วันที่............................................
เรื่ อง

ขอซื้ อก๊าซธรรมชาติ จากแนวท่อส่ งก๊าซ สาหรับยานยนต์

เรี ยน

ผูจ้ ดั การส่ วนพัฒนาเครื อข่ายสถานี ฝ่ ายกลยุทธ์และพัฒนาธุ รกิจ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายสถานที่จริ ง
2. แผนที่แสดงที่ต้ งั ของแปลงที่ดินโดยละเอียด
3. สาเนาโฉนดที่ดิน
ข้าพเจ้า หจก. / บริ ษทั .........................................................................................ที่ ต้ งั ส านักงาน
เลขที่ ............................................................................................................ โทรศัพท์.............................................
โทรสาร.....................................E-mail........................................ มีความประสงค์ขอซื้ อก๊าซธรรมชาติ จากแนวท่อ
ส่ งก๊าซ เพื่อนาไประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ โดยข้าพเจ้า หจก. / บริ ษทั ...................................จะ
มีการลงทุ นจัดตั้งสถานี บริ การก๊าซธรรมชาติ ประเภทแนวท่อ เพื่ อให้บริ การหรื อจาหน่ ายก๊าซแก่ ยานยนต์ ตาม
เงื่อนไขที่ ปตท. กาหนด บริ เวณโฉนดที่ดินเลขที่...............................................ขนาดพื้นที่ (ไร่ /งาน/ตารางวา)
.....................................หน้ากว้าง (เมตร)..........................ถนน..................................หลัก กม.ที่...............................
อาเภอ..........................................จังหวัด...........................................โดยขอจองใช้ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อเดือน เท่า
กับ........................................ล้านบีทียู (MMBTU) หรื อ ................................ ตัน
ในการนี้ ข้าพเจ้ายินดีให้ ปตท. เข้าสารวจพื้นที่ เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ในเบื้องต้น
จึงเรี ยนนาเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ตาแหน่ง ...................................................
ส่วนพัฒนาเครื อข่ายสถานี ฝ่ ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคาร 2 ชั้น 5 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-537-2916
โทรสาร 02-537-1541

• ปตท. เป็ นผู ้รับผิดชอบในการจัดหาและจาหน่ายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อ
• เอกชนเป็ นผู ้ลงทุนในกิจการ NGV แบบครบวงจร ตัง้ แต่
- ก่อสร ้างระบบท่อสง่ ก๊าซจากแนวท่อสง่ ก๊าซของ ปตท. ถึง สถานีควบคุมความดัน และวัด
ปริมาตรก๊าซ (M/R Station)
ื้ ขายก๊าซ
- ก่อสร ้าง M/R Station ซงึ่ เป็ นจุดวัดซอ
- ก่อสร ้างระบบท่อสง่ ก๊าซจาก M/R Station ถึง สถานีบริการ NGV
- ก่อสร ้างสถานีบริการ NGV

่ ก๊าซธรรมชาติ
แนวท่อสง

Fleet
ขอบเขตการลงทุนของผูป
้ ระกอบการฯ
ื้ ขาย
จุดว ัดซอ

สถานีแนวท่อ
(Conventional Station)

M/R
Station

M/R Station = Metering and Regulating Station
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ื้ ขายก๊าซฯเป็ นค่าความร ้อน (บาท/ล ้านบีทย
• ซอ
ี )ู ตามโครงสร ้างราคาฯทีภ
่ าครัฐกาหนด ดังนี้
่ (PEx-Pipe )
โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อสาหร ับภาคขนสง

P = Pool Gas+ S + TdZone 1+3 + Tc + X
Pool Gas หมายถึง ราคาก๊าซทีจ
่ าหน่ายให ้แก่โรงไฟฟ้ าของ กฟผ. ผู ้ผลิตไฟฟ้ าอิสระ ผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก และผู ้ใชก๊้ าซอืน
่ ๆ
ประกอบด ้วยก๊าซจากอ่าวไทยทีเ่ หลือจากการจ่ายให ้โรงแยกก๊าซ ก๊าซจากสหภาพพม่าแหล่งยาดานาและแหล่งเย
ตากุน ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซจากแหล่งอืน
่ ๆในอนาคต มีหน่วยเป็ นบาทต่อล ้านบีทย
ี ู
S

หมายถึง อัตราค่าบริการสาหรับการจัดหาและค ้าสง่ ก๊าซธรรมชาติ มีหน่วยเป็ นบาทต่อล ้านบีทย
ี ู (ปั จจุบน
ั เท่ากับ
1.75% ของ Pool Gas)

TdZone1+3 หมายถึง อัตราค่าบริการสง่ ก๊าซทางท่อในสว่ น Demand Charge สาหรับระบบท่อนอกชายฝั่ งทีร่ ะยอง (Zone 1)
และระบบท่อบนฝั่ ง (Zone 3) มีหน่วยเป็ นบาทต่อล ้านบีทย
ี ู
Tc

หมายถึงอัตราค่าบริการสง่ ก๊าซทางท่อในสว่ น Commodity Charge มีหน่วยเป็ นบาทต่อล ้านบีทย
ี ู

X

หมายถึง ค่าบริหารจัดการในการขายสง่ ก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อสาหรับภาคขนสง่ ตามทีภ
่ าครัฐกาหนด
ปั จจุบน
ั เท่ากับ 3.7336 บาทต่อล ้านบีทย
ี ู
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ราคา ณ เดือนมกราคม 2562
รายการ

บาท/ล้านบีทย
ี ู

บาท/กก.
@ 45,500 บีทย
ี /
ู กก.**
(คุณภาพก๊าซจากท่อ East)

271.2

12.37

ค่าบริหารจ ัดการฯ (X)

3.7336

0.17

ราคา Ex-Pipeline (ไม่รวม VAT)

274.93

12.54

Pool Gas + S + TdZone1+3+Tc
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หล ักเกณฑ์ในการพิจารณา
ื้
1. คุณสมบ ัติของผูซ
้ อ
ั
• นิตบ
ิ ค
ุ คล สญชาติ
ไทย
• ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

ื้ ก๊าซเป็นเชอ
ื้ เพลิงสาหร ับภาคขนสง
่ และใชเ้ องภายในกิจการ หรือ
• ซอ
่ (ไม่ขายปลีก)
ในกลุม
่ ของผูป
้ ระกอบการขนสง
ื่ มต่อก ับระบบท่อสง
่ ก๊าซ
2. ทีต
่ งสถานี
ั้
NGV อยูใ่ นตาแหน่งทีส
่ ามารถเชอ
ื่ มต่อระบบสง
่ ก๊าซ
ธรรมชาติของ ปตท. และเป็นไปตามข้อกาหนดการเชอ
ธรรมชาติ
3. ความสามารถ และปริมาณก๊าซในระบบท่อก๊าซของ ปตท. เพียงพอ
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