
 
 
 

 
 

 
 

แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 
และ 

แผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ผ่านการพิจารณา 
 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 
 คณะรัฐมนตรี (ครม.)  เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 

 

 

https://energy.go.th/2015/


   
 

 

    1 
 

 
แผนยุทธศาสตร์กองทนุน้ำมันเชื้อพลิง พ.ศ. 2563-2567 

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2567) ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิรูปด้านพลังงาน และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน โดยแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
มี 3 แผน ดังนี้ 

1.  การรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีท่ีเกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
2.  การลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ 
3.  การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักธรรมาภิบาล 

 
โครงสร้างของแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ประกอบด้วย 1) การประเมิน

สภาพแวดล้อม (Environmental Assessment)  2) วิสัยทัศน์ (Vision)  3) พันธกิจ (Mission) 
4) ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  5) เป้าประสงค์ (Goals) 6) กลยุทธ์ (Strategies)  7) ตัวชี้วัด (KPIs) 8) ค่า

เป้าหมาย (Targets) และ 9) แผนงาน   
1. การประเมินสภาพแวดล้อม 

ในการประเมินสภาพแวดล้อมจะเป็นการประเมินภายใต้กรอบ SWOT Analysis โดยแบ่งการประเมิน
สภาพแวดล้อมออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Assessment) และการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Assessment) 

สำหรับการประเมินสภาพแวดล้อมภายในจำแนกการวิเคราะห์ออกเป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 1 
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สกนช. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สรุปได้
ดังนี้ 

 

 
 

 
 

1. โอกาสที่จะวางระบบมาตรฐานของการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

2.มีการนำกองทุนน้ำมันฯ มาเป็นเครื่องมือในการช่วยการส่งเสรมิพลังงานทดแทน 

3. มีโอกาสการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการบรหิารจัดการ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

4. มีโอกาสในการนำผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
ด้านการเงินมาช่วยเป็นทีป่รึกษา 

5. การพัฒนาการบริหารจดัการของกองทุนน้ำมันฯ โดยใชห้ลักธรรมาภบิาลแบบสากล 

6. ปรับปรุงกฎหมายของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
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จากการประเมินสภาพแวดล้อมของกองทุนน้ำมันเชื ้อเพลิงภายใต้กรอบ SWOT Analysis สกนช. 
ไดก้ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ได้ดังต่อไปนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

เป็นกองทุนที่รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล  
 

พันธกิจ (Mission) 
 

เพื ่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกองทุนน้ำมันเชื ้อเพลิงที ่กำหนดไว้ว่า “เป็นกองทุนที ่รักษาเสถียรภาพ 
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล” กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการ 
ใน 5 พันธกิจที่สำคัญ คือ 

1. รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและป้องกันแก้ไขภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง 
2. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
3. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อสาธารณะ  
 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงระยะ 5 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2567 จะมุ่งเน้นไปที่ 3 ยุทธศาสตร์ 
ที่สำคัญ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจ คือ 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในช่วงระยะ 5 ปี 

คือ ระหว่างปี 2563-2567 ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1  ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจที่ 1 มียุทธศาสตร์ที่นำมาใช้จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ  
– ยุทธศาสตร์ที่ 1   การรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้าน

 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
– ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักธรรมาภิบาล 
 

• เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจที่ 2 มียุทธศาสตร์ที่นำมาใช้จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ คือ  
– ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้าน

 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
– ยุทธศาสตร์ที ่2 การลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
– ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักธรรมาภิบาล 
 

• เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจที่ 3 มียุทธศาสตร์ที่นำมาใช้จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ  
– ยุทธศาสตร์ที ่2 การลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
– ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักธรรมาภิบาล 
 

• เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจที่ 4  มียุทธศาสตร์ที่นำมาใช้จำนวน 1 ยุทธศาสตร์ คือ  
– ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักธรรมาภิบาล 
 

• เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจที่ 5 มียุทธศาสตร์ที่นำมาใช้จำนวน 1 ยุทธศาสตร์ คือ  
– ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค ์(Goals) 
 

การนำยุทธศาสตร์การรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและแก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมัน
เชื้อเพลิง ยุทธศาสตร์การลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื ้อเพลิงตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาลไปสู ่การปฏิบัตินั้ น ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเป้าประสงค์ตลอดระยะ 5 ปี ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงและแก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

• เป้าประสงค์ที่ 1.1  ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง 
ในประเทศมีเสถียรภาพ ไม่ปรับตัวอย่างรุนแรง
ในทันทีเม่ือเกิดภาวะวิกฤตราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

• เป้าประสงค์ที่ 1.2  มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

• เป้าประสงค์ที่ 1.3  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการ
บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 

• เป้าประสงค์ที่ 2.1  ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพสามารถแข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงตามหลักธรรมาภิบาล 

• เป้าประสงค์ที่ 3.1  มีระบบการบริหารจัดการ 
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล 

• เป้าประสงค์ที่ 3.2  เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
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กลยุทธ์ (Strategies) 
 

กลยุทธ์ที ่จำเป็นต้องดำเนินการเพื ่อให้การดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเช ื ้อเพลิงสามารถบรรลุ  
ตามเป้าประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1  ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง 
ในประเทศมีเสถียรภาพ ไม่ปรับตัวอย่างรุนแรง
ในทันที 

• กลยุทธ์ที่ 1.1.1  กำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินเข้าและ
การชดเชยเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
ที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใสและทันท่วงทีในการรักษา
เสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ
กรณีท่ีเกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะน้ำมัน
เชื้อเพลิง 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มน้ำมันดีเซล กลุ่มน้ำมันเบนซิน
และแก๊สโซฮอล และก๊าซ LPG (ทั้งนี้จะไม่มีการชดเชยราคา
ก๊าซ NGV) 

เป้าประสงค์ที่ 1.2  มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

• กลยุทธ์ที่ 1.2.1  พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.3  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการ
บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

• กลยุทธ์ที่ 1.3.1  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

• กลยุทธ์ที่ 1.3.2  สร้างภาพลักษณ์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
เป้าประสงค์ที่ 2.1  ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มี
ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพสามารถแข่งขันได้ 

• กลยุทธ์ที่ 2.1.1  สร้างส่วนต่างราคาขายปลีกท่ีส่งเสริมให้ใช้ 
E20 และ B10 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหลัก เพื่อเพ่ิมการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยไม่มีการชดเชยเงินจากกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

เป้าประสงค์ที่ 3.1  มีระบบการบริหารจัดการ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานและมีธรรมาภิ
บาล 

• กลยุทธ์ที่ 3.1.1  ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

• กลยุทธ์ที่ 3.1.2  สร้างมาตรฐานและการนำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

• กลยุทธ์ที่ 3.1.3  บริหารเงินเพื่อจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยงาน 
ที่เบิกภายในระยะเวลามาตรฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 3.2  เพิ่มสมรรถนะของบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

• กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
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ตัวชี้วัด (KPIs)  
 

เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ จำเป็นต้องกำหนดตัวชี้วัด
ดังนี้ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์ที่ 1.1  ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง 
ในประเทศมีเสถียรภาพ ไม่ปรับตัวอย่างรุนแรงในทันที 

• ตัวชี้วัด 1.1.1  การบริหารสภาพคล่องของกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง 

เป้าประสงค์ที่ 1.2  มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

• ตัวชี้วัด 1.2.1  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

เป้าประสงค์ที่ 1.3  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการ
บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

• ตัวชี้วัด 1.3.1  ระดับความสำเร็จของแผน
ประชาสัมพันธ์ 

• ตัวชี้วัด 1.3.2  ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

เป้าประสงค์ที่ 2.1  ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของ
เชื้อเพลิงชีวภาพสามารถแข่งขันได้ 

• ตัวชี้วัด 2.1.1  ไม่มีการชดเชยสำหรับน้ำมัน E20 
ภายใน 3 ปี 

• ตัวชี้วัด 2.1.2  ไม่มีการชดเชยสำหรับน้ำมัน E85 
ภายใน 3 ปี 

• ตัวชี้วัด 2.1.3  ไม่มีการชดเชยสำหรับน้ำมัน B10 
ภายใน 3 ปี 

• ตัวชี้วัด 2.1.4  ไม่มีการชดเชยสำหรับน้ำมัน B20 
ภายใน 3 ปี 

เป้าประสงค์ที่ 3.1  มีระบบการบริหารจัดการกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล 

• ตัวชี้วัด 3.1.1  ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

• ตัวชี้วัด 3.1.2  ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment; ITA) 

• ตัวชี้วัด 3.1.3  ร้อยละของการจ่ายเงินชดเชยให้แก่
หน่วยงานที่เบิกภายในระยะเวลามาตรฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 3.2  เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

• ตัวชี้วัด 3.2.1  ร้อยละของผลการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรได้ตามแผน 
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ค่าเป้าหมาย (Targets) 
 

จากตัวชี้วัดภายใตเ้ป้าประสงคข์องยุทธศาสตร์ต่างๆ มีค่าเป้าหมายดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การรักษาเสถียรภาพ 
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและ
แก้ไขป้องกันภาวะการ 
ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง 

เป้าประสงค์ที่ 1.1   
ราคาขายปลีกน้ำมันเช้ือเพลิง
ในประเทศมเีสถียรภาพ  
ไม่ปรับตัวอย่างรุนแรงในทันที 

ตัวช้ีวัด 1.1.1   
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง  

20 ได้ไม่ต่ำกว่า  
6 เดือน  

ตลอดทั้งปีบัญช ี

ได้ไม่ต่ำกว่า  
6 เดือน  

ตลอดทั้งปีบัญช ี

ได้ไม่ต่ำกว่า  
6 เดือน  

ตลอดทั้งปีบัญช ี

ได้ไม่ต่ำกว่า  
6 เดือน  

ตลอดทั้งปีบัญช ี

ได้ไม่ต่ำกว่า  
6 เดือน  

ตลอดทั้งปีบัญช ี

เป้าประสงค์ที่ 1.2  
มีระบบสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

ตัวช้ีวัด 1.2.1  
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

10 ออกแบบและ
วางแผนระบบ
สารสนเทศ 

มีระบบสารสนเทศ 
ที่สมบูรณ ์

ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
ให้ทันสมัย 

ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
ให้ทันสมัย 

ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
ให้ทันสมัย 

เป้าประสงค์ที่ 1.3   
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการ
บริหารจดัการกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

ตัวช้ีวัด 1.3.1   
ระดับความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์ 

5 ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 90 

ตัวช้ีวัด 1.3.2   
ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

5 ไม่ต่ำกว่า 
3.50 

ไม่ต่ำกว่า 
3.75 

ไม่ต่ำกว่า 
4.00 

ไม่ต่ำกว่า 
4.25 

ไม่ต่ำกว่า 
4.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การลดการจ่ายเงินชดเชย
น้ำมันเชื้อเพลิงที่มี
ส่วนผสมของเชื้อเพลิง 
ชีวภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1   
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มี
ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ
สามารถแข่งขันได ้

ตัวช้ีวัด 2.1.1   
ไม่มีการชดเชยสำหรับน้ำมัน E20 ภายใน 
3 ป ี

10 คงอัตราชดเชย 
เท่าปีก่อน 

ลดอัตราชดเชยลง
ร้อยละ 50  

เทียบกับปีก่อน 

ลดอัตราชดเชยลง
ร้อยละ 50  

เทียบกับปีก่อน 

ไม่มีการชดเชย ไม่มีการชดเชย 

ตัวช้ีวัด 2.1.2   
ไม่มีการชดเชยสำหรับน้ำมัน E85 ภายใน 
3 ป ี
 

10 ลดอัตราชดเชยลง
ร้อยละ 50 เทียบ

กับปีก่อน 

ลดอัตราชดเชยลง
ร้อยละ 50 เทียบ

กับปีก่อน 

ลดอัตราชดเชยลง
ร้อยละ 50 เทียบ

กับปีก่อน 

ไม่มีการชดเชย 

 

 

 

ไม่มีการชดเชย 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 

 

 

ตัวช้ีวัด 2.1.3  ไม่มีการชดเชยสำหรับ
น้ำมัน B10 ภายใน 3 ปี 

10 อัตราชดเชยที่ทำให้
ราคาขายปลีก B10 

สูงกว่า B20  
ที่ 0.50 บาท/ลิตร 

อัตราชดเชยที่ทำให้
ราคาขายปลีก B10 

เท่ากับ B20  
 

อัตราชดเชยที่ทำให้
ราคาขายปลีก B10 

เท่ากับ B20  
 

ไม่มีการชดเชย ไม่มีการชดเชย 

ตัวช้ีวัด 2.1.4  ไม่มีการชดเชยสำหรับ
น้ำมัน B20 ภายใน 3 ปี 

10 ลดอัตราชดเชยลง
ร้อยละ 50  

เทียบกับปีก่อน 

ลดอัตราชดเชยลง
ร้อยละ 50  

เทียบกับปีก่อน 

ลดอัตราชดเชยลง
ร้อยละ 50  

เทียบกับปีก่อน 

ไม่มีการชดเชย ไม่มีการชดเชย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การบริหารจัดการกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 3.1   
มีระบบการบริหารจดัการ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มี
มาตรฐานและมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 3.1.1  ระดับความสำเร็จของการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

5 ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ทบทวน/ปรับปรุง ทบทวน/ปรับปรุง ทบทวน/ปรับปรุง ทบทวน/ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด 3.1.2  ร้อยละของผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

5 ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 75 

ตัวช้ีวัด 3.1.3  ร้อยละของการจ่ายเงิน
ชดเชยให้แก่หน่วยงานท่ีเบิกภายใน
ระยะเวลามาตรฐาน 

5 - *** ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 90 

เป้าประสงค์ที่ 3.2   
เพิ่มสมรรถนะของบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

ตัวช้ีวัด 3.2.1  ร้อยละของผลการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรไดต้ามแผน 

5 ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 

 

หมายเหตุ   ***  ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากความไม่พร้อมด้านบุคลากร 
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แผนงาน 
 

ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะมีแผนงานของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงปี 2563 - 2567 
ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การรักษา
เสถียรภาพราคานำ้มันเชื้อเพลิง
และแก้ไขป้องกันภาวะการ 
ขาดแคลนนำ้มันเชื้อเพลิง 

เป้าประสงค์ที่ 1.1: ราคาขายปลีกน้ำมนั
เชื้อเพลิงในประเทศมีเสถียรภาพ  
ไม่ปรับตัวอยา่งรุนแรงในทันที 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1  กำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินเข้า
และการชดเชยเงนิของกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิงทีช่ัดเจน 
เพื่อความโปร่งใสและทันทว่งทีในการรักษาเสถียรภาพ
ระดับราคาขายปลีกน้ำมนัเชื้อเพลิงในประเทศกรณีที่
เกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมนัเชื้อเพลิงเฉพาะนำ้มัน
เชื้อเพลิง 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มน้ำมันดีเซล กลุ่มนำ้มัน
เบนซินและแก๊สโซฮอล และก๊าซ LPG (ทั้งนี้จะไม่มีการ
ชดเชยราคากา๊ซ NGV) 

• แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านนำ้มันเชื้อเพลิง 
• แผนการกู้ยืมเงิน 
• แผนงานประมาณการบริหารสภาพคล่อง

กองทุนน้ำมนัเชื้อเพลิง 
• แผนงานประมาณการฐานะกองทุนนำ้มัน

เชื้อเพลิง 

เป้าประสงค์ที่ 1.2  มีระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง 

กลยุทธ์ที่ 1.2.1  พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 

• แผนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 1.3  เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

กลยุทธ์ที่ 1.3.1  ประชาสัมพันธเ์ชิงรุกของกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง 

• แผนงานประชาสัมพนัธ์กองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

กลยุทธ์ที่ 1.3.2  สร้างภาพลักษณ์ของกองทุนน้ำมนั
เชื้อเพลิง 

• แผนการสร้างภาพลักษณ์กองทุนน้ำมนั
เชื้อเพลิง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การลดการ
จ่ายเงินชดเชยนำ้มันเชื้อเพลิง 
ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1  ราคานำ้มันเชื้อเพลิง 
ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพสามารถ
แข่งขันได ้

กลยุทธ์ที่ 2.1.1  สร้างส่วนต่างราคาขายปลีก 
ที่ส่งเสริมให้ใช้ E20 และ B10 เป็นนำ้มันเชื้อเพลิงหลัก 
เพื่อเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยไม่มีการชดเชยเงิน
จากกองทุนนำ้มัน 
 

• แผนลดการจา่ยเงินชดเชยน้ำมนัเชื้อเพลิงที่
มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหาร
จัดการกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 3.1  มีระบบการบริหาร
จัดการกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิงทีม่ี
มาตรฐานและมีธรรมาภบิาล 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1  ปรับปรุงระเบยีบกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง 

• แผนงานการปรบัปรุงระเบยีบกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

กลยุทธ์ที่ 3.1.2  สร้างมาตรฐานและ 
การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
กองทุนน้ำมนัเชื้อเพลิง 

• แผนงานการสรา้งมาตรฐานและการนำหลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
กองทุนน้ำมนัเชื้อเพลิง 

กลยุทธ์ที่ 3.1.3  บริหารเงินเพื่อจ่ายชดเชยให้แก่
หน่วยงานที่เบิกภายในระยะเวลามาตรฐาน 

• แผนงานการจา่ยเงินชดเชยให้แก่หน่วยงาน
ที่เบิกภายในระยะเวลามาตรฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 3.2  เพิ่มสมรรถนะ 
ของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง 

กลยุทธ์ที่ 3.2.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง 

• แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 



 

12 
 

โดยแผนงานดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานดังนี้ 

หมายเหตุ :             สามารถดำเนินการตามแผนปี 2563 ได้แล้วเสร็จ 
                          ดำเนินการต่อเนื่อง, ทบทวน/ปรับปรุง 
 
การติดตามและประเมินผล 
 

ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2567) สกนช. นำแนวคิดเร ื ่องการบริหารงานแบบมุ ่งผลสัมฤทธิ ์มาใช้ (Result-based 
Management) โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ (Outcome) โดยนำตัวชี้วัดมาใช้ในการประเมิน  

 

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้การประเมินตัวชี้วัด 
โดยเปรียบเทียบระหว่างผลการดำเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อนำมาประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวม โดยนำ
คะแนนของตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จมาคำนวณ โดยมีค่าเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ปีท่ีดำเนินการ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การรักษาเสถียรภาพ
ราคานำ้มันเชื้อเพลิง
และแก้ไขป้องกัน
ภาวะการขาดแคลน
น้ำมันเชื้อเพลิง 

แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านนำ้มันเชื้อเพลิง      
แผนการกู้ยืมเงิน      
แผนงานประมาณการบริหารสภาพคล่อง 
กองทุนน้ำมนัเชื้อเพลิง 

     

แผนงานประมาณการฐานะกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง      
แผนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ      
แผนงานประชาสัมพนัธ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง      
แผนการสร้างภาพลักษณ์กองทุนน้ำมนัเชื้อเพลิง      

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การลดการจ่ายเงนิ
ชดเชยนำ้มันเชื้อเพลิง
ที่มีส่วนผสมของ
เชื้อเพลิงชีวภาพ 

แผนลดการจา่ยเงินชดเชยน้ำมนัเชื้อเพลิง 
ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การบริหารจัดการ
กองทุนน้ำมนั
เชื้อเพลิงตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

แผนงานการปรบัปรุงระเบยีบกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง 

     

แผนงานการสรา้งมาตรฐานและการนำหลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง 

     

แผนงานการจา่ยเงินชดเชยให้แก่หน่วยงานที่เบิก
ภายในระยะเวลามาตรฐาน 

     

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร      
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แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563-2567 

 
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดให้กองทุนน้ำมัน

เชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรา 14 (5) กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง (กบน.) เป็นผู้ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
เพ่ือดำเนินการตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
แนวทางการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

 1.  ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำการแยกบัญชีตามกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ กลุ่มน้ำมันดีเซล 
กลุ่มน้ำมันเบนซิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพ่ือหลีกเลี่ยงการอุดหนุนราคาข้ามกลุ่มเชื้อเพลิง 
 2.  มีกรอบของความต่างของราคา (Band Width) ระหว่างราคาเชื้อเพลิงหลัก ของกลุ่มน้ำมันดีเซล 
และกลุ ่มน้ำมันเบนซิน ในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื ้อเพลิง เท่ากับความต่างของราคา  
ในสถานการณ์ราคาปกติ อย่างไรก็ตาม หากเกิดวิกฤตฯ ที่คาดว่าจะยาวนาน จนส่งผลกระทบต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ ทำให้เงินกองทุนน้ำมันขาดสภาพคล่อง ให้พิจารณาอุดหนุนราคาดีเซลชนิดเดียว 
 3.  ชดเชยราคาน้ำมันเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคา
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  
 4.  เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้เพลิง ในช่วงที่ราคาลง เพื่อสะสมเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มี
สภาพคล่อง 
 5.  ทบทวนแนวทางการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง  และหลักเกณฑ์การบริหาร
กองทุนน้ำมนัเชื้อเพลิง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 
 

1.  การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีเกิดวิกฤตการณ์
ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง  

2.  วิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง หมายความว่า สถานการณ์ท่ีราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับราคา
ขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือผันผวนอันอาจเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน หรือสถานการณ์ที่น้ำมัน
เชื ้อเพลิงอาจขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ ดังนั ้น สกนช. จึงกำหนดว่า วิกฤตการณ์ 
ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น จึงสามารถ 
ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ดังต่อไปนี้ 

 

      สถานการณ์ที่ 1  ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับขึ้นเกินระดับที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชน (ระดับวิกฤติฯ)  

ส่วนที่ 2 
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1)  กลุ่มน้ำมันดีเซล – มีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาขายปลีกในประเทศของเชื้อเพลิงหลัก 
ในกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในระดับที่เกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสม คือ 
มากกว่า 30 บาท/ลิตร 

2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ก. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาต้นทุนการจัดหาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ต้นทุน  

โรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน) และต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัทยูเอซี โกลบอล จำกัด 
(มหาชน) มีราคาสูงกว่าราคานำเข้า 

ข. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น 
อยู่ในระดับที่เกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมสำหรับถัง 15 กิโลกรัม มากกว่า 
363 บาท 

  

 สถานการณ์ที่ 2  ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างรุนแรง 
1)  กลุ่มน้ำมันดีเซล – มีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาซื้อขายน้ำมันดิบของตลาดที่สำคัญ

ของโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใน 1 สัปดาห์ รวมกันมากกว่า 5 เหรียญสหรัฐ/
บาร์เรล โดยมีผลทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปของตลาดอ้างอิงมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ ้นตามราคาน้ำมันดิบอย่างต่อเนื ่อง และส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีก 
ในประเทศของเชื้อเพลิงหลักในกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นใน 1 สัปดาห์ รวมกัน
มากกว่า 1 บาท/ลิตร  

2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ก. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวของตลาดโลกเปลี ่ยนแปลงใน  

2 สัปดาห์ เฉลี่ยมากกว่า 35 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
ข. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศเปลี่ยนแปลง

ใน 2 สัปดาห์ รวมกันมากกว่า 1 บาท/กิโลกรัม 
   

  สถานการณ์ที่ 3  สถานการณ์ที ่น ้ำมันเชื ้อเพลิงอาจขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้
ภายในประเทศ หมายความว่า มีเหตุการณ์ที่ทำให้ปริมาณการผลิตและหรือการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไป
ตามแผน โดยมีแนวโน้มอาจขาดแคนและไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ อันอาจเกิดผลกระทบต่อ  
การดำรงชีพของประชาชน 
 

 3.  การรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หมายถึง 
การนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้จ่ายเพื่อชดเชยให้กับผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นโรงกลั่น 
หรือผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือผู้ซื้อหรือได้มาซึงก๊าซปิโตรเหลี่ยมเหลว ตามมาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 
31 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้มีกรอบและวินัยในการใช้จ่ายเงินเพื่อชดเชยดังต่อไปนี้  

1)  เป็นการบรเทาผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน และหรือชะลอการขาดแคลน  
และไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงาน  
และเศรษฐกิจของประเทศ 

2)  เป็นมาตรการระยะสั้น และคงหลักการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงหลีกเลี่ยงการกระทบต่อกลไกล
ตลาดเสรี 
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3)  คำนึงถึงภาวะความผันผวนของราคาต้นทุนที่แท้จริง แนวโน้มตลาดโลก หลีกเลี่ยงการชดเชย
เพื ่อช่วยเหลือกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ ่ง ไม่ควรอุดหนุนราคาน้ำมันเชื ้อเพลิงข้ามกลุ ่ม  (Cross 
Subsidies) 

  

4.  การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้ (จำนวนเงินไม่เกิน 20 ,000 ล้านบาท) แล้ว
ต้องไม่เกินจำนวน 40,000 ล้านบาท ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 
การใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในกรอบวงเงิน 40,000 ล้านบาท ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ให้จ่ายไดเ้พ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 

1)  เพ่ือรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
2)  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนน้ำมันฯ หรือ การบริหารกองทุนน้ำมันฯ และกิจการอ่ืน 

ที่เก่ียวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกิจการของกองทุนน้ำมันฯ 
  

 5.  เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ 2 ให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือรักษา
เสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ตามแนวทางดังนี้ 

1) กรณีบัญชีน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นบวก ให้สามารถใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนเท่ากับ
อัตราที่จะทำให้ราคาขายปลีกไม่เกินระดับที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน     

2) กรณีบัญชีน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นบวก และคาดว่าอีก 1 เดือนจะติดลบ ใช้เงินกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงอุดหนุนเท่ากับอัตราที่ไม่ให้เกิดวิกฤตฯ และเริ่มดำเนินการหารือกับกรมสรรพสามิต
ในการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต  

3) กรณีบัญชีน้ำมันเชื้อเพลิงใดเริ่มติดลบ ให้ยืมเงินจากบัญชีน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่น เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตฯ และยังคงดำเนินการหารือเรื่องการปรับลดภาษีสรรพสามิต 

4) กรณีฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้ติดลบ หากระดับราคายังอยู่ในระดับวิกฤตฯ จนส่งผล
ให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื ้อเพลิงติดลบ ให้เริ ่มดำเนินกลยุทธ์การถอนกองทุนน้ำมันฯ 
(Exit Strategy) โดยปรับลดการช่วยเหลือลงครึ ่งหนึ ่ง และยังคงดำเนินการหารือเร ื ่อง  
การปรับลดภาษีสรรพสามิต เพ่ือให้ระดับราคาไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก และเริ่มดำเนินการกู้เงิน
เพ่ือให้กองทุนน้ำมันฯ ไม่ขาดสภาพคล่อง  

5) กรณีฐานะกองทุนน้ำมันเชื ้อเพลิงติดลบ 20,000 ล้านบาท ให้กองทุนน้ำมันเชื ้อเพลิง 
หยุดการชดเชย 

 

6.   กบน. จะอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินการตามสถานการณ์วิกฤตการณ์
ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือได้รับเงิน
ชดเชยและกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 27 อัตราเงินชดเชยตามมาตรา 29 
อัตราเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 31 และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 32
โดยจะออกเป็นระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศกำหนด  
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เป้าประสงค ์
 

 1.  ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศมีเสถียรภาพ ไม่ปรับตัวอย่างรุนแรงในทันทีเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤตราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
 2.  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
 3.  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
 
กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ภายใต้เป้าประสงค์ของแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 1  ราคาขายปลีกน้ำมัน
เชื้อเพลิงในประเทศมีเสถียรภาพ ไม่ปรับ
ตัวอย่างรุนแรงในทันที 

กลยุทธ์ที่ 1.1  กำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินเข้าและการชดเชยเงิน
ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใสและทันท่วงทีใน
การรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ
กรณีท่ีเกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง  3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม
น้ำมันดีเซล กลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล และก๊าซ LPG (ทั้งนี้จะ
ไม่มีการชดเชยราคาก๊าซ NGV) 

เป้าประสงค์ที่ 2  มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 3  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีใน
การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

กลยุทธ์ที่ 3.1  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
กลยุทธ์ที่ 3.2  สร้างภาพลักษณ์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภายใต้เป้าประสงค์ของแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง มีดังนี้  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

เป้าประสงค์ที่ 1  
ราคาขายปลีกน้ำมัน
เชื้อเพลิงในประเทศ 
มีเสถียรภาพ ไม่ปรับตัว 
อย่างรุนแรงในทันที 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 
การบริหารสภาพ
คล่องของกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง  

ได้ไม่ต่ำกว่า  
6 เดือน  

ตลอดทั้งปี
บัญชี 

ได้ไม่ต่ำกว่า  
6 เดือน  

ตลอดทั้งปี
บัญชี 

ได้ไม่ต่ำกว่า  
6 เดือน  

ตลอดทั้งปี
บัญชี 

ได้ไม่ต่ำกว่า  
6 เดือน  

ตลอดทั้งปี
บัญชี 

ได้ไม่ต่ำกว่า  
6 เดือน  

ตลอดทั้งปี
บัญชี 

เป้าประสงค์ที่ 2 
มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 
ระดับความสำเร็จ 
ของการพัฒนาระบบ

ออกแบบและ
วางแผนระบบ
สารสนเทศ 

มีระบบ
สารสนเทศ 
ที่สมบูรณ์ 

ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
ให้ทันสมัย 

ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
ให้ทันสมัย 

ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
ให้ทันสมัย 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

ดำเนินงานของกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง 

สารสนเทศของ
กองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

เป้าประสงค์ที่ 3   
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีในการบริหารจัดการ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 
ระดับความสำเร็จ 
ของแผน
ประชาสัมพันธ์ 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 90 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 
ระดับคะแนน 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ
กองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

ไม่ต่ำกว่า 
3.50 

ไม่ต่ำกว่า 
3.75 

ไม่ต่ำกว่า 
4.00 

ไม่ต่ำกว่า 
4.25 

ไม่ต่ำกว่า 
4.50 
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แผนงาน 
 

แผนงานเพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์ภายใต้เป้าประสงค์ของแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง มีดังนี้ 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนงาน ปีที่ดำเนินการ 
2563 2564 2565 2566 2567 

เป้าประสงค์ที่ 1   
ราคาขายปลีกนำ้มันเชื้อเพลิง 
ในประเทศมีเสถียรภาพ  
ไม่ปรับตัวอยา่งรุนแรงในทันที 

กลยุทธ์ที่ 1.1  กำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินเข้า และ
การชดเชยเงินของกองทุนน้ำมนัเชื้อเพลิงที่ชัดเจน เพื่อ
ความปร่งใสและทันท่วงทีในการรักษาเสถียรภาพระดับ
ราคาขายปลีกนำ้มันเชื้อเพลิงในประเทศกรณีที่เกิด
วิกฤตการณ์ด้านราคานำ้มันเชื้อเพลิงคือ กลุ่มน้ำมันดีเซล 
กลุ่มน้ำมนัเบนซนิและแก๊สโซฮอล และก๊าซ LPG (ทั้งนี้จะไม่
มีการชดเชยราคากา๊ซ NGV) 

แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านนำ้มัน
เชื้อเพลิง 

     

แผนการกู้ยืมเงิน      
แผนงานประมาณการบริหารสภาพ
คล่องกองทุนน้ำมนัเชื้อเพลิง 

     

แผนงานประมาณการฐานะกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง 

     

เป้าประสงค์ที่ 2   
มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ 
การดำเนินงานของกองทุน 
น้ำมันเชื้อเพลิง 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 

แผนการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ 

     

เป้าประสงค์ที่ 3  
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีในการ
บริหารจัดการกองทุนนำ้มัน
เชื้อเพลิง 

กลยุทธ์ที่ 3.1  ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกของกองทุนน้ำมนั
เชื้อเพลิง 

แผนงานประชาสัมพนัธ์กองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง 

     

กลยุทธ์ที่ 3.2  สร้างภาพลักษณข์องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แผนการสร้างภาพลักษณ์กองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง 

     

หมายเหตุ             จัดทำแผนงานให้แล้วเสร็จ,             ดำเนินการต่อเนื่อง, ทบทวน/ปรับปรุง 
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แผนการลดการจ่ายเงนิชดเชยน้ำมันเชื้อเพลงิที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 
 

ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้วัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงตามมาตรา 5 มีเพียงประการเดียว คือ “เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ 
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง”  ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
ไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพต่อไปได้ อย่างไรก็ตามมาตรา 55
ในบทเฉพาะกาล กำหนดว่า ในกรณีที่มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิง
ชีวภาพอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการดำเนินการดังกล่าวต่อไปได้เป็น
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้นำความในหมวด 4 การดำเนินงานของกองทุน 
และหมวด 7 บทกำหนดโทษ ที่เก่ียวข้อง มาใช้บังคับกับการดำเนินการนี้ด้วย 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดำเนินการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และมาตรการ เพ่ือลดการจ่ายเงินชดเชยทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปี ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวให้นำเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที ่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจขยายระยะเวลาดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้อีกไม่เกินสองครั้ง 
ครัง้ละไม่เกินสองปี 

 

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้จัดทำแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มี
ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อให้การดำเนินงานในการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสม
ของเชื้อเพลิงชีวภาพดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรา 55 ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ และเพื่อให้กองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงสามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ 
 
หลักเกณฑ์การดำเนินการ 

 

สกนช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานในการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มี
ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
และสอดคล้องกับกรอบนโยบายการบริหารกองทุนฯ ซึ ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ดังต่อไปนี้ 

 

1.  การลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นไปตามมาตรา 55 
แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนดให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มี
ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพต่อไปได้เป็นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้นำ
ความในหมวด 4 การดำเนินงานของกองทุน และหมวด 7 บทกำหนดโทษ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับกับการ
ดำเนินการนี้ด้วย   

 กรณีท่ีมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิง
ชีวภาพต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีอำนาจ
ขยายเวลาการจ่ายเงินชดเชยได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสองปี 

 

ส่วนที่ 3 



2 
 

2.  น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ หมายความถึง น้ำมันเบนซินที่มีการผสม 
เอทานอล และน้ำมันดีเซลที่มีการผสมไบโอดีเซล B100 ในสัดส่วนต่างๆ  ประกอบด้วย 

 2.1  น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E10 แก๊สโซฮอล 91 E10 แก๊สโซฮอล E20 และแก๊สโซฮอล E85 
     2.2  น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 
 

3.  หลังจากที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของ
เชื้อเพลิงชีวภาพแล้ว สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะกำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ
น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด เพ่ือส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตามนโยบายภาครัฐ โดยมีกรอบในการดำเนินงาน
ดังตอ่ไปนี้ 

3.1  กำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดให้เหมาะสมและ 
เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และไม่ควรใช้เพ่ืออุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามกลุ่ม (Cross Subsidies)   

3.2  ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามหลักการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง หลีกเลี่ยงการแทรกแซงที่มี
ผลกระทบต่อกลไกตลาดเสรี 

3.3  คำนึงถึงภาวะความผันผวนของต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ประกอบกับสถานการณ์
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก และรวมถึงมาตรการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพอ่ืนๆ ของภาครัฐในช่วงนั้นๆ 

 

4.  การลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ และการกำหนดอัตรา
เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเงินเพียงพอใช้ในการบริหารจัดการกองทุน
และ  ไม่เกินจำนวน 40 ,000 ล้านบาท (รวมเงินกู ้จำนวนไม่เกิน 20 ,000 ล้านบาท) ตามมาตรา 26 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 

 

วิธีการดำเนินงาน 
 

1.  คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื ่อนไข และมาตรการ เพื่อลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื ้อเพลิงชีวภาพ ภาย 
ในระยะเวลาสามปี นำเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบ  

 ทั้งนี้ มอบให้ กบน. จัดทำแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิง
ชีวภาพรายปี และสามารถปรับแผนระหว่างปีได้ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

 

2.  กบน. จะอนุมัติอัตราเงินกองทุนฯ เพื่อดำเนินการตามแผนการลดการจ่ายชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 
ที่มีส่วนผสมของเชื ้อเพลิงชีวภาพ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื่อเพลิง หรือได้รับเงินชดเชยและกำหนดอัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงตามมาตรา 27 อัตราเงินชดเชยตามมาตรา 29 อัตราเงินคืนจากกองทุนฯ ตามมาตรา 31 และอัตรา
เงินชดเชยคืนกองทุนฯ ตามมาตรา 32  โดยจะออกเป็นระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศกำหนด 

 

3.  สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกประกาศกำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามมติ 
กบน. รวมทั้งติดตามให้เป็นไปตามแผนลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
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มาตรการการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเช้ือเพลิงชีวภาพ 
 

 เนื่องจากมาตรการในการลดการชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ จะต้อง
คำนึงถึงส่วนต่างของราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากภาครัฐกำหนดให้เป็นน้ำมันมาตรฐาน เช่น E20 
ในกรณีน้ำมันเบนซิน B10 ในกรณีน้ำมันดีเซล เป็นต้น โดยการกำหนดอัตราเงินกองทุนต้องคำนึงถึงความ
เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่รัฐกำหนดไว้ ในขณะเดียวกัน จะต้องคำนึงถึงเงินกองทุนฯ ไม่ให้เกิน 
40,000 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ด้วย  
 

 1.  ลดการจ่ายเงินชดเชยให้กลุ่มน้ำมันเบนซิน 
 

1.1  ทยอยลดการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 และแก๊สโซฮอล E85 โดยลดลง
ร้อยละ 50 เทียบกับปีก่อน จนไม่มีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หลังจากปีที่ 3 และหากมีความ
จำเป็นต้องขยายกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว จะดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ตามมาตรา 55 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 

1.2  รักษาส่วนต่างราคาขายปลีกที ่จ ูงใจให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 โดยกำหนดอัตรา
เงินกองทุนที ่เหมาะสมสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล E10 (แก๊สโซฮอล 95 E10 และแก๊สโซฮอล 91 E10) 
เพื่อรักษาส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่างแก๊สโซฮอล E10 และแก๊สโซฮอล E20 ที่ทำให้ราคาขายปลีกต่อ 
ค่าความร้อนจูงใจให้ใช้แก๊สโซฮอล E20 ซึ่งภาครัฐส่งเสริมให้เป็นน้ำมันมาตรฐานสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซิน 
ทดแทนแก๊สโซฮอล E10 โดยมีน้ำมันเบนซิน 95 เป็นทางเลือก  

ตารางที่ 1 การลดการชดเชยในกลุ่มน้ำมันเบนซินรายปี 
 

 

 
 

หมายเหตุ: 1. กองทุนน้ำมันฯ และราคาขายปลีก เป็นตัวเลขปลายปีงบประมาณ (ยกเว้นปี 2562 เป็นตัวเลขล่าสุดคือเดือน
มกราคม 2563) 

             2. ประมาณการปริมาณการใช้กลุ่มน้ำมันเบนซินปี 2563-2566 อ้างอิงร่างแผน AEDP 2018 (เป็นตัวเลขเฉลี่ย
ปีงบประมาณ)  

 

จากตารางจะเห็นได้ว่ามีการกำหนดให้มีการทยอยลดการชดเชยแก๊สโซฮอล E20 และแก๊สโซฮอล 
E85 จนไม่มีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หลังจากปีที่ 3 ในขณะเดียวกันการเพิ่มการจัดเก็บเงินเข้า
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของแก๊สโซฮอล E10 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล E20 และลดการใช้น้ำมัน
แก๊สโซฮอล E85 กับแก๊สโซฮอล E10 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ULG 95 E10 E20 E85 ULG 95 E10 E20 E85
ULG 
95

E10 E20 E85 รวม E100

2562 7.08 1.12 -1.78 -7.38 34.11 26.57 23.69 19.65 0.1 21.5 6.4 1.3 29.3 4.18
2563 7.08 2.10 -1.78 -3.69 34.25 27.94 23.95 24.05 0.9 21.0 9.8 1.3 33.0 4.83 4,586
2564 5.00 2.06 -0.89 -1.85 32.03 27.90 24.90 26.02 0.6 13.2 18.4 0.9 33.1 5.39 2,720
2565 3.00 1.34 -0.45 -0.92 29.89 27.13 25.38 27.01 0.5 13.0 23.1 0.4 36.9 5.84 2,112
2566 3.00 1.55 0.00 0.00 29.89 27.35 25.85 27.99 0.5 13.0 24.4 0.3 38.2 6.02 7,902

ปี 
งบประมาณ

กองทุนน ้ามันฯ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีก (บาท/ลิตร) การใช้น ้ามัน (ล้านลิตร/วัน) เงินเข้า/ออก
กองทุนฯ สุทธิ
 (ล้านบาท/ปี)

ทยอยลดการชดเชย E20 และ E85
และรักษาส่วนต่างราคาจูงใจให้ใช้ E20

อ้างอิงตามร่างแผน AEDP 2018
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ปีงบประมาณ 2563 
ทยอยลดการชดเชยแก๊สโซฮอล E85 ลงปีละ 3.69 บาทต่อลิตร และเพ่ิมการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน

เชื้อเพลิงของแก๊สโซฮอล E10 ปีละ 0.98 บาทต่อลิตร เพ่ือทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันทั้ง 2 ชนิด สูงขึ้น เพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้ผู้ที่ใช้แก๊สโซฮอล E10 หันมาใช้แก๊สโซฮอล E20 มากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังคงจัดเก็บเงินเข้า
กองทุนของน้ำมันฯ ของเบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล E20 ไว้เท่าเดิม 

 

ปีงบประมาณ 2564 
ยังคงทยอยลดการชดเชย แก๊สโซฮอล E85 ลงปีละ 1.84 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล E20 ลงปีละ 

0.89 บาทต่อลิตร ในขณะเดียวกันลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนของแก๊สโซฮอล E10 ปีละ 0.04 บาทต่อลิตร  
และลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนของน้ำมันเบนซิน 95 ลง 2.08 บาทต่อลิตร เพื่อไม่ให้กองทุนฯ มีเงินเกิน 
40,000 ล้านบาท 

 

ปีงบประมาณ 2565 
ทยอยลดการชดเชย แก๊สโซฮอล E85 ลงปีละ 0.93 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล E20 ลง 0.44 บาท

ต่อลิตร ในขณะเดียวกันลดการจัดเก็บเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของแก๊สโซฮอล E10 ปีละ 0.72 บาทต่อลิตร  
และลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนของน้ำมันเบนซิน 95 ลงอีก 2.00 บาทต่อลิตร เพื่อไม่ให้กองทุนฯ มีเงินเกิน 
40,000 ล้านบาท 

 

2.  ลดการจ่ายเงินชดเชยให้กลุ่มน้ำมันดีเซล 
2.1  ทยอยลดการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 โดยลดลงร้อยละ 50 เทียบกับปีก่อน

จนไม่มีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หลังจากปีที่ 3 และหากมีความจำเป็นต้องขยายกรอบระยะเวลา
การจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว จะดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 

2.2  รักษาส่วนต่างราคาขายปลีกที ่จูงใจให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 โดยกำหนดอัตรา
เงินกองทุนที่เหมาะสมสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 เพ่ือรักษาส่วนต่างราคาขายปลีกท่ีจูงใจให้ใช้น้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว B10 ซึ่งภาครัฐส่งเสริมให้เป็นน้ำมันมาตรฐานสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซล ทดแทนฺน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 
โดยมีน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เป็นทางเลือก  

ตารางที่ 2 การลดการชดเชยในกลุ่มน้ำมันดีเซลรายปี 
 

 
 

หมายเหตุ: 1. กองทุนน้ำมันฯ และราคาขายปลีก เป็นตัวเลขปลายปีงบประมาณ (ยกเว้นปี 2562 เป็นตัวเลขล่าสุดคือเดือนมกราคม 2563) 
             2. ประมาณการปริมาณการใช้กลุ ่มน้ำมันดีเซลปี 2563-2566 อ้างอิงร่างแผน AEDP 2018 (เป็นตัวเลขเฉลี่ย  

ปีงบประมาณ)  

B7 B10 B20 B7 B10 B20 B7 B10 B20 รวม B100

2562 0.25 -2.00 -3.91 27.65 25.65 24.65 61.2 0.004 2.6 63.8 4.6
2563 2.40 -0.56 -1.96 28.80 25.80 25.30 34.1 24.7 6.6 65.4 5.8 -10,964 
2564 2.91 -0.05 -0.98 29.35 26.34 26.34 8.0 54.8 6.0 68.8 6.6 450
2565 2.02 0.00 -0.49 28.40 26.40 26.87 8.0 57.1 6.0 71.1 6.8 4,561
2566 2.02 0.00 0.00 28.40 26.40 27.39 8.0 64.1 0.0 72.1 6.3 8,629

การใช้น ้ามัน (บาท/ลิตร) เงินเข้า/ออก
กองทุนฯ สุทธิ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี 
งบประมาณ

และรักษาส่วนต่างราคาจูงใจให้ใช้ B10

กองทุนน ้ามันฯ (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีก (บาท/ลิตร)

ทยอยลดการชดเชย B10 และ B20 อ้างอิงตามร่างแผน AEDP 2018
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จากตารางจะเห็นได้ว่ามีการกำหนดให้มีการทยอยลดการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10  และ B20 
จนไม่มีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หลังจากปีที่ 3 ในขณะเดียวกันการเพ่ิมการจัดเก็บเงินเข้ากองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

  

ปีงบประมาณ 2563 
ทยอยลดการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในอัตราปีละ 1.44 และ 

1.95 บาทต่อลิตร ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน เพิ่มการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว B7 ปีละ 2.15 บาทต่อลิตร เพ่ือให้หันมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 มากขึ้น 

  

ปีงบประมาณ 2564 
ทยอยลดการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในอัตราปีละ 0.51 บาทต่อลิตร 

และ 0.98 บาทต่อลิตร ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน เพ่ิมการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 
B7 ปีละ 0.51 บาทต่อลิตร เพ่ือให้หันมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 มากขึ้น 

 

ปีงบประมาณ 2565 
ทยอยลดการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในอัตราปีละ 0.49 บาทต่อลิตร ไม่มีการชดเชยน้ำมัน

ดีเซลหมุนเร็ว B10 ในขณะเดียวกันลดการเก็บเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ในอัตรา 0.89 
บาทต่อลิตร เพ่ือไม่ให้กองทุนฯ มีเงินเกิน 40,000 ล้านบาท 
 
เป้าประสงค ์
 

 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพสามารถแข่งขันได้ 
 
กลยุยทธ์ 
 

กลยุทธ์ภายใต้เป้าประสงค์ของแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิง
ชีวภาพ มีดังนี้  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสม
ของเชื้อเพลิงชีวภาพสามารถแข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที่ 1.1   การสร้างส่วนต่างราคาขายปลีกท่ี
ส่งเสริมให้ใช้ E20 และ B10 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
หลัก เพ่ือเพ่ิมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยไม่มีการ
ชดเชยเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภายใต้เป้าประสงค์ของแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ มีดังนี้  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

เป้าประสงค์ที่ 1  ราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของ
เชื้อเพลิงชีวภาพสามารถ
แข่งขันได้ 

ตัวชี้วัด 1.1  ไม่มีการชดเชย
สำหรับน้ำมัน E20 ภายใน 3 ปี 

คงอัตราชดเชย 
เท่าปีก่อนตัวชี้วัด  

ลดอัตราชดเชยลง 
ร้อยละ 50 

เทียบกับปีก่อน 
 

ลดอัตราชดเชยลง 
ร้อยละ 50 

เทียบกับปีก่อน 

ไม่มีการชดเชย ไม่มีการชดเชย 

 ตัวชี้วัด 1.2  ไม่มีการชดเชย
สำหรับน้ำมัน E85 ภายใน 3 ปี 

ลดอัตราชดเชยลง 
ร้อยละ 50  

เทียบกับปีก่อน 

ลดอัตราชดเชยลง 
ร้อยละ 50  

เทียบกับปีก่อน 

ลดอัตราชดเชยลง 
ร้อยละ 50  

เทียบกับปีก่อน 

ไม่มีการชดเชย ไม่มีการชดเชย 

 ตัวชี้วัด 1.3  ไม่มีการชดเชย
สำหรับน้ำมัน B10 ภายใน 3 ปี 

อัตราชดเชยที่ทำให้ 
ราคาขายปลีก B10 

สูงกว่า B20 ที่ 
0.50 บาท/ลิตร 

อัตราชดเชยที่ทำให้ 
ราคาขายปลีก B10 

เท่ากับ B20 

อัตราชดเชยที่ทำให้ 
ราคาขายปลีก B10 

เท่ากับ B20 

ไม่มีการชดเชย ไม่มีการชดเชย 

 ตัวชี้วัด 1.4  ไม่มีการชดเชย
สำหรับน้ำมัน B20 ภายใน 3 ปี 

ลดอัตราชดเชยลง 
ร้อยละ 50  

เทียบกับปีก่อน 

ลดอัตราชดเชยลง 
ร้อยละ 50  

เทียบกับปีก่อน 

ลดอัตราชดเชยลง 
ร้อยละ 50  

เทียบกับปีก่อน 

ไม่มีการชดเชย ไม่มีการชดเชย 
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แผนงาน 
 

แผนงานเพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์ภายใต้เป้าประสงค์ของแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ มีดังนี้ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน ปีท่ีดำเนินการ 
2563 2564 2565 

เป้าประสงค์ที่ 1  ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ
สามารถแข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที่ 1.1   การสร้างส่วนต่างราคา
ขายปลีกที่ส่งเสริมให้ใช้ E20 และ B10 
เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหลัก เพื่อเพ่ิมการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยไม่มีการชดเชย
เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

แผนลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิง
ชีวภาพ 

   

 

หมายเหตุ :                              จัดทำแผนงานให้แล้วเสร็จ                                                                                                                 ดำเนินการต่อเนื่อง, ทบทวน/ปรับปรุง 
  
  





 

 

 
(ครุฑ) 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรการ เพื่อลดการจ่ายเงินชดเชย 

น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
----------------------------------------------- 

 
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิด
วิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ในบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2562 มาตรา 55 กำหนดว่า ในกรณีที่มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของ
เชื้อเพลิงชีวภาพอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการดำเนินการดังกล่าวต่อไปได้
เป็นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้นำความในหมวด ๔ การดำเนินงานของกองทุน 
และหมวด ๗ บทกำหนดโทษ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับกับการดำเนินการนี้ด้วย 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดำเนินการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และมาตรการ เพ่ือลดการจ่ายเงินชดเชยทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปี ทัง้นี้ ประกาศดังกล่าวให้นำเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจขยายระยะเวลาดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้อีกไม่เกินสองครั้ง 
ครั้งละไม่เกินสองปี 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 ประกอบกับมาตรา 14 (10) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และมาตรการ เพ่ือลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563-2565 ดังนี้ 

 

1.  หลักเกณฑ์การดำเนินการ 
 

 1.1  การลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ให้เป็นไปตาม
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 และในกรณีที่มีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
มีอำนาจขยายเวลาการจ่ายเงินชดเชยได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสองปี 

 

 1.2 น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ หมายความถึง น้ำมันเบนซินที่มีการผสม
เอทานอล และน้ำมันดีเซลที่มีการผสมไบโอดีเซล B100 ในสัดส่วนต่างๆ ประกอบด้วย 

1.2.1 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E10 แก๊สโซฮอล 91 E10 แก๊สโซฮอล E20 และแก๊สโซฮอล E85 
1.2.2  น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 
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1.3 เมื่อไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพแล้ว 
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะกำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 
เพ่ือส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตามนโยบายภาครัฐ โดยมีกรอบในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

1.3.1  กำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันเชื้อเพลิงแตล่ะชนิดให้เหมาะสม
และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค และไม่ควรใช้เพ่ืออุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามกลุ่ม (Cross Subsidies)   

1.3.2  ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามหลักการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง หลีกเลี่ยงการ
แทรกแซงท่ีมีผลกระทบต่อกลไกตลาดเสรี 

1.3.3  คำนึงถึงภาวะความผันผวนของต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ประกอบกับ
สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก และรวมถึงมาตรการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพอ่ืนๆ ของภาครัฐ
ในช่วงนั้นๆ 

 

1.4  การลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ และการกำหนด
อัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเงินเพียงพอใช้ในการบริหารจัดการ
กองทุนและไม่เกินจำนวน 40,000 ล้านบาท (รวมเงินกู้จำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท) ตามมาตรา 26 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 

 
 2.  วิธีการดำเนินงาน 
 

2.1  คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และมาตรการ เพ่ือลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ มอบให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจัดทำแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพรายปี และสามารถปรับแผนระหว่างปีได้ เพ่ือให้เป็นไปตามแผน
ดังกล่าว 

  

2.2  คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะอนุมัติอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือ
ดำเนินการตามแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือได้รับเงินชดเชยและ
กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๗ อัตราเงินชดเชยตามมาตรา ๒๙ อัตราเงินคืนจากกองทุนตาม
มาตรา ๓๑ และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนตามมาตรา ๓๒ โดยจะออกเป็นระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศกำหนด 

 

2.3  สำนักงานกองทุนน้ ำมัน เชื้ อเพลิงออกประกาศกำหนดอัตราเงินกองทุนตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งติดตามให้เป็นไปตามแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
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 3.  มาตรการการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
 

3.1  ลดการจ่ายเงินชดเชยให้กลุ่มน้ำมันเบนซิน 
3.1.1  ทยอยลดการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 และแก๊สโซฮอล E85 

โดยลดลงร้อยละ 50 เทียบกับปีก่อน จนไม่มีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หลังจากปีที่ 3 และหากมี
ความจำเป็นต้องขยายกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว จะดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ตาม
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 

3.1.2  รักษาส่วนต่างราคาขายปลีกที่จูงใจให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 โดยกำหนดอัตรา
เงินกองทุนที่เหมาะสมสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล E10 (แก๊สโซฮอล 95 E10 และแก๊สโซฮอล 91 E10) 
เพ่ือรักษาส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่างแก๊สโซฮอล E10 และแก๊สโซฮอล E20 ที่ทำให้ราคาขายปลีกต่อค่าความร้อน
จูงใจให้ใช้แก๊สโซฮอล E20 ซึ่งภาครัฐส่งเสริมให้เป็นน้ำมันมาตรฐานสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซิน ทดแทนแก๊สโซฮอล 
E10 โดยมีน้ำมันเบนซิน 95 เป็นทางเลือก   

 

3.2  ลดการจ่ายเงินชดเชยให้กลุ่มน้ำมันดีเซล 
3.2.1  ทยอยลดการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 โดยลดลงร้อยละ 50 

เทียบกับปีก่อน จนไม่มีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หลังจากปีที่ 3 และหากมีความจำเป็นต้องขยาย
กรอบระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว จะดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ตามมาตรา 55  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 

3.2.2  รักษาส่วนต่างราคาขายปลีกที่จูงใจให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 โดยกำหนด
อัตราเงินกองทุนที่เหมาะสมสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 เพ่ือรักษาส่วนต่างราคาขายปลีกที่จูงใจให้ใช้น้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว B10 ซึ่งภาครัฐส่งเสริมให้เป็นน้ำมันมาตรฐานสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซล ทดแทนฺน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
B7 โดยมีน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เป็นทางเลือก 

 
ประกาศ ณ วันที่ ...................... พ.ศ. ......... 

 
(ลงชื่อ) ......................................................... 

        (..............................................) 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

           ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) 

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ ์อาคาร B ชั้น 11 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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