
พระราชบญัญตักิองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2562

[มผีลใชบ้งัคบัวนัที ่24 กนัยายน 2562]



วตัถปุระสงค์

ใหจั้ดตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึง่ เรยีกวา่ “กองทนุน ้ามัน
เชือ้เพลงิ” ในส านักงานกองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่
รักษาเสถยีรภาพระดบัราคาน ้ามันเชือ้เพลงิในประเทศใหอ้ยูใ่น
ระดบัทีเ่หมาะสมในกรณีทีเ่กดิวกิฤตการณด์า้นน ้ามันเชือ้เพลงิ

การด าเนนิงานตามวัตถปุระสงคต์ามวรรคหนึง่ใหอ้ยูภ่ายใต ้
กรอบนโยบายการบรหิารกองทนุตามที ่กพช. ก าหนด
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ความหมายของน า้มนัเชือ้เพลงิ

ค าส ัง่นายกรฐัมนตร ีที ่4/2547

น ้ามันเบนซนิ น ้ามันกา๊ด น ้ามันดเีซล 
น ้ามันเตา น ้ามันทีค่ลา้ยกนัหรอืน ้ามัน
ส าหรับเครือ่งยนตท์ีค่ลา้ยกนั และให ้
ความหมายรวมถงึกา๊ซและยางมะตอย
ดว้ย

พรบ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

น ้ามันเบนซนิ น ้ามันกา๊ด น ้ามันดเีซล 
น ้ามันเตา น ้ามันทีค่ลา้ยกนัหรอืน ้ามัน
ส าหรับเครือ่งยนตท์ีค่ลา้ยกนั น ้ามันดบิ
สงัเคราะหท์ีใ่ชห้รอือาจใชเ้ป็นวตัถดุบิ
ในการกลัน่หรอืผลติเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
ผลติภณัฑด์งักลา่วขา้งตน้ และให ้
หมายรวมถงึกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว กา๊ซ
ธรรมชาตสิ าหรับยานยนต ์หรอืน ้ามัน
เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากสิง่อืน่ใดตามที่
รัฐมนตรปีระกาศก าหนด
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ความหมายของวกิฤตการณด์า้นน า้มนัเชือ้เพลงิ

สถานการณท์ีร่าคาน ้ามันเชือ้เพลงิมกีารปรับราคาขึน้อยา่งรวดเร็ว
หรอืผันผวนอนัอาจเกดิผลกระทบตอ่การด ารงชพีของประชาชน
หรอืสถานการณท์ีน่ ้ามันเชือ้เพลงิอาจขาดแคลนและไมเ่พยีงพอ
ตอ่การใชภ้ายในประเทศ ทัง้นี ้ตามทีก่ าหนดในแผนรองรับ
วกิฤตการณด์า้นน ้ามันเชือ้เพลงิ
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พนกังานเจา้หนา้ที่

ค าส ัง่นายกรฐัมนตร ีที ่4/2547

ใหอ้ธบิดกีรมธรุกจิพลังงานออก
ประกาศแตง่ตัง้ขา้ราชการในกรม
ธรุกจิพลังงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม และส านักงานต ารวจ
แหง่ชาตเิป็นพนักงานเจา้หนา้ที่

พรบ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

ผูซ้ ึง่รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
พลังงานแตง่ตัง้ใหป้ฏบิตักิารตาม
พระราชบญัญัตนิี้
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ผูร้กัษาการตาม พรบ.

มาตรา 4 ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลังรักษาการตาม พรบ. นี ้ทัง้นีใ้นสว่นทีเ่กีย่วกบั
หนา้ทีแ่ละอ านาจของตน
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โครงสรา้งการบรหิาร

ค าส ัง่นายกรฐัมนตร ีที ่4/2547 พรบ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
(กพช.)

คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน 
(กบง.)

อนุกรรมการบรหิารกองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิ 
(อบน.)

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
(กพช.)

คณะกรรมการบรหิารกองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิ 
(คบน.)

อนุกรรมการ...
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องคป์ระกอบของ
คณะกรรมการบรหิารกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

1. รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นรองประธานกรรมการ

3. กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก ่ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา 
อธบิดกีรมการคา้ภายใน อธบิดกีรมธรุกจิพลังงาน อธบิดกีรมบญัชกีลาง 
และผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

4. กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิจ านวน 4 คน ซึง่คณะรัฐมนตรแีตง่ตัง้จากผูม้ี
ความรู ้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ในดา้นการเงนิและดา้นธรุกจิ
น ้ามันเชือ้เพลงิ อยา่งนอ้ยดา้นละ 1 คน หรอืดา้นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและเป็น
ประโยชนต์อ่การด าเนนิงานของกองทนุ

5. ใหผู้อ้ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และใหผู้อ้ านวยการแตง่ตัง้
เจา้หนา้ทีส่ านักงานเป็นผูช้ว่ยเลขานุการ
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อ านาจหนา้ทีข่อง
คณะกรรมการบรหิารกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

1. เสนอแผนรองรับวกิฤตการณ์ดา้นน ้ามันเชือ้เพลงิและแผนยทุธศาสตร์
กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิ

2. รายงานผลการประเมนิการปฏบิตังิานตอ่ กพช.

3. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกองทนุและก ากบัดแูลการ
ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคแ์ละสอดคลอ้งกบันโยบายตามที่
กพช. ก าหนด

4. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารสง่เงนิหรอืไดรั้บเงนิชดเชย

5. อนุมัตกิารจา่ยเงนิกองทนุเพือ่ด าเนนิการตามแผนรองรับวกิฤตการณ์ดา้น
น ้ามันเชือ้เพลงิ

6. ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงนิของส านักงาน
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อ านาจหนา้ทีข่อง
คณะกรรมการบรหิารกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ (ตอ่)

7. ก าหนดระเบยีบเกีย่วกบัหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิและการเก็บรักษา
เงนิกองทนุ

8. บรหิารสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิของกองทนุ ใหม้คีวามคุม้คา่และมี
ประสทิธภิาพ

9. อนุมัตแิผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของส านักงาน

10.ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกาศ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม พรบ. ฉบบันี้

11.ออกระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัอืน่ๆ

12.ปฏบิตักิารอืน่ใดตาม พรบ. นี ้หรอืตามที ่กพช. มอบหมาย
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กรอบวงเงนิของกองทนุ

ค าส ัง่นายกรฐัมนตร ีที ่4/2547

ไมไ่ดก้ าหนดกรอบวงเงนิไว ้

พรบ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

ก าหนดกรอบวงเงนิไว ้(รวมเงนิกู)้ 
ไมเ่กนิ 40,000 ลา้นบาท 

และกูย้มืเงนิไมเ่กนิ 

20,000 ลา้นบาท
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หนา้ทีแ่ละอ านาจของ
ส านกังานกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

1. รับผดิชอบงานธรุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

2. จัดท าแผนรองรับวกิฤตการณ์ดา้นน ้ามันเชือ้เพลงิและแผนยทุธศาสตร์
กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิ รวมทัง้รายงานผลการประเมนิการปฏบิตังิานและ
เสนอแนะมาตรการแกไ้ขปัญหา อปุสรรคการปฏบิตัติามแผนดงักลา่วตอ่
คณะกรรมการ

3. กูย้มืเงนิตามมาตรา 26

4. เสนอแผนการเงนิและงบประมาณประจ าปีตอ่คณะกรรมการ

5. จัดท ารายงานประจ าปี ปัญหา อปุสรรค รวมทัง้รายงานการเงนิและบัญชี
เสนอตอ่คณะกรรมการ
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หนา้ทีแ่ละอ านาจของ
ส านกังานกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ (ตอ่)

6. ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง และมทีรัพยส์นิใดๆ

7. กอ่ตัง้สทิธหิรอืท านติกิรรมเกีย่วกบัทรัพยส์นิ

8. ด าเนนิคดทีางแพง่ ทางอาญา และทางปกครอง ทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนนิงานของกองทนุหรอืการบรหิารกองทนุและกจิการอืน่ทีเ่กีย่วกบั
หรอืเกีย่วเนือ่งกบัการจัดการกจิการกองทนุ

9. ปฏบิตักิารตามทีค่ณะรัฐมนตร ีรัฐมนตร ีกพช. หรอืคณะกรรมการ
มอบหมาย

10.ปฏบิตักิารอืน่ใดทีก่ฏหมายก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องส านักงาน
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การลดหรอืยกเวน้การจา่ยเงนิเพิม่

ค าส ัง่นายกรฐัมนตร ีที ่4/2547

ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

พรบ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

คณะกรรมการมอี านาจลดหรอืยกเวน้
การจา่ยเงนิเพิม่ ตามหลักเกณฑท์ี่
คณะกรรมการประกาศก าหนด
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รายงานประจ าปีของกองทนุ

ค าส ัง่นายกรฐัมนตร ีที ่4/2547

ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

พรบ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

ใหค้ณะกรรมการท ารายงานประจ าปี
ของกองทนุเสนอคณะรัฐมนตร ีสภา
ผูแ้ทนราษฎร และวฒุสิภาเพือ่ทราบ
ภายใน 60 วันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บ
รายงานการสอบบญัชจีากผูส้อบ
บญัชี
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คณะกรรมการเปรยีบเทยีบ

ค าส ัง่นายกรฐัมนตร ีที ่4/2547

ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

พรบ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

มาตรา 46 ก าหนดใหรั้ฐมนตรแีตง่ตัง้ 
คณะกรรมการเปรยีบเทยีบ     
จ านวน 3 คน โดยคนหนึง่ตอ้งเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
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บทก าหนดโทษ

ค าส ัง่นายกรฐัมนตร ีที ่4/2547

กรณีฝ่าฝืนค าสัง่นายกฯ โทษจะ
เป็นไปตาม พรก. แกไ้ขและป้องกนั
ภาวะการขาดแคลนน ้ามันเชือ้เพลงิ 
พ.ศ. 2516 จ าคกุไมเ่กนิ 10 ปี ปรับ
ไมเ่กนิ 1 แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้
ปรับ

พรบ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

มาตรา 41 ไมส่ง่เงนิหรอืสง่เงนิไม่
ครบ ปรับไมเ่กนิ 2 แสนบาท หรอืไม่
เกนิ 5 เทา่ของจ านวนทีต่อ้งสง่
แลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่

มาตรา 42 ขดัขวางการปฏบิตังิาน
ของเจา้หนา้ที ่จ าคกุไมเ่กนิ 1 ปี 
ปรับไมเ่กนิ 2 หมืน่บาท หรอืทัง้จ า
ทัง้ปรับ
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บทก าหนดโทษ (ตอ่)

ค าส ัง่นายกรฐัมนตร ีที ่4/2547 พรบ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

มาตรา 43 ไมใ่หถ้อ้ยค า ไมส่ง่บญัช ี
เอกสาร แกพ่นักงานเจา้หนา้ที ่จ าคกุ
ไมเ่กนิ 3 เดอืน ปรับไมเ่กนิ 6 พัน
บาท

มาตรา 44 ไมอ่ านวยความสะดวก
ตามสมควร ปรับไมเ่กนิ 6 พันบาท
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บทก าหนดโทษ (ตอ่)

ค าส ัง่นายกรฐัมนตร ีที ่4/2547 พรบ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

มาตรา 45 แจง้ความเท็จ ใหถ้อ้ยค า
อนัเป็นเท็จ จ าคกุไมเ่กนิ 5 ปี ปรับ
ไมเ่กนิ 1 แสนบาท หรอืปรับ 10 เทา่ 
ของจ านวนเงนิชดเชยหรอืเงนิคนื
แลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ หรอืทัง้
จ าทัง้ปรับ 
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บทเฉพาะกาล

มาตรา 54 ใหข้อ้ก าหนดตามค าสัง่นายกฯ ที ่4/2547 ทีเ่กีย่วกบักองทนุ
น ้ามันเชือ้เพลงิเป็นอนัยกเลกิ และใหน้ าประกาศและระเบยีบทีอ่อกตาม
ค าสัง่นายกฯ ที ่4/2547 ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิมาบงัคบัใช ้
โดยอนุโลมเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบั พรบ. นี ้จนกวา่จะมปีระกาศและระเบยีบ
ตาม พรบ. นีใ้ชบ้งัคบั

ผูม้หีนา้ทีส่ง่เงนิเขา้กองทนุหรอืสง่เงนิคนืกองทนุยังคงมหีนา้ทีต่อ้งสง่
เงนิเขา้หรอืสง่เงนิคนืกองทนุตอ่ไป

การขอรับเงนิชดเชย ตอ้งท าภายใน 90 วัน นับแต ่พรบ. ใชบ้งัคบั
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บทเฉพาะกาล (ตอ่)

มาตรา 55 การจา่ยเงนิชดเชยใหแ้กน่ ้ามันเชือ้เพลงิทีม่สีว่นผสมของ
เชือ้เพลงิชวีภาพ ใหด้ าเนนิการตอ่ไปไดเ้ป็นเวลา 3 ปี ขยายเวลาไดไ้มเ่กนิ 
2 ครัง้ ครัง้ละไมเ่กนิ 2 ปี

ด าเนนิการออกประกาศ หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และมาตรการลด
การจา่ยเงนิชดเชยทกุรอบระยะเวลา 1 ปี ประกาศดงักลา่วเสนอ กพช. เพือ่
น าเสนอ ครม. เห็นชอบ
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บทเฉพาะกาล (ตอ่)

มาตรา 56 ใหน้ าระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และประกาศทีอ่อกตาม พรก. 
จัดตัง้ สบพน. พ.ศ. 2546 มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบั 
พรบ. นี ้จนกวา่จะมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศตาม พรบ. นีใ้ชบ้งัคบั 

มาตรา 57 ด าเนนิการออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศตาม พรบ. นีใ้ห ้
แลว้เสร็จภายใน 120 วัน นับแต ่พรบ. นีใ้ชบ้งัคบั
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