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พระราชกําหนด 
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามนัเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๑๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
เปนปที่ ๒๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไดทวีสูงข้ึนเปนลําดับ และน้ํามันดิบที่จะหาซื้อ

ไดมีปริมาณลดนอยลง ซึ่งจะมีผลใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศสูงตามไปดวย และจะ
กอใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงข้ึนในประเทศไทย ฉะนั้น เพ่ือรักษาไวซึ่งความมั่นคง
ของประเทศและความผาสุกของประชาชน จําเปนตองดําเนินการแกไขและปองกันภาวการณ
ดังกลาวใหทันตอเหตุการณ ในการนี้นายกรัฐมนตรีจําตองมีอํานาจในการกําหนดมาตรการตาง ๆ 
ไดโดยฉับพลันไมจําตองใหกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ แยกปฏิบัติการตามกฎหมายที่มีอยู 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช ๒๕๑๕  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไวดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการ

ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  เพ่ือประโยชนในการแกไขและปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 

นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังเพ่ือกําหนดมาตรการเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
(๑) การผลิต การจําหนาย การขนสง การมีไวในครอบครอง การสํารองและการ

สงออกนอกราชอาณาจักรและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิด 
(๒) การผลิตหรือการจําหนายพลังงานไฟฟาหรือพลังงานอื่น 
(๓) การใชน้ํามันเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟาหรือพลังงานอื่น หรือการดําเนิน

กิจการที่ตองใชน้ํามันเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟาหรือพลังงานอื่น เชน 
(ก) กําหนดวันเวลาและเงื่อนไขการดําเนินกิจการโรงงาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๑๗๖/ฉบับพิเศษ/หนา ๑/๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) กําหนดวันเวลาในการเปดและปดและเงื่อนไขในการดําเนินกิจการของ
โรงมหรสพ โรงภาพยนตร สถานบริการ ภัตตาคาร หรือสถานบันเทิงอ่ืน ๆ 

(ค) กําหนดวันเวลาและเงื่อนไขในการใชยานพาหนะ ไมวาจะเปน
ยานพาหนะที่ใชในกิจการสาธารณะหรือยานพาหนะสวนบุคคล 

(ง) การใชพลังงานไฟฟาในอาคาร ในการโฆษณาและในสถานที่อ่ืนๆ 
(๔) การปนสวนน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิด 
ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจมอบหมายใหบุคคล

หนึ่งบุคคลใดหรือคณะกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งข้ึนปฏิบัติการแทนได โดยจะกําหนด
เง่ือนไขอยางหนึ่งอยางใดก็ได 

คําส่ังของนายกรัฐมนตรี หรือผูที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายซึ่งไดส่ังการตามวรรค
หนึ่งในสวนที่เก่ียวกับบุคคลทั่วไป และคําส่ังมอบหมายของนายกรัฐมนตรีตามวรรคสอง ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔  เมื่อนายกรัฐมนตรีไดส่ังการอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓ แลว ให

แจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ และเมื่อไดมีการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชกําหนดนี้ ให
นายกรัฐมนตรีแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ ๆ 

 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
มาตรา ๖  ใหบุคคลและกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีตาม

มาตรา ๓ วรรคสอง และพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕ เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๗  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหบุคคลตามมาตรา ๖ มีอํานาจเขาไป

ในสถานที่ใด ๆ หรือส่ังใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหขอเท็จจริงหรือสงเอกสารใด ๆ ได 
 
มาตรา ๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีซึ่งส่ังตามมาตรา ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังที่ส่ังตามมาตรา ๗ หรือขัดขวางหรือไมให

ความสะดวกแกผูที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการ
ตามอํานาจหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๑  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา  ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๒ มาตรา ๑๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขและปองกัน

ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกไดทวีสูงข้ึนเปนลําดับ และน้ํามันดิบที่จะหาซื้อไดมีปริมาณลดนอยลง ซึ่งจะมีผลใหราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศสูงตามไปดวย และจะกอใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
ข้ึนในประเทศไทย  ฉะนั้น  เพ่ือรักษาไวซึ่งความมั่นคงของประเทศและความผาสุกของประชาชน 
จําเปนตองดําเนินการแกไขและปองกันภาวการณดังกลาวใหทันตอเหตุการณ ในการนี้
นายกรัฐมนตรีจําตองมีอํานาจในการกําหนดมาตรการตาง ๆ ไดโดยฉับพลัน ไมจําตองให
กระทรวงทบวง กรมตางๆ แยกปฏิบัติการตามกฎหมายที่มีอยู จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนด
นี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๗๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
เปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกําหนดแกไขและ
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ มีกําหนดระยะเวลาใหใชบังคับไดเพียง
หนึ่งป และจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ แตภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงยังไม
มีแนวโนมที่จะสิ้นสุดลง สมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับพระราชกําหนดดังกลาวออกไปอีก
หนึ่งป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกําหนดแกไขและ
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ มีกําหนดเวลาใชบังคับไดเพียงสองป 
และจะส้ินสุดลงในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘ แตภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงยังไมมี
แนวโนมที่จะสิ้นสุดลง สมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกหนึ่งป แตเนื่องจากขณะนี้ไม
อยูในระหวางสมัยประชุมของรัฐสภา และเร่ืองนี้เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ข้ึน 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๒๒๑/หนา ๕๒๗/๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๒๖๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
เปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กําหนดเวลาการใชบังคับ
พระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมครั้งสุดทายโดยพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๙ แตเนื่องจากขณะนี้ภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงในราชอาณาจักรยังคงมีอยู สมควรขยายเวลาการใชบังคับพระราช
กําหนดดังกลาวตอไปอีกระยะหนึ่ง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
เปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกําหนด แกไข
และปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ กําหนดเวลาการใชบังคับไวเพียง
หนึ่งป ซึ่งตอมาไดมีการขยายเวลาการใชบังคับรวม ๓ ครั้ง ๆ ละหนึ่งป บัดนี้กําหนดเวลาการใช
บังคับกฎหมายดังกลาวจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ แตโดยที่ภาวะการขาด
แคลนน้ํามันเชื้อเพลิงยังคงมีอยูและมีความจําเปนตองใชกฎหมายนี้ตอไปอีกโดยไมอาจกําหนด
ระยะเวลาไวได ดังนั้นเพื่อใหสามารถใชบังคับกฎหมายนี้ไดตอไปโดยไมมีกําหนดเวลา
เชนเดียวกับกฎหมายอื่นทั่ว ๆ ไป สมควรยกเลิกมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดดังกลาว จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หนา ๔๙/๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๑๓๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๑ ก.ย  ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
 

พัชรินทร/แกไข 
๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ 

 
วศิน/แกไข 

๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


