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คํานํา 

 

  หนังสือฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี (Liquefied Petroleum Gas, LPG) ซ่ึงเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการนํามาใช้งานหลากหลายเป็นท้ังเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ อาทิ 
ก๊าซหุงต้ม เชื้อเพลิงในรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ท่ีมาของ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้มาจากการกลั่นน้ํามัน และจากการแยกก๊าซธรรมชาติ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ประเทศไทยมีนโยบายกําหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้ในระดับตํ่า เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เพ่ือการหุงต้ม
อาหารอันจะเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย แต่อย่างไรก็ตาม  
นโยบายการกําหนดราคาไว้ในระดับตํ่าทําให้ประชาชนเข้าใจว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นของมีราคาถูกจึงใช้
กันอย่างไม่ประหยัดและมีการนําไปใช้ในรูปแบบอื่นที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สนับสนุนให้ใช้สําหรับ
การหุงต้มในครัวเรือน จนกระท่ังโรงกลั่นน้ํามันผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกมารวมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
แล้วยังไม่พอใช้ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ   และยังต้องการใช้เพ่ิมมากข้ึนทําให้ต้องนําเข้าเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
จนถึงระดับที่โครงสร้างพื้นฐานในการนําเข้า การขนส่ง และกระจายไปยังภูมิภาคไม่เพียงพอรองรับ
ความต้องการใช้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ก๊าซปิโตรเลียมเหลวราคาตํ่าทําให้ประเทศเพ่ือนบ้าน
ก็นําเอาไปใช้ด้วย ภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบิดเบือนราคาและเห็นความจําเป็นท่ีจะต้อง
ปรับราคาเพ่ือแก้ไขปัญหา แต่ก็มีความกังวลว่าจะกระทบต่อภาคครัวเรือน  ในระยะแรกจึงยังให้ซ้ือก๊าซหุงต้ม
บรรจุถังได้ในราคาเดิม แต่ให้ทยอยปรับราคาจําหน่ายในสาขาอุตสาหกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้สะท้อน
ต้นทุนท่ีแท้จริง และท่ีใช้กับรถยนต์จากสถานีบริการก๊าซแอลพีจีก็กําหนดราคาใหม่เช่นกัน  การปรับราคา
ดังกล่าวเป็นทางออกทางหนึ่งท่ีช่วยลดผลกระทบ แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องตามมาเนื่องจากก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวท่ีขายเป็นของท่ีมีคุณภาพเหมือนกันแต่มีราคาต่างกันมาก แม้ว่าจะมีการกําหนดกฎเกณฑ์
เพ่ือแบ่งกลุ่มผู้ใช้แล้วก็ตาม แต่ความแตกต่างด้านราคาท่ีสูงมากก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดการนําก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ราคาถูกมาจําหน่ายในภาคส่วนท่ีได้ราคาสูงกว่า จากผลกระทบของนโยบายราคาดังกล่าวข้างต้นได้นํามาซ่ึง
ปัญหาการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลวอันจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ 

กรมธุรกิจพลังงานในฐานะหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลเพ่ือให้เกิดความม่ันคงด้าน
พลังงานได้ดําเนินการแก้ไขการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงได้รวบรวม
ผลกระทบ ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมา เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนผู้สนใจท่ัวไปสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ตารางท่ี 4   การจ่ายเงินชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลว 51 
ตารางท่ี 5 การขยายขีดความสามารถในการรองรับการนําเข้า การจ่าย และระบบการขนส่ง

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
59 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี (Liquefied Petroleum Gas : LPG)  หมายถึง ก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอน  ประกอบด้วย โพรเพน  โพรพิลีน นอร์มัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทิลีน อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันเป็นส่วนใหญ่    แต่อย่างไรก็ตาม   ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้กันโดยท่ัวไปจะมี
โพรเพน และบิวเทน เพียง 2 อย่างเท่านั้นเป็นองค์ประกอบหลัก 

ประเทศไทยมีการนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาใช้ประโยชน์ต้ังแต่ปี พ.ศ.2499 แรกเริ่มเป็น
การนําเข้ามาจากต่างประเทศ และผลิตจากโรงกลั่นน้ํามันในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนํามาใช้ใน
ครัวเรือนแทนการใช้ถ่านฟืนในการหุงต้ม  ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2522-2524 เกิดจุดเปลี่ยนของตลาดก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว คือ มีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รัฐบาลในช่วง
เวลานั้นจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างเต็มท่ี มีการลงทุนสร้างท่อขนส่งก๊าซใน
ทะเลจากอ่าวไทยไปข้ึนบกท่ีจังหวัดระยองและก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติข้ึน ทําให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง
จากก๊าซธรรมชาติอย่างสมบูรณ์โดยมีระบบท่อส่งก๊าซมีเทนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าและโรงงาน
อุตสาหกรรม มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับก๊าซธรรมชาติ 
และได้มีการลงทุนก่อสร้างคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดใหญ่ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรับก๊าซทางท่อจาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติและเป็นศูนย์กลางในกระจายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต่อไปยังภูมิภาคต่างๆ  นับแต่นั้น
เป็นต้นมาตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ขยายตัวมากข้ึนและมีการใช้ท่ีหลากหลายข้ึน โดยมีการนําไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
ประกอบกับในช่วงปี พ.ศ. 2522 - 2524 ได้เกิดวิกฤตการณ์น้ํามันโลกข้ึน ทําให้น้ํามันมีราคาแพงและจัดหา
ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งทรัพยากร
ภายในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเข้าน้ํามัน และมีการรณรงค์ลดการตัดไม้ทําลายป่าโดยให้ประชาชน
เปลี่ยนมาใช้ก๊าซหุงต้มแทนการใช้ฟืนและถ่าน  

ในช่วงวิกฤติการณ์น้ํามันโลกราคาน้ํามันพุ่งสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้ประเทศไทยซ่ึงเป็นผู้
นําเข้าน้ํามันได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ท้ังในด้านราคาท่ีสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว และจัดหาน้ํามันได้ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในประเทศ ทําให้เกิดการขาดแคลนเป็นระยะๆ รัฐบาลจึงเห็นความจําเป็นในการแทรกแซง
ราคาน้ํามัน เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดต้ัง
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือรักษาระดับราคาน้ํามันในประเทศ เพ่ือตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็วไว้ในระดับตํ่า โดยรัฐจ่ายเงินชดเชยราคาจําหน่ายจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และเก็บเงินเข้า
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเบนซินและน้ํามันชนิดอ่ืนๆ ต่อมาในปี พ.ศ.2534 รัฐบาลได้ปล่อยลอยตัว
ราคาขายปลีกน้ํามัน แต่ยังคงมีการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศอยู่ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมี
นโยบายสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ใช้ก๊าซหุงต้มท่ัวประเทศโดยการจ่ายเงินชดเชยค่าขนส่งจากคลังก๊าซ
จังหวัดชลบุรีไปยังคลังก๊าซในภูมิภาค เพ่ือให้ราคาจําหน่าย ณ คลังก๊าซในแต่ละภูมิภาคมีราคาเดียวกัน  

เนื่องจากข้อจํากัดในการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑ์น้ํามันไปชดเชย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทําให้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไม่มีเงินเหลือพอท่ีจะจ่ายชดเชยได้ และมีหนี้เงินชดเชยท่ี
ต้องจ่ายให้กับผู้ผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นแรงกดดันให้ต้องข้ึนราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือให้
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมีเงินเพียงพอท่ีจะชําระหนี้เก่าและไม่ให้หนี้ใหม่เกิดข้ึนอีก ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ยกเลิก
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การควบคุมราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา แต่ยังคงควบคุม
ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นและราคาจําหน่าย ณ คลังก๊าซ  

การตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมไว้ตํ่าเป็นระยะเวลานาน ทําให้พฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค
บิดเบือนไป เกิดการนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช้ในทางอ่ืนท่ีไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการอุดหนุนของกองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิง ได้แก่ การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้
กับรถยนต์ทดแทนการใช้น้ํามันซ่ึงมีราคาสูง จนกระท่ังในท่ีสุดการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้จนต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ.2551 แม้ว่าราคาในตลาดโลก
จะสูงกว่าราคาภายในประเทศมาก จึงต้องจ่ายชดเชยการนําเข้าจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยเก็บเงินเข้า
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเบนซินและน้ํามันแก๊สโซฮอล์ การชดเชยข้ามกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้น้ํามันและส่งผลกระทบต่อนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วย 

จากการท่ี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ “ปตท.” เป็นผู้เดียวท่ีมีศักยภาพในการนําเข้า 
โดยมีคลังนําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี ดังนั้น หากความต้องการใช้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ ก็อาจไม่สามารถจัดหาจากการนําเข้าได้เพียงพอ เนื่องจากปริมาณนําเข้าจะสูงเกินขีดความสามารถ
ของระบบคลังและท่าเรือนําเข้าของ ปตท. ยิ่งไปกว่านั้นจากนโยบายกําหนดราคาขายส่ง ณ คลังก๊าซ
เท่ากันท่ัวประเทศ โดยจ่ายชดเชยค่าขนส่งจากคลังจังหวัดชลบุรีของ ปตท. ไปยังคลังก๊าซในภูมิภาค 5 แห่ง 
ได้แก่ คลังก๊าซลําปาง คลังก๊าซนครสวรรค์ คลังก๊าซขอนแก่น คลังก๊าซสุราษฎร์ธานี และคลังก๊าซสงขลา 
เพ่ือให้ราคาขาย ณ คลังก๊าซดังกล่าวเท่ากัน ส่งผลให้ ปตท. กลายเป็นผู้บริหารคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่
เพียงผู้เดียวและผู้ค้าก๊าซรายอ่ืนต้องพ่ึงพา ปตท. ในการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากคลังก๊าซ ปตท. 
จนกระท่ังคลังก๊าซภูมิภาคเหล่านี้ไม่สามารถรองรับปริมาณความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภูมิภาคท่ี
ขยายตัวสูงข้ึนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ท้ังในด้านการจัดหาจากการนําเข้า
และกระจายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปสู่จังหวัดในพ้ืนท่ีห่างไกล  

นอกจากนั้น การกําหนดราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้ตํ่ากว่าราคาในประเทศ
เพ่ือนบ้าน ทําให้มีการลักลอบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปจําหน่ายยังประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวชายแดน 
ซ่ึงนอกจากจะทําให้ประเทศไทยสูญเสียเงินชดเชยราคานําเข้าให้แก่ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านแล้ว 
การไหลออกของก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกประเทศยังทําให้ปัญหาการขาดแคลนเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึน 
อีกท้ังนโยบายตรึงราคาก๊าซหุงต้มโดยให้ทยอยปรับข้ึนราคาในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีการ
ลักลอบนําก๊าซหุงต้มจากโรงบรรจุก๊าซซ่ึงมีราคาตํ่ากว่าไปจําหน่ายในสถานีบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม 
ทําให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวไหลจากภาคครัวเรือนไปสู่การใช้ในสาขาอ่ืนท่ีไม่ต้องการสนับสนุน จึงอาจเกิด
การขาดแคลนก๊าซหุงต้ม และยังส่งผลให้เงินนําส่งเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากการจําหน่ายให้สาขาขนส่ง
และอุตสาหกรรมไม่ครบถ้วน และมีการใช้ผิดประเภทโดยนําก๊าซหุงต้มไปใช้ในยานพาหนะและการลักลอบ
ถ่ายเทก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกจากถังก๊าซหุงต้ม ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนด้วย ดังนั้น เพ่ือไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและมีก๊าซปิโตรเลียมเหลวใช้อย่างเพียงพอ จึง
จําเป็นต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น   ได้แก่ การเพ่ิมการจัดหา การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การวางมาตรการป้องกันและแก้ไขการลักลอบส่งออกและจําหน่ายข้ามสาขา ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุง
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการกํากับดูแลการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
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บทที่ 2 

สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

 
2.1 การจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

การจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทยมาจาก 3 แหล่ง คือ 1) การผลิตจากโรงกลั่น
น้ํามันซ่ึงใช้น้ํามันดิบเป็นวัตถุดิบ  2) การผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ และ 
3) การนําเข้ามาจากต่างประเทศท้ังในรูปก๊าซปิโตรเลียมเหลวสําเร็จรูป หรือรูปแบบโพรเพนและบิวเทน  

ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามันท่ีผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงกลั่น
น้ํามันไทยออยล์ โรงกลั่นน้ํามันเอสโซ่ ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดชลบุรี โรงกลั่นน้ํามันไออาร์พีซี โรงกลั่นน้ํามันพีทีทีจีซี 
และโรงกลั่นน้ํามันสตาร์ ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดระยอง และโรงกลั่นน้ํามันบางจาก ต้ังอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร  
สําหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. มีจํานวน 6 แห่ง  โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 1 หน่วยท่ี 2 
หน่วยท่ี 3 หน่วยท่ี 5 และหน่วยท่ี 6 ต้ังอยู่ท่ีตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สําหรับ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 4 ต้ังอยู่ท่ีอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ปริมาณการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศจะค่อนข้างคงท่ี เนื่องจากจะมีการผลิต
เพ่ิมข้ึนได้ก็ต่อเม่ือมีการลงทุนก่อสร้างโรงกลั่นน้ํามันหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ จะเห็นได้ว่ามี
ปริมาณผลิตในปี พ.ศ.2554 เพิ่มสูงขึ้นเนื ่องจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ของ ปตท. เริ ่ม
ดําเนินการผลิต ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีปริมาณการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท้ังสิ้น 559 พันตันต่อเดือน 
มาจากการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงกลั่นน้ํามันในประเทศ 459 พันตันต่อเดือน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 82 ของปริมาณการจัดหาท้ังหมด มีการนําเข้ามาจากต่างประเทศทั้งสําเร็จรูปและในรูปแบบก๊าซ
โพรเพน และก๊าซบิวเทน ปริมาณ 100 พันตันต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของปริมาณการจัดหา
ท้ังหมด เม่ือพิจารณาจากการผลิตภายในประเทศ พบว่ามาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 65 และจาก
โรงกลั่นน้ํามัน ร้อยละ 35 ของปริมาณการผลิตในประเทศ แสดงตามรูปภาพท่ี 1 และรูปภาพท่ี 2 

 

รูปภาพท่ี 1 การจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปี พ.ศ.2547-2558 
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รูปภาพท่ี 2 สัดส่วนการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปี พ.ศ.2558 

 

 
 

 

2.2 ความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

ในช่วงแรกท่ีมีการนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาใช้ในประเทศ การบริโภคเกือบท้ังหมดอยู่ใน
รูปของการใช้งานเพ่ือการหุงต้มอาหาร ต่อมาเม่ือมีการผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จึงมีการใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลายมากข้ึน ได้แก่ การใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์แทนน้ํามัน
เบนซ ิน การใช ้เป ็นเชื ้อเพล ิงในโรงงานอุตสาหกรรมแทนน้ําม ันเตา และการใช ้เป ็นว ัตถ ุด ิบใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  การตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้ในระดับตํ่าและตํ่ากว่าเชื้อเพลิงอ่ืนๆ ได้ทําให้
ปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงข้ึนมากโดยเฉพาะการใช้ท่ีไม่ใช่เพ่ือการหุงต้ม การขยายตัวของการใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในช่วงปี พ.ศ.2547 – 2558 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.5 โดยมีการขยายตัว
ของการใช้ในภาคครัวเรือนเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ภาคขนส่งเฉลี่ยร้อยละ 21.5 ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยร้อยละ 3.3 
และภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเฉลี่ยร้อยละ 16.2  ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 545 พันตันต่อเดือน  เม่ือพิจารณาสัดส่วนการใช้พบว่า ปี พ.ศ.2558 เปลี่ยนแปลงไป
จากปี พ.ศ.2547  คือการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือนซ่ึงเคยมีสัดส่วนเกินครึ่ง คือ ร้อยละ 
55 ลดลงเหลือร้อยละ 31 การใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 26 การใช้เป็น
เชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมลดลงจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 9 การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 32  และจากเดิมท่ีไม่เคยมีการใช้ภายในโรงกลั่นน้ํามัน แต่ในปี พ.ศ.2558 
กลับมีการใช้ภายในโรงกลั่นน้ํามันคิดเป็นร้อยละ 2 ของปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท้ังหมด แสดงตาม
รูปภาพท่ี 3 และรูปภาพท่ี 4 
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รูปภาพท่ี 3 ความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปี พ.ศ.2547 – 2558 
 

 
 

      
 

รูปภาพท่ี 4 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายสาขา ปี พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2558 
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บทที ่3 

กฎระเบียบเกี่ยวกบัการกาํกับดูแลการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

 

 
3.1 พระราชกําหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2516  

 

พระราชกําหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 เป็น
กฎหมายเฉพาะท่ีให้อํานาจนายกรัฐมนตรีในการกําหนดมาตรการต่างๆ ได้ทันที เพ่ือความรวดเร็วในการ
ดําเนินการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงให้ทันต่อเหตุการณ์ มีสาระสําคัญดังนี้ 

มาตรา 3 เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือกําหนดมาตรการเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) การผลิต การจําหน่าย การขนส่ง การมีไว้ในครอบครอง การสํารองและการส่งออก
นอกราชอาณาจักรและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิด 

(2) การผลิตหรือการจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอ่ืน 
(3) การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอ่ืน หรือการดําเนินกิจการท่ีต้องใช้

น้ํามันเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอ่ืน เช่น 
 (ก) กําหนดวันเวลาและเง่ือนไขการดําเนินกิจการโรงงาน 
 (ข) กําหนดวันเวลาในการเปิดและปิดและเงื่อนไขในการดําเนินกิจการของ

โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานบริการ ภัตตาคาร หรือสถานบันเทิงอ่ืนๆ 
 (ค) กําหนดวันเวลาและเง่ือนไขในการใช้ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะท่ี

ใช้ในกิจการสาธารณะหรือยานพาหนะส่วนบุคคล 
 (ง) การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร ในการโฆษณาและในสถานท่ีอ่ืนๆ 
(4) การปันส่วนน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิด 
ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด

หรือคณะกรรมการซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังข้ึนปฏิบัติการแทนได้ โดยจะกําหนดเง่ือนไขอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ 
คําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือผู้ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายซึ่งได้สั่งการตามวรรคหนึ่ง  

ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลทั่วไป และคําสั่งมอบหมายของนายกรัฐมนตรีตามวรรคสอง  ให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ 

มาตรา 8 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรีซ่ึงสั่งตามมาตรา 3 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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3.2 พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543  
 

พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 เป็นกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 
โดยมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ดังนี้ 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“น้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง

สําหรับเครื่องบิน น้ํามันก๊าด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนท่ีใช้หรืออาจ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น  ก๊าซธรรมชาติ  น้ํามันดิบ  หรือสิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบใน
การกลั่นหรือผลิตเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนท่ีใช้หรืออาจใช้
เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่นตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู้ ค้าน้ํามัน” หมายความว่า ผู้กระทําการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง โดยซ้ือ นําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดเพ่ือจําหน่าย และให้หมายความรวมถึงผู้กลั่นหรือผลิตน้ํามัน
เชื้อเพลิงด้วย แต่ท้ังนี้ ไม่รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“ผู้ขนส่งน้ํามัน” หมายความว่า ผู้ท่ีรับจ้างทําการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงซ่ึงมิใช่เป็นของ
ตนเอง โดยใช้ยานพาหนะสําหรับการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ 

“สถานีบริการ” หมายความว่า สถานท่ีสําหรับจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชน
โดยวิธีเติมหรือใส่ลงในท่ีบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด ท่ีติดต้ังไว้เป็นประจําและให้หมายความรวมถึงสถานท่ีจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง
ให้แก่ประชาชนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 7 ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ํามันท่ีมีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละต้ังแต่ 
100,000 เมตริกตันข้ึนไป หรือผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิดเดียวท่ีมีปริมาณการค้าปีละต้ังแต่ 50,000 
เมตริกตันข้ึนไป ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 

มาตรา 10 ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ํามันท่ีมีปริมาณการค้าปีละไม่ถึงปริมาณท่ีกําหนดตามมาตรา 7 
แต่เป็นผู้ค้าน้ํามันท่ีมีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
หรือเป็นผู้ค้าน้ํามันท่ีมีขนาดของถังเก็บท่ีสามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงได้เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี 

มาตรา 11 ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ํามันซ่ึงดําเนินกิจการค้าน้ํามันโดยจัดต้ังเป็นสถานีบริการ ต้อง
ยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี 

มาตรา 12 ผู้ใดเป็นผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงตามชนิดและปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ต้องแจ้งต่ออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 

มาตรา 17 ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ส่งแผนการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ซ้ือ กลั่น 
ผลิต หรือจําหน่ายซ่ึงน้ํามันเชื้อเพลิงในช่วง 3 เดือนถัดไปตามแบบและรายการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือการวางแผนการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศและการติดตาม
สถานการณ์น้ํามันเชื้อเพลิงของโลก รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ค้า
น้ํามันส่งแผนปฏิบัติการในรายละเอียดเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่งเก่ียวกับการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซ้ือ กลั่น ผลิต หรือจําหน่ายซ่ึงน้ํามันเชื้อเพลิงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามแบบและ
ระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
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ผู้ค้าน้ํามันต้องดําเนินกิจการค้าน้ํามันให้เป็นไปตามแผนท่ีได้แจ้งไว้ในวรรคหนึ่ง และ
แผนปฏิบัติการตามวรรคสอง เว้นแต่มีเหตุอันควรท่ีมิอาจดําเนินการตามนั้นได้ 

มาตรา 24 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
อธิบดีมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ค้าน้ํามันงดจําหน่ายหรือให้จําหน่าย
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใด หรือให้จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีต้องสํารองไว้ตามมาตรา 20 ได้ ในการนี้ 
อธิบดีจะกําหนดเง่ือนไขไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา 30 การขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 10 
หรือ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 11 ต้องเป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ห้ามมิให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 10 หรือ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 
11 ท่ีจะขนส่งคราวละต้ังแต่ 3,000 ลิตรข้ึนไปให้บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ผู้ขนส่งน้ํามันตามมาตรา 12 ทําการขนส่ง
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่อธิบดีประกาศกําหนดลักษณะและคุณภาพตามมาตรา 25  เว้นแต่ในกรณีมี
ความจําเป็นชั่วคราวโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

มาตรา 47 ผู้ค้าน้ํามันผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือเง่ือนไขตามมาตรา 24 ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

มาตรา 56 ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษ จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 วรรคสอง ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 

 

3.3 คําส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเช้ือเพลิง ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

คําสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับนี้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
และป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 โดยมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการกํากับดูแล
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวดังนี้ 

 ข้อ 2 ในคําสั่งนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีจัดต้ังข้ึนตามคําสั่งนี้ 
“น้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตาและ

น้ํามันท่ีคล้ายกันหรือน้ํามันสําหรับเครื่องยนต์ท่ีคล้ายกัน น้ํามันดิบสังเคราะห์ท่ีใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบใน
การกลั่นหรือผลิตให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึงก๊าซและยางมะตอยด้วย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 1/2553 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

“ก๊าซ” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้เป็นก๊าซหุงต้มหรือก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว
ซ่ึงได้แก่ โปรเปน โปรปิลีน นอร์มัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทนหรือบิวทีลีนส์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันเป็นส่วนใหญ่ 

“คลังก๊าซ” หมายความว่า สถานท่ี พร้อมด้วยถังเก็บก๊าซ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับใช้เก็บก๊าซเพ่ือการขายส่ง โดยมีถังเก็บก๊าซท่ีมีขนาดความจุรวมกันทุกถังต้ังแต่สองพัน
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ลูกบาศก์เมตรข้ึนไป (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไข
และป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

“ถังก๊าซหุงต้ม” หมายความว่า ภาชนะท่ีใช้บรรจุก๊าซท่ีมีขนาดบรรจุก๊าซไม่เกินถังละ 50 
กิโลกรัมแต่ไม่หมายความถึงภาชนะท่ีใช้บรรจุก๊าซเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ 

“โรงกลั่น” หมายความว่า โรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง สถานท่ีผลิตและจําหน่ายน้ํามัน
เชื้อเพลิงภายในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง 

(1) โรงแยกก๊าซในราชอาณาจักรที่ผลิตและจําหน่ายก๊าซเพื่อใช้ในราชอาณาจักรและ 
โรงอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและสารละลาย 

(2) จุดจําหน่ายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ในราชอาณาจักร (แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 1/2553 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาด
แคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

“สถานีบริการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีดําเนินกิจการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง โดยบริการ
จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะให้แก่ประชาชน แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการท่ีเป็นของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ และร้านค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 

 “โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า สถานประกอบการท่ีมีการเก็บรักษาก๊าซเพ่ือใช้
เป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบสําหรับกระบวนการผลิต โดยมีการเก็บรักษาและใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ
ตามประกาศกระทรวงพลังงานท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายหรือกฎกระทรวงท่ีออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงโรงอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม (แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาด
แคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

“ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีทําในราชอาณาจักร” หมายความว่า ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีผลิต
และจําหน่าย ณ โรงกลั่นเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร 

“ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีนําเข้า” หมายความว่า  ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีนําเข้าเพ่ือใช้ใน
ราชอาณาจักร 

“ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น” หมายความว่า ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นท่ีจําหน่ายให้แก่ผู้ค้า
น้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 

“ราคาขายปลีก” หมายความว่า ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีกําหนดโดยประกาศของ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือประกาศของคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ 

“ค่าการตลาด” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงรวมผลตอบแทนในการดําเนินธุรกิจ
ของเจ้าของสถานีบริการ ซ่ึงรับน้ํามันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าน้ํามัน และของผู้ค้าน้ํามันซ่ึงรับน้ํามันเชื้อเพลิงจาก
ผู้ผลิตและจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร หรือจากผู้นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใช้ในราชอาณาจักรแล้วแต่กรณี 

“ผู้บรรจุก๊าซ” หมายความว่าผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตเป็นผู้บรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้มตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่ง
นายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 
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 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ซ่ึงแต่งต้ังโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
ข้อ 4 ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(1) กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการคํานวณราคา และกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีทําใน

ราชอาณาจักร ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีนําเข้าเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร 
(2) กําหนดค่าการตลาดสําหรับการซ้ือขายน้ํามันเชื้อเพลิง 
(3) กําหนดค่าขนส่งไปยังคลังก๊าซและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก๊าซ ณ คลังก๊าซ 

ตลอดจนกําหนดราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซเป็นราคาเดียวกันทุกแห่งท่ัวราชอาณาจักร 
(4) กําหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนหรืออัตราเงินชดเชยสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทําใน

ราชอาณาจักร น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีส่งออก น้ํามันเชื้อเพลิงท่ี
จําหน่ายให้แก่เรือเพ่ือใช้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ก๊าซท่ีจําหน่ายเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร และก๊าซท่ี
ซ้ือหรือได้มาจากผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมซ่ึงผลิตได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติใน
ราชอาณาจักร (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

(5) กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน หรือไม่ให้ได้รับเงินชดเชย 
(6) กําหนดราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นและคํานวณราคาขายปลีก 
ข้อ 8 ในกรณีท่ีคณะกรรมการกําหนดให้มีการส่งเงินเข้ากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงท่ี

ทําในราชอาณาจักร ให้ผู้ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหน่ายเพ่ือใช้ในราชอาณาจักรส่งเงินเข้า
กองทุนตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีผลิตและจําหน่ายเพ่ือใช้ในราชอาณาจักรในอัตราท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

การส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งแก่กรมสรรพสามิตพร้อมกับการชําระภาษี
สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง (ถ้ามี) ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด 

ข้อ 9 ในกรณีท่ีคณะกรรมการกําหนดให้มีการส่งเงินเข้ากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงท่ี
นําเข้าให้ผู้นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในราชอาณาจักรส่งเงินเข้ากองทุนตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงท่ี
นําเข้าเพ่ือใช้ในราชอาณาจักรในอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งแก่ผู้รับชําระอากรขาเข้าพร้อมกับการชําระค่า
ภาษีอากรสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกรมศุลกากรกําหนด 

ข้อ 9/1 ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 
ท่ีจําหน่ายก๊าซ มีหน้าท่ีส่งเงินเข้ากองทุนตามปริมาณก๊าซท่ีจําหน่ายในอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด  

การส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งแก่สถาบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 
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ข้อ 10 ในกรณีท่ีคณะกรรมการกําหนดให้มีการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนสําหรับน้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ีทําในราชอาณาจักร ให้ผู้อํานวยการทําหน้าท่ีสั่งจ่ายเงินจากกองทุนชดเชยให้แก่ผู้ค้าน้ํามันตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีผลิตและ
จําหน่ายเพ่ือใช้ในราชอาณาจักรในอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

การขอรับเงินชดเชยตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นรายการแจ้งชนิดและปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
ดังกล่าวแก่กรมสรรพสามิตพร้อมกับการชําระภาษีสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง (ถ้ามี) และให้นําข้อ 8 วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

ข้อ 17 เพ่ือให้มีก๊าซสําหรับประชาชนใช้ในการหุงต้มอย่างพอเพียง ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ซ่ึงขายหรือจําหน่ายก๊าซท่ีบรรจุในถังก๊าซหุงต้ม ต้อง
จัดให้มีการบรรจุก๊าซใส่ถังก๊าซหุงต้ม และจําหน่ายให้ท่ัวถึงทุกอําเภอท่ีมีการใช้ ถังหุงต้มซ่ึงแสดง
เครื่องหมายการค้าของตน 

ในการบรรจุก๊าซหรือจําหน่ายตามวรรคหนึ่ง ผู้ค้าน้ํามันดังกล่าวอาจมอบหมายให้ผู้ค้า
น้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 รายอ่ืน หรือผู้บรรจุก๊าซเป็น
ผู้ดําเนินการแทนได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ทั้งนี้  การยื่นขออนุญาต  
การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกรมธุรกิจพลังงาน
กําหนด 

ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 หรือผู้
บรรจุก๊าซซ่ึงดําเนินการแทนผู้ค้าน้ํามันดังกล่าวต้องทําการปิดผนึกลิ้น (Valve) ถังก๊าซหุงต้มทุกครั้งท่ีบรรจุ
ก๊าซและต้องมีเครื่องหมายประจําตัวแสดงไว้ท่ีอุปกรณ์ปิดผนึกลิ้น (Seal) ถังก๊าซหุงต้ม โดยต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบของกรมธุรกิจพลังงานในการขอรับเครื่องหมายประจําตัว การปิดผนึกลิ้น การแสดง
เครื่องหมายประจําตัวและการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ข้างต้น 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพบว่าผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการแทนผู้ค้า
น้ํามันตามวรรคสองปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่กําหนดในวรรคสาม ไม่ว่าจะถูกดําเนินคดีหรือไม่ให้อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคสองได้ทุกราย และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่ีต้ังของผู้ถูกเพิกถอนทราบ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งเพิกถอนได้เฉพาะรายท่ีต้ังอยู่ในเขต
จังหวัดของตนและแจ้งให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานทราบ 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

ข้อ 18 ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือจําหน่ายหรือมีไว้จําหน่าย ซ่ึงก๊าซท่ีบรรจุใส่ถังก๊าซหุงต้มแล้ว
โดยไม่มีอุปกรณ์ปิดผนึกลิ้นหรือเครื่องหมายประจําตัวตามท่ีกําหนดในข้อ 17 วรรคสาม 

ข้อ 19 ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือจําหน่ายก๊าซให้แก่ผู้บรรจุก๊าซ หรือฝาก หรือกระทําด้วย
วิธีการใดๆ ให้ผู้บรรจุก๊าซมีก๊าซอยู่ในครอบครอง ยกเว้นก๊าซท่ีได้มาจากการเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน
ผู้ค้าน้ํามันตามข้อ 17 วรรคสอง หรือก๊าซท่ีบรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว 

ข้อ 20 ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ขายหรือจําหน่ายก๊าซให้แก่สถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้นก๊าซท่ีบรรจุ
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ในถังก๊าซหุงต้มแล้ว (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไข
และป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

ข้อ 21 ผู้บรรจุก๊าซต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ไม่ซ้ือหรือรับก๊าซ หรือรับฝาก หรือกระทําด้วยวิธีการใดๆ ให้มีก๊าซอยู่ในครอบครอง

ยกเว้นก๊าซท่ีได้มาจากการเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามข้อ 17 วรรคสอง หรือก๊าซท่ีบรรจุ
ในถังก๊าซหุงต้มแล้ว 

(2) ไม่นําก๊าซท่ีได้มาจากการเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามข้อ 17 วรรค
สองไปขายหรือจําหน่าย หรือใช้ในการอ่ืนก่อนนําไปบรรจุใส่ถังก๊าซหุงต้ม 

(3) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จําหน่าย และคงเหลือใน
แต่ละเดือนต่อกรมธุรกิจพลังงาน   ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลให้เป็นไปตามแบบ  รายการ  และระยะเวลาท่ี
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

ข้อ 22 เจ้าของสถานีบริการต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ซ้ือหรือรับก๊าซจากผู้ใดนอกจากผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ

การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ยกเว้นก๊าซท่ีบรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว 
(2) ไม่ขายหรือจําหน่ายก๊าซเป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะในวันและเวลาท่ีทางราชการ

กําหนดห้ามสําหรับขายหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ 
(3) ไม่บรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มเพ่ือขายหรือจําหน่ายให้ผู้อ่ืน 
(4) ไม่ขายหรือจําหน่ายก๊าซให้โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง 
(5) แจ้งข้อมูลเก่ียวกับปริมาณก๊าซท่ีซ้ือหรือได้มา ท่ีใช้ไป ท่ีจําหน่าย และคงเหลือในแต่ละ

เดือนต่อกรมธุรกิจพลังงาน   ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลให้เป็นไปตามแบบ  รายการ  และระยะเวลาที่อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

ข้อ 22/1 เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ซื้อหรือรับก๊าซจากผู้ใดนอกจากผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ

การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ยกเว้นก๊าซท่ีบรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว 
(2) แจ้งข้อมูลเก่ียวกับปริมาณก๊าซท่ีซ้ือหรือได้มา ท่ีใช้ไป ท่ีจําหน่าย และคงเหลือในแต่ละ

เดือนต่อกรมธุรกิจพลังงาน   ทั้งนี้  การแจ้งข้อมูลให้เป็นไปตามแบบ  รายการ  และระยะเวลาที่อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

ข้อ 22/2 ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 
ท่ีจําหน่ายก๊าซ ต้องแจ้งข้อมูลเก่ียวกับปริมาณก๊าซท่ีซ้ือหรือได้มา ท่ีใช้ไป ท่ีจําหน่ายและคงเหลือในแต่ละ
เดือนต่อกรมธุรกิจพลังงาน   ทั้งนี้  การแจ้งข้อมูลให้เป็นไปตามแบบ  รายการและระยะเวลาที่อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
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(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

ข้อ 23 ห้ามมิให้ผู้ใดนําก๊าซท่ีบรรจุในถังก๊าซหุงต้มไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ
หรือถ่ายก๊าซออกจากถังก๊าซหุงต้มนอกสถานท่ีบรรจุก๊าซ ไม่ว่าจะกระทําด้วยวิธีการใดๆ ท้ังสิ้น 

ข้อ 26 ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีส่งเงินเข้ากองทุนไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่
ครบตามจํานวนท่ีต้องส่ง หรือไม่ส่งเงินคืนกองทุนภายในเวลาท่ีกําหนด ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นส่งเงินตามจํานวนท่ีต้องส่ง หรือ
ตามจํานวนท่ีขาด หรือตามจํานวนท่ีต้องคืนเข้ากองทุน พร้อมท้ังเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสามต่อเดือนของ
จํานวนเงินดังกล่าว นับแต่วันท่ีครบกําหนดส่งเงินเข้ากองทุน จนกว่าจะครบแก่กรมสรรพสามิตสําหรับ
ผู้ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหน่ายเพ่ือใช้ในราชอาณาจักรและผู้ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง หรือแก่
กรมศุลกากรสําหรับผู้นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงและผู้ซ่ึงขายหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่เรือเพ่ือใช้
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือแก่สถาบันสําหรับผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้า
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ท่ีจําหน่ายก๊าซ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีกรมสรรพสามิตสําหรับผู้ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหน่ายเพ่ือใช้
ในราชอาณาจักรและผู้ส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกรมศุลกากรสําหรับผู้นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงและผู้ซ่ึงขาย
หรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่เรือเพ่ือใช้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือกรมธุรกิจพลังงานหรือ
สถาบันสําหรับผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ท่ีจําหน่าย
ก๊าซ เป็นผู้ตรวจพบว่ามีกรณีดังกล่าว ให้กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมธุรกิจพลังงานหรือสถาบัน 
แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าท่ีส่งเงินเข้ากองทุนส่งเงินตามจํานวนท่ีต้องส่ง หรือตามจํานวนท่ี
ขาด หรือตามจํานวนท่ีต้องคืนเข้ากองทุน พร้อมท้ังเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละหกต่อเดือนของจํานวนเงิน
ดังกล่าว นับแต่วันท่ีครบกําหนดส่งเงินเข้ากองทุนจนกว่าจะครบแก่กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือ
สถาบัน แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

หากพ้นกําหนดระยะเวลาตาม (2) แล้ว ผู้มีหน้าท่ีส่งเงินเข้ากองทุนไม่ได้ส่งเงินพร้อมท้ัง
เงินเพ่ิมหรือส่งไม่ครบตามจํานวนท่ีต้องส่ง ให้กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมธุรกิจพลังงานแล้วแต่
กรณี ดําเนินการให้มีการดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิงโดยเร็ว 

ให้ถือว่าเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) เป็นเงินท่ีต้องส่งเข้ากองทุนด้วย และในการคํานวณ
ระยะเวลาเพ่ือการคํานวณเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) นั้น หากมีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

ข้อ 27/1 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติตาม
คําสั่งนี้   ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศแต่งต้ังข้าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังกําหนดการออกบัตรประจําตัวและการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น
สําหรับการตรวจสอบในท้องท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศ
แต่งต้ังข้าราชการในสํานักงานพลังงานจังหวัด สํานักงานพาณิชย์จังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือ
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ตํารวจภูธรจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังกําหนดการออกบัตรประจําตัวและการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ี
จําเป็นสําหรับการตรวจสอบในท้องท่ีจังหวัดต่างๆ แต่ละจังหวัด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสํานักงาน โรงกลั่น สถานท่ีเก็บ สถานท่ีใช้ สถานท่ีบรรจุ สถานีบริการและ

สถานท่ีจําหน่ายก๊าซของผู้ค้าน้ํามัน ผู้บรรจุก๊าซ เจ้าของสถานีบริการ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้
จําหน่ายก๊าซท่ีบรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ 

(2) สั่งให้ผู้ค้าน้ํามัน ผู้บรรจุก๊าซ เจ้าของสถานีบริการ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้
จําหน่ายก๊าซท่ีบรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว แสดงบัญชีปริมาณก๊าซท่ีซื้อหรือได้มา ท่ีใช้ ท่ีจําหน่ายและคงเหลือ 
รวมท้ังเอกสารและหลักฐาน 

(3) เรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร และหลักฐานใดๆ มาให้ 
ณ ท่ีทําการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ค้าน้ํามัน ผู้บรรจุก๊าซ เจ้าของสถานีบริการ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้จําหน่าย
ก๊าซท่ีบรรจุในถังก๊าซหุงต้มแล้ว ต้องให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการ
ดําเนินการตามวรรคสองตามสมควร 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง) 

 

3.4 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดเง่ือนไขในการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551  

 

ประกาศฉบับนี้ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการค้า
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 เพ่ือป้องกันการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว เนื่องจากราคาขายปลีกในประเทศ
ตํ่ากว่าราคาตลาดโลกมากจึงมีแรงจูงใจให้ส่งออก ในขณะท่ีการผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน
ประเทศ ทําให้มีความจําเป็นต้องควบคุมการส่งออก โดยมีสาระสําคัญดังนี้  

1) ผู้ท่ีจะจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงได้
บรรจุในถังก๊าซหุงต้มออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้า
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ซ่ึงอยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน แจ้งให้กรมศุลกากร
ทราบ 

2) ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ที่จะ
จําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงได้บรรจุในถังก๊าซหุงต้มออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าท่ีได้ประทับอยู่ท่ีถังก๊าซหุงต้มนั้น 

3) การจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร ผู้ค้าน้ํามันต้องขอหนังสือรับรอง
จากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรในการตรวจปล่อยสินค้าทุกครั้ง ก่อน
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

4) การส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้ส่งออกได้เฉพาะท่าท่ีหรือด่านศุลกากรซ่ึงส่งของออก
ได้ทุกประเภทตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ในกรณีท่ีเป็นการส่งออกโดยผ่านเขตแดนทางบก ให้
ส่งออกได้เฉพาะท่ีเป็นจุดผ่านแดนถาวร เท่านั้น 

 



 

 

15 

 

3.5 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 และ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2556  

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานท้ัง 3 ฉบับนี้ออกตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ใช้บังคับกับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้ยานพาหนะสําหรับการ
ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการขนส่งทางเรือ หรือการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี
บรรจุลงในถังก๊าซหุงต้มแล้ว โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ทําการจําหน่าย จ่าย โอนก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ
ต้องมีการขนส่ง ไม่ว่าจะทําการขนส่งเอง หรือจ้างผู้ขนส่งตามมาตรา 12 เป็นผู้ขนส่ง หรือผู้ซ้ือหรือผู้รับโอน
นํายานพาหนะมารับเอง ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ต้องจัดทําใบกํากับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ
มอบต้นฉบับหรือสําเนาให้แก่ผู้ควบคุมยานพาหนะนํากํากับไปกับยานพาหนะท่ีใช้ขนส่งจนถึงสถานท่ีส่ง
มอบก๊าซปิโตรเลียมเหลวปลายทาง ท้ังนี้ ให้ผู้จัดทําใบกํากับการขนส่งลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย  

ใบกํากับการขนส่งดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีรายการซ่ึงมีข้อความท่ีชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อผู้ค้าน้ํามันท่ีจ่าย และสถานท่ีจ่ายต้นทาง โดยระบุท่ีอยู่ให้ชัดเจน 
(2) วันท่ีออกและเลขท่ีใบกํากับการขนส่ง  
(3) ชื่อผู้รับ และสถานท่ีส่งมอบปลายทาง โดยระบุท่ีอยู่และสถานภาพของผู้รับปลายทาง

ให้ชัดเจนว่าเป็นคลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ต้องระบุหมายเลข
ประจําตัวของผู้บรรจุก๊าซกรณีเป็นโรงบรรจุก๊าซ หรือเลขทะเบียนผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 11 กรณีเป็นสถานี
บริการก๊าซด้วย 

(4) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ขนส่ง และเลขท่ีใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 
(5) เลขทะเบียนยานพาหนะท่ีใช้ขนส่ง 
(6) วันและเวลาท่ียานพาหนะออกเดินทางจากสถานที่จ่ายต้นทาง และประมาณวัน

และเวลาท่ีถึงปลายทาง 
(7) ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีขนส่ง 
(8) ระบุหมายเลขประจําตรา (SEAL) ท่ีใช้ผนึกฝา ท่อรับและมิเตอร์จ่ายของยานพาหนะ

ท่ีขนส่งในแต่ละเท่ียว 
การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการข้างต้นสามารถกระทําได้โดยแก้ไข

หรือเปลี่ยนแปลงบนใบกํากับการขนส่งและลงลายมือชื่อกํากับลงในใบกํากับการขนส่งด้วย ยกเว้น
รายละเอียดของรายการตาม (3) และ (7) ให้กระทําได้โดยการจัดทําใบกํากับการขนส่งฉบับใหม่เท่านั้น 

ในกรณีท่ีมีการซ้ือหรือจําหน่าย จ่าย โอนก๊าซปิโตรเลียมเหลวระหว่างผู้ค้าน้ํามันตาม
มาตรา 7 ด้วยกันหลายทอด ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายท่ีทําการจําหน่าย จ่าย โอนและต้องมีการขนส่ง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังคลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นผู้จัดทําใบกํากับการขนส่ง 

2) การขนส่งโดยยานพาหนะเพียงเท่ียวเดียวเพ่ือไปส่งมอบ ณ สถานท่ีส่งมอบปลายทาง
หลายแห่ง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีท่ีสถานท่ีส่งมอบทุกแห่งเป็นสถานประกอบการประเภทเดียวกันเท่านั้น
และให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 จัดทําใบกํากับการขนส่งสําหรับสถานท่ีส่งมอบแต่ละแห่ง โดยต้องระบุรายการ
ตาม (3) และ (7) สําหรับการส่งมอบแต่ละแห่งให้ชัดเจน 



 

 

16 

 

3) ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 เก็บสําเนาใบกํากับการขนส่งไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
นับแต่วันท่ีจัดทําใบกํากับการขนส่ง 

4) ในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผู้ขนส่งต้องขนส่งไปส่งมอบให้ผู้รับปลายทางตามชื่อ
และสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีระบุไว้ในใบกํากับการขนส่ง 

5) เม่ือผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ได้ทําการจําหน่าย จ่าย โอนก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ
จัดทําใบกํากับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงมีสถานท่ีส่งมอบปลายทางเป็นโรงบรรจุก๊าซ ให้ผู้ค้าน้ํามัน
ตามมาตรา 7 ส่งใบกํากับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) พร้อมท้ังระบุ
ชื่อผู้ส่งและหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ไปยังกรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง อย่างช้าภายใน
กําหนดเวลา ดังนี้ 

(1) เม่ือได้จัดทําใบกํากับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ คลังก๊าซต้นทาง ให้ส่ง
อย่างช้าภายในกําหนด 15 นาที นับแต่เวลาท่ีได้จัดทําใบกํากับการขนส่งแล้วเสร็จ 

(2) เม่ือรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวถึงโรงบรรจุก๊าซปลายทาง ให้ผู้ค้าน้ํามันตาม
มาตรา 7 ดําเนินการให้ผู้บรรจุก๊าซท่ีตนแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนค้าต่าง หรือได้รับอนุญาตให้มอบหมายให้เป็น
ผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนตน ส่งใบกํากับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวตาม (1) ท่ีได้มีการลงลายมือชื่อ
รับรองการรับมอบก๊าซโดยเจ้าของโรงบรรจุก๊าซหรือในกรณีท่ีเจ้าของโรงบรรจุก๊าซไม่อยู่ให้พนักงานหรือ
ลูกจ้างท่ีจัดการดูแลโรงบรรจุก๊าซเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการรับมอบก๊าซแทน อย่างช้าภายในกําหนด 15 
นาที นับแต่เวลาท่ีรถขนส่งมาถึง 

ใบกํากับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม (1) และ (2) ต้องมี
ขนาดท่ีอ่านเห็นได้อย่างชัดเจน 

 

3.6 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลเก่ียวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ท่ีซ้ือหรือได้มา ท่ีใช้ไป ท่ีจําหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ.2554 

 

ประกาศฉบับนี้อาศัยอํานาจตามความในข้อ 21(3) 22(5) 22/1(2) และ 22/2 แห่งคําสั่ง
นายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2547 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2554  เพ่ือกําหนดให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ และโรงงานอุตสาหกรรม
รายงานข้อมูลการจําหน่ายและการซ้ือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นรายเดือน เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการซ้ือขาย
ระหว่างกัน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายงานปริมาณการจําหน่ายจ่ายโอนก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ให้โรงบรรจุ สถานีบริการ และโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ ธพ.ธ 218(1) ธพ.ธ 218(2) และ ธพ.ธ 218(3) 
ตามลําดับ เป็นรายเดือนภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

2) ให้โรงบรรจุ สถานีบริการ และโรงงานอุตสาหกรรม รายงานปริมาณการรับซ้ือรับโอน
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ตามแบบ ธพ.ธ 219(1) และ ธพ.ธ 219(2) เป็นรายเดือน 
ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
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3.7 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี และบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามคําส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 พ.ศ.2556  

 

ประกาศฉบับนี้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกําหนดแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 ประกอบกับข้อ 27/1 แห่งคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 
เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) แต่งต้ังให้ข้าราชการ เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี ดังนี้ 
(1) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทท่ัวไปต้ังแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป และ

ประเภทวิชาการต้ังแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(2) ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรท่ีมียศร้อยตํารวจตรี ข้ึนไป ในสังกัด
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

2) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี มีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติตาม
คําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 ในเขตท้องท่ี
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด  

3) ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกให้ต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

 

3.8 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามัน
ตามมาตรา 7 รายอื่น หรือผู้บรรจุก๊าซรายใดเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน  การขอรับและ
การแสดงเครื่องหมายประจําตัวของผู้บรรจุก๊าซ การปิดผนึกล้ินถังก๊าซหุงต้ม และการส่ังพักใช้
หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน พ.ศ.2555  

 

ระเบียบฉบับนี้ออกตามความในข้อ 17 แห่งคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 เรื่อง กําหนด
มาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554  เพ่ือกําหนดระเบียบในการยื่นขออนุญาต  การเปลี่ยนแปลง 
การยกเลิก และการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการมอบหมายบรรจุก๊าซแทน  รวมท้ัง การขอรับ
เครื่องหมายประจําตัวผู้บรรจุก๊าซ การปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้ม การแสดงเครื่องหมายประจําตัว และ
การดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) ให้ผู้บรรจุก๊าซท้ังผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 และผู้บรรจุก๊าซอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ขอรับเครื่องหมายประจําตัวของผู้บรรจุก๊าซ และให้
จัดทําเครื่องหมายประจําตัวท่ีได้รับไว้ท่ีอุปกรณ์ปิดผนึกลิ้นให้แล้วเสร็จ เพ่ือปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้มก่อน
ออกจําหน่าย เครื่องหมายประจําตัวของผู้บรรจุก๊าซ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ธพ และหมายเลขประจําตัว
ในกรอบสี่เหลี่ยม แสดงตามรูปภาพท่ี 5 
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รูปภาพท่ี 5 รูปแบบเครื่องหมายประจําตัวผู้บรรจุก๊าซ 
 

 
 

2) ในการดําเนินการบรรจุก๊าซ ผู้บรรจุก๊าซต้องปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้มให้แน่นหนาด้วย
อุปกรณ์ปิดผนึกลิ้นท่ีไม่ฉีกขาด หรือหลุดออกได้โดยง่าย และต้องแสดงเครื่องหมายประจําตัวของผู้บรรจุก๊าซ
ไว้ท่ีอุปกรณ์ปิดผนึกลิ้นให้ติดแน่น โดยเครื่องหมายประจําตัวท่ีแสดงต้องมีขนาดท่ีเห็นได้ชัดเจน  

3) ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ซ่ึงขาย หรือจําหน่ายก๊าซที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้มสามารถ
มอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายอ่ืน หรือผู้บรรจุก๊าซรายใดท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนได้ กรณีมีการ
มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ขอรับหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายอ่ืน หรือผู้บรรจุก๊าซรายใดเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนก่อนดําเนินการ
บรรจุก๊าซแทน โดยกรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายอ่ืน 
หรือผู้บรรจุก๊าซรายใดเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ตามแบบ นพ.ก 3 แสดงตาม
รูปภาพท่ี 6 โดยผู้ได้รับมอบหมายจะต้องแสดงหนังสือ นพ.ก 3 ไว้ในสถานประกอบการท่ีใช้บรรจุก๊าซโดย
เปิดเผยให้เห็นได้ชัดเจน 

4) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับชื่อ สถานท่ีต้ัง ตัวแทนค้าต่าง หรือการยกเลิกการ
มอบหมายให้เป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนจากท่ีได้รับหนังสืออนุญาต ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกดังกล่าวต่อกรมธุรกิจพลังงาน ภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วันท่ี
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก 

5) กรณีหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายอ่ืน หรือผู้บรรจุก๊าซ
รายใดเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามาตรา 7 ท่ีได้รับชํารุด หรือสูญหาย ให้ผู้ค้าน้ํามันตาม
มาตรา 7 ยื่นขอใบแทนหนังสืออนุญาตแทนฉบับเดิมต่อกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมส่งคืนฉบับเดิมท่ีชํารุดหรือ
หลักฐานการแจ้งความสูญหาย แล้วแต่กรณี 

6) กรณีต่อไปนี้เป็นการกระทําผิดซ่ึงผู้บรรจุก๊าซ ไม่ว่าจะถูกดําเนินคดีหรือไม่ อาจถูกสั่ง
พักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน  

6.1) บรรจุก๊าซโดยไม่ปิดผนึกลิ้น (Valve) ด้วยอุปกรณ์ปิดผนึกลิ้น (Seal) ท่ี
แสดงเครื่องหมายประจําตัวผู้บรรจุก๊าซ 

6.2) บรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้มท่ีมีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ํามันอ่ืนโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

6.3) บรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้มท่ีไม่เคยได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือถังก๊าซหุงต้มท่ีไม่ได้เป็นของผู้ค้า
น้ํามันตามมาตรา 7 
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6.4) นําก๊าซท่ีได้มาจากการเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 
ไปจําหน่าย หรือใช้ในการอ่ืนโดยไม่บรรจุใส่ถังก๊าซหุงต้ม 

 
รูปภาพท่ี 6 รูปแบบหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน 

 

 



 

 

20 

 

 
7) หลักเกณฑ์การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุ

ก๊าซแทน เป็นดังนี้ 
7.1) กรณีกระทําผิดตามข้อ 6.1) หรือ 6.2) 

       - ผิดครั้งท่ี 1 มีหนังสือแจ้งเตือนภาคทัณฑ์ 
       - ผิดครั้งท่ี 2 พักใช้หนังสืออนุญาตฯ 3 เดือน 
       - ผิดครั้งท่ี 3 เพิกถอนหนังสืออนุญาตฯ 

7.2) กรณีกระทําผิดตามข้อ 6.3) หรือ 6.4) 
- ผิดครั้งท่ี 1 พักใช้หนังสืออนุญาตฯ 1 ปี 

      - ผิดครั้งท่ี 2 เพิกถอนหนังสืออนุญาตฯ 
  หากมีการกระทําผิดเกิดข้ึนในระหว่างการถูกสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตฯ จะถูกเพิกถอน
หนังสืออนุญาตทันที ในกรณีท่ีถูกเพิกถอนหนังสืออนุญาตฯ จะไม่สามารถขอหนังสืออนุญาตฯ ใหม่ได้
จนกว่าจะพ้นเวลา 1 ปีนับแต่วันท่ีถูกเพิกถอน 

 

รูปภาพท่ี 7 กฎหมายท่ีออกตามพระราชกําหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชือ้เพลิง พ.ศ.2516 
 

 

มาตรา 3 นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังเพ่ือกําหนดมาตรการเก่ียวกับการผลิต 
การจําหน่าย การขนส่ง การมีไว้ในครอบครอง การสํารอง การส่งออก และ
นําเข้านํ้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด

มาตรา 5   ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าท่ี

มาตรา 8   ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังนายกรัฐมนตรี หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีซ่ึงส่ังตามมาตรา 3  ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ท้ังจําท้ังปรับ

คําส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะ             
การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กําหนดแบบและรายการ
ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว  (LPG) 
ท่ีซ้ือหรือได้มา ท่ีใช้ไป            

ท่ีจําหน่าย และคงเหลือใน
แต่ละเดือน
พ.ศ.2554

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เร่ือง แต่งต้ังพนกังาน

เจ้าหน้าท่ี และบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามคาํส่ัง
นายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547  

พ.ศ.2556

ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วย         
การอนญุาตให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 
มอบหมายให้ผู้ค้าน้าํมนัตามมาตรา 7 
รายอ่ืนหรือ ผู้บรรจุก๊าซรายใด เป็น

ผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน              
การขอรับและการแสดงเครื่องหมาย

ประจําตัวของผู้บรรจุก๊าซ การปิดผนึก
ล้ินถังก๊าซหุงต้ม และการส่ังพักใช้หรือ
เพิกถอนหนงัสืออนญุาตให้มอบหมาย

ให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน 
พ.ศ. 2555

พระราชกําหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลงิ พ.ศ.2516
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รูปภาพท่ี 8 กฎหมายท่ีออกตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 
 

 
 
  

พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

มาตรา 30 การขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ค้า
น้ํามันตามมาตรา 7 ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 
10 หรือ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 11 ต้อง
เป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

ห้ามมิให้ผู้ ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ...
ท่ีจะขนส่งคราวละต้ังแต่ 3,000 ลิตรขึ้นไป
ให้บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ผู้ขนส่งน้ํามันตามมาตรา 
12 ทําการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง...

มาตรา 56 ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษ จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 
200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา 30 วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือท้ังจําทั้งปรับ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนด
เงื่อนไขในการจําหนา่ยก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดวิธีการและ
เงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2555 
และท่ีแก้ไขเพิม่เติมโดย ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2556

มาตรา 24  ในกรณีท่ีมีความจําเป็น
เพ่ือป้องกันและแก้ไขการขาด
แคลนน้ํามันเช้ือเพลิง อธิบดีมี
อํานาจสั่งเป็นหนังสือหรือ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
ผู้ค้าน้ํามันงดจําหน่ายหรือให้
จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง
ชนิดใด …ในการนี้ อธิบดีจะ
กําหนดเง่ือนไขไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา 47 ผู้ค้าน้ํามันผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามคําส่ังหรือเง่ือนไขตามมาตรา 
24 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน   
1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 
บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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บทที ่4 
ระบบการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
4.1 กระบวนการจัดหา การขนส่ง และการจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีการจัดหามาจาก 3 แหล่ง คือ การผลิตจากโรงกลั่นน้ํามัน การผลิต
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และนําเข้ามาจากต่างประเทศ จากนั้นจะเข้าสู่ระบบการขนส่งเพ่ือนําไปเก็บ
รักษาไว้ในคลังก๊าซหรือจําหน่ายไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยมีรูปแบบการขนส่ง 4 วิธี  คือ  ทางท่อ ทางเรือ 
ทางรถไฟ และทางรถยนต์ 

คลังก๊าซ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) คลังก๊าซของโรงกลั่นน้ํามัน 2) คลังก๊าซหลัก
ของ ปตท. คือ คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตจากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติหน่วยท่ี 1, 2, 3 ,5 และ 6 จะถูกส่งเข้ามาเก็บไว้ท่ีคลังก๊าซหลักทางท่อก๊าซ เพ่ือจ่ายออกทางเรือ
จากคลังก๊าซเขาบ่อยา และจ่ายออกทางรถยนต์และรถไฟผ่านคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ นอกจากนั้น คลังก๊าซ
เขาบ่อยายังเป็นคลังรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวนําเข้าด้วย 3) คลังก๊าซภูมิภาคของ ปตท. จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ 
คลังนครสวรรค์ คลังลําปาง คลังขอนแก่น คลังสุราษฎร์ธานี และคลังสงขลา ซ่ึงรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาก
คลังก๊าซเขาบ่อยาและบ้านโรงโป๊ะเพ่ือเก็บรักษาและกระจายไปสู่พ้ืนท่ีห่างไกล 4) คลังก๊าซย่อยของผู้ค้า
น้ํามันตามมาตรา 7 รายอ่ืนซ่ึงมีขนาดเล็กกว่าเพ่ือรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากคลังก๊าซหลักของ ปตท. หรือ
โรงกลั่นน้ํามันเพ่ือกระจายไปยังผู้ใช้  

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหากยังไม่ขนส่งไปยังผู้ใช้โดยตรง จะถูกขนส่งไปเก็บรักษาไว้ท่ีคลังก๊าซ 
ภูมิภาคของ ปตท. และคลังก๊าซย่อยของผู้ค้าก๊าซรายอ่ืน  การขนส่งไปยังคลังนครสวรรค์และคลังขอนแก่น
เป็นการขนส่งทางรถยนต์และรถไฟ  คลังสุราษฎร์ธานีและคลังสงขลารับก๊าซทางเรือจากคลังเขาบ่อยาและ
โรงแยกก๊าซขนอม คลังลําปางรับทางรถยนต์เท่านั้น คลังก๊าซของผู้ค้ารายอ่ืนก็จะมีการขนส่งท้ังทางเรือและ
รถยนต์ด้วยเช่นกัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากคลังก๊าซภูมิภาคและคลังก๊าซย่อยจะขนส่งไปยังลูกค้าโดยทาง
รถยนต์ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 ท่ีอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช จะขนส่งทางเรือไปยังคลังก๊าซสุราษฎร์ธานีและคลังก๊าซสงขลา ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี
ผลิตจากโรงกลั่นน้ํามัน จะขนส่งท้ังทางเรือและรถยนต์ไปยังคลังย่อยของผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือไปสู่
ผู้บริโภคโดยตรง 

สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้ในการหุงต้มต้องทําการบรรจุใส่ถังก๊าซหุงต้มขนาดต่างๆ  
ได้แก่ 4 กิโลกรัม 7 กิโลกรัม 11.5 กิโลกรัม 13.5 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม หรือ 48 กิโลกรัม ท่ีโรงบรรจุก๊าซ 
แล้วจึงส่งต่อไปจําหน่ายผ่านร้านจําหน่ายก๊าซ ส่วนก๊าซท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ส่ง
โดยตรงจากคลังก๊าซ ก๊าซท่ีใช้ในรถยนต์จะส่งจากคลังก๊าซมาจําหน่ายผ่านสถานีบริการก๊าซสําหรับรถยนต์
โดยเฉพาะ  แสดงตามรูปภาพท่ี 9 
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รูปภาพท่ี 9 กระบวนการจัดหา การขนส่ง และการจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

 
 
4.2 ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นโครงสร้างตลาดแบบผู้ขายน้อยราย 
โดยปัจจุบันมีผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายใหญ่ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จํานวน 21 ราย ได้แก่  

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
2. บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 
4. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
5. บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) 
6. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
7. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
8. บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน) 
9. บริษัท ดับบลิวพี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 
10. บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากัด (มหาชน) 
11. บริษัท แสงทองอุตสาหกรรมถังแก๊ส จํากัด 
12. บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จํากัด 
13. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด  
14. บริษัท อูโน่แก๊ส จํากัด     

โรงแยกก๊าซระยอง
(5 แห่ง)

คลังก๊าซ
บ้านโรงโป๊ะ

โรงแยกก๊าซขนอม

คลังก๊าซนครสวรรค์

คลังก๊าซผู้ค้า ม.7

คลังก๊าซสุราษฎร์ฯ

คลังก๊าซสงขลา

นําเข้า

โรงบรรจุก๊าซ

ร้านจําหน่ายก๊าซ

ครัวเรือน

ปั๊มแอลพีจี

โรงงานอุตสาหกรรม

คลังก๊าซ 
เขาบ่อยา

โรงกลั่น
(6 แห่ง)

คลังก๊าซลําปาง

คลังก๊าซขอนแก่น

รถยนต์

คลังก๊าซผู้ค้า ม.7
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15. บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จํากัด  
16. บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
17. บริษัท ยูไนเต็ดแก๊ส จํากัด  
18. บริษัท พลังอัศวิน จํากัด (ยกเลิกทําการค้าต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2559) 
19. บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด 
20. บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
21. บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด 

 

ในจํานวนนี้ มีผู้ค้าท่ีเป็นโรงกลั่นน้ํามันท่ีผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวและจําหน่ายต่อให้กับ
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายอ่ืนโดยไม่มีการจําหน่ายให้ผู้ใช้โดยตรง จํานวน 3 ราย คือ  บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จํากัด(มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จํากัด(มหาชน) และบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด(มหาชน) 
ทําให้มีผู้ค้าท่ีทําการค้าขายอยู่ในตลาดจริงท้ังหมด 18 ราย โดยมีบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) เป็นผู้นําในตลาด 
มีส่วนแบ่งการตลาดเกือบครึ่งหนึ่งคือ ร้อยละ 43  ผู้ค้าท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดรองลงมา คือ กลุ่มบริษัท ยูนิค
แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากัด (มหาชน) 
โดยท้ัง 2 บริษัทเป็นเครือเดียวกัน ร้อยละ 19.5 ลําดับถัดมาคือ บริษัท ดับบลิวพี เอนเนอร์ยี่ จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเกิดจากการควบรวมบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท เวิลด์
แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด ร้อยละ 18 ทําให้ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีผู้ค้ารายใหญ่ท่ีแท้จริงเพียง 3 ราย
เท่านั้นซ่ึงครอบครองส่วนแบ่งการตลาดถึง ร้อยละ 80.5 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 19.5 เป็นส่วนแบ่งการตลาด
ของผู้ค้ารายย่อย จํานวน 13 ราย ได้แก่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด  บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จํากัด  
บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท พลังอัศวิน จํากัด บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด  
บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จํากัด  บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) บริษัท แสงทองอุตสาหกรรม ถังแก๊ส จํากัด 
บริษัท อูโน่แก๊ส จํากัด   บริษัท ยูไนเต็ดแก๊ส จํากัด   บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)              
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) แสดงตามรูปภาพท่ี 10 

 

รูปภาพท่ี 10 สัดส่วนการตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปี พ.ศ.2558 
 

 

ปตท.
43.0%

ดับบลิวพี
18.0%

ยูนิคแก๊ส
10.4%

สยามแก๊ส
9.1%

เอสซีจี
5.6%

พีเอพี
3.1%

ออร์คิด
2.3%
พลัง
อัศวิน
2.1%

ไทยแกส๊
1.6%

เอ็นเอส
1.1%

ทาคูนิ
0.9%

แสงทอง
0.9%อูโน่

0.8%
ยูไนเต็ด
0.6%

เอสโซ่
0.5%

บางจาก
0.2%

ไออาร์พีซี
0.004%
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เม่ือพิจารณาตลาดก๊าซหุงต้มพบว่ามีผู้ค้า จํานวน 10 ราย โดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ค้ารายใหญ่ท่ีสุด มีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 48.9 ภายใต้แบรนด์ “ปตท.” รองลงมายังคงเป็นเครือของ
บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากัด 
(มหาชน) ร้อยละ 29.2 ภายใต้แบรนด์ “ยูนิคแก๊ส” และ “สยามแก๊ส”   ลําดับถัดมา คือ บริษัท ดับบลิวพี 
เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการตลาด ร้อยละ 20.5 ภายใต้แบรนด์ “ปิคนิคแก๊ส” และ “เวิลด์แก๊ส” 
ท่ีเหลือร้อยละ 1.4 เป็นส่วนแบ่งตลาดของผู้ค้ารายเล็ก 6 ราย ได้แก่ บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด   
บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จํากัด  บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จํากัด  บริษัท อูโน่แก๊ส จํากัด 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ บริษัท พลังอัศวิน จํากัด  แสดงตามรูปภาพท่ี 11 

 

รูปภาพท่ี 11 สัดส่วนการตลาดก๊าซหุงต้ม ปี พ.ศ.2558 

 
 
ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงในสาขาอุตสาหกรรม มีผู้ค้าจํานวน 11 ราย 

ส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 55.2  รองลงมาคือ 
บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จํากัด(มหาชน) ร้อยละ 23.5 บริษัท ดับบลิวพี เอนเนอร์ยี่ จํากัด(มหาชน) 
ร้อยละ 13.5 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) ร้อยละ 4.4 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จํากัด 
ร้อยละ 2.7 ส่วนแบ่งตลาดท่ีเหลืออีกร้อยละ 0.7 เป็นของผู้ค้ารายเล็กจํานวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท ทาคูนิ 
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท อูโน่แก๊ส จํากัด  บริษัท ไทยแก๊ส 
คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จํากัด แสดงตาม
รูปภาพท่ี 12 
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รูปภาพท่ี 12 สัดส่วนการตลาดก๊าซอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2558 
 

 

ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ มีผู้ค้าในตลาดจํานวน 14 ราย ซ่ึง
นับว่ามีผู้ค้าในตลาดมากกว่าการจําหน่ายสาขาอ่ืน และสัดส่วนการตลาดก็มีการกระจายมากกว่าด้วยโดยไม่มี
ผู้ครองตลาดเกินกว่าครึ่ง โดยมีบริษัท ดับบลิวพี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ครองส่วนแบ่งการตลาดสูง
ท่ีสุด ร้อยละ 26.3 รองลงมาเป็นบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) ร้อยละ 18 และเครือของบริษัท ยูนิคแก๊ส 
แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 
16.9 บริษัท พีเอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จํากัด ร้อยละ 8 บริษัท พลังอัศวิน จํากัด ร้อยละ 6.4 บริษัท ออร์
คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด ร้อยละ 6  บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด ร้อยละ 4.9 บริษัท เอ็นเอส
แก๊ส แอลพีจี จํากัด ร้อยละ 3.3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  ร้อยละ 2.7 บริษัท แสงทอง
อุตสาหกรรม ถังแก๊ส จํากัด ร้อยละ 2.7 บริษัท อูโน่แก๊ส จํากัด ร้อยละ 2.4 บริษัท ยูไนเต็ดแก๊ส จํากัด ร้อย
ละ 1.9 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 0.5 แสดงตามรูปภาพท่ี 13 
 

รูปภาพท่ี 13 สัดส่วนการตลาดก๊าซรถยนต์ ปี พ.ศ.2558 
 

 

ปตท.
55.2%

ยูนิคแก๊ส
23.5%

ดับบลิวพี
13.5%

เอสโซ่
4.4%

พีเอพี
2.7%

ทาคูนิ
0.3%

ออร์คิด
0.2%

อูโน่
0.1%

ไทยแก๊ส
0.1%

ไออาร์
พีซี

0.03%

เอ็นเอส
0.01%

ดับบลิวพี
26.3%

ปตท.
18.0%

สยามแก๊ส
13.9%

พีเอพี
8.0%

พลังอัศวิน
6.4%

ออร์คิด
6.0%

ไทยแก๊ส
4.9%

เอ็นเอส
3.3%

ยูนิคแก๊ส
3.0%

ทาคูนิ
2.7%

แสงทอง
2.7%

อูโน่
2.4%

ยูไนเต็ด
1.9%

บางจาก
0.5%
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ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจําหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก โดยไม่รวมถึงโรงกลั่นน้ํามันท่ีมีการนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวไป
ใช้ในโรงงานปิโตรเคมีของตนเอง  ในตลาดนี้มีผู้ค้าจํานวนน้อยท่ีสุดเพียง 2 ราย เท่านั้น คือ บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด โดยมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 68 และ 32 ตามลําดับ 
สําหรับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด จะจําหน่ายให้กับบริษัทในเครือท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
ได้แก่ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จํากัด และบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด แสดงตามรูปภาพท่ี 14 

 

รูปภาพท่ี 14 สัดส่วนการตลาดวัตถุดิบปิโตรเคมี ปี พ.ศ.2558 
 

 
4.3 ระบบการค้าก๊าซหุงต้ม 

 

การค้าก๊าซหุงต้มจําเป็นต้องมีการจัดต้ังโรงบรรจุก๊าซหุงต้มกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาค
เพ่ือให้ประชาชนมีก๊าซหุงต้มใช้อย่างพอเพียงและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี โรงบรรจุก๊าซจะทําการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซหุงต้มขนาด 4 กิโลกรัม 7 กิโลกรัม 11.5 กิโลกรัม 13.5 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม 
และ 48 กิโลกรัม เพ่ือส่งไปจําหน่ายยังร้านจําหน่ายก๊าซเพ่ือนําไปขายให้กับประชาชนนําไปใช้เป็นก๊าซหุงต้ม 
ท้ังนี้ การจัดระบบการค้าก๊าซหุงต้มเริ่มมีมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 ซ่ึงเป็นการดําเนินการตามข้ันตอนการ
ยกเลิกการควบคุมราคาและการปรับปรุงระบบการค้าก๊าซหุงต้มให้มีความปลอดภัย ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีนโยบายตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และค่าการตลาดไว้ในระดับตํ่าเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดผลเสียกับระบบการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็น
อย่างมากโดยเฉพาะเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในระบบการค้า ทําให้ผู้จําหน่ายก๊าซต้องปรับตัวเพ่ือความ
อยู่รอดโดยปรับลดต้นทุนเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน ได้แก่ การละเว้นการซ่อมบํารุงถังก๊าซหุงต้มตามระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนดทําให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย การเอาเปรียบผู้บริโภคเพ่ือให้ได้กําไรสูงกว่าปกติ 
เช่น การบรรจุก๊าซลงถังก๊าซหุงต้มไม่เต็มตามน้ําหนักท่ีระบุไว้ข้างถัง การแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมเนื่องจากผู้ค้า
ก๊าซท่ีจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวตัดตอนให้กับโรงบรรจุก๊าซได้เปรียบในการแข่งขันเพราะหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายในการซ่อมบํารุงถังก๊าซหุงต้มทําให้ผู้ค้าก๊าซท่ีปฏิบัติถูกต้องมีต้นทุนสูงกว่าและไม่
สามารถแข่งขันได้  จึงได้มีการดําเนินการปรับระบบการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
โดยกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ท่ีจําหน่ายก๊าซหุงต้มต้องจัดให้มีการบรรจุก๊าซใส่ถัง
ก๊าซหุงต้มและจําหน่ายให้ท่ัวถึงทุกอําเภอท่ีมีการใช้ถังหุงต้มซ่ึงแสดงเครื่องหมายการค้าของตนเอง เพ่ือให้
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าก๊าซ) ต้องรับผิดชอบการบรรจุก๊าซลงถังก๊าซหุงต้มภายใต้เครื่องหมายการค้า

ปตท.
68%

เอสซีจี
32%
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ของตน เพ่ือป้องกันการปฏิเสธการรับผิดชอบต่อถังก๊าซหุงต้ม  การดําเนินการบรรจุก๊าซลงถังก๊าซหุงต้ม 
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 จะจัดต้ังโรงบรรจุก๊าซเองหรือจะมอบหมายให้โรงบรรจุก๊าซเอกชนท่ีได้รับการ
แต่งต้ังให้เป็นตัวแทนทําการบรรจุก๊าซให้ก็ได้ และต้องทําการปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้มทุกครั้งท่ีบรรจุก๊าซ 
และต้องมีเครื่องหมายประจําตัวผู้บรรจุก๊าซแสดงไว้ท่ีอุปกรณ์ปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้ม  เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของก๊าซหุงต้มได้ และเพ่ือเพ่ิมมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
และมีความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้ม โดยกําหนดบทลงโทษผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตาม
มาตรา 7 ท่ีกระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย มีโทษสูงสุดจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ 
ท้ังจําท้ังปรับ และอาจจะถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตมอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน 

โรงบรรจุก๊าซท่ัวประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 มีจํานวน 503 แห่ง รวมท้ังท่ีเป็น
ของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ดําเนินการเองและท่ีเป็นโรงบรรจุก๊าซเอกชนท่ีผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แต่งต้ัง
ให้เป็นตัวแทน ดังนี้  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีจํานวนโรงบรรจุก๊าซมากท่ีสุด 179 แห่ง รองลงมา
ได้แก่ บริษัท ดับบลิวพี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 121 แห่ง บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ 
จํากัด (มหาชน) และ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากัด (มหาชน) จํานวนบริษัทละ 89 แห่ง 
บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 13 แห่ง และท่ีเหลืออีก 12 แห่งเป็นของผู้ค้าก๊าซราย
ย่อย ดังแสดงตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนโรงบรรจุก๊าซแยกรายผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 

 
 

เม่ือพิจารณาจํานวนโรงบรรจุก๊าซแยกรายภาค พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน
โรงบรรจุก๊าซสูงท่ีสุด จํานวน 116 แห่ง รองลงมาคือ ภาคใต้ 103 แห่ง ภาคเหนือ 92 แห่ง ภาคตะวันออก
และภาคตะวันตกมีจํานวนเท่ากัน คือ 60 แห่ง ภาคกลางมีจํานวน 25 แห่ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จํานวน 47 แห่ง แสดงตามรูปภาพท่ี 15 

 
 
 

 

ผู้ค้าก๊าซ จํานวน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 179
บริษัท ดับบลิวพี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 121
บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน) 89
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากัด (มหาชน) 89
บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด 13
บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จํากัด 6
บริษัท อูโน่แก๊ส จํากัด 3
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 2
บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จํากัด 1

รวม 503
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รูปภาพท่ี 15 จํานวนโรงบรรจุก๊าซแยกรายภาค ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 
 

 
  

ภาคเหนือ
92 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
116 แห่ง

ภาคใต้
103 แห่ง

ภาคตะวันออก
60 แห่ง

ภาคกลาง
25 แห่ง

กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล

47 แห่ง

ภาคตะวันตก
60 แห่ง
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บทที่ 5 

นโยบายราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 
ประเทศไทยมีการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึง

ปี พ.ศ.2544 ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการควบคุมราคาในทุกองค์ประกอบต้ังแต่ราคา ณ โรงกลั่น ภาษี 
เงินกองทุน ราคาขายส่ง ตลอดจนค่าการตลาด  ในช่วงเวลาท่ีราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในตลาดโลกสูงข้ึน 
การพิจารณาทางเลือก คือ จะให้โรงกลั่นและโรงแยกก๊าซธรรมชาติรับภาระต้นทุนท่ีสูงข้ึน โดยไม่ยอมให้มี
การปรับราคา ณ โรงกลั่นและราคาขายส่งข้ึน หรือจะปรับราคา ณ โรงกลั่นให้สูงข้ึนเพ่ือชดเชยต้นทุนท่ี
สูงข้ึนของผู้ผลิต และใช้การจ่ายเงินชดเชยออกจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการควบคุมราคา
ขายปลีกให้อยู่ในระดับเดิม ในกรณีท่ีรัฐบาลเลือกการปรับราคา ณ โรงกลั่นให้สูงข้ึน จะมีเงินไหลออกจาก
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ทําให้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมีฐานะท่ีเลวลงและในบางครั้งก็ติดลบ 

รัฐบาลได้ยกเลิกนโยบายควบคุมราคาสําหรับผลิตภัณฑ์น้ํามันต่างๆ ในปี พ.ศ.2534 แต่
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวท่ีรัฐบาลยังคงนโยบายควบคุมราคาไว้อย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาจากการตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวและเห็นความจําเป็นท่ี
จะต้องแก้ไขการบิดเบือนราคา การดําเนินการเพ่ือยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีเป็น
รูปธรรมเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2542 ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้เห็นชอบแนวทางและข้ันตอนการยกเลิก
ควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพ่ือนําไปสู่ระบบ “ลอยตัวราคา” ตัวอย่างสมบูรณ์ จากการดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังกล่าว  นําไปสู่การประกาศยกเลิกควบคุมราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวตั้งแต่
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2544 โดยควบคุมเพียงราคา ณ โรงกลั่นและราคาขายส่ง ในหลักการผู้ค้าก๊าซสามารถ
กําหนดราคาขายปลีกและค่าการตลาดได้เอง แต่ในทางปฏิบัติยังมีการกํากับดูแลค่าการตลาดอยู่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีขายบรรจุถังเพ่ือการหุงต้มท่ีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
และกรมการค้าภายใน จะกํากับดูแลไม่ให้มีการกําหนดราคาเพ่ือเอาเปรียบผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมการ
แข่งขันเพ่ือกดดันไม่ให้ราคาสูงข้ึนจนกระทบผู้บริโภคมากเกินไป ระบบราคานี้เรียกว่าระบบ “ก่ึงลอยตัว” 
และได้มีการใช้ระบบราคานี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพราะรัฐบาลในยุคต่อมาไม่ตัดสินใจลอยตัวราคาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว เนื่องจากจะทําให้ราคาขายปลีกสูงข้ึน นอกจากนั้น ภาวะราคาน้ํามันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในตลาดโลกท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ.2547 ก็ทําให้รัฐบาลเห็นความจําเป็นในการควบคุมราคา ณ 
โรงกลั่นและราคาขายส่งเพ่ือเป็นเครื่องมือป้องกันไม่ให้ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ิมสูงข้ึนมากด้วย 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีโครงสร้างราคาเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์น้ํามันชนิดอ่ืน คือ มี 3 ระดับ 
ราคา ได้แก่ 1) ราคา ณ โรงกลั่น (ราคาผลิตจากโรงกลั่นน้ํามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และราคานําเข้า) 
2)  ราคาขายส่ง และ 3) ราคาขายปลีก แสดงตามรูปภาพท่ี 16 
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รูปภาพท่ี 16 โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

 
 
5.1 ราคา ณ โรงกล่ัน 

 

ราคา ณ โรงกลั่น คือ ราคาท่ีผู้ผลิตได้รับจากการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกจาก
โรงกลั่นน้ํามันหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติกรณีก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตในประเทศจากโรงกลั่นน้ํามันและ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หรือ ราคาท่ีผู้นําเข้าได้รับจากการจําหน่ายออกจากคลังนําเข้ากรณีก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ รัฐบาลได้ใช้นโยบายตรึงราคา ณ โรงกลั่นของก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือให้ราคา
ในประเทศอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างตํ่ามาโดยตลอด และในบางช่วงเวลาท่ีราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวใน
ตลาดโลก (Contract Price: CP หรือ ราคาประกาศเปโตรมิน ณ ราสทานูรา ซาอุดิอาระเบีย) สูงข้ึนมาก 
รัฐบาลจะใช้เงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไว้ให้อยู่ในระดับตํ่า 
หรือผลักภาระให้ผู้ผลิตโดยไม่ใช้เงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจ่ายชดเชย และได้กําหนดหลักเกณฑ์ท่ีใช้ใน
การคํานวณเพ่ือกําหนดราคา ณ โรงกลั่น เพ่ือให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลกและค่าเงินบาท 
อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมาได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคา ณ โรงกลั่นให้
สะท้อนต้นทุนการจัดหาของประเทศ และมีการบริหารจัดการต้นทุนท่ีแตกต่างกันของแหล่งจัดหาเพ่ือให้มี
ราคาเดียวกัน และยังคงมีการควบคุมราคา ณ โรงกลั่นอยู่จนถึงปัจจุบัน 

รัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยได้ใช้ความพยายามมาเป็นระยะเวลายาวนานท่ีจะยกเลิกการ
ควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  โดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ.25401  รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เห็นชอบให้
ปรับปรุงนโยบายราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยมีแนวทางยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่
ยังคงชดเชยค่าขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพ่ือให้ราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ คลังก๊าซเท่ากันท่ัว
ประเทศ   ต่อมา ในปี พ.ศ.25422 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย เห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการยกเลิก
การควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือนําไปสู่ระบบ “ลอยตัวราคา” อย่างสมบูรณ์  ข้ันตอนการยกเลิก
การควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการเพ่ือ
ซักซ้อมนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติ   ข้ันตอนท่ี 2 การยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก โดยลดราคา

                                                           

1มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 16 กันยายน 2540 อนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 4/2540 (ครั้งท่ี 65) วันท่ี 10 กันยายน 2540 เรื่อง นโยบายราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

2มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2542 อนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 1/2542 (ครั้งท่ี 67) วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่อง แนวทางการยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และแนวทางการปรับปรุงระบบการค้าและมาตรฐานความปลอดภัยก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ราคาขายปลีก ราคา ณ โรงกล่ัน= + ภาษี
สรรพสามิต

ภาษี
เทศบาล

กองทุน
นํ้ามันเชื้อเพลิง

+ + ภาษี
มูลค่าเพ่ิม

+ ค่าการตลาด ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ค่าการตลาด)

+ +

ราคาขายส่ง 

ราคาขายส่ง รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
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ขายส่งหน้าโรงกลั่นและติดตามตรวจสอบราคาขายปลีก ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินการภายหลังการยกเลิก
การควบคุมราคาขายปลีก และเตรียมการสู่การลอยตัวเต็มท่ี โดยให้ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นมีการ
เปลี่ยนแปลงตามตลาดโลก ให้มีมาตรการในการกํากับดูแลการกําหนดราคาและดําเนินการเม่ือพบการ
กําหนดราคาท่ีสูงเกินความเหมาะสม ข้ันตอนท่ี 4 การใช้ระบบราคา "ลอยตัวเต็มท่ี" โดยสมบูรณ์ ยกเลิก
การกําหนดราคาโดยรัฐ ทยอยลดอัตราเงินชดเชยค่าขนส่ง และใช้บัญชีค่าขนส่งมาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการ
กําหนดราคาของแต่ละจังหวัด การดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 ได้เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 และ
เสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2544 และได้เริ่มดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 2 ต่อเนื่องทันทีทําให้มีการประกาศยกเลิกการ
ควบคุมราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2544 ในรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ 
ชินวัตร แต่ยังคงมีการควบคุมราคา ณ โรงกลั่นและราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นอยู่ เรียกระบบราคานี้ว่าระบบ  
“ก่ึงลอยตัว” แต่ต่อมาได้เกิดวิกฤติการณ์ราคาน้ํามันแพง ทําให้รัฐบาลไม่ตัดสินใจปล่อยลอยตัวราคาตาม
ข้ันตอนต่อมา เนื่องจากจะส่งผลให้ราคาก๊าซปรับตัวสูงข้ึนมากและส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน  

อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามท่ีจะปรับปรุงการกําหนดราคา ณ โรงกลั่นให้สะท้อน
ราคาตลาดโลกได้ดียิ่งข้ึน ในปี พ.ศ.25503 รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การ
กําหนดราคา ณ โรงกลั่น โดยกําหนดเพดานท่ีต้นทุนการผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 บวกราคา
ส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (CP-19 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ร้อยละ 40 โดยให้ทยอยปรับสัดส่วนการผลิต
ระหว่างโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงกลั่นน้ํามันไปสู่ระดับจริง คือ 60 ต่อ 40 เริ่มท่ีสัดส่วนของโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติท่ีร้อยละ 95 ในไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ.2551 เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 7 มกราคม 2551 
และจะปรับเพ่ิมข้ึนทุกไตรมาสจนไปสู่ระดับ 60 ต่อ 40 ในไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ.2552  แต่รัฐบาลใน
ยุคต่อมาไม่ได้ดําเนินการปรับสัดส่วนอย่างต่อเนื่องตามแผน และในเดือนกุมภาพันธ์ 25514  รัฐบาล
นายสมัคร สุนทรเวช ได้ตัดสินใจชะลอแผนการทยอยปรับสัดส่วนไว้ โดยให้คงราคา ณ โรงกลั่นเท่ากับ
ต้นทุนการผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 95 บวกราคาส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ร้อยละ 5 ของ
เดือนมีนาคม 2551  และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 25515  รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ ได้ยกเลิก
หลักเกณฑ์การกําหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ โรงกลั่น โดยวิธีการกําหนดเพดานให้ประกอบด้วย
ต้นทุนการผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 บวกราคาส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ร้อยละ 40 
และได้ตรึงราคา ณ โรงกลั่นไว้ท่ีระดับเดิม   ต่อมาในปี พ.ศ.25526 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้
                                                           

3มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 6/2550 (ครั้งท่ี 23) วันท่ี 12 ตุลาคม 2550 
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

4มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 18 มีนาคม 2551 รับทราบตามมติคณะกรรมการโยบายพลังงานแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 2/2551 (ครั้งท่ี 121) วันท่ี 12 มีนาคม 2551 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) รับทราบตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 2/2551 (ครั้งท่ี 27) วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

5มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2551 (ครั้งท่ี 122) วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

6มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 28 มกราคม 2552 รับทราบตามมติคณะกรรมการโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2552 (ครั้งท่ี 123) วันท่ี 16 มกราคม 2552 เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
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ชะลอการพิจารณาปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกไป  โดยให้คงราคา ณ โรงกลั่นไว้ท่ีระดับเดิมเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย และในท่ีสุดได้ตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ 
โรงกลั่น อยู่ท่ีระดับ 332.7549 เหรียญสหรัฐต่อตัน7 และให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว สําหรับคํานวณ
ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ โรงกลั่นในแต่ละเดือน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลังในเดือนท่ี
ผ่านมา 1 เดือน ของอัตราถัวเฉลี่ยท่ีธนาคารพาณิชย์ขายให้ลูกค้าธนาคารท่ัวไป ประกาศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และให้รักษาระดับราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว และราคาขายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ณ คลังก๊าซเท่ากันท่ัวประเทศ โดยใช้เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นกลไกในการบริหาร
จัดการ ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นได้ถูกตรึงไว้ท่ีประมาณ 333 เหรียญสหรัฐต่อตัน ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2551 
จนถึงปลายปี พ.ศ.25578  รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างราคา
เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ีเหมาะสมระหว่างน้ํามันต่างชนิดและ
ผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังท่ีจะไม่ใช้
อย่างฟุ่มเฟือย ต่อมาในปี พ.ศ.25589 รัฐบาลได้เห็นชอบกรอบและแนวทางในการปรับโครงสร้างราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง ดังนี้ 

1. ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง 
2. ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช้ในภาคขนส่ง ควรจะมีอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีใกล้เคียงกัน 
3. กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงใช้เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
4. ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy) 
5. ค่าการตลาดควรอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
6. ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
7. เก็บเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันเชื้อเพลิงในแต่ละประเภท ในอัตราท่ีใกล้เคียง

กันตามค่าความร้อน 
นอกจากนั้น ได้กําหนดแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว ดังนี้ 1) ให้ยกเลิกการกําหนดราคา ณ โรงกลั่นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ท่ีระดับ 
332.7549 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) รับไป
กําหนดราคา ณ โรงกลั่นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมต่อไป  2) กําหนดราคาซ้ือ
ต้ังต้นของก๊าซปิโตรเลียมเหลวสําหรับการใช้ประเภทต่างๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกัน และ 3) ปรับเงินจ่ายเข้า
ออกกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงให้มีค่าใกล้ศูนย์ 

ต่อมาในเดือนมกราคม 255810 กบง. ได้กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณ ราคา ณ โรงกลั่น 
ซ่ึงเป็นราคาซ้ือต้ังต้นของราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยใช้ต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหาเฉลี่ยแบบ
                                                           

7มติคณะกรรมการโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 12/2552 (ครั้งท่ี 49) วันท่ี 27 สิงหาคม 2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดราคา ณ โรงกลั่นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

8คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ วันท่ี 12 กันยายน 2557 ข้อ 6.9 

9มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 6 มกราคม 2558 รับทราบตามมติคณะกรรมการโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 2/2557 
(ครั้งท่ี 147) วันท่ี 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง กรอบและแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

10มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 5/2558 (ครั้งท่ี 5) วันท่ี 7 มกราคม 2558 
เรื่อง แนวทางการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG   
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ถ่วงน้ําหนักตามปริมาณการผลิตและจัดหา และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์อีกครั้งในเดือนเมษายน 255811 เพ่ือ
กําหนดต้นทุนการผลิตจากแหล่งโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด ดังนี้ 

1. ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ คํานวณจากต้นทุนการผลิต
ท่ีแท้จริง ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนเนื้อก๊าซท่ีใช้เป็นวัตถุดิบ ค่าลงทุนก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ คลังก๊าซ 
และค่าดําเนินการ 

2. ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวของโรงกลั่นน้ํามัน ต้นทุนเป็นราคาตลาดโลก โดยอ้างอิง
ราคาตลาดโลก CP ลบ 20 เหรียญสหรัฐต่อตัน อ้างอิงจากค่าขนส่งจากประเทศไทยไปจีนตอนใต้   

3. ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวนําเข้าให้เป็นราคาตลาดโลก CP บวก 85 เหรียญสหรัฐต่อตัน   
4. ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตจากโรงแยกก๊าซบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด คํานวณ

จากต้นทุนท่ีแท้จริงซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนเนื้อก๊าซท่ีใช้เป็นวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capex) ค่า
ดําเนินการและค่าซ่อมบํารุงรักษา ค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต ค่าภาคหลวง 

5. กําหนดราคาซ้ือต้ังต้นของก๊าซปิโตรเลียมเหลวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก (LPG Pool) 
เพ่ือให้ราคาซ้ือต้ังต้นของก๊าซปิโตรเลียมเหลวสะท้อนต้นทุนการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวของประเทศ โดยใช้
ต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหา  (โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามัน และโรงอะโรเมติก นําเข้า 
และ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด) เฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักตามปริมาณการผลิตและจัดหาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 
เดือนเท่าท่ีมีการรายงานจากกรมธุรกิจพลังงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยท่ีธนาคารพาณิชย์ขายให้
ลูกค้าธนาคารท่ัวไป ท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยเดือนก่อนหน้า  

หลักเกณฑ์การคํานวณราคา ณ โรงกลั่นเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก (LPG Pool) เป็นดังนี้ 
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โดยท่ี 

LPGPool  คือ ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก (เหรียญสหรัฐต่อตัน และ บาทต่อ
กิโลกรัม) ประกาศราคาเป็นรายเดือน 

LPGGSP คือ ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 
  บาทต่อกิโลกรัม) 

LPGRef คือ ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตจากโรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก 
(เหรียญสหรัฐต่อตัน และ บาทต่อกิโลกรัม) 

LPGIm คือ ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากการนําเข้า (เหรียญสหรัฐต่อตัน และ บาทต่อกิโลกรัม) 
QGSP คือ ปริมาณการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (พันตันต่อเดือน) 

เฉลี่ย 3 เดือน เท่าท่ีมีการรายงานจากกรมธุรกิจพลังงาน 

                                                           

11มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 2/2558 (ครั้งท่ี 2) วันท่ี 3 เมษายน 2558 
เรื่อง โครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือนมีนาคม 2558 
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QRef คือ ปริมาณการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก ไม่
รวมที่ใช้เองเป็นเชื้อเพลิง  (พันตันต่อเดือน)  เฉลี่ย 3 เดือน  เท่าที่มีการรายงานจาก
กรมธุรกิจพลังงาน 

QIm คือ ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากการนําเข้าเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ (พันตันต่อ
เดือน) เฉลี่ย 3 เดือน เท่าท่ีมีการรายงานจากกรมธุรกิจพลังงาน 

QEp คือ ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร (พันตันต่อเดือน) เฉลี่ย 3 เดือน เท่าท่ีมีการรายงานจากกรมธุรกิจพลังงาน 

 QTotal  คือ ปริมาณการจัดหาท้ังหมด เท่ากับ QGSP + QRef + QIm + QEp 

 Ex คือ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยท่ีธนาคารพาณิชย์ขายให้ลูกค้าธนาคารท่ัวไป ท่ีประกาศโดย 
ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยเดือนก่อนหน้า (บาทต่อเหรียญสหรัฐ) 
ท้ังนี้ ปริมาณการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก 

ไม่รวมท่ีใช้เองเป็นเชื้อเพลิง และในส่วนของการนําเข้าจะครอบคลุมเฉพาะปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาก
การนําเข้าเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศเท่านั้น หลักเกณฑ์การกําหนดราคา ณ โรงกลั่นแบบเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักได้เริ่มใช้มาต้ังแต่วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 สําหรับหลักเกณฑ์การกําหนดราคา ณ โรงกลั่นต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงตามตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 หลักเกณฑ์การกําหนดราคา ณ โรงกลั่น 
 

ระยะเวลา หลักเกณฑ์การกําหนดราคา 
พ.ย. 32 – 22 พ.ค. 37 MIN CIF (Singapore POSTING) 
23 พ.ค. 37 – 28 พ.ค. 38 AVG FOB (Singapore POSTING) 
29 พ.ค. 38 – 26 พ.ย. 38 CP + $80 
27 พ.ย. 38 – 8 ต.ค. 40 200 ≤  0.5 x $200+ 0.5 x CP+$80 ≤  245 
9 ต.ค. 40 – 7 ธ.ค. 40 CP + $30 
8 ธ.ค. 40 – 1 ก.ค. 41 CP + $0 
2 ก.ค. 41 – 5 ก.ย. 42 CP + $15 
6 ก.ย. 42 – 1 เม.ย. 44 CP + $0 
2 เม.ย. 44 – 5 ส.ค. 44 CP – $10 
6 ส.ค. 44 – 7 เม.ย. 45 $200/TON ≤  CP – $16 
8 เม.ย. 45 – 9 ก.พ. 46 $185/TON ≤  CP – $16 
10 ก.พ. 46 – 21 ม.ค. 50 $185/TON ≤ CP – 16$ ≤  $315/TON 
22 ม.ค. 50 – พ.ย. 50 $185<CP-$16<[$315+(0.5(x/c)Px)/[1+(0.5(x/c))]                                    
พ.ย 50- มี.ค. 51 ต้นทุนการผลิตโรงแยกก๊าซ 95% +ราคาส่งออก 5% 
มี.ค. 51 – 1 ก.พ. 58 ตรึง $332.7549/TON 
2 ก.พ. 58 - ปัจจุบัน LPG Pool  (โรงแยก , โรงกลั่น , นําเข้า , ปตท.สผ.) 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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5.2 ราคาขายส่ง 
 

ราคาขายส่ง คือ ราคา ณ โรงกลั่น บวกภาษีต่างๆ และเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ท้ังนี้ 
ราคาขายส่งมี 2 ระดับ คือราคาขายส่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงเป็นราคาท่ีรัฐประกาศกําหนด และราคา
ขายส่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมซ่ึงเป็นราคาท่ีขายจริงออกจากคลังก๊าซ สําหรับภาษีท่ีเก็บจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว
มี 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต อัตรา 2.17 บาทต่อกิโลกรัม ภาษีเทศบาล อัตราร้อยละ 10 ของภาษี
สรรพสามิต คือ 0.217 บาทต่อกิโลกรัม และภาษีมูลค่าเพ่ิม อัตราร้อยละ 7 

ในอดีตท่ีผ่านมารัฐบาลมีการควบคุมราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและกําหนดราคาท่ี
ขายออกจากคลังก๊าซภูมิภาคของ ปตท. ท่ัวประเทศ จํานวน 5 แห่งให้มีราคาเดียวกันโดยใช้เงินจากกองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ่ายชดเชยค่าขนส่งจากคลังหลักซ่ึงเป็นศูนย์กลางการจ่ายของ ปตท. ท่ีจังหวัดชลบุรี  
คือ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ โดยการขนส่งทางรถยนต์และรถไฟไปยังคลังก๊าซภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ คลังก๊าซจังหวัดนครสวรรค์ คลังก๊าซจังหวัดลําปาง คลังก๊าซจังหวัดขอนแก่น 
และจากคลังก๊าซเขาบ่อยา โดยการขนส่งทางเรือไปภาคใต้ท่ีคลังก๊าซจังหวัดสงขลาและคลังก๊าซจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพ่ือสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนโดยให้ได้ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในราคาเดียวกันท่ัว
ประเทศ   

ต่อมาต้ังแต่วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 255912 กบง. ได้ยกเลิกการจ่ายชดเชยค่าขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวทุกคลังก๊าซท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นการดําเนินการตาม Roadmap เพ่ือเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว13 โดยในการดําเนินการระยะท่ี 1 จะต้องยกเลิกมาตรการต่างๆ ท่ีไม่เอ้ือต่อการแข่งขัน ซ่ึง
การจ่ายชดเชยค่าขนส่งให้กับ ปตท. ทําให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายอ่ืนไม่สามารถแข่งขันได้ และไม่เอ้ือ
ต่อการลงทุนเพ่ือก่อสร้างคลังเก็บก๊าซในภูมิภาคของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายอ่ืน และต้องพ่ึงพา ปตท. 
เป็นผู้จัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้ แม้ว่าจะไม่มีการจ่ายเงินชดเชยค่าขนส่งแล้ว แต่ยังคงมีการควบคุมราคา
ขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ คลังก๊าซภูมิภาคในแต่ละพ้ืนท่ีอยู่ โดยภายหลังยกเลิกชดเชยค่าขนส่งให้ราคา
เพ่ิมข้ึนได้ไม่เกินกว่าอัตราค่าขนส่งท่ีระบุไว้ในบัญชีค่าขนส่งอ้างอิงตามประกาศ กบง. ฉบับท่ี 54 พ.ศ.2546  
เรื่อง การกําหนดค่าขนส่งก๊าซไปยังคลังก๊าซต่างๆ โดยกําหนดให้ค่าขนส่งไปยังคลังก๊าซท่ีจังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดลําปาง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา อยู่ท่ีระดับ 1.0100 บาทต่อกิโลกรัม 
2.0100 บาทต่อกิโลกรัม 1.4030 บาทต่อกิโลกรัม 0.3357 บาทต่อกิโลกรัม และ 0.3561 บาทต่อกิโลกรัม 
ตามลําดับ ส่งผลให้ราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีคลังก๊าซในภูมิภาคมีราคาแตกต่างกันตามค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งอัตราเดิม โดยราคาขายส่งหน้าคลังก๊าซ ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 แสดงตามรูปภาพท่ี 17 

 
 
 
 
 

                                                           

12มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 3/2559 (ครั้งท่ี 15) วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง โครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และการดําเนินการตาม Roadmap ในข้ันตอนท่ี 2 

13มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 2/2559 (ครั้งท่ี 14) วันท่ี 20 มกราคม 2559 
เรื่อง Roadmap การดําเนินงานเพ่ือเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG 
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รูปภาพท่ี 17 ราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหน้าคลังก๊าซ ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559  
 

 
 

 

5.3 ราคาขายปลีก 
 

ราคาขายปลีก คือ ราคาขายส่ง บวก ค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพ่ิมของค่าการตลาด 
เป็นราคาท่ีผู้ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องรับภาระในท่ีสุด ค่าการตลาดของก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีการปรับ
น้อยมาก คือ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2524 จนถึงปัจจุบันมีการปรับข้ึนเพียง 0.90 บาทต่อกิโลกรัม จาก 2.3566 บาท
ต่อกิโลกรัม เป็น 3.2566 บาทต่อกิโลกรัม รัฐบาลได้ใช้นโยบายควบคุมราคาขายปลีกมาต้ังแต่ประมาณปี 
พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นช่วงวิกฤติการณ์น้ํามันโลกครั้งท่ี 2 โดยใช้เงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงซ่ึงเก็บจากน้ํามัน
เบนซินและน้ํามันชนิดอ่ืนจ่ายชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลว เม่ือราคาตลาดโลกสูงข้ึนกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ไม่มีเงินพอท่ีจะจ่ายชดเชยได้ ทําให้มีหนี้ชดเชยท่ีต้องจ่ายให้กับผู้ผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นแรงกดดันให้
รัฐบาลต้องยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ยังคงควบคุมราคา ณ โรงกลั่นและ
ราคาขายส่ง  ส่งผลให้ผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวสามารถกําหนดราคาขายปลีกได้เอง แต่เนื่องจากภาครัฐมี
การกํากับดูแลราคาก๊าซหุงต้มทําให้ราคาขายปลีกไม่สามารถปรับเพ่ิมข้ึนได้มากนัก นับต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน 2544 ท่ีมีการยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกได้มีการปรับราคาจาก 12.61 บาทต่อกิโลกรัม 
มาอยู่ท่ีระดับ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนมีนาคม 2551 และถูกตรึงไว้ท่ีระดับนี้เป็นเวลานานหลายปี  

คลังลําปาง

คลังขอนแก่น

คลังนครสวรรค์

คลังชลบุรี

คลังสุราษฎร์ธานี

คลังสงขลา

17.7160 
บาท/กก.

17.1090
บาท/กก.

16.7160
บาท/กก.

16.0417
บาท/กก.

16.0621
บาท/กก.

15.7060
บาท/กก.
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ในช่วงเวลานั้นราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึนมากทําให้ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีรัฐควบคุมมีราคา
ตํ่ากว่าเชื้อเพลิงอ่ืนมาก ส่งผลให้ปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจนเกิน
กว่าความสามารถผลิตในประเทศ ทําให้ต้องมีการนําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ิมสูงข้ึนเป็นลําดับ กองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิงจึงต้องจ่ายเงินชดเชยราคาการนําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นจํานวนมาก ดังนั้น หากไม่มี
การปรับราคาขายปลีกจะไม่สามารถหยุดยั้งการขยายตัวของความต้องการใช้ได้ และกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
จะต้องรับภาระเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ จึงเป็นแรงผลักดันให้ต้องดําเนินการปรับราคาขายปลีกในท่ีสุด โดยให้
ทยอยปรับข้ึนราคาในสาขาท่ีไม่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ก่อนและปรับข้ึนราคาก๊าซหุงต้มในท่ีสุด 

การปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวเริ่มดําเนินการในปี พ.ศ.255414  ในรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซ่ึงมีนโยบายลดค่าครองชีพเก่ียวกับสินค้าด้านพลังงาน โดยมีมาตรการตรึงราคา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสําหรับภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง และให้ทยอยปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวใน
ภาคอุตสาหกรรมให้สะท้อนต้นทุนโรงกลั่นน้ํามันซ่ึงคํานวณจาก ร้อยละ 76 ของราคา CP และร้อยละ 24 
ของราคา ณ โรงกลั่นท่ี 332.7549 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปรับราคาขายปลีกไตรมาสละ 1 ครั้ง จํานวน 4 
ครั้งๆ ละ 3 บาทต่อกิโลกรัม การปรับราคาขายปลีกในสาขาอุตสาหกรรมดังกล่าวใช้วิธีการกําหนดให้ผู้ค้า
น้ํามันตามมาตรา 7 ท่ีจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวส่งเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากการจําหน่ายให้
สาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนไตรมาสละ 2.8037 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ือให้ราคาขายปลีกในสาขาอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึนไตรมาสละ 3 บาทต่อกิโลกรัม  โดยเริ่มปรับราคาต้ังแต่วันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 และมอบหมายให้
กรมธุรกิจพลังงาน ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการลักลอบใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวผิดประเภท โดยยัง
ตรึงราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคครัวเรือนและขนส่ง ส่งผลให้ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ภาคอุตสาหกรรมปรับเพ่ิมข้ึนทันทีจาก 18.13 บาทต่อกิโลกรัม  เป็นดังนี้ ระหว่างวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 – 
30 กันยายน 2554 เป็น 21.13 บาทต่อกิโลกรัม  ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 เป็น 
24.13 บาทต่อกิโลกรัม ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2554 – 31 มีนาคม 2555 เป็น 27.13 บาทต่อกิโลกรัม 
และระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 เป็น 30.13 บาทต่อกิโลกรัม15 

ในเดือนตุลาคม 255416 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตัดสินใจปรับข้ึนราคาขายปลีก
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสาขาขนส่งเดือนละ 0.75 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 0.41 บาทต่อลิตร จนไปสู่ระดับต้นทุน
โรงกลั่นน้ํามัน โดยกําหนดให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 นําส่งเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากการจําหน่าย
ให้สาขาขนส่งเพ่ือให้ราคาขายปลีกเพ่ิมสูงข้ึน ได้เริ่มปรับราคาต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2555 และก่อนเริ่ม
ปรับราคาได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบโดยจัดทําบัตรเครดิตพลังงาน และปรับเปลี่ยนรถแท็กซ่ีท่ีใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นเอ็นจีวี นอกจากนั้น ยังได้กําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กิโลกรัมละ 1 บาท ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 
                                                           

14มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการโยบายพลังงานแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 3/2554 (ครั้งท่ี 136) วันท่ี 27 เมษายน 2554 เรื่อง นโยบายการชดเชยราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) และก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) 

15มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 30/2554 (ครั้งท่ี 88) วันท่ี 11 กรกฎาคม 
2554 เรื่อง แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซในภาคอุตสาหกรรม 

16มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 4 ตุลาคม 2554 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 
5/2554 (ครั้งท่ี 138) วันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง นโยบายการกําหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
และก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) 
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โดยยังคงตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคครัวเรือน  ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 255517 ได้ยกเลิกการปรับ
ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจําหน่ายให้สาขาอุตสาหกรรมและสาขาขนส่งให้สะท้อนต้นทุนโรงกลั่นน้ํามัน
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันท่ี 27 เมษายน 2554 และวันท่ี 30 กันยายน 
2554  โดยต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ให้ กบง. พิจารณาปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ภาคอุตสาหกรรมในแต่ละเดือนได้ตามความเหมาะสมโดยไม่เกินต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงกลั่น
น้ํามัน และต่อมา กบง. ได้กําหนดเพดานราคาไว้ท่ีระดับ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวสาขาอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือนยกเว้นในเดือนท่ีต้นทุนของโรงกลั่นสูงกว่า
เพดาน 30.13 บาทต่อกิโลกรัม18  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวสาขาขนส่งได้ตรึงราคาขายปลีกไว้ท่ี 21.13 
บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 ถึง 15 สิงหาคม 2555 และหลังจากนั้นให้ กบง. 
พิจารณาการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคขนส่งให้ราคาไม่เกินต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมเหลว
จากโรงกลั่นน้ํามัน โดย กบง. ได้เพ่ิมอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ํามันสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจําหน่ายให้
สาขาขนส่ง ส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพ่ิมข้ึน 0.25 บาทต่อกิโลกรัม จาก 21.13 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 
21.38 บาทต่อกิโลกรัม ต้ังแต่วันท่ี 16 สิงหาคม 255519  

ในเดือนสิงหาคม 255620 รัฐบาลได้ตัดสินใจให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สาขาครัวเรือนหรือก๊าซหุงต้ม โดยให้ปรับข้ึนเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2556 
จนสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ี 24.82 บาทต่อกิโลกรัม และมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม ท้ังในส่วนของครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ 
แผงลอยอาหาร ดังนี้ 1) ครัวเรือนรายได้น้อย ช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัมต่อ 3 เดือน 
2) ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ช่วยเหลือตามการใช้จริงไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อเดือน  ท้ังนี้ ผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือสามารถเลือกใช้ถังขนาดใดก็ได้ แต่ไม่เกินขนาดถัง 15 กิโลกรัม ราคาก๊าซหุงต้มได้ปรับเพ่ิมข้ึน 9 
ครั้ง รวม 4.50 บาทต่อกิโลกรัม จาก 18.13 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 22.63 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือน
พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ตรึงราคาก๊าซหุงต้มไว้ท่ี 22.63 บาทต่อกิโลกรัม ต้ังแต่
วันท่ี 1 มิถุนายน 255721 เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน  และต่อมาในรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวสาขาขนส่งเพ่ิม 0.62 บาทต่อกิโลกรัม จาก 

                                                           

17มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2555 (ครั้งท่ี 141) วันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ 
NGV และก๊าซ LPG 

18มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 8/2555 (ครั้งท่ี 105) วันท่ี 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV และก๊าซ LPG 

19มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 24/2555 (ครั้งท่ี 121) วันท่ี 14 สิงหาคม 
2555 เรื่อง แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV และก๊าซ LPG 

20มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 13 สิงหาคม 2556 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 
2/2556 (ครั้งท่ี 145) วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ภาคครัวเรือน 

21มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 1/2557 (ครั้งท่ี 1) วันท่ี 12 มิถุนายน 2557 
เรื่อง รักษาระดับราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนให้เท่ากับเดือนพฤษภาคม 2557 



 

 

40 

 

21.38 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 22.00 บาทต่อกิโลกรัม ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 255722 และปรับราคาเพ่ิมข้ึน
อีกครั้งในวันท่ี 21 ตุลาคม 255723 อีก 0.63 บาทต่อกิโลกรัม จาก 22.00 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 22.63 
บาทต่อกิโลกรัม เพ่ือให้เท่ากับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม หลังจากนั้นรัฐบาลได้ปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม
และก๊าซขนส่งเพ่ิมข้ึนพร้อมกันอีกจํานวน 2 ครั้ง เพ่ือให้สะท้อนต้นทุนการจัดหามากข้ึน ครั้งแรกจํานวน 
0.50 บาทต่อกิโลกรัม จาก 22.63 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 23.13 บาทต่อกิโลกรัม ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 
255724 และครั้งท่ี 2 ปรับเพ่ิมข้ึนอีก 1.03 บาทต่อกิโลกรัม จาก 23.13 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 24.16 บาท
ต่อกิโลกรัม ในวันท่ี 3 ธันวาคม 255725 เพ่ือให้อยู่ในระดับเดียวกับราคาจําหน่ายในสาขาอุตสาหกรรม 
ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม สาขาขนส่ง และอุตสาหกรรมกลับมามีราคาเท่ากันอีกครั้ง และให้กําหนด
ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมให้เท่ากันและเป็นไปตาม
ต้นทุนโรงกลั่นน้ํามัน นับเป็นจุดสิ้นสุดของระบบราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหลายราคา ต่อมาต้ังแต่
วันท่ี 1 มกราคม 255826  กบง. ได้ยกเลิกการกําหนดราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคอุตสาหกรรม 
ภาคครัวเรือน และภาคขนส่งให้เป็นไปตามต้นทุนโรงกลั่นน้ํามันตามมติ กบง. วันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 
และวันท่ี 2 ธันวาคม 2557  และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกําหนดราคา ณ โรงกลั่นจากแหล่งผลิตและ
แหล่งจัดหาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก พร้อมท้ังยกเลิกการกําหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนสําหรับก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ก๊าซโพรเพน และก๊าซบิวเทนท่ีผลิตจากโรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพ่ือนํามาใช้
เป็นวัตถุดิบในโรงอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม จํานวน 1 บาทต่อกิโลกรัม ต้ังแต่วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการใช้กลไกของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงบริหารจัดการราคาขายปลีกอยู่  โดยในวันท่ี 
29 กุมภาพันธ์ 2559 กําหนดราคาขาย ณ โรงกลั่นน้ํามัน และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และราคานําเข้า ซ่ึง
คํานวณแบบเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามแหล่งจัดหาไว้ ท่ีระดับ 13.7306 บาทต่อกิโลกรัม เม่ือรวมภาษี
สรรพสามิต ภาษีเทศบาล (ร้อยละ 10 ของอัตราภาษีสรรพสามิต) เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ทําให้ราคา
ขายส่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมอยู่ท่ีระดับ 15.7060 บาทต่อกิโลกรัม เม่ือรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าการตลาด 
ทําให้ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามโครงสร้างราคาท่ี
ประกาศโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2558 อยู่ท่ี 20.29 บาทต่อ
กิโลกรัม แสดงตามตารางท่ี 3 

 
 

 

                                                           

22มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 12/2557 (ครั้งท่ี 186) วันท่ี 30 กันยายน 2557 
เรื่อง แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่ง 

23มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 14/2557 (ครั้งท่ี 188) วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 
เรื่อง การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

24มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 15/2557 (ครั้งท่ี 189) วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 
เรื่อง การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

25มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 1/2557 (ครั้งท่ี 1) วันท่ี 2 ธันวาคม 2557 
เรื่อง แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่ง 

26มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 5/2558 (ครั้งท่ี 5) วันท่ี 7 มกราคม 2558 
เรื่อง แนวทางการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG 
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ตารางท่ี 3 โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2558 
 

โครงสร้าง บาทต่อกิโลกรัม 
ราคา ณ โรงกลั่น 13.7306  
ภาษีสรรพสามิต 2.1700  
ภาษีเทศบาล 0.2170  
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง -0.4116  
ราคาขายส่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 15.7060  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1.0994  
ราคาขายส่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 16.8054  
ค่าการตลาด 3.2566  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าการตลาด  0.2280  
ราคาขายปลีก 20.29  

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
  



 

 

42 

 

 
บทที่ 6 

ผลกระทบจากนโยบายราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

6.1 ผลกระทบด้านบวก 
 

6.1.1 ลดค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อ 
 

การควบคุมราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้ในระดับตํ่าช่วยลดค่าครองชีพของ
ประชาชน  โดยเฉพาะท่ีเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการหุงต้มอาหาร ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนด้านอาหาร นโยบาย
ตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงมีส่วนช่วยลดอัตราเงินเฟ้อ และในช่วงหลังท่ีมีการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน นโยบายตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวยังทําให้
ต้นทุนบางส่วนของการเดินทาง การขนส่ง และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดตํ่าลงในระดับหนึ่งอีกด้วย 

 

6.1.2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการหุงต้มอาหารก่อให้เกิดผลดีในด้านความสะอาด ความ
สะดวก และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ดังนั้น การทําให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีราคาตํ่าเป็น
การส่งเสริมให้ครัวเรือน ร้านอาหาร และหน่วยงานต่างๆ หันมาใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการหุงต้มอาหาร
มากข้ึน ผลดีท่ีเกิดข้ึนจากการส่งเสริมนี้ คือ การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวทดแทนเชื้อเพลิงด้ังเดิม เช่น ฟืน
และถ่านไม้ อันเป็นการใช้เชื้อเพลิงท่ีสะอาดและสะดวกกว่าเพ่ือทดแทน อีกท้ังยังช่วยบรรเทาปัญหาตัดไม้
ทําลายป่าได้อีกทางหนึ่งด้วย ในปัจจุบันมีการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือการหุงต้มอย่างแพร่หลายท้ังในเขต
เมืองและในเขตชนบท 

 

6.1.3 ความเท่าเทียมกันระหว่างเมืองและชนบท 
 

การกําหนดให้ราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหน้าคลังก๊าซ ปตท. ท่ัวประเทศอยู่ใน
ระดับท่ีเท่ากัน เป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างประชาชนในเมืองกับประชาชนในชนบทท่ี
ห่างไกล โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงเชื้อเพลิงเพ่ือการหุงต้มได้ในต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก 
 

6.2 ผลกระทบด้านลบ 
 

 นโยบายตรึงราคาไม่ได้มีแต่ผลดีเพียงด้านเดียว การบิดเบือนราคาทําให้ประชาชนเข้าใจ
ว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นของมีราคาถูกก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบท่ีจะนําพาประเทศไปในทิศทางท่ีมี
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงด้านพลังงาน ระบบ
เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนี้ 

 

6.2.1 การใช้อย่างไม่ประหยัดและไม่มีประสิทธิภาพ 
 

หากนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช้เฉพาะเพ่ือการหุงต้มจะไม่ทําให้มีปริมาณใช้เพ่ิมข้ึนมาก 
ท้ังนี้ เพราะจากข้อมูลในอดีตพบว่าโดยปกติปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือการหุงต้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ปีละประมาณร้อยละ 3 แต่ปรากฏว่าความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในช่วงปี พ.ศ.2547-2557 มี
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อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 เนื่องจากการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเวลานานในขณะท่ีราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนๆ ได้ปรับตัวสูงข้ึนตามราคาตลาดโลก ทําให้ปริมาณความต้องการใช้ซ่ึงเคยมีปริมาณ
ตํ่ากว่าปริมาณผลิตภายในประเทศและมีการส่งออกมาเป็นเวลานาน ต้องเริ่มมีการนําเข้าต้ังแต่เดือน
เมษายน 2551 จนถึงเดือนธันวาคม 2558 มีปริมาณนําเข้ารวม 11 ล้านตัน แสดงตามรูปภาพท่ี 18 

 

รูปภาพท่ี 18 ภาพรวมการผลิต นําเข้า จําหน่าย และส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
 

 
 
 

ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างตํ่ามาโดยตลอดเม่ือเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันชนิดอ่ืน เป็นสาเหตุให้เกิดการบิดเบือนพฤติกรรมการใช้ โดยนําไปใช้ในทางอ่ืนท่ีไม่ใช่
วัตถุประสงค์เพ่ือการใช้เป็นก๊าซหุงต้ม เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม ใช้
เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงกลั่นน้ํามันนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตา ทําให้
ปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงข้ึนมากในทุกประเภทการใช้ โดยเฉพาะการใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ 
ในช่วงปี พ.ศ.2547-2554 ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ในขณะท่ี
น้ํามันเบนซินมีราคาขายปลีกเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12 ทําให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงถูกตรึง
ราคาไว้มีราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน แสดงตามรูปภาพท่ี 19 ส่วนต่างราคาน้ํามันเบนซินกับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเพ่ิมข้ึนมากจากท่ีเคยมีสัดส่วนประมาณ 2 เท่า เพ่ิมข้ึนเป็น 3 เท่า ทําให้มีการใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวทดแทนน้ํามันเบนซินในรถยนต์มากยิ่งข้ึน และจํานวนรถยนต์ท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวก็
เพ่ิมมากข้ึนสอดคล้องกับปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสาขาขนส่งเช่นกัน โดยในปี พ.ศ.2549 มี
จํานวน 0.13 ล้านคัน ในช่วงระยะเวลาเพียง 10 ปี จํานวนรถยนต์ท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ิมข้ึนประมาณ 
10 เท่า เป็น 1.2 ล้านคัน ในปี พ.ศ.2558 แสดงตามรูปภาพท่ี 20 

จํานวนสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวสําหรับรถยนต์ก็เพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วสอดคล้อง
กับการเพ่ิมข้ึนของจํานวนรถยนต์ท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว คือ จากจํานวน 202 แห่ง ในปี พ.ศ.2548 
เพ่ิมข้ึนเป็น 2,059 แห่งในปี พ.ศ.2558 แสดงตามรูปภาพท่ี 21 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

ผลิต นําเข้า จําหน่ายในประเทศ ส่งออก

พันตันต่อเดือน



 

 

44 

 

 
รูปภาพท่ี 19 เปรียบเทียบราคาน้ํามันเบนซินและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

 

 
รูปภาพท่ี 20 ส่วนต่างราคาน้ํามันเบนซินและก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับจํานวนรถยนต์ท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

 
ในช่วงปี พ.ศ.2547-2558 จะเห็นได้ว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้ในภาคขนส่งมีปริมาณ

เพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ 22 เม่ือเทียบกับน้ํามันเบนซินท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงปี พ.ศ.2547-2555 ปริมาณการใช้น้ํามันเบนซินแทบจะไม่เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปริมาณการใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวสูงข้ึนร้อยละ 25 แสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็น
การใช้เพ่ือทดแทนน้ํามันเบนซิน แสดงตามรูปภาพท่ี 22 
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รูปภาพท่ี 21 จํานวนสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
 

 
 

รูปภาพท่ี 22 เปรียบเทียบปริมาณการจําหน่ายน้ํามันกลุ่มเบนซินและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคขนส่ง 
 

 
 

 

6.2.2 ผู้ผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวขาดแรงจูงใจในการผลิต 
 

ราคา ณ โรงกลั่นท่ีรัฐกําหนดไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโลกอย่างเต็มท่ี 
กล่าวคือ ราคา ณ โรงกลั่นอยู่ในระดับท่ีตํ่ากว่าราคา CP มาโดยตลอด ท้ังนี้ เพ่ือตรึงราคาขายปลีกไว้ให้ตํ่า
ท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ จนทําให้โรงกลั่นน้ํามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นผู้รับภาระมากข้ึนจากนโยบายการ
ตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว แสดงตามรูปภาพท่ี 23 
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รูปภาพท่ี 23 เปรียบเทียบราคา ณ โรงกลั่นท่ีกําหนดในประเทศกับราคาตลาดโลก 
 

 
 
 

เนื่องจากราคาและผลตอบแทนท่ีโรงกลั่นน้ํามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติได้รับจากการ
ขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลง ส่งผลให้โรงกลั่นน้ํามันได้มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียโดยนําก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตได้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตาซ่ึงมีราคาสูงกว่า และนําไปใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตปิโตรเคมีในโรงงานของตนเองมากข้ึน ทําให้ปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยผู้ผลิตประเภท
ท่ีเรียกว่า Own Used ได้เพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยมีการเพ่ิมจาก 18 พันตันต่อเดือน ในปี พ.ศ.2549 เป็น 38 
พันตันต่อเดือนในปี พ.ศ.2553 ส่งผลกระทบต่อการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวทําให้ประเทศต้องนําเข้าก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวมากข้ึนและต้องจ่ายเงินออกจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมากข้ึนเพ่ือชดเชยการนําเข้าดังกล่าว 
และต้องเสียเงินตราต่างประเทศมากข้ึนด้วย ภายหลังจากปี พ.ศ.2554 ท่ีมีการจ่ายเงินชดเชยให้โรงกลั่นน้ํามัน
เพ่ือจูงใจให้นําก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกมาจําหน่ายเป็นเชื้อเพลิงในตลาด ปริมาณการใช้ภายในโรงกกลั่นจึงได้
ลดลงอย่างชัดเจน แสดงตามรูปภาพท่ี 24 

 

รูปภาพท่ี 24 ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้ภายในโรงกลั่นน้ํามัน 
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6.2.3 ขีดความสามารถในการนําเข้าและกระจายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

6.2.3.1 ระบบคลังนําเข้า 
 

ระบบราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีรัฐควบคุมราคาในประเทศไว้ในระดับตํ่า ทําให้ความ
ต้องการใช้ขยายตัวจนสูงเกินกว่าความสามารถผลิตภายในประเทศ ทําให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศและมี
ความจําเป็นต้องพ่ึงพาการดําเนินงานและโครงสร้างพ้ืนฐานของ ปตท. เป็นอย่างมาก เนื่องจาก ปตท. เป็น
ผู้เดียวท่ีมีศักยภาพในการนําเข้า โดยมีคลังนําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดใหญ่ท่ีเขาบ่อยา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ท่าเรือใหญ่รับเรือนําเข้า 1 ท่า  ท่าเรือเล็ก 2 ท่า ถังเย็นขนาดความจุถังละ 
10,000 ตัน จํานวน 2 ถัง และถังเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Sphere) ขนาดความจุถังละ 2,000 ตัน จํานวน 
6 ถัง มีขีดความสามารถนําเข้าสูงสุด 132,000 ตันต่อเดือน อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในช่วงการซ่อมบํารุง
ประจําปีของโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงกลั่นน้ํามัน จะทําให้ปริมาณผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศ
ลดลงตํ่าท่ีสุดในช่วงท่ีมีการปิดซ่อมบํารุง จึงต้องมีการนําเข้าสูงข้ึนกว่าปกติในเดือนนั้น ส่งผลให้ปริมาณ
นําเข้าอาจจะเกินกว่าขีดความสามารถของระบบคลังและท่าเรือนําเข้าของ ปตท. 
 

6.2.3.2 ระบบคลังจ่ายและคลังภูมิภาค 
 

ในอดีตท่ีผ่านมา ปตท. เป็นผู้บริหารคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงผู้เดียว โดยรัฐจ่าย
ชดเชยค่าขนส่งจากคลังก๊าซจังหวัดชลบุรีไปยังคลังก๊าซในภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ คลังก๊าซขอนแก่น คลังก๊าซ
นครสวรรค์ คลังก๊าซลําปาง คลังก๊าซสงขลา และคลังก๊าซสุราษฎร์ธานี เพ่ือให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี
จําหน่ายจากคลังก๊าซท่ัวประเทศมีราคาเดียวกัน ทําให้ผู้ค้าก๊าซรายอ่ืนต้องพ่ึงพา ปตท. ในการจัดหาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวจากคลังก๊าซ ปตท. ซ่ึงขีดความสามารถในการรับจ่ายของคลังภูมิภาคเหล่านี้ไม่สามารถ
รองรับปริมาณความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภูมิภาคท่ีขยายตัวสูงข้ึนมากได้ จึงต้องมีการขนส่ง
ทางรถยนต์จากคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะไปยังภูมิภาคโดยตรง 

คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะของ ปตท. ท่ีจังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางการจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ไปยังคลังภูมิภาคต่างๆ ท้ังทางรถยนต์และรถไฟ ระบบคลังจ่ายบ้านโรงโป๊ะประกอบด้วยถังบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ขนาดความจุถังรวม 6,000 ตัน (ถังขนาด 1,000 ตัน 3 ถัง และถังขนาด 3,000 ตัน จํานวน 
1 ถัง) มีช่องจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถยนต์ 10 ช่องจ่าย สามารถจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถยนต์
สูงสุด 110,000 ตันต่อเดือน (ทํางานวันละ 24 ชั่วโมง) และการจ่ายทางรถไฟไปภูมิภาคต่างๆ มีกําลังการ
จ่ายสูงสุด 36,000 ตันต่อเดือน รวมการจ่ายสูงสุดเป็น 146,000 ตันต่อเดือน ท้ังนี้ ความต้องการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวได้เกินกว่ากําลังการจ่ายสูงสุดของคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะต้ังแต่ปลายปี พ.ศ.2554  
 

6.2.4 การลักลอบส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ  
 

นโยบายตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ทําให้ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวใน
ประเทศอยู่ในระดับตํ่ากว่าราคาตลาดโลกมาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้ตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ไว้จนทําให้ผู้ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศสามารถซ้ือก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดโลก 
แสดงตามรูปภาพท่ี 25 
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รูปภาพท่ี 25 เปรียบเทียบราคาขายปลีกในประเทศกับราคาตลาดโลก 

 
 

 

นอกจากราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทยจะตํ่ากว่าราคาตลาดโลกแล้ว
ยังมีระดับตํ่ากว่าราคาขายปลีกในประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย  ตัวอย่างเช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ราคา
ขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวของไทยอยู่ท่ีระดับ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีลาว และกัมพูชา 
จําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวสอดคล้องกับราคาในตลาดโลก คือ 37.68 บาทต่อกิโลกรัม และ 31.64 บาทต่อ
กิโลกรัม ตามลําดับ และเมียนมาร์ จําหน่ายในราคา 27.50 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนมาเลเซียมีการจ่ายชดเชย
ราคาเช่นกันทําให้ราคาขายปลีกอยู่ท่ีระดับ 18.00 บาทต่อกิโลกรัม แสดงตามรูปภาพท่ี 26 ความแตกต่าง
ด้านราคานี้ได้สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลักลอบส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน โดย
ขนส่งข้ามแนวชายแดนในรูปของถังก๊าซหุงต้ม แต่ไม่สามารถประเมินได้ว่าเป็นจํานวนมากน้อยเพียงใด 
คาดว่าปริมาณจําหน่ายก๊าซหุงต้มท่ีขยายตัวในอัตราท่ีสูงผิดปกติ ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ.2551 ร้อยละ 13 
ในปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 15 เทียบกับอัตราขยายตัวในอดีตช่วงปี พ.ศ.2540 – 2547 เฉลี่ยร้อยละ 3 เป็น
สิ่งบ่งชี้ว่าส่วนท่ีเพ่ิมมากกว่าปกติส่วนหนึ่งอาจเป็นส่วนท่ีถูกลักลอบส่งออกไปประเทศเพ่ือนบ้านก็ได้ ทําให้
ประเทศไทยต้องจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปริมาณท่ีสูงกว่าความต้องการของประชาชนในประเทศ 
ในขณะท่ีมีข้อจํากัดในเรื่องขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานในการนําเข้าและคลังจ่าย อันจะนํามาซ่ึง
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว นอกจากนั้น ยังทําให้นโยบายตรึงราคาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเพ่ือช่วยให้คนไทยได้ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในราคาท่ีตํ่ากลับมีผลทําให้ประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านได้รับประโยชน์ไปด้วย  

 

 

บาทต่อกิโลกรัม 
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รูปภาพท่ี 26 ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศเพ่ือนบ้านเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
 

 

 
 6.2.5 การลักลอบจําหน่ายข้ามสาขา 
 

  เพ่ือลดปัญหาการขยายตัวของความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและลดภาระการ
จ่ายเงินชดเชยนําเข้าของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง จึงได้มีการทยอยปรับข้ึนราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี
จําหน่ายให้สาขาอุตสาหกรรมและสาขาขนส่ง แต่ยังคงตรึงราคาก๊าซหุงต้มไว้เพ่ือไม่ให้กระทบกับภาค
ครัวเรือน โดยเริ่มทยอยปรับข้ึนราคาขายปลีกในภาคอุตสาหกรรมเป็นลําดับแรกต้ังแต่วันท่ี 19 กรกฎาคม 
2554 และเริ่มทยอยปรับข้ึนราคาจําหน่ายในภาคขนส่งต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2555 และได้ทําการปรับ
ข้ึนราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มเป็นลําดับสุดท้ายต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2556 ทําให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี
จําหน่ายในแต่ละสาขามีราคาแตกต่างกัน ซ่ึงใช้เวลากว่า 3 ปี ราคาขายปลีกในแต่ละสาขาจึงกลับมาเท่ากัน
อีกครั้งเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2557  ในช่วงเวลาดังกล่าวราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสาขา
อุตสาหกรรมสูงกว่าราคาก๊าซหุงต้มสูงสุดถึง 12 บาท ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจําหน่ายในสาขารถยนต์
สูงกว่าก๊าซหุงต้มสูงท่ีสุด 3.25 บาท จึงเกิดแรงจูงใจให้นําก๊าซหุงต้มท่ีมีราคาตํ่ากว่าไปจําหน่ายในสาขาอ่ืน 
อัตราการขยายตัวของการใช้ก๊าซหุงต้มท่ีสูงผิดปกติ นอกจากจะบ่งชี้ว่ามีการลักลอบส่งออกไปจําหน่าย
ต่างประเทศแล้ว ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดข้ึนจากการลักลอบนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงบรรจุก๊าซไป
จําหน่ายข้ามสาขาอีกด้วย ส่งผลให้ภาคครัวเรือนซ่ึงเป็นภาคส่วนท่ีมีความสําคัญเป็นลําดับแรกในการจัดหา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้เพียงพอ มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการขาดแคลนหากมีการลักลอบนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี
จัดส่งไปยังโรงบรรจุก๊าซเพ่ือบรรจุลงในถังก๊าซหุงต้มออกนอกเส้นทางไปจําหน่ายยังสถานีบริการก๊าซหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือแสวงหากําไรส่วนเกิน ความแตกต่างของราคาขายปลีกในแต่ละสาขาแสดงตาม
รูปภาพท่ี 27 
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รูปภาพท่ี 27 ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายสาขา 

 
ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในแต่ละสาขาท่ีแตกต่างกัน เกิดจากการเก็บเงินเข้า

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจากการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปสาขาต่างๆ ในอัตราท่ีแตกต่างกัน 
แสดงตามรูปภาพท่ี 28 ดังนั้น การนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจําหน่ายให้สาขาครัวเรือนหรือก๊าซหุงต้มท่ีไม่มี
การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงหรือจัดเก็บในอัตราตํ่ากว่าไปจําหน่ายให้สถานีบริการก๊าซ หรือ
โรงงานอุตสาหกรรม จะทําให้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจัดเก็บเงินได้ไม่ครบถ้วนด้วย 

 

รูปภาพท่ี 28 การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2556 

 

 

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ม.ค. 
54

เม.ย. 
54

ก.ค. 
54

ต.ค. 
54

ม.ค. 
55

เม.ย. 
55

ก.ค. 
55

ต.ค. 
55

ม.ค. 
56

เม.ย. 
56

ก.ค. 
56

ต.ค. 
56

ม.ค. 
57

เม.ย. 
57

ก.ค. 
57

ต.ค. 
57

ม.ค. 
58

เม.ย. 
58

ก.ค. 
58

ต.ค. 
58

ม.ค. 
59

อุตสาหกรรม ขนส่ง ครัวเรือน

บาทต่อกิโลกรัม

ราคาผลิตโรงกล่ัน /โรงแยกก๊าซ/นําเข้า
(9.9705 บาท/กก.)

ราคาขายส่งหน้าโรงกล่ัน/ราคา ณ คลังก๊าซ (ปตท.)
(13.6863 บาท/กก.)

ผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 

นําส่งเงินเข้ากองทุน
11.22 บาท/กก.

นําส่งเงินเข้ากองทุน
3.0374 บาท/กก.

ราคาขายปลีก
ก๊าซหุงต้ม

(18.13 บาท/กก.)

ราคาขายปลีก
โรงงานอุตสาหกรรม
(30.13 บาท/กก.)

ราคาขายปลีก
สถานีบริการก๊าซ
(21.38 บาท/กก.)

นําส่งเงินเข้ากองทุน
1 บาท/กก.

โรงงานอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี

นําส่งเงินเข้ากองทุน
0 บาท/กก.
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ผลกระทบอีกด้านหนึ่งของนโยบายตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีแม้ว่าจะไม่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ก็ส่งผลกระทบโดยทางอ้อม คือ ภาระการจ่ายเงินชดเชย
ของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากการตรึงราคาจําหน่ายไว้ในระดับตํ่าโดยใช้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเป็น
กลไกในการรักษาระดับราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ังแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา จําเป็นต้องนําเข้าก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวและใช้เงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจ่ายชดเชยส่วนต่างราคานําเข้า โดยเริ่มมีการจ่าย
ชดเชยในเดือนเมษายน 2551 จนถึงสิ้นปี พ.ศ.2557 กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงต้องรับภาระการจ่ายชดเชย
นําเข้าถึง 172,826 ล้านบาท ด้วยภาระการจ่ายเงินชดเชยราคานําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นจํานวนมาก
เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อฐานะของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจนบางครั้งติดลบ ดังนั้น เพ่ือลดภาระในการจ่ายเงิน
ชดเชยนําเข้าจึงจูงใจให้โรงกลั่นน้ํามันนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการกลั่นและท่ี
นําไปจําหน่ายให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีออกมาจําหน่ายเป็นเชื้อเพลิงมากข้ึนเพ่ือลดปริมาณนําเข้าลง โดย
จ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงกลั่นน้ํามันตามปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีนําออกมาจําหน่ายเป็นเชื้อเพลิงใน
ประเทศ โดยเริ่มมีการจ่ายชดเชยต้ังแต่เดือนมกราคม 2554 จนถึงสิ้นปี พ.ศ.2557 กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ได้จ่ายเงินชดเชยให้โรงกลั่นน้ํามัน จํานวน 48,211 ล้านบาท รวมจ่ายเงินชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลวท้ังสิ้น 
221,037 ล้านบาท แสดงตามตารางท่ี 4   
 

ตารางท่ี 4  การจ่ายเงินชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
 

 
ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 
 

  

ชดเชยนําเข้า ชดเชยโรงกลั่นน้ํามัน
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

2551 7,948  -
2552 6,896  -
2553 22,262  -
2554 25,802 10,471
2555 36,609 13,864
2556 36,171 12,667
2557 37,139 11,209
รวม 172,826 48,211

รวมท้ังส้ิน

ปี พ.ศ.

221,037
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บทที่ 7  

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 
7.1 เพ่ิมการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

 7.1.1 เพ่ิมการจัดหาจากการผลิตภายในประเทศ 
 

  7.1.1.1 เพ่ิมการผลิตจากโรงกลั่นน้ํามัน 
 

  การจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวเริ่มตึงตัวต้ังแต่เดือนมีนาคม 2551 แต่ยังไม่มีการนําเข้ามา
จากต่างประเทศ ดังนั้น เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศ จึงได้มีการเจรจา
กับโรงกลั่นน้ํามันให้นําก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีโรงกลั่นน้ํามันใช้เอง (Own Used) ออกมาจําหน่าย และให้
โรงกลั่นน้ํามันเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอ่ืนแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น ก๊าซธรรมชาติ หรือน้ํามันเตา โดยมี
การจ่ายเงินชดเชยราคาต้นทุนท่ีสูงข้ึนจากการใช้เชื้อเพลิงอ่ืนท่ีนํามาทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว27 แม้ว่า
ในเวลาต่อมาจะมีการจัดหาจากการนําเข้าแต่มีข้อจํากัดในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานและการจ่ายเงินชดเชย
ราคานําเข้าจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง จึงจําเป็นต้องเพ่ิมการจัดหาจากการผลิตในประเทศให้มากข้ึนโดย
เพ่ิมแรงจูงใจให้โรงกลั่นน้ํามันนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจําหน่ายให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้ใน
กระบวนการกลั่น (Own Used) ออกมาจําหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้กับประชาชนและเพิ่มการผลิตก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวให้มากข้ึน28  โดยรัฐจะต้องให้ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงกว่าราคาเชื้อเพลิงท่ีใช้ทดแทน
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และในส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจําหน่ายให้ภาคปิโตรเคมีจะต้องให้ราคาท่ีแข่งขันได้
กับราคาท่ีจําหน่ายให้ภาคปิโตรเคมี  โดยหลักเกณฑ์การคํานวณราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวของโรงกลั่น
น้ํามัน เท่ากับ (0.24 x 333) + (0.76 x CP) มีหน่วยเป็นเหรียญสหรัฐต่อตัน ได้เริ่มจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง
ราคาของโรงกลั่นน้ํามันกับราคาท่ีรัฐกําหนดท่ี 333 เหรียญสหรัฐต่อตัน ต้ังแต่วันท่ี 14 มกราคม 255429 
ทําให้โรงกลั่นน้ํามันได้นําก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีเดิมเคยใช้เองออกมาจําหน่ายในตลาดเพ่ิมข้ึนประมาณ 
30,000 ตันต่อเดือน 
  

7.1.1.2 เพ่ิมการผลิตจากโรงแยกก๊าซขนอม 
 

ในเดือนธันวาคม 2552 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 6 กําลังการผลิตมากกว่า 1 ล้านตัน
ต่อปี ซ่ึงเป็นโครงการท่ีต้องดําเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถูก
ศาลปกครองสูงสุดสั่งระงับโครงการไว้ชั่วคราว หากไม่สามารถเปิดดําเนินการได้จะทําให้เกิดการขาดแคลน
                                                           

27มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 3/2551 (ครั้งท่ี 28) วันท่ี 23 พฤษภาคม 2551 
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  

28มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11 มกราคม 2554 รับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 4/2554 (ครั้งท่ี 133) วันท่ี 30 ธันวาคม 2553 เรื่อง การจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
จากโรงกลั่นน้ํามันในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเข้า 

29มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 2/2554 (ครั้งท่ี 60)  วันท่ี 13 มกราคม 2554 
เรื่อง การจัดหาก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน้ํามันในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเข้า 
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ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปี พ.ศ.2553 เนื่องจากปริมาณนําเข้าจะเกินกว่าขีดความสามารถของคลังก๊าซเขาบ่อยา 
จึงจําเป็นต้องเพิ่มปริมาณจัดหาภายในประเทศโดยการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนอมเพื่อให้
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 (ขนอม) สามารถเดินเครื่องผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้เพิ่มขึ้น หาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 (ขนอม) มีก๊าซธรรมชาติไหลผ่านในระดับไม่ตํ่ากว่า 130 ล้านฟุตต่อวัน จะ
ผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือจําหน่ายในประเทศได้ 15,330 - 21,600 ตันต่อเดือน แต่จะทําให้ค่าไฟฟ้าท่ี
ผลิตสูงข้ึน ซ่ึงจะกระทบต่อต้นทุนค่า Ft รัฐจึงต้องจ่ายชดเชยโดยลดราคาก๊าซธรรมชาติให้กับ กฟผ. จาก
การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม ได้เริ่มจ่ายเงินชดเชยส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติต้ังแต่วันท่ี 19 มกราคม 
255330 

 

 7.1.2 จัดหาจากการนําเข้า 
 

การจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากการนําเข้าได้เริ่มดําเนินการในเดือนเมษายน 2551 
โดยจ่ายชดเชยราคานําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามปริมาณส่วนขาดท่ีประเทศต้องการ31 และได้กําหนด
หลักเกณฑ์การคํานวณอัตราเงินชดเชยราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากการนําเข้าเท่ากับส่วนต่างระหว่าง
ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวนําเข้าและราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ โรงกลั่นท่ีทําในราชอาณาจักร โดยมี
หลักเกณฑ์การคํานวณราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวนําเข้า32 ดังนี้ 

 

ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวนําเข้า = CP + Premium + ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
 

โดยท่ี CP เท่ากับ ราคาประกาศเปโตรมิน ณ ราสทานูรา ซาอุดิอาระเบีย เป็นสัดส่วน
ระหว่างโพรเพนกับบิวเทนท่ี 60 ต่อ 40 ณ เดือนท่ีมีการนําเข้า Premium เท่ากับ ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม 
ณ เดือนท่ีนําเข้า ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ได้แก่ Insurance, Loss, Demurrage, Import duty, 
Surveyor / Witness fee & Lab, Expenses, Management Fee, Depot Operating Expenses และ 
Adjust Demurrage โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยท่ีธนาคารพาณิชย์ขายให้ลูกค้าธนาคารท่ัวไปท่ี
ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยเดือนก่อนหน้าเดือนท่ีนําเข้า 

 
 
 
 

                                                           

30มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 2/2553 (ครั้งท่ี 53) วันท่ี 2 มีนาคม 2553 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศ 

31มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 18 มีนาคม 2551 รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 2/2551 (ครั้งท่ี 121) วันท่ี 12 มีนาคม 2551 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) รับทราบตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 1/2551 (ครั้งท่ี 27) วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาก๊าซ LPG 

32มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 3/2551 (ครั้งท่ี 28) วันท่ี 23 พฤษภาคม 2551 
เรื ่อง หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินชดเชยสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) นําเข้า และมติ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งท่ี 12/2552 (ครั้งท่ี 49) วันท่ี 27 สิงหาคม 2552 เห็นชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือ Refrigerated มาใช้เป็นคลังลอยน้ํา FSU และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการดําเนินการ 
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7.2 บริหารจัดการปริมาณนําเข้าและจําหน่ายในประเทศ 
 

กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบการประมาณการปริมาณนําเข้าท่ีประเทศต้องการในแต่ละ
เดือน และแจ้งให้ ปตท. ดําเนินการนําเข้าโดยได้รับเงินชดเชยราคานําเข้า  ส่วนขาดท่ีต้องการนําเข้า
คํานวณจากผลต่างระหว่างปริมาณความต้องการใช้กับปริมาณผลิตภายในประเทศ การประมาณการ
ปริมาณความต้องการใช้ ปริมาณผลิตจากโรงกลั่นน้ํามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และส่วนขาดท่ีต้องการ
นําเข้า จะดําเนินการล่วงหน้า 1 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากแผนการผลิตและจําหน่ายท่ีผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 
7 รายงานกรมธุรกิจพลังงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ซ่ึง
กําหนดให้ส่งภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน เพ่ือคํานวณปริมาณส่วนท่ีขาดในเดือนถัดไป จากนั้นอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงานจะใช้อํานาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 สั่งให้ 
ปตท. นําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามปริมาณท่ีส่วนขาดท่ีคํานวณได้ โดยให้รวมค่าความคลาดเคลื่อนได้
ร้อยละ 5 และสั่งให้โรงกลั่นน้ํามัน และ ปตท. นําก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกมาจําหน่ายเป็นเชื้อเพลิง
ภายในประเทศตามปริมาณความต้องการใช้ของประเทศ เพ่ือให้มีปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้โดยไม่เกิดการขาดแคลน 
   

7.3 การควบคุมการส่งออก 
 

เนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จนทําให้
ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศโดยรัฐจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง
ราคานําเข้า ประกอบกับนโยบายกําหนดราคาขายปลีกในประเทศในระดับตํ่ากว่าราคาตลาดโลกจึงเกิด
แรงจูงใจให้ส่งออก ดังนั้น เพ่ือป้องกันการขาดแคลนในประเทศ จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุม
การส่งออก โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 
ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดเง่ือนไขในการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 โดยกําหนดให้ 

1) ผู้ส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะต้องเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543  ซ่ึงอยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีกรมธุรกิจพลังงานแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ 

2) ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ท่ีต้องการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีบรรจุในถังก๊าซหุงต้ม 
ต้องเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าท่ีประทับอยู่ท่ีถังก๊าซหุงต้ม 

3) ผู้ส่งออกจะต้องขอหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  เพื่อไปแสดงต่อ
เจ้าพนักงานศุลกากรในการตรวจปล่อยสินค้าทุกครั้งก่อนส่งออก 

4) ให้ส่งออกได้เฉพาะท่าท่ีหรือด่านศุลกากรซ่ึงส่งของออกได้ทุกประเภท สําหรับการส่งออก
โดยผ่านเขตแดนทางบกให้ส่งออกได้เฉพาะท่ีเป็นจุดผ่านแดนถาวรเท่านั้น 
  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้กําหนดไว้ 
ดังนี้ 

1) ปริมาณท่ีส่งออกต้องเป็นปริมาณท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ โดยไม่ได้รับเงินชดเชย
การนําเข้าจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
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2) มีการร้องขอจากหน่วยงานราชการของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
จากการขาดแคลน เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเองได้โดยตรง จําเป็นต้องพ่ึงพาการส่งออกจากประเทศไทย 
หรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอาณาเขตติดประเทศไทยท่ีมีต้นทุนค่าขนส่งสูงหากต้องขนส่งมาจากทางอ่ืน  

ในอดีตมีผู้ส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังประเทศเพ่ือนบ้านเพียงรายเดียว คือ ปตท. 
เนื่องจากเป็นผู้เดียวท่ีมีการนําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย ปตท. จะต้องแจ้งปริมาณนําเข้าโดยแบ่งแยก
ปริมาณท่ีนําเข้ามาเพ่ือจําหน่ายภายในประเทศและเพ่ือการส่งออกอย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมไม่ให้มีการส่งออกไปเกินกว่าปริมาณท่ีกันไว้เพ่ือการส่งออก เนื่องจากปริมาณท่ีนําเข้ามาเพ่ือการ
ส่งออกจะไม่ได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 มีผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 
7 อีก 1 ราย คือ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน) นําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาเพ่ือ
การส่งออกเท่านั้นโดยจัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บนท่ัวไปเพ่ือนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้ามาเก็บและส่งออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บนท่ัวไป ปัจจุบันมีการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน จํานวน 3 ประเทศ ได้แก่  กัมพูชา  
ลาว  และเมียนมาร์  ผ่านจุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดตราด  จันทบุรี  สระแก้ว  สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม หนองคาย น่าน เชียงราย และตาก ดังแสดงตามรูปภาพท่ี 29 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการลักลอบส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุในถังก๊าซหุงต้มอีกทางหนึ่ง
นอกเหนือจากการปราบปรามจับกุมอย่างเข้มงวด กรมธุรกิจพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังโรงบรรจุก๊าซ
ในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้มีการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในรถขนส่งก๊าซเพ่ือไปบรรจุในถังก๊าซหุงต้มใน
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทําให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นจาก 10 พันตัน ในปี 
พ.ศ.2557 เป็น 35.6 พันตัน ในปี พ.ศ.2558 ซ่ึงปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าวจะทดแทนการลักลอบส่งออก
เป็นถังก๊าซหุงต้มจากประเทศไทยได้ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 30 

 

รูปภาพท่ี 29 การส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ปี พ.ศ.2558 
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รูปภาพท่ี 30 ปริมาณการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ปี พ.ศ.2554-2558 
 

 
 

7.4 ขยายขีดความสามารถในการนําเข้า การจ่าย และระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

การดําเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการนําเข้า การจ่าย และระบบขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแบ่งออกได้เป็น ระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้ 

 

7.4.1 ระยะสั้น 
 

7.4.1.1 ให้ ปตท. บริหารจัดการคลังก๊าซเขาบ่อยาให้สามารถรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี
นําเข้าได้เพ่ิมข้ึนจาก 88,000 เป็น 110,000 และ 132,000 ตันต่อเดือน ตามลําดับ  

7.4.1.2 การใช้คลังลอยน้ํา33 (Floating Storage Unit: FSU) คือ การนําเรือนําเข้าขนาด
ใหญ่มาใช้เป็นคลังลอยน้ํา และทําการขนถ่ายระหว่างเรือนําเข้าและเรือเล็กชายฝั่ง (Ship to Ship: STS) 
สามารถเพ่ิมปริมาณการนําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ประมาณ 40,000 ตันต่อเดือน หรือเพ่ิมขีด
ความสามารถการรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีนําเข้าได้ท้ังหมดเป็น 172,000 ตันต่อเดือน ได้เริ่มใช้คลังลอยน้ําลํา
แรกต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2553  

อย่างไรก็ตาม การนําเข้าโดยใช้คลังลอยน้ํา จะมีความเสี่ยงสูงกว่าการใช้ระบบคลังและ
ท่าเรือนําเข้า ได้แก่ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระหว่างการสูบถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากเรือลํา
ใหญ่สู่เรือลําเล็กกลางน้ํา ความเสี่ยงด้านบุคลากรท่ีมีความชํานาญและประสบการณ์ในการดําเนินงานไม่
เพียงพอ ความเสี่ยงด้านการจัดหาเรือ ท้ังเรือนําเข้าท่ีมีความชํานาญในการสูบถ่าย STS และเรือชายฝั่ง
ขนาดเล็กท่ีจะใช้ในการสูบถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีจํานวนจํากัด ความเสี่ยงด้านความล่าช้า เนื่องจากเป็น

                                                           

33มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2551 (ครั้งท่ี 122) วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG)   
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การสูบถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกลางทะเล จึงมีความเสี่ยงด้านความล่าช้าหากเกิดคลื่นลมแรง การจัดหา
เรือชายฝั่งท่ีจะมารับสูบถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีต้องใช้เรือจํานวนมาก รวมท้ังการสูบถ่ายจะทําได้ใน
ช่วงเวลากลางวันเท่านั้น (06.00 น. - 18.00 น.) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงในการจัดหาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และรวมถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในบางขณะ  ดังนั้น 
การใช้คลังลอยน้ําแม้ว่าจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการนําเข้าแต่ควรจะถูกใช้เป็นมาตรการชั่วคราว
ระหว่างท่ีการขยายคลังและท่าเรือนําเข้ายังไม่แล้วเสร็จเท่านั้น 

7.4.1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการนําเข้า โดยให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ที่จําหน่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายอ่ืนนอกเหนือจาก ปตท. ท่ีมีศักยภาพในการนําเข้าได้รับเงินชดเชยจากการนําเข้า
ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  และเพ่ิมขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังภูมิภาค โดยให้
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ท่ีจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายอ่ืนเข้ามามีส่วนช่วยในการขนส่งและกระจาย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังภูมิภาค โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยค่าขนส่งจากคลังจังหวัดชลบุรีไปยังคลัง
จําหน่ายในภูมิภาคเช่นเดียวกับ ปตท.34 แต่เพ่ือให้สามารถดําเนินการดังกล่าวได้จําเป็นต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2547 ใน 2 ประเด็น คือ นิยามคลังก๊าซ เนื่องจากเดิมมีการตีความว่า
คลังก๊าซท่ีจะได้รับเงินชดเชยค่าขนส่งระหว่างคลังก๊าซจะต้องมีถังเก็บก๊าซขนาดความจุใบละ 2,000 
ลูกบาศก์เมตรข้ึนไป แต่เนื่องจากคลังของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายอ่ืนไม่มีถังเก็บก๊าซขนาดใหญ่ ดังนั้น 
จึงขยายความให้ชัดเจนว่าคลังก๊าซมีถังเก็บก๊าซท่ีมีขนาดความจุรวมกันทุกถัง 2,000 ลูกบาศก์เมตรข้ึนไป 
และให้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ได้ ซ่ึงเดิมจ่ายได้เฉพาะผู้ผลิต
เท่านั้น และได้ออกเป็นคําสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554  

 

7.4.2 ระยะยาว 
 

การเพ่ิมขีดความสามารถการนําเข้า การจ่าย และระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพ่ือ
รองรับปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงรวมถึงการขยายระบบคลัง ท่าเรือนําเข้า และ
ระบบคลังจ่ายก๊าซ  แบ่งออกเป็น  1) ขยายระบบคลังและท่าเรือนําเข้าเขาบ่อยา  2) ขยายระบบคลัง
จ่ายก๊าซบ้านโรงโป๊ะ และ 3) ขยายระบบคลังภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

7.4.2.1 การขยายระบบคลังและท่าเรือนําเข้าเขาบ่อยา 
 

ระบบคลังและท่าเรือนําเข้าของ ปตท. ท่ีคลังก๊าซเขาบ่อยา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ปัจจุบันประกอบด้วย ท่าเทียบเรือใหญ่รับเรือนําเข้า 1 ท่า ท่าเทียบเรือเล็ก 2 ท่า ถังเย็นทรงกระบอกขนาด
ความจุถังละ 10,000 ตัน จํานวน 2 ถัง และถังเก็บก๊าซทรงกลม (Sphere) ขนาดความจุถังละ 2,000 ตัน 
จํานวน 6 ถัง มีความสามารถนําเข้าสูงสุด 132,000 ตันต่อเดือน จะดําเนินการขยายระบบคลังและท่าเรือ
นําเข้าท่ีคลังก๊าซเขาบ่อยาให้มีกําลังนําเข้าสูงสุด 250,000 ตันต่อเดือน ประกอบด้วยการลงทุนขยายถังเย็น
                                                           

34มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2554 (ครั้งท่ี 136) วันท่ี 27 เมษายน 2554 เรื่อง การเพ่ิมขีดความสามารถการนําเข้า 
การจ่าย และระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
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ทรงกระบอกรองรับการนําเข้าขนาดความจุถังละ 25,000 ตัน จํานวน 2 ถัง ถังเก็บก๊าซทรงกลม (Sphere) 
ขนาดความจุถังละ 2,000 ตันจํานวน 2 ถัง ท่าเรือใหญ่รับเรือนําเข้า (100,000 ตัน) 1 ท่า และท่าเรือเล็ก 1 
ท่า (5,000 ตัน)   

 

7.4.2.2 การขยายระบบคลังจ่ายบ้านโรงโป๊ะ 
 

ระบบคลังจ่ายที่บ้านโรงโป๊ะของ ปตท. อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์รวม
การจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่รับจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง โดยการขนส่งทางท่อ และ
การนําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากต่างประเทศผ่านทางท่อจากคลังและท่าเรือท่ีคลังก๊าซเขาบ่อยาเพ่ือ
กระจายไปยังคลังภูมิภาคต่างๆ ท้ังทางรถยนต์และรถไฟ ระบบคลังจ่ายบ้านโรงโป๊ะประกอบด้วยถังเก็บก๊าซ
ทรงกลม ขนาดความจุถังรวม 6,000 ตัน (ถังขนาด 1,000 ตัน 3 ถัง และถังขนาด 3,000 ตัน จํานวน 1 ถัง)  
มีลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ 10 ช่องจ่าย สามารถจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถยนต์สูงสุด 110,000 ตัน
ต่อเดือน และการจ่ายทางรถไฟ  มีกําลังการจ่ายสูงสุด 36,000 ตันต่อเดือน รวมการจ่ายสูงสุดเป็น 
146,000 ตันต่อเดือน ซ่ึงไม่เพียงพอรองรับความต้องการกระจายไปยังภูมิภาคจึงจําเป็นต้องขยายขีด
ความสามารถของคลังบ้านโรงโป๊ะ แต่เนื่องจากคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะถูกล้อมรอบด้วยชุมชนทําให้ไม่สามารถ
เพ่ิมการขนส่งทางรถยนต์ได้อีก จึงต้องเพ่ิมการขนส่งโดยทางรถไฟ  โดย ปตท. จะลงทุนจัดหาตู้รถไฟ
สําหรับบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว แม่แคร่ และหัวรถจักรให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย  

 

7.4.2.3 การขยายระบบคลังภูมิภาค 
 

  ปัจจุบัน ปตท. มีคลังภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศ จํานวน 5 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์รวม
การจัดจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อรองรับความต้องการในภูมิภาค โดยสถานภาพของคลังภูมิภาค
และความต้องการลงทุนขยายขีดความสามารถของคลังแต่ละแห่ง เป็นดังนี้ 

คลังก๊าซขอนแก่น สามารถรับจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงสุด 46,000 ตันต่อเดือน โดยมี
ถังเก็บก๊าซทรงกลมขนาด 1,000 ตัน จํานวน 2 ถัง และลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ จํานวน 7 ช่องจ่าย ในปี 
พ.ศ.2554 จําเป็นต้องลงทุนเพ่ิมถังเก็บและลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์  

คลังก๊าซนครสวรรค์  สามารถรับจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงสุด 37,000 ตันต่อเดือน โดย
มีถังเก็บก๊าซทรงกลมนาด 1,000 ตัน จํานวน 2 ถัง และลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ จํานวน 4 ช่องจ่าย 
จําเป็นต้องลงทุนเพ่ิมลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ 

คลังก๊าซลําปาง สามารถรับจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงสุด 46,000 ตันต่อเดือน โดยมีถัง
เก็บก๊าซทรงกลมขนาด 1,000 ตัน จํานวน 2 ถัง และลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ จํานวน 8 ช่องจ่าย กําลัง
การรับจ่ายสามารถรองรับได้ถึงปี พ.ศ.2560  

คลังก๊าซสุราษฎร์ธานี สามารถรับจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงสุด 27,000 ตันต่อเดือน โดย
มีถังเก็บก๊าซทรงกลมขนาด 1,000 ตัน จํานวน 1 ถัง และถังเก็บก๊าซทรงกลมขนาด 500 ตัน จํานวน 1 ถัง 
และลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ จํานวน 5 ช่องจ่าย จําเป็นต้องลงทุนเพ่ิมถังเก็บก๊าซ   

คลังก๊าซสงขลา สามารถรับจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงสุด 46,000 ตันต่อเดือน โดยมีถัง
เก็บก๊าซทรงกลมขนาด 1,000 ตัน จํานวน 2 ถัง และลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ จํานวน 3 ช่องจ่าย โดยมี
ท่าเทียบเรือ 2 ท่า แต่สามารถรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้เพียง 1 ท่า เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับก๊าซ
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ปิโตรเลียมเหลวทางเรือ จึงต้องมีการลงทุนเพ่ิม Loading Arm ท่ีท่าเทียบเรืออีก 1 ท่า ถังเก็บก๊าซและลาน
บรรจุก๊าซทางรถยนต์ 

สรุปการขยายขีดความสามารถในการรองรับการนําเข้า การจ่าย และระบบการขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว แสดงตามตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 การขยายขีดความสามารถในการรองรับการนําเข้า การจ่าย  
และระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

 

คลัง เดิม ส่วนขยาย 
คลังก๊าซเขาบ่อยา - ท่าเทียบเรือรับก๊าซ 1 ท่า (100,000 ตัน) 

- ท่าเทียบเรือจ่ายก๊าซ 2 ท่า (5,000 ตัน 
และ 2,000 ตัน) 

- ถังเก็บก๊าซ ขนาด 2,000 ตัน 6 ถัง  
- ถังเย็นเก็บก๊าซ ขนาด  10,000 ตัน 

2 ถัง  
(รองรับปริมาณนําเข้า 132,000 ตันต่อ
เดือน และคลังลอยน้ํา 40,000 ตันต่อ
เดือน รวม 172,000 ตันต่อเดือน) 

- ท่าเทียบเรือ 2 ท่า ขนาด 120,000 ตัน 
และ 5,000 ตัน 

- ถังเก็บก๊าซ ขนาด 2,000 ตัน 2 ถัง  
- ถังเย็นเก็บก๊าซ ขนาด 25,000 ตัน 

2 ถัง  
 
(รองรับปริมาณนําเข้า 250,000 ตันต่อ
เดือน) 

คลังก๊าซขอนแก่น - ถังเก็บก๊าซขนาด 1,000 ตัน 2 ถัง  
- ลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ 7 ช่องจ่าย  
- สะพานชั่ง 1 เครื่อง 

- ถังเก็บก๊าซขนาด 3,000 ตัน 2 ถัง  
- ลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ 4 ช่องจ่าย 
- สะพานชั่ง 1 เครื่อง 

คลังก๊าซนครสวรรค์ - ถังเก็บก๊าซ ขนาด 1,000 ตัน 2 ถัง  
- ลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ 4 ช่องจ่าย 
- สะพานชั่ง 1 เครื่อง 

- ลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ 2 ช่องจ่าย 
- สะพานชั่ง 1 เครื่อง 

คลังก๊าซลําปาง - ถังเก็บก๊าซขนาด 1,000 ตัน 2 ถัง 
- ลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ 8 ช่องจ่าย 

-  

คลังก๊าซสุราษฎร์ธานี - ถังเก็บก๊าซ ขนาด 1,000 ตัน 1 ถัง 
ขนาด 500 ตัน 1 ถัง  

- ลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ 5 ช่องจ่าย 
- สะพานชั่ง 1 เครื่อง 

- ถังเก็บก๊าซ ขนาด 3,000 ตัน 1 ถัง  
- สะพานชั่ง 1 เครื่อง 

คลังก๊าซสงขลา - ถังเก็บก๊าซ ขนาด 1,000 ตัน จํานวน 
2 ถัง  

- ลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ 3 ช่องจ่าย 
- ท่าเทียบเรือ 2 ท่า 
- Marine Loading Arm 1 ชุด 

- ถังเก็บก๊าซ ขนาด 1,000 ตัน 2 ถัง 
- ลานบรรจุก๊าซทางรถยนต์ 4 ช่องจ่าย 
- สะพานชั่ง 1 เครื่อง 
- Marine Loading Arm 1 ชุด 

 
การขยายขีดความสามารถในการนําเข้า การจ่าย และระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

พร้อมท่ีจะเริ่มการดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559   
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7.5 การป้องกันและแก้ไขการลักลอบส่งออกและจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวข้ามสาขา 
 

เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องจนสูงกว่า
ปริมาณการผลิตในประเทศ ทําให้ต้องนําเข้ามาใช้ในประเทศโดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคา ประกอบกับ
ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจําหน่ายในประเทศมีราคาตํ่ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน จึงมีการลักลอบนําก๊าซ
ปิโตรเลียมท่ีบรรจุในถังก๊าซหุงต้มไปจําหน่ายยังประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวชายแดน ดังนั้น เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการรั่วไหลออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านซ่ึงซํ้าเติมปัญหาการขาดแคลนในประเทศ และป้องกันการ
สูญเสียประโยชน์จากการอุดหนุนราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจําหน่ายในประเทศท่ีนําเข้ามาในราคาสูง 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและตรวจสอบการลักลอบ
จําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือทําหน้าท่ีติดตามตรวจสอบการขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวไปจําหน่ายยังประเทศเพ่ือนบ้าน เสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และมี
อํานาจแต่งต้ังอนุกรรมการเพ่ือช่วยดําเนินการตามความจําเป็น องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองทัพเรือ 
กองทัพบก และกรมธุรกิจพลังงาน และคณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานในการป้องกันและตรวจสอบการลักลอบจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพ่ือพิจารณาเสนอแนะแนวทาง กลไก และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมท้ังแนวทางการปรับปรุง
กฎหมาย ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

นอกจากนั้น การจ่ายเงินชดเชยราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีนําเข้า ส่วนหนึ่งมาจากการ
เก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม 
ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนําก๊าซหุงต้มจากโรงบรรจุก๊าซไปจําหน่ายในสถานีบริการหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม การนําถังก๊าซหุงต้มไปใช้ผิดประเภท และการลักลอบถ่ายเทก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกจาก
ถังก๊าซหุงต้มเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
กํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวผิดประเภทและความปลอดภัย เพ่ือทําหน้าท่ีศึกษา 
วิเคราะห์และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลเรื่องความปลอดภัยและตรวจสอบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ผิดประเภท กรณีการลักลอบนําก๊าซหุงต้มจากโรงบรรจุก๊าซไปจําหน่ายในสถานีบริการหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม การนําถังก๊าซหุงต้มไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การนําถังก๊าซหุงต้มไปใช้ในยานพาหนะและ
การถ่ายเทก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกจากถังก๊าซหุงต้ม โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมการค้าภายใน และกรมสรรพากร  

ดังนั้น กรมธุรกิจพลังงานในฐานะท่ีได้รับมอบหมายให้ติดตามตรวจสอบเพ่ือมิให้มีการ
ลักลอบกระทําผิดเก่ียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ท้ังการลักลอบส่งออก การจําหน่ายข้ามสาขา และการใช้ผิด
ประเภท ได้กําหนดมาตรการเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 

7.5.1 ติดตามข้อมูลปริมาณจําหน่ายของโรงบรรจุก๊าซในจังหวัดตามพ้ืนท่ีแนวชายแดนติดประเทศ
เพ่ือนบ้าน และข้อมูลปริมาณการจําหน่ายของโรงบรรจุก๊าซและสถานีบริการก๊าซ หากพบว่ามีปริมาณ
จําหน่ายผิดปกติ จะประสานข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
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7.5.2 ประชุมติดตามสถานการณ์การลักลอบส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี   

7.5.3 ควบคุมการส่งออกก๊าชปิโตรเลียมเหลวเพื่อให้มีใช้ในประเทศอย่างเพียงพอ โดยออก
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดเง่ือนไขในการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 54 ง วันท่ี 14 มีนาคม 2551 กําหนดให้ผู้ท่ี
จะจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงได้บรรจุในถังก๊าซหุงต้ม
ออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ.2543 ซ่ึงอยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน แจ้งให้กรมศุลกากรทราบ และต้อง
ขอหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรในการตรวจปล่อย
สินค้าทุกครั้งก่อนส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และให้ส่งออกได้เฉพาะท่าท่ีหรือด่านศุลกากรซ่ึงส่งของออก
ได้ทุกประเภทตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ในกรณีท่ีเป็นการส่งออกโดยผ่านเขตแดนทางบก ให้
ส่งออกได้เฉพาะท่ีเป็นจุดผ่านแดนถาวรเท่านั้น 

7.5.4 สั่งให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ควบคุมปริมาณการโอนก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปให้โรงบรรจุก๊าซ
ไม่เกินกว่าขีดความสามารถในการอัดบรรจุของโรงบรรจุก๊าซ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 

7.5.5 ปรับปรุงแก้ไขคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2547 เพ่ือให้สามารถระบุผู้ ซ้ือว่าเป็นภาค
ครัวเรือน ภาคขนส่ง หรือภาคอุตสาหกรรม และออกมาตรการและกฎระเบียบเพ่ือกํากับดูแลการลักลอบ
ส่งออกและลักลอบจําหน่ายข้ามสาขา โดยกําหนดให้โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ และโรงงาน
อุตสาหกรรมต้องรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 เท่านั้น และไม่ให้ผู้อ่ืนจําหน่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวให้แก่โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ และโรงงานอุตสาหกรรม และกําหนดให้ผู้ค้าน้ํามัน
ตามมาตรา 7 โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ และโรงงานอุตสาหกรรมรายงานปริมาณการซ้ือขายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวด้วย นอกจากนั้น ยังได้เพ่ิมกรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีนี้ และเพ่ิมอํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการลักลอบส่งออกและจําหน่ายข้ามสาขา โดยมีอํานาจเข้าไปในเข้าไปใน
สํานักงาน และสถานประกอบการของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ผู้บรรจุก๊าซ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานีบริการ 
โรงงานอุตสาหกรรม สั่งให้แสดงบัญชีและเอกสารหลักฐาน และเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสาร
หลักฐานได้ โดยได้ออกเป็นคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 
ตอนพิเศษ 76 ง วันท่ี 8 กรกฎาคม 2554   

7.5.6 เพ่ิมโทษโรงบรรจุก๊าซท่ีลักลอบส่งออกหรือลักลอบนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปจําหน่ายข้าม
สาขาด้วยการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาต  โดยออกระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการอนุญาต
ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มอบหมายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายอ่ืนหรือผู้บรรจุก๊าซรายใด เป็น
ผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน การขอรับและการแสดงเครื่องหมายประจําตัวของผู้บรรจุก๊าซ การปิดผนึกลิ้น
ถังก๊าซหุงต้ม และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน พ.ศ. 
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2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 129 ตอนพิเศษ 94 ง วันท่ี 15 มิถุนายน 2555 โดยแก้ไขหลักเกณฑ์
การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน เพ่ือให้มีบทลงโทษเข้มงวด
มากข้ึน ดังนี้  

1) การกระทําผิดซ่ึงผู้บรรจุก๊าซอาจถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้มอบหมาย
ให้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทน ไม่ว่าจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม มีดังนี้ 

1.1) บรรจุก๊าซโดยไม่ปิดผนึกลิ้น (Valve) ด้วยอุปกรณ์ปิดผนึกลิ้น (Seal) ท่ี
แสดงเครื่องหมายประจําตัวผู้บรรจุก๊าซ 

1.2) บรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้มท่ีมีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ํามันอ่ืนโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

1.3) บรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้มท่ีไม่เคยได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือถังก๊าซหุงต้มท่ีไม่ได้เป็นของผู้ค้า
น้ํามันตามมาตรา 7 

1.4) นําก๊าซท่ีได้มาจากการเป็นผู้ดําเนินการบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 
ไปจําหน่าย หรือใช้ในการอ่ืนโดยไม่บรรจุใส่ถังก๊าซหุงต้ม 

2) หลักเกณฑ์การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดําเนินการบรรจุ
ก๊าซแทน มีดังนี้ 

2.1) กรณีกระทําผิดตามข้อ 1.1) หรือ 1.2) 
       - ผิดครั้งท่ี 1 มีหนังสือแจ้งเตือนภาคทัณฑ์ 
       - ผิดครั้งท่ี 2 พักใช้หนังสืออนุญาตฯ 3 เดือน 
       - ผิดครั้งท่ี 3 เพิกถอนหนังสืออนุญาตฯ 

2.2) กรณีกระทําผิดตามข้อ 1.3) หรือ 1.4) 
- ผิดครั้งท่ี 1 พักใช้หนังสืออนุญาตฯ 1 ปี 

      - ผิดครั้งท่ี 2 เพิกถอนหนังสืออนุญาตฯ 
 

7.5.7 ให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 โรงบรรจุก๊าซ และสถานีบริการก๊าซรายงานข้อมูลการจําหน่าย
และการซ้ือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นรายเดือน เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการซ้ือขายระหว่างกัน โดยออกประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลเก่ียวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ท่ีซ้ือ
หรือได้มา ท่ีใช้ไป ท่ีจําหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ.2554  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
128 ตอนพิเศษ 90 ง วันท่ี 15 สิงหาคม 2554 โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 21(3) 22(5) 22/1 (2) และ 
22/2 แห่งคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2547 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง 
กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554  

7.5.8 เพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจสอบจับกุมผู้กระทําผิด โดยอาศัยอํานาจตามข้อ 27/1 
แห่งคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิง ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2547 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2554 เรื่อง กําหนด
มาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 โดยเพ่ิม
กรมศุลกากรและกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี และนํามาออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
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เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี และบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 
พ.ศ.2556  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 22 ง วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556  โดยมี
สาระสําคัญที่แตกต่างไปจากประกาศฉบับเดิม  คือ  เพิ่มการแต่งตั้งข้าราชการกรมศุลกากร และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี และให้แต่งต้ังตํารวจชั้นสัญญาบัตรท่ีมียศร้อยตํารวจตรีข้ึนไป
เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี และเนื่องจากกรมธุรกิจพลังงานมีอัตรากําลังและทรัพยากรไม่เพียงพอท่ีจะออก
ตรวจสอบการกระทําผิดเก่ียวกับการลักลอบส่งออกและการลักลอบจําหน่ายข้ามสาขา เพราะผู้ประกอบการ
โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ และโรงงานอุตสาหกรรม มีเป็นจํานวนมาก จึงได้ขอความร่วมมือจากงาน
ปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับน้ํามันเชื้อเพลิง (ปนม.ตร.) ในการออกตรวจสอบการลักลอบส่งออกและ
จําหน่ายข้ามสาขาอย่างเข้มงวดท่ัวประเทศเป็นกรณีพิเศษ  

7.5.9 ปรับปรุงแก้ไขเง่ือนไขในการออกใบกํากับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้เข้มงวดมากขึ้น
โดยให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 จัดทําใบกํากับการขนส่ง และต้องระบุในใบกํากับการขนส่งว่าเป็นการขนส่ง
ไปยังโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม และรถขนส่งจะต้องไปยังจุดหมายปลายทางท่ี
ระบุในใบกํากับการขนส่งเท่านั้น และให้เก็บสําเนาใบกํากับการขนส่งไว้เป็นเวลา 5 ปี โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง กําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 129 ตอนพิเศษ 139 ง วันท่ี 11 กันยายน 2555 และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการ
และเง่ือนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 
ตอนพิเศษ 26 ง วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556  

7.5.10 นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตามตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและ
จับกุมผู้กระทําผิดเก่ียวกับการลักลอบนําก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงบรรจุก๊าซไปจําหน่ายยังสถานีบริการ
ก๊าซ หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยกําหนดให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ท่ีจําหน่ายจ่ายโอนให้โรงบรรจุก๊าซ
และผู้บรรจุก๊าซรายงานใบกํากับการขนส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้กรมธุรกิจพลังงาน 
ภายใน 15 นาที นับแต่เวลาท่ีได้จัดทําใบกํากับการขนส่งแล้วเสร็จ และเวลาท่ีรถขนส่งมาถึงโรงบรรจุก๊าซ
แล้วแต่กรณี โดยออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  

 จากผลการดําเนินงานตามมาตรการป้องกันการลักลอบส่งออกและจําหน่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวข้ามสาขาท่ีกล่าวมาข้างต้นประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมาก โดยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
จากสถิติปริมาณจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายสาขา พบว่าต้ังแต่ปลายปี พ.ศ.2555 ท่ีได้ดําเนินการ
ตรวจสอบและจับกุมผู้กระทําผิดเก่ียวกับการลักลอบส่งออกและลักลอบจําหน่ายข้ามสาขาอย่างเข้มงวด 
ปริมาณจําหน่ายก๊าซหุงต้มได้ลดลงอย่างมาก ในขณะท่ีปริมาณจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคขนส่ง
ปรับเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าการนําก๊าซหุงต้มไปจําหน่ายในสาขาอ่ืนและการลักลอบขนส่ง
ก๊าซหุงต้มบรรจุถังไปจําหน่ายในประเทศเพ่ือนบ้านได้ลดลง ดังแสดงตามรูปภาพท่ี 31 
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รูปภาพท่ี 31 เปรียบเทียบปริมาณการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสาขาครัวเรือน ขนส่ง และอุตสาหกรรม 
 

 
 

เพ่ือป้องกันปัญหาการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว การเปิดเสรีตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในลักษณะเดียวกับน้ํามันสําเร็จรูปชนิดอ่ืนเพ่ือให้ราคาจําหน่ายสอดคล้องกับต้นทุนในการจัดหา  จะช่วยให้
กลไกตลาดทํางานได้ดีข้ึน  ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวจะต้องรอสถานการณ์ราคาท่ีเหมาะสมและตลาดมี
การแข่งขันกันอย่างเพียงพอ แนวทางหนึ่งในการเพ่ิมการแข่งขัน คือ ลดการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในส่วนท่ีมาจากการนําเข้าและการผลิตจากโรงกลั่นน้ํามัน  โดยกําหนดราคาจําหน่ายอ้างอิงกับต้นทุนการ
นําเข้า และจํากัดการควบคุมราคา ณ โรงกลั่นเฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาติภายในประเทศเป็นวัตถุดิบ   และใช้กลไกกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในการบริหารจัดการ
ต้นทุน หากต้นทุนจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติตํ่ากว่าราคาอ้างอิงจะเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และ
นํากลับมาปรับราคาในช่วงเวลาท่ีต้นทุนจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติสูงกว่าราคาอ้างอิง 
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