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มั่นใจราคาน ้ามัน “เอาอยู่” ยังไม่ต้องลดภาษีช่วยชีวิต 
รมว.คลังยังไม่เห็นความจ้าเป็นที่ต้องลดภาษีน ้ามัน ขอรอดูมาตรการกดราคาน ้ามันของกระทรวงพลังงานก่อน ย ้า
เงินกองทุนน ้ามนัที่ใช้อุดหนนุราคายังมีพอ ด้าน “สุพัฒนพงษ”์ ย ้ายังมีเคร่ืองมือดูแลราคาไม่ให้กระทบประชาชน แจงเลิก
ใช้น ้ามันดีเซลบี 7 และบี 10 ชั่วคราว พอราคาปกติจะกลับมาใชใ้หม่ 

นายอาคม เติมพทิยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า จากที่ราคาน้้ามันขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น 
กระทรวงการคลังจะตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามเห็นว่ายังไม่จ้าเป็นต้องปรับลดภาษสีรรพสามติน้้ามันใน
ขณะนี้ เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้ออกมาตรการควบคุมราคาน้้ามันดีเซล ไม่ใหเ้กินลติรละ 30 บาทแล้ว จึงขอรอดูผลจาก
มาตรการของกระทรวงพลังงานกอ่น ดังนั้นต้องรอผลการด้าเนินงานอย่างมาตรการของกระทรวงพลงังานก่อน “ขณะนี้ยังไม่
จ้าเป็นต้องพิจารณาปรบัลดภาษีน้า้มัน เพราะเงินกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ยังมีเพียงพอที่จะช่วยพยุงราคาน้้ามันดีเซล ไม่ให้เกิน 
30 บาทต่อลิตร” 

ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี 4 ต.ค.2654 คณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเคาะมาตรการดูแลราคาน้า้มนัท่ีปรับสูงขึ้น ได้แก่ 1.
ลดค่าการตลาดน้้ามันดีเซลบี 10 และบี 7 จากเฉลีย่ 1.80 บาทต่อลติร เหลือ 1.40 บาท 2.ลดการจัดเก็บเงินจากน้้ามันดีเซลบี 
7 เข้ากองทุนน้้ามันจาก 1.00 บาทต่อลิตร เหลือ 0.01 บาทต่อลิตร ซึ่งทั้ง 2 มาตรการดังกล่าวท้าให้ราคาบี 7 และบี 10 ลดลง
ทันทีลิตรละ 1 บาท 3.ลดการผสมไบโอดีเซลจากบี 10 (ผสมไบโอดเีซล 10%) และบี 7 (ผสมไบโอดีเซล 7%) ให้เหลือจ้าหน่าย
น้้ามันดีเซลบี 6 (ผสมไบโอดีเซล 6%) ชนิดเดียวช่ัวคราว ท่ีราคา 28.29 บาท 

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธม์ีเชาว ์รองนายก รัฐมนตรีและ รมว.พลงังาน เปิดเผยยืนยันยังมีเครื่องมือในการดูแลราคาน้้ามันให้
มีเสถียรภาพ ไม่ให้ส่งผลกระทบกบัประชาชน หากมีความจา้เป็นต้องน้าเงินมาดูแลเพิ่มเตมิ นอกเหนือจากเงินของกองทุนน้้า
เชื้อเพลิงที่มีอยู่ประมาณ 11,000 ล้านบาทแล้ว พ.ร.บ.กองทุนน้้ามันและเชื้อเพลิง ยังเปดิช่องให้สามารถกู้สถาบันการเงินโดย
ให้กระทรวงการคลังค้้าประกันให้ ส่วนการดูแลเชื้อเพลิงชนิดอื่น เชน่ ราคาน้้ามันเบนซิน ก็ยังอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์
ต่อไป 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%90
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/business/economics/2210972?#ins_sr=eyJwcm9kdWN0SWQiOiIyMjEwOTcyIn0=
https://www.thairath.co.th/business/economics/2210972?#ins_sr=eyJwcm9kdWN0SWQiOiIyMjEwOTcyIn0=


นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงสาเหตุที่ กบง.มีมติดังกล่าวว่า ตั้งแต่วนัท่ี 11 ต.ค.-31 ต.ค.นี้ 
ประเทศไทยจะมีการใช้น้้ามันดเีซลบี 6 และบี 20 และยกเลิกการผลิตน้้ามันดีเซลบี 7 และ บี 10 (น้้ามันดีเซลเกรดมาตรฐาน
ของประเทศไทย) ช่ัวคราว เพื่อแกป้ัญหาราคาน้้ามันดีเซลไม่ใหสู้งเกนิ 30 บาทต่อลิตร 

“การใช้ดีเซลบี 6 เพื่อควบคุมต้นทุนการใช้เนื้อน้้ามันเช้ือเพลิงชีวภาพไบโอดีเซล (บี 100) ซึ่งขณะนี้มรีาคาสูง โดยลดการน้ามา
ผสมเหลือสัดส่วน 6% (น้้ามันดีเซลบี 6) แทน นอกจากน้ันยังเป็นการลดผลกระทบราคาผลผลติปาลม์ ท่ีน้ามาผลติเป็นไบโอ
ดีเซลอีกด้วย ซึ่งหลังจากครบก้าหนดมาตรการสิ้นเดือน ต.ค.นี้ กระทรวงพลังงานจะประเมินราคาน้้ามันดีเซลอีกครั้ง หากกลบั
เข้าสู่ภาวะปกติ จะกลับมาใช้น้้ามนัดีเซลบี 7 และ บี 10 เช่นเดิม” 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า การปรบัขึ้นราคาน้้ามันนั้น อาจเป็นสัญญาณที่ดีมผีลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ไทย หลังจากสถานการณ์โควดิเริม่คลี่คลาย ท้าให้มีการใช้น้้ามันเพิม่ มีการเดินทางมากขึ้น ส่วนจะใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน
เพิ่มเตมิ 500,000 ล้านบาท มาช่วยเยียวยาผลกระทบหรือไม่ กต็้องพิจารณาตามความจ้าเป็น ซึ่งกระทรวงการคลังมีหน้าที่
เยียวยาดูแลประชาชนท่ีไดร้ับผลกระทบ 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สา้หรบัราคาน้้ามันขายปลีกล่าสดุที่ปรับลดลงหลังมาตรการของ กบง. กว่า 1 บาทต่อลิตรนั้น 
ประกอบไปด้วยน้้ามัน ดเีซลบี 7 อยู่ท่ี 30.29 บาทต่อลิตรและน้้ามนัดีเซลเกรดพรีเมยีมบี 7 อยู่ท่ี 35.06 บาทต่อลิตร ขณะที่
น้้ามันดีเซลบี 10 อยูท่ี่ 28.29 บาทต่อลิตร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5


ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (5) 
 
 

วันเดือนปี  6 ตุลาคม 2564  เร่ือง  ราคาน ้ามัน 
 
ที่มา :  ข่าวสด (https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6660514)   
 
 

พลังงานยืนยัน 
กองทุนหม่ืนล. 
พร้อมตรงึดีเซล 

เสียงแข็ง ยันไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้้ามัน รมว.คลังโยนให้กองทุนน้้ามันรับหน้าเสื่อดูแลไปก่อน ด้าน ‘สุพัฒนพงษ์’ 
รมว.พลังงานแจงจ้าเป็นที่ต้องเข้ามาดูแลในส่วนของน้้ามันดีเซล หลังราคาทะลุไปถึง 30 กว่าบาทต่อลิตร ช้ีทิศทาง
น้้ามันขาขึ้น ปรับลดอัตราเงินน้าส่งเข้ากองทุนน้้ามัน รับเงินกองทุนยังมีตุนช่วยอีกหมื่นล้าน ขณะที่กรมการค้าภายใน
ระบุราคาพลังงานไม่กระทบต้นทุนราคาสินค้า ยันไม่อนุญาตให้ปรับขึ้นราคาหากพบฉวยโอกาสติดคุก 7 ปี 

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 5 ต.ค. ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรมว.พลังงาน ให้
สัมภาษณ์ถึงผลประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่อนุมัติแนวทางการดูแลราคาดีเซลเพื่อ
บรรเทาผลกระทบประชาชน 

โดยเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินน้าส่งเข้ากองทุนน้้ามันเช้ือเพลิงของ ดีเซล บี 7 จาก 1 บาท เหลือ 0.1 บาทต่อลิตร 
มีผลให้ราคาดีเซล บี 7 ลดลงทันทีลิตรละ 1 บาท โดยมีผล 5 ต.ค.นี้ว่า สืบเนื่องราคาน้้ามันที่ปรับตัวขึ้นจาก
สถานการณ์ราคาน้้ามันในตลาดโลก รวมถึงก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น และแม้โอเปกจะประชุมเพื่อ
เพิ่มก้าลังการผลิตประมาณ 4 แสนบาร์เรลต่อวัน เพื่อตรึงราคาน้้ามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถหยุดยั้งการ
ปรับขึ้นราคาน้้ามันในช่วงนี้ได้ 

จึงเป็นเหตุจ้าเป็นที่รัฐบาลเข้ามาดูแลในส่วนของน้้ามันดีเซล บี 7 ซึ่งราคาทะลุไปถึง 30 กว่าบาทต่อลิตร และแม้ว่า
จะเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บี 10 แทนบี 7 ซึ่งมีราคาต่้ากว่า 30 บาท 

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า แม้จะปรับลดอัตราเงินน้าส่งเข้ากองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงของดีเซล บี 7 แต่ขณะนี้เงินกองทุน
น้้ามันยังมีอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้านบาท ถ้าไม่เพียงพอสามารถกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ ในส่วนของ
ประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อค่าไฟ เนื่องจากรัฐบาลตรึงค่าเอฟที จนถึงสิ้นปีอยู่แล้วและจะติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป 

รองนายกฯ กล่าวว่า ส่วนที่นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ด้านเศรษฐกิจ และ อดีตรมว.พลังงาน 
ระบุจากสถานการณ์ราคาน้้ามันที่เพิ่มขึ้นสูง ถ้าหากมีการเลือกตั้งโดยเร็วและถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรั ฐบาล พรรค
เพื่อไทยจะลดราคาน้้ามันดีเซลทันทีลิตรละ 5 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น  

ในปัจจุบันมีการใช้น้้ามันดีเซลประมาณ 60 ล้านลิตรต่อวันหากจะลดราคาน้้ามันดีเซลลิตรละ 5 บาทต้องใช้เงินถึง 
300 ล้านบาทต่อวัน หากใช้ 1 เดือนต้องใช้เงินถึง 1 หมื่นล้านบาท และหากมีการใช้น้้ามันดีเซลต่อวันเต็มที่อาจถึง 
100 ล้านลิตรต่อวัน ต้องใช้เงิน 1 เดือนสูงถึง 2 หมื่นล้านบาท 



นายสุพัฒนพงษ์ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า ช่วงนี้ยอมรับทิศทางราคาเช้ือเพลิงปรับตัวอยู่ในระดับสูงเพียงระยะสั้น 
เนื่องจากเป็นปัจจัยตามฤดูกาล คาดว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกประมาณ 3-4 เดือน และน่าจะกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยกระทรวงพลังงานยืนยันยังมีเครื่องมือในการดูแลราคาน้้ามันให้มีเสถียรภาพ ไม่ให้ส่งผลกระทบกับ
ประชาชน 

หากมีความจ้าเป็นต้องน้าเงินมาดูแลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินของกองทุนน้้ามันเช้ือเพลิงที่มีอยู่ประม าณ 1.1 หมื่น
ล้านบาท พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง ยังเปิดช่องให้กองทุนสามารถกู้สถาบันการเงินหรือ
กระทรวงการคลังมาดูแลได้” 

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังรายงานข้อมูลราคาน้้ามันให้ครม.ทราบ และให้แนวทางว่ามองเรื่องนี้เป็นความท้า
ทายใหม่ที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เพราะหลายประเทศได้รับการฉีดวัคซีนมาก
ขึ้น นายกฯ จึงก้าชับให้ ครม. เตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด -
19 คลี่คลาย ช่วยสร้างความมั่นใจต่อการลงทุน การบริโภค ท้าให้เศรษฐกิจฟื้นตัวดี ขึ้น ความต้องการใช้น้้ามันก็
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังยังไม่มีนโยบายปรับลดภาษีสรรพสามิตน้้ามัน
ดีเซล แม้ว่าทิศทางในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น โดยขณะนี้ จะต้องติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด ซึ่งกองทุน
น้้ามันเช้ือเพลิง กระทรวงพลังงาน ยังมีสภาพคล่องเหลือเพียงพอดูแลราคาให้ไม่กระทบกับประชาชน โดยรัฐบาลมี
นโยบายชัดเจน ในการพยุงราคาน้้ามันดีเซลไม่ให้เกินราคาลิตรละ 30 บาท 

“กระทรวงพลังงานได้มีมาตรการดูแลราคาน้้ามันออกมาแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็มีกองทุนน้้ามันฯ เข้ามาดูแลเรื่ อง
ราคา ยังพออยู่ จึงไม่มีการพิจารณาเรื่องภาษีสรรพสามิตในขณะนี้ ต้องติดตามสถานการณ์ ยืนยันว่าตอนนี้ กองทุน
น้้ามันเช้ือเพลิงยังมีเงินอยู่” 

รมว.คลังกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ดี หากกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง เริ่มไม่สามารถดูแลราคาน้้ามันได้ไหว จะพิจารณาเรื่อง
ภาษีหรือไม่ นายอาคมระบุว่า ก็ต้องติดตามสถานการณ์ เพราะตอนนี้ยังมีกองทุนอยู่ ยังไหว และยังมีอีกหลายทาง ที่
จะเข้ามาดูแลเรื่องสถานการณ์ราคาน้้ามัน แต่ยืนยันว่า ไม่มีการหารือเรื่อง การกู้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน
บาท มาพยุงราคาน้้ามัน ส่วนรายละเอียดที่เหลือ ต้องไปตามจากนายสุพัฒนพงษ์ เพราะดูแลเรื่องราคาน้้ามันโดยตรง  

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ส้าหรับราคาพลังงานที่ปรับขึ้นขณะนี้ 
กระทบต่อต้นทุนท้าให้ต้นทุนของหมวดสินค้าต่างๆ เพิ่มขึ้น 0.0007%-0.3733% หรือไม่ถึง 1% ถือว่าน้อยมากๆ 
และก็ไม่ได้กระทบต่อต้นทุนของราคาสินค้า และขณะนี้ก็ยังไม่มีผู้ผลิตสินค้ารายใดขอปรับขึ้นราคาและกรมก็ไม่มีการ
อนุญาตให้ปรับขึ้นราคา ทั้งนี้หากพบผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 มีโทษจ้าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

ด้านน.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุข้อความกรณีราคาน้้ามัน
พุ่งสูงขึ้นถึง 7 ครั้งในรอบ 1 เดือนว่า ราคาน้้ามันก้าลังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ประชาชนประสบความ
ยากล้าบากทางเศรษฐกิจมากที่สุดจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งตนก็เคยเสนอแนะไปตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมาแล้วว่า 
รัฐบาลควรน้าเงินจากกองทุนน้้ามันมารักษาเสถียร ภาพของราคาตามวัตถุประสงค์ของการเก็บเงินเข้าก องทุนน้้ามัน 

 

 


