กำหนดรำคำพลังงำนของประเทศไทยในปัจจุบัน1
พลังงานตามธรรมชาติแต่ละประเภทก่อนที่จะถูกนามาใช้ต้องมีการแปรรูปให้อยู่ในสภาพที่สะดวก
เหมาะสมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นามันสาเร็จรูปประเภทเบนซิน ดีเซล สาหรับใช้เติมรถยนต์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สาหรับใช้หุงต้มในภาคครัวเรือน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะต้องมีการลงทุนในการผลิต แปรรูปพลังงาน และ
การขนส่งไปยังสถานีบริการเพื่อจาหน่ายส่งต่อไปยังผู้ใช้ ขันสุดท้าย เป็นลักษณะของการประการทางธุรกิจที่
ต้อ งเทคโนโลยีแ ละการลงทุน สูง อย่า งไรก็ตาม ในการประกอบกิจการด้านพลังงานแม้จะเป็น แสวงหา
ผลประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของผู้ประกอบการก็ตาม อีกด้านหนึ่งพลังงานคือความจาเป็นพืนฐาน
ส าหรั บการด ารงชี วิ ต ดั งนั นเพื่ อให้ การก าหนดราคาพลั ง งาน มีค วามเหมาะสม ส่ ง เสริ มการแข่ ง ขั น มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลจึงมีบทบาทและถือเป็นหน้าที่อัน
สาคัญในการกากับดูแลโครงสร้างราคาขายปลีกพลังงานภายในประเทศโดยการใช้กลไกทางกฎหมาย และการ
ประเมินปัจจัยต่าง ๆ ทังภายในและภายประเทศควบคู่กัน เช่น ศักยภาพการผลิต ภายในประเทศ สถิติการ
นาเข้าและส่งออกพลังงาน ปริมาณสารองพลังงานของประเทศ รวมถึง การประเมินภาวะทางเศรษฐกิจและค่า
ครองชีพของประชาชน เป็นต้น นอกจากนี หากเกิดวิกฤติหรือปัจจัยภายนอกอื่นที่ทาให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึนซึ่ง
เป็นปัจจัยที่ประเทศไทยไม่อาจควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์ความตึงเครียดทางการเมือง ภัยพิบัติ สงครามและอุทกภัย
ภายนอกประเทศที่อาจส่ งผลต่ อปั จจั ยราคาพลั งงานโลก การเก็งกาไรของนักลงทุนในตลาดซือ-ขายน ามัน
ล่ว งหน้า รัฐ บาลอาจใช้น โยบายแทรกแซงราคานามัน ผ่า นกองทุน นามัน เชื อเพลิง กล่าวคือ (สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560, น.6-8) ในการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกนามันเชือเพลิงและแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนนามันเชือเพลิงในประเทศผ่านการแทรกแซงราคานามันผ่านกองทุนนามันเชือเพลิง
นัน รัฐบาลจะใช้อานาจตามพระราชกาหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนามันเชือเพลิง พ.ศ. 2516
และคาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 178/2520 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2520 เรื่องการจัดตังกองทุนนามันเชือเพลิง
โดยกาหนดให้ผู้ผลิตนามันเชือเพลิงและผู้จาหน่าย รวมทังผู้นาเข้าส่งเงินเข้ากองทุนนามันเชือเพลิงและการ
จ่ายเงินจากกองทุนนามันเชือเพลิงชดเชยให้แก่ผู้ค้านามัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับราคาขายปลีกนามัน
เชือเพลิงโดยมีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เป็น
ผู้กาหนดราคาและอัตราเงินส่งเข้าหรืออัตราเงินชดเชยของนามันเชือเพลิง แต่ละชนิดและมีแนวทางการ
บริหารตามคาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เรื่องกาหนดมาตรการเพื่อแก้ไข
และป้องกันภาวะ การขาดแคลนนามันเชือเพลิง ในการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกนามันเชือเพลิงใน
ประเทศ และแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนามันเชือเพลิง ดังนี (1) กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
คานวณราคานามันเชือเพลิง (2) กาหนดราคานามันเชือเพลิงแต่ละชนิด และ (3) กาหนดอัตราเงินส่งเข้าหรือ
อัต ราเงิ น ชดเชยของน ามั น เชือเพลิ ง แต่ ล ะชนิ ดโดยมอบหมายให้ คณะอนุก รรมการบริ ห ารกองทุน นามั น
เชือเพลิ งเป็นผู้ พิจารณาเกี่ยวกับ การใช้จ ่า ยเงิน ของกองทุน นามัน เชื อเพลิง และมีส ถาบัน บริห ารกองทุน
พลังงาน (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดตังตามพระราชกฤษฎีกาจัดตังสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน)
พ.ศ. 2546 ให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ในการเก็บรักษาและบริหารจัดการกระแสเงินสดของเงินกองทุนนามัน
เชือเพลิงและเป็นนิติบุคคลที่จะทาการจัดหาหรือกู้ยืมเงินมาให้กองทุนนามันเชือเพลิง เสริมสภาพคล่องในกรณี
ที่กองทุนนามันเชือเพลิง มีเงินคงเหลือไม่เพียงพอชดเชยราคานามันเชือเพลิง ในขณะเดียวกันก็ได้ขยาย
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ขอบเขตการชดเชยเงินจากกองทุนนามันเชือเพลิงเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
อื่น สาหรับกลไกสาคัญในการแทรกแซงราคานามันเชือเพลิงที่สาคัญ ได้แก่
1) การตรึงราคานามันเชือเพลิงบางชนิด เช่น การตรึงราคาขายปลีกดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อ
ลิตร หรือราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ โรงกลั่นนามัน/โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ที่ 333 เหรียญต่อตัน เป็นต้น
2) การอุดหนุนและรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกนามันเชือเพลิงโดยการใช้เงินกองทุนนามัน
เชือเพลิงที่เก็บจากเชือเพลิงชนิดหนึ่ง (นามันเบนซิน) ไปอุดหนุนราคาเชื อเพลิงอีกชนิดหนึ่ง (ดีเซล และก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว) หรือที่เรียกว่า Cross Subsidy
3) การอุดหนุนราคาเชือเพลิงชีวภาพด้วยสูตรราคาต้นทุนการผลิตบวกกาไร (Cost Plus) เพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานเชือเพลิงชีวภาพ
แต่หากศึกษากลไกการกาหนดราคาพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน จะพบว่า ประเทศไทยมีการใช้
กลไกการกาหนดราคาพลังงานแต่ละชนิดแตกต่างกัน ดังนี
1) การกาหนดราคานามัน ราคานามันภายในประเทศจะแยกออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ (บริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.) ราคา ณ โรงกลั่นหรือราคาเนือนามัน +อัตราภาษีและเงินเข้ ากองทุน+ค่า
การตลาด สาหรับ (1) ราคา ณ โรงกลั่น จะใช้การอ้างอิงกับราคานามันสาเร็จรูปแต่ละชนิดที่ประกาศโดย
Platts (Mean of Platts Singapore: MOPS) ที่มีฐานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ บวกค่าขนส่ง ค่าประกัน และค่า
การสูญหาย ซึ่งจะปรับขึน-ลง อ้างอิงตามราคาตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงหน่วยราคานามัน
สาเร็จรู (2) อัตราภาษีและเงินเข้ากองทุน ซึ่งภาครัฐโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้กาหนด
ซึ่งมีอัตราแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของภาษี กองทุน เงื่อนไขและนโยบายของรัฐบาลที่แตกต่างกัน ได้แก่
ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ภาษีมหาดไทย หรือ ภาษีเทศบาล (Municipal tax) เงินที่เรียกเก็บเข้า/
อุดหนุนจากกองทุนนามันเชือเพลิง (Oil Fund) เงินที่เรียกเก็บเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(Energy Conservation Promotion Fund) และภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขายส่ง (Value Added Tax of Wholesale
Price) อันจะเป็นผลให้ราคานามันเชือเพลิงแต่ละชนิดปรับเพิ่มขึนหรือลดลงแตกต่างกัน (3) ค่าการตลาด
(Marketing Margin) และภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าการตลาด (Value Added Tax of Marketing Margin) หมายถึง
ผลตอบแทนที่ผู้ค้านามันเชือเพลิงตามมาตรา 7 จะได้รับจากการทาธุรกิจค้ าปลีกนามันเชือเพลิงทังระบบ ซึ่ง
รวมถึงผลตอบแทนของการลงทุนก่อสร้างคลังนามัน ระบบขนส่ง การก่อสร้างสถานีบริการ การส่งเสริมการ
ขาย และค่า ใช้จ่ า ยในการดาเนิ น ธุร กิจ ทุกอย่างรวมถึง ค่าใช้ จ่ายบุค ลากร ส าหรับ ภาษีมูล ค่ าเพิ่ม ของค่ า
การตลาด จะคิดอัตราร้อยละ 7 ของค่าการตลาด
2. การกาหนดราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาเนือก๊าซธรรมชาติ หรือราคาเฉลี่ยของเนือก๊าซธรรมชาติ
(Wellhead Price) ในการกาหนดราคาเนือก๊าซนัน เนื่องจากการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติต้องใช้เงินลงทุนสูง
ดังนันในการรับซือต้องมีสัญญาซือขายก่อนดาเนินการลงทุน โดยการทาสัญญาจะผูกพันเป็นสัญญาระยะยาว
15-30 ปี มีการกาหนดราคา ปริมาณและจุดซื อขายไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน (บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน), 2561, น.37) การจาหน่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในประเทศทั งหมด จะ
กาหนดจุดส่งมอบที่แท่นผลิตกลาง (Central Processing Platform) โดยผู้ซือเป็นผู้ลงทุนวางระบบท่อมารับ
ก๊าซธรรมชาติที่แท่นผลิตกลาง แต่สาหรับก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาร์ ที่ส่งมาจาหน่ายยังประเทศไทย
มีจุดส่งมอบอยู่ที่เขตชายแดน โดยผู้ขายเป็นผู้ลงทุนวางระบบท่ อจากแท่นผลิตกลางมาถึงชายแดน ทั งนีสูตร
ราคาที่ใช้ซือขายก๊าซธรรมชาติจะอ้างอิงกับราคานามันเตาและดัชนีเศรษฐกิจเพื่อสะท้อนต้นทุ นการผลิตและ

สามารถแข่งขันกับเชือเพลิงอื่นได้ตลอดอายุสัญญา ทังนีในการรับซือก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยจะมี บริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) เป็นผู้ซือภายใต้สัญญาที่ได้รับสิทธิแทนรัฐบาล ส่วนหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาก๊าซ
ธรรมชาติและอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อจาหน่วยให้ผู้ค้ารายอื่น ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมต่าง
ๆ และก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ จะใช้หลักเกณฑ์การกาหนดราคาตามคู่มือการคานวณราคาก๊าซธรรมชาติและ
อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
(สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 29 มีนาคม 2559) โดยได้กาหนดให้ราคาเฉลี่ยของเนือก๊าซที่คานวณ
แบบถ่วงนาหนักตามค่าความร้อนของราคาเนือก๊าซที่ผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติ รับซือจากผู้ผลิตและ/หรือผู้ขาย มี
หน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Gulf Gas : เป็นก๊าซสาหรับโรงแยกก๊าซ ประกอบด้วย
ก๊าซ จากอ่าวไทย และ Pool Gas : เป็นก๊าซที่จาหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ใช้ก๊าซอื่นๆ ประกอบด้วยก๊าซจากอ่าวไทยที่ เหลือจากการจ่ายให้
โรงแยกก๊าซ ก๊าซจากสหภาพพม่าแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุน ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซจาก
แหล่งอื่นๆ ในอนาคต ส่วนราคาเฉลี่ยเนือก๊าซสาหรับโรงไฟฟ้านาพองให้เป็นไปตามที่ ปตท. รับซือจากผู้รับ
สัมปทาน สาหรับค่าตอบแทนในการจัดหาและจาหน่ายก๊าซนันจะกาหนดตามประเภทผู้ใช้ก๊าซ โดยคิดเป็น
อัตราร้อยละของราคาเฉลี่ยของเนือก๊าซ ส่วนค่าบริการส่งก๊าซจะเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ
3. การกาหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้ควบคุมราคาขายปลีกก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวให้มีราคาคงที่และในอยู่ระดับที่ต่า (เมื่อเทียบกับราคาตลาดโลกและราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์
นามันชนิดอื่นๆ) มาตังแต่ประมาณปี พ.ศ. 2522 โดยใช้กลไกกองทุนนามันเชือเพลิงแทรกแซงราคา ชดเชย
หรือพยุงราคาเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน แต่เนื่องจากนโยบายดังกล่าวมี “ผลกระทบเชิงลบ”
(พรายพล คุ้มทรัพย์, ภูรี สิรสุนทร, และณพล สุกใส, 2554, น.61-71) เช่น มีปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียม
เหลวเพิ่มขึนมากเกินไป กองทุนนามันเชือเพลิงติดลบ การชดเชยราคาก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประชาชน
และเป็นภาระทางการคลัง เป็นต้น ดังนัน ภายหลังจากวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รัฐบาลจึงได้ประกาศ
ลอยตัวก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยการยกเลิกสูตรการกาหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวและที่เกี่ยวข้องทังหมด
ได้แก่ (“รัฐลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจี ,” 13 ธันวาคม 2559) 1) ยกเลิกการกาหนดราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิง
ราคานาเข้า (Import Parity) ซึ่งเป็นราคาซือตังต้นก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2) ยกเลิกการกาหนดอัตราเงินส่งเข้า
หรือชดเชยจากกองทุนนามันเชือเพลิง จากทุกส่วนของการผลิต และ 3) ยกเลิกการประกาศราคาขายส่ง ณ
คลังก๊าซ และกาหนดให้ใช้ “ราคาก๊าซอ้างอิง” เพื่อให้ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
สาหรับราคาก๊าซอ้างอิงนัน จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ราคา ณ โรงกลั่น โรงแยกก๊าซ และนาเข้าหรือราคาเนือ
ก๊าซ จะให้การคานวณแบบราคาเฉลี่ยแบบถ่วงนาหนักตามปริมาณการผลิตและจัดหา (LPG Pool) จากแหล่ง
ต่าง ๆ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นนามัน และการนาเข้า ทังนีราคาดังกล่าวจะถูกกากับโดยรัฐ โดย
การทบทวนราคาต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหาทุก ๆ 3 เดือน และใช้กองทุนนามันนามันเชิงเพลิงเป็น
เป็นกลไกในการบริหารจัดการความผันผวนของราคา (2) ราคาขายปลีก จะถูกกาหนดโดยราคา ณ โรงกลั่น
ราคาหรือเนือก๊าซ+ภาษีสรรพสามิต+ภาษีเทศบาล+กองทุนนามันเชือเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม+ค่าการตลาด+ภาษี มูลค่าเพิ่ม เท่ากับ ราคาขายปลีก ทังนีราคาดังกล่าวจะถูกกากับ
โดยรัฐ รัฐจะประกาศราคาอ้างอิงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกากับดูแลราคาขายปลีก
4. การกาหนดราคาไฟฟ้า โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน ของประเทศไทย ประกอบด้วย 4
ส่ ว น (ส านั ก งานนโยบายและแผนพลั งงาน , 21 ธันวาคม 2558) ได้แ ก่ ค่าไฟฟ้ าฐาน+ค่าไฟฟ้ าผั น แปร

(Ft)+ค่าบริการรายเดือน+VAT เท่ากับ ค่าไฟฟ้าที่จ่ายตามภาคต่าง ๆ โดยโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานจะคานวณ
จากค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบสายจาหน่าย ภายใต้สมมติฐานความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า ราคาเชือเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการไฟฟ้าใน
ระดับหนึ่ง ส่วนค่า Ft หรือ Fuel Adjustment Charge (at the given time) นัน จากความหมายดังเดิม Ft มา
จากคาว่า Float time มีความหมายว่าการลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้
เช่น ราคาเชือเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ตามช่วงเวลาต่างๆ ที่ใช้เป็น
กรอบในการคานวณและกาหนดราคาไฟฟ้า องค์ประกอบของสูตร Ft ในปัจจุบัน ประกอบด้วย (สานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน , 28 กันยายน 2559) (1) ค่าใช้จ่ายด้านเชือเพลิง (นามันเตา นามันดีเซล ก๊าซ
ธรรมชาติ ลิกไนต์ และถ่านหินนาเข้า) ค่าซือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และค่าซือไฟฟ้าจากต่างประเทศ ที่
เปลี่ ย นแปลงไปจากค่าเชือเพลิ ง และค่าซือไฟฟ้าฐาน ที่ใช้ในการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (2)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนในการชาระคื นเงินกู้ และดอกเบียต่างประเทศของการไฟฟ้า (3) รายได้ที่
เปลี่ยนแปลงไปของการไฟฟ้า (MR) (4) การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของการไฟฟ้าในส่วนที่
ไม่ใช่ค่าเชือเพลิงและค่าซือไฟฟ้า (Non-Fuel Cost) ซึ่งจะมีการปรับตามอัตราเงินเฟ้อ และหน่วยจาหน่ายที่
เปลี่ยนแปลงไป จากฐานที่ใช้ในการกาหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐาน ทังนีในการคานวณและกาหนดราคาไฟฟ้า
จะถูกกากับโดยรัฐ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
จากผลศึกษากลไกการกาหนดราคาพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน สรุปได้ตามตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 สรุปกลไกกำรกำหนดรำคำพลังงำนแต่ละประเภทของประเทศไทย
ประเภทพลังงำน
1. นำมัน
1.1 ราคา ณ โรงกลั่น
หรือราคาเนือนามัน

กำรกำหนดรำคำ

อ้างอิงกับราคานามันสาเร็จรูปแต่ละชนิดที่
ประกาศโดย Platts (Mean of Platts
Singapore: MOPS) ที่มีฐานอยู่ที่ประเทศ
สิงคโปร์
1.2 ราคาขายปลีกนามัน ราคา ณ โรงกลั่น+ภาษีสรรพสามิต+ ภาษี
สาเร็จรูป
เทศบาล+กองทุนนามันเชือเพลิง กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม+
ค่าการตลาด+ภาษีมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ ราคา
ขายปลีกนามันสาเร็จรูป
2. ก๊ำซธรรมชำติ
2.1 ราคาเนือก๊าซ
ผู้สารวจ ผู้ผลิต หรือ ผู้ขายก๊าซ เป็นผู้กาหนด
ธรรมชาติ
ราคา
2.2 ราคาขายก๊าซ
ราคาเฉลี่ยของเนือก๊าซจากบริษัทผู้ผลิตก๊าซ
ธรรมชาติผลิตไฟฟ้า
ธรรมชาติหรือราคาปากหลุม+ค่าตอบแทนใน
การจัดหาหรือค่าผ่านท่อและค่าจัดหาก๊าซ
โดยมีบริษัทคนกลางรับซือรายเดียว ได้แก่

กลไกกำรกำกับรำคำ
ตามราคาตลาด

การเก็บภาษีและเก็บเข้า
กองทุนต่าง ๆ ถูกกากับโดยรัฐ
ตามประกาศของ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ
ก าหนดราคาโดยผู้ ผ ลิ ต ไม่
อ้างอิงราคาตลาด
กากับโดยรัฐ ตามคู่มือที่
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเห็นชอบ

ประเภทพลังงำน

กำรกำหนดรำคำ
กลไกกำรกำกับรำคำ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เท่ากับ ราคา
เนือก๊าซ
2.3 ราคาขายปลี ก ก๊ า ซ ราคาเนือก๊าซธรรมชาติ+ค่าผ่านท่อ+ค่า
กากับโดยรัฐ ตามประกาศ
ธรรมชาติในรถยนต์
ดาเนินการ ได้แก่ สถานีจ่ายก๊าซฯ หลัก
คณะกรรมการบริหารนโยบาย
สถานีบริการ การขนส่งก๊าซ+ต้นทุนค่าบริหาร พลังงาน
จัดการสถานีบริการหรือปั๊ม NGV
3. ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
3.1 ราคา ณ โรงกลั่น
โรงแยกก๊าซ และนาเข้า
หรือราคาเนือก๊าซ

3.2 ราคาขายปลีก

การคานวณราคาเฉลี่ยแบบถ่วงนาหนักตาม
ปริมาณการผลิตและจัดหา (LPG Pool) จาก
แหล่งต่าง ๆ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
โรงกลั่นนามัน และการนาเข้า

ราคา ณ โรงกลั่นราคาหรือเนือก๊าซ+ภาษี
สรรพสามิต+ภาษีเทศบาล+กองทุนนามัน
เชือเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม+ค่าการตลาด+
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ ราคาขายปลีก

กากับโดยรัฐ โดยการทบทวน
ราคาต้นทุนจากแหล่งผลิต
และแหล่งจัดหาทุก ๆ 3 เดือน
และใช้กองทุนนามันนามันเชิง
เพลิงเป็นเป็นกลไกในการ
บริหารจัดการความผันผวน
ของราคา
กากับโดยรัฐ รัฐจะประกาศ
ราคาอ้างอิงเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการกากับดูแลราคาขาย
ปลีก

4. ไฟฟ้ำ
ค่ า ไฟฟ้ า ที่ จ่ า ยตามภาค ค่าไฟฟ้าฐาน+ค่าไฟฟ้าผันแปร
กากับโดยรัฐ ตามประกาศ
ต่างๆ
(Ft)+ค่าบริการ
ของคณะกรรมการนโยบาย
รายเดือน+ VAT เท่ากับ ค่าไฟฟ้าที่จ่ายตาม พลังงานแห่งชาติ
ภาคต่าง ๆ
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า ในการกาหนดราคาพลังงานของประเทศไทยจะมีการควบคุมกากับโดยรัฐ ที่
แตกต่างกัน ทังนีหลักเกณฑ์ในการกากับราคาจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของพลังงาน ความจาเป็น นโยบาย
การสนับสนุนพลังงานของรัฐ บาลแต่ล ะสมัย รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังของโลก อย่างไรก็ตาม
จากข้อ มูล การประกอบกิ จ การพลั ง งานและการราคาก าหนดราคาขายปลี ก พลั ง งานของประเทศไทย
โดยเฉพาะด้า นราคาน ามันเชือเพลิ งและก๊าซธรรมชาติ ยังเป็นที่ ถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับความ
เหมาะสม และความโป่รงใสในการกาหนดราคาพลังงานของประเทศไทย และถือเป็นประเด็นข้อขัดแย้งสาคัญที่
อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคตได้ ดังนันกลไกการกาหนด
ราคาพลังงานที่เหมาะสมตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมจึงถือเป็นหลักสาคัญประการหนึ่งในการจัดหา
พลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
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