ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2564
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินสFงเขHากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน
และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับกLาซปNโตรเลียมเหลว
ดH วยคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแหF งชาติ ไดH ก ำหนดกรอบนโยบายการบริ ห ารกองทุ น น้ ำมั น
เชื้อเพลิงภายใตHพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เพื่อใหHคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมัน
เชื้ อ เพลิ งสามารถบริ ห ารกองทุ น น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ งเปV น ไปอยF า งตF อ เนื่ อ งใหH ส ามารถรั บ ความเสี่ ย งกรณี เกิ ด
วิกฤตการณXดHานน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ขHอ 3.2.1 (2) “ก. มีเหตุการณXที่ทำใหHราคาตHนทุนการจัดหาจากโรงแยก
กLาซธรรมชาติ ตHนทุนโรงแยกกLาซธรรมชาติของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปNโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ
ตHนทุนโรงแยกกLาซธรรมชาติของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) มีราคาสูงกวFานำเขHา ข. มีเหตุการณX
ที่ทำใหHราคากLาซปNโตรเลียมเหลวของตลาดโลกเปลี่ยนแปลงใน 2 สัปดาหX เฉลี่ยมากกวFา 35 เหรียญสหรัฐฯ
ตFอตัน ค. มีเหตุการณXที่ทำใหHราคาขายปลีกกLาซปNโตรเลียมเหลวในประเทศเปลี่ยนแปลงใน 2 สัปดาหX รวมกัน
มากกวFา 1 บาทตFอกิโลกรัม ง. มีเหตุการณXที่ทำใหHราคาขายปลีกกLาซปNโตรเลียมเหลวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น
อยูF ในระดั บ ที่ เกิ น กวFาระดั บ ราคาที่ เหมาะสมสำหรับ ถั ง 15 กิ โลกรัม มากกวFา 363 บาท” และขH อ 3.3.1
เปVนการบรรเทาผลกระทบตFอการดำรงชีพของประชาชน และหรือชะลอการขาดแคลนและไมFเพียงพอตFอการใชH
ภายในประเทศ อันจะเปVนประโยชนXตFอความมั่นคงดHานพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ
อาศัยอำนาจตามมาตรา 14 (4) มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 31 และมาตรา 32 แหFงพระราชบัญญัติ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกประกาศ ดังตFอไปนี้
ขHอ 1 ใหHยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564 เรื่อง
การกำหนดอัตราเงินสFงเขHากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุน
สำหรับกLาซปNโตรเลียมเหลว ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
ขHอ 2 ในประกาศฉบับนี้ใหH “กLาซปNโตรเลียมเหลว” หมายความวFา กLาซปNโตรเลียมที่ประกอบดHวย
โพรเพน โพรพิ ลีน นอรXแมลบิ วเทน ไอโซบิ วเทน หรือ บิ วที ลีน อยF างใดอยF างหนึ่ งหรือ หลายอยF างผสมกั น
เปVนสFวนใหญF
ขHอ 3 ใหHกำหนดอัตราเงินสFงเขHากองทุนสำหรับกLาซปNโตรเลียมเหลวที่ผลิตในราชอาณาจักรโดย
โรงแยกกLาซธรรมชาติ ที่จำหนFายเพื่อใชHเปVนเชื้อเพลิง กิโลกรัมละ 4.8440 บาท ทั้งนี้ ไมFรวมถึงกLาซปNโตรเลียมเหลว
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ที่ผลิตจากโรงแยกกLาซธรรมชาติของบริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
และกLา ซปNโ ตรเลีย มเหลวที ่ผ ลิต จากโรงแยกกLา ซธรรมชาติข องบริษ ัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ขHอ 4 ใหHกำหนดอัตราเงินสFงเขHากองทุนสำหรับกLาซปNโตรเลียมเหลวที่ผลิตในราชอาณาจักรโดย
โรงแยกกLาซธรรมชาติของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่จำหนFาย
เพื่อใชHเปVนเชื้อเพลิง กิโลกรัมละ 3.8040 บาท
ขHอ 5 ใหH กำหนดอั ต ราเงิน ชดเชยของกองทุ น สำหรับ กL าซปN โตรเลี ยมเหลวที่ จำหนF ายเพื่ อใชH เปV น
เชื้อเพลิง กิโลกรัมละ 5.9620 บาท ทั้งนี้ ไมFรวมถึงกLาซปNโตรเลียมเหลวจากการแยกกLาซธรรมชาติที่ซื้อหรือ
ไดHมาจากรัฐ ผูHรับสัมปทาน หรือผูHรับสัญญาแบFงปjนผลผลิตโดยโรงแยกกLาซธรรมชาติของบริษัท ปตท. สผ.
สยาม จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ขHอ 6 ใหHกำหนดอัตราเงินสFงเขHากองทุนสำหรับกLาซปNโตรเลียมเหลวที่ซื้อหรือไดHมาจากโรงแยกกLาซ
ธรรมชาติของบริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กิโลกรัมละ 0.2290 บาท
ขHอ 7 กรณีกLาซปNโตรเลียมเหลวที่ไดHรับอนุญาตใหHสFงออกไปนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ
การคHาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และไดHรับเงินชดเชยจากกองทุนแลHวใหHสFงเงินชดเชยคืนกองทุน กิโลกรัมละ
5.9620 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตFวันที่ 23 มีนาคม 2564 เปVนตHนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

(นายวิศักดิ์ วัฒนศัพทX)
ผูHอำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

