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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
 
 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่สถานการณ์ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมักมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะผันผวน
อยู่ตลอดเวลา อันจะท้าให้มีผลกระทบต่อระดับราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ จึงจ้าเป็นต้องมี 
การรักษาเสถียรภาพของระดับราคาภายในประเทศ เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชน
เกินสมควร ประกอบกับเพ่ือให้การบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน มีความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ มีกลไกในการพัฒนาพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือประโยชน์ความมั่นคงด้านพลังงาน และป้องกันการแทรกแซงการใช้กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
เกินวัตถุประสงค์ที่แท้จริง อีกทั้งเพ่ือให้มีกฎหมายในการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงเป็นไปตามนิติวิธี  
จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. .... 
 
 

.................................. 
................................... 
.................................... 

 
  ......................................................................................................................................... 
............………………….................................  
 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
  .................................................................................................................................. 
……………………………………………………….. 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
   
  มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
 “น้้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า น้้ามันเบนซิน น้้ามันก๊าด น้้ามันดีเซล น้้ามันเตาน้้ามันที่
คล้ายกันหรือน้้ามันส้าหรับเครื่องยนต์ที่คล้ายกัน น้้ามันดิบสังเคราะห์ที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่น
หรือผลิตให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึง ก๊าซ ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ หรือน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 “ก๊าซ” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นก๊าซหุงต้มหรือก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว 
ซึ่งได้แก่ โปรเปน โปรปิลีน นอร์มัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทิลีนส์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันเป็นส่วนใหญ่ 
 “เชื้อเพลิงชีวภาพ” หมายความว่า เชื้อเพลิงที่ผลิตได้หรือมีส่วนผสมที่มาจากชีวมวล 
เพ่ือทดแทนหรือลดการใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตจากฟอสซิล อาทิ เอทานอล ไบโอดีเซล เชื้อเพลิงจากสาหร่าย 
เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น หรือเชื้อเพลิงอ่ืนใดตามที่ รัฐมนตรีประกาศก้าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
 “โรงกลั่น” หมายความว่า โรงกลั่นน้้ามันเชื้อเพลิง โรงอะโรเมติก สถานที่ผลิตและจ้าหน่าย
น้้ามันเชื้อเพลิงภายในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง 
 (๑) โรงแยกก๊าซในราชอาณาจักรที่ผลิตและจ้าหน่ายก๊าซเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร และ 
โรงอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและสารละลาย 
 (๒) จุดจ้าหน่ายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ในราชอาณาจักร 
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“ภาษ”ี หมายความว่า ภาษีสรรพสามิต และภาษีอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจากน้้ามันเชื้อเพลิง 
“โครงสร้างพ้ืนฐานน้้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ระบบท่อส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ระบบคลัง

น้้ามันเชื้อเพลิง ท่าเรือส้าหรับขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง และส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง  
“กิจการของรัฐ” หมายความว่า กิจการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  
“คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
“ส้านักงาน” หมายความว่า ส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
“ผู้อ้านวยการ” หมายความว่า ผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ้านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 
___________ 

 
 มาตรา 5 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง” ในส้านักงาน
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รักษาเสถียรภาพระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด้ารงชีพของประชาชน ในกรณีเกิดวิกฤตน้้ามันเชื้อเพลิงที่จะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจ 
 (๒) สนับสนุนให้เชื้อเพลิงชีวภาพให้มีส่วนต่างราคาทีส่ามารถแข่งขันกับน้้ามันเชื้อเพลิงได้ 
 (๓) บรรเทาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาส 
 (๔) สนับสนุนการลงทุนการส้ารองน้้ามันทางยุทธศาสตร์ ส้าหรับสนับสนุนการป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือน้ามาใช้ในกรณีวิกฤตน้้ามันเชื้อเพลิง และเพ่ือประโยชน์ความมั่นคง
ทางด้านพลังงาน 
 (๕) สนับสนุนการลงทุนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานน้้ามันเชื้อเพลิงในกิจการของรัฐ ส้าหรับ
ความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
 (๖) ด้าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 มาตรา 6 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 38 
 (๒) เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นคราว ๆ 
 (๓) เงินที่ส่งเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
 (๕) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (๖) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย 
 (๗) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
 (๘) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด้าเนินกิจการ รวมทั้งผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 (๙) เงินที่ได้จากการจ้าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้ 
 เงินและดอกผลดังกล่าวไม่ต้องน้าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
  
  มาตรา 7 ให้ส้านักงานมี อ้านาจจ่ายเงินจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก้าหนดเป็นค่าใช้จ่าย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานของกองทุน 
 (๒) ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5  
 (๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 
  

หมวด ๒ 
การบริหารกิจการของกองทุน 

__________ 
 
 มาตรา 8 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง” 
ประกอบด้วย 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ  
(2) ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นรองประธานกรรมการ 
(3) กรรมการโดยต้าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีคัดเลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในทางการบริหารหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินงาน
ของส้านักงาน จ้านวนไม่เกินสี่คน ซึ่งต้องมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
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ให้ผู้อ้านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต้าแหน่ง และให้ผู้อ้านวยการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าทีส่้านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 การสรรหากรรมการตาม (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก้าหนด 
 เมื่อได้คัดเลือกกรรมการตาม (4) ให้รัฐมนตรีน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งต่อไป 
 
 มาตรา 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 8 (4) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิด
ที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๕) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 5 
 (๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด้าเนินงานของกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุน หรือได้รับประโยชน์ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ด้าเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์และมิได้แสวงหาก้าไร  
 กรรมการดังกล่าวมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละสี่ปี 
 ในกรณีที่ต้องพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่างลง 
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต้าแหน่งที่ว่างอยู่ในต้าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  
 เมื่อครบก้าหนดตามวาระแล้ว หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ กรรมการผู้ซึ่งต้อง
พ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้นให้อยู่ในต้าแหน่งเพ่ือด้าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 
 กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดกัน 
 
 มาตรา ๑0 นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา 8 (4) พ้นจาก
ต้าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หย่อนความสามารถ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 9 
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 มาตรา ๑1 ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา 8 (4) พ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่
ต้าแหน่งผู้อ้านวยการว่างลง และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ด้ารงต้าแหน่งแทน ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ แต่จะต้องมีกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ้านวนกรรมการทั้งหมด 
 

 มาตรา ๑2 การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ้านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมส้าหรับการประชุมคราวนั้น 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท้าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนได้
ตามที่คณะกรรมการก้าหนด 
 

 มาตรา ๑3 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะท้างานได้รับเบี้ย
ประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการก้าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
 

 มาตรา ๑4 คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ภายในกรอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 และให้
รวมถึง  

(1) เสนอแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานน้้ามัน
เชื้อเพลิงในกิจการของรัฐส้าหรับความมั่นคงด้านพลังงาน แผนการรองรับกรณีเกิดวิกฤตน้้ามันเชื้อเพลิง 
รวมทั้งรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานและการเสนอแนะมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการ
ตามแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  

(2) ก้าหนดนโยบายการบริหารกองทุน  และก้ากับดูแลการด้าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก้าหนด 

(3) ก้าหนดหลักเกณฑ์ส้าหรับการค้านวณราคา และก้าหนดราคาน้้ามันเชื้อเพลิงที่ท้าใน
ราชอาณาจักร ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้าเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร 

(4) ก้าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนหรืออัตราเงินชดเชยส้าหรับก๊าซที่ซื้อหรือได้มาตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งเป็นผู้ผลิตได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติในราชอาณาจักร น้้ามันเชื้อเพลิงที่ท้าใน
ราชอาณาจักร น้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้าเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร น้้ามันเชื้อเพลิงที่ส่งออก น้้ามันเชื้อเพลิงที่
จ้าหน่ายให้แก่เรือเพ่ือใช้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและก๊าซหุงต้มที่จ้าหน่ายให้แก่ประชาชน 

(5) ก้าหนดชนิดหรือประเภทของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนหรือไม่ได้รับเงินชดเชย 
(6) ก้าหนดให้โรงกลั่นแจ้งราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นต่อคณะกรรมการ 
(7) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 7 ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการใดๆ เพ่ือให้การเก็บเงินเข้ากองทุนหรือการจ่ายเงิน
ชดเชยจากกองทุนเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

(ข) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ส้านักงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการ
เห็นชอบ 

(ค) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ มาตรา 5 
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(8) บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ให้ มีความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

(9) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ้าปีของส้านักงาน 
(10) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ หรือคณะท้างาน เพ่ือด้าเนินการ

แทนคณะกรรมการ 
(11) ออกระเบียบ ประกาศ เพ่ือให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๑2) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด หรือประกาศเกี่ยวกับส้านักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ 
(ข) การก้าหนดต้าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืน

ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและการ

ลงโทษทางวินัย การออกจากต้าแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้ง
วิธีการและเงื่อนไขในการจ้าง 

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของส้านักงาน รวมทั้งการ
บัญชีและการจ้าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
(ฉ) ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
(13) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มอบหมาย 

  
 

หมวด ๓  
ส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 

__________ 
     
  มาตรา ๑5 ให้มีส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น โดยอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของคณะกรรมการ 
   
  มาตรา ๑6 ให้ส้านักงานมีอ้านาจ หน้าที่ กระท้ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งมาตรา 5 
มาตรา 6 และมีอ้านาจหน้าที่รับผิดชอบกิจการทั่วไปของส้านักงาน โดยให้มีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  

(1) จัดท้าแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานน้้ามัน
เชื้อเพลิงในกิจการของรัฐส้าหรับความมั่นคงด้านพลังงาน แผนการรองรับกรณีเกิดวิกฤตน้้ามันเชื้อเพลิง 
รวมทั้งรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานและการเสนอแนะมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการ
ตามแผนดังกล่าวเสนอตอ่คณะกรรมการ  
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(๒) กู้ยืมเงินเพ่ือรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด้ารงชีพของประชาชน ในกรณีเกิดวิกฤตน้้ามันเชื้อเพลิงที่จะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด 

(๓) เสนอรายงานประจ้าปีและความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการเกี่ยวกับผลการ
ด้าเนินงานด้านต่างๆ ของส้านักงาน รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและ
งบประมาณต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

(4)  เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ้ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด้าเนินกิจการต่างๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก้าหนด 

(5)  ท้าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(6)  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

ก้าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
   
 มาตรา ๑7 ให้ส้านักงานมีผู้อ้านวยการคนหนึ่ง ท้าหน้าที่บริหารกิจการของส้านักงานขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการ และจะให้มีรองผู้อ้านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ้านวยการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจาก
ผู้อ้านวยการก็ได้ 
 คณะกรรมการเป็นผู้มีอ้านาจสรรหา แต่งตั้งและถอดถอนผู้อ้านวยการ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ้านวยการให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของคณะกรรมการ 
   
  มาตรา ๑8 ผู้อ้านวยการต้องเป็นผู้สามารถท้างานให้แก่ส้านักงานได้เต็มเวลาและเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของส้านักงานตามที่ก้าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 
และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 9 
 
  มาตรา 19 ผู้อ้านวยการมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 
  มาตรา ๒0 นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระตามมาตรา 19 ผู้อ้านวยการพ้นจาก
ต้าแหน่งเมื่อ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  ต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้
กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔)  คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการเมินผลการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่  
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
 (๕)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 
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มาตรา ๒1 ให้ผู้อ้านวยการมีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑)  บริหารกิจการของส้านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของกองทุน ระเบียบ 

ข้อบังคับ ข้อก้าหนด ประกาศ นโยบาย หรือมติท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือคณะกรรมการ 
และเป็นผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส้านักงาน 

(๒)  วางระเบียบเกี่ยวกับการด้าเนินงานของส้านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด ประกาศ นโยบาย หรือมติที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ
คณะกรรมการก้าหนด 

(๓)  แต่งตั้งรองผู้อ้านวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ้านวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เพ่ือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ้านวยการ 
(๔)  บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต้าแหน่ง ทั้งนีต้ามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก้าหนด 
(5)  ลงนามในประกาศคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามอ้านาจ

หน้าที่ในมาตรา 14 (4) (5) 
   
  มาตรา ๒2 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ้านวยการเป็นผู้แทนของส้านักงาน
และเพ่ือการนี้ผู้อ้านวยการจะมอบอ้านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามตาม
ข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก้าหนด 
  นิติกรรมใดท่ีผู้อ้านวยการกระท้าโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือขัดข้อบังคับที่คณะกรรมการก้าหนด
ย่อมไม่ผูกพันกับส้านักงาน เว้นแต่คณะกรรมการให้สัตยาบัน 

 
 

หมวด ๔ 
การด้าเนินการของกองทุน 

_________ 
 

 มาตรา ๒3 ให้กองทุนมีสถานะเพียงพอเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกองทุนตามแผนที่
ก้าหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   
 
 มาตรา ๒4 ในกรณีเกิดวิกฤตน้้ามันเชื้อเพลิง ท้าให้มีความจ้าเป็นต้องใช้เงินกองทุน  
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ และป้องกันภาวะการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง  
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการประกาศและด้าเนินการตามแผนรองรับกรณีวิกฤต
น้้ามันเชื้อเพลิงที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้ความเห็นชอบ  
 

มาตรา ๒๕ ในกรณีการลงทุนตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๕ (4) (๕) ให้ใช้ได้เมื่อกองทุนมี
สภาพคล่องและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเ พ่ือน้าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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 มาตรา ๒๖ การส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุน การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงิน
คืนจากกองทุน ตลอดจนการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ระเบียบที่กรมสรรพสามิต หรือกรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือส้านักงาน
แล้วแต่กรณี ในอัตราทีค่ณะกรรมการประกาศก้าหนด  
 
 มาตรา ๒๗ เมื่อคณะกรรมการก้าหนดให้มีการส่งเงินเข้ากองทุน ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1)  กรณีน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในประเทศ ให้ผู้ผลิตน้้ามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและ
จ้าหน่าย เพื่อใช้ในประเทศ ส่งเงินเข้ากองทุนตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจ้าหน่ายเพ่ือใช้ในประเทศ 
พร้อมกับการช้าระภาษีส้าหรับน้้ามันเชื้อเพลิงนั้น (ถ้ามี) ให้แก่กรมสรรพสามิต ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิต
ก้าหนด  
 การจ้าหน่ายตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงกรณีที่ผู้ผลิตน้้ามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่น ได้
น้าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตมาใช้ในกิจการของตนเองด้วย 
 (๒)  กรณีน้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้า ให้ผู้น้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในประเทศ ส่งเงินเข้า
กองทุน ตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้าเพ่ือใช้ในประเทศ พร้อมกับการช้าระภาษีส้าหรับน้้ามันเชื้อเพลิง
นั้น (ถ้ามี) ให้แก่กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต ตามระเบียบกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิตก้าหนด 
 (๓)  กรณีการจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง ส่งเงินเข้ากองทุนให้แก่ส้านักงาน ตามระเบียบ
ที่ส้านักงานก้าหนด 
 (๔)  กรณีที่มีการซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซจากผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม
ซึ่งได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติ ให้ผู้ซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซนั้นส่งเงินเข้ากองทุนให้แก่ผู้รับช้าระค่าภาคหลวงก๊าซ 
พร้อมกับการช้าระค่าภาคหลวงส้าหรับก๊าซ (ถ้ามี) ตามระเบียบที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก้าหนด 
 การส่งเงินเข้ากองทุนตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตาม
อัตราทีค่ณะกรรมการประกาศก้าหนด 
 

มาตรา ๒๘ เมื่อคณะกรรมการก้าหนดให้มีการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุน ให้ด้าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  กรณีน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตในประเทศ ให้ผู้อ้านวยการสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ค้าน้้ามันตาม
มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและ
จ้าหน่ายเพื่อใช้ ในประเทศ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตก้าหนด 
 (๒)  กรณีน้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้า ให้ผู้อ้านวยการสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้น้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิง
เพ่ือใช้ ในประเทศ ตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้าเพ่ือใช้ในประเทศ ตามระเบียบที่กรมศุลกากรก้าหนด 
 การจ่ายเงินชดเชยตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่
คณะกรรมการประกาศก้าหนด  
 

มาตรา ๒๙ การส่งเงิน การขอรับยกเว้นไม่ต้องส่งเงิน การขอคืนเงิน การคืนเงิน การขอรับ
เงินชดเชย ที่เกี่ยวกับกองทุน กรณีดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการ
ประกาศก้าหนด 
 (1)  การส่งออกน้้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 
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 (๒)  การขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือน้าไป
ขาย หรือจ้าหน่ายให้แก่ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของประเทศ 
 (๓)  การขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่เรือเพ่ือใช้เดินทางออกนอกประเทศ  
 (๔)  ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขาย
น้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ซึ่งน้าน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นหรือในกรณีที่ผู้น้าเข้าน้้ามัน
เชื้อเพลิงเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น 
 ทั้งนี้ การขอคืนเงินให้ด้าเนินการภายในระยะเวลา 3 ปี 
  

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือส่งเงินเข้ากองทุน 
ไม่ครบตามจ้านวนที่ต้องส่ง หรือไม่ส่งเงินคืนกองทุนภายในเวลาที่ก้าหนด ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ถ้าผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนเห็นเองว่า ตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นส่งเงินตามจ้านวน  
ที่ต้อง ส่งหรือตามจ้านวนที่ขาด หรือตามจ้านวนที่ต้องคืนเข้ากองทุน พร้อมทั้งเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้า
ต่อเดือน ของจ้านวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ครบก้าหนดส่งเงินเข้ากองทุนจนกว่าจะครบแก่กรมสรรพสามิต 
ส้าหรับผู้ผลิต น้้ามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจ้าหน่ายเพ่ือใช้ในประเทศและผู้ส่งออกน้้ามันเชื้อเพลิง หรือแก่
กรมศุลกากร ส้าหรับผู้น้าเข้าน้้ามนัเชื้อเพลิงและผู้ซึ่งขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่เรือเพ่ือใช้เดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร หรือแก่ส้านักงานส้าหรับผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่จ้าหน่ายก๊าซ ทั้งนี้ เงินเพ่ิมต้องมีจ้านวนรวมแล้วมิให้เกินกว่าจ้านวนเงินที่ต้องน้าส่ง 
 (๒)  ถ้ากรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือ
ส้านักงาน แล้วแต่กรณีเป็นผู้ตรวจ พบว่ามีกรณีดังกล่าว ให้กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธุรกิจพลังงาน 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือส้านักงาน แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน ส่งเงินตามจ้านวนที่ต้อง
ส่งหรือตามจ้านวนที่ขาดหรือตามจ้านวนที่ต้องคืนเข้ากองทุน พร้อมทั้งเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสามต่อเดือน
ของจ้านวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ครบก้าหนดส่งเงินเข้ากองทุน จนกว่าจะครบแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับเงิน
เข้ากองทุนตามมาตรา 26 ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ทั้งนี้ เงินเพ่ิม ต้องมีจ้านวนรวมแล้วมิให้เกินกว่า
จ้านวนเงินที่ต้องน้าส่ง 
 ให้ถือว่าเงินเพ่ิมตาม (๑) และ (๒) เป็นเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนด้วย 
 ในการค้านวณระยะเวลาเพ่ือการค้านวณเงินเพ่ิมตาม (๑) หรือ (๒) นั้น หากมีเศษของเดือน 
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน  
 หากพ้นก้าหนดระยะเวลาตาม (๒) แล้ว ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนไม่ได้ส่งเงินพร้อมทั้งเงินเพ่ิม 
หรือส่งไม่ครบตามจ้านวนที่ต้อง ให้กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หรือส้านักงาน แล้วแต่กรณีด้าเนินคดีตามมาตรา 4 โดยเร็ว 
  

มาตรา ๓๑ เงินที่ส่งเข้ากองทุน และเงินชดเชยที่ได้รับจากกองทุนให้ถือเป็นรายจ่าย หรือ
เงินได้แล้วแต่กรณีตามประมวลรัษฎากร  
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หมวด ๕ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 _________  
 
  มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  เข้าไปในส้านักงาน โรงกลั่น สถานที่เก็บ สถานที่ใช้ สถานที่บรรจุ และสถานีจ้าหน่าย
น้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค้าหรือให้ส่งบัญชี เอกสารหลักฐาน หรือ
สิ่งอ่ืนที่จ้าเป็นมาประกอบการพิจารณา 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
แสดงบัตรประจ้าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ้านวย
ความสะดวกตามสมควรและให้กรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
 

หมวด ๖ 
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล 

_________ 
 
  มาตรา ๓๓ การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้น้ากฎหมายการบริหารทุนหมุนเวียนมาใช้บังคับ 
 
 

หมวด ๗ 
บทก้าหนดโทษ 

________ 
  

มาตรา ๓๔ ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุน 
ไม่ครบถ้วนตามจ้านวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสิบเท่าของเงินที่จะต้องส่ง
เข้ากองทุน หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๕ ผู้ใดไม่ให้ถ้อยค้าหรือไม่ส่งเอกสาร หรือหลักฐานแก่กรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 32 หรือขัดขวางหรือไม่อ้านวยความสะดวกแก่กรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๓๖ ผู้ใดแจ้งความเท็จหรือให้ถ้อยค้าเท็จหรือตอบค้าถามด้วยถ้อยค้าอันเป็นเท็จหรือ
น้าพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนตาม
ข้อความ ถ้อยค้า หรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือไม่เกินสี่เท่าของเงิน
ชดเชยที่ขอหรือจ่ายให้ หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
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  มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท้าความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท้าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท้าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้อง
กระท้าของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด้าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว้ส้าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย 
 
 

บทเฉพาะกาล 
________ 

 
  มาตรา ๓๘ เมื่อได้มีการจัดตั้งส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ถือว่าการด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ เสร็จสิ้นลงแล้ว และให้รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวด้าเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศยุติการด้าเนินการของสถาบันบริหารกองทุนพลังงานในราชกิจจานุเบกษา 

ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้สิน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เงินงบประมาณ และ
รายได้ ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงานซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุน
พลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาเป็นของส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ให้ผู้อ้านวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหาร
กองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งด้ารงต้าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็น
ผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัตินี้ตามวาระที่เหลืออยู่ 

 
มาตรา 39 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส้านักงานให้ใช้สิทธิแจ้งความจ้านง
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส้านักงานตามวรรคหนึ่งให้ด้ารงต้าแหน่งใด 
ในส้านักงาน ให้เป็นไปตามอัตราก้าลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามที่คณะกรรมการก้าหนด 

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามมาตรานี้ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุบต้าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี 

การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างตามมาตรานี้ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการ
ยุบต้าแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้มีสิทธิ ได้รับบ้าเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง 
 
  มาตรา ๔o ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติท้าหน้าที่คณะกรรมการกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงไปพลางก่อน  จนกว่า
จะมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยต้องด้าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



14 

 
  มาตรา 41 บรรดาระเบียบ ประกาศ และค้าสั่ง ที่ออกตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 
ให้น้ามาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ และค้าสั่ง 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ระเบียบ ประกาศ และค้าสั่งดังกล่าว ให้น้ามาใช้บังคับกับการส่ง
เงินเข้ากองทุน การขอรับเงินชดเชย และการจ่ายเงินจากกองทุน ทั้งในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตาม หรือกรณีที่
มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิก ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
  มาตรา 42 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค้าสั่งอ่ืนใดอ้างถึงกองทุน
น้้ามันเชื้อเพลิงตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง การก้าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ภาวการณ์ขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง โดยอาศัยอ้านาจตามพระราชก้าหนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาด
แคลนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค้าสั่งนั้นอ้าง
ถึงกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณ ี 
 
  มาตรา 43 การใดๆ อันได้กระท้าโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมสรรพสามิต กรม
ศุลกากร สถาบันบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ส้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง การก้าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง โดยอาศัยอ้านาจตามพระราชก้าหนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์
ขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ให้ถือว่าเป็นการด้าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
…………………………… 
………………………………………………………… 


