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ผลการดา้เนินงานโครงการจ้าหน่ายน ้ามันดีเซลสา้หรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่อง 

(โครงการน า้มันเขียว) 
 

 1. ผลการด้าเนินงานโครงการจ้าหน่ายน ้ามันดีเซลส้าหรับชาวประมงฯ เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2554 
        มีรายละเอียด ดังนี  

 

1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จากการด าเนินโครงการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในเขตต่อเนื่องสิ้นสุดเดือน 

มิ.ย. 2554  มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

- ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 มีจ านวน 8 ราย (ผู้ค้าน้ ามัน  4 ราย และโรงกลั่น จ านวน 4 ราย ) 

- ผู้จัดจ าหน่ายในเขตต่อเนื่อง มีจ านวน 11 ราย (ผู้น าไปจ าหน่ายต่อในเขตต่อเนื่อง)  

- เรือบรรทุกน้ ามันและสถานีบริการน้ ามัน (Tanker) มีจ านวน 34 ล า 

 (เรือในโครงการทุกล าติด GPS และเปิดสัญญาณตรวจสอบได้) 

- เรือประมงท่ีจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน     9,643    ล า 

- สมาคมประมงท้องถิ่นท่ีเสนอเข้าร่วมโครงการ จ านวน 36 สมาคม 
 

 1.2 ปริมาณน้ ามันดีเซลที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่อง จากข้อมูลกรมศุลกากรฝั่งอ่าวไทยมีปริมาณ 

การตรวจปล่อยน้ ามันเขียว เพ่ือน าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องในเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2554 จ านวน 56.59, 70.62  

ล้านลิตร และ 63.81 ล้านลิตร ปริมาณน้ ามันฯ ดังกล่าวรวมถึงปริมาณน้ ามันที่ผู้ค้าในฝั่งอันดามันจ้างเรือบรรทุก

ขนส่งน้ ามันจากโรงกลั่นในฝั่งอ่าวไทยไปจ าหน่ายในพ้ืนที่ฝั่งอันดามันด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของช่วง

เดียวกันในปีที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการจ าหน่ายลดลงระหว่างร้อยละ 10-26 เนื่องจากราคาน้ ามันในตลาดโลกมี

ความผันผวนและลดราคาลง ส่งผลกระทบต่อปริมาณการจ าหน่ายของเรือสถานีบริการ ประกอบกับในช่วงเดือน

มิถุนายนมีพายุเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้การใช้น้ ามันลดลงจากเดือนพฤษภาคม ดังตารางข้อมูลปริมาณ 

การจ าหน่ายต่อไปนี้ 
ปริมาณการจ้าหน่าย (ล้านลิตร) 

เดือน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

อา่วไทย 64.57 73.86 72.36 76.28 78.73 84.02 88.12 93.64 75.02 83.75 82.90 73.45 946.71

อนัดามัน -      -      -      -      -      -      -      -         -      -      -      -      -            
รวม 64.57 73.86 72.36 76.28 78.73 84.02 88.12 93.64 75.02 83.75 82.90 73.45 946.71

เดือน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

อา่วไทย 73.41 63.18 54.85 56.59 70.62 63.81 382.46
อนัดามัน -      -      -      -      -      -      -            

รวม 73.41 63.18 54.85 56.59 70.62 63.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.46

ป ี2553

ป ี2554
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 1.3 ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลฯ  ตามรายงานของกรมธุรกิจพลังงาน ดังนี้ 
 
 1.3.1 โรงกลั่น มีการจ าหน่ายน้ ามันเขียวให้กับผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 ในเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2554  

รวมทั้งหมด  56.58, 65.24, และ 52.70 ล้านลิตร  โดยจ าแนกการจ าหน่าย  ดังนี้ 
 
 1) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) มีปริมาณการจ าหน่าย รวมทั้งหมด  34.43, 48.45 และ 33.58  

ล้านลิตร  จ าหน่ายให้บริษัท น้ ามันไออาร์พีซี จ ากัด ปริมาณ 25.44 , 45.56 และ 25.58 ล้านลิตร และบริษัท 

ปตท.จ ากัด (มหาชน) ปริมาณ 8.99, 2.89 และ 8.00 ล้านลิตร 

 2) บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด มีปริมาณการจ าหน่าย รวมทั้งหมด 12.89, 10.89 และ19.12 ล้านลิตร  

จ าหน่ายให้ บริษัท ปตท.  จ ากัด (มหาชน) ปริมาณ 8.92, 8.91 และ 13.85 ล้านลิตร และบริษัท เชลล์แห่งประเทศ

ไทย จ ากัด 3.97, 1.98 และ 5.27 ล้านลิตร 

 3)  บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น มีปริมาณการจ าหน่าย รวมทั้งหมด 1.95 และ 3.92 ล้านลิตร  

จ าหน่ายให้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย  จ ากัด 

 4) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง  จ ากัด มีปริมาณการจ าหน่าย เฉพาะในเดือน เม.ย. และ พ.ค.  

รวมทั้งหมด 7.31 และ 1.99 ล้านลิตร จ าหน่ายให้ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากัด 

 

ดังรายละเอียดตามตารางแนบ การจ าหน่าย และกราฟปริมาณการจ าหน่าย 
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ล าดับ บรษัิทผู้ค้าน  ามัน

บรษัิท ไทยออยล์ จ ากัด 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. 8.92 11.91   9.94       8.92    8.91    13.85   62.45

เชลล์ 5.23 5.24    5.28       3.97    1.98    5.27    26.97

รวม 14.15 17.15 15.21 12.89 10.89 19.12 -      -      -      -      -      -      89.41

บรษัิท สตารป์โิตรเลียมรไีฟน์น่ิง จ ากัด

บมจ. ปตท. -      -      -        -      -      -      -        

บจ. เชลล์แหง่ประเทศไทย -      -      -        -      -      -      -        

เชฟรอน (ไทย) 6.00    5.39    5.36       7.31    1.99    -      26.05     

รวม 6.00    5.39    5.36       7.31    1.99    -      -      -      -      -      -      -      26.05     

บรษัิท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น

บมจ.ปตท. -      -      -        1.95 3.92 -      5.87

บจ. เชลล์แหง่ประเทศไทย 1.99 -      -        -      -      -      1.99

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

รวม 1.99 0.00 0.00 1.95 3.92 -      -      -      -      -      -      -      7.86

บรษัิท ไออารพี์ซี จ ากัด (มหาชน) (อุตสาหกรรมปโิตรเคมีกัลไทย)

1 บจ.น้้ามัน ไออาร์พซีี 44.28 40.64 30.28 25.44 45.56 25.58 211.78

2 ปตท. 9.00 -      4.00       8.99    2.89 8.00 32.88

3 เชลล์ -      -      -        -      -      -      0.00

รวม 53.28 40.64 34.28 34.43 48.45 33.58 -      -      -      -      -      -      244.65

บรษัิท สยามกัลฟ์ปโิตรเคมีคัล จ ากัด

บจ.ทรานส์เทคเอน็เนอยี่ -      -      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -        

รวม -      -      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -        

รวมทั งหมด 75.42   63.18  54.85     56.58  65.24   52.70   -      -      -      -      -      -      367.97   

การจ าหน่ายน  ามันดเีซลฯเพ่ือการสง่ออกไปยงัเขตตอ่เน่ือง ใหกั้บผู้ซื อทีเ่ปน็ผู้ค้าน  ามันตาม ม.7 ป ี2554

ปรมิาณการจ าหน่าย (ล้านลิตร)
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 1.3.2 ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 มีการรับน้ ามันเขียวจากโรงกลั่นในเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2554  โดยมี

รายละเอียดแต่ละบริษัท   ตามตารางดังนี้  
 

 

 

เดือน 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 11.60 6.81 8.74 6.20 12.95 6.50 17.24 14.44 4.56 15.21 12.59 9.30 126.15

ปตท. 19.84 23.47 14.99 24.16 25.01 30.12 29.03 32.47 33.65 25.80 26.73 19.10 304.36

เชฟรอน -     -      -  -  -  -  -  -  -  -  - 14.14 14.14   

น้้ามันไออาร์พซีี 31.03 43.58 50.73 51.68 43.02 49.48 41.39 45.49 48.14 42.74 41.59 44.04 532.90

ทรานส์เทคฯ -     -      -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -      

รวม 62.48 73.86 74.46 82.03 80.98 86.09 87.65 92.40 86.35  83.75  80.91  86.57  977.55

เดือน 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 7.22 5.24 5.28 3.97    1.98    5.27    -     -     -     -     -     -     28.96

ปตท. 17.92 11.91 13.93 19.86 15.72 21.86  -  -  -  -  - -     101.19

เชฟรอน 6.00    5.39    5.36    7.31    1.99    -     -     -     -     -     -     -     26.05   

น้้ามันไออาร์พซีี 44.28 40.64 30.28 25.44  45.56  25.58  -     -     -     -     -     -     211.78

ทรานส์เทคฯ -     -      -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -      

รวม 75.42 63.18 54.85 56.58 65.24 52.70 -     -     -     -     -     -     367.97

ป ี2554

ป ี2553

 

ข้อมูล : กรมธุรกิจพลังงาน  

 
 1.3.3 ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเขียวของผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 ให้กับผู้ค้าน้ ามันในเขตต่อเนื่อง 

จ านวน  4  ราย ได้แก่    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ยู.ออยล์     บริษัท ค้าน้ ามันประมง จ ากัด และบริษัท 

มหาชัยมารีนออยล์ จ ากัด โดยมีรายละเอียดของข้อมูล ดังตารางแนบนี้ 
 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. 

หจก.เอ็ม.ยู.ออยล ์ 26.00 23.00 18.00 20.00 23.99 22.00 
     

23.00  

บจก. รวมมิตรมารีน         -       -        -       -        -        -       -    

บจก.ค้าน้ ามันประมง 40.30 33.68 31.56 28.21 38.36 30.85  37.67  

บจก.มหาชัยมารีนออยล ์ 1.20 1.20     -    1.20  1.20      -    1.21  

รวม 67.50 57.88 49.56 49.41 63.56 52.85 61.87  

 
 
 

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัเขียวให้เรือ Tanker (ล้านลติร) 
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 1.4  ปริมาณการใช้น้ ามันของเรือประมง จากการรายงานของศูนย์เฝ้าฟังของกองบังคับการต ารวจน้ า 

พบว่าปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเขียวของเรือสถานีบริการน้ ามันดังกล่าว ในช่วงเดือน เม.ย.- มิ.ย.2554 

จ านวน 59.98, 67.11 และ 60.45 ล้านลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจปล่อยของกรมศุลกากรในช่วง

เดียวกัน พบว่าปริมาณการตรวจปล่อยเดือน เม.ย. 54 มีการตรวจปล่อยน้อยกว่าปริมาณการจ าหน่าย และ

ในช่วงของเดือน พ.ค.-มิ.ย. 54 มีการตรวจปล่อยมากกว่าการจ าหน่าย    รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เดือน 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

ป ี2549 70.86 72.21 80.8 69.94 79.71 68.02 62.18 63.63 72.87 84.86 78.16 74.43 877.67
ป ี2550 82.26 77 90.04 74.1 83.25 79.23 76.52 76.34 75.24 73.31 59.28 60.7 907.26

ป ี2551 61.65 59.62 56.95 53.82 48.42 43.20 38.87 45.49 45.17  43.41  39.61  50.64 586.85

  ป ี2552 56.63 61.94 65.93  55.14 67.52 63.62  71.78    67.83 69.28  76.94 60.74 73.48 790.84

 ป ี2553 66.45 70.16 79.68 80.97 85.68 86.24  86.71    93.11 90.31  85.06 71.74 76.19 972.31

ป ี2554 70.03 65.24  57.52  59.98 67.11 60.45  

ป ี2549 75.77 71.38 67.86 66.17 81.98 74.13 69.84 66.65 74.71 78.68 74.96 68.16 870.29

ป ี2550 77.44 76.46 86.55 66.96 86.02 82.14 68.14 77.86 69.45 68.12 60.45 59.1 878.69

ป ี2551 67.74 53.98 53.14 58.94 42.82 40.87 42.49 44.26 39.97 44.67 40.77 37.90 567.55

  ป ี2552 55.62 60.25 76.75 65.09 72.20 68.92 69.78 71.96 60.17 81.03 65.84 73.79 821.39

  ป ี2553 64.57 73.86 72.36 76.28 78.73 84.02 88.12 93.64 75.02 83.75 82.90 73.45 946.71

ป ี2554 73.41 63.177 54.85 56.59 70.62 63.81
ผลต่าง

ป ี2551 6.09 -5.64 -3.81 5.12 -5.6 -2.33 3.62 -1.23 -5.20 1.26    1.15 -12.74 -19.30

  ป ี2552 -1.01 -1.69 10.82 9.95 4.68 5.30 -2.01 4.14 -9.12 4.09 5.10   0.31   30.55

 ป ี2553 -1.87 3.69 -7.31 -4.69 -6.95 -2.22 1.40 0.54 -15.29 -1.31 11.16 -2.74 -25.60

 ป ี2554 3.38 -2.06 -2.66 -3.39 3.51 3.36

                                          ปรมิาณการจ าหน่ายน  ามัน  (กองบงัคับการต ารวจน  า)                        หน่วย : ล้านลิตร

 ปรมิาณการตรวจปล่อยน  ามัน  (กรมศุลกากร)

 

หมายเหตุ : ตัวเลขบวก แสดงว่าการตรวจปล่อยมากแต่การจ าหน่ายน้อยกว่า 

 ตัวเลขลบ    แสดงว่าการตรวจปล่อยน้อยแต่การจ าหน่ายสูงกว่า 
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1.5 ราคาน้ ามันที่จ าหน่ายในเขตต่อเนื่อง จากการรายงานการเปรียบเทียบราคาน้ ามันเขียวของ 

กองบังคับการต ารวจน้ า และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยใน (ม.ค. – มิ.ย. 2554) ดังตาราง 

 

ผลต่างราคา

อ่าวไทย อันดามนั บนฝ่ัง อ่าวไทย อันดามนั อ่าวไทยกบัอันดามนั

ม.ค. 54 20.83 21.85 29.99 9.16 8.14 1.02

ก.พ.54 22.52 23.29 29.99 7.47 6.70 0.77

มี.ค.54 25.08 25.47 29.96 4.88 4.49 0.39

เม.ย.54 26.68 27.23 29.99 3.31 2.76 0.55

พ.ค.54 25.13 27.21 29.99 4.86 2.78 2.08

มิ.ย.54 24.71 26.10 29.99 5.28 3.89 1.39

ราคาเฉลี่ย 24.16 25.19 29.99 5.83 4.79 1.03

ตารางเปรียบเทยีบราคาน า้มนัโครงการฯ ในเขตต่อเนื่อง กบั บนฝ่ัง (ดีเซลหมุนเร็ว)

ปี 2554

เดือน
ราคาน า้มนั (บาท) ผลต่างกบัราคาบนฝ่ัง
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2.  สถานการณ์ปัจจุบันของโครงการ 

 

 1) เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายตรึงราคาน้ ามันดีเซล (บนฝั่ง) ให้อยู่ระดับที่ 29.99บาทต่อลิตร  แต่

ราคาน้ ามันในโครงการฯ มีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก  และในช่วงเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2554  ราคา

น้ ามันของโครงการฯ ฝั่งอ่าวไทยต่ ากว่าราคาน้ ามันดีเซลบนฝั่งอยู่ที่  3.31, 2.76 และ 0.55 บาท/ลิตร 

ตามล าดับ ส่วนในฝั่งอันดามันต่ ากว่าราคาน้ ามันดีเซลบนฝั่งอยู่ที่   2.76, 2.78 และ3.89 บาท/ลิตร  

นอกจากนีส้่วนต่างของราคาน้ ามันในฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันอยู่ระหว่าง 0.55, 2.08 และ1.39 บาท/ลิตร  
 
 2) การติดตามสถานการณ์ เพ่ือพิจารณาความแตกต่างระหว่างปริมาณการตรวจปล่อยน้ ามันเขียว

ของกรมศุลกากรกับข้อมูลการจ าหน่ายน้ ามันฯ (กองบังคับการต ารวจน้ า) ในช่วงเดือน เม.ย. 2554 มียอดของ

การตรวจปล่อยน้อยกว่าปริมาณการจ าหน่าย แต่ในเดือน พ.ค. และ มิ.ย. มียอดของการตรวจปล่อยมากกว่า

ปริมาณการจ าหน่าย หากพิจารณาตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง มิ.ย. พบว่าปริมาณน้ ามันมีการตรวจปล่อยมากกว่า

การจ าหน่ายเพียง 2.14 ล้านลิตร  และจากสภาพที่ ทางฝั่งอันดามันไม่มีคลังให้บริการน้ ามันท าให้ราคาน้ ามัน

ฯ ทางฝั่งอันดามัน มีราคาน้ ามันแตกต่างกัน ฝั่งอ่าวไทยมากซึ่งอยู่ในช่วง 0.55 -2.08 บาท/ลิตร 
 
 3) สถานการณ์เรือขนส่งและจ าหน่ายน้ ามันรายใหญ่ ที่เข้าร่วมโครงการและติดตั้ง GPS ที่สามารถ

ตรวจสอบการจ าหน่ายน้ ามันของเรือที่เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเดือน เม.ย. 2554  ได้แก่ บ.อันดามินิเชอร์รี่

ซัพพลาย  หจก. เอ็ม.ยู. ออยล์ บ. ท่าฉลอม มารีน จ ากัด บ.รวมมิตรมารีนออยล์ จ ากัด  บ.กรีนแท็งค์เกอร์ 

เซอร์วิส จ ากัด บ.ทองวัฒนา บ.ค้าน้ ามันประมงไทย (2003)  บ. ภูเก็ตไตรภาคี  บ.มารีนดีเซลออยล์ (ไทย)  

หจก..  ปัตตานี รวมโชค  หจก.มนตรีทวีสิน 2004 จก.  หจก. มหาชัยมารีนออยล์  บจก. เอกเฉลิมโชค  หจก.  

เพชรคณินญา  (รายละเอียดตามแนบ) 

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


