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1 วัน มี 24 ชั่วโมง
ปัจจุบนั ทุกอย่างรอบตัวได้มาอย่างง่ายดายเพียงปลายนิว้ สัมผัส ช่วยให้ทกุ คนสามารถจัดการทุกอย่าง
ได้โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดใดๆ ถึงแม้จะอยูก่ นั คนละมุมโลก แต่การสือ่ สาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ
ช่วยย่อโลกใบใหญ่นใี้ ห้มขี นาดเหลือเพียงแค่ฝา่ มือเท่านัน้ แน่นอนว่าความสะดวกสบายต่างๆ เป็นเหตุให้
โลกหมุนไวขึ้นตามความรู้สึกของใครหลายๆ คน
โลกยังคงหมุนเหมือนเดิม และหนึ่งวันก็ยังคงมี 24 ชั่วโมง จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้อง
บริหารจัดการเวลาที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ
ของทุกธุรกิจ ทุกองค์กร และทุกสาขาอาชีพ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบนั จนท�ำให้
ประเทศของเราเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างที่ทุกคนทราบกันดี
ปตท.ในฐานะองค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยมีพนั ธกิจหลักในการดูแลสร้างความมัน่ คง
ทางพลังงานให้กบั ประเทศจึงมีแผนในการพัฒนาการท�ำงานในทุกภาคส่วนอีกทัง้ มุง่ สร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง
NGV Focus ขอร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ผลักดัน และส่งเสริมนโยบายหลักของปตท.
โดยจะท�ำหน้าทีถ่ า่ ยทอดเรือ่ งราวต่างๆ ผ่านตัวอักษร ทัง้ เรือ่ งการพัฒนาเทคโนโลยีของเครือ่ งยนต์กา๊ ซฯ
ผ่านคอลัมน์ NGV Knowledge Corner หรือแม้กระทั่งการประยุกต์ใช้ระบบดิจิตอลเพื่อพัฒนา
การบริการ ซึ่งสามารถติดตามได้จากคอลัมน์ NGV Service นอกจากนี้เพื่อตอกย�้ำการบริการที่
เป็นเลิศของสถานีบริการ NGV ในฉบับนี้เราจะร่วมแสดงความยินดีกับสถานีที่ได้รับรางวัลสถานี
บริการ NGV ดีเยีย่ มและห้องน�ำ้ สะอาด ประจ�ำปี 2561 กันด้วยค่ะ และก่อนจากกัน เราจะพาทุกท่าน
ไปท่องเทีย่ วเมืองขอนแก่น ซึ่งถือเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันของความทันสมัย แต่ยังอยู่คู่กับ
ธรรมชาติและอารยธรรมในอดีตได้อย่างลงตัว เพือ่ เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกให้ผอู้ า่ นได้ไปพักผ่อนในช่วง
วันหยุดยาวค่ะ
อย่าลืมนะคะ หนึง่ วันยังคงมี 24 ชัว่ โมงเหมือนเช่นเคย แล้วในเมือ่ นวัตกรรมจากเทคโนโลยีตา่ ง ๆ
สามารถช่วยให้เราสะดวกสบายยิง่ ขึน้ แล้ว ทีนหี้ น้าทีข่ องเราก็มเี พียงแค่เลือกใช้ให้เหมาะสม และจัดการ
ให้ถูกวิธีเท่านั้นเองค่ะ
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ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ปี 2562

การด�ำเนินงานของ ปตท. ในการเป็นพลังงานทางเลือกให้กับประเทศ โดยในรอบปีที่ผ่านมา PTT NGV ได้ด�ำเนินงานภายใต้กลยุทธ์
“CARE” ผ่านกิจกรรมที่ส�ำคัญใน 3 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณภาพการบริการ
2. การพัฒนาธุรกิจเสริม
3. การพัฒนาภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณภาพการบริการ
PTT NGV มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพก๊าซ NGV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ของรถให้ดยี งิ่ ขึน้ ส่งผลให้รถ NGV มีอตั ราเร่งดีขนึ้ ประสิทธิภาพเครือ่ งยนต์สงู ขึน้
ประหยัดเชือ้ เพลิงมากขึน้ แต่ทงั้ นีผ้ ใู้ ช้รถจ�ำเป็นต้องน�ำรถมาปรับจูนอย่างน้อยปีละ
1 ครัง้ โดยในช่วงทีผ่ า่ นมา ปตท.ได้ดำ� เนินโครงการรณรงค์ปรับจูนระบบก๊าซให้กบั
ผู้ใช้รถ NGV “Tune up by PTT NGV” และโครงการรณรงค์ความปลอดภัย
“Check up by PTT NGV” เพื่อให้บริการตรวจความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถ ณ
สถานีบริการ NGV ทั่วประเทศ รวมทั้งจัด Mobile Team เพื่อพัฒนาทักษะของ
พนักงานหน้าลาน เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้รถได้ตามมาตรฐานของ ปตท.
แคมเปญ ประชาสัมพันธ์ “เอ็นจีวี คุณภาพใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ไม่เพิ่มมลพิษ”

ในด้านความปลอดภัย ปตท. ได้จดั ตัง้ ศูนย์บญั ชาการ PTT NGV Control Room
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างขนส่งก๊าซ NGV โดยการควบคุมความเร็วและ
ชั่วโมงการขับขี่ของผู้ขับรถขนส่ง ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุจากการขนส่งก๊าซ
NGV เป็นศูนย์ (Zero Accident) แสดงถึงการจัดการขนส่งที่เป็นเลิศของ ปตท.

ทีมช่าง ปตท. ให้บริการปรับจูนระบบก๊าซให้กับผู้ใช้รถ NGV
PTT NGV Control Room
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3. การพัฒนาภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV

PTT NGV

ปตท. มุง่ มัน่ พัฒนาภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV Standalone ทัว่ ประเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ห้องน�ำ้ หลังคาเกาะจ่าย ป้ายต่างๆ
ให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
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กราฟแสดงจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งก๊าซ NGV
ระหว่างปี 2555-2561

นอกจากนี้ ปตท. จัดทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ด้านความปลอดภัยที่
เกี่ยวกับ NGV เพื่อให้บริการซ้อมแผนฉุกเฉิน ตรวจสอบความปลอดภัยและ
สอบเทียบอุปกรณ์ภายในสถานีบริการทั่วประเทศ
การฝึกซ้อม
ดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ

สถานีบริการ NGV ปตท. ชัยพฤกษ์เสาเข็มและปั้นจั่น กรุ๊ป กรุงเทพฯ
ได้รับการพัฒนาภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV แห่งแรก

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมาย ปี 2562
ณ สถานีบริการ NGV ชัยพฤกษ์เสาเข็มและปั้นจั่น กรุ๊ป เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

2. การพัฒนาธุรกิจเสริม
นอกเหนือจากการเปิดร้าน 7-11 และ Amazon ในสถานีบริการ NGV แล้ว
ปตท. ยังเพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านตูจ้ ำ� หน่ายสินค้า อัตโนมัติ (Vending
Machine) ส�ำหรับสถานีที่มีข้อจ�ำกัดในการสร้างอาคาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้รถ ทั้งยังเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ NGV

สถานีบริการ NGV ปตท. หลักเมืองถาวร เอ็นจีวี จ.สุพรรณบุรี
ได้รับรางวัลสถานีบริการ NGV ห้องน�้ำดีเด่นประจ�ำปี 2561
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กลยุทธ์ “CHANGE”

สถานีบริการ NGV ปตท. วิยะดาปิโตรเลียม (2000) จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลสถานีบริการ NGV ดีเยี่ยมแบรนด์ ปตท. (ปตท.ลงทุน) ประจําปี 2561

สถานการณ์ตลาด NGV
ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน�้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ใช้รถ
มีทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น โดยในปี 2561 มีจ�ำนวน รถ NGV สะสมอยู่ที่
384,325 คัน ในขณะทีย่ อดเฉลีย่ ณ เดือนมีนาคม 2562 มีจำ� นวนรถ NGV สะสมลดลง
เล็กน้อยอยู่ที่ 380,931 คัน ประมาณการ ในปี 2562 มียอดจ�ำหน่ายก๊าซเฉลี่ยที่
5,900 ตัน/วัน ลดลงจากปี 2561 ที่ 6,088 ตัน/วัน
แม้ว่าสัดส่วนรถเล็กสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็น 51% ของจ�ำนวนรถ NGV
สะสมทัง้ หมด แต่หากดูตวั เลขยอดจ�ำหน่ายก๊าซ NGV แล้วจะเฉลีย่ อยูท่ ี่ 18%
ในขณะที่รถบรรทุกหัวลากมีสัดส่วนผู้ใช้น้อยกว่ารถเก๋งบุคคลถึง 5 เท่า แต่มียอด
จ�ำหน่ายก๊าซ NGV สูงสุด เฉลี่ยที่ 39% ของยอดจ�ำหน่ายก๊าซ NGV ทั้งหมด

Customers Centric มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางทั้งผู้บริหารสถานีบริการ NGV
และผู้ใช้รถ NGV พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพ่ื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เช่น การจัดกิจกรรมซ่อมบ�ำรุงรถและสร้างเครือข่ายอูต่ ดิ ตัง้ NGV ทัว่ ประเทศ
การก่อตั้ง PTT NGV CARE CENTER เพื่อให้บริการซ่อมบ�ำรุงรถ NGV โดยทีมงาน
ช่างผูเ้ ชีย่ วชาญจาก ปตท. และเป็นศูนย์สว่ นกลางในการดูแลซ่อมบ�ำรุงรถ NGV
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Honesty ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์พัฒนากระบวนการท�ำงานที่เน้นให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ดว้ ยการน�ำระบบ Digitization มาช่วยก�ำกับการท�ำงาน เช่น
ระบบแสดงตัวเลขเงินทอนในใบเสร็จรับเงิน (CashierMode) ระบบการตรวจสอบ
ข้อมูลใบก�ำกับภาษีอตั โนมัตผิ า่ น QR Code ระบบติดตามการจ่ายค่าตอบแทน
ทีด่ นิ และค่าจ้างบริหาร (Tracking System) ระบบการส่งใบแจ้งหนีอ้ ตั โนมัติ (E-Bil ing)
Alignment สร้างพลังร่วมตลอดสายโซ่ธุรกิจ NGV พัฒนาธุรกิจ NGV ให้มั่นคง
และยัง่ ยืน เช่น การสร้างเครือข่ายซ่อมบ�ำรุงรถเพ่อื่ ให้บริการผูใ้ ช้รถ การเพิม่ ศักยภาพ
เคร่ื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับสถานีบริการฯ การพัฒนาระบบ LNG SRM (LNG
Storage and Regasification Mobile Unit) เพือ่ รองรับในช่วงแหล่งก๊าซ Shutdown
การพัฒนารูปแบบการขายด้วยระบบขายส่งทดแทนการจ่ายค่าตอบแทนสถานี
(Re-Model) การพัฒนาภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV อย่างต่อเนื่อง
New Business สร้างโอกาสจากธุรกิจใหม่ เพิ่มโอกาสในการหารายได้ใหม่จาก
ธุรกิจและบริการเสริม เช่น การพัฒนาตลาดก๊าซ NGV ชนิดพิเศษ (PTT NGV Plus)
การพัฒนาสถานีบริการ NGV ร่วมกับ PTTOR เพื่อจ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง
การจ�ำหน่าย CNG ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนอกแนวท่อฯ การบริการซ้อม
แผนฉุกเฉินและสอบเทียบเครือ่ งมือวัดของสถานีบริการ การส่งเสริมการจ�ำหน่าย
สินค้าชุมชนในสถานีบริการ NGV
Green and Clean Energy มุ่งเน้นพลังงานสะอาด เสริมสร้างภาพลักษณ์ NGV
เป็นพลังงานทางเลือกที่ช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Excellence Result มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหาร
สถานีและผู้ใช้บริการ ให้การด�ำเนินธุรกิจ NGV มั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ NGV
เป็นผู้ให้บริการพลังงานสะอาดในภาคขนส่งและอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
ภายใต้การด ำ� เนินงานใน 4 มุมมอง ประกอบด ้วย

1) Operation Excellence
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

2) Financial Performance
การด�ำเนินการทางด้านการเงิน

3) Sustainability

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

4) Growth

การหาโอกาสของธุรกิจใหม่

โดยในปี 2562 นี้ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดภายใต้แนวคิด “CHANGE”
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NGV Conversion
Leading Technology
การใช้งานก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในภาคขนส่งในประเทศไทย ส่วนใหญ่
เป็นการดัดแปลงเครื่องยนต์เดิมที่ใช้เชื้อเพลิงน�้ำมันให้สามารถใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ควบคู่ไปด้วย อาทิ ระบบเชื้อเพลิงทวิ (Bi-Fuel) เชื้อเพลิงร่วม (Dual Fuel) หรือ
การเปลีย่ นเครือ่ งยนต์ไปใช้กา๊ ซเป็นเชือ้ เพลิงอย่างเดียว (Dedicate Gas Engine)
นอกจากการติดตั้งถังก๊าซเพิ่มเติมหรือทดแทนถังน�้ำมันที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังต้องมี
การติดตัง้ อุปกรณ์สำ� หรับการจ่ายก๊าซ เซนเซอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ควบคุม
การท�ำงานของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพ และปล่อยมลพิษตามที่มาตรฐาน
ก�ำหนดอีกด้วย
การดัดแปลงเครือ่ งยนต์เพือ่ ให้สามารถใช้กา๊ ซเป็นเชือ้ เพลิงในปัจจุบนั มุง่ เน้น
วิธกี ารติดตัง้ ง่าย ทีไ่ ม่ซบั ซ้อนมากจนเกินไป สะดวกต่อการบ�ำรุงรักษา เช่น การใช้
สัญญาณจากระบบควบคุมการฉีดน�้ำมัน การติดตั้งหัวฉีดก๊าซแรงดันต�่ำ การใช้
ชิ้นส่วนเดิมของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน�้ำมันมาดัดแปลง เมื่อมีความต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้มากขึ้น จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุม
การจ่ายก๊าซ การจัดเก็บ รวมไปถึงอุปกรณ์อนื่ ๆ ของเครือ่ งยนต์กา๊ ซ NGV ให้มี
ความซับซ้อน ท�ำงานได้แม่นย�ำมากขึน้ จนสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว
ได้สูงสุด
โดย NGV Focus ฉบับนี้ขอน�ำท่านผู้อ่านให้รู้จักกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ
เครื่องยนต์ก๊าซ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และบางส่วนมีการประยุกต์ใช้งานจริง
โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือซึง่ เป็นทวีปทีม่ กี ารใช้งานรถ CNG อย่างแพร่หลาย
ในวันนี้ขอแนะน�ำ 4 เทคโนโลยีล่าสุด ที่บริษัท Westport ได้พัฒนามา เพื่อแก้
ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ระบบ CNG ดังนี้

1.

ชุดอุปกรณ์สำ� หรับการจ่ายก๊าซด้วยแรงดันสูง หรือ Westport
High Pressure Direct Injection (HPDI 2.0) ประกอบด้วย
เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ หัวฉีดแบบเข็มคู่ ท�ำหน้าที่ฉีด
น�้ำมันดีเซล ร่วมกับก๊าซธรรมชาติด้วยแรงดันสูง เข้าสู่ห้อง
เผาไหม้โดยตรง ท�ำให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงขึ้น
กว่าเครื่องยนต์ก๊าซ NGV แบบเดิม อีกทั้งสามารถรองรับ
การใช้งานร่วมกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่มีค่าความ
ร้อนสูงได้อีกด้วย

ON ENGINE

ON CHASSIS
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2.

3.

4.

ฝาสูบเครือ่ งยนต์รปู แบบใหม่ ทีน่ ำ� เอาเทคโนโลยีวาล์ว
แปรผัน (Variable Valve Timing, VVT) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูง จากเครื่องยนต์เบนซิน มาใช้งานร่วมกับระบบ
หมุนเวียนไอเสีย (Exhaust Gas Recirculation,
EGR) ของเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อจัดการการไหลของ
อากาศ ลดการปลดปล่อยไอเสียออกสู่อากาศ และ
สามารถควบคุมความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

ระบบการจัดเก็บก๊าซ (Conformable CNG Tank)
มีการพัฒนาถังก๊าซฯ ในรูปแบบของหลอดที่ผลิต
จากวัสดุโพลิเมอร์ ที่มีคุณสมบัติที่เบา สามารถ
ขึ้นรูปให้มีรูปร่างเหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งในรถได้
หลากหลาย ท�ำให้สามารถบรรจุก๊าซฯ ได้มากขึ้น
โดยไม่ต้องติดตั้งถัง Cylinder แบบเดิม อีกทั้งมี
ราคาถูกกว่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบกับ
โรงงานผลิตรถ CNG

การติดตั้งเครื่องเพิ่มความดัน (Gaseous Fuel
Compressors) โดยการติดตั้ง compressor
ระบบไฮดรอลิก มาใช้ในการเพิ่มแรงดันให้กับ
หัวฉีดให้เพิม่ สูงขึน้ ในสภาวะทีก่ า๊ ซทีค่ า้ งอยูใ่ นถัง
มีแรงดันต�่ำลง เป็นผลให้สามารถน�ำก๊าซในถัง
ออกมาใช้งานได้มากกว่า 90% ของความจุถัง

เทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้น�ำเสนอนี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ถูกออกแบบและพัฒนาให้ระบบการท�ำงานของเครื่องยนต์ก๊าซฯมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ใช้รถ เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เชื้อเพลิง NGV ให้มีสมรรถนะในการขับขี่ดีขึ้น
รถวิง่ ได้ระยะทางไกล แต่ประหยัดเชือ้ เพลิงมากขึน้ อีกทัง้ ยังท�ำให้ผปู้ ระกอบการทีใ่ ช้เชือ้ เพลิง NGV สามารถควบคุมต้นทุนในการขนส่งได้เพิม่ ขึน้ อีกด้วย

ที่มา : คุณเกียรติสกุล วัชรินทร์ยานนท์
นักวิจัย ฝ่ายวิจัยพลังงานประยุกต์และยานยนต์
แหล่งอ้างอิง : https://www.westport.com/
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สายงาน ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ จัดงานสัมมนา
สถานีบริการ NGV ทั่วประเทศ ประจ�ำปี 2562
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์
จัดงาน สัมมนาสถานีบริการ NGV ทัว่ ประเทศ ประจ�ำปี 2562 ภายใต้แนวคิด
“Together We Change” เพือ่ มอบรางวัลสถานีบริการ NGV ดีเยีย่ ม และห้องน�ำ้
สะอาดดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ให้แก่สถานีฯ เพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่สถานีบริการ
NGV อืน่ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชาญศิลป์ ตรีนชุ กร ประธานเจ้าหน้าทีแ่ ละ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายนโยบายการด�ำเนินการ
ของ ปตท. พร้อมด้วย คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ คุณวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ผู้บริหารจากหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พนักงาน ปตท.
ผู้บริหารสถานีฯ คู่ค้า และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 800 คน
นอกจากนี้ผู้บริหารสถานีฯ ยังได้รับทราบสถานการณ์และทิศทางธุรกิจ NGV
จาก คุณศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำ� หรับ
ยานยนต์ และกลยุทธ์การตลาด NGV ของปี 2562 โดย คุณสมพล ไวยรัชพานิช
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ อีกด้วย

กลุ่ม ปตท. รวมพลังแห่งความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้
องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน”
คุณชาญศิลป์ ตรีนชุ กร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
พร้อมด้วย คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน กลุม่ ปตท. กว่า 1,000 คน ร่วมถวาย ราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
ร่วมแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติเป็นตัวเลข ๑๐ เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี
น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ณ ปตท. ส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารปตท.ยังได้ร่วมแถลงข่าว โครงการเฉลิมพระเกียรติ
”เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” ทีก่ ลุม่ ปตท. มุง่ สานต่อพระราชปณิธาน
โครงการจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยครอบคลุมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (Planet)
รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องสังคม (People) ตลอด
ปี 2562 ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการใต้รม่ พระบารมีต้นที่ 100 ล้าน โครงการ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ การจัดโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์
โครงการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและคุง้ บางกะเจ้า เป็นต้น ซึง่ กลุม่
ปตท.ขอน้อมน�ำแนวทางจิตอาสาเป็นพลังในการขับเคลือ่ นสูก่ ารพัฒนาสังคมชุมชน
และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ใี นการค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวม
อันจะเป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ประเทศชาติต่อไป

ปตท. สนับสนุน 13 ล้านบาท สร้าง “อาคารน�้ำใจ กลุ่ม ปตท.”
ให้แก่ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คุณชาญศิลป์ ตรีนชุ กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร มอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน 13,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นผูแ้ ทนรับมอบเงินสนับสนุนเพือ่ สร้าง “อาคารน�ำ้ ใจ กลุม่ ปตท.”
ซึง่ จะเป็นศูนย์รบั บริจาคแบบครบวงจร เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผมู้ จี ติ สาธารณะ
น�ำไปสูก่ ารเลือกใช้อปุ กรณ์หรือเครือ่ งมือทางการแพทย์อย่างทันสมัย รวมทัง้ พัฒนา
ศักยภาพด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ เปิดจ�ำหน่าย PTT NGV
Plus ณ สถานีบริการ NGV ปตท. น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา สายงานก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์
(ผกก.) เปิดจ�ำหน่ายก๊าซ NGV ชนิดพิเศษภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “PTT NGV Plus”
ณ สถานีบริการ NGV ปตท. น�้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งถือเป็นสถานีฯ แนวท่อก๊าซฯ
แห่งที่ 3 โดย PTT NGV Plus มีจุดเด่นในการเพิ่มสมรรถนะการขับขี่รถ NGV ให้มี
อัตราเร่งดี วิ่งได้ระยะทางไกลขึ้น และประหยัดค่าเชื้อเพลิง ซึ่งได้รับการตอบรับ
จากผู้ใช้รถเป็นจ�ำนวนมาก
ปัจจุบนั มีสถานีฯ สายงานก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ เปิดจ�ำหน่ายก๊าซ PTT
NGV Plus ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการ NGV พรรณี เพาเวอร์ จ.ปทุมธานี
สถานีบริการ NGV สุขสมเกียรติขนส่ง (2004) จ.สระบุรี และสถานีบริการ NGV
ปตท. น�้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งมีแผนขยายพื้นที่จ�ำหน่าย PTT NGV Plus ใน
พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ , คุณพงศธร ทวีสิน CEO บริษทั PTTE , คุณสุพฒั นพงษ์
พันธ์มเี ชาว์ CEO บริษทั GC , คุณอธิคม เติบศิริ CEO บริษทั TOP, คุณนพดล ปิน่ สุภา CEO
บริษทั IRPC พร้อมด้วย คณะผูบ้ ริหารระดับสูง ปตท. เข้าร่วม พระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรม
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และอดีตประธาน
คณะกรรมการ ปตท. พ.ศ.2524 -2526 ณ พระทีน่ งั่ ทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม
ด้วยความอาลัยและระลึกถึงคุณูปการของท่านที่มีต่ออุตสาหกรรมพลังงาน และต่อ
ประเทศไทย
ทั้งนี้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถร่วมไว้อาลัยและเคารพศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้
ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในเวลา เวลา 19.30 – 20.30 น.
ภายหลังเสร็จพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจนถึงวันครบพิธีบ�ำเพ็ญกุศล 100 วัน ทั้งนี้โปรด
แต่งกายด้วยชุดสีด�ำสุภาพ งดกางเกงยีนส์และรองเท้าแตะ

ปตท. สนับสนุนธุรกิจรถจ�ำหน่ายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck)
ณ สถานีบริการ NGV

กีฬาสัมพันธ์สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ ปตท.
และกรมธุรกิจพลังงาน
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ ปตท.
ร่วมกับส�ำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน จัดงานกีฬา
สัมพันธ์ “ฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่างสายงาน NGV และกรมธุรกิจพลังงาน” ปีที่ 8
ณ สนามแกรนด์ ซอคเกอร์โปร (Grand Soccer Pro) ซึ่งบรรยากาศภายในงาน
เป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยผลการแข่งขันเสมอกัน 5:5

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับ
ยานยนต์ ได้เข้าเยี่ยมชมธุรกิจรถจ�ำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ณ
สถานีบริการ NGV ปตท. เอกสุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่ง
ในแผนการด�ำเนินงานด้านธุรกิจเสริมเพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจให้แก่สถานีบริการ NGV
ที่นอกเหนือจากการจ�ำหน่ายก๊าซ NGV ในปัจจุบันมีสถานีบริการ NGV สองแห่ง
ที่เริ่มจ�ำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ในสถานีบริการ ได้แก่ สถานีบริการ NGV ปตท.
เอกสุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ และ สถานีบริการ NGV ปตท. กิจชัยออโต้เวิร์ค
จ.ปทุมธานี และมีแผนทีจ่ ะขยายการให้บริการในสถานีบริการ NGV อืน่ ๆ เพิม่ เติม
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รางวัลสถานีบริการ NGV ดีเยี่ยม
และห้องน�้ำสะอาด ประจ�ำปี 2561

ปตท. ให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานสถานีบริการ NGV อย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของสถานีบริการ
NGV ให้ถกู ต้อง ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด พร้อมกับการบริหารจัดการภาพลักษณ์
ภายในสถานีบริการ NGV ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และการให้บริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้มาใช้บริการ
นอกจากนี้ ปตท. มีนโยบายส่งเสริมความสะอาดของห้องน�้ำอย่างต่อเนื่อง
และจัดให้มีการประกวดสถานีบริการ NGV ห้องน�้ำสะอาด เพื่อสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ

และในปีนี้ ปตท. ได้มอบรางวัลให้แก่สถานีบริการ NGV ทั้ง ปตท. ลงทุน
และเอกชนลงทุน โดยมีรายชื่อสถานีทั้งหมดที่ได้รับการตรวจประเมินจ�ำนวนทั้ง
สิ้นกว่า 450 แห่ง และได้มีการแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัล
สถานีบริการ NGV และ 2) รางวัลห้องน�้ำสะอาด ปตท.ขอร่วมแสดงความยินดี
กับทุกท่านทีไ่ ด้รบั รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จในปีนี้

รางวัลสถานีบริการ NGV ดีเยีย่ ม ระดับ 5 ดาว ประจ�ำปี 2561

คุณโสภณ ศรีสายสุข (ผู้บริหารสถานี)

สถานีบริการ NGV ปตท. วิยะดาปิโตรเลียม (2000) จ.สุราษฎร์ธานี
แบรนด์ ปตท. (ปตท. ลงทุน)

คุณธนภัทร์ วัฒนานุกิจ (ผู้บริหารสถานี)

สถานีบริการ NGV ปตท. โค้งวิไลไทยเสรี จ.ก�ำแพงเพชร
แบรนด์ ปตท. (ปตท. ลงทุน)

คุณสรชัด สุจิตต์ (ผู้บริหารสถานี)

สถานีบริการ NGV ปตท. หลักเมืองถาวร เอ็นจีวี จ.สุพรรณบุรี
แบรนด์ ปตท. (ปตท. ลงทุน)

คุณประสิทธิ์ ทองแท่งไทย (ผู้บริหารสถานี)

สถานีบริการ NGV ปตท. เทพประทานพรเอ็นจีวี สาขา ชุมแพ จ.ขอนแก่น
แบรนด์ ปตท. (ปตท. ลงทุน)

คุณภาวัช ตันติอุโฆษกุล (กรรมการผู้จัดการ)
สถานีบริการ NGV ผาทอง 24 จ.นครศรีธรรมราช
แบรนด์ ปตท. (เอกชนลงทุน)

คุณสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ (ผู้บริหารสถานี)

สถานีบริการ NGV ปตท. ช้างเผือกปิโตรเลียม จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบรนด์ ปตท. (ปตท. ลงทุน)

คุณจิตติมา มานะไชยรักษ์ (ผู้บริหารสถานี)
สถานีบริการ NGV ปตท.
ชัยพฤกษ์เสาเข็มและปั้นจั่น กรุ๊ป กรุงเทพฯ
แบรนด์ ปตท. (ปตท. ลงทุน)

คุณสมศักดิ์ วงษ์ดรุณีย์ (กรรมการผู้จัดการ)

สถานีบริการ NGV นภาริน เอ็น จี วี จ.กาญจนบุรี
แบรนด์ ปตท. (เอกชนลงทุน)

NGV Station & Marketing
รางวัลสถานีบริการ NGV
ห้องน�ำ้ สะอาด ดีเด่น ประจ�ำปี 2561
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และในปี 2562 ปตท. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินสถานีบริการ NGV
ประจ�ำปี 2562 ใหม่ มีจำ� นวนทัง้ หมด 9 ข้อ เปลีย่ นแปลงจากปีทผี่ า่ นมาคือ การเพิม่
หลักเกณฑ์การประเมินของ Mobile Team คิดเป็น 10% และการทุจริต คิดเป็น 5%
พร้อมปรับลดคะแนนการประเมินจากผู้จัดการเขตการขายและข้อร้องเรียนลง

เกณ์การให้คะแนนมาตรฐาน
สถานีบริการ NGV ประจ�ำปี 2562
NEW

การประเมินของผู้จัดการเขตการขายที่
รับผิดชอบดูแลสถานี

การทุจริต
ข้อร้องเรียน

คุณวิภากร สุจิตต์ (ผู้บริหารสถานี)

สถานีบริการ NGV ปตท. หลักเมืองถาวร เอ็นจีวี จ.สุพรรณบุรี

ภาพลักษณ์
สถานีบริการ
(ห้องน�้ำสะอาด/
พื้นที่สีเขียว)

5%

5%
30%

10%
10%

ความร่วมมือ
ด้านการเงิน

10%

10%
10%

10%

NEW

ความร่วมมือ
ของผู้บริหารสถานี

คุณศิริวรรณ บุญจทิตย์ (ผู้บริหารสถานี)

สถานีบริการ NGV ปตท. พริสร 9 แอนด์ เอ็นจีวี จ.สระบุรี

การประเมินของ
Mobile Team

การเกิดอุบัติเหตุอุปกรณ์ในสถานี
(การกระชากสายเติมก๊าซ*)

การประเมินด้านความปลอดภัย

ปตท. ได้ก�ำหนดมาตรฐานห้องน�้ำสะอาด โดยพิจารณาจากความพร้อมใช้
งานของโครงสร้างอาคาร สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ พนักงานรักษาความสะอาด
อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงพื้นที่สีเขียวโดยรอบบริเวณห้องน�้ำ และปตท. มุ่งมั่นพัฒนา
การบริหารจัดการ ความปลอดภัยและงานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้
บริการ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสถานีบริการ NGV ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในการเดินไปข้างหน้าร่วมกัน

คุณจิตติมา มานะไชยรักษ์ (ผู้บริหารสถานี)

สถานีบริการ NGV ปตท. ชัยพฤกษ์เสาเข็มและปัน้ จัน่ กรุป๊ กรุงเทพฯ

สถานีบริการ NGV ปตท. ชัยพฤกษ์เสาเข็มและปัน้ จัน่ กรุป๊ กรุงเทพฯ

คุณพิเชษฐ จรรยาเลิศอดุล (กรรมการผู้จัดการ)
สถานีบริการ NGV เบสท์ เอ็ น จี วี จ.สุรินทร์

สถานี บ ริ ก าร NGV เบสท์ เอ็ น จี วี จ.สุรินทร์
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NGV Let’s trip

หลากอารมณ์
ชมเมืองขอนแก่น
ขอนแก่นถือเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคอีสาน ท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลงทีน่ า่ สนใจอย่างยิง่ Let’s Trip ฉบับนีจ้ งึ ขอแนะน�ำสถานทีต่ า่ ง ๆ
ในเมืองขอนแก่นเพื่อให้เห็นวิถีชีวิตของชาวขอนแก่นในปัจจุบัน และยังเป็นการเชิญชวนให้ ไปสัมผัสขอนแก่นในมุมที่แตกต่างไปจากเดิม

พระมหาธาตุแก่นนคร

กับความสวยงามของสถาปัตยกรรมสมัยทราวดีที่
ชาวบ้านเรียกกันว่า พระธาตุ 9 ชัน้ ตัง้ อยูท่ ถี่ นนกลางเมือง
ริมบึงแก่นนคร อ�ำเภอเมือง ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่า
ซึง่ เป็นพระอารามหลวงพระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุ
เก้าชัน้ มีฐานสีเ่ หลีย่ มกว้างด้านละ 50 เมตรเรือนยอด
ทรงเจดีย์จ�ำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น
เนือ่ งในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครอง
สิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ปี
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้สักการะ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
ที่ตั้ง : ซอย วัดหนองแวง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

บึงแก่นนคร

แลนด์ ม าร์ ก ขนาดใหญ่ ป ระจ� ำ เมื อ งขอนแก่ น
ด้วยพืน้ ทีก่ ว่า 600 ไร่ ทีช่ าวขอนแก่นใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ปิกนิก รวมถึงออกก�ำลังกายยามเย็น
เป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินที่ห้ามพลาด เพราะจะได้สูด
อากาศที่บริสุทธิ์ของพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ใหญ่ และ
ในช่วงเทศกาลบึงแก่นนครก็จะถูกเนรมิตให้เป็น
พื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เรียกได้ว่าสามารถ
สัมผัสเรื่องราว และวิถีชีวิตของชาวขอนแก่นได้โดย
ผ่านบึงแก่นนครแห่งนี้
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง
ที่ตั้ง : 253 ซอยหน้าเมือง 25 ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

Columbo Craft Village

หมูบ่ า้ นแฮนด์เมด ก่อตัง้ ในปี 2560 โดย เกิดจาก
การรวมตัวของกลุม่ เพือ่ น 8 คนทีห่ ลงรักในงานศิลปะ
และอยากหาสถานที่ไว้โชว์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์
ของแต่ละคน จึงมาลงตัวทีห่ มูบ่ า้ นเล็ก ๆ ใน “โคลัมโบ
ซอย 1” ข้างมหาวิทยาลัยของแก่น ซึง่ Columbo Craft
Village มีพื้นที่แสดงงานศิลปะร้านขายของ และร้าน
อาหาร ให้ได้ทั้งชม ช้อปและชิลล์กันครบถ้วน
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ที่ตั้ง : 674 บ้านโนนม่วง หมู่ 19 ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

NGV Let’s trip
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ต�ำกระเทย

ร้านชัยเชิญชิม

Cafe de’ Forest

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 10.30 - 21.00 น.
ที่ตั้ง : ถนนหน้าเมือง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น

ที่ตั้ง : ซอยร่วมจิตร (ซอยข้างขอนแก่นไทยแลนด์) ในเมือง เมืองขอนแก่น

ที่ตั้ง : ถนน หน้าศูนย์ราชการ (หัวมุมถนน กรมป่าไม้ขอนแก่น
ใกล้สถานีขนส่งขอนแก่น)

ร้านบะหมีเ่ กีย๊ วหยกในต�ำนานกว่า 40 ปี เกีย๊ วจัมโบ้
เมนูอาหารอีสานเกือบทุกชนิด ถูกจัดให้กลายเป็น
มี ค วามโดดเด่ น เรื่ อ งบรรยากาศที่ ร ่ ม รื่ น และ
อาหารประจ�ำของใครหลายๆ คน แล้วเมื่อไปเยือน ไส้แน่น บะหมี่หยกเส้นหอมใบเตยเหนียวนุ่มที่ทางร้าน ปลอดโปร่ง ร่มเย็นด้วยต้นไม้นานาชนิดในโซนเอาท์ดอร์
ขอนแก่นทัง้ ที ต้องไม่พลาด ร้านต�ำกระเทย เพราะว่า ท�ำเอง นอกจากนีย้ งั มีเมนูเกีย๊ วทอดทีป่ ระทับใจกับเกีย๊ ว แต่ที่ดีงามไม่แพ้บรรยากาศก็คือ อาหารที่มีทั้งหวาน
ทัง้ รสชาติ ความสะอาด และบริการทีด่ ี จนใคร ๆ ต่างก็ ทอดกรอบนอกนุ่นใน ไส้แน่น อร่อยจนหยุดไม่ได้จริง ๆ และคาว อิ่มครบ จบในที่เดียวเลย
เวลาเปิด-ปิด : จันทร์ - ศุกร์ : 09:00 - 19:00 น.
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 - 18:00 น.
ยกนิ้วให้ร้านนี้

“

พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน
ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสีย่ ว
เทีย่ วขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สริ นิ ธรเน่
สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก

”

NGV
MAP

อุทยานแห่งชาติ
ภูเก้า ภูพานค�ำ

2039
สถานีบริการ NGV ปตท. น�้ำพอง
พิกัดสถานีฯ : N16.67654 E102.77245

อุบลรัตน์
สถานีบริการ NGV ปตท. เทพประทานพร
เอ็นจีวี สาขา ชุมแพ
พิกัดสถานีฯ : N16.58315 E102.01197

ตลาดต้นตาล

แหล่ ง รวมความชื่ น ชอบที่ ห ลากหลายของชาว
ขอนแก่น บนพืน้ ทีก่ ว่า 40 ไร่ ภายในมีรา้ นค้ากว่า 400 ร้าน
โดยแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น 6 โซน ทัง้ ขายของมือสอง ต้นไม้
จุดชมวิว ถ่ายรูปเก๋ ๆ สินค้าแฮนด์เมด ตลอดจน
ร้านอาหารเพือ่ ให้ได้แฮงเอาท์กนั แบบชิลล์ ๆ อย่างร้าน
Brew Beers & Ciders หรือสายบุฟเฟต์ก็ต้องร้าน
ตะลุยเตา ทะเลเผากันเลย
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 16.00-23.00 น.
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ติดริมถนนมิตรภาพ และบ้านกอก ซอย 8, 10, 12

201

อุทยานแห่งชาติ
ภูเวียง
อุทยานแห่งชาติ
น�้ำพอง

สถานีบริการ NGV ดาวศรีบุรี
พิกัดสถานีฯ : N16.55019 E102.08489

เทศบาลนคร
ขอนแก่น
12

สถานีบริการ NGV ปตท. พจน์ปิโตรเอเชีย บ้านไผ่
พิกัดสถานีฯ : N16.02255 E102.70930

สถานีบริการ NGV ปตท. น�้ำมันสมบูรณ์ 1993
พิกัดสถานีฯ : N16.19371 E102.75819

2

สถานีบริการ NGV ปตท. เทพประทานพร
เอ็นเนอร์จี สาขา เมืองขอนแก่น
พิกัดสถานีฯ : N16.52509 E102.83200

สถานีบริการ NGV ปตท. ปกฉัตร
พิกัดสถานีฯ : N16.438152 E102.828176
2
สถานีบริการ NGV ป.รุ่งเรือง คอนกรีต
พิกัดสถานีฯ : N16.38303 E102.81073
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NGV Service

NGV Digital 4.0
หลายๆ คนอาจจะคุน้ ชินกับค�ำว่า “Thailand4.0” กันอยูแ่ ล้ว ซึง่ เป็นยุคทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ�ำวันของพวกเรา
เป็นอย่างมาก ในเมื่อถึงยุคที่เทคโนโลยีและดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปตท. เองก็ ไม่หยุดพัฒนา เพื่อก้าวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
จากปัญหาทีผ่ ปู้ ระกอบการไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับภาษีดว้ ยตนเองได้ ปตท. จึงมีแนวคิดทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกแก่
ผูป้ ระกอบการ ด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั ระบบทีม่ ี ซึง่ ก็คอื “QR Code” ทีจ่ ะแสดงข้อมูลการออกใบก�ำกับภาษีเต็มรูป ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการออกใบก�ำกับภาษีเต็มรูปจากระบบได้ดว้ ยตนเอง เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และลดปัญหาการ
ปลอมแปลงข้อมูล ในใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับภาษีอกี ด้วย โดย QR Code นัน้ จะแสดงอยูท่ า้ ยใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับภาษีที่ออกจากสถานีบริการ NGV ปตท.
ลงทุนเท่านั้น ผูป้ ระกอบการสามารถสแกน QR Code เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 2 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับ ภาษี หรือสามารถเข้าไป
ที่ https://taxngv.pttplc.com โดยกรอกข้อมูลที่แสดงอยู่บนใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับภาษีได้เช่นเดียวกัน

วิธีตรวจสอบข้อมูล
วิธีที่ 1.

ช�ำระค่าก๊าซ NGV

วิธีที่ 2.

ตรวจสอบผ่านทาง http://taxngv.pttplc.com

โดยกรอกข้อมูลที่แสดงอยู่บนใบเสร็จรับเงิน/
ใบก�ำกับภาษี
หมายเหตุ: สามารถตรวจย้อนหลังได้ 2 วัน นับจากวันทีอ่ อกใบ
เสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับภาษี

สแกน QR CODE
ที่อยู่ท้ายใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับภาษี

NGV Funny Club

NGV
FUNNY CLUB
NGV Cool Game
มาช่วยกันทายชื่อคอลัมน์จากภาพด้านล่างนี้
ว่ามาจากคอลัมน์อะไรกันบ้าง ใครหาครบ 3 คอลัมน์
แล้วส่งค�ำตอบมาชิงรางวัลได้เลยนะคะ
รูปที่ 2

รูปที่ 1

รูปที่ 3

เฉลยเกมฉบับที่ 57

ค�ำตอบ : คันที่ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11

รายชื่อผู้ร่วมสนุกตอบค�ำถาม NGV Focus 57
คุณสวรินทร์ ชัยประเสริญ
คุณผกามาศ บุญจันทร์
คุณธนัญรัตน์ พลโต
คุณอลิสา ช้างศร
คุณชมด ข�ำกล�่ำ

คุณอนันต์ เหิกขุนทด
คุณฤทัยรัตน์ บุญนารักษ์
คุณเอกราช นิลสันเทียะ
คุณชญาภา จุฬาเลิศ
คุณวันเพ็ญ บุญจันทร์

กติกาการร่วมสนุก

ถ่ายรูปส่งค�ำตอบมาที่
Line @pttngv ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2562
ลุ้นรับ กระเป๋า Godji จ�ำนวน 10 รางวัล
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PTT Contact Center

1365

Line: @pttngv

