คูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและ
อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ

ธันวาคม 2550

คูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ

ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดราคา
กาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2544 เพื่อใหการกําหนดราคากาซ
ธรรมชาติ มีความชัดเจนโปรงใส และเปนธรรมตอผูใชกาซธรรมชาติ และผูประกอบธุรกิจ มีผลบังคับใชตั้ง
แตวันที่ 24 ตุลาคม 2544 เปนตนมา นั้น
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550
และวันที่ 18 ตุลาคม 2550 เห็นชอบหลักการการทบทวนหลักเกณฑนโยบายราคากาซธรรมชาติ เพื่อให
สอดคลองกับการจัดหากาซธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป และไดมอบอํานาจให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบหลักเกณฑใหมของการคํานวณอัตรา
คาบริการสงกาซฯ และหลักเกณฑการกําหนดราคา NGV โดยใหมีผลบังคับใชในชวงเวลาที่เหมาะสม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานไดพิจารณาถึงหลักเกณฑและขอกําหนดในการคํานวณอัตราคา
บริการสงกาซธรรมชาติและไดเห็นชอบในหลักเกณฑการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ ตามที่ได
เสนอในที่ประชุม กพช. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 นั้น โดยมีความเห็นวามีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาวะปจจุบัน และไดมอบหมายให สนพ. จัดทําคูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตราคา
บริการสงกาซธรรมชาติ เพื่อสําหรับใชในการอางอิงในการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการ
สงกาซธรรมชาติตอไป

1

หลักการ
เพื่อใหการกําหนดราคากาซธรรมชาติมีความชัดเจน โปรงใส และเปนธรรมตอผูใชกาซธรรมชาติ
และผูประกอบธุรกิจ จึงจําเปนตองมีการกําหนดหลักเกณฑการกําหนดราคากาซธรรมชาติและการกํากับดูแล
ดังนั้น สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ จึงไดมีการจัดทําคูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและ
อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1 ในคูมือนี้
“กาซ” หรือ “กาซธรรมชาติ” หมายความวาสารประกอบไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวยมีเทนเปนสวน
ใหญ ที่มีสภาพเปนกาซหรือของเหลว
“ระบบทอสงกาซ” หมายความวา ระบบทอที่ใชในการรับกาซจากจุดซื้อขายกาซ และสงถึงจุดจาย
กาซ หรือระบบจําหนายกาซ หรือโรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือโรงไฟฟาผูผลิตไฟ
ฟาเอกชน รวมถึงอุปกรณหรือสิ่งอื่นอันเปนสิ่งจําเปนในการรับและสงกาซ
“ผูจัดหากาซ” หมายความวา ผูที่ประกอบกิจการซื้อขายกาซ โดยใชบริการสงกาซของระบบทอสงกาซ
“ผูใหบริการ” หมายถึง ผูใหบริการระบบทอสงกาซ
“การไฟฟา” หมายความวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือการไฟฟานครหลวง หรือ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
“ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก” หมายความวา ผูผลิตไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟ
ฟาขนาดเล็กมากที่จําหนายไฟฟาใหการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค
“ผูผลิตไฟฟารายเล็ก” หมายความวา ผูผลิตไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตรายเล็ก
ที่จําหนายไฟฟาใหการไฟฟา
“ผูผลิตไฟฟาอิสระ” หมายความวา ผูผลิตไฟฟาเอกชนที่จําหนายไฟฟาเขาระบบไฟฟาของการไฟ
ฟาที่ไมใชผูผลิตไฟฟารายเล็กและผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
“ปตท.” หมายความวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
“สนพ.” หมายความวา สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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ขอ 2 ในการกําหนดราคากาซและอัตราคาบริการสงกาซ ใหยึดถือหลักการ ดังนี้
2.1 ใหเกิดความเปนธรรมแกทั้งผูใชกาซ ผูใชบริการของระบบทอสงกาซ ผูประกอบกิจการ
กาซ และผูใหบริการ
2.2 ไมมีการเลือกปฏิบัติตอผูใชกาซ หรือผูใชบริการ หรือผูประสงคจะใชกาซ หรือ
ผูประสงคจะใชบริการ โดยไมเปนธรรม
2.3 ราคากาซ และอัตราคาบริการสงกาซ ควรสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงของการประกอบ
กิจการที่มีประสิทธิภาพ
2.4 แนวทางในการกําหนดราคากาซและอัตราคาบริการสงกาซ ตองจูงใจใหมีการปรับ
ปรุงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
2.5 มีการประกาศและเผยแพรราคากาซและอัตราคาบริการสงกาซที่ชัดเจนและโปรงใส
2.6 มีวิธีการคํานวณราคากาซและอัตราคาบริการสงกาซที่ชัดเจน
ขอ 3 ใหกําหนดหลักเกณฑการกําหนดราคากาซ ดังตอไปนี้
3.1 กําหนดใหการซื้อขายกาซแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
(1) สัญญาที่มีความแนนอน (Firm) เปนสัญญาซื้อขายกาซที่มีการตกลงปริมาณ
ซื้อขายกาซที่ชัดเจน โดยผูใชกาซของสัญญาประเภทนี้ไมสามารถเปลี่ยนไปใชเชื้อเพลิงอื่นไดโดยงาย
(2) สัญญาที่ไมแนนอน (Non-Firm) เปนสัญญาซื้อขายกาซที่ปริมาณการซื้อขายกาซ
สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยผูใชกาซของสัญญาประเภทนี้มีทางเลือกในการใชเชื้อเพลิงอื่นทดแทนกาซได
3.2 การกําหนดราคากาซสําหรับสัญญาซื้อขายกาซที่ไมมีความแนนอน ใหใชหลักการของ
การกําหนดราคาตามราคาเชื้อเพลิงที่กาซเขาไปทดแทน
3.3 การกําหนดราคากาซสําหรับสัญญาซื้อขายกาซที่มีความแนนอน (Firm) ใหใชสูตร
การคํานวณ ดังตอไปนี้
P

= [(1+ M) × WH] + T

P
M

หมายถึง ราคากาซ มีหนวยเปนบาทตอลานบีทียู
หมายถึง คาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซ

โดย
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WH
T

หมายถึง ราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซที่สงเขาระบบสงกาซ มีหนวยเปนบาท
ตอลานบีทียู
หมายถึง อัตราคาบริการสงกาซ มีหนวยเปนบาทตอลานบีทียู

3.4 ตัวแปรที่ใชในการกําหนดราคากาซตามขอ 3.3 มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซ (WH) หมายถึง ราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซที่คํานวณ
แบบถวงน้ําหนักตามคาความรอนของราคาเนื้อกาซที่ผูจัดหากาซรับซื้อจากผูผลิตและ/หรือผูขายซึ่งมีหนวย
เปนบาทตอลานบีทียู โดยแบงเปน 2 กลุม (POOL) ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 : เปนกาซสําหรับโรงแยกกาซของ ปตท. ประกอบดวยกาซจากอาวไทย
กลุ ม ที่ 2 : เป น ก า ซที่ จํ า หน า ยให แ ก โรงไฟฟ า ของการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง
ประเทศไทย ผูผลิตไฟฟาอิสระ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก และผูใชกาซ
อื่นๆ ประกอบดวยกาซจากอาวไทยที่เหลือจากการจายใหโรงแยก
กาซ กาซจากสหภาพพมาแหลงยาดานาและแหลงเยตากุน กาซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) และกาซจากแหลงอื่นๆ ในอนาคต
ทั้งนี้ ในสวนของราคาเฉลี่ยเนื้อกาซสําหรับโรงไฟฟาน้ําพองใหเปนไปตามที่ ปตท.
รับซื้อจากผูรับสัมปทาน
(2) คาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซ (M) กําหนดตามประเภทผูใช
กาซ โดยคิดเปนอัตรารอยละของราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซ ดังนี้
• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อัตรารอยละ 1.75 ของราคา
เฉลี่ยของเนื้อกาซ แตตองไมสูงกวา 2.1525 บาทตอลานบีทียู
• ผูผลิตไฟฟาอิสระ อัตรารอยละ 1.75 ของราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซ
แตตองไมสูงกวา 2.1525 บาทตอลานบีทียู
• ผูผลิตไฟฟารายเล็ก อัตรารอยละ 9.33 ของราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซ
แตตองไมสูงกวา 11.4759 บาทตอลานบีทียู
(3) ค า บริ ก ารส ง ก า ซ (T) คื อ ค า บริก ารในการส ง ก า ซผ า นระบบท อ ส ง ก า ซที่
เรียกเก็บโดยผูใหบริการ
ขอ 4 ใหกําหนดอัตราคาบริการสงกาซ ตามหลักการของตนทุนสําหรับการใหบริการในลักษณะ
กิจการสาธารณูปโภค โดยมีหลักเกณฑตอไปนี้
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4.1 ใหแยกอัตราคาบริการที่เรียกเก็บจากผูซื้อกาซ เปน 5 พื้นที่ (Zone) โดยคิดคาบริการ
ตามการใชระบบทอสงกาซของผูซื้อกาซ ดังนี้
พื้นที่ 1 : ระบบทอสงกาซนอกชายฝงที่ระยอง
พื้นที่ 2 : ระบบทอสงกาซนอกชายฝงที่ขนอม
พื้นที่ 3 : ระบบทอสงกาซบนฝง
พื้นที่ 4 : ระบบทอสงกาซบนฝงที่จะนะ
พื้นที่ 5 : ระบบทอสงกาซบนฝงที่น้ําพอง
4.2 อัตราคาบริการสงกาซ ประกอบดวย 2 สวน คือ คาบริการสวนของตนทุนคงที่
(Demand Charge) และคาบริการสวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge)
(1) คาบริการสวนของตน ทุ น คงที่ (Demand Charge) คํานวณจากคาใชจาย
การใหบริการที่คงที่ของระบบทอสงกาซ คาใชจายในสวนนี้ประกอบดวยคาใชจายการลงทุนและคาดําเนินการ
ในการใหบริการที่คงที่ การคิดคาบริการในสวนนี้คิดตามปริมาณกาซที่ตกลงในสัญญา โดยคาบริการมี
หนวยเปนบาทตอลานบีทียู
สําหรับกาซที่จําหนายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตามสัญญา
ปจจุบัน ปริมาณกาซที่ขาดสงไมนํามาคิดคาบริการในสวนนี้
(2) คาบริการสวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge) คํานวณจากคาใชจาย
การใหบริการสวนผันแปรของระบบทอสงกาซ การคิดคาบริการในสวนนี้คิดตามปริมาณกาซที่มีการรับสงจริง
โดยคาบริการมีหนวยเปนบาทตอลานบีทียู
4.3 หลักเกณฑการคํานวณคาบริการสงกาซในสวนของตนทุนคงที่ มีดังนี้
(1) คาใชจายการลงทุนในระบบทอสงกาซ จะประกอบดวยคาลงทุนในระบบทอ
สงกาซปจจุบันที่ไดเริ่มดําเนินการแลว และคาลงทุนในระบบทอสงกาซในอนาคตตามแผนการลงทุนโดยนํา
มาคํานวณเปนคาเฉลี่ยการลงทุนใหเทากันทุกปตลอดอายุของโครงการ (Levelization)
(2) ในกรณีที่มีการปรับแผนการลงทุน ซึ่งอาจเปนการเพิ่มโครงการใหมหรือการ
ปรับแผนไปจากเดิม จะมีการดําเนินการปรับคาบริการสวนของตนทุนคงที่ใหม โดยรวมคาใชจายในระบบ
ทอสงกาซใหม และระบบทอสงกาซเกาเขาดวยกัน (Roll – in Adjustment)
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(3) ในการปรับคาใชจายจากการลงทุนเพิ่มเติมหรือการปรับแผนการลงทุนใหม
ตามขอ (2) เพื่อมิใหภาระจากการลงทุนมีผลกระทบใหอัตราคาบริการสงกาซ ปรับสูงขึ้นจากเดิมในระดับ
สูงในทันที ให สนพ. มีอํานาจกําหนดเสนทางของอัตราคาบริการ (Price Path)
(4) ข อ กํ า หนดในการคํ า นวณอั ต ราค า บริก ารส ง ก า ซของระบบท อ ส ง ก า ซใน
ปจจุบัน มีดังนี้
ก. สูตรคํานวณกระแสเงินสดสุทธิในแตละป เทากับ รายไดคาผานทอ
บวกดวยเงินกูระยะยาว หักดวยเงินลงทุน คาใชจายการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว เงินชําระคืนเงินกู และเงินไดนําสงรัฐ
ข. กํา หนดผลตอบแทนการลงทุน ในสวนของทุ นตลอดอายุโครงการ
(Internal Rate of Return on Equity, IRROE) ร อ ยละ 18 โดย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของการลงทุนที่ไดมีการประเมินสิน
ทรัพยเดิมไว ณ อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาท/เหรียญสหรัฐ ใหเปน
ความรับผิดชอบของผูใหบริการ
ค. ระบบทอสงกาซปจุบันที่ใชในการคํานวณหาอัตราคาบริการสงกาซ
ประกอบดวย ระบบทอเสนแรก ระบบทอบงกช ระบบทอคูขนาน
ระบบท อวั งน อ ย ระบบท อทานตะวัน ระบบท อไพลิ น ระบบท อ
เบญจมาศ ระบบทอราชบุรี ระบบทอราชบุรี – วังนอย และระบบทอ
น้ํ าพอง โดยระยะเวลาของโครงการเริ ่ม ตั ้ง แตป ง บประมาณ
2539 และสิ้ น สุด ปง บประมาณ 2571 โดยมีอายุงานของระบบทอ
แตละเสน ดังนี้
ทอเสนแรก
11
ป
ทอบงกช
24
ป
ทอคูขนาน
25
ป
ทอทานตะวัน
10
ป
ทอไพลิน
21
ป
ทอเบญจมาศ
9
ป
ทอราชบุรี
30
ป
ทอราชบุรี – วังนอย
28
ป
ทอน้ําพอง
22
ป
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ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ท อ ก า ซเส น ใดเส น หนึ่ ง หมดอายุ ก ารใช ง านลงให ก าร
ปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปดําเนินการประเมินราคามูลคาสินทรัพย
และขยายอายุการใชงานใหม ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการกําหนด
คาใชจายการดําเนินการและคาบํารุงรักษาระบบทอ โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก สนพ.
ง. กําหนดใหมูลคาสินทรัพยของระบบทอสงกาซที่ไดรับการประเมินมูล
คาแลว และที่จะดําเนินการประเมินราคามูลคาใหมเมื่อหมดอายุใช
งานลงตามขอ ค เปนเงินลงทุน
จ. คาใชจายเงินลงทุน ใหแยกตามที่ใชจายในแตละพื้นที่ ยกเวนเฉพาะ
สวนที่ใชประโยชนรวมกัน ใชสัดสวนตามปริมาณกาซที่สง
ฉ. คาใชจายดําเนินงาน ใชวิธีแบงแยกตามที่ใชจายในแตละพื้นที่ ยกเวน
สวนที่ไมสามารถแบงไดชัดเจนใหใชสัดสวน 50:50
ช. กําหนดใหคาใชจายการดําเนินการและคาบํารุงรักษาระบบทอสงกาซ
เปนรอยละ 3 ของเงินลงทุนโครงการ โดยกําหนดใหคงที่ ยกเวน ใน
สวนของระบบทอสงกาซไปยังโรงไฟฟาน้ําพอง ใหมีการกําหนดคา
ตามสมมติฐ านตั ว เลขทางบัญ ชีที ่ไ ดม ี ก ารตกลงกัน ระหว า ง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(มิไดใช 3% ของเงินลงทุนและไมมีคา run pig) โดยอายุทอคิดตาม
หลักการทางบัญชีถึงป 2555
ซ. คาใชจายดําเนินงานของระบบทอทุกระบบ สวนที่เปนคาการตรวจ
สอบสภาพและทํ า ความสะอาดท อ (Pigging) ใช ข อ มู ล ที่ ก าร
ปโ ตรเลีย มแหง ประเทศไทยประมาณการ โดยกํา หนดระยะเวลา
ดําเนินการทุก 3 ป สําหรับทอใหมจะเริ่มดําเนินการตรวจสอบสภาพ
และทําความสะอาดครั้งแรกในปที่ 6
ฌ. ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินกูโครงการ
- สัดสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (Debt To Equity) เทากับ 75:25
- อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาวเทากับ รอยละ 10.5 ตอป
- ระยะเวลาชําระคืนเงินกู
ทอเสนแรก
11
ป
7

ทอบงกช
ทอคูขนาน
ทอวังนอย
ทอทานตะวัน
ทอไพลิน
ทอเบญจมาศ
ทอราชบุรี
ทอราชบุรี – วังนอย
ทอน้ําพอง

12
13
10
10
12
9
12
12
10

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

ญ. ในชวงแรกกําหนดใหเงิน ไดนําสงรัฐ คํานวณจากกําไรสุท ธิโดยใช
อัตรารอยละ 30 และเมื่อที่มีการแปลงสภาพ ปตท. เปนบริษัทจํากัด
หรือ แปลงสภาพหน ว ยธุ รกิ จ ปตท. ก า ซธรรมชาติ อ อกเป น บริษั ท
จํากัด แลว ใหเปลี่ยนขอมูลเงินไดนําสงรัฐที่ใชในการคํานวณอัตราคา
บริการสงกาซเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลแทน
ฎ. ค า เสื่ อ มราคา คิ ด แบบวิ ธี เส น ตรงตามจํ า นวนอายุ ร ะบบท อ หรื อ
ปริมาณสํารองกาซที่เหลืออยู
ฏ. ขอกําหนดที่นอกเหนือจากขางตนใหเปนไปตามที่ สนพ.กําหนด
(5) ขอกําหนดในการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซสําหรับระบบทอสงกาซตาม
แผนแมบทระบบทอสงกาซฉบับที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดใหความเห็นชอบ เมื่อวัน
ที่ 10 กันยายน 2544 และแผนแมบทระบบทอสงกาซฉบับที่ 3 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดให
ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 รวมทั้งในสวนของทอสงกาซไปยังโรงไฟฟาจะนะ ระบบทอ
เชื่อมจากแหลงภูฮอมมายังระบบทอน้ําพอง และทอสงกาซที่มีการขยายอายุใชงานออกไป
ก.ใหใชขอกําหนดในการคํานวณเชนเดียวกับระบบทอสงกาซในปจจุบัน
ตามขอ (4) ยกเวนในขอ ข ค ช และ ฌ
ข. กํ า หนดผลตอบแทนการลงทุ น ในส วนของทุ น ตลอดอายุ โครงการ
(Internal Rate of Return on Equity, IRROE) ร อ ย ล ะ 12.5 โด ย
ความเสี่ ย งจากอั ตราแลกเปลี่ย นของการลงทุ น ตามแผนแม บ ทดั ง
กลาวที่ประเมินมูลคาสินทรัพยตามคาใชจายจริง ณ เวลาที่กอสราง
ใหเปนความรับผิดชอบของผูใหบริการระบบทอสงกาซ
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ค. ใหทอมีอายุการใชงาน 40 ป
ง. ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินกูของโครงการ
- สัดสวนหนี้สินตอสวนของเจาของเทากับ 55 : 45
- อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาวเทากับ 7.5 ตอป
- การชําระคืนเงินกูใหเปนไปตามที่จะตกลงกับ สนพ.
จ. กําหนดใหคาใชจายการดําเนินการและคาบํารุงรักษาระบบทอสงกาซ
เปนรอยละ 3 ของเงินลงทุนโครงการ โดยกําหนดใหคงที่
(6) เฉพาะในสวนของระบบทอตามแผนแมบทระบบทอสงกาซฉบับที่ 3 ใหอัตรา
คาบริการครอบคลุมคาใชจายของคาบริการสงกาซของระบบทอสงกาซในทะเลของบริษัททรานสไทย – มา
เลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ TTM (Thailand) ตามที่ TTM (Thailand) จะเรียกเก็บจาก ปตท. เพื่อขน
กาซจากพื้นที่พัฒ นารวมไทย – มาเลเซีย (JDA) มายังระบบทอสงกาซในทะเลของระบบทอสงกาซตาม
แผนแมบทระบบทอสงกาซฉบับที่ 3 โดย ใหคาบริการสงกาซของระบบทอสงกาซในทะเลของ TTM เปน
สวนหนึ่งของคาใชจายในการคํานวณคาบริการสงกาซธรรมชาติตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ฉบับที่ 3 โดย ปตท. จะไมตองรับภาระความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของคาบริการสงกาซใน
ทะเลดังกลาว
4.4 หลักเกณฑคํานวณคาบริการสงกาซในสวนของตนทุนผันแปร
คาใชจายผันแปรที่ใชในการคํานวณ ไดแก คาใชจายดําเนินงานสวนที่แปรผันโดย
ตรงตามปริมาณกาซที่สงผานระบบทอสงกาซ อาทิ คาสารเติมกลิ่นกาซ คากาชที่ใชเปนเชื้อเพลิงในหนวย
บําบัดและควบคุมสภาพและในสถานีเพิ่มแรงดันเพื่อขนสงในระบบสงกาซ เปนตน
4.5 การปรับอัตราคาบริการสงกาชจะเกิดขึ้นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้
(1) การปรับเปลี่ยนเปนระยะ (Periodic Adjustment) ใหมีการทบทวนการ
คํานวณคาบริการสงกาซทุกระยะเวลา 5 ป และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังตอไปนี้
ก. การปรั บ เปลี่ ย นการลงทุ น ในระบบท อ ส ง ก า ซหลั ก (Roll – in
Adjustment) หากมีความจําเปนตองลงทุนเพิ่มเติม ขยายหรือปรับปรุง
ระบบทอสงกาซเพื่อใหสามารถสงกาซใหกับลูกคาไดอยางปลอดภัย
มีประสิทธิภาพและมั่นคง เพื่อสนองความตองการไดดีขึ้นและเพียงพอ
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ข.ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณรวมตอวันของกาซที่ผูจัดหากาซ
กับผูผลิตและ/หรือผูขายกาซเพื่อซื้อขายกันอยางมีนัยสําคัญ
ค. ในกรณีที่คาความรอนของแหลงกาซตางๆเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัย
สําคัญ
(2) การปรับเปลี่ยนตามดัชนี (Index Adjustment) ในทุกๆ ปสัญ ญาซื้อขาย
ก าซให มี การปรับ อั ตราค าบริก ารส งก าซสวนที่ เป น ค าใชจ า ยในการดํา เนิ น งานและบํ ารุงรัก ษา (O&M
Expenses) ซึ่ งเป น สว นหนึ่ งของอั ต ราค าบริก ารสงก าซส ว นที่ เป น ต น ทุ น คงที่ (Demand Charge) และ
ปรับอัตราคาบริการสงกาซสวนที่เปนตนทุนผันแปร (Commodity Charge) ซึ่งเปนตนทุนผันแปรตามดัชนี
ที่กําหนด
4.6 การปรับอัตราคาบริการสงกาซตามขอ 4.5 ใหอยูภายใตการกํากับดูแลและดําเนินการ
ของ สนพ.
ทั้งนี้ สนพ. ไดกําหนดการปรับอัตราคาบริการสงกาซ ดังนี้
(1) เนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในสวนของการลงทุนเพิ่มเติม
การขยายหรือปรับปรุงระบบทอสงกาซ และมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณรวมตอวันของกาซที่ผูจัดหากาซกับผู
ผลิตและ/หรือผูขายกาซเพื่อซื้อขายกันอยางมีนัยสําคัญ ตามแผนการจัดหากาซธรรมชาติ และแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 สนพ. จึงไดทบทวนการคํานวณอัตราคา
บริการสงกาซซึ่งจะบังคับใชในชวงป พ.ศ. 2550-2555
(2) การปรับเปลี่ยนอัตราคาบริการสงกาซตามดัชนีตามขอ 4.5 (2) สําหรับในชวง
ป พ.ศ. 2550 – 2555 สนพ. ไดกําหนดดัชนีสําหรับการปรับคาบริการสงกาซในสวนของตนทุนผันแปร ดวย
การปรับเพิ่มหรือลดขึ้นกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
ก. อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคากาซเฉลี่ยปปจจุบันที่ประมาณการกับ
ราคาเฉลี่ยกาซปกอนหนา โดยหักลบดวยดัชนีแสดงประสิทธิภาพ
ซึ่งกําหนดใหเทากับรอยละสอง และ
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ข. อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคที่ประกาศโดยกระทรวง
พาณิ ชย ของป ก อนหน า กับ ป กอนป กอนหน า โดยหั ก ลบด ว ยดั ชนี
แสดงประสิทธิภาพ ซึ่งกําหนดใหเทากับรอยละสอง
โดยดัชนีที่ใชปรับคาบริการดังกลาวกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักระหวาง
ก. และ ข. ในสัดสวน 88 : 12
ขอ 5 จากขอ 3 และ ขอ 4 สูตรโครงสรางราคากาซสําหรับผูใชกาซประเภท Firm สามารถสรุปได
ดังนี้
5.1 การซื้อขายกาซระหวาง ปตท. กับโรงแยกกาซ โดยมีการกําหนดสูตรราคาดังนี้
Pโรงแยกกาซฯ = [(WHPool 1) * (1+0.0175)] + TdZone 1 + Tc
5.2 การซื้อขายกาซระหวาง ปตท. กับ กฟผ. โดยมีการกําหนดสูตรราคาดังนี้
Pกฟผ. = [(WHPool 2) * (1+0.0175)] + TdZone 1+3 + Tc
5.3 การซื้อขายกาซระหวาง ปตท. กับ กฟผ. ที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
การกําหนดสูตรราคากาซดังนี้
Pขนอม = [(WHPool 2) * (1+0.0175)] + TdZone 2 + Tc
5.4 การซื้ อขายก าซระหวา ง ปตท. กับ กฟผ. ที่อํ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี ก าร
กําหนดสูตรราคากาซดังนี้
Pจะนะ = [(WHPool 2) * (1+0.0175)] + TariffTTM + TdZone 4 + Tc
5.5 การซื้อขายกาซระหวาง ปตท. กับ กฟผ. ที่อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน โดยมีการ
กําหนดสูตรราคาดังนี้
Pน้ําพอง = [(WHตามขอตกลงระหวาง ปตท. กับผูรับสัมปทาน ) * (1+0.0175)] + TdZone 5 + Tc
5.6 การซื้อขายกาซระหวาง ปตท. กับผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) โดยมีการกําหนดสูตรราคา
ดังนี้
PIPP

= [(WHPool 2) * (1+0.0175)] + TdZone 1+3 + Tc

5.7 การซื้อขายกาซระหวาง ปตท. กับผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) โดยมีการกําหนดสูตร
ราคาดังนี้
PSPP

= [(WHPool 2) * (1+0.0933)] + TdZone 1+3 + Tc
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โดย
WH

Td

Tc
TariffTTM

หมายถึงราคาเฉลี่ยเนื้อกาซ POOL ตามที่ กพช. กําหนด มีหน วยเปน
บาทตอลานบีทียู ยกเวนในสวนของราคาเฉลี่ยเนื้อกาซสําหรับโรงไฟฟา
น้ําพองใหเปนไปตามที่ ปตท. รับซื้อจากผูรับสัมปทาน
หมายถึงอัตราคาบริการสงกาซทางทอในสวน Demand Charge สําหรับ
ระบบทอในพื้นที่ (Zone) ตามที่กําหนดโดย กพช. มีหนวยเปนบาทตอ
ลานบีทียู
หมายถึงอัตราคาบริการสงกาซทางทอในสวน Commodity Charge มี
หนวยเปนบาทตอลานบีทียู
หมายถึงคาบริการสงกาซของระบบทอในทะเลของบริษัททรานสไทย –
มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ TTM (Thailand) ที่ TTM เรียกเก็บ
จาก ปตท. เพื่ อขนส งก าซจากพื้ น ที่ พั ฒ นารวมไทย – มาเลเซีย (JDA)
มาขึ้นฝงที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีหนวยเปน บาทตอลานบีทียู

ขอ 6 การกําหนดราคากาซสําหรับรถยนต (NGV) ใหใชหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
6.1 ใหกําหนดหลักเกณฑการคํานวณราคาขายปลีก NGV ซึ่งยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนี้
PNGV = [(WHPool 2) * (1+0.0175)] + TdZone 1+3 + Tc + ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น
การ
ตนทุนราคากาซ

โดย
(1) ในสวนของตนทุนราคากาซประกอบดวย
หมายถึงราคาเฉลี่ยเนื้อกาซ POOL 2 มีหนวยเปนบาทตอลานบีทียู
WHPool 2
หมายถึงอัตราคาบริการสงกาซทางทอในสวน Demand Charge สําหรับ
TdZone 1+3
ระบบทอในทะเล (Zone 1) และ และระบบทอบนฝง (Zone 3) มีหนวย
เปนบาทตอลานบีทียู
Tc
หมายถึงอัตราคาบริการสงกาซทางทอในสวน Commodity Charge มี
หนวยเปนบาทตอลานบีทียู
ทั้งนี้ ในสวนของตนทุนราคากาซนั้น ใหใชหนวยราคาเปนบาทตอกิโลกรัม โดยคํานวณ
เปรียบเทียบแปลงหนวยจากบาทตอลานบีทียูเปนบาทตอกิโลกรัม
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(2) ในสวนของคาใชจายในการดําเนินการ ประกอบไปดวยตนทุนคาสถานี คาขนสง และคา
การตลาด ใหมีการกําหนด ดังนี้
• ตนทุนคาสถานีแม
ไมเกิน 1.12 บาทตอกิโลกรัม
• ตนทุนคาสถานีลูก
ไมเกิน 1.00 บาทตอกิโลกรัม
• คาขนสงจากสถานีแมไปยังสถานีลูก
ไมเกิน 1.20 บาทตอกิโลกรัม
โดยเปนคาขนสงจากสถานีแมไปยังสถานีลูกที่อยูในรัศมี 50 กิโลเมตร และใน
กรณีที่สถานีลูกอยูนอกรัศมี 50 กิโลเมตร ใหบวกคาขนสงในราคาจําหนาย NGV
เพิ่มขึ้นไดอีก โดยทุกๆ 1 กิโลเมตร จะเพิ่มขึ้นไมเกิน 0.012 บาทตอกิโลกรัม
• คาการตลาด
อยูระหวาง
1.73 – 2.33 บาทตอกิโลกรัม
โดยขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของสถานีบริการ NGV
ทั้งนี้ การปรับราคาขายปลีกกาซสําหรับรถยนต (NGV) อันเกิดจากตนทุนคาใชจายในการ
ดําเนินการดังกลาวใหสะทอนตนทุนที่แทจริง นั้น ตองไดรับความเห็นชอบจาก สนพ. และภาษีมูลคาเพิ่มให
เปนไปตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
6.2 เพื่อมิใหราคาขายปลีกกาซสําหรับรถยนต (NGV) ปรับสูงขึ้นจากเดิมในทันที อันจะสง
ผลกระทบตอแผนการขยายการใชกาซธรรมชาติสําหรับรถยนตเพื่อทดแทนน้ํามัน รวมถึงแผนการสงเสริม
การใชกาซธรรมชาติสําหรับรถยนตเพื่อลดผลกระทบจากการขึ้นราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) จึงใหมีการ
ปรับราคา NGV ขึ้นแบบขั้นบันไดเพื่อใหสะทอนตนทุนที่แทจริง โดยกําหนดตามตารางตอไปนี้
รายปปฏิทิน
(พ.ศ.)
2551
2552
2553
2554

ราคาสูงสุด*
(บาทตอกิโลกรัม)
10.34**
12.00
13.00
ตามสูตรในขอ 6.1

หมายเหตุ : * เปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 7
** ราคาสูงสุดในป 2551 ใหเปนไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2545

ทั้งนี้ ปตท. ไดใหความรวมมือกําหนดราคาขายปลีกกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (NGV)
ในป 2551 ไวที่ระดับ 8.50 บาทตอกิโลกรัม
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ขอ 7 ใหผูใหบริการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซตามหลักเกณฑของคูมือฉบับนี้ แลวนําเสนอ
สนพ. พรอมรายละเอียดการคํานวณเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหประกาศใชได
โดยใหผูใหบริการประกาศคาบริการสงกาซ เพื่อใหผูใชบริการทราบโดยทั่วกัน
ขอ 8 ในกรณีที่ สนพ. เห็นวาอัตราคาบริการที่ใหความเห็นชอบไปแลวไมเหมาะสม อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ ย นแปลงที่ เข าข า ยการเปลี่ ย นแปลงตามขอ 4.5(1) ก. – ค. หรือมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
เศรษฐกิ จ และสั งคม หรือ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี เป น เหตุ ให ผู ใช บ ริ ก ารเสี ย ประโยชน สนพ.
มีอํานาจในการทบทวนขอกําหนดในการคํานวณราคากาซและอัตราคาบริการสงกาซ ตลอดจนมีอํานาจใน
การใหผูใหบริการทบทวนอัตราคาบริการสงกาซเสนอ สนพ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบภายในระยะ
เวลาที่กําหนด
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามขอ 4.5 (1) ก. – ค. หรือสภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนแปลงไป
หรือมีเหตุอยางหนึ่งอยางใดที่ทําใหอัตราคาบริการที่ สนพ. ใหความเห็นชอบไปแลวนั้นไมเหมาะสม ผูใ หบริการ
จะยื่นขอทบทวนขอกําหนดในการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซ หรือทบทวนอัตราคาบริการสงกาซดัง
กลาวตอ สนพ. ก็ได
ขอ 9 ในกรณีที่ สนพ. เห็นวาคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซไมมีความเหมาะสม
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เปนเหตุใหผูใชบริการเสียประโยชน สนพ. มีอํานาจในการทบทวนคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนาย
กาซหรือใหผูจัดหากาซทบทวนคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซเสนอ สนพ. เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่สภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุอยางหนึง่ อยางใดทีท่ าํ ใหคา ตอบแทน
ในการจัดหาและจําหนายกาซที่ สนพ. ใหความเห็นชอบไปแลวนั้นไมเหมาะสม ผูจัดหากาซจะยื่นขอ
ทบทวนคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซตอ สนพ. ก็ได
ขอ 10 ใหผูจัดหากาซและผูใหบริการ จัดสงขอมูลที่เกี่ยวของในการคํานวณราคากาซและอัตราคา
บริการสงกาซใหแก สนพ. ตามหลักเกณฑและระยะเวลาตามที่ สนพ. กําหนด และใหผูจัดหากาซและ
ผูใหบริการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับราคากาซและคาบริการสงกาซตามหลักเกณฑที่ สนพ. กําหนด
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