คำสงั่ นำยกรัฐมนตรี
ที่ 2/2543
ื้ เพลิง
เรือ
่ ง กำหนดมำตรกำรเพือ
่ แก ้ไขและป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
--------------ื้ เพลิง ซงึ่ ไม่สง่
โดยทีม
่ ำตรกำรลงโทษผู ้มีหน ้ำทีต
่ ้องสง่ เงินเข ้ำกอง ทุนน้ ำมันเชอ
เงินเข ้ำกองทุน หรือสง่ เงินเข ้ำกองทุน ไม่ครบตำมจำนวนทีต
่ ้องสง่ หรือไม่สง่ เงินคืนกองทุน
ภำยในเวลำทีก
่ ำหนด ตำมคำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2540 เรือ
่ ง กำหนดมำตรกำรเพือ
่ แก ้ไข และ
ื้ เพลิง ลงวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2540 ยังไม่สอดคล ้อง
ป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
กับสภำพข ้อเท็จจริงในปั จจุบัน สมควรแก ้ไขเพิม
่ เติมให ้มีควำมเหมำะสมยิง่ ขึน
้
ฉะนัน
้ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 แห่งพระรำชกำหนดแก ้ไขและป้ องกัน
ื้ เพลิง พ.ศ. 2516 อันเป็ นพระรำชกำหนดทีม
ภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
่ บ
ี ทบัญญัตบ
ิ ำง
ิ ธิและเสรีภำพของบุคคล ซงึ่ มำตรำ 29 ประกอบกับมำตรำ 31
ประกำร เกีย
่ วกับกำรจำกัดสท
มำตรำ 35 มำตรำ 36 มำตรำ 39 มำตรำ 48 และมำตรำ 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย บัญญัตใิ ห ้กระทำได ้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมำย นำยกรัฐมนตรีจงึ มีคำสงั่
ดังต่อไปนี้
ข ้อ 1 ให ้ยกเลิกควำมในข ้อ 24 ของคำสงั่ นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2540 เรือ
่ ง กำหนด
ื้ เพลิง ลงวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ.
มำตรกำรเพือ
่ แก ้ไขและป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
้
2540 และให ้ใชควำมต่อไปนีแ
้ ทน
"ข ้อ 24 ในกรณีทผ
ี่ ู ้มีหน ้ำทีส
่ ง่ เงินเข ้ำกองทุน ไม่สง่ เงินเข ้ำกองทุน หรือสง่ เงิน
เข ้ำกองทุนไม่ครบตำมจำนวนทีต
่ ้องสง่ หรือไม่สง่ เงินคืนกองทุน ภำยในเวลำทีก
่ ำหนด ให ้
ดำเนินกำรดังนี้
(1) ในกรณีทผ
ี่ ู ้นัน
้ เห็นเองว่ำ ตนมีกรณีดังกล่ำว ให ้ผู ้นั น
้ สง่ เงินตำมจำนวนทีต
่ ้อง
่
สง หรือตำมจำนวนทีข
่ ำด หรือตำมจำนวนทีต
่ ้องคืนเข ้ำกองทุน พร ้อมทัง้ เงินเพิม
่ ในอัตรำร ้อยละ
สำมต่อเดือน ของจำนวนเงินดังกล่ำว นั บแต่วน
ั ทีค
่ รบกำหนดสง่ เงินเข ้ำกองทุน จนกว่ำจะครบ
ื้ เพลิง ณ โรงกลั่นและจำหน่ำยเพือ
้
แก่กรมสรรพสำมิต สำหรับผู ้ผลิตน้ ำมันเชอ
่ ใชใน
่
้
ื
ื้ เพลิง
รำชอำณำจักร และผู ้สงออกน้ ำมันเชอเพลิง หรือกรมศุลกำกร สำหรับผู ้นำเข ้ำน้ ำมันเชอ
ื้ เพลิงให ้แก่เรือ เพือ
้ นทำงออกนอกรำชอำณำจักร
และผู ้ซงึ่ ขำยหรือจำหน่ำยน้ ำมันเชอ
่ ใชเดิ
แล ้วแต่กรณี
ื้ เพลิง ณ โรงกลั่นและ
(2) ในกรณีทก
ี่ รมสรรพสำมิต สำหรับผู ้ผลิตน้ ำมันเชอ
้
่
้
ื
จำหน่ำยเพือ
่ ใชในรำชอำณำจักร และผู ้สงออกน้ ำมันเชอเพลิง หรือกรมศุลกำกร สำหรับผู ้นำเข ้ำ
ื้ เพลิง และผู ้ซงึ่ ขำยหรือจำหน่ำยน้ ำมันเชอ
ื้ เพลิงให ้แก่เรือ เพือ
้ นทำงออกนอก
น้ ำมันเชอ
่ ใชเดิ
รำชอำณำจักร เป็ นผู ้ตรวจพบว่ำมีกรณีดังกล่ำว ให ้กรมสรรพสำมิตหรือกรมศุลกำกร แล ้วแต่กรณี
ื ให ้ผู ้มีหน ้ำทีส
แจ ้งเป็ นหนังสอ
่ ง่ เงินเข ้ำกองทุน สง่ เงินตำมจำนวนทีต
่ ้องสง่ หรือตำมจำนวนที่

ขำด หรือตำมจำนวนทีต
่ ้องคืนเข ้ำกองทุน พร ้อมทัง้ เงินเพิม
่ ในอัตรำร ้อยละหกต่อเดือนของ
จำนวนเงินดังกล่ำว นับแต่วน
ั ทีค
่ รบกำหนดสง่ เงินเข ้ำกองทุน จนกว่ำจะครบแก่กรมสรรพสำมิต
หรือกรมศุลกำกร แล ้วแต่กรณี ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด
หำกพ ้นกำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึง่ ของ (2) แล ้ว ผู ้มีหน ้ำทีส
่ ง่ เงินเข ้ำกองทุน
ไม่ได ้สง่ เงินพร ้อมทัง้ เงินเพิม
่ หรือสง่ ไม่ครบตำมจำนวนทีต
่ ้องสง่ ให ้กรมสรรพสำมิตหรือกรม
ศุลกำกร แล ้วแต่กรณี ดำเนินกำรให ้มีกำรดำเนินคดีตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรแก ้ไข และป้ องกัน
ื้ เพลิงโดยเร็ว
ภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
ให ้ถือว่ำเงินเพิม
่ ตำม (1) และ (2) เป็ นเงินทีต
่ ้องสง่ เข ้ำกองทุนด ้วย และในกำร
คำนวณระยะเวลำเพือ
่ กำรคำนวณเงินเพิม
่ ตำม (1) หรือ (2) นัน
้ หำกมีเศษของเดือน ให ้นับเป็ น
หนึง่ เดือน"
ข ้อ 2 ให ้คำสงั่ นีม
้ ผ
ี ลใชบั้ งคับแก่กรณีทม
ี่ ก
ี ำรฝ่ ำฝื น หรือไม่ปฏิบัตต
ิ ำมคำสงั่
นำยกรัฐมนตรีท ี่ 1/2540 เรือ
่ ง กำหนดมำตรกำรเพือ
่ แก ้ไข และป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมัน
ื้ เพลิง ลงวันที่ 12 กันยำยน 2540 ซงึ่ อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยหน่วยงำนทีเ่ กีย
เชอ
่ วข ้อง
เพือ
่ จะดำเนินคดี หรือดำเนินคดีแล ้วแต่คดียังไม่ถงึ ทีส
่ ด
ุ ในวันทีค
่ ำสงั่ นีม
้ ผ
ี ลใชบั้ งคับ
ไป

ข ้อ 3 คำสงั่ นีใ้ ห ้ใชบั้ งคับตัง้ แต่วน
ั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต ้น
สงั่ ณ วันที่ 17 มิถน
ุ ำยน พ.ศ. 2543
(ลงนำม) ชวน หลีกภัย
(นำย ชวน หลีกภัย)
นำยกรัฐมนตรี

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับประกำศทั่วไป เล่ม 117 ตอนพิเศษ 63ง ลงวันที่ 27
มิถน
ุ ำยน พ.ศ. 2543

