
 

ค ำสัง่นำยกรัฐมนตร ี
ที ่2/2542 

เรือ่ง ก ำหนดมำตรกำรเพือ่แกไ้ขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน ้ำมันเชือ้เพลงิ 

--------------- 

                   โดยทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่16 กมุภำพันธ ์2542 เห็นชอบนโยบำย "กำร
พัฒนำอตุสำหกรรมกำ๊ซปิโตรเลยีมเหลวของประเทศไทย" ซึง่ก ำหนดใหม้กีำรยกเลกิกำร
ควบคมุรำคำจ ำหน่ำยกำ๊ซหงุตม้ และกำรปรับระบบกำรคำ้ใหผู้ค้ำ้น ้ำมันตำมมำตรำ 6 รับผดิชอบ
กำรบรรจจุ ำหน่ำยกำ๊ซหงุตม้ รว่มกับผูบ้รรจกุำ๊ซ จงึจ ำเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิค ำสัง่นำยกรัฐมนตรี
ที ่1/2540 เรือ่ง ก ำหนดมำตรกำรเพือ่แกไ้ขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน ้ำมันเชือ้เพลงิ ลง
วนัที ่12 กันยำยน พ.ศ. 2540 เพือ่ใหก้ำรปฏบิัตแิละกำรด ำเนนิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิกำ๊ซ
สอดคลอ้งกับ นโยบำยดังกลำ่ว 

                   ฉะนัน้ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 และ 5 แหง่พระรำชก ำหนดแกไ้ขและ
ป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน ้ำมันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2516 นำยกรัฐมนตรจีงึมคี ำสัง่ก ำหนด
มำตรกำรเพือ่แกไ้ขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลน น ้ำมันเชือ้เพลงิไว ้ดังตอ่ไปนี ้

                   ขอ้ 1 ใหย้กเลกิขอ้ 16 ของค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่1/2540 เรือ่ง ก ำหนด
มำตรกำรเพือ่แกไ้ขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน ้ำมันเชือ้เพลงิ ลงวนัที ่12 กันยำยน พ.ศ. 
2540 และใหใ้ชค้วำมตอ่ไปนีแ้ทน 

                   "ขอ้ 16 เพือ่ใหม้กีำ๊ซส ำหรับประชำชนใชใ้นกำรหงุตม้อยำ่งพอเพยีง ผูค้ำ้น ้ำมัน
ตำมมำตรำ 6 แหง่พระรำชบัญญัตนิ ้ำมันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2521 ซึง่ขำยหรอืจ ำหน่ำยกำ๊ซทีบ่รรจุ
ในถังกำ๊ซหงุตม้ ตอ้งจัดใหม้กีำรบรรจกุำ๊ซใสถั่งกำ๊ซหงุตม้ และจ ำหน่ำยใหท่ั้วถงึทกุอ ำเภอทีม่ี
กำรใชถั้งกำ๊ซหงุตม้ ซึง่แสดงเครือ่งหมำยกำรคำ้ของตน 

                   ในกำรบรรจกุำ๊ซหรอืจ ำหน่ำยตำมวรรคหนึง่ ผูค้ำ้น ้ำมันดังกลำ่ว อำจมอบหมำย
ใหผู้ค้ำ้น ้ำมันตำมมำตรำ 6 รำยอืน่หรอืผูบ้รรจกุำ๊ซเป็นผูด้ ำเนนิกำรแทนได ้โดยตอ้งไดรั้บ
อนุญำตจำกอธบิดกีรมทะเบยีนกำรคำ้ ทัง้นี้ กำรยืน่ขออนุญำต กำรเปลีย่นแปลง กำรยกเลกิ 
และกำรด ำเนนิกำรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีก่รมทะเบยีนกำรคำ้ก ำหนด 

                   ผูค้ำ้น ้ำมันตำมมำตรำ 6 แหง่พระรำชบัญญัตนิ ้ำมันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2521 หรอืผู ้
บรรจกุำ๊ซซึง่ด ำเนนิกำรแทนผูค้ำ้น ้ำมันดังกลำ่ว ตอ้งท ำกำรปิดผนกึลิน้ (Value) ถังกำ๊ซหงุตม้
ทกุครัง้ทีบ่รรจกุำ๊ซ และตอ้งมเีครือ่งหมำยประจ ำตัวแสดงไวท้ีอ่ปุกรณ์ปิดผนกึลิน้ (Seal) ถังกำ๊ซ
หงุตม้ โดยตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมระเบยีบของกรมทะเบยีนกำรคำ้ ในกำรขอรับเครือ่งหมำย
ประจ ำตัว กำรปิดผนกึลิน้ กำรแสดงเครือ่งหมำยประจ ำตัว และกำรด ำเนนิกำรอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็น
เพือ่ใหก้ำรปฏบิัตเิป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวข้ำ้งตน้ 



                   เพือ่ประโยชนใ์นกำรตรวจสอบกำรปฏบิัตขิองผูค้ำ้น ้ำมัน ตำมมำตรำ 6 และผู ้
บรรจกุำ๊ซ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในวรรคสำม ใหอ้ธบิดกีรมทะเบยีนกำรคำ้ออกประกำศแตง่ตัง้ 
ขำ้รำชกำรในกรมทะเบยีนกำรคำ้ กรมโยธำธกิำร กรมโรงงำนอตุสำหกรรม และส ำนักงำนต ำรวจ
แหง่ชำต ิเป็นพนักงำนเจำ้หนำ้ที ่รวมทัง้ก ำหนดกำรออกบัตรประจ ำตัว และกำรด ำเนนิกำรอืน่ๆ 
ทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจสอบในทอ้งทีก่รงุเทพมหำนคร และใหผู้ว้ำ่รำชกำรจังหวดัออกประกำศ
แตง่ตัง้ขำ้รำชกำร ในส ำนักงำนพำณชิยจั์งหวดั ส ำนักงำนทะเบยีนกำรคำ้จังหวดั ส ำนักงำน
โยธำธกิำรจังหวดั ส ำนักงำนอตุสำหกรรมจังหวดั และกองบังคับกำรต ำรวจภธูรจังหวดั เป็น
พนักงำนเจำ้หนำ้ที ่รวมทัง้ ก ำหนดกำรออกบตัรประจ ำตัวและกำรด ำเนนิกำรอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็น 
ส ำหรับกำรตรวจสอบในทอ้งทีจั่งหวดัตำ่งๆ แตล่ะจังหวดั 

                   ผูค้ำ้น ้ำมันตำมมำตรำ 6 แหง่พระรำชบัญญัตนิ ้ำมันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2521 ผูท้ี่
ไดรั้บอนุญำตใหเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำรแทนผูค้ำ้น ้ำมันตำมวรรคสอง และผูจ้ ำหน่ำยกำ๊ซทีบ่รรจใุสถั่ง
กำ๊ซหงุตม้แลว้ ตอ้งยนิยอมใหพ้นักงำนเจำ้หนำ้ที ่ทีไ่ดรั้บกำรแตง่ตัง้ตำมวรรคสี ่เขำ้ไปใน
สถำนทีบ่รรจกุำ๊ซ เก็บรักษำกำ๊ซ หรอืจ ำหน่ำยกำ๊ซ เพือ่ท ำกำรตรวจสอบกำรปฏบิัตติำมที่
ก ำหนดในวรรคสำม 

                   ในกรณีทีพ่นักงำนเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบพบวำ่ ผูท้ีไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ป็น
ผูด้ ำเนนิกำรแทนผูค้ำ้น ้ำมันตำมวรรคสอง ปฏบิัตไิมถ่กูตอ้งตำมทีก่ ำหนดในวรรคสำม ไมว่ำ่จะถกู
ด ำเนนิคดหีรอืไม ่ใหอ้ธบิดกีรมทะเบยีนกำรคำ้มอี ำนำจสัง่เพกิถอนกำรอนุญำตตำมวรรคสองได ้
ทกุรำย และแจง้ใหผู้ว้ำ่รำชกำรจังหวดัทีต่ัง้ของผูถ้กูเพกิถอนทรำบ และใหผู้ว้ำ่รำชกำรจังหวดัมี
อ ำนำจสัง่เพกิถอนไดเ้ฉพำะรำยทีต่ัง้อยูใ่นเขต จังหวดัของตน และแจง้ใหอ้ธบิดกีรมทะเบยีน
กำรคำ้ทรำบ" 

                   ขอ้ 2 ใหเ้พิม่ขอ้ควำมตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้ 16 ทว ิของค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่1/2540 
เรือ่ง ก ำหนดมำตรกำรเพือ่แกไ้ขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน ้ำมันเชือ้เพลงิ ลงวนัที ่12 
กันยำยน พ.ศ. 2540 

                   "ขอ้ 16 ทว ิหำ้มมใิหผู้ใ้ดขำยหรอืจ ำหน่ำยหรอืมไีวจ้ ำหน่ำย ซึง่กำ๊ซทีบ่รรจใุสถั่ง
กำ๊ซหงุตม้แลว้ โดยไมม่อีปุกรณ์ปิดผนกึลิน้หรอืเครือ่งหมำยประจ ำตัว ตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 16 
วรรคสำม" 

                   ขอ้ 3 ใหย้กเลกิขอ้ 17 ของค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่1/2540 เรือ่ง ก ำหนด
มำตรกำรเพือ่แกไ้ขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน ้ำมันเชือ้เพลงิ ลงวนัที ่12 กันยำยน พ.ศ. 
2540 และใหใ้ชค้วำมตอ่ไปนีแ้ทน 

                   "ขอ้ 17 หำ้มมใิหผู้ใ้ดขำยหรอืจ ำหน่ำยกำ๊ซใหแ้กผู่บ้รรจกุำ๊ซ หรอืฝำก หรอื
กระท ำดว้ยวธิกีำรใดๆ ใหผู้บ้รรจกุำ๊ซมกีำ๊ซอยูใ่นครอบครอง ยกเวน้กำ๊ซทีไ่ดม้ำจำกกำรเป็น
ผูด้ ำเนนิกำรบรรจกุำ๊ซแทนผูค้ำ้น ้ำมัน ตำมขอ้ 16 วรรคสอง หรอืกำ๊ซทีบ่รรจใุนถังกำ๊ซหงุตม้
แลว้" 

                   ขอ้ 4 ใหย้กเลกิขอ้ 18 ของค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่1/2540 เรือ่ง ก ำหนด
มำตรกำรเพือ่แกไ้ขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน ้ำมันเชือ้เพลงิ ลงวนัที ่12 กันยำยน พ.ศ. 
2540 และใหใ้ชค้วำมตอ่ไปนีแ้ทน 

                   "ขอ้ 18 หำ้มมใิหผู้ใ้ดนอกจำกผูค้ำ้น ้ำมันตำมมำตรำ 6 แหง่พระรำชบัญญัตนิ ้ำมัน
เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2521 ขำยหรอืจ ำหน่ำยกำ๊ซใหแ้กส่ถำนบีรกิำร ยกเวน้กำ๊ซทีบ่รรจใุนถังกำ๊ซหงุ
ตม้แลว้" 



                   ขอ้ 5 ใหย้กเลกิขอ้ 19 ของค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่1/2540 เรือ่ง กำรก ำหนด
มำตรกำรเพือ่แกไ้ขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน ้ำมันเชือ้เพลงิ ลงวนัที ่12 กันยำยน พ.ศ. 
2540 และใหใ้ชค้วำมตอ่ไปนีแ้ทน 

                   "ขอ้ 19 ผูบ้รรจกุำ๊ซตอ้ง 

                   (1) ไมซ่ือ้หรอืรับกำ๊ซหรอืรับฝำกหรอืกระท ำดว้ยวธิกีำรใดๆ ใหม้กีำ๊ซอยูใ่น
ครอบครอง ยกเวน้กำ๊ซทีไ่ดม้ำจำกกำรเป็นผูด้ ำเนนิกำรบรรจกุำ๊ซแทนผูค้ำ้น ้ำมันตำมขอ้ 16 
วรรคสอง หรอืกำ๊ซทีบ่รรจใุนถังกำ๊ซหงุตม้แลว้ 

                   (2) ไมน่ ำกำ๊ซทีไ่ดม้ำจำกกำรเป็นผูด้ ำเนนิกำรบรรจกุำ๊ซแทนผูค้ำ้น ้ำมันตำมขอ้ 
16 วรรคสอง ไปขำยหรอืจ ำหน่ำย หรอืใชใ้นกำรอืน่กอ่นน ำไปบรรจใุสถั่งกำ๊ซหงุตม้" 

                   ขอ้ 6 ใหย้กเลกิขอ้ 20 ของค ำสัง่นำยกรัฐมนตรทีี ่1/2540 เรือ่งกำรก ำหนด
มำตรกำรเพือ่แกไ้ขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน ้ำมันเชือ้เพลงิ ลงวนัที ่12 กันยำยน พ.ศ. 
2540 และใหใ้ชค้วำมตอ่ไปนีแ้ทน 

                   "ขอ้ 20 เจำ้ของสถำนบีรกิำรตอ้ง  

                   (1) ไมซ่ือ้หรอืรับกำ๊ซจำกผูใ้ดนอกจำกผูค้ำ้น ้ำมันตำมมำตรำ 6 แหง่
พระรำชบัญญัตนิ ้ำมันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2521 ยกเวน้กำ๊ซทีบ่รรจใุนถังกำ๊ซหงุตม้แลว้ 

                   (2) ไมข่ำยหรอืจ ำหน่ำยกำ๊ซเป็นเชือ้เพลงิส ำหรับยำนพำหนะ ในวนัและเวลำที่
ทำงรำชกำรก ำหนดหำ้มส ำหรับขำย หรอืจ ำหน่ำยน ้ำมันเชือ้เพลงิส ำหรับยำนพำหนะ" 

                   ขอ้ 7 ค ำสัง่นีใ้หใ้ชบ้ังคับตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎำคม 2542 เป็นตน้ไป 

                               สัง่ ณ วันที ่30 มนีำคม พ.ศ. 2542 

(ลงนำม)  ชวน หลกีภัย 
(นำย ชวน หลกีภัย) 

นำยกรัฐมนตร ี

 


