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การด้าเนินงานโครงการจ้าหน่ายน้้ามันดีเซลส้าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง 
 

 1. ผลการด้าเนินงานโครงการจ้าหน่ายน้้ามันดีเซลส้าหรับชาวประมงฯ เดือน ก.ค.- ก.ย.57  
     มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จากการด าเนินโครงการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในเขตต่อเนื่องสิ้นสุดเดือน 

ก.ย.57  มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

- ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 มีจ านวน 5 ราย (ผู้ค้าน้ ามัน 3 ราย และโรงกลั่น จ านวน 2 ราย) 

- ผู้จัดจ าหน่ายในเขตต่อเนื่อง มีจ านวน 8 ราย (ผู้น าไปจ าหน่ายต่อในเขตต่อเนื่อง) 

- เรือบรรทุกน้ ามันและสถานีบริการน้ ามัน (Tanker) มีจ านวน 15 ล า (ก.ย. 57)  
 (เรือในโครงการทุกล าติด GPS และเปิดสัญญาณตรวจสอบได้) 

- เรือประมงท่ีจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน   9,453   ล า (ก.ย.57) 

- สมาคมประมงท้องถิ่นท่ีเสนอเข้าร่วมโครงการ จ านวน  37  สมาคม 
 
 1.2 ปริมาณน้ ามันดีเซลที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่อง ข้อมูลกรมศุลกากรที่สามารถรวบรวมจาก 

เดือน ก.ค. – ก.ย. 57 มีปริมาณของการตรวจปล่อยน้ ามันเขียว จ านวน 53.25, 54.51 และ 54.71 ล้านลิตร เพ่ือ

น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่อง ซึ่งน้ ามันดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกน าไปจ าหน่ายในฝั่งอ่าวไทย และบางส่วนถูกน าไป

จ าหน่ายในฝั่งอันดามัน ดังตาราง 

 
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 53.25 54.51 54.71 459.48
อันดามนั  -  -  -  -  - -     -     -     -     -      -     

รวม 36.36 49.46 54.69 47.26 56.39 52.85 53.25 54.51 54.71 -     -     -      459.48

ป ี2557

 
หมายเหตุ   : ข้อมลูจากกรมศลุกากร 
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 1.3 ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลฯ  ตามรายงานของกรมธุรกิจพลังงาน เดือน ก.ค. – ก.ย. 57 ดังนี้ 
 

 1.3.1 โรงกลั่น มีการจ าหน่ายน้ ามันเขียวให้กับผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 ในเดือน ก.ค.- ก.ย.57 มีปริมาณ 

การจ าหน่าย 55.70, 52.23 และ 54.71 ล้านลิตร โดยจ าแนกการจ าหน่าย  ดังนี้ 

 

 1) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) มีปริมาณการจ าหน่าย 49.72, 46.56 และ 42.56 ล้านลิตร 

ตามล าดับ จ าหน่ายให้บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด ปริมาณรวมคือ 302.19 ล้านลิตร จ าหน่ายให้บริษัท ปตท. จ ากัด 

มหาชน ปริมาณรวม คือ 108.91 ล้านลิตร 

 

 2) บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด ในช่วงเดือน ก.ค. –ก.ย. 57 มีปริมาณจ าหน่าย 5.98, 5.68 และ 12.15  

ล้านลิตร จ าหน่ายให้แก่บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ปริมาณรวม 40.85 ล้านลิตร จ าหน่ายให้บริษัท เชลล์ จ ากัด  

ในเดือน ส.ค. และ ก.ย. 57 ปริมาณรวมคือ 18.23 ล้านลิตร  

 
ดังรายละเอียดตามตารางแนบ การจ าหน่าย และกราฟปริมาณการจ าหน่าย 
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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    5.98    1.98    7.97    40.85

เชลล์  - -         3.98      -     3.19    3.18    3.69    4.19    18.23

รวม 2.99     3.00       9.97      3.98   7.18   8.16   5.98   5.68   12.15  -        -     -     59.08

บรษัิท ไออำรพี์ซี จ ำกัด (มหำชน) (อุตสำหกรรมปโิตรเคมีกัลไทย)

1 บจ.น ้ามนั ไออาร์พีซี 28.37    34.48     37.58     32.54  36.58  31.76  35.73  31.58  33.58  302.19

2 ปตท. 5.00      11.99     13.98     11.01  15.99  12.99  13.99  14.98  8.98    108.91

เชลล์ -       -         -        -     -     -     -     -     -        

รวม 33.37    46.47     51.56     43.55  52.57  44.75  49.72  46.56  42.56  -        -     -     411.10

รวมทั งหมด 36.36   49.46     61.52    47.53  59.75  52.91  55.70  52.23  54.71  -        -     -     470.18  

กำรจ ำหน่ำยน  ำมนัดีเซลฯเพ่ือกำรส่งออกไปยงัเขตต่อเน่ือง ให้กับผู้ซื อที่เป็นผู้ค้ำน  ำมนัตำม ม.7 ปี 2557

ปรมิำณกำรจ ำหน่ำย (ลำ้นลติร)
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 1.3.2 ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 มีการรับน้ ามันเขียวจากโรงกลั่นในเดือน ก.ค. – ก.ย. 57 จ านวน 3 

ราย ได้แก่ บริษัท น้ ามันไออาร์พีซี จ ากัด ปริมาณ 35.73, 31.58 และ 33.58 ล้านลิตร บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) มีปริมาณน้ ามัน 19.98, 16.97 และ 16.95 ล้านลิตร และบริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย จ ากัด  

มีปริมาณการจ าหน่ายเฉพาะเดือน ส.ค.-ก.ย. 57 คือ 3.69 และ 4.19 ล้านลิตร โดยมีรายละเอียดแต่ละบริษัท   

ดังนี้ 
 
 

เดอืน 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

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

เชลล์  - -      3.98     -       3.19     3.18    -      3.69    4.19    -     -     -     18.23       

ปตท. 7.99     14.99   19.96   14.99   19.97   17.96  19.98  16.97  16.95  -     -     -     149.75     

น ้ามันไออาร์พีซี 28.37   34.48   37.58   32.54   36.58   31.76  35.73  31.58  33.58  -     -     -     302.19     

รวม 36.36 49.46 61.52 47.53 59.75 52.91 55.70  52.23  54.71  -     -     -     470.18

2556

2557

 
ข้อมูล : กรมธุรกิจพลังงาน  

 
 1.3.3  ในช่วงเดือน ก.ค. – พ.ย. 57 มีปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเขียวของผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา  7 

ให้กับผู้ค้าน้ ามันในเขตต่อเนื่อง จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ค้าน้ ามันประมง จ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เอ็ม.ยู.ออยล์  โดยมีรายละเอียดของข้อมูล ดังตารางแนบนี้   
 

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       22.96      20.94  29.97  24.98  -     228.18

บจก.ค้าน ้ามนัประมง 26.37      30.47      31.57  28.55  29.58    29.76    31.73       27.58      29.58  28.58  29.54  -     323.32

รวม 36.35 49.46 57.53 34.05 56.55 49.72 53.70 50.54      50.52  58.56  54.51  -     551.50

ตารางการจ าหน่ายน า้มันเขียว (หน่วย : ล้านลติร) 2557

 
หมายเหตุ    

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัเขียวให้เรือ Tanker (ล้านลติร) 
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1.4 ราคาน้ ามันที่จ าหน่ายในเขตต่อเนื่อง จากการรายงานการเปรียบเทียบราคาน้ ามันเขียวของ 

กองบังคับการต ารวจน้ าและสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือน ก.ค.- ก.ย. 57 ราคาบนฝั่ง 29.85 

– 29.99 บาท/ลิตร ราคาน้ ามันในอ่าวไทย 21.76 – 25.05 บาท/ลิตร  ราคาน้ ามันในฝั่งอันดามัน 25.70-

26.72 ผลต่างราคาบนฝั่งของอ่าวไทยอยู่ระหว่าง 4.80 - 8.23 บาท/ลิตร ผลต่างราคาบนฝั่งของอันดามันอยู่

ระหว่าง 3.13 – 4.29 บาท/ลิตร และผลต่างราคาอ่าวไทยกับอันดามันอยู่ระหว่าง 1.66 – 3.94 บาท/ลิตร  

ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางเปรียบเทียบราคาน้้ามันโครงการฯ ในเขตต่อเนื่อง กับ บนฝ่ัง (ดีเซลหมุนเร็ว) 2557 

 

เดือน ราคาน า้มนั (บาท) ผลต่างกับราคาบนฝ่ัง ผลต่างราคา

อ่าวไทย อันดามนั บนฝ่ัง อ่าวไทย อันดามนั อ่าวไทยกับอันดามนั

ม.ค. 25.95 27.59 29.99 4.04 2.40 1.64

ก.พ. 26.04 27.80 29.99 3.95 2.19 1.76

มี.ค. 25.70 27.51 29.99 4.29 2.48 1.81

เม.ย. 25.88 26.88 29.99 4.11 3.11 1.00

พ.ค. 25.82 27.29 29.99 4.17 2.70 1.46

มิ.ย. 25.75 27.17 29.91 4.16 2.74 1.43

ก.ค. 25.05 26.72 29.85 4.80 3.13 1.66

ส.ค. 24.25 26.16 29.86 5.61 3.70 1.92

ก.ย. 21.76 25.70 29.99 8.23 4.29 3.94

ราคาเฉลี่ย 9 เดอืน 25.89 27.44 29.95 4.10 2.55 1.55

ปี 2557
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2.  สถานการณ์ปัจจุบันของโครงการ 
 
 1)  ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายก ากับดูแลราคาน้ ามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร และเนื่องจาก
สถานการณ์ราคาน้ ามันในตลาดโลกลดลง รัฐบาลจึงมีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือชดเชยการ
สนับสนุนราคาน้ ามันในช่วงก่อน แต่ส าหรับราคาน้ ามันในโครงการฯ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคา
ตลาดโลก จึงมีความแตกต่างของราคาน้ ามันในเดือน ก.ค. – ก.ย. 57 ราคาน้ ามันในฝั่งอ่าวไทยต่ ากว่าน้ ามัน
ดีเซลบนฝั่งอยู่ระหว่าง 4.80 - 8.23 บาท/ลิตร และฝั่งอันดามันอยู่ระหว่าง 3.13 - 4.29 บาท/ลิตร ส่วนความ
แตกต่างของราคาน้ ามันในฝั่งอ่าวไทย และอันดามันอยู่ระหว่าง 1.66 - 3.94 บาท/ลิตร และสภาพราคาน้ ามัน
ในตลาดโลกลดลงจึงส่งผลให้ส่วนต่างของราคาน้ ามันบนฝั่งกับราคาน้ ามันในทะเลเพ่ิมข้ึนมากกว่าในเดือนอื่น 
 
 2) ปริมาณการตรวจปล่อยน้ ามันในโครงการฯ พบว่า ช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 มีปริมาณต่ าสุดเพียง 
53.25 ล้านลิตร  สูงสุดในเดือนกันยายน 2557 ปริมาณ 54.71 ล้านตร เมื่อพิจารณาจากราคาน้ ามัน พบว่า 
ราคาน้ ามันในโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน มีความแตกต่างน้อยมาก ดังนั้น ปริมาณการ
ใช้น้ ามันที่น้อยลงในช่วงดังกล่าว อาจจะมีผลมาจากสภาพภูมิอากาศซึ่งในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 57 มีคลื่นลมใน
ทะเลสูงมากซ่ึงส่งผลต่อการประมง  
 


