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คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๒๐/๒๕๕๗
เรื่อง การปรับโครงสร้างราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามที่ คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ได้ มี น โยบายปรั ง โครงสร้า งราคาพลัง งานให้ เ หมาะสม
และเป็นธรรม โดยการปรับภาษีสรรพสามิตและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ราคาขายปลีกของ
น้ํามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไป กรณีที่ราคาขายปลีกลดลง จะทําให้ผู้ค้าน้ํามันมีผลขาดทุนจากปริมาณ
น้ํามันคงเหลือ จึงอาจไม่นําน้ํามันออกจําหน่าย และกรณีที่ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น จะทําให้มีการกักตุน
น้ํามันไว้จําหน่ายในวันที่ราคาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงในช่วงก่อนการปรับราคาขายปลีก
ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง จึงต้องตรวจสอบปริมาณน้ํามันคงเหลือใน
คลังน้ํามันและสถานีบริการ
ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้
“น้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า น้ํามันเบนซิน น้ํามันแก๊สโซฮอล์ อี ๑๐ ออกเทน ๙๑
น้ํามันแก๊สโซฮอล์ อี ๑๐ ออกเทน ๙๕ น้ํามันแก๊สโซฮอล์ อี ๒๐ น้ํามันแก๊สโซฮอล์ อี ๘๕ น้ํามันเบนซิน
พื้นฐานชนิดที่ ๑ และชนิดที่ ๒ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งมีลักษณะและคุณภาพตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันดีเซลพื้นฐาน
“ผู้ค้าน้ํามัน” หมายความว่า ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ และผู้ค้าน้ํามัน
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
“สถานีบริการ” หมายความว่า สถานที่สําหรับจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนโดยวิธีเติม
หรือใส่ลงในที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
มาตราชั่ง ตวงวัด ที่ติดตั้งไว้เป็นประจํา ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งสถานีบริการที่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐
ดําเนินการเอง
“เจ้าของสถานีบริการ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์ในสถานีบริการและกรณีที่ผู้มีกรรมสิทธิ์
ในสถานีบริการเป็นนิติบุคคลให้ถือว่ากรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้นเป็นเจ้าของสถานีบริการด้วย
“ประกาศราคาขายปลีก” หมายความว่า ประกาศราคาขายปลีกของสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงานตามข้อ ๒
“อัตราเงินชดเชย” หมายความว่า อัตราเงินชดเชยตามประกาศราคาขายปลีกของสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
“อัตราเงินส่งเข้ากองทุน” หมายความว่า อัตราเงินส่งเข้ากองทุนตามประกาศราคาขายปลีก
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗
เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกระทรวงพลังงาน
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้
ข้อ ๒ เมื่อมีการประกาศปรับอัตราภาษีสรรพสามิตหรืออัตราเงินส่งเข้ากองทุนตามนโยบาย
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ให้ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งานประกาศราคาขายปลี ก ใหม่
อัตราเงินชดเชยอัตราเงินส่งเข้ากองทุน และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกําหนดเวลาที่ราคาขายปลีกใหม่
ใช้บังคับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ค้าน้ํามันรับทราบ และปฏิบัติตามคําสั่งนี้
ข้อ ๓ เมื่อมีการประกาศราคาขายปลีกตามข้อ ๒ ให้ผู้ค้าน้ํามันได้รับเงินชดเชยหรือจ่ายเงิน
เข้ากองทุน ในปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ ณ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันที่ราคา
ขายปลีกใหม่ ตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานมีผลใช้บังคับคูณด้วยอัตราเงินชดเชย
หรืออัตราเงินส่งเข้ากองทุนตามประกาศราคาขายปลีก
ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ในการจ่ายและเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนตามคําสั่งนี้
โดยให้มีอํานาจกําหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งนี้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๕ เมื่อมีประกาศราคาขายปลีกตามข้อ ๒ ให้
(๑) ผู้ค้าน้ํามันหรือเจ้าของสถานีบริการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) หยุดขายหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงจากคลังน้ํามันหรือสถานีบริการ ตั้งแต่เวลา
๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันที่ราคาขายปลีกใหม่ตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มีผลใช้บังคับ จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือแล้ว เว้นแต่
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจะมีเหตุผลสมควรสั่งเป็นอย่างอื่น
(ข) ตรวจสอบผลการตรวจวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือในแบบตรวจสอบปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจวัด
(ค) แจ้ ง ปริ ม าณน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการขนส่ ง ที่ ซื้ อ หรื อ ได้ จ ากผู้ ผ ลิ ต
และโรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักรที่สั่งหรือนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร รวมทั้งปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าน้ํามันจ่ายจากคลังน้ํามันเพื่อส่งไปให้แก่ผู้ค้าน้ํามันหรือเจ้าของสถานีบริการก่อน
เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันที่ราคาขายปลีกใหม่ตามประกาศสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงานมีผลใช้บั งคับ และส่ งมอบให้ แก่ผู้ ค้าน้ํ ามัน หรือ เจ้าของสถานีบริ การภายหลังเวลาดังกล่า ว
และมาถึงคลังน้ํามันหรือสถานีบริการภายหลังเวลาดังกล่าว รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงที่รับฝากจากผู้อื่น
(ถ้ามี) โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อกรมธุรกิจพลังงานและในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อ สํานักงาน
พลังงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ อย่างช้าไม่เกิน ๗ วันทําการนับแต่วันที่มีการตรวจวัด
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ทั้งนี้ กรณีผู้ค้าน้ํามันหรือเจ้าของสถานีบริการไม่อ ยู่ ณ คลังน้ํามันหรือสถานีบริการเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ ให้พนักงานหรือลูกจ้างของผู้ค้าน้ํามันหรือเจ้าของสถานีบริการมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งนี้แทน
(๒) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร
ไปตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ ณ คลังน้ํามันและสถานีบริการทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ และให้สรุปผลปริมาณ
น้ํามันคงเหลือในเบื้องต้นส่งสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบสั่งการให้พลังงานจังหวัด นายอําเภอท้องที่ ส่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในท้องที่ และผู้บริหารงานท้องถิ่น ส่งพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารบกในพื้นที่หรือตํารวจภูธรจังหวัด ไปร่วมตรวจสอบปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ ณ คลังน้ํามันและสถานีบริการทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เวลา
๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ และรวบรวมผลการตรวจสอบปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือดังกล่าว นําส่งสํานักงานพลังงานจังหวัด กระทรวงพลังงาน อย่างช้าไม่เกิน
๑ วันทําการนับแต่วันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ และให้พลังงานจังหวัดสรุปผลปริมาณ
น้ํามันคงเหลือในเบื้องต้นส่งสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ประกาศราคา
ขายปลีกใหม่ใช้บังคับ
(๔) กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สั่งให้เจ้าหน้าที่
ทหารบกในพื้นที่ การค้าภายในจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด แล้วแต่กรณีไปร่วมตรวจสอบปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือกับหน่วยงานตาม (๒) และ (๓)
ข้อ ๖ การคํ า นวณปริ ม าณน้ํ า มั น คงเหลื อ สุ ท ธิ ต ามข้ อ ๓ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้า ที่อ ย่างน้อ ย ๒ คน ที่เข้าตรวจวัด ปริมาณน้ํามั นเชื้อเพลิ ง
คงเหลือตามข้อ ๕ ลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจวัดในแบบตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ
ข้อ ๘ ให้กรมธุรกิจพลังงานและสํานักงานพลังงานจังหวัดแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ค้าน้ํามัน
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบจํานวนเงินชดเชยที่พึงได้รับ หรือจํานวนเงินส่งเข้ากองทุน ซึ่งคํานวณจาก
ปริ มาณน้ํ า มัน เชื้ อ เพลิงคงเหลื อสุ ท ธิแ ต่ล ะชนิ ดคู ณ ด้ว ยอั ตราเงิ น ชดเชยหรื อ อั ตราเงิ นส่ งเข้ ากองทุ น
พร้อมกับส่งสําเนาหนังสือให้สถาบันทราบ
ในกรณีที่ผู้ค้าน้ํามันมีทั้งจํานวนเงินชดเชยและเงินส่งเข้ากองทุน ให้คํานวณเป็นเงินชดเชย
หรือเงินส่งเข้ากองทุนสุทธิ (ผลต่างระหว่างเงินชดเชยและเงินส่งเข้ากองทุน) ในแต่ละแห่ง
ข้อ ๙ ให้ ผู้ ค้ า น้ํ า มั น ยื่ น หนั ง สื อ ขอรั บ เงิ น ชดเชยหรื อ ส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น สุ ท ธิ ต่ อ สถาบั น
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามข้อ ๘

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ในกรณี ก ารขอรั บ เงิ น ชดเชย หากพ้ น กํ า หนดเวลา ๙๐ วั น ผู้ ค้ า น้ํ า มั น ยั ง ไม่ ยื่ น หนั ง สื อ
ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับเงินชดเชย
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนสุทธิตามคําสั่งนี้ หากผู้มีหน้าที่ต้องส่งเงินไม่ส่งเงิน
ให้สถาบันส่งเงินให้สถาบันไม่ครบถ้วนตามจํานวนที่ต้องส่ง หรือไม่ส่งเงินคืนสถาบันภายในเวลาที่กําหนด
ให้กรมธุรกิจพลังงานและสํานักงานพลังงานจังหวัดส่งเรื่องให้สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานพิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
ในกรณี ที่ผู้มีห น้าที่ต้ องส่งเงินเข้ากองทุนไม่ ส่งเงิ นให้ส ถาบัน หรือ ส่งขาดหรือ ไม่ส่งเงินคื น
สถาบันหรือส่งเงินเมื่อพ้นระยะเวลาที่กําหนด ไม่ว่าจะถูกดําเนินคดีตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้จ่ายเงินเพิ่มอีก
ในอัตราร้อยละหกต่อเดือนของจํานวนเงินดังกล่าว ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดส่งและให้ถือว่า
เงินเพิ่มนี้เป็นเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนด้วย
ข้อ ๑๑ ให้สถาบันเรียกเก็บเงินจากผู้ค้าน้ํามันหรือจ่ายเงินให้ผู้ค้าน้ํามันเป็นยอดเงินสุทธิ
ตามข้อ ๘
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาวินิจฉัยและให้ถือว่าคําวินิจฉัยดังกล่าวเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

