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คําส่ังนายกรัฐมนตรี 
ที่  ๙/๒๕๕๔  

เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานต่อประชาชน  โดยกําหนดมาตรการ
ต่าง ๆ  ซ่ึงมาตรการหนึ่งคือการลดหรือยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นการชั่วคราว   
โดยปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง  ทําให้เกิดการขาดทุนในปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือที่ได้มา
ในราคาก่อนปรับลด  ซ่ึงอาจทําให้ผู้ค้าน้ํามันลดปริมาณการจําหน่ายหรืองดการจําหน่ายเพื่อหลีกเลี่ยง
การขาดทุน  ส่งผลให้อาจเกิดภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ดังนั้น  เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว   
จึงจําเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อชดเชยผลการขาดทุนให้แก่ผู้ค้าน้ํามัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  (๑)  แห่งพระราชกําหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๑๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
นายกรัฐมนตรีจึงออกคําส่ังไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๒/๒๕๕๒  เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไข 
และป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ในคําส่ังนี้ 
“น้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความว่า  น้ํามันเบนซินออกเทน  ๙๑  น้ํามันเบนซินออกเทน  ๙๕  

น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  ซ่ึงมีลักษณะและคุณภาพตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  และน้ํามันดีเซลพื้นฐาน 

“ผู้ค้าน้ํามัน”  หมายความว่า  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๑๐  และ 
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

“สถานีบริการ”  หมายความว่า  สถานที่สําหรับจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนโดยวิธี
เติมหรือใส่ลงในที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ  โดยใช้มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย 
ว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด  ที่ติดตั้งไว้เป็นประจํา  ซ่ึงได้จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๑๑   
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

“เจ้าของสถานีบริการ”  หมายความว่า  ผู้มีกรรมสิทธิ์ในสถานีบริการ  และในกรณีที่ผู้มี
กรรมสิทธิ์ในสถานีบริการเป็นนิติบุคคลให้ถือว่ากรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลที่รับผิดชอบ 
การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นเป็นเจ้าของสถานีบริการด้วย   

“ประกาศราคาขายปลีก”  หมายความว่า  ประกาศราคาขายปลีกของสํานักงานนโยบาย 
และแผนพลังงานตามข้อ  ๓ 
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“อัตราเงินชดเชย”  หมายความว่า  อัตราชดเชยตามประกาศราคาขายปลีกของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน   

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  (องค์การมหาชน)  ที่จัดตั้งขึ้น 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน   
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่จัดตั้งขึ้นตามคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗   

เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  ของกระทรวงพลังงาน  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพาณิชย์  และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามคําส่ังนายกรัฐมนตรีนี้ 

ข้อ ๓ เม่ือมีประกาศลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนตามนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบ
ด้านพลังงานต่อประชาชน  ให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานประกาศราคาขายปลีกใหม่  อัตราเงิน
ชดเชย  และภาษีอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งกําหนดเวลาที่ราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ  เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  และผู้ค้าน้ํามันรับทราบและปฏบัิติตามคําส่ังนี้ 

ข้อ ๔ เม่ือมีการประกาศราคาขายปลีกตามข้อ  ๓  ให้ผู้ค้าน้ํามันได้รับเงินชดเชยจากกองทุน
ในปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ  ในเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันที่ราคาขายปลีกใหม่
ตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานมีผลใช้บังคับ  คูณด้วยอัตราเงินชดเชยตามประกาศ
ราคาขายปลีก 

ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ในการจ่ายเงินจากกองทุนตามคําส่ังนี้  โดยให้มีอํานาจ
กําหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามคําส่ังนี้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๖ เม่ือมีประกาศราคาขายปลีกตามข้อ  ๓  ให้ 
(๑) ผู้ค้าน้ํามันหรือเจ้าของสถานีบริการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (ก) หยุดขายหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการ   

ตั้งแต่เวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันที่ราคาขายปลีกใหม่ตามประกาศสํานักงานนโยบาย 
และแผนพลังงานมีผลใช้บังคับ  จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
คงเหลือแล้ว  เว้นแต่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจะมีเหตุผลสมควรส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

 (ข) ตรวจสอบผลการตรวจวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือในแบบตรวจสอบปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ  และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจวัด 
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 (ค) แจ้งปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง  ที่ซ้ือหรือได้จากผู้ผลิตและโรงกลั่น
น้ํามันในราชอาณาจักร  ที่ส่ังหรือนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร  รวมทั้งปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ผู้ค้าน้ํามันจ่ายจากคลังน้ํามัน  เพื่อส่งไปให้แก่เจ้าของสถานีบริการก่อนเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวัน
ก่อนวันที่ราคาขายปลีกใหม่ตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานมีผลใช้บังคับ  และส่งมอบ
ให้แก่เจ้าของสถานีบริการภายหลังเวลาดังกล่าว  หรือมาถึงสถานีบริการภายหลังเวลาดังกล่าว  รวมทั้ง
น้ํามันเชื้อเพลิงที่รับฝากจากผู้อ่ืน  (ถ้ามี)  ต่อกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  อย่างช้าไม่เกิน 
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่มีการตรวจวัด 

ทั้งนี้  กรณีที่เจ้าของสถานีบริการไม่อยู่  ณ  สถานีบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคําส่ังนี้   
ให้พนักงานหรือลูกจ้างที่จัดการดูแลสถานีบริการมีหน้าที่ปฏิบัติตามคําส่ังนี้แทนเจ้าของสถานีบริการได้   

(๒) กรมธุรกิจพลังงาน  แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ค้าน้ํามันทราบจํานวนเงินชดเชยที่พึงได้รับจาก
กองทุน  ซ่ึงคํานวณจากปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิที่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนแต่ละชนิดแล้วคูณด้วย
อัตราเงินชดเชย  พร้อมกับส่งสําเนาหนังสือให้สถาบันทราบ  และให้ผู้ค้าน้ํามันดังกล่าวนําหนังสือ 
ของกรมธุรกิจพลังงานไปขอรับเงินชดเชยจากสถาบัน  ภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว   

ข้อ ๗ การคํานวณปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิตามข้อ  ๔  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด 

ข้อ ๘ เม่ือมีประกาศราคาขายปลีกตามข้อ  ๓  ให้ 
(๑) กระทรวงพลังงาน  ปฏิบัติดังต่อไปนี้   
 (ก) ส่ังให้กรมธุรกิจพลังงานและสํานักงานพลังงานจังหวัด  ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  คลังน้ํามันและสถานีบริการทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร  
และในจังหวัดที่รับผิดชอบ  ตั้งแต่เวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่ 
ใช้บังคับ 

 (ข) ส่ังให้สํานักงานพลังงานจังหวัด  รวบรวมผลการตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 
คงเหลือจากทุกสายตรวจ  นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  เพื่อนําส่งให้กรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 
อย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ 

(๒) กระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 ส่ังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบ  ส่ังการให้นายอําเภอท้องที่ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ของหน่วยงานในท้องที่  และผู้บริหารท้องถิ่น  ส่งพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย  
ไปร่วมตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  สถานีบริการในพื้นที่ จังหวัดที่รับผิดชอบ   
ตั้งแต่เวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ  และรวบรวมผลการ
ตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือดังกล่าว  นําส่งสํานักงานพลังงานจังหวัด  กระทรวงพลังงาน  
อย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ 
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(๓) กระทรวงพาณิชย์  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 ส่ังให้สํานักงานการค้าภายในจังหวัด  ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปร่วมตรวจสอบปริมาณน้ํามัน 

เชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  สถานีบริการในจังหวัดที่รับผิดชอบ  ตั้งแต่เวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันที่ 
ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ  และรวบรวมผลการตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ
ดังกล่าวนําส่งสํานักงานพลังงานจังหวัด  กระทรวงพลังงาน  อย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่
ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ   

(๔) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ปฏิบัติดังต่อไปนี้   
 (ก) ส่ังให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ  ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  สถานีบริการ  

ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่เวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันที่
ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ   

 (ข) ส่ังให้ตํารวจภูธรจังหวัด  ส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจไปร่วมตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
คงเหลือ  ณ  สถานีบริการน้ํามันในจังหวดัที่รับผิดชอบ  ตั้งแต่เวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันที่ 
ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ  และรวบรวมผลการตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ
ดังกล่าวนําส่งสํานักงานพลังงานจังหวัด  กระทรวงพลังงาน  อย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่
ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ   

ข้อ ๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อย  ๒  คน  ที่เข้าตรวจวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
คงเหลือตามข้อ  ๘  ลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจวัดในแบบตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ   

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําส่ังนี้  ให้ผู้ซ่ึงเก่ียวข้อง
นําเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  (กบง.)  พิจารณาวินิจฉัยและให้ถือว่าคําวินิจฉัยดังกล่าว
เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๑ คําส่ังนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 


