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หลักการ 

 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
 

เหตุผล 
 

โดยที่สถานการณ์ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
อันส่งผลกระทบต่อระดับราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ หรืออาจเกิดสถานการณ์ท่ีน้้ามัน
เชื้อเพลิงขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ  ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพ 
ของระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้้ามันเชื้อเพลิงมิให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการด้ารงชีพของประชาชน เพ่ือประโยชน์แห่ง
ความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งบรรเทาผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง
ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส สมควรจัดตั้งกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงขึ้นเพ่ือ
เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิง
ชีวภาพภายในประเทศ  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 

กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

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

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

 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 

  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
  “น้้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า น้้ามันเบนซิน น้้ามันก๊าด น้้ามันดีเซล น้้ามันเตา 
น้้ามันที่คล้ายกันหรือน้้ามันส้าหรับเครื่องยนต์ที่คล้ายกัน น้้ามันดิบสังเคราะห์ที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการกลั่นหรือผลิตเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึงก๊าซปโิตรเลียมเหลว 
ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ เชื้อเพลิงชีวภาพ หรือน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก้าหนด 
  “ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมที่ประกอบด้วยโพรเพน  
โพรพิลีน นอร์แมลบิวเทน ไอโซบิวเทน หรือบิวทิลีน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกัน 
เป็นส่วนใหญ่ 
  “ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมซึ่งประกอบด้วย
มีเทนเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือน้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับยานยนต์ 
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  “เชื้อเพลิงชีวภาพ” หมายความว่า เชื้อเพลิงที่ผลิตได้หรือมีส่วนผสมที่มาจากชีวภาพ
หรือชีวมวลเพ่ือทดแทนหรือลดการใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตจากฟอสซิล  ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
  “วิกฤตการณ์ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า สถานการณ์ที่ราคาน้้ามันเชื้อเพลิง
มีการปรับราคาขึ้นอย่างรวดเร็วหรือผันผวนอันอาจเกิดผลกระทบต่อการด้ารงชีพของประชาชน  
หรือสถานการณ์ท่ีน้้ามันเชื้อเพลิงอาจขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ   
ทั้งนี้ ตามที่ก้าหนดในแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 
  “โรงกลั่น” หมายความว่า โรงกลั่นน้้ามันเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และสารละลาย สถานที่ผลิตและจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ผลิตและ
จ้าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  “โครงสร้างพื้นฐานน้้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ระบบการขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง
ทางท่อ ระบบคลังน้้ามันเชื้อเพลิง ท่าเรือส้าหรับขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง และส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

“คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
“ส้านักงาน” หมายความว่า ส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
“ผู้อ้านวยการ” หมายความว่า ผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานราชการสังกัด

กระทรวงพลังงานหรือกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของตน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอ้านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกประกาศ

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

การจัดตั้งกองทุน 
   

 
มาตรา ๕  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง”  

ในส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาเสถียรภาพระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 
(๒) สนับสนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพให้มีส่วนต่างราคาที่สามารถแข่งขันกับ 

น้้ามันเชื้อเพลิงได้ 
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(๓) บรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาส 

(๔) สนับสนุนการลงทุนในการส้ารองน้้ามันทางยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันภาวะ 
การขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง และเพ่ือประโยชน์แก่ความมั่นคงทางด้านพลังงาน 

(๕) สนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือประโยชน์ 
แก่ความมั่นคงทางด้านพลังงาน 

การด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่งให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบาย 
ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก้าหนด 
 

มาตรา ๖  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอาจจัดสรรให้ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินและจ้าเป็น 
(๓) เงินและเงินเพ่ิมที่ส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ 
(๔) เงินกู้ตามมาตรา ๑๙ (๓) 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย 
(๗) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๘) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด้าเนินงาน 
(๙) เงินที่ได้จากการจ้าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้ 
 
มาตรา ๗  รายได้ของกองทุนไม่ต้องน้าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วย

เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
มาตรา ๘  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายได้เพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุนและกิจการอ่ืน 

ที่เก่ียวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุน 
 
 หมวด ๒  

การบริหารกิจการของกองทุน 
   

 
มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุน

น้้ามันเชื้อเพลิง” ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นรองประธานกรรมการ 
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(๓) กรรมการโดยต้าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
และอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการเงิน และด้านธุรกิจน้้ามันเชื้อเพลิง อย่างน้อยด้านละ
หนึ่งคน หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินงานของกองทุน 

ให้ผู้อ้านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ้านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ส้านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้ด้าเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก้าหนด 
  

มาตรา ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องค้าพิพากษาให้จ้าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับ

ความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด้ารงต้าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๘) ไม่เคยต้องค้าพิพากษาหรือค้าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่้ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ประพฤติไม่เหมาะสม 
 

มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละสี่ปี 
เมื่อครบก้าหนดวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต้าแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่จะด้ารงต้าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
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มาตรา ๑๒  นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต้าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๐ 
 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ  

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ และให้ด้าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต้าแหน่งที่ว่างภายในเก้าสิบวัน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต้าแหน่งที่ว่างนั้น 
อยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระ 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง และแผนยุทธศาสตร์กองทุน

น้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานและการเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(๒) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุน และก้ากับดูแลการด้าเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติก้าหนด 

(๓) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือได้รับเงินชดเชย  
และก้าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน หรืออัตราเงินชดเชย อัตราเงินที่ส่งเข้ากองทุนคืนจากกองทุน  
และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุน โดยค้านึงถึงประเภท การใช้ และแหล่งที่มาของน้้ามันเชื้อเพลิง  

(๔) อนุมัติการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือด้าเนินการตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้้ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตาม
มาตรา ๕ (๑) 

(๕) อนุมัติการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้้ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือสนับสนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพตามมาตรา ๕ (๒) และบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา
น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสตามมาตรา ๕ (๓) 

(๖) เสนอวิธีการและวงเงินสนับสนุนการลงทุนในการส้ารองน้้ามันทางยุทธศาสตร์ 
ตามมาตรา ๕ (๔) และการลงทุนในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา ๕ (๕)  
ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
อนุมัติการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือด้าเนินการดังกล่าว 

(๗) ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินของส้านักงานตามมาตรา ๑๙ (๓) 
(๘) ก้าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุน 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
(๙) บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน ให้มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 



6 
 

6 
 

(๑๐) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ้าปีของส้านักงาน 
(๑๑) ออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด้าเนินงานอ่ืนของส้านักงาน 
(๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ้านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 

 
  มาตรา ๑๖  คณะกรรมการมีอ้านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
  การประชุมคณะอนุกรรมการให้น้าบทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๗  ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ 
ได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก้าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๓ 

ส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
   

 
มาตรา ๑๘  ให้มีส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้ 
การก้ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

กิจการของส้านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
แตเ่จ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างของส้านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก้าหนดในกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
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มาตรา ๑๙  ให้ส้านักงานมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

  (๒) จัดท้าแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง และแผนยุทธศาสตร์กองทุน
น้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานและการเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) กู้ยืมเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕ (๑) (๒) หรือ (๓)  ทัง้นี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก้าหนด 

(๔) เสนอแผนการเงินและงบประมาณประจ้าปีต่อคณะกรรมการ 
(๕) จัดท้ารายงานประจ้าปีและความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ

ด้าเนินงานด้านต่าง ๆ ของส้านักงาน รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการ 
(๖) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินใด ๆ 
(๗) ก่อตั้งสิทธิหรือท้านิติกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน 
(๘) ด้าเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานของ

กองทุนหรือการบริหารกองทุนและกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุน 
(๙) ปฏิบัติการตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของส้านักงาน 

 
มาตรา ๒๐  ให้ส้านักงานมีผู้อ้านวยการเป็นผู้รับผิดชอบบริหารกิจการของส้านักงาน

ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ และจะให้มีรองผู้อ้านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ้านวยการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงาน
รองจากผู้อ้านวยการก็ได้ 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และก้าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนของผู้อ้านวยการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ้านวยการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก้าหนด 
 

มาตรา ๒๑  ผู้อ้านวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี 
(๒) เป็นผู้สามารถท้างานให้แก่ส้านักงานได้เต็มเวลา 
(๓) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ

ส้านักงาน  
(๔) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

(๘) และ (๙) 
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มาตรา ๒๒  ผู้อ้านวยการมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 
มาตรา ๒๓  นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๒ ผู้อ้านวยการ

พ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อ

หน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ 
มติของคณะกรรมการให้ผู้อ้านวยการออกจากต้าแหน่งตาม (๓) ต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนกรรมการที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมผู้อ้านวยการ 
 
มาตรา ๒๔  ให้ผู้อ้านวยการมีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของส้านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของกองทุน 

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด ประกาศ นโยบาย หรือมติที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
หรือคณะกรรมการก้าหนด และเป็นผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส้านักงาน 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด้าเนินงานของส้านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด ประกาศ นโยบาย หรือมติที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
หรือคณะกรรมการก้าหนด 

(๓) แตง่ตั้งรองผู้อ้านวยการ และผู้ช่วยผู้อ้านวยการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ้านวยการ 

(๔) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต้าแหน่ง  ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับ 
ที่คณะกรรมการก้าหนด 

(๕) ลงนามในประกาศคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ตามอ้านาจหน้าที่ในมาตรา ๑๔ (๓) 
 

มาตรา ๒๕  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ้านวยการเป็นผู้แทนของ
ส้านักงาน และเพ่ือการนี้ผู้อ้านวยการจะมอบอ้านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก้าหนด 
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หมวด ๔ 
การด้าเนินงานของกองทุน 

   
 

มาตรา ๒๖  กองทุนต้องมีจ้านวนเงินเพียงพอเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเมื่อรวมกับเงินกู้ตามวรรคสองแล้วต้องไม่เกินจ้านวนสี่หมื่นล้านบาท 

เมื่อกองทุนมีจ้านวนเงินไม่เพียงพอเพ่ือด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ตามมาตรา ๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ส้านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและโดยอนุมัติ 
ของคณะรัฐมนตรีมีอ้านาจกู้ยืมเงินตามมาตรา ๑๙ (๓) เป็นจ้านวนไม่เกินสองหมื่นล้านบาท   
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก้าหนด 

การเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินที่กองทุนต้องมีตามวรรคหนึ่งและกรอบวงเงินกู้ตาม
วรรคสองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้กระท้าได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกา 
   

มาตรา ๒๗  การก้าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๑๔ (๓) ให้ก้าหนด
เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักร ให้โรงกลั่นซึ่งเป็นผู้ผลิตและ
จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงส่งเงินเข้ากองทุนตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจ้าหน่าย พร้อมกับ
การช้าระภาษีสรรพสามิตส้าหรับน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นให้แก่กรมสรรพสามิต ตามระเบียบที่ 
กรมสรรพสามิตก้าหนด 

(๒) กรณีน้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้น้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิง  
ส่งเงินเข้ากองทุนตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมกับการช้าระ 
ภาษีอากรการน้าเข้าส้าหรับน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นให้แก่กรมศุลกากร ตามระเบียบที่กรมศุลกากรก้าหนด 

(๓) กรณีท่ีมีการซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากการแยกก๊าซธรรมชาติ  
จากผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ให้ผู้ซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้นส่งเงิน
เข้ากองทุนตามปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ซื้อหรือได้มาให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามระเบียบ 
ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก้าหนด 
 

มาตรา ๒๘  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน 
(๑) โรงกลั่นซึ่งเป็นผู้ผลิตน้้ามันเชื้อเพลิงน้าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตนั้นมาใช้เป็น

เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นของตนเองหรือใช้เป็นวัตถุดิบในกิจการของตนเอง  
(๒) โรงกลั่นซึ่งเป็นผู้ผลิตน้้ามันเชื้อเพลิงน้าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตนั้นมาขายหรือ

จ้าหน่ายเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นของบุคคลอ่ืน 
(๓) การน้าน้้ามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้หรอืขายหรือจ้าหน่ายเป็น

วัตถุดิบในโรงกลั่น 
(๔) การส่งน้้ามันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรหรือส่งน้้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปใน

คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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(๕) การขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง  
เพ่ือน้าไปขายหรือจ้าหน่ายให้แก่เรือประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร  

(๖) การขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ 
เรือท่ีมีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๒๙  การก้าหนดอัตราเงินชดเชยตามมาตรา ๑๔ (๓) ให้ก้าหนดเฉพาะบุคคล

ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินชดเชย และให้ผู้อ้านวยการสั่งจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินชดเชย 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักร ให้สั่งจ่ายเงินชดเชยแก่โรงกลั่น
ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้้ามันเชื้อเพลิงตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจ้าหน่ายเพ่ือใช้ภายในราชอาณาจักร 

(๒) กรณีน้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้สั่งจ่ายเงินชดเชยแก่ 
ผู้ที่น้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ภายในราชอาณาจักร ตามปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าเข้าเพ่ือใช้ 
ภายในราชอาณาจักร 

(๓) กรณีท่ีมีการซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากการแยกก๊าซธรรมชาติ  
จากผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ให้สั่งจ่ายเงินชดเชยตามปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ที่ซื้อหรือได้มา แก่ผู้ซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 น้้ามันเชื้อเพลิงใดได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๘ ให้บุคคลตาม 
วรรคหนึ่ง ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย  

การขอรับเงินชดเชย ให้ด้าเนินการภายในสามปีนับแต่วันที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย 
โดยให้ผู้มีสิทธิรับเงินชดเชยยื่นรายการแจ้งชนิดและปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวต่อกรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่หน่วยงานนั้นก้าหนด   

 
มาตรา ๓๐  น้้ามันเชื้อเพลิงใดที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนไว้แล้วตามมาตรา ๒๗  

หากมีกรณีดังต่อไปนี้เกิดข้ึนหลังจากมีการส่งเงินเข้ากองทุน ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับเงินที่ 
ส่งเข้ากองทุนไว้แล้วคืนจากกองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก้าหนดตามมาตรา ๑๔ (๓)  
ไม่ว่าผู้นั้นเป็นผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือไม่ก็ตาม 
 (๑) ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเขา้กองทุนตามมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ 
ส่งเงินเข้ากองทุนน้าน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้ ขาย หรือจ้าหน่าย หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ 
ส่งน้้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๒๘ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตเปน็ผู้ค้าน้า้มันตามกฎหมายวา่ด้วยการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ขาย
หรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นให้แก่ผู้ซึ่งน้าน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น   
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้้ามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจ้าหน่ายเพ่ือน้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 

(๓) ผู้ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นให้แก่
ผู้ประกอบการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือน้าไปขายหรือจ้าหน่ายให้แก่เรือประมงในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักร 

(๔) ผู้ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นให้แก่ 
เรือท่ีมีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  
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การขอรับเงินที่ส่งกองทุนไว้แล้วคืนจากกองทุน ให้ด้าเนินการภายในสามปีนับแต่
วันที่มีสิทธิขอรับเงินคืนจากกองทุน โดยให้ผู้มีสิทธิรับเงินคืนจากกองทุนยื่นค้าขอรับเงินคืนจาก
กองทุนต่อกรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบทีห่น่วยงานนั้นก้าหนด 

 
มาตรา ๓๑  น้้ามันเชื้อเพลิงใดทีม่ีการรับเงินชดเชยจากกองทุนแล้ว หากมีกรณี

ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นหลังจากได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้ว ให้บุคคลดังต่อไปนี้ส่งเงินชดเชยคืนกองทุน
ตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก้าหนดตามมาตรา ๑๔ (๓) ไม่ว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเงินชดเชย 
หรือไม่ก็ตาม 
 (๑) ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๓) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ 
ได้รับเงินชดเชยน้าน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้ ขาย หรือจ้าหน่าย หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ 
ส่งน้้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๒๙ 
วรรคสอง 

(๒) ผู้ส่งออกน้้ามันเชื้อเพลิง ในกรณีที่มีการส่งน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นออก 
นอกราชอาณาจักร  

(๓) ผู้รับใบอนุญาตเปน็ผู้ค้าน้า้มันตามกฎหมายวา่ด้วยการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง 
ทีข่ายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงนั้น ให้แก่ผู้ซึ่งน้าน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น   
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้้ามันเชื้อเพลิงที่น้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 

(๔) ผู้ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นให้แก่
ผู้ประกอบการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือน้าไปขายหรือจ้าหน่ายให้แก่เรือประมงในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักร 

(๕) ผู้ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงนั้นให้แก่ 
เรือท่ีมีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

การส่งเงินชดเชยคืนกองทุน ให้ด้าเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่ส่งเงิน
ชดเชยคืนกองทุน โดยให้ส่งเงินชดเชยคืนกองทุนต่อกรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร แล้วแต่กรณี 
ตามระเบียบที่หน่วยงานนั้นก้าหนด  

 
มาตรา ๓๒  ผู้ใดส่งเงินเข้ากองทุนโดยไม่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือส่งเงิน 

เข้ากองทุนเกินกว่าจ้านวนที่มีหน้าที่ต้องส่ง ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืนตามระเบียบที่ส้านักงานก้าหนด 
 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือส่งเงิน 

เข้ากองทุนไม่ครบตามจ้านวนที่ต้องส่ง หรือไม่ส่งเงินชดเชยคืนกองทุน หรือส่งเงินชดเชยคืนกองทุน 
ไม่ครบตามจ้านวนที่ต้องส่ง ภายในเวลาที่ก้าหนด ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนเห็นเองว่า ตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นส่งเงินตาม
จ้านวนที่ต้องส่ง หรือตามจ้านวนที่ขาด หรือตามจ้านวนที่ต้องคืนเข้ากองทุน พร้อมทั้งเงินเพิ่มในอัตรา 
ร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจ้านวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ครบก้าหนดส่งเงินเข้ากองทุนจนกว่า 
จะครบ แก่กรมสรรพสามิต ส้าหรับผู้ผลิตน้้ามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจ้าหน่ายเพื่อใช้ในประเทศ
และผู้ส่งออกน้้ามันเชื้อเพลิง หรือแก่กรมศุลกากร ส้าหรับผู้น้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิงและผู้ซึ่งขาย 
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หรือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่เรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง 
ในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือแก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส้าหรับผู้ซื้อหรือได้มาซึ่ง 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากการแยกก๊าซธรรมชาติ จากผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  
ทั้งนี้ เงินเพิ่มต้องมีจ้านวนรวมแล้วไมเ่กินกว่าจ้านวนเงินที่ต้องน้าส่ง 

(๒) ถ้ากรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แล้วแต่กรณี  
เป็นผู้ตรวจพบว่ามีกรณีดังกล่าว ให้กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน ส่งเงินตามจ้านวนที่ต้องส่งหรือตามจ้านวนที่ขาดหรือ
ตามจ้านวนที่ต้องคืนเข้ากองทุน พร้อมทั้งเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสามต่อเดือนของจ้านวนเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ครบก้าหนดส่งเงินเข้ากองทุน จนกว่าจะครบแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับเงินเข้ากองทุนตาม
มาตรา ๒๗ ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด   

ให้ถือว่าเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง เป็นเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนด้วย 
ในการค้านวณระยะเวลาเพื่อการค้านวณเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง นั้น หากมีเศษของ

เดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
  ให้คณะกรรมการมีอ้านาจลดหรือยกเว้นการจ่ายเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๓๔  เงินที่ส่งเข้ากองทนุให้ถือเป็นรายจ่าย และเงินชดเชยให้ถือเป็นเงนิได้  
ที่ได้รับจากกองทุนตามประมวลรัษฎากร 

 
หมวด ๕ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
มาตรา ๓๕  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

มีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ท้าการ โรงกลั่น สถานที่เก็บ และสถานีจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง  

ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท้าการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระท้าใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค้า หรือให้ส่งบัญชี เอกสารหรือ
หลักฐาน หรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา ๓๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ้านวย

ความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ต้องแสดงบัตรประจ้าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
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มาตรา ๓๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๖ 
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล 

   
 

มาตรา ๓๙  การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลของกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้น้ากฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนมาใช้บังคับ 

 
หมวด ๗ 

บทก้าหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๐  ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุน ส่งเงินเข้ากองทุน 

ไม่ครบถ้วนตามจ้านวนที่ต้องส่ง ไม่ส่งเงินชดเชยคืนกองทุน หรือส่งเงินชดเชยคืนกองทุนไม่ครบถ้วน
ตามจ้านวนที่ต้องคืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือปรับไม่เกินห้าเท่าของจ้านวนเงิน 
ที่ต้องส่งเข้ากองทุน ที่ส่งไม่ครบ ที่ต้องคืน หรือที่คืนไม่ครบ แล้วแต่กรณี แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า  
 

มาตรา ๔๑  ผู้ใดไม่ให้ถ้อยค้าหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ หรือไม่อ้านวยความสะดวกตามสมควรตามมาตรา ๓๖ แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกิน 
หกพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๒  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ 

ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
 

มาตรา ๔๓  ผู้ใดแจ้งความเท็จหรือให้ถ้อยค้าเท็จหรือตอบค้าถามด้วยถ้อยค้าอันเป็นเท็จ
หรือน้าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้มีการจ่ายเงินชดเชยหรือคืนเงินให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืนตามข้อความ ถ้อยค้า หรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือปรับไม่เกินสิบเท่าของจ้านวนเงินชดเชยหรือเงินคืนที่ขอ 
แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า หรือท้ังจ้าทั้งปรับ 
 

มาตรา ๔๔  ความผิดตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้งมีอ้านาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประกาศก้าหนด 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง 
ให้มีจ้านวนสามคนซึ่งคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ใดกระท้าความผิด 
ตามวรรคหนึ่งและผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอม 
ให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช้าระเงินค่าปรับตามจ้านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลา 
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช้าระเงินค่าปรับ
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้ด้าเนินคดีต่อไป 
 
  มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท้าความผิด 
ของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระท้าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการด้าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ 
หรือกระท้าการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท้าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท้าความผิด  
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส้าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๔๖  ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของกองทุนน้้ามัน

เชื้อเพลิง ตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง ก้าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกัน 
ภาวะการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ออกตามพระราชก้าหนด
แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้า้มันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ ไปเป็นของกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๗  เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอันยกเลิก และให้บรรดาเงินและ
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ที่มีอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง และให้ใช้จ่ายเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน  

 
มาตรา ๔๘  ให้ผู้อ้านวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงด้ารงต้าแหนง่อยู่ในวนั 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะพ้นจากต้าแหน่งตามสัญญาจ้างเดิมหรือพ้นจากต้าแหน่งเพราะเหตุตาม
มาตรา ๒๓ และให้ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเท่าที่ก้าหนดอยู่เดิม  
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มาตรา ๔๙  ให้โอนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
(องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 

ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด้ารง
ต้าแหน่งในส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง  

การโอนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงตาม 
วรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะเหตุเลิกจ้าง และให้ถือว่าระยะเวลาท้างานในขณะที่
เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เป็นระยะเวลา 
ที่ท้างานให้แก่ส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง  
 

มาตรา ๕๐  ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส้านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งประสงค์จะเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส้านักงาน
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ให้แจ้งความจ้านงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ด้ารง 
ต้าแหน่งใดในส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราก้าลัง คุณสมบัติ  
และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงก้าหนด 

การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างจากข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างตามมาตรานี้ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบต้าแหน่งตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ การให้
พนักงานราชการออกจากงานโดยไม่มีความผิด หรือการให้ลูกจ้างออกจากงานเพราะทางราชการ 
ยุบต้าแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๕๑  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง

ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) และให้ผู้อ้านวยการตามมาตรา ๔๘  
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  
และให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๔) ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ผู้อ้านวยการตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๕๒  ให้ข้อก้าหนดตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง ก้าหนด

มาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง เป็นอันยกเลิก และให้น้าประกาศและระเบียบที่ออกตาม
ค้าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง ก้าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
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น้้ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีประกาศและระเบียบ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงหรือส่งเงินคืนกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงตาม
ค้าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิกตามวรรคหนึ่ง ยังคงมีหน้าที่ต้องส่งเงินหรือส่งเงินคืนเข้ากองทุนต่อไป 

การขอรับเงินชดเชยหรือขอรับเงินกองทุนคืนตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิก
ตามวรรคหนึ่ง หากมิได้กระท้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หมดสิทธิ
ขอรับเงินชดเชยหรือขอรับเงินกองทุนคืน และในกรณีท่ีได้ยื่นขอรับเงินชดเชยหรือขอรับเงินกองทุน
คืนไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยหรือเงินกองทุนคืน ให้บุคคล 
ดังกล่าวยังคงมีสิทธิได้รับเงินชดเชยหรือเงินกองทุนคืนจากกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๕๓  ให้น้าระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด และประกาศท่ีออกตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับ 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก้าหนด และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 
 
  มาตรา ๕๔  การด้าเนินการออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก้าหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ หากไม่สามารถด้าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด้าเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 

มาตรา ๕๕  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค้าสั่งอ่ืนใดอ้างถึง
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง ก้าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ถือว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค้าสั่งนั้นอ้างถึงกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 

......................................... 
นายกรัฐมนตรี 


