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คูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ 
 

 

 ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดราคา

กาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2544 เพื่อใหการกําหนดราคากาซ

ธรรมชาติ มีความชัดเจนโปรงใส และเปนธรรมตอผูใชกาซธรรมชาติ และผูประกอบธุรกิจ มีผลบังคับใชต้ัง

แตวันที่ 24 ตุลาคม 2544 เปนตนมา นั้น 

 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 

และวันที่ 18 ตุลาคม 2550 เห็นชอบหลักการการทบทวนหลักเกณฑนโยบายราคากาซธรรมชาติ เพื่อให

สอดคลองกับการจัดหากาซธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและการเงินที่เปล่ียนแปลงไป 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 



 2 

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 รวมถึงอุปกรณหรือส่ิงอื่นอันเปนส่ิงจําเปนในการรับและสงกาซ 
 

 “ผูจัดหากาซ” หมายความวา ผูที่ประกอบกิจการซื้อขายกาซ โดยใชบริการสงกาซของระบบทอสงกาซ 
 

 “ผูใหบริการ” หมายถึง ผูใหบริการระบบทอสงกาซ 
 

“การไฟฟา” หมายความวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือการไฟฟานครหลวง หรือ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

 “ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก” หมายความวา ผูผลิตไฟฟาตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟ

ฟาขนาดเล็กมากที่จําหนายไฟฟาใหการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

 “ผูผลิตไฟฟารายเล็ก” หมายความวา ผูผลิตไฟฟาตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตรายเล็ก 

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) เปนสัญญาซ้ือขายกาซที่มีการตกลงปริมาณ

ซื้อขายกาซที่ชัดเจน โดยผูใชกาซของสัญญาประเภทนี้ไมสามารถเปล่ียนไปใชเชื้อเพลิงอ่ืนไดโดยงาย 
 

(2) สัญญาที่ไมแนนอน (Non-Firm) เปนสัญญาซ้ือขายกาซที่ปริมาณการซื้อขายกาซ

สามารถเปล่ียนแปลงไดโดยผูใชกาซของสัญญาประเภทนี้มีทางเลือกในการใชเชื้อเพลิงอ่ืนทดแทนกาซได 
 

3.2 การกําหนดราคากาซสําหรับสัญญาซ้ือขายกาซที่ไมมีความแนนอน ใหใชหลักการของ

การกําหนดราคาตามราคาเช้ือเพลิงที่กาซเขาไปทดแทน 
 

3.3 การกําหนดราคากาซสําหรับสัญญาซ้ือขายกาซที่มีความแนนอน (Firm) ใหใชสูตร

การคํานวณ ดังตอไปนี้ 
 

    P  =   [(1+ M) × WH] + T  
 

  โดย 

   P  หมายถึง ราคากาซ มีหนวยเปนบาทตอลานบีทียู 

   M หมายถึง คาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซ  
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WH หมายถึง ราคาเฉล่ียของเนื้อกาซที่สงเขาระบบสงกาซ มีหนวยเปนบาท 

ตอลานบีทียู  

 T หมายถึง อัตราคาบริการสงกาซ มีหนวยเปนบาทตอลานบีทียู  
  

3.4 ตัวแปรที่ใชในการกําหนดราคากาซตามขอ 3.3 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

(1) ราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซ (WH) หมายถึง ราคาเฉล่ียของเนื้อกาซที่คํานวณ

แบบถวงน้ําหนักตามคาความรอนของราคาเนื้อกาซที่ผูจัดหากาซรับซ้ือจากผูผลิตและ/หรือผูขายซ่ึงมหีนวย

เปนบาทตอลานบีทียู โดยแบงเปน 2 กลุม (POOL) ดังตอไปนี้ 
 

กลุมที่ 1 : เปนกาซสําหรับโรงแยกกาซของ ปตท. ประกอบดวยกาซจากอาวไทย 
 

กลุมที่ 2 : เปนกาซที่จําหนายใหแกโรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย ผูผลิตไฟฟาอิสระ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก และผูใชกาซ

อ่ืนๆ ประกอบดวยกาซจากอาวไทยที่เหลือจากการจายใหโรงแยก

กาซ กาซจากสหภาพพมาแหลงยาดานาและแหลงเยตากุน กาซ

ธรรมชาติเหลว (LNG) และกาซจากแหลงอ่ืนๆ ในอนาคต 
 

  ทั้งนี้ ในสวนของราคาเฉล่ียเนื้อกาซสําหรับโรงไฟฟาน้ําพองใหเปนไปตามที่ ปตท. 

รับซ้ือจากผูรับสัมปทาน 
  

(2) คาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซ (M)  กําหนดตามประเภทผูใช

กาซ โดยคิดเปนอัตรารอยละของราคาเฉล่ียของเนื้อกาซ  ดังนี้ 

• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  อัตรารอยละ  1.75 ของราคา

เฉล่ียของเนื้อกาซ  แตตองไมสูงกวา 2.1525 บาทตอลานบีทียู 

• ผูผลิตไฟฟาอิสระ  อัตรารอยละ  1.75 ของราคาเฉล่ียของเนื้อกาซ  

แตตองไมสูงกวา  2.1525 บาทตอลานบีทียู 

• ผูผลิตไฟฟารายเล็ก  อัตรารอยละ  9.33  ของราคาเฉล่ียของเนื้อกาซ  

แตตองไมสูงกวา 11.4759 บาทตอลานบีทียู   
 

(3) คาบริการสงกาซ (T) คือคาบริการในการสงกาซผานระบบทอสงกาซที่ 

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) คาบริการสวนของตนทุนคงที่ (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

สงกาซปจจุบันที่ไดเร่ิมดําเนินการแลว และคาลงทุนในระบบทอสงกาซในอนาคตตามแผนการลงทุนโดยนํา

มาคํานวณเปนคาเฉลี่ยการลงทุนใหเทากันทุกปตลอดอายุของโครงการ (Levelization) 
 

(2) ในกรณีที่มีการปรับแผนการลงทุน  ซึ่งอาจเปนการเพิ่มโครงการใหมหรือการ

ปรับแผนไปจากเดิม  จะมีการดําเนินการปรับคาบริการสวนของตนทุนคงที่ใหม  โดยรวมคาใชจายในระบบ

ทอสงกาซใหม  และระบบทอสงกาซเกาเขาดวยกัน (Roll – in Adjustment) 
 



 6 

(3) ในการปรับคาใชจายจากการลงทุนเพิ่มเติมหรือการปรับแผนการลงทุนใหม

ตามขอ (2)  เพื่อมิใหภาระจากการลงทุนมีผลกระทบใหอัตราคาบริการสงกาซ  ปรับสูงข้ึนจากเดิมในระดับ

สูงในทันที  ให  สนพ.  มีอํานาจกําหนดเสนทางของอัตราคาบริการ (Price Path) 
 

(4) ขอกําหนดในการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซของระบบทอสงกาซใน

ปจจุบัน  มีดังนี้ 
 

ก. สูตรคํานวณกระแสเงินสดสุทธิในแตละป  เทากับ รายไดคาผานทอ 

บวกดวยเงินกูระยะยาว  หักดวยเงินลงทุน คาใชจายการดําเนินงาน  

ดอกเบ้ียเงินกูระยะยาว  เงินชําระคืนเงินกู  และเงินไดนําสงรัฐ 
 

ข. กําหนดผลตอบแทนการลงทุนในสวนของทุนตลอดอายุโครงการ 

(Internal Rate of Return  on  Equity, IRROE)  รอยละ   18  โดย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนของการลงทุนที่ไดมีการประเมินสิน

ทรัพยเดิมไว  ณ  อัตราแลกเปล่ียน  25  บาท/เหรียญสหรัฐ  ใหเปน

ความรับผิดชอบของผูใหบริการ 
       

ค.  ระบบทอสงกาซปจุบันที่ใชในการคํานวณหาอัตราคาบริการสงกาซ  

ประกอบดวย ระบบทอเสนแรก  ระบบทอบงกช  ระบบทอคูขนาน  

ระบบทอวังนอย  ระบบทอทานตะวัน  ระบบทอไพลิน  ระบบทอ

เบญจมาศ  ระบบทอราชบุรี  ระบบทอราชบุรี – วังนอย และระบบทอ

น้ําพอง โดยระยะเวลาของโครงการเริ ่ม ตั ้งแตป งบประมาณ 

2539 และสิ้นสุดปงบประมาณ 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 งนี้ เม่ือทอกาซเสนใดเสนหนึ่ งหมดอายุการใชงานลงใหการ

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

ตามสมมติฐานตัวเลขทางบัญชีที ่ได ม ีการตกลงกันระหวาง 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

(มิไดใช 3% ของเงินลงทุนและไมมีคา run pig) โดยอายุทอคิดตาม

หลักการทางบัญชีถึงป 2555 
 

ซ. คาใชจายดําเนินงานของระบบทอทุกระบบ สวนที่เปนคาการตรวจ

สอบสภาพและทําความสะอาดทอ  (Pigging) ใชขอมูลที่ การ

ปโตรเลียมแหงประเทศไทยประมาณการ โดยกําหนดระยะเวลา

ดําเนินการทุก 3 ป สําหรับทอใหมจะเร่ิมดําเนินการตรวจสอบสภาพ

และทําความสะอาดครั้งแรกในปที่ 6 
 

ฌ. ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินกูโครงการ 

          - สัดสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (Debt To Equity) เทากับ 75:25  

          - อัตราดอกเบ้ียเงินกูระยะยาวเทากับ รอยละ 10.5 ตอป 

          - ระยะเวลาชําระคืนเงินกู 

      ทอเสนแรก  11 ป 
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      ทอบงกช  12 ป 

      ทอคูขนาน  13 ป 

      ทอวังนอย  10 ป 

      ทอทานตะวัน  10 ป 

      ทอไพลิน  12 ป 

      ทอเบญจมาศ    9 ป 

      ทอราชบุรี  12 ป 

      ทอราชบุรี – วังนอย 12 ป 

      ทอน้ําพอง  10  ป 
 

ญ. ในชวงแรกกําหนดใหเงินไดนําสงรัฐ คํานวณจากกําไรสุทธิโดยใช

อัตรารอยละ 30 และเมื่อที่มีการแปลงสภาพ ปตท. เปนบริษัทจํากัด 

หรือแปลงสภาพหนวยธุรกิจ ปตท. กาซธรรมชาติออกเปนบริษัท 

จํากัด แลว ใหเปล่ียนขอมูลเงินไดนําสงรัฐที่ใชในการคํานวณอัตราคา

บริการสงกาซเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลแทน 
 

ฎ. คาเส่ือมราคา คิดแบบวิธีเสนตรงตามจํานวนอายุระบบทอหรือ

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. กําหนดผลตอบแทนการลงทุน ในสวนของทุนตลอดอายุโครงการ 

(Internal Rate of Return on Equity, IRROE) ร อ ย ล ะ  12.5 โด ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของการลงทุนตามแผนแมบทดัง

กลาวที่ประเมินมูลคาสินทรัพยตามคาใชจายจริง ณ เวลาที่กอสราง 

ใหเปนความรับผิดชอบของผูใหบริการระบบทอสงกาซ 
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ค. ใหทอมีอายุการใชงาน 40 ป 
 

ง. ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินกูของโครงการ 

 - สัดสวนหนี้สินตอสวนของเจาของเทากับ 55 : 45  

 - อัตราดอกเบ้ียเงินกูระยะยาวเทากับ 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

กาซจากพ้ืนที่พัฒนารวมไทย – มาเลเซีย (JDA) มายังระบบทอสงกาซในทะเลของระบบทอสงกาซตาม

แผนแมบทระบบทอสงกาซฉบับที่ 3 โดย ใหคาบริการสงกาซของระบบทอสงกาซในทะเลของ TTM เปน

สวนหนึ่งของคาใชจายในการคํานวณคาบริการสงกาซธรรมชาติตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ

ฉบับที่ 3 โดย  ปตท. จะไมตองรับภาระความเสี่ยงของอัตราแลกเปล่ียนในสวนของคาบริการสงกาซใน

ทะเลดังกลาว 
 

4.4 หลักเกณฑคํานวณคาบริการสงกาซในสวนของตนทุนผันแปร 
 

   คาใชจายผันแปรที่ใชในการคํานวณ ไดแก คาใชจายดําเนินงานสวนที่แปรผันโดย

ตรงตามปริมาณกาซที่สงผานระบบทอสงกาซ อาทิ คาสารเติมกล่ินกาซ คากาชที่ใชเปนเช้ือเพลิงในหนวย

บําบัดและควบคุมสภาพและในสถานีเพิ่มแรงดันเพื่อขนสงในระบบสงกาซ เปนตน 
 

4.5 การปรับอัตราคาบริการสงกาชจะเกิดข้ึนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้ 
 

(1) การปรับเปลี่ยนเปนระยะ (Periodic Adjustment) ใหมีการทบทวนการ

คํานวณคาบริการสงกาซทุกระยะเวลา 5 ป และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังตอไปนี้ 
 

ก . การป รับ เป ล่ียนการลงทุน ในระบบทอส งก าซห ลัก  (Roll – in 

Adjustment) หากมีความจําเปนตองลงทุนเพิ่มเติม ขยายหรือปรับปรุง

ระบบทอสงกาซเพื่อใหสามารถสงกาซใหกับลูกคาไดอยางปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพและมั่นคง เพื่อสนองความตองการไดดีข้ึนและเพียงพอ 
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ข.ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงปริมาณรวมตอวันของกาซที่ผูจัดหากาซ

กับผูผลิตและ/หรือผูขายกาซเพื่อซ้ือขายกันอยางมีนัยสําคัญ 
 

ค. ในกรณีที่คาความรอนของแหลงกาซตางๆเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัย

สําคัญ 
 

(2) การปรับเปลี่ยนตามดัชนี (Index Adjustment) ในทุกๆ ปสัญญาซ้ือขาย

กาซใหมีการปรับอัตราคาบริการสงกาซสวนที่เปนคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา (O&M 

Expenses) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอัตราคาบริการสงกาซสวนที่เปนตนทุนคงที่ (Demand Charge) และ 

ปรับอัตราคาบริการสงกาซสวนที่เปนตนทุนผันแปร (Commodity Charge) ซึ่งเปนตนทุนผันแปรตามดัชนี

ที่กําหนด 
 

4.6 การปรับอัตราคาบริการสงกาซตามขอ 4.5 ใหอยูภายใตการกํากับดูแลและดําเนินการ

ของ สนพ. 
 

  ทั้งนี้ สนพ. ไดกําหนดการปรับอัตราคาบริการสงกาซ ดังนี้ 
   

(1) เนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในสวนของการลงทุนเพิ่มเติม  

การขยายหรือปรับปรุงระบบทอสงกาซ และมีการเปล่ียนแปลงปริมาณรวมตอวันของกาซที่ผูจัดหากาซกับผู

ผลิตและ/หรือผูขายกาซเพื่อซ้ือขายกันอยางมีนัยสําคัญ ตามแผนการจัดหากาซธรรมชาติ และแผนแมบท

ระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 สนพ. จึงไดทบทวนการคํานวณอัตราคา

บริการสงกาซซ่ึงจะบังคับใชในชวงป พ.ศ. 2550-2555  
 

(2) การปรับเปล่ียนอัตราคาบริการสงกาซตามดัชนีตามขอ 4.5 (2) สําหรับในชวง

ป พ.ศ. 2550 – 2555 สนพ. ไดกําหนดดัชนีสําหรับการปรับคาบริการสงกาซในสวนของตนทุนผันแปร ดวย

การปรับเพิ่มหรือลดข้ึนกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ 

ก. อัตราการเปล่ียนแปลงของราคากาซเฉล่ียปปจจุบันที่ประมาณการกับ

ราคาเฉล่ียกาซปกอนหนา โดยหักลบดวยดัชนีแสดงประสิทธิภาพ  

ซึ่งกําหนดใหเทากับรอยละสอง และ 
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ข. อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคที่ประกาศโดยกระทรวง

พาณิชยของปกอนหนา กับปกอนปกอนหนา โดยหักลบดวยดัชนี

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 การซื้อขายกาซระหวาง ปตท. กับ กฟผ. ที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีการ

กําหนดสูตรราคากาซดังนี้ 

Pจะนะ  =  [(WHPool 2) * (1+0.0175)] + TariffTTM + TdZone 4 + Tc 
 

5.5 การซ้ือขายกาซระหวาง ปตท. กับ กฟผ. ที่อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน โดยมีการ

กําหนดสูตรราคาดังนี้ 

 Pน้ําพอง  =  [(WHตามขอตกลงระหวาง ปตท. กับผูรับสัมปทาน ) * (1+0.0175)] + TdZone 5 + Tc  
 

5.6 การซ้ือขายกาซระหวาง ปตท. กับผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) โดยมีการกําหนดสูตรราคา

ดังนี้ 

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

5.7 การซ้ือขายกาซระหวาง ปตท. กับผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) โดยมีการกําหนดสูตร

ราคาดังนี้ 

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



โดย 

WH  หมายถึงราคาเฉล่ียเนื้อกาซ POOL ตามที่ กพช. กําหนด มีหนวยเปน

บาทตอลานบีทียู ยกเวนในสวนของราคาเฉล่ียเนื้อกาซสําหรับโรงไฟฟา

น้ําพองใหเปนไปตามที่ ปตท. รับซ้ือจากผูรับสัมปทาน 

Td หมายถึงอัตราคาบริการสงกาซทางทอในสวน Demand Charge สําหรับ

ระบบทอในพื้นที่ (Zone) ตามที่กําหนดโดย กพช. มีหนวยเปนบาทตอ

ลานบีทียู 

Tc หมายถึงอัตราคาบริการสงกาซทางทอในสวน Commodity Charge มี

หนวยเปนบาทตอลานบีทียู 

หมายถึงคาบริการสงกาซของระบบทอในทะเลของบริษัททรานสไทย –

มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ TTM (Thailand) ที่ TTM เรียกเก็บ

จาก ปตท. เพื่อขนสงกาซจากพื้นที่พัฒนารวมไทย – มาเลเซีย (JDA)  

มาข้ึนฝงที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีหนวยเปน บาทตอลานบีทียู  

TariffTTM 

 

ขอ 6 การกําหนดราคากาซสําหรับรถยนต (NGV) ใหใชหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 

  6.1 ใหกําหนดหลักเกณฑการคํานวณราคาขายปลีก NGV ซึ่งยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนี้ 
 

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

การ 

   
ตนทุนราคากาซ  

 

โดย 

(1) ในสวนของตนทุนราคากาซประกอบดวย 

WHPool 2  หมายถึงราคาเฉลี่ยเนื้อกาซ POOL 2 มีหนวยเปนบาทตอลานบีทียู 

TdZone 1+3 หมายถึงอัตราคาบริการสงกาซทางทอในสวน Demand Charge สําหรับ

ระบบทอในทะเล (Zone 1) และ และระบบทอบนฝง (Zone 3) มีหนวย

เปนบาทตอลานบีทียู 

Tc หมายถึงอัตราคาบริการสงกาซทางทอในสวน Commodity Charge มี

หนวยเปนบาทตอลานบีทียู 

ทั้งนี้ ในสวนของตนทุนราคากาซนั้น ใหใชหนวยราคาเปนบาทตอกิโลกรัม โดยคํานวณ

เปรียบเทียบแปลงหนวยจากบาทตอลานบีทียูเปนบาทตอกิโลกรัม 
  

 12 
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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 

เพิ่มข้ึนไดอีก โดยทุกๆ 1 กิโลเมตร จะเพิ่มข้ึนไมเกิน  0.012  บาทตอกิโลกรัม 

• คาการตลาด   อยูระหวาง  1.73 – 2.33 บาทตอกิโลกรัม 

โดยข้ึนอยูกับขนาดและประเภทของสถานีบริการ NGV 

ทั้งนี้ การปรับราคาขายปลีกกาซสําหรับรถยนต (NGV) อันเกิดจากตนทุนคาใชจายในการ

ดําเนินการดังกลาวใหสะทอนตนทุนที่แทจริง นั้น ตองไดรับความเห็นชอบจาก สนพ. และภาษีมูลคาเพิ่มให

เปนไปตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร 
   

6.2 เพื่อมิใหราคาขายปลีกกาซสําหรับรถยนต (NGV) ปรับสูงข้ึนจากเดิมในทันที อันจะสง

ผลกระทบตอแผนการขยายการใชกาซธรรมชาติสําหรับรถยนตเพื่อทดแทนน้ํามัน รวมถึงแผนการสงเสริม

การใชกาซธรรมชาติสําหรับรถยนตเพื่อลดผลกระทบจากการข้ึนราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) จึงใหมีการ

ปรับราคา NGV ข้ึนแบบขั้นบันไดเพื่อใหสะทอนตนทุนที่แทจริง   โดยกําหนดตามตารางตอไปนี ้
 

รายปปฏิทิน 
(พ.ศ.) 

ราคาสูงสุด* 
(บาทตอกิโลกรัม) 

2551 10.34** 

2552 12.00 

2553 13.00 

2554 ตามสูตรในขอ 6.1 
หมายเหตุ : *   เปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 7 

    ** ราคาสูงสุดในป 2551 ใหเปนไปตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 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

การเปล่ียนแปลงที่เขาขายการเปล่ียนแปลงตามขอ 4.5(1) ก. – ค. หรือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม หรือการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเปนเหตุใหผูใชบริการเสียประโยชน สนพ.  

มีอํานาจในการทบทวนขอกําหนดในการคํานวณราคากาซและอัตราคาบริการสงกาซ ตลอดจนมีอํานาจใน

การใหผูใหบริการทบทวนอัตราคาบริการสงกาซเสนอ สนพ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบภายในระยะ

เวลาที่กําหนด 
 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามขอ 4.5 (1) ก. – ค. หรือสภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคมเปล่ียนแปลงไป 

หรือมีเหตุอยางหนึ่งอยางใดที่ทําใหอัตราคาบริการที่ สนพ. ใหความเห็นชอบไปแลวนั้นไมเหมาะสม ผูใหบริการ

จะยื่นขอทบทวนขอกําหนดในการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซ หรือทบทวนอัตราคาบริการสงกาซดัง

กลาวตอ สนพ. ก็ได 
 

 ขอ 9 ในกรณีที่ สนพ. เห็นวาคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซไมมีความเหมาะสม  

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคม หรือการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

เปนเหตุใหผูใชบริการเสียประโยชน สนพ. มีอํานาจในการทบทวนคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนาย

กาซหรือใหผูจัดหากาซทบทวนคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซเสนอ สนพ. เพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
  

ในกรณีที่สภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคมเปล่ียนแปลง หรือมเีหตุอยางหนึง่อยางใดทีท่าํใหคาตอบแทน

ในการจัดหาและจําหนายกาซที่ สนพ. ใหความเห็นชอบไปแลวนั้นไมเหมาะสม ผูจัดหากาซจะยื่นขอ

ทบทวนคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซตอ สนพ. ก็ได 
 

 ขอ 10 ใหผูจัดหากาซและผูใหบริการ จัดสงขอมูลที่เกี่ยวของในการคํานวณราคากาซและอัตราคา

บริการสงกาซใหแก สนพ. ตามหลักเกณฑและระยะเวลาตามที่ สนพ. กําหนด และใหผูจัดหากาซและ 

ผูใหบริการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับราคากาซและคาบริการสงกาซตามหลักเกณฑที่ สนพ. กําหนด  
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