
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระราชก าหนด 

ผ่อนผันให้กระทรวงการคลัง 
ค้ าประกันการช าระหนี้ของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาของวุฒิสภา 

         

                   อ.พ. ๒๓/๒๕๖๕ 



กระบวนการพิจารณาพระราชก าหนด  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

ก่อนทีแ่ตล่ะสภาจะอนุมตัิพระราชก าหนด ส.ส. หรือ ส.ว. จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕  
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา อาจเข้าช่ือเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภา 

ที่ตนเป็นสมาชิกว่า พระราชก าหนดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง  

วุฒิสภาพิจารณา อนุมัต ิ อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ส่งกลับคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

สภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไมม่ากกวา่
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู ่

สภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู ่

พระราชก าหนดนั้นตกไป 

ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย 

พระราชก าหนดไมเ่ป็นไปตามรัฐธรรมนญู  
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง 

พระราชก าหนดนั้น 
ไม่มผีลใช้บังคับมาแต่ต้น 

พระราชก าหนดเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง 

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พิจารณาพระราชก าหนดนั้นต่อไป 

 

ประธานแห่งสภานั้น ส่งความเห็นดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
โดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต้องรอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อน 

ไม่อนุมัต ิ

มีผลบังคับใช้เป็นพระราชบญัญัต ิ

 



ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาพระราชก าหนดฉบับนี้  ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ  

และน าเสนอข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาพระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกัน 
การช าระหนี้ของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติอนุมัติแล้ว  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  เมื่อวันพุทที่  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ เพ่ือใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิง
เบื้องต้น ส าหรับเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
 

 ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

พฤศจิกำยน  ๒๕๖๕ 
 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดท ำโดย 

 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาทิการวุฒสิภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ ์ รองเลขาทิการวุฒสิภา 
 นายโสภณ ชาตบุษย์จาร ุ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 นางสาวภัณฑิลา  กิตโิยดม นิติกรช านาญการพิเศษ 
 นายทศวิณหุ์  เกียรติทัตต ์ วิทยากรช านาญการพเิศษ 
 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานทุรการอาวุโส 
 นางสาวอลงกรณ์  ตันเบ็ต เจ้าพนักงานทุรการอาวุโส 
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานทุรการช านาญงาน 
 นางภสพร  อัครนาวิน เจ้าพนักงานทุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาทิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘ 
ผลิตโดย 

กลุ่มงานการพิมพ์  ส านักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๑๕  
ส านักงานเลขาทิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่ำนสมำชิกวุฒิสภำ และผู้สนใจที่มีควำมประสงค์หรือต้องกำรที่จะศึกษำเอกสำรประกอบ 
กำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมวุฒิสภำ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดได้จำกเว็บไซต์วุฒิสภำ www.senate.go.th 
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สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ ๑ สาระส าคัญ และบทวเิคราะห์ 
พระราชก าหนดผอ่นผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกนัการช าระหน้ี 
ของส านักงานกองทุนน้ ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว)  

 ๑. สาระส าคัญของพระราชก าหนดผ่อนผนัให้กระทรวงการคลังค้ าประกนัการช าระหนี้ 
ของส านักงานกองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕  ..................................................................  ๑ 

 ๒. บทวิเคราะห์พระราชก าหนดผ่อนผนัให้กระทรวงการคลังค้ าประกนัการช าระหนี้ 
ของส านักงานกองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕  ..................................................................  ๕ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวชิาการประกอบการพิจารณา 
พระราชก าหนดผอ่นผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกนัการช าระหน้ี 
ของส านักงานกองทุนน้ ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

 - ความจ าเปน็ในการตราพระราชก าหนดผ่อนผันใหก้ระทรวงการคลังค้ าประกัน 
การช าระหนีข้องส านักงานกองทุนน้ ามนัเชื้อเพลงิ พ.ศ. ๒๕๖๕  .........................................  - ๑ - 

ภาคผนวก 

  ส าเนาหนงัสือส านักนายกรฐัมนตรี  
ท่ี นร ๐๕๐๓/๒๖๔๐๓ ลงวนัที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง พระราชก าหนดผ่อนผนัให้กระทรวงการคลงัค้ าประกันการช าระหนี้ 
ของส านักงานกองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา .....................................................................................................  (๑) 

  พระราชก าหนดผอ่นผนัให้กระทรวงการคลงัค้ าประกันการช าระหนี้ 
ของส านักงานกองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตอินมุัตแิล้ว) .........................................................................................  (๒) 

  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
สาระส าคัญ และบทวิเคราะห์  

พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค  าประกัน 
การช าระหนี ของส านักงานกองทุนน  ามันเชื อเพลิง  

พ.ศ. ๒๕๖๕  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัตแิล้ว) 



๑ 
 

พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหน้ีของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 
    

สาระส าคัญ 
ของพระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหนี้ 

ของส านักงานกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชก้าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค ้าประกัน 
การช้าระหนี ของส้านักงานกองทุนน ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกฎหมายแล้ว นายกรัฐมนตรี 
จึงได้เสนอพระราชก้าหนดดังกล่าวเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย๑ โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก้าหนด 
ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค ้าประกันการช้าระหนี ของส้านักงานกองทุนน ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว  

 
 

                                        
๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ  

ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนด  
ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

 การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี 
ความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 

 ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า  
ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า  คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้มีการเรียก
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็ว  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือ 
สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไป
ในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น 

 หากพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด  
และพระราชก าหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้
บังคับต่อไปนับแต่วันท่ีการไม่อนุมัติพระราชก าหนดนั้นมีผล 

 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น  หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยัน
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้น 
มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ในกรณีไม่อนุมัติ  
ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติพระราชก าหนด 
จะต้องกระท าในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภานั้น ๆ” 



๒ 
 

พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหน้ีของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 
    

พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหน้ีของส านักงาน
กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค ้าประกันการช้าระหนี  
ของส้านักงานกองทุนน ้ามันเชื อเพลิง 

เหตุผล 

โดยที่ปัจจุบันราคาน ้ามันเชื อเพลิงในตลาดโลกปรับตัวขึ นอย่างรวดเร็วจนเป็น
วิกฤตการณ์ด้านน ้ามันเชื อเพลิง ส่งผลให้ราคาน ้ามันเชื อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง  
อันกระทบโดยตรงต่อภาวะการครองชีพและการด้ารงชีพของประชาชนทั่วประเทศ และกระทบต่อ 
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ส้านักงานกองทุนน ้ามันเชื อเพลิง
จ้าเป็นต้องกู้เงินอย่างเร่งด่วนเพ่ือน้ามาใช้ในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน ้ามันเชื อเพลิง แต่โดยที่
กระทรวงการคลังไม่อาจค ้าประกันการช้าระหนี ของส้านักงานกองทุนน ้ามันเชื อเพลิงได้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการบริหารหนี สาธารณะ จึงจ้าเป็นต้องผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค ้าประกันการช้าระหนี  
ของส้านักงานกองทุนน ้ามันเชื อเพลิงได้ในห้วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้ส้านักงานกองทุนน ้ามันเชื อเพลิง
สามารถกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่กองทุนน ้ามันเชื อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพระดบั
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งเป็นการแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวให้บรรเทาเบาบางลง 
อันเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ้าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษา 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชก้าหนดนี  

 

พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหน้ีของส านักงาน
กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเน้ือหารวมจ านวน ๔ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 

 

๑. พระราชก้าหนดนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(มาตรา ๒) 

๒. ก้าหนดให้ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีวิกฤตการณ์ด้านน ้ามันเชื อเพลิง 
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนน ้ามันเชื อเพลิงเกิดขึ น และส้านักงานกองทุนน ้ามันเชื อเพลิงมีความจ้าเป็น
โดยเร่งด่วนที่จะต้องกู้ยืมเงินเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ดังกล่าว และกระทรวงการคลังเห็นสมควร  
เข้าค ้าประกันการช้าระหนี รายนั น กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจค ้าประกันการช้าระหนี 



๓ 
 

พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหน้ีของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 
    

ดังกล่าวครั งเดียวหรือหลายครั งได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี สาธารณะ โดยมิให้น้ามาตรา ๑๙๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาใช้บังคับแก่การค ้าประกันดังกล่าว 
ทั งนี  การค ้าประกันดังกล่าวให้กระท้าได้เฉพาะที่ลงนามในหนังสือหรือสัญญาค ้าประกันภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่พระราชก้าหนดนี ใช้บังคับ และต้องมีวงเงินรวมไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 
และก้าหนดให้ในกรณีที่กระทรวงการคลังต้องช้าระหนี ดังกล่าวในฐานะผู้ค ้าประกัน ให้ส้านักงาน 
กองทุนน ้ามันเชื อเพลิงมีหน้าที่ช้าระคืนให้แก่กระทรวงการคลังจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังก้าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๓)  

๓. ก้าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รักษาการตามพระราชก้าหนดนี  (มาตรา ๔) 

 

                                        
๒  พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๙ บัญญัติไว้ ดังนี   
 “มาตรา ๑๙ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดกู้เงินโดยอาศัยอ้านาจตามกฎหมายที่จัดตั งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั นหรือกฎหมายอื่นใด โดยมิใช่เป็นการกู้เงินจากกระทรวงการคลัง ห้ามมิให้กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอ่ืนใด
ของรัฐเข้ารับผิดชอบหรือค ้าประกันหนี นั นหรือตั งงบประมาณรายจ่ายเพื่อช้าระเงินต้นหรือดอกเบี ยเงินกู้ดังกล่าว 

 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการกู้เงินของหน่วยงานในก้ากับดูแลของรัฐด้วยโดยอนุโลม” 



๕ 
 

พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหน้ีของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหนี้ 

ของส านักงานกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๑.  เหตุผลและความจ าเป็นในการตราพระราชก าหนด 

พระราชก าหนดเป็นกฎหมายที่ มี สถานะในระดับ เดียวกับพระราชบัญญัติ 
แต่ออกโดยฝ่ายบริหารซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการตราพระราชก าหนดว่า จะต้องเป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  
และให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็ นรีบด่วนอันมิอาจ 
จะหลีกเลี่ยงได้  

เมื่อพิจารณาเหตุผลของการตราพระราชก าหนดฉบับนี้ สรุปความได้ว่า โดยที่ปัจจุบัน 
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นวิกฤตการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลงิ สง่ผลให้
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันกระทบโดยตรงต่อภาวะการครองชีพ  
และการด ารงชีพของประชาชนทั่วประเทศ และกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอ บการ 
และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงจ าเป็นต้องกู้เงินอย่างเร่งด่วน  
เพ่ือน ามาใช้ในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิง แต่โดยที่กระทรวงการคลังไม่อาจ  
ค้ าประกันการช าระหนี้ของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะ จึงจ าเป็นต้องผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหนี้ของส านักงานกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงได้ในห้วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้ส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงสามารถกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพ
คล่องทางการเงินให้แก่กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ 
ในระดับที่เหมาะสมซึ่งเป็นการแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวให้บรรเทาเบาบางลง ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมี
ความเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์
ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๑๗๒ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้  

                                        
๑  โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑ หน้า ๑ 



๖ 
 

พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหน้ีของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

    

๒. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร๒ 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาพระราชก าหนดผ่อนผัน 
ให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหนี้ของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕  
โดยสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้ 

 ๒.๑ สาระส าคัญของพระราชก าหนด 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)  
ได้แถลงเหตุผล พร้อมทั้งความจ าเป็นในการตราพระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลัง 
ค้ าประกันการช าระหนี้ของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสรุปได้ ดังนี้  

โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ ได้บัญญัติ 
ให้การตราพระราชก าหนดให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้  และในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไปให้คณะรัฐมนตรี เสนอ 
พระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไม่ชักช้า ซึ่งจากสถานการณ์ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในตลาดโลกในช่วงระยะเวลา ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นวิกฤตการณ์ 
ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงโดยมีสาเหตุส าคัญเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(โควิด – ๑๙) ประกอบกับการเกิดสงครามระหว่างสหพนัธรัฐรัสเซียและประเทศยูเครนที่ท าให้เกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โลกยังไม่คลี่คลายและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงประเทศไทย จึงท าให้กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงจ าเป็นต้องอุดหนุนราคา
น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือช่วยเหลือประชาชนอันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชน  
โดยปัจจุบันแม้ว่าสถานะของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงมียอดบัญชีติดลบกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท  
แต่กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงก็ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้อง ให้การอุดหนุนราคาน้ ามันเชื้อเพลิงต่อไป  
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก โดยการควบคุมราคาน้ ามันไว้ไม่ให้เกิน ๓๕ บาทต่อลิตร 
และควบคุมราคาแก๊สหุงต้มไว้ ไม่เกิน ๔๐๐ บาทต่อถัง ท าให้สถานการณ์กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
มียอดบัญชีติดลบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด กองทุนน้ ามัน
                                        

๒  สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และ
บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน  
QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าท่ี ๑๐  
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เชื้อเพลิงจึงมีความจ าเป็นต้องรักษาเสถียรภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและมีการเสริมสภาพคล่อง 
ทางการเงินอย่างเร่งด่วน โดยการค้ าประกันเงินกู้ของกระทรวงการคลังเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้าง 
ความมั่นใจต่อสถาบันการเงินที่จะอนุมัติเงินกู้ให้แก่กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือเสริมสภาพคล่อง 
ทางการเงินและท าให้ระบบเศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยกระทรวงพลังงาน
ได้มีการก าหนดแนวทางเพื่อวางแผนการช าระหนี้ของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงไว้แล้ว ดังนั้น คณะรฐัมนตรี
จึงมีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้  
เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๑๗๒ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

 ๒.๒ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับพระราชก าหนดผ่อนผัน
ให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหนี้ของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ฝ่ายทีเ่ห็นด้วยกับการเสนอพระราชก าหนดฉบับน้ี มีความเห็นว่า 

- การที่รัฐบาลใช้กลไกจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงในการอุดหนุนราคาน้ ามันเชื้อเพลิง
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มซึ่งท าให้น้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาที่ถูกลงนั้น เป็นการบริหารจัดการระดับ 
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสมแล้ว เพราะเป็นการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ 
ในระดับที่เหมาะสมในช่วงวิกฤติด้านพลังงาน รวมทั้งช่วยให้ภาคการขนส่งและภาคการเกษตรกรรม 
มีต้นทุนการผลิตท่ีต่ าลง และสามารถตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพ 
ของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

ฝ่ายทีไ่ม่เห็นด้วยกับการเสนอพระราชก าหนดฉบับน้ี มีความเห็นว่า 
๑) กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงมีบทบาทส าคัญในการป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง

และช่วยรักษาระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงของประเทศในกรณีที่ราคาน้ ามันในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้น  
เพ่ือไม่ให้ประชาชนผู้ใช้น้ ามันได้รับความเดือดร้อนจากราคาน้ ามันที่สูงมากเกินไป โดยมีส านักงาน
กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานท าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง กล่าวคือ หากราคาน้ ามันในตลาดโลก 
ปรับสูงขึ้นจะท าให้ราคาขายปลีกภายในประเทศต้องปรับราคาสูงขึ้นด้วย รัฐบาลจะมีมติให้ใช้เงิน 
จากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงมาจ่ายชดเชยราคาบางส่วนเพ่ือตรึงให้ราคาไม่ปรับตัวสูงมากเกินไป  
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แต่เมื่อราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับลดลงจนท าให้ราคาขายปลีกภายในประเทศต้องลดลง รัฐบาลจะเก็บเงิน
เข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือชดเชยกับช่วงเวลาที่น าเงินไปใช้จ่ายก่อนหน้าที่ราคาน้ ามันจะปรับตัวสูงขึ้น  
ดังนั้น หากรัฐบาลมีการบริหารจัดการที่ดี โดยในช่วงท่ีราคาน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงให้เก็บเงินเข้ากองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิงให้มากขึ้นเพื่อชดเชยราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่หายไป ท าให้ฐานะของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลงิ
ไม่ติดลบ หรือปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการอื่นเพ่ือชดเชยเงินที่หายไป เพื่อจะได้ไม่ตอ้งกู้ยืมเงินซึ่งจะ
ท าให้เกิดภาระแก่ประชาชน เช่น การหาแหล่งขุดเจาะน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  
การเจรจาลดค่าการกลั่นน้ ามันของโรงกลั่นน้ ามันเชื้อเพลิง หรือการเจรจาลดค่าการตลาด แต่เนื่องด้วย 
ที่ผ่านมามีปัญหาราคาน้ ามันแพงจากค่าการตลาดท าให้ต้องใช้เงินจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงมาอุดหนุน
โดยไม่ได้น ามาตรการการลดค่าการกลั่นน้ ามันมาใช้ 

๒) การเสนอพระราชก าหนดฉบับนี้เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและลงมติอนุมัตินั้น 
ควรที่จะมีรายละเอียดถึงที่มาและความจ าเป็นในการตราพระราชก าหนด จ านวนและวิธีการกู้ยืมเงิน
ของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง แผนการใช้จ่ายเงินของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง การก าหนด
วิธีการช าระหนี้และดอกเบี้ย รวมทั้งวิธีการจัดหารายได้ของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง  

๓) รัฐบาลจะต้องมีแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการใช้หนี้ของส านักงานกองทุน 
น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้ประชาชนรับภาระมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีและ
ภาวะราคาน้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้นหากรัฐบาลไม่สามารถหาเงินมาช าระหนี้ดังกล่าวได้  

๔) พระราชก าหนดฉบับนี้อาจเกิดจากการบริหารกิจการของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในการจัดการเรื่องพลังงานของประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะการที่จะให้มีการค้ าประกันการช าระหนี้
เงินกู้ได้ต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ 
ของผู้เสนอพระราชก าหนดท่ีจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีความฉุกเฉินและจ าเป็นรีบด่วนอย่างไร 
และต้องไม่ใช่หนี้ที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานที่ผิดพลาด ซึ่งจะต้องอธิบายให้ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชน 
เกิดความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 

 ๒.๓ การตอบชี้แจง 

๑) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) 
ได้ตอบชี้แจงสรุปสาระส าคัญได้ว่า การที่กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงไม่เรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงให้มากขึ้นเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนต้องประสบกับความยากล าบากจากปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจ จึงไม่อาจเพ่ิมภาระด้วยการเก็บเงินชดเชยเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงโดยการปล่อยให้ราคา
น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมสูงขึ้นได้ อีกทั้งกระทรวงพลังงานไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตจะเกิด



๙ 
 

พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหน้ีของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

    

สถานการณ์ใดขึ้น และจะต้องด าเนินการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงให้มากขึ้นเพียงใด ทั้งนี้ 
ส าหรับในส่วน “ค่าการกลั่นน้ ามัน” นั้น หากจะเก็บเงินจากโรงกลั่นน้ ามันเชื้อเพลิงเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
จะต้องพิจารณาให้มีความละเอียดรอบคอบเพราะอาจจะกระทบต่อก าลังการผลิตได้ซึ่งมีหลายประเทศ 
ที่ประสบปัญหาดังกล่าว เช่น ประเทศเวียดนามที่ได้รับผลกระทบจนท าให้น้ ามันเชื้อเพลิงมีไม่เพียงพอ 
ท่ีจะใชภ้ายในประเทศ 

๒) ปลัดกระทรวงพลังงาน (นายกุลิศ สมบัติศิริ) ได้ตอบชี้แจงสรุปสาระส าคัญได้ว่า 
การเก็บเงินค่าการกลั่นจากโรงกลั่นน้ ามันเชื้อเพลิงเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงาน 
มีแนวคิดที่จะจัดเก็บเงินจากโรงกลั่นน้ ามันเชื้อเพลิงในช่วงที่ค่าการกลั่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภาวะปกติ 
แต่เนื่องจากไม่เคยมีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้มาก่อน  กระทรวงพลังงาน 
จึงได้หารือกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินดังกล่ าว ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงมีอ านาจเรียกเก็บเงินส่วนต่าง
ของค่าการกลั่นน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซลจากโรงกลั่น แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบการบริหารนโยบาย
กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้ก าหนด อย่างไรก็ตาม ในการจัดเก็บ
ดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อสังเกตว่า ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มิได้มีบทบัญญัติในการห้ามการปรับเพ่ิมหรือชะลอการปรับลดราคาขายส่ง หรือราคาหน้าโรงกลั่น  
ตามภาระการจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงที่ถูกเรียกเก็บเพ่ิม เมื่อโรงกลั่นถูกเรียกเก็บเงินในส่วน 
ค่าการกลั่นน้ ามันเพ่ิมเติมเข้ามาที่กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง โรงกลั่นก็สามารถเพ่ิมราคาการขายได้ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชน จึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณาและเตรียมวางแผนให้มีความละเอียด
รอบคอบเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากค่าการกลั่นน้ ามันในช่วง ๓ เดือน 
ที่ผ่านมาอยู่ที่ราคาประมาณ ๒ ถึง ๓ บาทต่อลิตร จากที่เคยก าหนดในราคาลิตรละ ๕ บาท ดังนั้น 
กระทรวงพลังงานจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการหารือและวางมาตรการเพื่อรองรับเกี่ยวกับค่าการกลั่นน้ ามัน 
อีกครั้งหากมีแนวโน้มว่าค่าการกลั่นน้ ามันจะกลับมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นอีก 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 

   มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้ งที่สอง) เมื่อวันพุธที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ อนุมัติ 
พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหนี้ของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๒๓๙ เสียง ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๖๖ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี 



๑๐ 
 

พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหน้ีของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

    

 
๑. พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหนี้ 

ของส านักงานกองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕  
(คณะรฐัมนตร ี เป็นผูเ้สนอ)  
https://shorturl.asia/w891g 

 

 ๒. เอกสารประกอบการพิจารณาพระราชก าหนดผอ่นผนั 
ให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหนี้ของส านักงานกองทนุ
น้ ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที ่๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/603954 
 

 

 ๓. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที ่๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10485&mid=4434 
 

 

 ๔. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๔ ครัง้ที ่๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10486&mid=4434 
 

 

 
_______________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค  าประกัน 
การช าระหนี ของส านักงานกองทุนน  ามันเชื อเพลิง  

พ.ศ. ๒๕๖๕  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัตแิล้ว) 



- ๑ - 
 

ความจ าเป็นในการตราพระราชก าหนดผอ่นผันให้กระทรวงการคลังค  าประกันการช าระหนี  

ของส านักงานกองทุนน  ามนัเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นมา สถานการณ์ราคาน้้ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัว
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน และ 
หลายประเทศได้ออกมาตรการคว่้าบาตรทางเศรษฐกิจต่อประเทศรัสเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้้ามันส้าเร็จรูป
และน้้ามันดิบรายใหญ่ของโลก ส่งผลท้าให้ผู้ซื้อน้้ามัน เชื้อเพลิงในหลายประเทศยังคงหลีกเลี่ยง 
การซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงจากประเทศรัสเซีย อีกทั้งการกลับมาเปิดเมืองและผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
ของหลายประเทศในทวีปเอเชียภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) มีแนวโน้มคลี่คลาย และเกิดความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมสูงขึ้น จึงส่งผลต่อราคาขาย
ปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น และเกิดวิกฤตการณ์พลังงานในระยะเวลาต่อมา๑  
 ส้าหรับประเทศไทยราคาน้้ามันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อภาวะการครองชีพและการด้ารงชีพของประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมซึ่งรัฐบาลได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การออก ๑๐ มาตรการลดค่าครองชีพและลดภาระราคาพลังงานให้แก่ประชาชนเป็นระยะเวลา  
๓ เดือน พร้อมทั้งยังคงตรึงราคาน้้ามันดีเซลไว้ที่ ๓๐ บาท ต่อลิตร การก้ากับดูแลการปรับราคาก๊าซหุงต้ม
โดยใช้กลไกจากกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง และการคงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) ไว้ที่ 
๑๕.๕๙ บาท ต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้ใช้มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซลให้เป็น  
๕ บาท ต่อลิตร แต่ก็มิได้ลดราคาหน้าสถานีบริการน้้ามันในทันทเีพราะต้องน้ามาช่วยกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
พยุงราคาน้้ามันดีเซลให้อยู่ในอัตราไม่เกิน ๓๕ บาท ต่อลิตร ในระยะเวลาที่มากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์ราคาน้้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนจากหลากปัจจัยที่เกิดกับ
ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ทั้งการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรการคว่้าบาตร 
ต่อประเทศรัสเชีย และน้้ามันดิบคงคลังของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลดลง ท้าให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงต้องทยอยปรับราคาน้้ามันดีเซลตามสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ กระทั่งล่าสุด 
อยู่ที่ราคาลิตรละ ๓๕ บาท แต่ได้ลดการจัดเก็บอัตราเงินกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงประเภทแก๊สโซฮอลล์ 
๙๑, ๙๕ และ E๒๐ เพ่ือให้ราคาขายปลีกลดลง ขณะที่คณะรัฐมนตรีได้วางมาตรการลดค่าครองชีพ 

                                        
  เรียบเรียงโดย นายทศวณิหุ์ เกียรติทัตต์ วิทยากรช้านาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สา้นักกฎหมาย   
 ๑ วีระเดช คชเสนีย์, ความจ้าเป็นในการค้้าประกันเงินกู้ ส้านักงานกองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง, ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
สืบค้นได้จาก https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220820125148289. 
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ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการอุดหนุนราคาน้้ามันดีเซลในอัตราร้อยละ ๕๐ ในส่วน 
ท่ีราคาขายสูงกว่า ๓๕ บาท ต่อลิตร เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๕๒ 
 ดังนั้น จากความผันผวนของราคาพลังงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทที่อ่อนลง ความต้องการ
พลังงานในต่างประเทศที่ก้าลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ ท่ีอาจ 
มผีลกระทบต่อราคาพลังงานในอนาคต ท้าให้ส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงจ้าเป็นต้องกู้เงินอย่างเร่งด่วน
เพ่ือน้ามาใช้ในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิง  แต่โดยที่กระทรวงการคลังไม่อาจ 
ค้้าประกันการช้าระหนี้ของส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะ จึงมีความจ้าเป็นต้องผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้้าประกันการช้าระหนี้ของส้านักงาน
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงได้ในห้วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือให้ส้านักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงสามารถ 
กู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพระดับ  
ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวให้บรรเทาเบาบางลง  
อันเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ้าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษา 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชก้าหนดนี้ 
 

                                        
 ๒ อ้างแล้วใน เชิงอรรถท่ี ๒ 
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ที่มา: ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สืบค้น เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 ส าเนาหนังสอืส านักนายกรฐัมนตรี  

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๖๔๐๓ ลงวันท่ี ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค  าประกันการช าระหนี  
ของส านักงานกองทุนน  ามนัเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กราบเรยีน ประธานวุฒิสภา  

 พระราชก าหนดผอ่นผันให้กระทรวงการคลังค  าประกนัการช าระหนี  
ของส านักงานกองทุนน  ามนัเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

 

 

           

 

 



(๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




