
 

 

องค์ประกอบราคาน ้ามัน 

 ราคาน ้ามันนับว่า เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเรา เพราะอย่างน้อยราคาน ้ามันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อ

ราคาน ้ามันเพิ่มสูงขึ นย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ัวไป เพราะท้าให้ระดับราคาสินค้าต้องปรับตัวสูงขึ นตามไปด้วย   

 การท้าความเข้าใจเรื่องราคาน ้ามันจึงน่าจะเป็นประเด็นที่ควรใส่ใจ ในที่นี สิ่งที่จะขอน้าเสนอก่อนเป็นพื นฐาน                 

ก็คือ เรื่ององค์ประกอบของราคาน ้ามัน  (ช่ึงในประเด็นนี ก็มีปรากฎในแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายและหลายแหล่งก็ใช้ค้าว่า 

“โครงสร้างราคาน ้ามัน”)  

 ราคาน ้ามัน ที่จ้าหน่ายในทุกวันนี  มีองค์ประกอบและที่มาอย่างไร คงมีหลายคนที่เข้าใจดีแล้วและ หลายคนอาจจะ

ยังสงสัย อยู่ว่า ราคาน ้ามัน 1 ลิตร มีที่มาอย่างไร ในที่นี  จะขอกล่าวถึงพื นฐานที่ส้าคัญ ที่ส่งผลต่อราคาน ้ามัน                            

ก็คือสิ่งที่เรียกว่า องค์ประกอบของราคาน ้ามัน (หรือในหลายๆแหล่ง ใช้ค้าว่า “โครงสร้างราคาน ้ามัน”) 

องค์ประกอบราคาน ้ามัน  พูดง่ายๆ ก็คือ ค่าต่างๆที่ประกอบกัน กลายเป็นราคาต่อหน่วยของน ้ามัน หรือก็คือ                   

ราคาน ้ามัน 1 ลิตร นั น  ประกอบด้วยค่าต่างๆ อะไรบ้าง ซี่งโดยปกติน ้ามัน  1 ลิตร อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย ค่าต่างๆ 

ดังนี  

       1. ราคา ณ โรงกลั่นน ้ามัน หรือ ราคาหน้าโรงกลั่นหรือราคาเนื อน ้ามัน คือ ราคาน ้ามันส้าเร็จรูปที่ยังไม่ได้

รวมค่าอื่นๆ เช่น ภาษี กองทุน และค่าการตลาด เพราะฉะนั น ราคา ณ โรงกลั่นน ้ามัน จึงมาจาก ราคาต้นทุนน ้ามันดิบ บวกกับ 

ค่าการกลั่น (ค่าการกลั่น คือ เงินค่าจ้างการกลั่นน ้ามันดิบให้เป็นน ้ามันส้าเร็จรูป ค่าการกลั่นนั น เป็นค่าบริการหรือค่าจ้าง                 

ที่โรงงานกลั่นน ้ามันเรยีกเก็บจากผู้ที่น้าน ้ามนัดิบมาแปรรปูให้เป็นน ้ามนัส้าเร็จรปูชนิดต่าง ๆ  เช่น น ้ามันดีเซลหรือน ้ามันเบนซนิ 

โดยค่าบริการนี จะคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อน ้ามันดิบหนึ่งบาร์เรล (1 บาร์เลล = 158 ลิตร) ค่าการกลั่นเป็นตัวแปรที่ส้าคัญมาก

ชนิดหนึ่งในการก้าหนดราคาขายปลีกน ้ามันส้าเร็จรูป เนื่องจากเมื่อน้าราคาน ้ามันดิบมารวมกับค่าการกลั่น จะถือว่าเป็นราคา

ต้นทุนเบื องต้นของน ้ามัน แต่ต้นทุนนี ยังไม่ใช่ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน ้ามันที่แท้จริง เพราะราคาขายปลีกนั นยังต้อง

บวกต้นทุนอีกหลายตัวเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่ง ค่าการตลาด ค่าสารเคมีที่ต้องเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน ้ามัน 

ตลอดจนภาษีชนิดต่าง ๆ ด้วย) โดยราคา ณ โรงกลั่นนี จะมีส่วนอย่างมากในการก้าหนดราคาขึ นลงของราคาขายปลีกน ้ามัน

ส้าเร็จรูป เนื่องจากมีอัตราส่วนโดยประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของราคาทั งหมด  เพราะฉะนั นถ้าราคาต้นทุนน ้ามันดิบ และค่าการ

กลั่นต่้า ราคาขายปลีกก็ปรับลดลงตามไปด้วย 

       2. ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่ภาครัฐเก็บจากสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย โดยรัฐจะน้าภาษีดังกล่าวมาเป็น

งบประมาณในการพัฒนาประเทศ น้ามาใช้ประโยชน์เพื่อสังคมหรืออาจจะเรียกว่า เป็นภาษีที่จัดเก็บสินค้าที่มีผลกระทบต่อ

สังคม ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจ้ากัดการใช้ของสินค้าเหล่านั น เช่น สุรา ยาสูบ ไพ่ สถานบันเทิง  และน ้ามัน                     

ก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

 

 



 

 

       3. ภาษีเทศบาล เป็นภาษีที่ภาครัฐเก็บเพื่อน้าไปพัฒนาพื นที่จังหวัดที่โรงกลั่นนั น ๆ ตั งอยู่  โดยส่งมอบ                 

ให้กระทรวงมหาดไทย 

       4. เงินเก็บเข้า หรือชดเชยจากกองทุนน ้ามันเชื อเพลิงที่ภาครัฐจัดเก็บ และน้ามาใช้ เพื่อรักษาเสถียรภาพ

ทางราคาในช่วงที่ราคาน ้ามันแพง เพื่อไม่ให้ราคาสินค้าหรือค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ นจนเกิดภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งรัฐจะน้าเงิน

ส่วนนี ออกมาแบ่งเบาภาระของประชาชน โดยการพยุงให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  (กองทุนน ้ามันเชื อเพลิงจัดตั งขึ นตาม

ค้าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่องก้าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน ้ามันเชื อเพลิง ออกโดยอาศัย

อ้านาจตามพระราชก้าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2516 วัตถุประสงค์หลักคือการรักษา

เสถียรภาพของระดับราคาขายปลีกน ้ามันเชื อเพลิงภายในประเทศ) 

       5. เงินเก็บเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นกองทุนที่เก็บโดยภาครัฐ โดยมีจุดประสงค์

คล้ายกองทุนน ้ามัน นอกจากการช่วยหนุนราคาพลังงานแล้ว กองทุนอนุรักษ์พลังงานยังน้าเงินบางส่วนมาใช้เพื่อด้าเนิน

โครงการต่างๆ ด้านอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และการให้ทุนการศึกษาพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานอีกด้วย (กองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจัดตั งขึ นตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการด้าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์

พลังงาน  โดยมีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เป็นผู้ก้าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และล้าดับ

ความส้าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ รวมทั งก้าหนดอัตราการส่งเงินท่ีเรียกเก็บเข้ากองทุนฯ)   

       6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) เป็นภาษีที่เก็บโดยภาครัฐจากสินค้าและบริการทุกชนิด เพื่อน้ามาพัฒนา

ประเทศ 

       7. ค่าการตลาด เป็นรายได้ของผู้ประกอบการปั้มน ้ามันซึ่งค่าการตลาดนี ได้รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ

ด้าเนินธุรกิจ เช่น ค่าก่อสร้างคลังน ้ามัน ค่าการขนส่ง ค่าบุคลากร เป็นต้น และค่าใช้จ่ายส่วนนี คือตัวก้าหนดราคาถูกแพงของ

ปั้มแต่ละยี่ห้อ พูดง่ายๆ ค่าการตลาด คือ ผลตอบแทนที่ผู้ค้าน ้ามันจะได้รับจากการท้าธุรกิจค้าปลีกน ้ามันเชื อเพลิงทั งระบบ    

ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนของการลงทุนก่อสร้างคลังน ้ามัน ระบบขนส่ง การก่อสร้างสถานีบริการ การส่งเสริมการขาย                     

และค่าใช้จ่ายในการด้าเนินธุรกิจทุกอย่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายบุคลากร ดังนั น ค่าการตลาดจึงมิใช่ก้าไรของผู้ประกอบการ                  

แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินธุรกิจซึ่งรวมถึงก้าไรด้วย 

8.ภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของค่าการตลาด (คิดเป็น 7% ของค่าการตลาด) 

 

 

 



 

 

ทั งหมดนี  คือ องค์ประกอบของราคาน ้ามัน ที่ประกอบกัน กลายเป็น  ราคาน ้ามันขายปลีกหน้าปั้ม ซึ่งพอจะเขียนให้

เข้าใจง่ายๆ ได้ ดังนี  

ราคาน ้ามันขายปลีกหน้าปั้ม = ราคา ณ โรงกลั่นน ้ามัน + ภาษีสรรพสามิต +ภาษีเทศบาล +เงินเก็บเข้า หรือชดเชยจาก 

กองทุนน ้ามันเชื อเพลิง  + เงินเก็บเข้ากองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุ รักษ์พลังงาน  + ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat 7%)                        

+ ค่าการตลาด + ภาษีมูลค่าเพ่ิมในส่วนของค่าการตลาด 
 

จากสูตรดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ น จะขอยกตัวอย่าง ราคาน ้ามันจริง คือ แก๊สโซฮอลล์ 91                    

ซึ่งเป็นราคาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ราคาอยู่ท่ี 30.88 บาทต่อลิตร  โดยมีรายละเอียด ดังนี  
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GASOHOL91 19.0765 5.8500 0.5850 0.6200 0.0050 1.8296 2.7233 0.1906 30.88 

 

ที่มา ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(http://www.eppo.go.th/index.php/th/petroleum/price/structure-oil-price) 

 

จากตาราง คงพอท้าให้ทราบว่า ราคาน ้ามัน 1 ลิตร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ช่ึงจากตัวอย่างราคาน ้ามันแก๊สโซฮอล์ 

91 (เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564) ราคาลิตรละ 30.88 บาท นั น ประกอบด้วยค่าต่างๆ (รายละเอียดดังตาราง) รวมกัน                     

จนกลายเป็นราคาขายปลีกหน้าปั้ม ที่ ราคา 30.88 บาทต่อลิตร นั นเอง     

 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/petroleum/price/structure-oil-price

