คำสงั่ นำยกรัฐมนตรี
ที่ ๕/๒๕๔๔
ื้ เพลิง
เรือ
่ ง กำหนดมำตรกำรเพือ
่ แก ้ไขและป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
---------------------ี หำยอย่ำงร ้ำยแรง ในประเทศสหรัฐอเมริกำ และ
ตำมทีไ่ ด ้เกิดกำรก่อวินำศกรรม สร ้ำงควำมเสย
่
อำจสงผลให ้เกิดสงครำมระหว่ำงประเทศขึน
้ ในบริเวณแหล่งผลิต และขนสง่ น้ ำมันดิบ ใน
ตะวันออกกลำง ซงึ่ จะทำให ้เกิดวิกฤตกำรณ์น้ ำมันของโลกขึน
้ ได ้ และโดยทีป
่ ระเทศไทย ต ้อง
นำเข ้ำน้ ำมันดิบ จำกแหล่งตะวันออกกลำง ถึงร ้อยละ ๗๕ ของกำรนำเข ้ำทัง้ หมด เหตุกำรณ์
ื้ เพลิงขึน
ดังกล่ำว จึงอำจจะทำให ้เกิดภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
้ ในประเทศ
ื้ เพลิง อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ
ดังนัน
้ เพือ
่ เป็ นกำรป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
ื้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖
๓ และ ๕ แห่ง พระรำชกำหนดแก ้ไขและป้ องกันกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
นำยกรัฐมนตรี จึงมีคำสงั่ กำหนดมำตรกำรเพือ
่ แก ้ไข และป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมัน
ื้ เพลิงไว ้ ดังต่อไปนี้
เชอ
ื้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ เก็บ
๑. ให ้ผู ้ค ้ำน้ ำมันตำมมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัตก
ิ ำรค ้ำน้ ำมันเชอ
ื้ เพลิง โดยฉุกเฉิน ตำมชนิด
รักษำน้ ำมันคงเหลือ สำหรับป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
ื้ เพลิง ประจำปี ๒๕๔๔
และในปริมำณ ซงึ่ กำหนดเป็ นร ้อยละ ของปริมำณกำรค ้ำน้ ำมันเชอ
้
เฉพำะสว่ นทีไ่ ด ้จัดหำมำ เพือ
่ ใชภำยในประเทศ
ซงึ่ ได ้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงพำณิชย์
ดังนี้
ื้ เพลิง
ชนิดน้ ำมันเชอ

กลุม
่ ที่ ๑ ได ้แก่
ิ ออกเทน
๑.๑ น้ ำมันเบนซน
๙๑
ิ ออกเทน
๑.๒ น้ ำมันเบนซน
๙๕
กลุม
่ ที่ ๒ ได ้แก่
ื้ เพลิง สำหรับ
๒.๑ น้ ำมันเชอ
เครือ
่ งบินไอพ่น
ชนิด เจ.พี.๑
ื้ เพลิง สำหรับ
๒.๒ น้ ำมันเชอ
เครือ
่ งบินไอพ่น
ชนิด เจ.พี.๕

ื้ เพลิง ที่ น้ ำมันเชอ
ื้ เพลิง ที่
น้ ำมันเชอ
กลั่นหรือผลิตใน
นำเข ้ำมำใน
รำชอำณำจักร
รำชอำณำจักร
ร ้อยละ
ร ้อยละ
๒
๔

๒

๔

๒.๓ น้ ำมันก๊ำด
กลุม
่ ที่ ๓ ได ้แก่
๓.๑ น้ ำมันดีเซล หมุนเร็ว
๓.๒ น้ ำมันดีเซล หมุนชำ้
กลุม
่ ที่ ๔ ได ้แก่
๔.๑ น้ ำมันเตำ
กลุม
่ ที่ ๕ ได ้แก่
๕.๑ น้ ำมันปิ โตรเลียมดิบ

๒

๔

๒

๔

๒

๒

๒. ให ้อธิบดีกรมทะเบียนกำรค ้ำ ออกประกำศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี ำรเก็บรักษำ และสถำนที่
เก็บรักษำ และให ้มีอำนำจแต่งตัง้ พนักงำนเจ ้ำหน ้ำที่ เพือ
่ ตรวจสอบกำรปฏิบัตก
ิ ำร ให ้เป็ นไป
ตำมคำสงั่ นำยกรัฐมนตรีฉบับนี้
ิ วัน นั บตัง้ แต่วน
๓. คำสงั่ นีม
้ ผ
ี ลบังคับใช ้ เมือ
่ พ ้นกำหนดสำมสบ
ั ทีอ
่ อกคำสงั่
สงั่ ณ วันที่ ๑๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๔
ิ วัตร
(ลงนำม) พันตำรวจโท ทักษิณ ชน
ิ วัตร)
(ทักษิณ ชน
นำยกรัฐมนตรี

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับประกำศทั่วไป เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๖ง ลงวันที่ ๒๐ กันยำยน
๒๕๔๔

