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การด้าเนินงานโครงการจ้าหน่ายน ้ามันดีเซลส้าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง 
 

 1. ผลการด้าเนินงานโครงการจ้าหน่ายน ้ามันดีเซลส้าหรับชาวประมงฯ เดือน ม.ค.- มิ.ย. 57  
     มีรายละเอียด  ดังนี  

 
1.1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำกกำรด ำเนินโครงกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงในเขตต่อเนื่องสิ้นสุดเดือน 

มิ.ย.57  มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ดังนี้ 

- ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 มีจ ำนวน 5 รำย (ผู้ค้ำน้ ำมัน 3 รำย และโรงกลั่น จ ำนวน 2 รำย) 

- ผู้จัดจ ำหน่ำยในเขตต่อเนื่อง มีจ ำนวน 8 รำย (ผู้น ำไปจ ำหน่ำยต่อในเขตต่อเนื่อง) 

- เรือบรรทุกน้ ำมันและสถำนีบริกำรน้ ำมัน (Tanker) มีจ ำนวน 15 ล ำ (ก.ค. 57)  
 (เรือในโครงกำรทุกล ำติด GPS และเปิดสัญญำณตรวจสอบได้) 

- เรือประมงท่ีจดทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน   9,700   ล ำ (ข้อมูลล่ำสุด) 

- สมำคมประมงท้องถิ่นท่ีเสนอเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน  37  สมำคม 
 
 1.2 ปริมำณน้ ำมันดีเซลที่น ำไปจ ำหน่ำยในเขตต่อเนื่อง ข้อมูลกรมศุลกำกรที่สำมำรถรวบรวมจำก 

เดือน ม.ค. - มิ.ย. 57 มีปริมำณของกำรตรวจปล่อยน้ ำมันเขียวรวม 297.01 ล้ำนลิตร พบว่ำ พ.ค. 57 ปริมำณกำร

ตรวจปล่อยน้ ำมันเขียวสูงสุด 56.39 ล้ำนลิตร และต่ ำสุดเดือน ม.ค. 57 36.36 ล้ำนลิตร โดยเฉลี่ยเดือนละ 49.50  

ล้ำนลิตร  น้ ำมันดังกล่ำวถูกน ำไปจ ำหน่ำยในเขตต่อเนื่องในฝั่งอ่ำวไทย และบำงส่วนถูกน ำไปจ ำหน่ำยในฝั่งอันดำมัน 

ดังตำรำง 

 
ปริมาณการจ้าหน่าย (ล้านลิตร) 

 

เดอืน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

อ่าวไทย 36.36 49.46 54.69 47.26 56.39 52.85 297.01
อันดามนั  -  -  -  -  - -     -     -     -     -      -     

รวม 36.36 49.46 54.69 47.26 56.39 52.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.01

ป ี2557

 
หมำยเหตุ   : ข้อมลูจากกรมศลุกากร 
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 1.3 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันดีเซลฯ  ตำมรำยงำนของกรมธุรกิจพลังงำน เดือน ม.ค. – มิ.ย. 57 ดังนี้ 
 

 1.3.1 โรงกลั่น มีกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเขียวให้กับผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 ในช่วง 6 เดือน รวม 307.53 

ล้ำนลิตร มีกำรจ ำหน่ำยสูงสุดในเดือน มี.ค. 57 ปริมำณ 61.52 ล้ำนลิตร และกำรจ ำหน่ำยต่ ำสุดเดือน ม.ค. 57  

ปริมำณ 36.36  ล้ำนลิตร โดยเฉลี่ยเดือนละ 51.26  ล้ำนลิตร  โดยจ ำแนกกำรจ ำหน่ำย  ดังนี้ 

 

 1) บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) มีปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวม 272.26 ล้ำนลิตร ปริมำณสูงสุดในเดือน 

พ.ค. 57 ปริมำณ 52.57ล้ำนลิตร และต่ ำสุดเดือน ม.ค. 57 ปริมำณ 33.37 ล้ำนลิตร และเฉลี่ยเดือนละ  45.37 

ล้ำนลิตร   

 

 2) บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด ปริมำณจ ำหน่ำยรวม 35.27 ล้ำนลิตร มีปริมำณสูงสุดในเดือน มี.ค. 57 

ปริมำณ 9.97 ล้ำนลิตร และปริมำณต่ ำสุดในเดือน ม.ค. 57 ปริมำณ 2.99 ล้ำนลิตร เฉลี่ยปริมำณ 5.87 ล้ำนลิตร  

 
ดังรำยละเอียดตำมตำรำงแนบ กำรจ ำหน่ำย และกรำฟปริมำณกำรจ ำหน่ำย 
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ล ำดบั บรษัิทผู้ค้ำน  ำมัน

บรษัิท ไทยออยล ์จ ำกัด ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม

1 ปตท. 2.99      3.00       5.99      3.98    3.99    4.98    24.91

เชลล์  - -         3.98      -     3.19    3.18    10.35

รวม 2.99     3.00       9.97      3.98   7.18   8.16   -     -     -     -        -     -     35.27

บรษัิท ไออำรพี์ซี จ ำกัด (มหำชน) (อุตสำหกรรมปโิตรเคมีกัลไทย)

1 บจ.น ้ามนั ไออาร์พีซี 28.37    34.48     37.58     32.54  36.58  31.76  201.31

2 ปตท. 5.00      11.99     13.98     11.01  15.99  12.99  70.95

เชลล์ -       -         -        -     -     -     -        

รวม 33.37    46.47     51.56     43.55  52.57  44.75  -     -     -     -        -     -     272.26

รวมทั งหมด 36.36   49.46     61.52    47.53  59.75  52.91  -     -     -     -        -     -     307.53  

กำรจ ำหน่ำยน  ำมนัดีเซลฯเพ่ือกำรส่งออกไปยงัเขตต่อเน่ือง ให้กับผู้ซื อที่เป็นผู้ค้ำน  ำมนัตำม ม.7 ปี 2557

ปรมิำณกำรจ ำหน่ำย (ลำ้นลติร)
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 1.3.2 ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 มีกำรรับน้ ำมันเขียวจำกโรงกลั่นในเดือน ม.ค. – มิ.ย. 57 จ ำนวน 3 

รำย ได้แก่ บริษัท น้ ำมันไออำร์พีซี จ ำกัด ปริมำณน้ ำมันรวม 201.31 ล้ำนลิตร บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

ปริมำณน้ ำมันรวม 95.86 ล้ำนลิตร และบริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย จ ำกัด ปริมำณน้ ำมันรวม 10.35  

ล้ำนลิตร โดยมีรำยละเอียดแต่ละบริษัท   ดังนี้ 
 
 
 

เดอืน ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม

เชลล์ 5.32   5.33        5.33   3.18   3.99   -     3.19   3.69   5.18   3.18   3.19   3.20   44.77     

ปตท. 15.95  9.98        18.65  21.94  17.98  19.98  21.99  21.93  16.96  18.94  21.91  17.98  224.18   

น ้ามนัไออาร์พีซี 31.75  34.16      38.70  40.01  38.81  34.13  32.50  43.13  28.19  36.29  34.33  34.20  426.19   

รวม 53.01 49.46 62.68 65.13 60.78 54.11 57.68 68.74 50.34 58.41 59.43 55.38 695.13

เดอืน ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม

เชลล์  - -          3.98   -     3.19   3.18   -     -     -     -     -     -     10.35     

ปตท. 7.99   14.99      19.96  14.99  19.97  17.96  -     -     -     -     -     -     95.86     

น ้ามนัไออาร์พีซี 28.37  34.48      37.58  32.54  36.58  31.76  -     -     -     -     -     -     201.31   

รวม 36.36 49.46 61.52 47.53 59.75 52.91 -    -    -    -    -    -    307.53

2556

2557

 
ข้อมูล : กรมธุรกิจพลังงำน  
 

 1.3.3  ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ค. 57 มีปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเขียวของผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ  7 

ให้กับผู้ค้ำน้ ำมันในเขตต่อเนื่อง จ ำนวน 2 รำย ได้แก่ บริษัท ค้ำน้ ำมันประมง จ ำกัด และห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เอ็ม.ยู.ออยล์  โดยมีรำยละเอียดของข้อมูล ดังตำรำงแนบนี้   
 

เดอืน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

หจก.เอ็ม.ย.ูออยล์ 17.94  13.97  22.95  25.94  21.98  23.98  21.99  26.93  21.96    22.93  25.91  21.98  268.48

บจก. รวมมติรมารีน -     -     -     -     -     -     -     -     -       -     -     -     -     

บจก.ค้าน ้ามนัประมง 35.07  35.49  36.69  36.01  34.81  30.13  27.60  38.12  28.38    32.30  30.33  30.20  395.11

บจก.มหาชัยมารีนออยล์ -     -     -     -     -     -     -      -       -     -     -     -     

รวม 53.01 49.46 59.64 61.94 56.79 54.11 49.59  65.05  50.34    55.23  56.24  52.18  663.59 

ตารางการจ าหน่ายน า้มันเขียว (หน่วย : ล้านลติร) 2556

 
 

เดอืน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

หจก.เอ็ม.ย.ูออยล์ 9.98        18.99      25.96  5.50    26.97    19.96    21.98       -         -     -     -     -     129.33

บจก.ค้าน ้ามนัประมง 26.37      30.47      31.57  28.55  29.58    29.76    31.73       -         -     -     -     -     208.04

รวม 36.35 49.46 57.53 34.05 56.55 49.72 53.70 -         -     -     -     -     337.37

ตารางการจ าหน่ายน า้มันเขียว (หน่วย : ล้านลติร) 2557

 
หมายเหตุ    

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัเขียวให้เรือ Tanker (ล้านลติร) 
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1.4 รำคำน้ ำมันที่จ ำหน่ำยในเขตต่อเนื่อง จำกกำรรำยงำนกำรเปรียบเทียบรำคำน้ ำมันเขียวของ 

กองบังคับกำรต ำรวจน้ ำ  และสมำคมกำรประมงแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.ค. 57 ผลต่ำงรำคำบนฝั่ง

ของอ่ำวไทยอยู่ระหว่ำง 3.95 - 4.80 บำท/ลิตร ผลต่ำงรำคำบนฝั่งของอันดำมัน อยู่ระหว่ำง  2.19 – 3.55 

บำท/ลิตร และผลต่ำงรำคำอ่ำวไทยกับอันดำมันอยู่ระหว่ำง 1.05 – 1.85 บำท/ลิตร  ดังตำรำงต่อไปนี้ 

 
ตารางเปรียบเทียบราคาน ้ามันโครงการฯ ในเขตต่อเนื่อง กับ บนฝ่ัง (ดีเซลหมุนเร็ว) ระหว่างปี 2556-2557 

 

ผลต่างราคา

อ่าวไทย อันดามนั บนฝ่ัง อ่าวไทย อันดามนั อ่าวไทยกับอันดามนั

ม.ค. 24.52 25.65 29.79 5.27 4.14 1.13

ก.พ. 23.97 25.57 29.95 5.98 4.38 1.60

มี.ค. 22.85 26.24 29.99 7.14 3.75 3.39

เม.ย. 20.33 25.28 29.99 9.66 4.71 4.95

พ.ค. 22.19 24.59 29.99 7.80 5.40 2.39

มิ.ย. 23.21 24.37 29.99 6.78 5.62 1.16

ก.ค. 24.39 25.42 29.99 5.60 4.57 1.03

ส.ค. 24.55 26.20 29.89 5.34 3.69 1.65

ก.ย. 25.72 27.03 29.93 4.21 2.90 1.31

ต.ค. 24.98 26.70 29.79 4.81 3.09 1.72

พ.ย. 24.92 26.31 29.79 4.87 3.48 1.40

 ธ.ค. 26.15 26.92 29.79 3.64 2.87 0.77

ราคาเฉลี่ย 23.07 25.30 29.91 6.89 4.65 2.24

ปี 2556

เดือน
ราคาน า้มนั (บาท) ผลต่างกับราคาบนฝ่ัง

 
 

ผลต่างราคา

อ่าวไทย อันดามนั บนฝ่ัง อ่าวไทย อันดามนั อ่าวไทยกับอันดามนั

ม.ค. 25.95 27.80 29.99 4.04 2.19 1.85

ก.พ. 26.04 27.80 29.99 3.95 2.19 1.76

มี.ค. 25.70 27.10 29.99 4.29 2.89 1.40

เม.ย. 25.88 27.10 29.99 4.11 2.89 1.22

พ.ค. 25.82 27.30 29.99 4.17 2.69 1.48

มิ.ย. 25.75 26.80 29.91 4.16 3.11 1.05

ก.ค. 25.05 26.30 29.85 4.80 3.55 1.25

ราคาเฉลี่ย 25.74 27.17 29.96 4.22 2.79 1.43

ปี 2557

เดือน
ราคาน า้มนั (บาท) ผลต่างกับราคาบนฝ่ัง
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2.  สถานการณ์ปัจจุบันของโครงการ 
 
 1)  เนื่องจำกรัฐบำลได้มีนโยบำยก ำกับดูแลรำคำน้ ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บำท/ลิตร เพ่ือไม่ให้รำคำ
น้ ำมันมีผลกระทบต่อค่ำครองชีพของประชำชน ดังนั้นรัฐบำลใช้กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนรำคำน้ ำมัน
ตำมนโยบำยดังกล่ำว ส ำหรับรำคำน้ ำมันในโครงกำรฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตำมกลไกตลำดโลก จึงมีควำม
แตกต่ำงของรำคำในเดือน ม.ค. – ก.ค. 57  รำคำน้ ำมันในฝั่งอ่ำวไทยต่ ำกว่ำน้ ำมันดีเซลบนฝั่งอยู่ระหว่ำง 3.95 
- 4.17 บำท/ลิตร และฝั่งอันดำมันอยู่ระหว่ำง 2.19 - 3.55 บำท/ลิตร ส่วนควำมแตกต่ำงของรำคำน้ ำมันใน 
ฝั่งอ่ำวไทย และอันดำมันอยู่ระหว่ำง 1.05 - 1.85 บำท/ลิตร 
 
 2) ปริมำณกำรตรวจปล่อยน้ ำมันในโครงกำรฯ พบว่ำ ช่วงเดือนมกรำคม 2557 มีปริมำณต่ ำสุดเพียง 
36.36 ล้ำนลิตร  สูงสุดในเดือนพฤษภำคม 2557 ปริมำณ 56.39 ล้ำนลิตร เมื่อพิจำรณำจำกรำคำน้ ำมัน 
พบว่ำ รำคำน้ ำมันในโครงกำรในช่วงเดือนมกรำคม ถึง เดือนมิถุนำยน มีควำมแตกต่ำงน้อยมำก ดังนั้น 
ปริมำณกำรใช้น้ ำมันที่น้อยลงในช่วงดังกล่ำว อำจจะมีผลมำจกสภำพภูมิอำกำศซึ่งในช่วงดังกล่ำวมีพำยุเข้ำสู่
ประเทศไทย และคลื่นลมในทะเลสูงมำกส่งผลต่อกำรประมง แต่เมื่อสภำพภูมิอำกำศเป็นปกติ ปริมำณกำรใช้
น้ ำมันของชำวประมงจึงอยู่ในระหว่ำง 47 – 56 ล้ำนลิตร / เดือน 
 

2) สถำนกำรณ์เรือขนส่งและจ ำหน่ำยน้ ำมันรำยใหญ่ ที่เข้ำร่วมโครงกำรและติดตั้ง GPS ที่สำมำรถ
ตรวจสอบกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันของเรือท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ ในช่วงสิ้นสุดของเดือน มิ.ย.57  จ ำนวน 8 รำย ได้แก่ 
บ. อันดำมันฟิชเชอร์รี่ ซัพพลำย จ ำกัด , หจก. เอ็ม.ยู.ออยล์,  บ.ค้ำน้ ำมันประมงไทย (2003) , บ. มำรีนดีเซล
ออยล์ (ไทย) , หจก. ปัตตำนีรวมมิตร , บ. ภูเก็ต ไตรภำคี จ ำกัด , หจก. เพชรคณิน , บจก. ดับเบิ้ลดี  
ปิโตเลี่ยม,   (รำยละเอียดตำมแนบ) 


