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1. ความเป็นมาของการยกเลกิเบนซนิ 91

1.1 นโยบายรฐับาล สง่เสรมิการผลติ การใช ้ตลอดจนการวจิัยพลงังาน
ทดแทน และพลงังานทางเลอืก โดยตัง้เป้าหมายใชท้ดแทนเชือ้เพลงิฟอสซลิ 25% 
ภายใน 10 ปี

1.2 ครม. มมีตเิมือ่วนัที ่27 ธ.ค. 54  เห็นชอบ ตามมต ิกพช. ในการ
้ ่ ้ ่ ่ ่ประชุมคร ัง้ที ่6/2554 (คร ัง้ที ่139) เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554 

เห็นชอบแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25% ใน 10  ปี 
(AEDP 2555-2564) โดยตัง้เป้าหมายการทดแทนการใชน้ํ้ามันในภาคขนสง่จาก   ( )
เอทานอล  9 ลา้นลติร/วนั ซึง่การยกเลกิการใชน้ํ้ามันเบนซนิ 91 เป็นนโยบายหนึง่ใน
การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนตามแผน AEDP  และ กพช. มมีตเิห็นชอบใน
หลกัการใหย้กเลกินํา้มนัเบนซนิ 91 ต ัง้แตว่นัที่ 1 ตลาคม 2555 เป็นตน้ไปหลกการใหยกเลกนามนเบนซน 91 ตงแตวนท 1 ตลุาคม 2555 เปนตนไป

1.3 ครม. มมีตเิมือ่วนัที ่9 ต.ค. 55  เห็นชอบตามมต ิกพช. ในการ
ประชมคร ัง้ที่ 4/2555 (คร ัง้ที่ 143) เมือ่วนัที่ 4 ตลาคม 2555 ใหท้บทวนมติปร ชุมครงท 4/2555 (ครงท 143) เมอวนท 4 ตลุาคม 2555 ใหทบทวนมต 
กพช. เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554 โดยใหเ้ล ือ่นกาํหนดการยกเลกิเบนซนิ 91 
ออกไปอกี 3 เดอืน เป็นวนัที ่1 มกราคม 2556 ตามขอ้เสนอของ กบง. เพือ่แกไ้ข
ปัญหาขาดแคลนนํ้ามันเบนซนิพืน้ฐาน (G-Base) จากเหตการณโ์รงกลัน่บางจากปญหาขาดแคลนนามนเบนซนพนฐาน (G Base) จากเหตกุารณโรงกลนบางจาก  
ไฟไหมแ้ละโรงกลัน่บางรายหยดุซอ่มบํารงุ  
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2. ผลดขีองการยกเลกิเบนซนิ 91

เมือ่ยกเลกิเบนซนิ 91 แลว้ ผูบ้รโิภคจะเปลีย่นไปใชแ้กส๊โซฮอลมากขึน้ 
สาํหรบัผูท้ ีไ่มส่ามารถใชแ้กส๊โซฮอลได ้ก็จะยงัคงมเีบนซนิ 95 เป็นทางเลอืกอยู ่
่ ป ี่ ไปใ ้ ๊ โ ่ ใ ้ ิ ป โ ์ ปแตก่ารเปลยีนไปใชแ้กส๊โซฮอลจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนห์ลายประการ

2.1 ดา้นราคา ปัจจบุนัราคาเบนซนิ 91 อยูท่ี ่43.25 บาท/ลติร ในขณะทีร่าคา      
แกส๊โซฮอล 91 อยท่ี่ 34 88 บาท/ลติร การเปลีย่นไปใชแ้กส๊โซฮอลจะทําให ้แกสโซฮอล 91 อยทู 34.88 บาท/ลตร การเปลยนไปใชแกสโซฮอลจะทาให
ประหยัดลงประมาณ 7.10 บาท/ลติร (หกัความสิน้เปลอืงของแกส๊โซฮอลแลว้) 

2.2 ดา้นภาคการเกษตร หากผูบ้รโิภคเปลีย่นไปใชแ้กส๊โซฮอลจะทําใหค้วาม
้ ใ ้ ิ่ ึ้ ปั ั 1 3 ้ ิ / ั ป็ 2 0 ้ ิ / ัตอ้งการใชเ้อทานอลเพมิขนึจากปัจจบุนั 1.3 ลา้นลติร/วนั เป็น 2.0 ลา้นลติร/วนั 

ซึง่จะชว่ยใหเ้กษตรกรผูป้ลกูออ้ยและมันสําปะหลงัมรีายไดเ้พิม่ขึน้ และยังชว่ย
สรา้งมลูคา่เพิม่ของสนิคา้เกษตรทําใหร้าคาพชืผลเกษตรไมต่กตํา่

2.3 ดา้นเศรษฐกจิ ปัจจบุนัประเทศไทยมโีรงงานผลติเอทานอล 20 แหง่ กําลงั
การผลติ 3.3 ลา้นลติร/วนั (กากนํ้าตาล/นํ้าออ้ย 1.6 มันสําปะหลงั/มนัเสน้ 0.8 
และวตัถดุบิหลายชนดิ 0.9 ลา้นลติร) แตม่คีวามตอ้งการใชเ้อทานอลเพยีง 1.3 ุ )
ลา้นลติร/วนั จงึยังมกีําลงัการผลติสว่นเกนิ 2.0 ลา้นลติร/วนั การเพิม่ความ
ตอ้งการเอทานอลจะทําใหเ้กดิการจา้งงานในภาคเกษตรและโรงงานผลติ       
เอทานอล และจะกอ่ใหเ้กดิผลทวคีณูของการใชจ้า่ย (Multiplier Effect) ซึง่จะ
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เป็นผลดตีอ่เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศดว้ย



2. ผลดขีองการยกเลกิเบนซนิ 91 (ตอ่)

้ ิ่ ้ ื่ ใ ้ ื้ ิ ี ั ั ี ิ ( f2.4 ดา้นสงิแวดลอ้ม เนอืงจากการใชเ้ชอืเพลงิทดแทนมวีฏัจักรชวีติ (Life 
Cycle) ในสว่นทีเ่ป็นพชืซึง่สามารถดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ดงันัน้ 
การใชแ้กส๊โซฮอลจะชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ซึง่เทา่กบัวา่ผูใ้ช ้
ส๊โซฮ สี่ ช่ ใ โ ้ ้แกส๊โซฮอลมสีวนชวยในการลดภาวะโลกรอ้นดว้ย

2 5 ้ ั่ ั ใ ้ ี่ ิ ไ ใ้ ป2.5 ดา้นความมนัคงทางพลงังาน การใชเ้อทานอลทผีลติไดใ้นประเทศ
จะชว่ยลดการพึง่พาการนําเขา้นํ้ามันจากตา่งประเทศ
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3. นํา้มนัแกส๊โซฮอลถ์กูกวา่เบนซนิ

ชนดินํา้มนั ราคา ณ 
28 ธ.ค. 55

ความสิน้เปลอืง คา่ใชจ้า่ย
(บาท/กม.)

ผลตา่งราคา
เทยีบเบนซนิ 91

(บาท/กม.)(กม./ลติร) % เทยีบเบนซนิ 
(บาท/กม.)

เบนซนิ 95 48.60 10.00 4.86

เบนซนิ 91 43 75 10 00 4 38เบนซน 91 43.75 10.00 4.38
แกส๊โซฮอล ์95 37.83 9.67 3% 3.91 0.46

แกส๊โซฮอล์ 91 35.38 9.67 3% 3.66 0.72

แกส๊โซฮอล ์ 32.38 9.35 7% 3.46 0.91
อ ี20

แกส๊โซฮอล ์
อ ี85

21.68 7.25 28% 3.00 1.38
85

ทกุๆ 1 กโิลเมตร หากใชน้ํา้มนัแกส๊โซฮอล ์จะจา่ยนอ้ยกวา่ใชน้ํา้มนัเบนซนิ
หมายเหต ุ:  1. ต ัง้สมมตฐิานรถใชน้ํา้มนัเบนซนิว ิง่ได ้10 กโิลเมตร/ลติร

้ ้
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2. ความสิน้เปลอืงเปรยีบเทยีบจากคา่ความรอ้นของนํา้มนั 



4. รถรุน่ทีใ่ชแ้กส๊โซฮอลไ์ดแ้ละไมไ่ด้

ยกเลกิผลติเบนซนิ 91 ตัง้แต ่1 มกราคม 2556 
แตย่ังคงมจีําหน่ายตามสถานบีรกิารอกีระยะหนึง่แตยงคงมจาหนายตามสถานบรการอกระยะหนง

์ ั ้ ป่ี 1995 ( ศ 2538)
รถยนตก์อ่นปี 1995 (พ.ศ.2538)

รถยนตต์งัแตป่ี 1995 (พ.ศ.2538)
รถจักรยานยนต ์4 จังหวะ

เครือ่งจักรกลเกษตร 4 จังหวะ

( )
รถจักรยานยนต ์2 จังหวะ

เครือ่งจักรกลการเกษตร 2 จังหวะ
ไมส่ามารถใชแ้กส๊โซฮอลไ์ด ้ไมสามารถใชแกสโซฮอลได

มนีํ้ามันเบนซนิ (95) เป็นทางเลอืก

กระทรวงพลงังานจัดตัง้ศนูยบ์รกิารปรับแตง่เครือ่งยนต์
ใหส้ามารถใชแ้กส๊โซฮอลไ์ดผ้า่นทางสถาบนั

การศกึษาของรัฐ กวา่ 200 แหง่ โดยไมค่ดิคา่แรง 
ตัง้แตว่นัที ่25 ธนัวาคม 2555 ถงึ 24 เมษายน 2556
สอบถามรายละเอยีดทีก่รมพัฒนาพลงังานทดแทนและ

ใชแ้กส๊โซฮอลไ์ด ้
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อนุรักษ์พลงังาน www.dede.go.th  
โทร 081 938 8669  081 938 8312  081 938 8927 

หรอื  e mail : gasohol@dede.go.th



4. รถรุน่ทีใ่ชน้ํา้มนัแกส๊โซฮอลไ์ดแ้ละไมไ่ด้

์ 470 000 ั ํ ์ ี
13%

รถยนต ์470,000 คนั จากจํานวนรถยนตจ์ดทะเบยีน
สะสมของกรมการขนสง่ทางบก 3,656,957 คนั   
ไมส่ามารถใชน้ํ้ามันแกส๊โซฮอลไ์ด ้87%87%

3% รถจักรยานยนต ์550,000 คนั จากจํานวนรถจักรยานยนต์
จดทะเบยีนสะสมของกรมการขนสง่ทางบก 18,996,173

97%

จดทะเบยนสะสมของกรมการขนสงทางบก 18,996,173 
คนั ไมส่ามารถใชน้ํ้ามันแกส๊โซฮอลไ์ด ้

(ขอ้มลู ณ เดอืนตลุาคม 2555)
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5. สรปุการดาํเนนิการเพือ่รองรบั
การยกเลกิเบนซนิ 91

การดาํเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ

1. กรมธรุกจิพลงังานออกประกาศกําหนดลักษณะและคณุภาพของนํ้ามันเบนซนิ พ.ศ.2555 ลงวนัที ่        
12 2555 ํ ํ ้ ั ซ ิ ใ ้ ื ี ํ้ ั ซ ิ 95 ( ิ

ธพ.
12 ตลุาคม 2555 กําหนดมาตรฐานคณุภาพนํามันเบนซนใหเ้หลอืเพยีงนํามันเบนซนออกเทน 95 (ยกเลกิ
เบนซนิ 91)  และเปลีย่นชือ่ “เบนซนิออกเทน 95” เป็น”เบนซนิ” ใหม้ผีลบงัคับใช ้ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 
2556 เป็นตน้ไป
(ประกาศในราชกจิจานุเบกษาฉบับ 129  ตอนพเิศษ 160 ง เมือ่วันที ่22 ตลุาคม 2555)

2. ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป นํ้ามันเบนซนิทีผ่ลติขึน้ใหมแ่ละนําออก จําหน่ายจากโรงกลั่น
นํ้ามันจะมคีา่ออกเทน 95 เทา่นัน้ 

ธพ.

3. สําหรับนํ้ามันเบนซนิออกเทน 91 ทีผ่ลติกอ่นวันทีป่ระกาศมผีลใชบ้งัคับ และคงเหลอืคา้งอยูท่ีค่ลังนํ้ามัน
้ ่

ธพ.
และสถานีบรกิาร ผอ่นผันใหผู้ค้า้นํ้ามันและสถานีบรกิารสามารถจําหน่ายไดจ้นถงึวันที ่ 31 มนีาคม 2556
(จะมเีบนซนิ 91 เหลอืจําหน่ายประมาณ 1 – 3 เดอืน  แลว้แตส่ถานที)่  

4. จัดเอกสารเผยแพรรุ่น่จักรยานยนตท์ีส่ามารถใชน้ํ้ามนัแกส๊โซฮอลไ์ด ้พรอ้มเผยแพรร่ถยนตแ์ละ
่ ้

ธพ.
จักรยานยนตท์ีส่ามารถใชน้ํ้ามนัแกส๊โซฮอลไ์ด ้ใน www.doeb.go.th

5. จะจัดแถลงขา่วรว่มกบัผูบ้รหิารคา่ยรถจักรยานยนตเ์พือ่สรา้งความมั่นใจในแกส๊โซฮอล ์วันที ่15 มกราคม 
2556

ธพ.

6. ประชาสมัพันธร์ณรงคใ์หเ้กดิการยอมรับการใชแ้กส๊โซฮอล (ในภาพรวม) สนพ.

7. ปรับโครงสรา้งราคาเพือ่จงูใจผูบ้รโิภคและผูจ้ําหน่าย เชน่ การปรับสว่นตา่งราคาแกส๊โซฮอล อ ี20 ใหต้ํา่
กวา่แกส๊โซฮอล 91 ประมาณ 3 บาท และการเพิม่คา่การตลาดใหแ้กส๊โซฮอล อี 20

สนพ.
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กวาแกสโซฮอล 91 ประมาณ 3 บาท และการเพมคาการตลาดใหแกสโซฮอล อ 20



5. สรปุการดาํเนนิการเพือ่รองรบั
การยกเลกิเบนซนิ 91 (ตอ่)

แนวทางการดาํเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ

8. มาตรการชว่ยเหลอืกลุม่ผูไ้ดร้ับผลกระทบ  ไดแ้ก ่รถยนตท์ีผ่ลติกอ่นปี 1995              พพ.

( )

ุ ู
รถมอเตอรไ์ซด ์ 2 จังหวะ   เครือ่งยนตก์ารเกษตร 2 จังหวะ  
     กระทรวงพลังงานโดย พพ. รว่มมอืกบัสถาบนัการอาชวีศกึษาไดจ้ัดตัง้ศนูยบ์รกิาร
ปรับแตง่เครือ่งยนตใ์หส้ามารถใชน้ํ้ามันแกส๊โซฮอลไ์ด ้ทั่วประเทศกวา่ 200 แหง่  โดยไมค่ดิ
คา่แรง ผส้นใจสามารถตดิตอ่ไดท้ี่ โทร 081 938 8669 081 938 8312 081 938 8927คาแรง  ผสูนใจสามารถตดตอไดท โทร. 081 938 8669  081 938 8312  081 938 8927 
หรอื  e mail : gasohol@dede.go.th
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6. Key Message
“ยนืยนั ม ัน่ใจ ใชน้ํา้มนัแกส๊โซฮอล ์เรง่ด ีไมม่สีะดดุ”

1. 1 มกราคม 2556 เลกิผลติเบนซนิ 91  แตย่ังคงมกีารผลติ
    เบนซนิ 95 ตอ่ไป

2. ในระยะแรก จะยังคงมเีบนซนิ 91 เหลอืจําหน่ายอยู่

3. รถยนตต์ัง้แตป่ี 1995 (พ.ศ. 2538) รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ3. รถยนตตงแตป 1995 (พ.ศ. 2538) รถจกรยานยนต 4 จงหว  
    และเครือ่งยนตก์ารเกษตร 4 จังหวะ ใชแ้กส๊โซฮอลไ์ด ้

4. รถทีน่อกเหนอืจากนี้ และเครือ่งยนตก์ารเกษตร 2 จังหวะ4. รถทนอกเหนอจากน และเครองยนตการเกษตร 2 จงหวะ 
    กระทรวงพลงังานไดจ้ัดตัง้ศนูยบ์รกิารปรับแตง่เครือ่งยนต ์
    เพือ่ใหใ้ชแ้กส๊โซฮอลไ์ด ้กวา่ 200 แหง่โดยออกคา่แรงใหฟ้ร ี

่    สอบถามรายละเอยีดไดท้ี ่กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและ
    อนุรักษ์พลงังาน www.dede.go.th  โทร.  081 938 8669  

081 938 8312 081 938 8927 หรอื
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081 938 8312  081 938 8927 หรอ  
e mail : gasohol@dede.go.th
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ขอบคณุุ

14


