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คําส่ังนายกรัฐมนตรี 
ที่  ๔/๒๕๕๔ 

เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  (ครั้งที่  ๑๓๖)  เม่ือวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๔  เก่ียวกับ
การกําหนดนโยบายการชดเชยราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  โดยให้ทยอยปรับราคาขายปลีก 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  ในภาคอุตสาหกรรมให้สะท้อนต้นทุนโรงกลั่นน้ํามัน  และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการนําเข้าและการจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  โดยกําหนดให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ที่จําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)   
รายอ่ืนมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากการนําเข้าและการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG)  ได้  สมควรแก้ไข 
เพิ่มเติมคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการ 
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เพื่อรองรับนโยบายและหลักการดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  (๑)  และ  (๓)  แห่งพระราชกําหนดแก้ไขและป้องกัน 
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๑๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
นายกรัฐมนตรีจึงออกคําส่ังไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “คลังก๊าซ”  ในข้อ  ๒  ของคําส่ังนายกรัฐมนตรี   
ที่  ๔/๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่   
๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““คลังก๊าซ”  หมายความว่า  สถานที่  พร้อมด้วยถังเก็บก๊าซ  อุปกรณ์  และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับใช้เก็บก๊าซเพื่อการขายส่ง  โดยมีถังเก็บก๊าซที่มีขนาดความจุรวมกันทุกถังตั้งแต่สองพัน
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป”   

ข้อ ๒ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “โรงงานอุตสาหกรรม”  ระหว่างคําว่า  “สถานีบริการ”  และคําว่า 
“ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทําในราชอาณาจักร”  ในข้อ  ๒  ของคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนด 
มาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

““โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายความว่า  สถานประกอบการที่มีการเก็บรักษาก๊าซเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบสําหรับกระบวนการผลิต  โดยมีการเก็บรักษาและใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ
ตามประกาศกระทรวงพลังงานที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายหรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงโรงอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม” 
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ผู้บรรจุก๊าซ”  ในข้อ  ๒  ของคําส่ังนายกรัฐมนตรี  
ที่  ๔/๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  
๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ผู้บรรจุก๊าซ”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตเป็นผู้บรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้มตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง”   

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของข้อ  ๔  ของคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนด 
มาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  กําหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนหรืออัตราเงินชดเชยสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทําใน
ราชอาณาจักร  น้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเข้าเพื่อใช้ในราชอาณาจักร  น้ํามันเชื้อเพลิงที่ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง 
ที่จําหน่ายให้แก่เรือเพื่อใช้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร  ก๊าซที่จําหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร   
และก๊าซที่ซ้ือหรือได้มาจากผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมซ่ึงผลิตได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติ 
ในราชอาณาจักร” 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๙/๑  ของคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนด 
มาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

“ข้อ  ๙/๑  ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ที่จําหน่ายก๊าซ  มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนตามปริมาณก๊าซที่จําหน่ายในอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งแก่สถาบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการ
ประกาศกําหนด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  ของคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนด
มาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดให้มีการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนสําหรับน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ทําในราชอาณาจักร  ให้ผู้อํานวยการทําหน้าที่ส่ังจ่ายเงินจากกองทุนชดเชยให้แก่ผู้ค้าน้ํามัน
ตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 
ที่ผลิตและจําหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การขอรับเงินชดเชยตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นรายการแจ้งชนิดและปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงดังกล่าว
แก่กรมสรรพสามิตพร้อมกับการชําระภาษีสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง  (ถ้ามี)  และให้นําข้อ  ๘  วรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกวรรคสี่และวรรคห้าของข้อ  ๑๗  ของคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗  
เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  และข้อ  ๒๒  ของคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗ 
เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๐  ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามัน
เชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ขายหรือจําหน่ายก๊าซให้แก่สถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม  ยกเว้นก๊าซ 
ที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว   

ข้อ  ๒๑  ผู้บรรจุก๊าซต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ซ้ือหรือรับก๊าซ  หรือรับฝาก  หรือกระทําด้วยวิธีการใด ๆ  ให้มีก๊าซอยู่ในครอบครอง   

ยกเว้นก๊าซที่ได้มาจากการเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามข้อ  ๑๗  วรรคสอง  หรือก๊าซ 
ที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว 

(๒) ไม่นําก๊าซที่ได้มาจากการเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามข้อ  ๑๗  วรรคสอง  
ไปขายหรือจําหน่าย  หรือใชใ้นการอ่ืนก่อนนําไปบรรจุใส่ถังก๊าซหุงต้ม 

(๓) แจ้งข้อมูลเก่ียวกับปริมาณก๊าซที่ซ้ือหรือได้มา  ที่ใช้ไป  ที่จําหน่าย  และคงเหลือใน 
แต่ละเดือนต่อกรมธุรกิจพลังงาน  ทั้งนี้  การแจ้งข้อมูลให้เป็นไปตามแบบ  รายการ  และระยะเวลาที่ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ข้อ  ๒๒  เจ้าของสถานีบริการต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ซ้ือหรือรับก๊าซจากผู้ใดนอกจากผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการค้า

น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ยกเว้นก๊าซที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว 
(๒) ไม่ขายหรือจําหน่ายก๊าซเป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะในวันและเวลาที่ทางราชการ

กําหนดห้ามสําหรับขายหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ 
(๓) ไม่บรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มเพื่อขายหรือจําหน่ายให้ผู้อ่ืน 
(๔) ไม่ขายหรือจําหน่ายก๊าซให้โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 
(๕) แจ้งข้อมูลเก่ียวกับปริมาณก๊าซที่ซ้ือหรือได้มา  ที่ใช้ไป  ที่จําหน่าย  และคงเหลือใน 

แต่ละเดือนต่อกรมธุรกิจพลังงาน  ทั้งนี้  การแจ้งข้อมูลให้เป็นไปตามแบบ  รายการ  และระยะเวลาที่ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด” 

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๒/๑  และข้อ  ๒๒/๒  ของคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗ 
เรื่อง  กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“ข้อ  ๒๒/๑  เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ซ้ือหรือรับก๊าซจากผู้ใดนอกจากผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการค้า

น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ยกเว้นก๊าซที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว 
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(๒) แจ้งข้อมูลเก่ียวกับปริมาณก๊าซที่ซ้ือหรือได้มา  ที่ใช้ไป  ที่จําหน่าย  และคงเหลือใน 
แต่ละเดือนต่อกรมธุรกิจพลังงาน  ทั้งนี้  การแจ้งข้อมูลให้เป็นไปตามแบบ  รายการ  และระยะเวลาที่ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ข้อ  ๒๒/๒  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ที่จําหน่ายก๊าซ  ต้องแจ้งข้อมูลเก่ียวกับปริมาณก๊าซที่ซ้ือหรือได้มา  ที่ใช้ไป  ที่จําหน่ายและคงเหลือใน 
แต่ละเดือนต่อกรมธุรกิจพลังงาน  ทั้งนี้  การแจ้งข้อมูลให้เป็นไปตามแบบ  รายการและระยะเวลาที่ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๖  ของคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนด
มาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๖  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนไม่ส่งเงินเข้ากองทุน  หรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ 
ตามจํานวนที่ต้องส่ง  หรือไม่ส่งเงินคืนกองทุนภายในเวลาที่กําหนด  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว  ให้ผู้นั้นส่งเงินตามจํานวนที่ต้องส่ง  หรือตาม
จํานวนที่ขาด  หรือตามจํานวนที่ต้องคืนเข้ากองทุน  พร้อมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสามต่อเดือนของ
จํานวนเงินดังกล่าว  นับแต่วันที่ครบกําหนดส่งเงินเข้ากองทุน  จนกว่าจะครบแก่กรมสรรพสามิตสําหรับ
ผู้ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง  ณ  โรงกลั่นและจําหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักรและผู้ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง  
หรือแก่กรมศุลกากรสําหรับผู้นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงและผู้ซ่ึงขายหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่เรือ 
เพื่อใช้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร  หรือแก่สถาบันสําหรับผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ที่จําหน่ายก๊าซ  แล้วแต่กรณี 

(๒) ในกรณีที่กรมสรรพสามิตสําหรับผู้ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง  ณ  โรงกลั่นและจําหน่ายเพื่อใช้ใน
ราชอาณาจักรและผู้ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือกรมศุลกากรสําหรับผู้นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงและผู้ซ่ึงขาย
หรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่เรือเพื่อใช้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร  หรือกรมธุรกิจพลังงานหรือ
สถาบันสําหรับผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
ที่จําหน่ายก๊าซ  เป็นผู้ตรวจพบว่ามีกรณีดังกล่าว  ให้กรมสรรพสามิต  กรมศุลกากร  หรือกรมธุรกิจ 
พลังงานหรือสถาบัน  แล้วแต่กรณี  แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเงินตามจํานวนที่ 
ต้องส่ง  หรือตามจํานวนที่ขาด  หรือตามจํานวนที่ต้องคืนเข้ากองทุน  พร้อมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหก 
ต่อเดือนของจํานวนเงินดังกล่าว  นับแต่วันที่ครบกําหนดส่งเงินเข้ากองทุนจนกว่าจะครบแก่กรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร  หรือสถาบัน  แล้วแต่กรณี  ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หากพ้นกําหนดระยะเวลาตาม  (๒)  แล้ว  ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนไม่ได้ส่งเงินพร้อมทั้ง 
เงินเพิ่มหรือส่งไม่ครบตามจํานวนที่ต้องส่ง  ให้กรมสรรพสามิต  กรมศุลกากร  หรือกรมธุรกิจพลังงาน   
แล้วแต่กรณี  ดําเนินการให้มีการดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิงโดยเร็ว 
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ให้ถือว่าเงินเพิ่มตาม  (๑)  และ  (๒)  เป็นเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนด้วย  และในการคํานวณ
ระยะเวลาเพื่อการคํานวณเงินเพิ่มตาม  (๑)  และ  (๒)  นั้น  หากมีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน” 

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๗/๑  ของคําส่ังนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนด 
มาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

“ข้อ  ๒๗/๑  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติตามคําส่ังนี้  
ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  กรมธุรกิจ
พลังงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรมศุลกากร  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  รวมทั้งกําหนดการออกบัตรประจําตัวและการดําเนินการอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นสําหรับ 
การตรวจสอบในท้องที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศแต่งตั้ง
ข้าราชการในสํานักงานพลังงานจังหวัด  สํานักงานพาณิชย์จังหวัด  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   
หรือตาํรวจภูธรจังหวัด  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  รวมทั้งกําหนดการออกบัตรประจําตัวและการดําเนินการอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นสําหรับการตรวจสอบในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ  แต่ละจังหวัด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสํานักงาน  โรงกลั่น  สถานที่เก็บ  สถานที่ใช้  สถานที่บรรจุ  สถานีบริการ   

และสถานที่จําหน่ายก๊าซของผู้ค้าน้ํามัน  ผู้บรรจุก๊าซ  เจ้าของสถานีบริการ  เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม   
หรือผู้จําหน่ายก๊าซที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามคําส่ังนี้ 

(๒) ส่ังให้ผู้ค้าน้ํามัน  ผู้บรรจุก๊าซ  เจ้าของสถานีบริการ  เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม   
หรือผู้จําหน่ายก๊าซที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว  แสดงบัญชีปริมาณก๊าซที่ซ้ือหรือได้มา  ที่ใช้  ที่จําหน่าย   
และคงเหลือ  รวมทั้งเอกสารและหลักฐาน 

(๓) เรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งบัญชี  เอกสาร  และหลักฐานใด ๆ  มาให้  
ณ  ที่ทําการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้ค้าน้ํามัน  ผู้บรรจุก๊าซ  เจ้าของสถานีบริการ  เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม  หรือผู้จําหน่าย
ก๊าซที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว  ต้องให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการดําเนินการตามวรรคสองตามสมควร” 

ข้อ ๑๒ คําส่ังนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 


