ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน
และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ด้ ว ยคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห่ งชาติ ได้ ก ำหนดกรอบนโยบายการบริห ารกองทุ น น้ ำมั น
เชื้อเพลิงภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมัน
เชื้ อ เพลิ งสามารถบริ ห ารกองทุ น น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ ส ามารถรั บ ความเสี่ ย งกรณี เกิ ด
วิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ข้อ 3.2.1 (2) “ก. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาต้นทุนการจัดหาจากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ ต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ
ต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) มีราคาสูงกว่านำเข้า ข. มีเหตุการณ์
ที่ทำให้ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวของตลาดโลกเปลี่ยนแปลงใน 2 สัปดาห์ เฉลี่ยมากกว่า 35 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อตัน ค. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศเปลี่ยนแปลงใน 2 สัปดาห์ รวมกัน
มากกว่า 1 บาทต่อกิโลกรัม ง. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลี ยมเหลวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น
อยู่ ในระดับ ที่ เกิ น กว่าระดั บ ราคาที่ เหมาะสมสำหรับ ถั ง 15 กิ โลกรัม มากกว่า 363 บาท” และข้ อ 3.3.1
เป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน และหรือชะลอการขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้
ภายในประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ
อาศัยอำนาจตามมาตรา 14 (4) มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 31 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 เรื่อง
การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุน
สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข้อ 2 ในประกาศฉบับนี้ให้ “ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมที่ประกอบด้วย
โพรเพน โพรพิ ลี น นอร์แมลบิ ว เทน ไอโซบิว เทน หรือบิ ว ที ลี น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมกั น
เป็นส่วนใหญ่
ข้อ 3 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผ ลิตในราชอาณาจักรโดย
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ทีจ่ ำหน่ายเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง กิโลกรัมละ 4.9412 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว
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ที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
และก๊า ซปิโ ตรเลีย มเหลวที่ผ ลิต จากโรงแยกก๊า ซธรรมชาติข องบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ข้อ 4 ให้ กำหนดอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุนสำหรับ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิ ตในราชอาณาจักรโดย
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่จำหน่าย
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง กิโลกรัมละ 3.9012 บาท
ข้อ 5 ให้ กำหนดอั ต ราเงิน ชดเชยของกองทุ น สำหรับ ก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลวที่จ ำหน่ ายเพื่ อใช้เป็ น
เชื้อเพลิง กิโลกรัมละ 6.0592 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากการแยกก๊าซธรรมชาติที่ซื้อหรือ
ได้มาจากรัฐ ผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับ สัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. สผ.
สยาม จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อ 6 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ซื้อหรือได้มาจากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติของบริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กิโลกรัมละ 0.2290 บาท
ข้อ 7 กรณีก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ
การค้าน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้วให้ส่งเงินชดเชยคืนกองทุน กิโลกรัมละ
6.0592 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

(นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

