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สรุปการด าเนินงาน 

การจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง 

ไตรมาสที่ 1  และ 2 ปี 2555 

........................... 

 1. ผลการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงให้ชาวประมงในเขตต่อเนื่อง ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2555  
ดังตารางต่อไปนี้ 

 

  2554 2555 

   ไตรมาสที่ 1   ไตรมาสที่ 2   ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4   ไตรมาสที่ 1   ไตรมาสที่ 2  

ผู้ค้าน้้ามันบนฝั่ง (ราย) 8 8 8 6 7 8 

 - โรงกลั่น (ราย) 4 4 4 3 3 3 

 - ผู้ค้าน้้ามัน ม.7 (ราย) 4 4 4 3 4 5 

ผู้จ้าหน่ายในเขตต่อเนื่อง (ราย) 23 11 14 15 16 16 

เรือบรรทุกน้้ามันและสถานีบริการ (ล้า) 42 34 33 35 33 33 

สมาคมประมงท้องถิ่น (สมาคม) 36 36 36 36 36 36 

เรือประมง (ล้า)   9,390    9,643  9,632  9,632  9,752    9,752  

 

 พบว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 มีผู้ค้าน้้ามันบนฝั่งเข้าร่วมโครงการฯ รวม 8 ราย  โดยจ้านวนโรงกลั่น
คงท่ีในไตรมาสที่ 1 และ 2 จ้านวน 3 แห่งประกอบด้วย โรงกลั่นน้้ามัน บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน), โรงกลั่น
น้้ามัน บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) และ โรงกลั่นน้้ามัน บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ้ากัด  ผู้ค้าน้้ามัน
ตามมาตรา 7 มีการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่ 4 ของ ปี 2554 จ้านวน 3 ราย เพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 
และเพ่ิมขึ้นเป็นจ้านวน 5 รายในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ซึ่งมีผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 ดังนี้ (1) บริษัท น้้ามันไออาร์
พีซี จ้ากัด (2) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) (3) บริษัท เชฟรอน(ไทย) จ้ากัด (4 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 
จ้ากัด และ(5) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน)  
  
 จากไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 พบว่าข้อมูลผู้จ้าหน่ายน้้ามันในเขตต่อเนื่อง
(ผู้น้าน้้ามันไปจ้าหน่ายในทะเล) มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักโดยเพ่ิมขึ้นจาก 15 ราย เป็น 16 ราย จ้านวนเรือ
จ้าหน่ายน้้ามันและเรือสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ลดลงจากจ้านวน 35 ล้า เป็น 33 ล้า เรือประมงที่ใช้บริการ
จากโครงการฯเพ่ิมขึ้นจาก 9,632 ล้า (เพ่ิมขึ้นจ้านวน 120 ล้า) เป็นจ้านวน 9,752 ล้า และจ้านวนสมาคมประมง
ท้องถิ่น 36 สมาคม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2554 พบว่า ผู้ค้าน้้ามันบนฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
ยกเว้นผู้จ้าหน่ายน้้ามันในเขตต่อเนื่องและเรือจ้าหนายน้้ามันฯ พบว่าในไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2555 ผู้จ้าหน่ายฯมี
จ้านวนลดลง 7 ราย คงเหลือจ้านวน 16 ราย และจ้านวนเรือลดลง 9 ล้า คงเหลือจ้านวน 33 ล้า  แต่จ้านวน
เรือประมงเพ่ิมขึ้นอีก 362 ล้า(หรือร้อยละ 4 )  ส่วนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 เมื่อปรียบเทียบกับปี 2554  
พบว่าข้อมูลมีความแตกต่างเล็กน้อย และจ้านวนเรือประมงเพ่ิมข้ึน 109 ล้า (หรือร้อยละ 1) 

 
1.2 ปริมาณน้้ามันดีเซลที่จ้าหน่ายในเขตต่อเนื่อง  การตรวจปล่อยน้้ามันในโครงการฯของกรมศุลกากร

พบว่าในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2555 มีปริมาณน้้ามันรวม 146.08 และ 141.25 ล้านลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์ราคาน้้ามันในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 (อ่าวไทยเฉลี่ย 25.89 บาท/
ลิตร และอันดามันเฉลี่ย 27.34 บาท/ลิตร ) สูงกว่าปี 2554 (อ่าวไทยเฉลี่ย 22.81 บาท/ลิตร และอันดามันเฉลี่ย 
23.54 บาท/ลิตร) ส่วนไตรมาส 2 ของปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 แม้ราคาน้้ามันมีความแตกต่างไม่มาก
นัก แต่ส่วนต่างของราคาบนฝั่งน้้ามันกับในทะเลของปี 2555 (อ่าวไทยเฉลี่ย 6.06 บาท/ลิตร อันดามันเฉลี่ย 3.51 
บาท/ลิตร) สูงกว่าปี 2554 (อ่าวไทยเฉลี่ย 4.49 บาท/ลิตร อันดามัน 3.14 บาท/ลิตร) จึงส่งผลให้ปริมาณการใช้
น้้ามันในทะเลลดลงร้อยละ 23.69 และ 20.54  

 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รวม
อา่วไทย 191.44     177.76     187.73     128.01     684.94 
อนัดามนั -          -          -          31.68       31.68   
รวม 191.44     177.76     187.73     159.69     716.63 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รวม
อา่วไทย 130.07     141.25     271.32 
อนัดามนั 16.02       -          16.02   
รวม 146.08     141.25     287.34 
อัตราการเตบิโต (ร้อยละ) -23.69 -20.54

ปริมาณการจ้าหน่าย  (ล้านลิตร)
ปี 2554

ปี 2555
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1.3 ปริมาณการจ้าหน่ายน้้ามันของโรงกลั่น และผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7  
 
จากข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของ ปี 2555 สรุปได้ ดังนี้ 

  
 1.3.1 โรงกลั่นน้้ามันที่ผลิตน้้ามันเพ่ือจ้าหน่ายในโครงการฯ จ้านวน 3 แห่ง คือ บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด 
(มหาชน)   บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) และบริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ้ากัด น้้ามันที่ผลิตได้มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับเรือประมงและจ้าหน่ายให้กับโครงการฯ มีปริมาณน้้ามันรวม 183.34 และ203.85 ล้านลิตร 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 (ปริมาณน้้ามันเขียว 193.44 และ172.54 ล้านลิตร) ในไตรมาสที่ 1
ปริมาณการผลิตน้้ามันเขียวลดลง 10.10 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 5 แต่ในไตรมาสที่ 2 ปริมาณการผลิตน้้ามัน
เขียวเพิ่มข้ึน 31.31 ล้านลิตร หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 โดยมีการจ้าหน่ายให้ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 ดังนี้ 

   
  1) บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)  ผลิตน้้ามันให้โครงการฯรวม 110.95 และ 127.14  

ล้านลิตร หรือร้อยละ 61 และ 62 ของน้้ามันในโครงการฯ ซ่ึงจ้าหน่ายให้บริษัทผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7  
 ไตรมาสที่ 1 จ้าหน่ายให้ผู้ค้าน้้ามันจ้านวน 2 ราย คือ บริษัท น้้ามันไออาร์พีซี จ้ากัด ปริมาณน้้ามัน

รวม 98.96 ล้านลิตร (ร้อยละ 89 ของน้้ามันที่ผลิตได้) และบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ปริมาณน้้ามันรวม 11.99 
ล้านลิตร (ร้อยละ 11 ของน้้ามันทีผ่ลิตได)้  

 ไตรมาสที่ 2 จ้าหน่ายให้ผู้ค้าน้้ามันจ้านวน 4 ราย คือ (1) บริษัท น้้ามันไออาร์พีซี จ้ากัด ปริมาณ
น้้ามันรวม 102.78 ล้านลิตร (ร้อยละ 81 ของน้้ามันที่ผลิตได้) (2) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ปริมาณน้้ามันรวม 
12.00 ล้านลิตร (ร้อยละ 9 ของน้้ามันที่ผลิตได้) (3) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ้ากัด ปริมาณน้้ามันรวม 7.36 
ล้านลิตร (ร้อยละ 6 ของน้้ามันที่ผลิตได้) และ(4) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) ปริมาณน้้ามันรวม 
5.00 ล้านลิตร (ร้อยละ 4 ของน้้ามันที่ผลิตได้)  

 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ในไตรมาสที่ 1 (ปริมาณน้้ามัน 128.19 ล้านลิตร) พบว่าปริมาณการผลิต
น้้ามันลดลง 17.24 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 13 จ้านวนผู้ค้าน้้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนไตรมาสที่ 2 
(ปริมาณน้้ามัน 116.46 ล้านลิตร) ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น 10.68 ล้านลิตร หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 และจ้านวนผู้
จ้าหน่ายน้้ามันเพ่ิมขึ้น 2 ราย คือ  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ้ากัด และ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด 
(มหาชน)  

 

  2) บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ผลิตน้้ามันให้โครงการฯรวม 35.21 และ 39.93 ล้านลิตร 
หรือร้อยละ 19 และ 20 ของน้้ามันในโครงการฯ ซึ่งจ้าหน่ายให้บริษัทผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 จ้านวน  2 ราย ดังนี้ 
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ้ากัด 

 ไตรมาสที่ 1 จ้าหน่ายให้ ปตท. ปริมาณน้้ามันรวม 27.89 ล้านลิตร (ร้อยละ 79 ของน้้ามันที่ผลิตได้) 
และ บ.เชลล์ ปริมาณน้้ามันรวม 7.31 ล้านลิตร (ร้อยละ 21 ของน้้ามันที่ผลิตได้) ในไตรมาสที่ 2 จ้าหน่ายให้ ปตท. 
ปริมาณน้้ามันรวม 32.69 ล้านลิตร (ร้อยละ 82 ของน้้ามันที่ผลิตได้) และ บ.เชลล์ ปริมาณน้้ามันรวม 7.24 ล้านลิตร 
(ร้อยละ 18 ของน้้ามันที่ผลิตได้) 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ในไตรมาสที่ 1 (ปริมาณน้้ามัน 46.51 ล้านลิตร) พบว่าปริมาณการผลิต
น้้ามันลดลง 11.30 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 24  ส่วนไตรมาสที่ 2 (ปริมาณน้้ามัน 42.90 ล้านลิตร) ปริมาณการ
ผลิตลดลง 2.97 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 7 และจ้านวนผู้จ้าหน่ายทั้ง 2 ไตรมาสไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
  3) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ้ากัด ผลิตน้้ามันให้โครงการฯรวม 37.18 และ36.79 ล้าน

ลิตร หรือร้อยละ 20 และ 18 ของน้้ามันในโครงการฯ ซึ่งจ้าหน่ายให้บริษัทผู้น้้ามันตามมาตรา 7 รายเดืยวคือ 
บริษัท. เชฟรอน(ไทย) จ้ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ในไตรมาสที่ 1 (ปริมาณน้้ามัน 16.75 ล้านลิตร) พบว่า
ปริมาณการผลิตน้้ามันเพ่ิมขึ้น 20.44 ล้านลิตร หรือเพ่ิมขึ้น 1.2 เท่า  ส่วนไตรมาสที่ 2 (ปริมาณน้้ามัน 7.31 ล้าน
ลิตร) ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น 29.48 ล้านลิตร หรือเพ่ิมขึ้น 4 เท่า และจ้านวนผู้จ้าหน่ายทั้ง 2 ไตรมาสไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
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ล าดับ บรษัิทผู้ค้าน้ ามัน

บรษัิท ไทยออยล์ จ ากัด ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ รวม ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่

1 ปตท. 30.76            31.68            42.57            29.79            134.80         27.89            32.69            -9.33 3.17

2 เชลล์ 15.75            11.22            8.94              9.96              45.87            7.31              7.24              -53.56 -35.45

รวม 46.51            42.90            51.51            39.75            180.67         35.21            39.93            -24.30 -6.93

บรษัิท สตารป์โิตรเลียมรไีฟน์น่ิง จ ากัด

1 บมจ. ปตท. -                -                -                -                -                -                -                -              -              

2 บจ. เชลล์แหง่ประเทศไทย -                -                -                -                -                -                -                -              -              

3 เชฟรอน (ไทย) 16.75            7.31              10.70            -                34.75            37.18            36.79            122.05 403.10

รวม 16.75            7.31              10.70            -                34.75            37.18            36.79            122.05 403.10

บรษัิท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น

1 บมจ.ปตท. -                5.87              7.90              1.94              15.70            -                -                -              -100.00

2 บจ. เชลล์แหง่ประเทศไทย 1.99              -                -                10.30            12.29            -                -                -100.00 -              

3 บจ.เชฟรอน (ไทย) -                -                -                -                -                -                -                -              -              

รวม 1.99              5.87              7.90              12.24            27.99            -                -                -100.00 -100.00

บรษัิท ไออารพี์ซี จ ากัด (มหาชน) (อุตสาหกรรมปโิตรเคมีกัลไทย)

1 บจ.น้้ามัน ไออาร์พซีี 115.20         96.58            115.41         99.95            427.13         98.96            102.78         -14.10 6.42

2 ปตท. 12.99            19.89            13.97            6.99              53.83            11.99            12.00            -7.70 -39.66

3 เชลล์ -                -                -                2.09              2.09              -                7.36              -               na

4 บ.บางจาก -                5.00              -              na

รวม 128.19         116.46         129.37         109.03         483.06         110.95         127.14         -13.45 9.17

รวมทัง้หมด 193.44         172.54         199.48         161.02         726.47         183.34         203.85         -5.22 18.15

2554 2555

ปริมาณการจ าหน่าย (ล้านลิตร)

2555

อัตราการเติบโต(%)
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 1.3.2  จากข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2555  มีบริษัทผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 
7 จ้านวน 4  และ 5 รายตามล้าดับ ซึ่งจ้าหน่ายน้้ามันในครงการฯให้กับผู้ค้าน้้ามันในเขตต่อเนื่อง (Taker) และมีส่วน
แบ่งของตลาดน้้ามันเขียว ดังนี้  
  
 ไตรมาสที่ 1  ปริมาณการจ้าหน่ายน้้ามันเขียวรวม 183.34 ล้านลิตร ซึ่งจ้าหน่ายโดย บริษัท น้้ามันไอ
อาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน) ปริมาณ 98.96 ล้านลิตร บริษัท ปตท.จ้ากัด (มหาชน) ปริมาณ 39.89 ล้านลิตร บริษัท 
เชฟรอน(ประเทศไทย) จ้ากัด ปริมาณ 37.18 ล้านลิตร และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ้ากัด ปริมาณ 7.31 
ล้านลิตร คิดเป็นสัดส่วนดังนี้ ไออาร์พีซี 54%, ปตท. 22%, เชฟรอน 20% และเชลล์ 4 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2554  มีปริมาณการจ้าหน่ายรวมลดลง 10.10 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 5 และการจ้าหน่ายของของแต่ละ
บริษัทเป็นดังนี้ ไออาร์พีซ ีปริมาณการจ้าหน่ายลดลง 16.24 ล้านลิตร ปตท.ปริมาณการจ้าหน่ายลดลง 10.43 ล้าน
ลิตร เชลล์ ปริมาณการจ้าหน่ายลดลง 3.87 ล้านลิตร แต่เชฟรอน มีปริมาณการจ้าหน่ายเพ่ิมข้ึน 20.44 ล้านลิตร 
  
 ไตรมาสที่ 2  ปริมาณการจ้าหน่ายน้้ามันเขียวรวม 204.29 ล้านลิตร ซึ่งจ้าหน่ายโดย บริษัท น้้ามัน 
ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน) ปริมาณ 102.78 ล้านลิตร บริษัท ปตท.จ้ากัด (มหาชน) ปริมาณ 44.69 ล้านลิตร 
บริษัท เชฟรอน(ประเทศไทย) จ้ากัด ปริมาณ 36.79 ล้านลิตร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ้ากัด ปริมาณ 15.04 
ล้านลิตร และบริษัท บางจากปิดตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) ปริมาณ 5.00 ล้านลิตร คิดเป็นสัดส่วนดังนี้ ไออาร์พีซี 
50%, ปตท. 22%, เชฟรอน 18%, เชลล์ 7 % และบางจาก 3% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554  มีปริมาณการ
จ้าหน่ายรวมเพ่ิมข้ึน 31.75 ล้านลิตร หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 และการจ้าหน่ายของของแต่ละบริษัทเป็นดังนี้ ไออาร์
พีซี ปริมาณการจ้าหน่ายเพ่ิมขึ้น 6.20 ล้านลิตร ปตท.ปริมาณการจ้าหน่ายลดลง 12.75 ล้านลิตร เชลล์ ปริมาณ
การจ้าหน่ายเพ่ิมขึ้น 3.82 ล้านลิตร เชฟรอน มีปริมาณการจ้าหน่ายเพ่ิมขึ้น 29.48 ล้านลิตร และบางจาก ได้เริ่ม
เข้ามาจ้าหน่ายให้โครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม ปริมาณ 5.00 ล้านลิตร 
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2554 
ล้าดับ บริษัทผู้ค้าน้้ามัน ปริมาณการจ้าหน่าย (ล้านลิตร) 

  
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

1 บจ. เชลล์แห่งประเทศไทย 17.74 11.22 8.94 22.35 60.25 
2 บมจ. ปตท. 43.76 57.44 64.43 38.72 204.34 
3 บจ. เชฟรอน (ไทย) 16.75 7.31 10.70 - 34.75 
4 บจ.น้้ามัน ไออาร์พีซี 115.20 96.58 115.41 99.95 427.13 
5 บ. บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด - - - - - 

รวม 193.44 172.54 199.48 161.02 726.47 
2555 

ล้าดับ บริษัทผู้ค้าน้้ามัน ปริมาณการจ้าหน่าย (ล้านลิตร) 

  
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

1 บจ. เชลล์แห่งประเทศไทย 7.31 15.04 
  

22.36 
2 บมจ. ปตท. 39.89 44.69 

  
84.57 

3 บจ. เชฟรอน (ไทย) 37.18 36.79 
  

73.97 
4 บจ.น้้ามัน ไออาร์พีซี 98.96 102.78 

  
201.74 

5 บ. บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด - 5.00 
  

5.00 
รวม 183.34 204.29 

  
387.63 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) -5.22 18.40 
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 1.3.3 ผู้ค้าน้้ามันในเขตต่อเนื่อง (Tanker) จ้านวน 3 ราย ซื้อน้้ามันเพ่ือจ้าหน่ายให้ชาวประมงในโครงการฯ
ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2555 มีปริมาณน้้ามันเขียวรวม 146.08 และ 146.52 ล้านลิตรซึ่งมีปริมาณน้้ามันลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี 2554 ปริมาณ 45.60 และ28.60 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 24 และ 16 ตามล้าดับ สามารถ
จ้าแนกเป็นผู้ค้าแต่ละรายซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
   
  (1) บริษัท ค้าน้้ามันประมงไทย (2003) จ้ากัด มีการซื้อน้้ามันจากผู้ค้าน้้ามัน ม.7 ในไตรมาสที่ 1 
และ 2  ปริมาณน้้ามันรวม 100.98 และ 91.37 ล้านลิตร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 และ 62 ของปริมาณน้้ามัน
เขียวทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันกับปี 2554 ปริมาณการสั่งซื้อน้้ามันลดลง 4.57 และ 6.05 ล้านลิตร หรือ
ลดลงร้อยละ 4 และ 6 ตามล้าดับ 
 
  (2) ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็มยูออยล์ มีการซื้อน้้ามันจากผู้ค้าน้้ามัน ม.7 ในไตรมาสที่ 1 และ 2  
ปริมาณน้้ามันรวม 43.81 และ53.75 ล้านลิตร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 และ 37 ของปริมาณน้้ามันเขียวทั้งหมด  
เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันกับปี 2554 ปริมาณการสั่งซื้อน้้ามันลดลง 39.93 และ 21.54 ล้านลิตร หรือลดลง 
ร้อยละ 48 และ 29 ตามล้าดับ 
 
  (3) บริษัท มหาชัยมารีนออยล์ จ้ากัด มีการซื้อน้้ามันจากผู้ค้าน้้ามัน ม.7 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 
ปริมาณน้้ามันรวม 1.30 และ1.40 ล้านลิตร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของปริมาณน้้ามันเขียวทั้งหมด  
เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันกับปี 2554 ปริมาณการสั่งซื้อน้้ามันลดลง 1.11 และ 1.00 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 
46 และ 42 ตามล้าดับ 
 

 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4  รวม
หจก.เอม็.ย.ูออยล์ 83.74        75.30        81.69        46.00        286.72      
บจก.ค้าน ้ามนัประมง 105.54      97.42        115.96      107.58      426.50      
บจก.มหาชัยมารีนออยล์ 2.40          2.40          2.41          3.60          10.81        
รวม 191.68      175.12      200.06      157.17      724.02      

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4  รวม
หจก.เอม็.ย.ูออยล์ 43.81        53.75        97.56        
บจก.ค้าน ้ามนัประมง 100.98      91.37        192.34      
บจก.มหาชัยมารีนออยล์ 1.30          1.40          2.70         
รวม 146.08      146.52      292.60      
อตัราการเติบโต(ร้อยละ) -23.79 -16.33

                                   ปริมาณการรับน ้ามันเขียวป ี2554                      (หน่วย : ลา้นลติร) 

                                  ปริมาณการรับน ้ามันเขียวป ี2555                      (หน่วย : ลา้นลติร)
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ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเขียวในทะเล 
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1.4 ราคาน้้ามันที่จ้าหน่ายในเขตต่อเนื่อง จากข้อมูลของกองบังคับการต้ารวจน้้า และสมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทย ปี 2554 –ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 เนื่องจากนโยบายการดูแลราคาน้้ามันดีเซลเพ่ือลดค่าครอง
ชีพของประชาชน ท้าให้น้้ามันดีเซลบนฝั่งมีราคาฉลี่ยระหว่าง 29.30 – 31.29 บาท/ลิตร แต่ราคาน้้ามันเขียวใน
ทะเลมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก จึงท้าให้ส่วนต่างของราคาน้้ามันเขียวกับราคาน้้ามันดีเซลบนฝั่งมีความ
แตกต่าง ดังนี้ ฝั่งอ่าวไทยอยู่ระหว่าง 3.72 - 7.17 บาท/ลิตร และฝั่งอันดามันอยู่ระหว่าง 2.57 – 6.44 บาท/ลิตร  
 

 
ราคาน า้มนั (บาท) ผลต่างกบัราคาบนฝ่ัง ผลต่างราคา 

 
อ่าวไทย อนัดามนั บนฝ่ัง อ่าวไทย อนัดามนั อ่าวไทยกบัอนัดามนั 

ไตรมาส 1 ปี 54 22.81 23.54 29.98 7.17 6.44 0.73 

ไตรมาส 2 ปี 54 25.50 26.85 29.99 4.49 3.14 1.35 

ไตรมาส 3 ปี 54 23.92 25.83 29.30 5.37 3.47 1.90 

ไตรมาส 4 ปี 54 24.90 26.05 28.62 3.72 2.57 1.14 

ไตรมาส 1 ปี 55 25.89 27.34 31.29 5.40 3.95 1.45 

ไตรมาส 2 ปี 55 24.63 27.18 30.69 6.06 3.51 2.56 
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2.  สรุปสถานการณ์โครงการฯและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

 1) ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงของชาวประมงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการจ้าหน่ายน้้ามันใน
ไตรมาสที่ 1และ 2 เฉลี่ยเดือนละ 48 ล้านลิตร และมีปริมาณต่้ากว่าปี 2554 (เฉลี่ยเดือนละ 60 ล้านลิตร) ปัจจัย
จากราคาน้้ามันที่อยู่ในระดับสูงราคาฝั่งอ่าวไทยประมาณ 25 บาท/ลิตร และราคาฝั่งอันดามันประมาณ 27 บาท/
ลิตร นอกจากนี้ส่วนต่างระหว่างราคาน้้ามันดีเซลบนฝั่งและฝั่งอ่าวไทยประมาณ 5.50 บาท/ลิตรซึ่งอยู่ในระดับ
ความแตกต่างไม่มากนัก เพราะในอดีตความแตกต่างของราคาน้้ามันดังกล่าวสูงถึงประมาณ 10 บาท/ลิตร ดังนั้น
ความแตกต่างของราคาน้้ามันอาจไม่เป็นแรงดึงดูดให้ชาวประมงที่อยู่ห่างไกลจากจุดจ้าหน่ายน้้ามันเดินทางออกไป
เติมน้้ามันจากโครงการฯ  รวมทั้งในบางพ้ืนที่มีการลักลอบน้าเข้าน้้ามันดีเซลซึ่งมีราคาถูกในประเทศประมาณ 12 
บาท/ลิตร มาจ้าหน่ายให้ชาวประมง  
 
 2) สภาพตลาดของการจ้าหน่ายน้้ามันในโครงการฯ บริษัท น้้ามันไออารืพีซี จ้ากัด (มหาชน) เป็นผู้น้าใน
การจ้าหน่าย ด้วยปัจจัยของโรงกลั่นของบริษัทในเครือที่สามารถผลิตน้้ามันได้ตรงตามความต้องการของ
ชาวประมง และมีความสม่้าเสมอในการผลิตน้้ามันเขียว ท้าให้สามารถด้าเนินการค้าได้อย่างครบวงจร จึงมีความ
ได้เปรียบทางการค้าน้้ามันของโครงการฯ  นอกจากนี้ยังมีบริษัท ค้าน้้ามันประมงไทย (2003) จ้ากัด ซึ่งเป็นผู้ค้า
น้้ามันในทะเลรายใหญ่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯ เพราะบริษัท ค้าน้้ามันประมงไทย (2003) จ้ากัด มีลักษณะของ
ผู้ขายส่งน้้ามัน โดยการน้าเรือบรรทุกน้้ามันขนาดใหญ่มารับน้้ามันจากโรงกลั่นเพ่ือน้าไปจ้าหน่ายให้ เรือสถานี
บริการน้้ามันกลางทะเล 
  

3) สภาพปัญหาในการด้าเนินโครงการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องจากปัญหาดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาก้ากับดูแลโครงการจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงในเขตต่อเนื่อง ซึ่งท้าให้การแก้ไขปัญหาต่างๆของ
โครงการฯ สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

-------------------------------------------------- 


