
      

เปิดโครงสร้างราคาน า้มันไทย...จ่ายอะไรบ้างใน 1 ลติร 
 

 ตอบค าถามที่หลายคนสงสัย เตมิน า้มัน 1 ลติร มีค่าอะไรบ้าง 
    ท าไมราคาน า้มันไทยถงึแพง กว่าจะมาถึงป๊ัม ต้องผ่านอะไรมาบ้าง ? 

  
 ในภาวะท่ีราคาน ้ามนัตลาดโลกสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จนกระทบมาถึงราคาขายปลีกน ้ามนัในไทยท่ีแพงข้ึน 
ตามไปดว้ย โดยเฉพาะน ้ามนัดีเซล ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงหลกัในภาคขนส่งท่ีพุง่ไปเกือบ 30 บาท/ลิตร ในช่วงท่ีผา่นมา  
จนกระทรวงพลงังานตอ้งตดัสินใจควกัเงินกองทุนน ้ามนัเขา้มาอุดหนุน เพื่อพยงุราคาน ้ามนัในประเทศไวไ้ม่ใหผ้นัผวน 
เกินกวา่น้ี  
 
 



  

เติมน า้มนั 1 ลติร ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง   
 

 ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจว่าราคาน ้ ามันขายปลีกหน้าป๊ัมน ้ ามันนั้ น ไม่ใช่ราคาหน้าโรงกลั่น แต่เป็นราคาท่ีผ่าน
ผูเ้ก่ียวขอ้งถึง 4กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1.โรงกลัน่น า้มัน 2.ผู้ค้าน า้มันขายส่ง 3.ป๊ัมขายปลกีน า้มัน และ  4.รัฐบาลที่ท าหน้าที่
เกบ็ภาษ ีเพราะฉะนั้น ราคาน ้ามนั 1 ลิตรท่ีขายในหนา้ป๊ัม จึงประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ดงัน้ี  
  1. ราคาหน้าโรงกลัน่ : เป็นส่วนท่ีผูป้ระกอบการโรงกลัน่ จะไดรั้บเงินส่วนน้ีไป ซ่ึงไทยอา้งอิงจากราคาน ้ามนั
หนา้โรงกลัน่ตามตลาดสิงคโปร์ เน่ืองจากเป็นตลาดกลางในภูมิภาคน้ี ซ่ึงเป็นราคาท่ีคิดจากตน้ทุนเน้ือน ้ามนัดิบ บวกดว้ย
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของโรงกลัน่เขา้ไป เช่น ค่าการกลัน่ ตน้ทุนค่าขนส่ง เป็นตน้  
  2. ภาษ ี: เป็นส่วนท่ีรัฐบาลเรียกเกบ็เพิ่มเติมจากราคาน ้ามนั เพื่อน าไปเป็นรายไดใ้นการพฒันาประเทศ 
ประกอบดว้ย ภาษีสรรพสามิต, ภาษีเทศบาล และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

 



 
- ภาษสีรรพสามิต เน่ืองจากรัฐมองวา่น ้ามนัเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือย จึงตอ้งมีการเกบ็ภาษีสรรพสามิต เพ่ือน าเงินมา
พฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ ซ่ึงน ้ามนัแต่ละชนิดจะมีอตัราเรียกเกบ็ท่ีแตกต่างกนัไป 
- ภาษเีทศบาล เรียกเกบ็เพื่อเป็นเงินอุดหนุนและดูแลในพื้นท่ีท่ีมีโรงกลัน่ตั้งอยู ่
- ภาษมูีลค่าเพิม่ คิดเพ่ิมจากราคาขายส่งและขายปลีก เช่นเดียวกบัสินคา้อ่ืน ๆ ทัว่ไป ซ่ึงปัจจุบนัเกบ็อยูท่ี่ 7%    
3. เงนิกองทุน : ประกอบดว้ย 2 ส่วน 
          - เงนิกองทุนน า้มันเช้ือเพลงิ เพื่อเป็นเงินส ารองไวใ้ชใ้นยามท่ีราคาน ้ามนัมีความผนัผวน คือเม่ือราคาน ้ามนั
ตลาดโลกสูงเกินไป กจ็ะใชเ้งินส่วนน้ีเขา้มาพยงุราคาขายปลีกในประเทศไวน้ัน่เอง ซ่ึงน ้ามนัแต่ละชนิดจะมีอตัรา
เรียกเกบ็ท่ีแตกต่างกนั  
          - เงนิกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน เพื่อน าไปส่งเสริมดา้นพลงังานทดแทนในประเทศ           
โดยน ้ามนัทุกชนิดโดนเกบ็เท่ากนัในอตัรา 0.10 บาท/ลิตร    
4. ค่าการตลาด : คือส่วนท่ีเป็นเหมือนก าไรของธุรกิจคา้ส่ง-คา้ปลีกน ้ามนั ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถก าหนดเองได้
อยา่งเสรี แต่ถึงอยา่งนั้นกมี็กลไกตลาดเขา้มาควบคุมเช่นกนั เพราะหากผูค้า้รายใดปรับค่าการตลาดสูงจนเกินไป       
กมี็โอกาสท่ีจะขายน ้ามนัไม่ได ้จากการท่ีป๊ัมอ่ืนมีราคาขายท่ีถูกกวา่    
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หนว่ยบาท/ลิตร 
ราคาหน้า   
โรงกลัน่ 

ภาษี
สรรพสามิต 

ภาษี
เทศบาล 

กองทนุ
น า้มนั 

กองทนุเพ่ือ
สง่เสริม ราคาผู้ ค้าสง่ 

ภาษีมลูคา่   
เพิ่มราคา
ขายสง่ ราคารวมภาษี 

 
คา่การตลาด 

ภาษีมลูคา่     
เพิ่มราคาขาย

ปลีก ราคาสทุธิ 

                        

ULG  12.1930  6.5000  0.6500  8.0800  0.1000  27.5230  1.9266  29.4496  3.4677  0.2427  33.16  

GASOHOL95 E10 13.1053  5.8500  0.5850  2.1200  0.1000  21.7603  1.5232  23.2836  2.3051  0.1614  25.75  

GASOHOL91 12.6936  5.8500  0.5850  2.1200  0.1000  21.3486  1.4944  22.8431  2.4644  0.1725  25.48  

GASOHOL95 E20 14.1190  5.2000  0.5200  -0.7800  0.1000  19.1590  1.3411  20.5002  2.0933  0.1465  22.74  

GASOHOL95 E85 19.7958  0.9750  0.0975  -6.3800  0.1000  14.5883  1.0212  15.6094  3.1127  0.2179  18.94  

H-DIESEL 14.0454  5.9800  0.5980  0.2000  0.1000  20.9234  1.4646  22.3880  2.2448  0.1571  24.79  

H-DIESEL B20 15.0657  5.1520  0.5152  -4.5000  0.1000  16.3329  1.1433  17.4762  2.1624  0.1514  19.79  

FO 600 (1) 2%S 11.0362  0.6400  0.0640  0.0600  0.0700  11.8702  0.8309  12.7011        

FO 1500 (2) 2%S 10.6412  0.6400  0.0640  0.0600  0.0700  11.4752  0.8033  12.2785        
LPG (UNIT:BAHT/KILO) 15.3776  2.1700  0.2170  -0.5851  0.0000  17.1795  1.2026  18.3821  3.2566  0.2280  21.87  

Exchange Rate     = 32.6148 BAHT/$ 

Ethanol Reference Price  = 22.33 BAHT/LITRE 

หมายเหต ุ: ใช้ราคาขายปลีก ปตท.  

Biodiesel(B100) Reference 
Price = 

21.84 BAHT/LITRE 



          
    ตัวอย่าง การค านวณราคาน ้ามนัดีเซล (วนัท่ี 2 มกราคม 2562) ท่ีมีราคาขายปลีก 24.79 บาท/ลิตร                       วา่มาจาก
ส่วนประกอบอะไรบา้ง  
         - ราคาหนา้โรงกลัน่ 14.0454 บาท 
 - ภาระท่ีผูบ้ริโภคภายในประเทศตอ้งรับ  10.7446 บาท (รวม 24.79บาท) 
           - ภาษีสรรพสามิต 5.9800 บาท              
           - ภาษีเทศบาล 0.5980 บาท   
       - กองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง 0.2000 บาท      
           - กองทุนอนุรักษพ์ลงังาน 0.1000 บาท     
           - ภาษี VAT ราคาขายส่ง 1.4646 บาท     
           - ภาษี VAT ราคาขายปลีก 0.1571 บาท    
           - ค่าการตลาด 2.2448 บาท 
          ดงัน้ัน จึงท าให้ราคาสุดท้ายหน้าป๊ัมของน า้มนัดเีซล ขายอยู่ที ่24.79 บาท/ลติร  
          สรุปโครงสร้างราคาน า้มนัในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วนัที ่2 มกราคม 2562)ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
 

 



          
    ตัวอย่าง การค านวณราคาน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 E20 (วนัท่ี 2 มกราคม 2562) ท่ีมีราคาขายปลีก 22.74 บาท/ลิตร                       
วา่มาจากส่วนประกอบอะไรบา้ง  
          - ราคาหนา้โรงกลัน่ 14.1190 บาท 
  - ภาระท่ีผูบ้ริโภคภายในประเทศตอ้งรับ  9.4009 บาท (รวม 23.52บาท) 
           - ภาษีสรรพสามิต 5.2000 บาท              
            - ภาษีเทศบาล 0.5200 บาท   
         - กองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง -0.7800 บาท (กองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงชดเชยใหผู้ค้า้ส่ง)   
            - กองทุนอนุรักษพ์ลงังาน 0.1000 บาท     
            - ภาษี VAT ราคาขายส่ง 1.3411 บาท     
            - ภาษี VAT ราคาขายปลีก 0.1465 บาท    
            - ค่าการตลาด 2.0933 บาท 
          ดงันั้น จึงท าใหร้าคาสุดทา้ยหนา้ป๊ัมของน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 E20 ขายอยูท่ี่ 22.74 บาท/ลิตร  
          สรุปโครงสร้างราคาน า้มนัในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วนัที ่2 มกราคม 2562)ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
 

 


