ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินสGงเขIากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน
และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับกMาซปOโตรเลียมเหลว
ดI วยคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแหG งชาติ ไดI ก ำหนดกรอบนโยบายการบริ ห ารกองทุ น น้ ำมั น
เชื้อเพลิงภายใตIพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เพื่อใหIคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมัน
เชื้ อ เพลิ ง สามารถบริ ห ารกองทุ น น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง เปW น ไปอยG า งตG อ เนื่ อ งใหI ส ามารถรั บ ความเสี่ ย งกรณี เกิ ด
วิกฤตการณYดIานน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ขIอ 3.2.1 (2) “ก. มีเหตุการณYที่ทำใหIราคาตIนทุนการจัดหาจากโรงแยก
กMาซธรรมชาติ ตIนทุนโรงแยกกMาซธรรมชาติของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปOโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ
ตIนทุนโรงแยกกMาซธรรมชาติของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) มีราคาสูงกวGานำเขIา ข. มีเหตุการณY
ที่ทำใหIราคากMาซปOโตรเลียมเหลวของตลาดโลกเปลี่ยนแปลงใน 2 สัปดาหY เฉลี่ยมากกวGา 35 เหรียญสหรัฐฯ
ตGอตัน ค. มีเหตุการณYที่ทำใหIราคาขายปลีกกMาซปOโตรเลียมเหลวในประเทศเปลี่ยนแปลงใน 2 สัปดาหY รวมกัน
มากกวGา 1 บาทตGอกิโลกรัม ง. มีเหตุการณYที่ทำใหIราคาขายปลีกกMาซปOโตรเลียมเหลวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น
อยูG ในระดั บ ที่ เกิ น กวGาระดั บ ราคาที่ เหมาะสมสำหรับ ถั ง 15 กิ โลกรัม มากกวGา 363 บาท” และขI อ 3.3.1
เปWนการบรรเทาผลกระทบตGอการดำรงชีพของประชาชน และหรือชะลอการขาดแคลนและไมGเพียงพอตGอการใชI
ภายในประเทศ อันจะเปWนประโยชนYตGอความมั่นคงดIานพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ
อาศัยอำนาจตามมาตรา 14 (4) มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 31 และมาตรา 32 แหGงระราชบัญญัติ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกประกาศ ดังตGอไปนี้
ขIอ 1 ใหIย กเลิก ประกาศคณะกรรมการบริห ารกองทุน น้ำ มัน เชื ้อ เพลิง ฉบับ ที ่ 7 พ.ศ. 2564
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินสGงเขIากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืน
กองทุนสำหรับกMาซปOโตรเลียมเหลว ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
ขIอ 2 ในประกาศฉบับนี้ใหI “กMาซปOโตรเลียมเหลว” หมายความวGา กMาซปOโตรเลียมที่ประกอบดIวย
โพรเพน โพรพิ ลีน นอรYแ มลบิ วเทน ไอโซบิ วเทน หรือ บิ วที ลี น อยG างใดอยG างหนึ่ งหรือ หลายอยG างผสมกั น
เปWนสGวนใหญG
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ขIอ 3 ใหIกำหนดอัตราเงินสGงเขIากองทุนสำหรับกMาซปOโตรเลียมเหลวที่ผลิตในราชอาณาจักรโดย
โรงแยกกMาซธรรมชาติ ที่จำหนGายเพื่อใชIเปWนเชื้อเพลิง กิโลกรัมละ 3.4001 บาท ทั้งนี้ ไมGรวมถึงกMาซปOโตรเลียมเหลว
ที่ผลิตจากโรงแยกกMาซธรรมชาติของบริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
และกMา ซปOโ ตรเลีย มเหลวที ่ผ ลิต จากโรงแยกกMา ซธรรมชาติข องบริษ ัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ขIอ 4 ใหIกำหนดอัตราเงินสGงเขIากองทุนสำหรับกMาซปO โตรเลียมเหลวที่ผลิตในราชอาณาจักรโดย
โรงแยกกMาซธรรมชาติของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่จำหนGาย
เพื่อใชIเปWนเชื้อเพลิง กิโลกรัมละ 2.3601 บาท
ขIอ 5 ใหI ก ำหนดอั ต ราเงิน ชดเชยของกองทุ น สำหรับ กM าซปO โตรเลี ยมเหลวที่ จำหนG ายเพื่ อ ใชI เปW น
เชื้อเพลิง กิโลกรัมละ 4.5181 บาท ทั้งนี้ ไมGรวมถึงกMาซปOโตรเลียมเหลวจากการแยกกMาซธรรมชาติที่ซื้อหรือ
ไดIมาจากรัฐ ผูIรับสัมปทาน หรือผูIรับสัญญาแบGงปjนผลผลิตโดยโรงแยกกMาซธรรมชาติของบริษัท ปตท. สผ.สยาม
จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ขIอ 6 ใหIกำหนดอัตราเงินสGงเขIากองทุนสำหรับกMาซปOโตรเลียมเหลวที่ซื้อหรือไดIมาจากโรงแยกกMาซ
ธรรมชาติของบริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กิโลกรัมละ 0.2290 บาท
ขIอ 7 กรณีกMาซปOโตรเลียมเหลวที่ไดIรับอนุญาตใหIสGงออกไปนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ
การคIาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และไดIรับเงินชดเชยจากกองทุนแลIวใหIสGงเงินชดเชยคืนกองทุน กิโลกรัมละ
4.5181 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตGวันที่ 20 เมษายน 2564 เปWนตIนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

(นายวิศักดิ์ วัฒนศัพทY)
ผูIอำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

