คุณสมบัติ
คู่มือการเข้ าเป็ นลูกค้ าอุตสาหกรรม
บริ ษัทฯ จําหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว หรื อก๊ าซหุงต้ มให้ กบั โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการประเภทอื่นๆ ซึ่งมี
ความจําเป็ นต้ องใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื ้อเพลิง หรื อใช้ เป็ นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต อาทิเช่น โรงงานผลิต
ยานยนต์ โรงงานถลุงโลหะโรงงานแปรรู ปอาหารโรงงานสังเคราะห์เส้ นใยโรงงานเครื่ องเคลือบเซรามิคโรงงานผลิตภัณฑ์
สเปรย์โรงงานผลิตยางแท่งและถุงมือยางโรงงานพลาสติก เป็ นต้ น
LPG Systems: ระบบจ่ ายก๊ าซมี 3 ระบบ คือ
1.ระบบท่ อรวมถังก๊ าซ 1 วาล์ ว (Normal Vaporization Manifold System)
เป็ นระบบท่อรวมที่ใช้ ถังก๊ าซหลายๆถังพร้ อมกัน โดยนํ าไอก๊ าซไปใช้ งานโดยตรง ก๊ าซส่วนที่เป็ นของเหลวจะ
ระเหยขึ ้นมาทดแทนไอก๊ าซที่ถกู นําไปใช้
อัตราการจ่ ายก๊ าซ: 30 กิโลกรัม/ชัว่ โมง (1.5 กก./ถัง/ชม.)
การติดตัง้ : งบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาทต่อสถานี (ไม่เกิน 20 ถัง) ซึง่ เป็ นระบบดูแลรักษาและใช้ งานง่ายที่สดุ
ความเหมาะสม: เหมาะสมกับโรงงานที่มีปริ มาณการใช้ ก๊าซไม่เกิน 100 ถังต่อเดือน (5ตัน/เดือน)

2.ระบบท่ อรวมถังก๊ าซ 2 วาล์ ว (Liquid Withdrawal System)
เป็ นระบบท่อรวมที่ใช้ ก๊าซหลายๆ ถังพร้ อมกัน โดยการนําก๊ าซส่วนที่เป็ นของเหลวขึน้ มาผ่านเครื่ องช่วยระเหย
เพื่อ

เปลี่ยนสถานะของนํ ้าก๊ าซ ให้ กลายเป็ นไอก๊ าซก่อนนําไปใช้ งาน การใช้ เครื่ องช่วยระเหยจะทําให้ ได้ อตั ราการจ่าย

ก๊ าซที่สงู และสมํ่าเสมอส่งผลให้ ความร้ อนที่ได้ จากการเผาไหม้ คงที่ตลอดการใช้ งาน รวมถึงลดประมาณนํ ้าก๊ าซที่เหลือ
ค้ างในถัง
อัตราการจ่ ายก๊ าซ: ขึ ้นกับขนาดของเครื่ องช่วยระเหย โดยมีขนาดตังแต่
้ 50 ถึง 300 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
การติดตัง้ : งบประมาณตังแต่
้ 350,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อสถานี (ไม่เกิน 20 ถัง)
ความเหมาะสม: เหมาะสมกับโรงงานที่มีปริ มาณการใช้ ก๊าซตังแต่
้ 100 ถังต่อเดือน (5 ตัน/เดือน) จนถึง 600 ถังต่อเดือน
(30ตัน/เดือน)
: โรงงานที่มีความต้ องการอัตราการจ่ายก๊ าซที่สงู มากกว่า 30 กิโลกรัม/ชัว่ โมง อาทิ โรงงาน
เซรามิกส์ โรงงานทําถังพลาสติก โรงงานผลิตยางแท่ง โรงงานถลุงโลหะ เป็ นต้ น

3.ระบบก๊ าซ Bulk (Bulk System)
เป็ นระบบจ่ายก๊ าซขนาดใหญ่ ที่เก็บและจ่ายก๊ าซจากถังบรรจุก๊าซขนาดตังแต่
้ 4.3 ตัน เป็ นต้ นไป โดยการติดตัง้
อุปกรณ์ และ

ท่อส่งภายในสถานีต้องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกรมธุรกิจพลังงาน

อัตราการจ่ ายก๊ าซ: ขึ ้นกับขนาดของเครื่ องช่วยระเหย โดยมีขนาดตังแต่
้ 50-300 กิโลกรัม/ชัว่ โมง
การติดตัง้ : งบประมาณตังแต่
้ 700,000 บาท เป็ นต้ นไป ขึ ้นกับจํานวนถังเก็บก๊ าซ เครื่ องช่วยระเหย และการเดินท่อ ก๊ าซ
ความเหมาะสม : เหมาะกับโรงงาน หรื อกิจการที่มีปริ มาณการใช้ ก๊าซ LPG ตังแต่
้ 15 ตันขึ ้นไป และมีพื ้นที่เพียงพอใน
การติดตังระบบ
้
*ระบบจ่ายก๊ าซแบบ Bulk ต้ องทําการทดสอบถังเก็บก๊ าซทุกๆ 5 ปี
เอกสารประกอบการพิจารณาเบือ้ งต้ น
•
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้ าน
•
กรณีเป็ นนิติบคุ คลต้ องใช้ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล พร้ อมเอกสารของผู้มีอํานาจ
ทําการแทนนิติบคุ คล
•
ภาพถ่ายและแผนที่โดยสังเขปของสถานที่ขอตังสถานที
้
่ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
•
หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร
•
ประมาณยอดการจําหน่ายต่อเดือน แนวทางการจําหน่ายและวิธีการขยายตลาด
ขัน้ ตอนการพิจารณาของบริษัทฯ
•
บริ ษัทฯ จะพิจารณาการเสนอติดตังระบบก๊
้
าซ โดยพิจารณาจากปริมาณความต้ องการใช้ ก๊าซ
โดยจะแจ้ งผลการพิจารณาเบื ้องต้ นภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว

