงเครือ
่ งหมำยกำรค ้ำของตน
ในกำรบรรจุกำ๊ ซหรือจำหน่ำยตำมวรรคหนึง่ ผู ้ค ้ำน้ ำมันดังกล่ำว อำจมอบหมำย
ให ้ผู ้ค ้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 6 รำยอืน
่ หรือผู ้บรรจุกำ๊ ซเป็ นผู ้ดำเนินกำรแทนได ้ โดยต ้องได ้รับ
อนุญำตจำกอธิบดีกรมทะเบียนกำรค ้ำ ทัง้ นี้ กำรยืน
่ ขออนุญำต กำรเปลีย
่ นแปลง กำรยกเลิก
และกำรดำเนินกำรอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องให ้เป็ นไปตำมระเบียบทีก
่ รมทะเบียนกำรค ้ำกำหนด
ื้ เพลิง พ.ศ. 2521 หรือผู ้
ผู ้ค ้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัตน
ิ ้ ำมันเชอ
บรรจุกำ๊ ซซงึ่ ดำเนินกำรแทนผู ้ค ้ำน้ ำมันดังกล่ำว ต ้องทำกำรปิ ดผนึกลิน
้ (Value) ถังก๊ำซหุงต ้ม
ทุกครัง้ ทีบ
่ รรจุกำ๊ ซ และต ้องมีเครือ
่ งหมำยประจำตัวแสดงไว ้ทีอ
่ ป
ุ กรณ์ปิดผนึกลิน
้ (Seal) ถังก๊ำซ
หุงต ้ม โดยต ้องปฏิบต
ั ใิ ห ้เป็ นไปตำมระเบียบของกรมทะเบียนกำรค ้ำ ในกำรขอรับเครือ
่ งหมำย
ประจำตัว กำรปิ ดผนึกลิน
้ กำรแสดงเครือ
่ งหมำยประจำตัว และกำรดำเนินกำรอืน
่ ๆ ทีจ
่ ำเป็ น
เพือ
่ ให ้กำรปฏิบัตเิ ป็ นไปตำมทีก
่ ำหนดไว ้ข ้ำงต ้น

เพือ
่ ประโยชน์ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัตข
ิ องผู ้ค ้ำน้ ำมัน ตำมมำตรำ 6 และผู ้
บรรจุกำ๊ ซ ให ้เป็ นไปตำมทีก
่ ำหนดในวรรคสำม ให ้อธิบดีกรมทะเบียนกำรค ้ำออกประกำศแต่งตัง้
ข ้ำรำชกำรในกรมทะเบียนกำรค ้ำ กรมโยธำธิกำร กรมโรงงำนอุตสำหกรรม และสำนั กงำนตำรวจ
แห่งชำติ เป็ นพนักงำนเจ ้ำหน ้ำที่ รวมทัง้ กำหนดกำรออกบัตรประจำตัว และกำรดำเนินกำรอืน
่ ๆ
ทีจ
่ ำเป็ นสำหรับกำรตรวจสอบในท ้องทีก
่ รุงเทพมหำนคร และให ้ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดออกประกำศ
แต่งตัง้ ข ้ำรำชกำร ในสำนั กงำนพำณิชย์จังหวัด สำนั กงำนทะเบียนกำรค ้ำจังหวัด สำนักงำน
โยธำธิกำรจังหวัด สำนั กงำนอุตสำหกรรมจังหวัด และกองบังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัด เป็ น
พนักงำนเจ ้ำหน ้ำที่ รวมทัง้ กำหนดกำรออกบัตรประจำตัวและกำรดำเนินกำรอืน
่ ๆ ทีจ
่ ำเป็ น
สำหรับกำรตรวจสอบในท ้องทีจ
่ ังหวัดต่ำงๆ แต่ละจังหวัด
ื้ เพลิง พ.ศ. 2521 ผู ้ที่
ผู ้ค ้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัตน
ิ ้ ำมันเชอ
่ ัง
ได ้รับอนุญำตให ้เป็ นผู ้ดำเนินกำรแทนผู ้ค ้ำน้ ำมันตำมวรรคสอง และผู ้จำหน่ำยก๊ำซทีบ
่ รรจุใสถ
ก๊ำซหุงต ้มแล ้ว ต ้องยินยอมให ้พนักงำนเจ ้ำหน ้ำที่ ทีไ่ ด ้รับกำรแต่งตัง้ ตำมวรรคส ี่ เข ้ำไปใน
สถำนทีบ
่ รรจุกำ๊ ซ เก็บรักษำก๊ำซ หรือจำหน่ำยก๊ำซ เพือ
่ ทำกำรตรวจสอบกำรปฏิบัตต
ิ ำมที่
กำหนดในวรรคสำม
ในกรณีทพ
ี่ นักงำนเจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบพบว่ำ ผู ้ทีไ่ ด ้รับอนุญำตให ้เป็ น
ผู ้ดำเนินกำรแทนผู ้ค ้ำน้ ำมันตำมวรรคสอง ปฏิบัตไิ ม่ถก
ู ต ้องตำมทีก
่ ำหนดในวรรคสำม ไม่วำ่ จะถูก
ดำเนินคดีหรือไม่ ให ้อธิบดีกรมทะเบียนกำรค ้ำมีอำนำจสงั่ เพิกถอนกำรอนุญำตตำมวรรคสองได ้
ทุกรำย และแจ ้งให ้ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดทีต
่ งั ้ ของผู ้ถูกเพิกถอนทรำบ และให ้ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดมี
อำนำจสงั่ เพิกถอนได ้เฉพำะรำยทีต
่ งั ้ อยูใ่ นเขต จังหวัดของตน และแจ ้งให ้อธิบดีกรมทะเบียน
กำรค ้ำทรำบ"
ข ้อ 2 ให ้เพิม
่ ข ้อควำมต่อไปนีเ้ ป็ นข ้อ 16 ทวิ ของคำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2540
ื้ เพลิง ลงวันที่ 12
เรือ
่ ง กำหนดมำตรกำรเพือ
่ แก ้ไขและป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
กันยำยน พ.ศ. 2540
่ ัง
"ข ้อ 16 ทวิ ห ้ำมมิให ้ผู ้ใดขำยหรือจำหน่ำยหรือมีไว ้จำหน่ำย ซงึ่ ก๊ำซทีบ
่ รรจุใสถ
ก๊ำซหุงต ้มแล ้ว โดยไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ปิดผนึกลิน
้ หรือเครือ
่ งหมำยประจำตัว ตำมทีก
่ ำหนดในข ้อ 16
วรรคสำม"
ข ้อ 3 ให ้ยกเลิกข ้อ 17 ของคำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2540 เรือ
่ ง กำหนด
ื้ เพลิง ลงวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ.
มำตรกำรเพือ
่ แก ้ไขและป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
้
2540 และให ้ใชควำมต่
อไปนีแ
้ ทน
"ข ้อ 17 ห ้ำมมิให ้ผู ้ใดขำยหรือจำหน่ำยก๊ำซให ้แก่ผู ้บรรจุกำ๊ ซ หรือฝำก หรือ
กระทำด ้วยวิธก
ี ำรใดๆ ให ้ผู ้บรรจุกำ๊ ซมีกำ๊ ซอยูใ่ นครอบครอง ยกเว ้นก๊ำซทีไ่ ด ้มำจำกกำรเป็ น
ผู ้ดำเนินกำรบรรจุกำ๊ ซแทนผู ้ค ้ำน้ ำมัน ตำมข ้อ 16 วรรคสอง หรือก๊ำซทีบ
่ รรจุในถังก๊ำซหุงต ้ม
แล ้ว"
ข ้อ 4 ให ้ยกเลิกข ้อ 18 ของคำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2540 เรือ
่ ง กำหนด
ื้ เพลิง ลงวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ.
มำตรกำรเพือ
่ แก ้ไขและป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
้
2540 และให ้ใชควำมต่
อไปนีแ
้ ทน
"ข ้อ 18 ห ้ำมมิให ้ผู ้ใดนอกจำกผู ้ค ้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัตน
ิ ้ ำมัน
ื้ เพลิง พ.ศ. 2521 ขำยหรือจำหน่ำยก๊ำซให ้แก่สถำนีบริกำร ยกเว ้นก๊ำซทีบ
เชอ
่ รรจุในถังก๊ำซหุง
ต ้มแล ้ว"

ข ้อ 5 ให ้ยกเลิกข ้อ 19 ของคำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2540 เรือ
่ ง กำรกำหนด
ื้ เพลิง ลงวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ.
มำตรกำรเพือ
่ แก ้ไขและป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
้
2540 และให ้ใชควำมต่
อไปนีแ
้ ทน
"ข ้อ 19 ผู ้บรรจุกำ๊ ซต ้อง
ื้ หรือรับก๊ำซหรือรับฝำกหรือกระทำด ้วยวิธก
(1) ไม่ซอ
ี ำรใดๆ ให ้มีกำ๊ ซอยูใ่ น
ครอบครอง ยกเว ้นก๊ำซทีไ่ ด ้มำจำกกำรเป็ นผู ้ดำเนินกำรบรรจุกำ๊ ซแทนผู ้ค ้ำน้ ำมันตำมข ้อ 16
วรรคสอง หรือก๊ำซทีบ
่ รรจุในถังก๊ำซหุงต ้มแล ้ว
(2) ไม่นำก๊ำซทีไ่ ด ้มำจำกกำรเป็ นผู ้ดำเนินกำรบรรจุกำ๊ ซแทนผู ้ค ้ำน้ ำมันตำมข ้อ
้
่ ังก๊ำซหุงต ้ม"
16 วรรคสอง ไปขำยหรือจำหน่ำย หรือใชในกำรอื
น
่ ก่อนนำไปบรรจุใสถ
ข ้อ 6 ให ้ยกเลิกข ้อ 20 ของคำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2540 เรือ
่ งกำรกำหนด
ื้ เพลิง ลงวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ.
มำตรกำรเพือ
่ แก ้ไขและป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
้
2540 และให ้ใชควำมต่
อไปนีแ
้ ทน
"ข ้อ 20 เจ ้ำของสถำนีบริกำรต ้อง
ื้ หรือรับก๊ำซจำกผู ้ใดนอกจำกผู ้ค ้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 6 แห่ง
(1) ไม่ซอ
ื้ เพลิง พ.ศ. 2521 ยกเว ้นก๊ำซทีบ
พระรำชบัญญัตน
ิ ้ ำมันเชอ
่ รรจุในถังก๊ำซหุงต ้มแล ้ว
ื้ เพลิงสำหรับยำนพำหนะ ในวันและเวลำที่
(2) ไม่ขำยหรือจำหน่ำยก๊ำซเป็ นเชอ
ื้ เพลิงสำหรับยำนพำหนะ"
ทำงรำชกำรกำหนดห ้ำมสำหรับขำย หรือจำหน่ำยน้ ำมันเชอ
ข ้อ 7 คำสงั่ นีใ้ ห ้ใชบั้ งคับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎำคม 2542 เป็ นต ้นไป
สงั่ ณ วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2542
(ลงนำม) ชวน หลีกภัย
(นำย ชวน หลีกภัย)
นำยกรัฐมนตรี

