
 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

คําสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่  ๒/๒๕๕๒ 

เร่ือง  กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 

ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายบรรเทาผลกระทบดานพลังงานตอประชาชน  โดยกําหนดมาตรการตาง  ๆ 
ซ่ึงมาตรการหนึ่งคือการลดราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว   และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  บี  ๕   
โดยการลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
จากการปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันตามนโยบายของรัฐ  ทําใหเกิดการขาดทุนในปริมาณน้ํามันคงเหลือ 
ที่ไดมาในราคากอนปรับลด  ซ่ึงอาจทําใหผูคาน้ํามันและเจาของสถานีบริการลดปริมาณการจําหนาย 
หรืองดการจําหนายเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน  สงผลใหอาจเกิดภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  
ดังนั้น  เพื่อปองกันปญหาดังกลาว  จึงจําเปนตองจายเงินชดเชยผลขาดทุนใหแกผูคาน้ํามัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  แหงพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๑๖  นายกรัฐมนตรีจึงออกคําส่ังไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในคําส่ังนี้ 
“น้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  น้ํามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา  น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  บี  ๕   

ซ่ึงมีลักษณะและคุณภาพตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด  และน้ํามันดีเซลพื้นฐาน   
“ผูคาน้ํามัน”  หมายความวา  ผูคาน้ํามันตามมาตรา  ๗  ผูคาน้ํามันตามมาตรา  ๑๐  และผูคาน้ํามัน

ตามมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
“สถานีบริการ”  หมายความวา  สถานที่สําหรับจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกประชาชนโดยวิธี

เติมหรือใสลงในที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ  โดยใชมาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย 
วาดวยมาตราชั่งตวงวัด  ที่ติดต้ังไวเปนประจํา  ซ่ึงไดจดทะเบียนเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา  ๑๑   
แหงพระราชบัญญติัการคาน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

“เจาของสถานีบริการ”  หมายความวา  ผูมีกรรมสิทธิ์ในสถานีบริการและในกรณีที่เจาของ
สถานีบริการเปนนิติบุคคลใหถือวากรรมการผูจัดการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดที่รับผิดชอบการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้นเปนเจาของสถานีบริการดวย   

“ประกาศราคาขายปลีก”  หมายความวา  ประกาศราคาขายปลีกของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงานตามขอ  ๒   
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“อัตราเงินชดเชย”  หมายความวา  อัตราชดเชยตามประกาศราคาขายปลีกของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน   

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  (องคการมหาชน)  ที่จัดต้ังข้ึนตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน   
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนน้ํามนัเชื้อเพลิงที่จัดต้ังข้ึนตามคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗  

เร่ือง  กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการ  ลูกจาง  พนักงานราชการ  และเจาหนาที่ของรัฐ  

ของกระทรวงพลังงาน   กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพาณิชย  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนนิการตามคําส่ังนายกรัฐมนตรีนี้  

ขอ ๒ เมื่อมีประกาศลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อสงเสริม 
การอนุรักษพลังงานตามนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบดานพลังงานตอประชาชน  ใหสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานประกาศราคาขายปลีกใหมซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราเงินสงเขากองทุน  
และภาษีอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งกําหนดเวลาที่ราคาขายปลีกใหมใชบังคับ  เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ผูคาน้ํามันและเจาของสถานีบริการ  รับทราบและปฏิบัติตามคําส่ังนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ 

ขอ ๓ เมื่อมีการประกาศราคาขายปลีกตามขอ  ๒  ใหผูคาน้ํามันและเจาของสถานีบริการ
ไดรับเงินชดเชยจากกองทุนในปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ  ในเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวัน
กอนวันที่ราคาขายปลีกใหมตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานมีผลใชบังคับ  คูณดวย
อัตราเงินชดเชยตามประกาศราคาขายปลีก 

ขอ ๔ ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ในการจายเงินจากกองทุนตามคําส่ังนี้  โดยใหมีอํานาจ
กําหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามคําส่ังนี้ตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๕ เมื่อมีประกาศราคาขายปลีกตามขอ  ๒  ให 
(๑) ผูคาน้ํามัน  หรือเจาของสถานีบริการ  ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (ก) หยุดขายหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือสถานีบริการ  

ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันกอนวันที่ราคาขายปลีกใหมตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงานมีผลใชบังคับ  จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะไดไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือแลว  
เวนแตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจะมีเหตุผลสมควรสั่งเปนอยางอื่น 
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 (ข) ตรวจสอบผลการตรวจวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือในแบบตรวจวัดปริมาณ
น้ํามันคงเหลือ  และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจวัด 

 (ค) แจงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูในระหวางการขนสง  ที่ซ้ือหรือไดจากผูผลิตและ 
โรงกล่ันน้ํามันในราชอาณาจักร  ที่ส่ังหรือนําเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักร  รวมทั้งปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ผูคาน้ํามันจายจากคลังน้ํามัน  เพื่อสงไปใหแกเจาของสถานีบริการกอนเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  
ของวันกอนวันที่ราคาขายปลีกใหมตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานมีผลใชบังคับ   
และสงมอบใหแกเจาของสถานีบริการภายหลังเวลาดังกลาว  หรือมาถึงสถานีบริการภายหลังเวลาดังกลาว  
รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงที่รับฝากจากผูอื่น  (ถามี)  ตอกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  อยางชาไมเกิน
เจ็ดวันทําการนับแตวันที่มีการตรวจวัด 

 ทั้งนี้  กรณีที่เจาของสถานีบริการไมอยู  ณ  สถานีบริการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังนี้   
ใหพนักงานหรือลูกจางที่จัดการดูแลสถานีบริการมีหนาที่ปฏิบัติตามคําส่ังนี้แทนเจาของสถานีบริการได 

(๒) กรมธุรกิจพลังงาน  แจงเปนหนังสือใหผูคาน้ํามันและเจาของสถานีบริการทราบจํานวน
เงินชดเชยที่พึงไดรับจากกองทุน  ซ่ึงคํานวณจากปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิที่ไดสงเงินเขา
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนดิแลว  คูณดวยอัตราเงินชดเชยพรอมกับสงสําเนาหนังสือใหสถาบันทราบ  
และใหผูคาน้ํามันและเจาของสถานีบริการดังกลาวนําหนังสือของกรมธุรกิจพลังงานไปขอรับเงินชดเชย
จากสถาบัน  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว   

ขอ ๖ การคํานวณปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิตามขอ  ๓  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวธิีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด 

ขอ ๗ เมื่อมีประกาศราคาขายปลีก  ตามขอ  ๒  ให 
(๑) กระทรวงพลังงาน  ปฏิบัติดังตอไปนี้   
 (ก)  ส่ังใหกรมธุรกิจพลังงาน  และสํานักงานพลังงานจังหวัด  สงเจาหนาที่ไปตรวจสอบ

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  คลังน้ํามันและสถานีบริการทุกแหงในกรุงเทพมหานคร  และ 
ในจังหวัดที่รับผิดชอบ  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันกอนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ 

 (ข)  ส่ังใหสํานักงานพลังงานจังหวัด   มีหนาที่รวบรวมผลการตรวจสอบปริมาณ 
น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือที่ไดปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นนําเสนอผูวาราชการจังหวัด  เพื่อนําสงให 
กรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  อยางชาไมเกินเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม 
ใชบังคับ 
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(๒) กระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 ส่ังใหผูวาราชการจังหวัดรับผิดชอบและสั่งการใหนายอําเภอทองที่สงเจาหนาที่ของ

หนวยงานในทองที่  ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  สถานีบริการในจังหวัด 
ที่รับผิดชอบรวมกับสํานักงานพลังงานจังหวัด  สํานักงานการคาภายในจังหวัด  กองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันกอนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ  
และรวบรวมผลการตรวจสอบปริมาณน้ํามันคงเหลือดังกลาว  นําสงกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 

(๓) กระทรวงพาณิชย  ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (ก) ส่ังใหกรมการคาภายในสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ   

ณ  สถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  รวมกับเจาหนาที่ตํารวจและกรมธุรกิจพลังงาน  ต้ังแตเวลา  
๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันกอนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ  และสงผลการตรวจสอบปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือตามแบบที่กําหนด  ไปยังกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  อยางชาไมเกิน
เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ 

 (ข) ส่ังใหสํานักงานการคาภายในจังหวัด  สงเจาหนาที่ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  สถานีบริการน้ํามันในจังหวัดที่รับผิดชอบ  รวมกับเจาหนาที่  กองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด  อําเภอทองที่  และสํานักงานพลังงานจังหวัด  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวัน
กอนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ       

(๔) สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ปฏิบัติดังตอไปนี้   
 (ก) ส่ังใหเจาหนาที่ตํารวจ  ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  สถานีบริการ  

รวมกับกรมธุรกิจพลังงาน  และกรมการคาภายใน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  
ของวันกอนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ  และสงผลการตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ
ตามแบบที่กําหนด  ไปยังกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  อยางชาไมเกินเจ็ดวันทําการนับแตวันที่
ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ 

 (ข) ส่ังใหกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  สงเจาหนาที่ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  สถานีบริการน้ํามันในจังหวัดที่รับผิดชอบรวมกับนายอําเภอทองที่  สํานักงาน
พลังงานจังหวัด  และสํานักงานการคาภายในจังหวัด  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันกอนวันที่
ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่เขาตรวจวัดปริมาณน้ํามันคงเหลือตามขอ  ๗  ลงลายมือชื่อ
รับรองผลการตรวจวัดในแบบตรวจวัดปริมาณน้ํามันคงเหลือ 

ขอ ๙ ในกรณีที่มีปญหาในการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําส่ังนี้  ใหผูซ่ึงเกี่ยวของ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  (กบง.)  พจิารณาวินิจฉัยและใหถือวาคําวินิจฉัยดังกลาว
เปนที่สุด 

ขอ ๑๐ คําส่ังนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 


