
 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

คําสั่งนายกรัฐมนตรี 
ท่ี  ๒/๒๕๕๑ 

เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดมาตรการชวยเหลือ
ประชาชน  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในคาครองชีพจากปญหาน้ํามันแพง  ซึ่งเปนผลมาจากราคาน้ํามัน
ในตลาดโลก  โดยลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันเชื้อเพลิง  ซึ่งมีผลทําใหราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
ลดลง  เปนระยะเวลา  ๖  เดือน  นับตั้งแตวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ถึงวันที่  ๓๑  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  การปรับลดหรือเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตในแตละครั้ง  จะทําใหมีการขาดทุนในปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือท่ีไดมาในราคากอนปรับลด  หรือมีกําไรในปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ 
ท่ีไดมาในราคากอนปรับเพิ่ม  ซึ่งในกรณีท่ีขาดทุนจะทําใหผูคาน้ํามันและเจาของสถานีบริการ 
ลดปริมาณการจําหนายหรืองดการจําหนายเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน  ทําใหเกิดภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง  ดังนั้น  เพ่ือปองกันปญหาดังกลาว  จึงตองมีการจายชดเชยผลขาดทุน  ในกรณีกลับกัน  
กําไรสวนเกินที่ผูคาน้ํามันและเจาของสถานีบริการไดรับเปนกําไรสวนเกินที่มิควรได  จึงจําเปนตอง
กําหนดใหมีการสงกําไรดังกลาวเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง  ซึ่งทําใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองจาย 
ผลขาดทุนในตอนแรกมีโอกาสไดรับเงินคืนจากชวงการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิต  ทําใหการจายเงินชดเชย
ครั้งนี้ไมเปนภาระคาใชจายตอกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงแตอยางใด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  แหงพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๑๖  นายกรัฐมนตรีจึงออกคําสั่งไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในคําสั่งนี้ 
“น้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  น้ํามันแกสโซฮอลอี  ๑๐  ออกเทน  ๙๑  น้ํามันแกสโซฮอลอี  ๑๐  

ออกเทน  ๙๕  น้ํามันแกสโซฮอลอี  ๒๐  ออกเทน  ๙๕  น้ํามันแกสโซฮอลอี  ๘๕  น้ํามันเบนซินพ้ืนฐาน
ชนิดที่  ๑  และชนิดที่  ๒  น้ํามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา  น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี  ๕  ซึ่งมีลักษณะ 
และคุณภาพตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด  และน้ํามันดีเซลพื้นฐาน   

“ผูคาน้ํามัน”  หมายความวา  ผูกระทําการคาน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยซื้อ  นําเขามาในราชอาณาจักร  
หรือไดมาไมวาดวยประการใดเพื่อจําหนาย  และใหหมายความรวมถึงผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงดวย   
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ซึ่งมีปริมาณการคาน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปละตั้งแตสามหมื่นเมตริกตันขึ้นไป  
หรือมีขนาดของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงความจุเกินสองแสนลิตรขึ้นไป  แตท้ังนี้  ไมรวมถึงผูไดรับ
สัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 

“สถานีบริการ”  หมายความวา  สถานที่สําหรับจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกประชาชนโดยวิธี
เติมหรือใสลงในที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ  โดยใชมาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย 
วาดวยมาตราชั่งตวงวัด  ท่ีติดตั้งไวเปนประจํา  ซึ่งไดจดทะเบียนเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา   ๑๑   
แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

“เจาของสถานีบริการ”  หมายความวา  ผูมีกรรมสิทธิ์ในสถานีบริการและในกรณีท่ีเจาของ
สถานีบริการเปนนิติบุคคลใหถือวากรรมการผูจัดการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดที่รับผิดชอบการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้นเปนเจาของสถานีบริการดวย  และในกรณีท่ีเจาของสถานีบริการไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งนี้ได  ใหหมายความรวมถึงพนักงานหรือลูกจางที่จัดการดูแลสถานีบริการดวย 

“ภาษีสรรพสามิต”  หมายความวา  อัตราภาษีสรรพสามิตของน้ํามันแกสโซฮอลอี  ๑๐   
ออกเทน  ๙๑  น้ํามันแกสโซฮอลอี  ๑๐  ออกเทน  ๙๕  น้ํามันแกสโซฮอลอี  ๒๐  ออกเทน  ๙๕   
น้ํามันแกสโซฮอลอี  ๘๕  น้ํามันเบนซินพ้ืนฐานชนิดที่  ๑  และชนิดที่  ๒  น้ํามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา  
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี  ๕  และน้ํามันดีเซลพื้นฐาน  ท่ีประกาศโดยกระทรวงการคลัง 

“ประกาศราคาขายปลีก”  หมายความวา  ประกาศราคาขายปลีกของสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงานตามขอ  ๙   

“สวนตางราคา”  หมายความวา  สวนตางของราคาขายปลีกเดิมและราคาใหมตามประกาศ 
ราคาขายปลีกของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  (องคการมหาชน)  ท่ีจัดตั้งขึ้น 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน   
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี 

ท่ี  ๔/๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานราชการของกระทรวง

พลังงาน  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพาณิชย  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ท่ีไดรับมอบหมาย 
ใหดําเนินการตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีนี้  
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ขอ ๒ เมื่อมีการประกาศลดภาษีสรรพสามิตของน้ํามันเชื้อเพลิงใชบังคับตั้งแตวันที่   
๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ทําใหเกิดสวนตางของราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหผูคาน้ํามันและ
เจาของสถานีบริการไดรับเงินชดเชยจากกองทุนในปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ  ในเวลา  
๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คูณดวยสวนตางราคา 

ขอ ๓ เมื่อมีการประกาศเพิ่มภาษีสรรพสามิตของน้ํามันเชื้อเพลิงใชบังคับตั้งแตวันที่   
๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ทําใหเกิดสวนตางของราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหผูคาน้ํามันและ
เจาของสถานีบริการสงเงินเขากองทุนในปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ  ในเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  
ของวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คูณดวยสวนตางราคา 

ถาผูคาน้ํามันหรือเจาของสถานีบริการที่ไดรับเงินชดเชยตามขอ  ๒  ไมใหความรวมมือในการ
ตรวจวัดปริมาณน้ํามันคงเหลือ  หรือปดคลังน้ํามัน  หรือสถานีบริการ  หรือกระทําการใด ๆ  ทําให
พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถเขาไปตรวจวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือหรือคํานวณเงินสงเขา
กองทุนตามวรรคหนึ่งได  ใหผูคาน้ํามันหรือเจาของสถานีบริการมีหนาที่สงเงินเขากองทุนในจํานวนเงิน
เดียวกันกับที่ไดรับเงินชดเชยไปแลวตามขอ  ๒  แตถายังไมไดรับเงินชดเชยตามขอ  ๒  ก็ไมตองสงเงิน
เขากองทุน 

ขอ ๔ ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ในการรับและจายเงินจากกองทุนตามคําสั่งนี้  โดยให
มีอํานาจกําหนดระเบียบเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่งนี้ตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๕ เมื่อมีประกาศลดภาษีสรรพสามิตตามขอ  ๒  ให 
(๑) ผูคาน้ํามันปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (ก) หยุดขายหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  

นาฬิกา  ของวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะไดไปตรวจสอบปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือแลว  เวนแตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจะมีเหตุผลสมควรสั่งเปนอยางอื่น 

 (ข) ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ
ในแบบตรวจสอบ   

 (ค) แจงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูในระหวางการขนสง  ท่ีซื้อหรือไดจากผูผลิตและ
โรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักร  ท่ีสั่งหรือนําเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักร  รวมทั้งปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ผูคาน้ํามันจายจากคลังน้ํามัน  เพ่ือสงไปใหแกเจาของสถานีบริการกอนเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  
ของวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และสงมอบใหแกเจาของสถานีบริการภายหลังเวลาดังกลาว  
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รวมท้ังน้ํามันเชื้อเพลิงที่รับฝากจากผูอื่น  (ถามี)  ตอกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  อยางชา 
ไมเกินสามวันทําการนับแตวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

(๒) เจาของสถานีบริการ  ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (ก) หยุดขายหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันที่   

๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะไดไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
คงเหลือแลว  เวนแตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจะมีเหตุผลสมควรสั่งเปนอยางอื่น 

 (ข) ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ
ในแบบตรวจสอบ 

 (ค) แจงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูในระหวางการขนสง  ท่ีซื้อหรือไดจากผูคาน้ํามัน
กอนเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมาถึงสถานีบริการภายหลัง
เวลาดังกลาว  รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงที่รับฝากจากผูอื่น  (ถามี)  ตอกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  
อยางชาไมเกินสามวันทําการนับแตวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๓) กรมธุรกิจพลังงาน  แจงเปนหนังสือภายในเกาสิบวันนับแตวันที่  ๒๕  กรกฎาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใหผูคาน้ํามันและเจาของสถานีบริการทราบจํานวนเงินชดเชยที่พึงไดรับจากกองทุน   
ซึ่งคํานวณจากปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิท่ีไดเสียภาษีสรรพสามิตแลวของน้ํามันเชื้อเพลิง 
แตละชนิด  คูณดวยสวนตางราคาพรอมกับสงสําเนาหนังสือใหสถาบันทราบ  และใหผูคาน้ํามันหรือ
เจาของสถานีบริการดังกลาวนําหนังสือของกรมธุรกิจพลังงานไปขอรับเงินชดเชยจากสถาบัน  ภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ลงในหนังสือดังกลาว  หากพนกําหนดระยะเวลานี้แลว  ใหถือวาผูคาน้ํามันหรือ
เจาของสถานีบริการรายนั้นไมประสงคจะขอรับเงินชดเชย 

ขอ ๖ เมื่อมีประกาศเพิ่มภาษีสรรพสามิตตามขอ  ๓  ให 
(๑) ผูคาน้ํามันปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (ก) หยุดขายหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  

ของวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะไดไปตรวจสอบปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงคงเหลือแลว  เวนแตอธบิดีกรมธุรกิจพลังงานจะมีเหตุผลสมควรสั่งเปนอยางอื่น 

 (ข) ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจวัด
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ  รวมทั้งตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจวัดปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงคงเหลือในแบบตรวจสอบ   
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 (ค) แจงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูในระหวางการขนสง  ท่ีซื้อหรือไดจากผูผลิตและ
โรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักร  ท่ีสั่งหรือนําเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักร  รวมทั้งปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ผูคาน้ํามันจายจากคลังน้ํามัน  เพ่ือสงไปใหแกเจาของสถานีบริการกอนเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  
ของวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และสงมอบใหแกเจาของสถานีบริการภายหลังเวลาดังกลาว  
รวมท้ังน้ํามันเชื้อเพลิงที่รับฝากจากผูอื่น  (ถามี)  ตอกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  อยางชา 
ไมเกินสามวันทําการนับแตวันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๒) เจาของสถานีบริการ  ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (ก) หยุดขายหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันที่   

๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะไดไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
คงเหลือแลว  เวนแตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจะมีเหตุผลสมควรสั่งเปนอยางอื่น 

 (ข) ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจวัด
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ  รวมทั้งตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจวัดปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงคงเหลือในแบบตรวจสอบ 

 (ค) แจงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูในระหวางการขนสง  ท่ีซื้อหรือไดจากผูคาน้ํามัน
กอนเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และมาถึงสถานีบริการภายหลัง
เวลาดังกลาว  รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงที่รับฝากจากผูอื่น  (ถามี)  ตอกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  
อยางชาไมเกินสามวันทําการนับแตวันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๓) กรมธุรกิจพลังงาน   แจงเปนหนังสือภายในเกาสิบวันนับแตวันที่  ๑  กุมภาพันธ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ใหผูคาน้ํามันและเจาของสถานีบริการทราบจํานวนเงินที่เรียกเก็บเขากองทุน  ซึ่งคํานวณ
จากปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิท่ีไดเสียภาษีสรรพสามิตแลวของน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิด   
คูณดวยสวนตางราคา  พรอมกับสงสําเนาหนังสือใหสถาบันทราบ  และใหผูคาน้ํามันหรือเจาของสถานี
บริการดังกลาวนําหนังสือของกรมธุรกิจพลังงานไปจายเงินเขากองทุนตอสถาบันภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ลงในหนังสือดังกลาว   

ขอ ๗ การคํานวณปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิตามขอ  ๕  และขอ  ๖  ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด 

ขอ ๘ ในกรณีท่ีตองสงเงินเขากองทุนตามคําสั่งนี้  หากผูมีหนาที่ตองสงเงินไมสงเงินให
สถาบัน  สงเงินใหสถาบันไมครบถวนตามจํานวนที่ตองสง  หรือไมสงเงินคืนสถาบันภายในเวลา 
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ท่ีกําหนด  ใหกรมธุรกิจพลังงานสงเรื่องใหสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานพิจารณาดําเนินคดี 
ตามกฎหมาย 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองสงเงินเขากองทุนไมสงเงินใหสถาบันหรือสงขาดหรือไมสงเงินคืน

สถาบัน  หรือสงเงินเมื่อพนระยะเวลาที่กําหนด  ไมวาจะถูกดําเนินคดีตามวรรคหนึ่งหรือไม  ใหจายเงิน

เพ่ิมอีกในอัตรารอยละหกตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาว  ท้ังนี้  นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดสงและให

ถือวาเงินเพิ่มนี้เปนเงินที่ตองสงเขากองทุนดวย  

ขอ ๙ เมื่อมีประกาศลดภาษีสรรพสามิตตามขอ  ๒  หรือเพ่ิมภาษีสรรพสามิตตามขอ  ๓  

ใหสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานประกาศราคาขายปลีกใหมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามภาษี

สรรพสามิตและภาษีอื่น  ๆ  ท่ีเกี่ยวของรวมทั้งกําหนดเวลาที่ราคาขายปลีกใหมใชบังคับ  เพ่ือให

หนวยงานที่เกี่ยวของ  ผูคาน้ํามันและเจาของสถานีบริการ  รับทราบและปฏิบัติตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี

ฉบับนี้ 

ขอ ๑๐ เมื่อมีประกาศราคาขายปลีกใหมตามขอ  ๙  ให 

(๑) กระทรวงพลังงาน  ปฏิบัติดังตอไปนี้   

 (ก) สั่งใหกรมธุรกิจพลังงาน   สํานักงานพลังงานภูมิภาค   และพลังงานจังหวัด   

สงเจาหนาที่ไปตรวจสอบปริมาณน้ํ ามันเชื้อ เพลิงคงเหลือ   ณ   คลังน้ํ ามันและสถานีบริการ 

ในกรุงเทพมหานคร  และในจังหวัดที่รับผิดชอบ  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันกอนวันที่

ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ 

 (ข) สั่งใหสํานักงานพลังงานภูมิภาค  และพลังงานจังหวัด  มีหนาที่รวบรวมผลการ

ตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือท่ีไดปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นสงใหกรมธุรกิจพลังงาน

อยางชาไมเกินสามวันทําการนับแตวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ 

(๒) กระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 สั่งใหผูวาราชการจังหวัดรับผิดชอบและสั่งการใหนายอําเภอทองที่ไปตรวจสอบปริมาณ

น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  สถานีบริการในจังหวัดที่รับผิดชอบ  รวมกับสํานักงานพลังงานภูมิภาค  

พลังงานจังหวัด  สํานักงานการคาภายในจังหวัด  กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  

นาฬิกา  ของวันกอนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ 
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(๓) กระทรวงพาณิชย  ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (ก) สั่งใหกรมการคาภายในสงเจาหนาที่สํานักชั่งตวงวัด  ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามัน

เชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  สถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  รวมกับตํารวจนครบาลทองที่  กรมธุรกิจ
พลังงาน  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันกอนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ  และสงผล
การตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือไปยังกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  ตามแบบที่
กําหนด  อยางชาไมเกินสามวันทําการนับแตวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ 

 (ข) สั่งใหสํานักงานการคาภายในจังหวัด  สงเจาหนาที่ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  สถานีบริการน้ํามันในจังหวัดที่รับผิดชอบ  รวมกับกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัด  นายอําเภอทองที่  สํานักงานพลังงานภูมิภาค  และพลังงานจังหวัด  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  
ของวันกอนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ 

(๔) สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ปฏิบัติดังตอไปนี้   
 (ก) สั่งใหเจาหนาที่ตํารวจนครบาลทองที่  ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ  

ณ   สถานีบริการ   รวมกับกรมธุรกิจพลังงาน   สํานักชั่ งตวงวัด   กรมการคาภายใน   ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันกอนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ  
และสงผลการตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือไปยังกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  ตามแบบ 
ท่ีกําหนด  อยางชาไมเกินสามวันทําการนับแตวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ 

 (ข) สั่งใหกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  สงเจาหนาที่ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงคงเหลือ  ณ  สถานีบริการน้ํามันในจังหวัดที่รับผิดชอบรวมกับนายอําเภอทองที่  สํานักงาน
พลังงานภูมิภาค  พลังงานจังหวัด  และสํานักงานการคาภายในจังหวัด  ต้ังแตเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา   
ของวันกอนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมใชบังคับ 

ขอ ๑๑ ในกรณีท่ีมีปญหาในการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ใหผูซึ่งเกี่ยวของ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  (กบง.)  พิจารณาวินิจฉัยและใหถือวาคําวินิจฉัยดังกลาว
เปนที่สุด 

ขอ ๑๒ คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สมัคร  สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี 


