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บทท่ี ๑ บทนํา 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากดั ในฐานะผู้ รับใบอนญุาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลว

เป็นก๊าซที่สถานีแอลเอ็นจี และอยู่ภายใต้การกํากบัของคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน ได้ดําเนินการ

จดัทําข้อกําหนดเก่ียวกบัการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บคุคลท่ีสามและการเชื่อมต่อฉบบันีข้ึน้ตาม

นโยบายของคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน เพื่อใช้กบัสถานีแอลเอ็นจี (๑)ตามภาคผนวก   โดย

คํานึงถึงวตัถุประสงค์ของพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพื่อ 

ก. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลงังาน ทัง้ทางด้านอตัราค่าบริการและคณุภาพการให้บริการ 

ข. สง่เสริมการแข่งขนัในกิจการพลงังาน และปอ้งกนัการใช้อํานาจในทางมิชอบในการประกอบ

กิจการพลงังาน 

ค. สง่เสริมให้บริการของระบบโครงข่ายพลงังานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่มีการ

เลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม และ     

ง. สง่เสริมการประกอบกิจการพลงังานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้ รับ

ใบอนญุาตและผู้ใช้พลงังาน 

ข้อกําหนดฉบบันีไ้ด้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน แล้ว   ในการประชมุครัง้ที่ 

๙ / ๒๕๖๓  เมื่อวนัที่  ๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 

บทท่ี ๒ วัตถุประสงค์และหลักการ 

๒.๑  ข้อกําหนดนีไ้ด้จดัทําขึน้เพื่อกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัของผู้ให้บริการในการให้บริการของ

สถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สามและการเชื่อมต่อกบัระบบสง่ก๊าซธรรมชาติ 

๒.๒   ข้อกําหนดนีจ้ดัทําขึน้ภายใต้หลกัการดงันี ้

ก. ไม่กระทบต่อความมัน่คง ความปลอดภยั และคณุภาพของระบบพลงังาน 

ข. ไม่ทําให้ผู้ใช้พลงังานและสว่นรวมเสียประโยชน์ 

ค. ไม่เป็นการเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม หรือกีดกนัผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ประกอบกิจการ

พลงังานรายอ่ืน 

ง. ข้อกําหนดทางเทคนิค ณ จดุที่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายพลงังานต้องชดัเจน มีความเป็นไปได้

ในทางเทคนิค และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ขอใช้หรือผู้ เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลงังานเกินควร 

(๑)  เพ่ิมคําว่า “ ตามภาคผนวก ”   
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๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

จ. มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้ เชื่อมต่อกบัระบบสง่

ก๊าซธรรมชาติที่ชดัเจน 

ข้อกําหนดตามวรรคหนึ่งต้องไม่ทําให้ผู้ รับใบอนญุาตที่มีระบบโครงข่ายพลงังานเสียประโยชน์หรือเกิด

ความเสียเปรียบในการแข่งขนักบัผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ประกอบกิจการพลงังานรายอ่ืน  

 

บทท่ี ๓ คาํจาํกัดความและการตีความ 

๓.๑ คาํจาํกัดความ 

คําที่ปรากฎในข้อกําหนดนี ้มีความหมายดงันี ้

“กกพ.” หมายถึง คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 

"การขยายการให้บริการ" หรือ "Open Season" หมายถึงการขยายการให้บริการตามท่ีระบไุว้ในสว่น ง.

ของข้อกําหนดนี ้

“การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิม" หรือ "Grandfathered basis” หมายถึง  การให้บริการแก่

ผู้ใช้บริการตามสิทธิที่ได้รับการจดัสรรสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการตามสญัญาซือ้ขายก๊าซ

ธรรมชาติ ข้อผกูพนัหรือข้อตกลงการซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ ข้อผกูพนัหรือข้อตกลงการใช้บริการระบบสง่

ก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีท่ีมีอยู่เดิมก่อนที่ข้อกําหนดนีม้ีผลบงัคบัใช้  

“กิจการในเครือ” หมายถึง บคุคล บริษัทหรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีความสมัพนัธ์กบัผู้ให้บริการในลกัษณะใด

ลกัษณะหนึ่งหรือหลายลกัษณะ ดงันี ้

ก. มีอํานาจควบคมุเก่ียวกบัการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ ซึง่มีอํานาจจดัการทัง้หมดหรือโดย

สว่นใหญ่ 

ข. เป็นหุ้นสว่นหรือเป็นผู้ ถือหุ้นในผู้ให้บริการเกินกว่าร้อยละ ย่ีสิบห้า (๒๕) ของหุ้นที่ออกชําระแล้ว 

ทัง้นี ้กิจการในเครือ ให้หมายความรวมถึง บริษัท หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีบุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลตาม

วรรคหนึ่งเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของหุ้นท่ีชําระแล้ว  

“กิจการพลังงาน” หมายถึง กิจการก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการระบบโครงข่ายพลงังาน 

“กิจการก๊าซธรรมชาติ” หมายถึง การขนสง่ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบสง่ก๊าซธรรมชาติ การจดัหา

และค้าสง่ก๊าซธรรมชาติ หรือการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่รวมถึงการ

ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในภาคขนสง่ 



   

 

๘ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

“ก๊าซธรรมชาติ” หมายถึง ก๊าซธรรมชาติท่ีได้จากการแปรสภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซ 

"ก๊าซเชือ้เพลิงท่ีใช้ในการดาํเนินงาน" หรือ "Fuel Gas" หมายถึง ก๊าซที่ผู้ ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีใช้

เพื่อดําเนินการของสถานี ซึง่รวมถึงก๊าซที่ใช้เพื่อการดําเนินงานดงัต่อไปนี ้

ก. การแปรสภาพแอลเอ็นจีจากสภาพของเหลวเป็นก๊าซที่สถานี 

ข. การ flare pilot ที่สถานี 

ค. การให้ความร้อนแก่ก๊าซก่อนใช้งานข้อ (ก) และ (ข) (หากมี) 

"ข้อกาํหนดนี”้ หรือ "Third Party Access Code" หมายถึง ข้อกําหนดเก่ียวกบัการให้บริการของสถานี

แอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สามและการเชื่อมต่อฉบบันี ้

"ขัน้ตอนการอนุมัติเรือขนส่งแอลเอ็นจีสําหรับสถานีแอลเอ็นจี" หมายถึง ขัน้ตอนสําหรับการอนมุติั

เรือขนสง่ แอลเอ็นจีตามท่ีกําหนดโดยผู้ให้บริการ 

"ข้อกาํหนดการเชื่อมต่อกับสถานีแอลเอ็นจี" หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและความรับผดิชอบของผู้

ให้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้ เชื่อมต่อ ตามที่ระบไุว้ในบทที่ ๖ 

"ข้อกาํหนดการใช้สถานีแอลเอ็นจี" หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

และผู้ใช้บริการในการใช้บริการท่ีสถานี ตามท่ีระบใุนบทท่ี ๕ 

"ข้อมูลท่ีเป็นความลับ" หมายถึง ข้อมลูใดท่ีได้รับจากคู่สญัญาเพื่อการปฏิบติัตามสญัญาให้บริการ 

สญัญาเชื่อมต่อและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือ ซึง่ไม่เป็นข้อมลูสาธารณะ รวมถึงข้อมลูท่ีเป็น

ความลบัทางการค้าอนัเก่ียวข้องกบัการให้บริการ  ไม่ว่าอยู่ในรูปของเอกสาร อิเลคทรอนิคส์หรือรูปแบบอ่ืน

ใด 

"ข้อมูลสถานีแอลเอ็นจี และขัน้ตอนการปฎิบัติการรับเรือขนส่งแอลเอ็นจี" หมายถึง ข้อมลูเก่ียวกบั

สถานีและขัน้ตอนการดําเนินการที่จดัทําโดยผู้ให้บริการอนัเก่ียวข้องกบัการดําเนินการในการเทียบท่าเรือ

และขนถ่ายแอลเอ็นจีจากเรือขนสง่แอลเอ็นจี ที่สถานี 

"ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้ท่าเรือ" หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ ให้บริการเรือขนสง่

แอลเอ็นจีทําไว้ให้แก่ผู้ ให้บริการเพื่อชดใช้ค่าเสียหายในกรณีท่ีเรือขนสง่แอลเอ็นจีทําความเสียหายให้แก่ท่า

เทียบเรือในระหว่างการเทียบท่าเรือ ตามแบบที่เปิดเผยในเว๊บไซต์เพื่อการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณะ 

“ความสามารถในการให้บริการ” หมายถึง ความสามารถของสถานีแอลเอ็นจีในการให้บริการ ซึง่ระบุ

เป็นปริมาณก๊าซธรรมชาติสงูสดุ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 



   

 

๙ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

"ความสามารถในการให้บริการคงเหลือ" หมายถึงสว่นต่างระหว่างความสามารถในการให้บริการสงูสดุ

ของสถานีแอลเอ็นจีและความสามารถในการให้บริการท่ีได้จดัสรรให้แก่ผู้ใช้บริการแล้ว 

"ความคลาดเคลื่อนของปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีอยู่ในวิสัยท่ีจะยอมรับได้" หรือ "Allowable 

Tolerance"  หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่เท่ากบัร้อยละ ห้า (๕) ของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่กําหนดว่า

จะมีการสง่มอบในวนัสง่มอบก๊าซธรรมชาติท่ีเก่ียวข้อง 

"ค่าบริการ" หมายถึง อตัราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือเงินที่ผู้ ให้บริการเรียกเก็บจากการให้บริการตามที่

ได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. 

“ค่าบริการในการบริหารปริมาณแอลเอ็นจี” หรือ "Balancing Charge" หมายถึง ค่าบริการท่ีคํานวณ

จากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากคําสัง่เปลี่ยนแปลงปริมาณแอลเอ็นจีที่รับเข้าและ/หรือสง่ออกจากสถานีโดยผู้

ให้บริการเพื่อให้ปริมาณแอลเอ็นจทีี่รับเข้าและ/หรือจ่ายออกทัง้หมดสมดลุกนั 

"คู่มือการตรวจวัดของสถานีแอลเอ็นจี" หมายถึง คู่มือท่ีจดัทําโดยผู้ให้บริการเพื่อตรวจวดัปริมาณและ

คณุสมบติัของแอลเอ็นจีและก๊าซธรรมชาติ  

"คู่มือการสื่อสารในการปฏิบัติการท่ีสถานีแอลเอ็นจี" หมายถึง คู่มือและขัน้ตอนการดําเนินการที่จดัทํา

โดยผู้ให้บริการสําหรับการสื่อสารในการปฏิบติัการที่สถานี 

"จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ" หมายถึง จุดเชื่อมต่อท่ีอยู่ภายในเขตสถานีที่หน้าแปลนสง่กลบั (redelivery 

flange) บนท่อสง่มอบก๊าซธรรมชาติของสถานีท่ีเชื่อมต่อกบัหน้าแปลนทางเข้า (inlet flange) ของระบบท่อ

สง่ก๊าซธรรมชาติของผู้ใช้บริการหรือผู้ เชื่อมต่อ 

"จุดรับมอบแอลเอ็นจี" หมายถึง จดุเชื่อมต่อท่ีหน้าแปลนของท่อรับแอลเอ็นจีของสถานีที่เชื่อมต่อกบัหน้า

แปลนของท่อขนถ่ายของเรือขนสง่แอลเอ็นจี 

"ช่วงเวลาสําหรับการส่งมอบ" หมายถึง ช่วงเวลาสําหรับการสง่มอบแอลเอ็นจีท่ีเร่ิมตัง้แต่เวลา ๐.๐๐ น. 

ของวนัแรก (๒)และสิน้สดุลงเมื่อครบเวลาที่กําหนดในแต่ละ Slot ไม่เกินเก้าสิบหก (๙๖) ชัว่โมงหลงัจากนัน้  

ซึง่กําหนดไว้เพื่อการเดิน ทางเข้าเทียบท่าและการขนถ่ายแอลเอ็นจีของเรือขนสง่แอลเอ็นจี ณ สถานี ตามท่ี

ได้จดัสรรให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่ระบไุว้ในข้อกําหนดนีแ้ละสญัญาให้บริการ  

"ด่านนําร่อง"  หมายถึง บริเวณท่ีเจ้าพนกังานนําร่องทําการขึน้เรือขนสง่แอลเอ็นจีที่ขนสง่แอลเอ็นจีของ

ผู้ใช้บริการ ตามพิกดัที่กรมเจ้าท่ากําหนด 

     (๒) แก้ไขความหมายของช่วงเวลาสําหรับการส่งมอบจาก “ และสิ้นสุดลงเก้าสิบหก (๙๖) ชั่วโมงหลังจากน้ัน”  เป็น  “ และสิ้นสุดลงเม่ือครบเวลาท่ีกําหนด

ในแต่ละ Slot ไม่เกินเก้าสิบหก (๙๖) ชั่วโมงหลังจากน้ัน ”  

    

 



   

 

๑๐ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

"ตลาดแรก" หมายถึง ตลาดความสามารถในการให้บริการที่ผู้ ให้บริการจดัสรรให้แก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิ

เดิมและโดยการขยายการให้บริการ (Open Season) หรือการจดัสรรความสามารถในการให้บริการท่ี

เหลืออยู่ตามสิทธิท่ีผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน (First Come First Served Basis) 

"ตลาดรอง" หมายถึง ตลาดความสามารถในการให้บริการนอกจากตลาดแรกตามสิทธิที่ผู้มาก่อนมีสิทธิได้

ก่อน (First Come First Served Basis) 

"ถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี" หมายถึง ถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจีท่ีออกแบบโดยเฉพาะสําหรับการเก็บรักษาแอล

เอ็นจีและตัง้อยู่ในสถานี 

“ทรัพย์สินเพ่ือการเชื่อมต่อ” หมายถึง ทรัพย์สินท่ีใช้สําหรับการเชื่อมต่อระหว่างสถานีแอลเอ็นจีของผู้

ให้บริการกบัระบบสง่ก๊าซธรรมชาติของผู้ เชื่อมต่อ 

"ท่าเทียบเรือ" หมายถึง ท่าเทียบเรือขนสง่แอลเอ็นจี ที่สถานี 

"แนวปฎิบัติท่ีผู้ประกอบการพึงกระทาํ" (Reasonable and Prudent Operator) หมายถึง แนวปฎิบติัท่ี

ผู้ประกอบการพงึปฏิบติัในการปฎิบติัภาระหน้าท่ีของตนตามข้อกําหนดนีแ้ละสญัญาด้วยความสจุริต โดย

ใช้ทกัษะ ความอตุสาหะ ความรอบคอบระมดัระวงัและการคาดการณ์ในระดบัท่ีพงึคาดหมายได้ตามปกติ

สมควรเย่ียงผู้ประกอบการท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกิจการประเภทเดียวกนัภายใต้ปัจจยั

แวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกนัหรือคล้ายคลงึกนั  

“บุคคลท่ีสาม” (Third Party) หมายถึง บคุคลที่ขอใช้หรือเชื่อมต่อกบัสถานีแอลเอ็นจี ไม่ว่าจะเป็น

ผู้ใช้บริการหรือผู้ เชื่อมต่อ 

“บริการ” หมายถึง บริการนบัตัง้แต่การขนถ่ายแอลเอ็นจีจากเรือขนสง่แอลเอ็นจีไปยงัถงัเก็บรักษา        

แอลเอ็นจี  การให้บริการเก็บรักษาแอลเอ็นจีในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจีเป็นการชัว่คราว  การแปรสภาพแอล

เอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ จนกระทัง่การสง่ก๊าซธรรมชาติเข้าสูร่ะบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ  

"ปริมาณแอลเอ็นจี" หมายถึง ปริมาณแอลเอ็นจีที่ผู้ ให้บริการรับมอบจากผู้ใช้บริการ ณ จดุรับมอบ แอล

เอ็นจี โดยคํานวณ ณ สิน้วนัสง่มอบก๊าซ 

"ปีตามสัญญา" หมายถึง ปีปฏิทิน เว้นแต่ (ก) ปีตามสญัญาปีแรก ให้หมายถึง ระยะเวลาท่ีเร่ิมจากวนัท่ี

เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์วนัแรกตามสญัญาและสิน้สดุลงในวนัที่ ๓๑ ธันวาคมในปีเดียวกนั และ (ข) ปี

ตามสญัญาปีสดุท้าย ให้หมายถึง ระยะเวลาที่เร่ิมต้นจากวนัที่ ๑ มกราคม และสิน้สดุลงในวนัสดุท้ายท่ี

ให้บริการตามสญัญา 



   

 

๑๑ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

"พระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลังงาน" หมายถึง พระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลงังาน

พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทัง้ฉบบัท่ีมีการแก้ไข 

"แผนการส่งมอบประจาํปี" หมายถึง แผนการสง่มอบประจําปีที่จดัทําโดยผู้ให้บริการ ซึง่กําหนดช่วงเวลา

สําหรับการสง่มอบแอลเอ็นจีตามที่ได้จดัสรรให้แก่ผู้ใช้บริการ  

"มาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ" หมายถึง มาตรฐานทางวิศวกรรมใน

การประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการ

พลงังาน 

"มาตรฐานสถานีแอลเอ็นจีสากล" หมายถึง  มาตรฐานและวิธีปฏิบติัที่เป็นสากลท่ีใช้บงัคบัสําหรับการ

ออกแบบ การก่อสร้างการติดตัง้ การดําเนินงาน การบํารุงรักษาและการซ่อมแซมสถานีแปรสภาพแอลเอ็น

จีจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยคํานึงถึงลกัษณะทางกายภาพใน

ท้องถ่ินที่สถานีตัง้อยู่และแนวปฎิบติัที่ผู้ประกอบการพงึกระทํา   

มาตรฐานดงักลา่วจะนํามาใช้เพียงเท่าท่ีไม่ขดัแย้งกบัข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือสญัญาที่

เก่ียวข้อง  

มาตรฐานดงักลา่วให้นํามาใช้ตามลําดบัดงัต่อไปนี ้

ก.  มาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงานของรัฐ  

ข.  มาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศในลําดบั

ดงัต่อไปนี ้  

(๑). Society of International Gas Tankers and Terminal Operators (SIGTTO)  

(๒). Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)  

(๓). The International Group LNG Importers (GIIGNL)  

“มาตรฐานเรือขนส่งแอลเอ็นจีระหว่างประเทศ" หมายถึง มาตรฐานและวิธีปฏิบติัท่ีเป็นสากลที่ใช้

บงัคบัสําหรับการออกแบบ การต่อเรือ การดําเนินงาน การบํารุงรักษาและการซ่อมบํารุงเรือขนสง่แอลเอ็นจี 

ซึง่รวมถึง International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied 

Gases in Bulk  

มาตราฐานดงักลา่วจะนํามาใช้เพียงเท่าที่ไม่ขดัแย้งกบักฎหมายหรือข้อกําหนดที่ชดัแจ้งตามที่กําหนดใน

กฎหมายหรือสญัญาท่ีเก่ียวข้อง  



   

 

๑๒ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐานดงักลา่วให้นํามาใช้ตามลําดบัดงัต่อไปนี ้

ก.  มาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงานของรัฐ 

ข.  มาตรฐานที่กําหนดโดย International Maritime Organization 

ค.  มาตรฐานที่กําหนดโดย Society of International Gas Tankers and Terminal Operators 

(SIGTTO)  

ง. มาตรฐานที่กําหนดโดย Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 

จ. มาตรฐานที่กําหนดโดย The International Group LNG Importer (GIIGNL)  

ฉ. มาตรฐานที่กําหนดโดย International Association of Classification Societies 

"ผู้ขอใช้บริการ" หมายถึง บุคคลที่แจ้งเจตจํานงเพื่อขอเป็นผู้ใช้บริการ 

"ผู้ใช้บริการ" หมายถึง ผู้ใช้บริการซึง่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามบทที่ ๕ ส่วน จ.  

"ผู้ให้บริการ" หมายถึง บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จํากดั 

“ผู้เชื่อมต่อ” หมายถึง ผู้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติท่ีมีความประสงค์ที่จะเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่าง

ระบบสง่ก๊าซธรรมชาติของตนกบัสถานีแอลเอ็นจี 

“ระบบส่งก๊าซธรรมชาต”ิ หมายถึง ระบบท่อที่ใช้ในการรับก๊าซธรรมชาติจากผู้ให้บริการ ณ จุดสง่มอบ

ก๊าซธรรมชาติ หรือระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ หรือโรงไฟฟ้า 

"เรือขนส่งแอลเอ็นจี" หมายถึง เรือเดินสมทุรที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับการขนส่งแอลเอ็นจีและได้รับ

อนญุาตจากผู้ให้บริการในการขนสง่แอลเอ็นจีในนามของผู้ใช้บริการไปยงัสถานี ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนด

ของขัน้ตอนการอนมุติัเรือขนสง่ แอลเอ็นจี (๓)สําหรับสถานีแอลเอ็นจี  

"ลูกบาศก์เมตร" หมายถึง ปริมาตรที่เท่ากบัความจขุองลกูบาศก์ที่แต่ละด้านมีความยาวหน่ึง (๑) เมตร 

"เวลาขนถ่าย" หมายถึง ระยะเวลาที่เร่ิมขึน้เมื่อหนงัสือแจ้งความพร้อมมีผลบงัคบัและสิน้สดุลงเมื่อปลดท่อ

ขนถ่ายและท่อสง่กลบั (return lines) ของเรือขนสง่แอลเอ็นจีจากท่อขนถ่ายและท่อสง่กลบัของสถานีแอล

เอ็นจี 

"วันทาํการ" หมายถึง วนัซึง่มีการประกอบธุรกิจตามปกติที่ไม่ใช่วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ หรือวนัหยดุทําการของ

ผู้ให้บริการ  

     (๓) แก้ไขข้อความจาก “ สําหรับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด”  เป็น  “ สําหรับสถานีแอลเอ็นจ ี”  

    

 



   

 

๑๓ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

"วันส่งมอบก๊าซ"  หมายถึง ระยะเวลาท่ีเร่ิมต้น ณ เวลา ๐.๐๐ น. ของวนัใดๆ และสิน้สดุลง ณ เวลาถดัไป

ก่อนเวลา ๐.๐๐ น. ของวนัถดัไป 

"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ที่ผู้ ให้บริการจดัทําขึน้ดงัต่อไปนี ้

ก. เพื่อใช้ในการเปิดเผยแพร่ข้อมลูให้แก่สาธารณชน 

ข. เพื่อใช้ในการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้ เชื่อมต่อ 

ค. เพื่อใช้ในการเปิดเผยข้อมลูและทําธุรกรรมกบัผู้ใช้บริการแต่ละราย 

ง. เพื่อใช้ในการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ เชื่อมต่อ  

"สิทธิท่ีผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน" หรือ "First-Come-First-Served Basis" หมายถึง การจดัสรร

ความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามลําดบัที่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน

สมบรูณ์ 

“สัญญาให้บริการ” หมายถึง สญัญาระหว่างผู้ให้บริการกบัผู้ใช้บริการสําหรับการให้บริการที่สถานี ตาม

แบบท่ีเปิดเผยในเว๊บไซต์เพื่อการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณะ  ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสญัญาระหว่างผู้ให้บริการ

กบัผู้ใช้บริการท่ีได้รับสิทธิในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิม 

"สัญญาเชื่อมต่อ" หมายถึง สญัญาระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ เชื่อมต่อ และผู้ใช้บริการ สําหรับการการเชื่อมต่อ 

ทางกายภาพระหว่างสถานีกบัระบบสง่ก๊าซธรรมชาติ ตามแบบที่เปิดเผยในเว๊บไซต์เพื่อการเปิดเผยข้อมลู

ให้แก่สาธารณะ  

"สถานีแอลเอ็นจี" หมายถึง  สถานีแอลเอ็นจีพร้อมท่าเทียบเรือขนสง่แอลเอ็นจีที่ผู้ ให้บริการเป็นเจ้าของ

และดําเนินการ   

"สภาพทางทะเลหรืออากาศท่ีเลวร้าย" หมายถึง สภาพทางทะเลหรืออากาศ ณ สถานีซึง่เลวร้ายจนทํา

ให้เรือขนสง่แอลเอ็นจีไม่สามารถเข้าเทียบท่า ขนถ่ายแอลเอ็นจีหรือออกจากท่าได้ ไม่ว่าตามข้อบงัคบัหรือ

แนวทางปฏิบติัที่มีการเผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐ หรือตามคําสัง่ของผู้นําร่องหรือผู้ ให้บริการ หรือ

เนื่องจากการตดัสินใจของนายเรือของเรือขนสง่แอลเอ็นจี โดยตรงว่าไม่ปลอดภยัที่เรือขนสง่แอลเอ็นจี

ดงักลา่วจะเข้าเทียบท่า ขนถ่ายแอลเอ็นจี หรือออกจากท่า 

"สิทธิการใช้บริการ" หมายถึง สิทธิของผู้ใช้บริการในการใช้ความสามารถในการให้บริการ 



   

 

๑๔ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

"หนังสือแจ้งความพร้อม" หรือ "Notice of Readiness" หรือ "NOR" หมายถึง หนงัสือแจ้งความพร้อมที่

ออกโดยนายเรือของเรือขนส่งแอลเอ็นจี เพื่อแจ้งว่าเรือขนสง่แอลเอ็นจีได้เดินทางถึงด่านนําร่องของสถานี

แล้วและพร้อมท่ีจะทําการขนถ่ายแอลเอ็นจี 

 "บีทียู" หรือ "BTU" หมายถึง ปริมาณความร้อนที่เท่ากบัหนึ่งพนัห้าสิบห้าจุดศนูย์หก (1,055.06) จลู โดยท่ี 

"จลู" มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในเอกสาร ISO 80000 4:2006 ของ International Organisation for 

Standards ในหวัข้อ "Quantities and units Part 4 : Mechanics" 

"เหตขุัดข้อง" หมายถึง เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้จากปัญหาทางเทคนิคหรือความผิดพลาดหรือความประมาท

เลินเลอ่ จะทําให้ผู้ ให้บริการไม่อาจให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอนัสง่ผลกระทบต่อความ

มัน่คงด้านพลงังานของประเทศ  

"เหตุฉุกเฉิน" หมายถึง เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้โดยมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะลดหรือระงบัการให้บริการ

เพื่อปกป้องหรือระงบัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัสถานี เรือขนสง่แอลเอ็นจี หรือระบบสง่ก๊าซธรรมชาติท่ี

เชื่อมต่อกบัสถานี 

"เหตุเสียเวลาเรือ" หมายถึง การท่ีเวลาขนถ่ายแอลเอ็นจีของเรือขนสง่แอลเอ็นจีเกินกว่าเวลาขนถ่ายท่ี

ได้รับอนญุาตจากผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้ใช้บริการอนัเป็นผลมาจากการกระทําหรือการไม่กระทําการใน

สว่นของผู้ใช้บริการ เรือขนส่งแอลเอ็นจีของผู้ใช้บริการ ผู้ ให้บริการ หรือผู้ เชื่อมต่อ แต่ไม่รวมผลที่เกิดจาก

เหตสุดุวิสยั 

"เหตสุุดวิสัย"  หมายถึง เหตสุดุวิสยัตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๘.๓ 

"อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขัน้ตํ่าสุด" หมายถึง อตัราการสง่มอบก๊าซธรรมชาติรายวนัขัน้ต่ําสดุที่

กําหนดให้แก่ผู้ใช้บริการสําหรับการสง่มอบก๊าซธรรมชาติตามสญัญาให้บริการ 

"อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขัน้สูงสุด" หมายถึง อตัราการสง่มอบก๊าซธรรมชาติรายวนัขัน้สงูสดุที่

กําหนดให้แก่ผู้ใช้บริการสําหรับการสง่มอบก๊าซธรรมชาติตามสญัญาให้บริการ 

"อัตราค่าเสียเวลาเรือ" หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ ใช้บริการหรือผู้ให้บริการพงึต้องชําระตามเหตเุสียเวลาเรือ

ในอตัราที่ระบไุว้ในสญัญาให้บริการ  

"เอกสารประกอบการขอใช้บริการ" หมายถึง (๔)เอกสารประกอบการขอใช้บริการอ่ืนๆตามที่ระบใุน

ประกาศเชิญชวน 

"เอ็มเอ็มบีทียู" หรือ "MMBTU" หมายถึง หน่ึงล้าน (๑,๐๐๐,๐๐๐) บีทีย ู

  (๔) แก้ไขความหมายของเอกสารประกอบการขอใช้บริการจาก “ เอกสารแนบท้ายท่ี ๑ ถึง ๙ ”  เป็น  “ เอกสารประกอบการขอใช้บริหารอ่ืนๆตามท่ีระบุ

ในประกาศเชิญชวน ”  

    

 



   

 

๑๕ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

"แอลเอ็นจี" หมายถึง ก๊าซธรรมชาติท่ีมีสภาพเป็นของเหลว (Liquefied Natural Gas) ซึง่มีคณุสมบติั

ตามที่กําหนดไว้ใน(๕)ภาคผนวก 

"แอลเอ็นจีของผู้ใช้บริการ" หมายถึง แอลเอ็นจีท่ีผู้ ให้บริการได้รับ ณ  จดุรับมอบแอลเอ็นจี    ซึง่บนัทกึไว้

สําหรับบญัชีของผู้ใช้บริการ และมีการเก็บไว้ในถงัก็บรักษาแอลเอ็นจีเป็นการชัว่คราว จนกระทัง่มีการแปร

สภาพเป็นก๊าซธรรมชาติแล้ว ณ จดุสง่มอบก๊าซธรรมชาติ ให้แก่ผู้ใช้บริการหรือผู้ เชื่อมต่อตามที่ผู้ ใช้บริการ

กําหนด  

"แอลเอ็นจีท่ีคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกาํหนด" หมายถึง แอลเอ็นจี ณ จดุรับมอบแอลเอ็นจีที่ไม่

เป็นไปตามคณุสมบติัที่กําหนดไว้ใน(๖)ภาคผนวก 

"Boil-Off Gas" หมายถึง แอลเอ็นจีที่เปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซธรรมชาติ เกิดขึน้เองโดยธรรมชาติในขณะที่

แอลเอ็นจีดงักลา่วอยู่บนเรือขนสง่แอลเอ็นจีหรือในสว่นใดๆ ของสถานี ในหน่วยแปรสภาพแอลเอ็นจี 

(vaporization facilities) ซึง่ไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติในระหว่างกระบวนการแปรสภาพจากของเหลวเป็น

ก๊าซธรรมชาติเพื่อสง่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการ  

"MLR" หมายถึงอตัราดอกเบีย้ต่อปีท่ีประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สําหรับเงินให้กู้ ยืมใน

สกลุเงินบาทที่ให้แก่ลกูค้าชัน้ดีของธนาคาร หรือที่เรียกว่า “อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมขัน้ต่ํา" หรือ 

"Minimum Lending Rate") ในวนัที่เก่ียวข้อง 

"Slot" หมายถึง   ช่วงเวลาในการรับเรือ      โดยคํานึงถึงเวลาที่ใช้ในการรับมอบแอลเอ็นจีการเก็บรักษาและ

การแปรสภาพแอลเอ็นจี 

“TPA Regime” หมายถึง Third Party Access Regime หรือ ข้อบงัคบัว่าด้วยการจดัทําข้อกําหนด

เก่ียวกบัการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบสง่ก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสาม ตามประกาศ 

กกพ. เร่ือง ข้อบงัคบัว่าด้วยการจดัทําข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบสง่ก๊าซธรรมชาติ

และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสาม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

“Use-It-Or-Lose-It” หมายถึง การที่ผู้ ใช้บริการเสียสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการส่วนท่ี

ผู้ใช้บริการได้รับการจดัสรรเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ได้แจ้งการใช้บริการภายในระยะเวลาท่ีผู้ให้บริการ

กําหนดตามข้อ ๗.๓.๓ 

 

 

     (๕)  แก้ไขข้อความจาก “ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๕.๓๑ ”  เป็น  “ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในภาคผนวก ”  

 (๖)  แก้ไขข้อความจาก “ จุดรับมอบแอลเอ็นจีท่ีไม่เป็นไปตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๕.๓๑ ”  เป็น  “ จุดรับมอบแอลเอ็นจีท่ีไม่เป็นไปตาม 

คุณสมบัติท่ีกําหนดไว้ในภาคผนวก ”  

 

 



   

 

๑๖ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

บทท่ี ๔ ขอบเขตของข้อกาํหนด 

๔.   ขอบเขตของข้อกําหนดนีป้ระกอบด้วย 

ก. ข้อกําหนดการใช้บริการสถานี 

ข. ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระหว่างสถานีกบัระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ 

ค. ข้อกําหนดการปฏิบติัการสถานี     

 

บทท่ี ๕ ข้อกาํหนดการใช้บริการสถานี 

ส่วน ก. ขอบเขตทางกายภาพของสถานี 

 (๗)๕ .ความสามารถในการให้บริการท่ีแต่ละสถานีสามารถให้บริการได้ในวันท่ีข้อกาํหนดนีม้ีผล

ใช้บังคับมีดังนี ้(รายละเอียดด้านเทคนิคของแต่ละสถานีจะอยู่ในภาคผนวก) 

๕.๑ ความสามารถในการขนถ่าย  

จํานวนท่าเทียบเรือที่สถานีมีความสามารถในการขนถ่ายแอลเอ็นจีโดย กําหนดจากความถ่ีสงูสดุตามการ

ออกแบบสําหรับการเทียบท่าเรือขนสง่แอลเอ็นจแีละขนาดของเรือขนสง่แอลเอ็นจี    

๕.๑.๑ ความถ่ีในการเทียบท่าเรือ 

ความสามารของท่าเทียบเรือที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เรือขนสง่แอลเอ็นจีสามารถเข้าเทียบท่าด้วย

ความถ่ีสงูสดุได้ป็นจํานวนวนัต่อเรือขนสง่แอลเอ็นจีหน่ึงลํา  ความถ่ีสงูสดุตามการออกแบบเป็น

ความสามารถในการให้บริการสงูสดุโดยพจิารณาถึงสภาพทางทะเลสําหรับการเทียบท่า ระยะเวลาที่ต้อง

ใช้สําหรับการเทียบท่าและความสามารถในการขนถ่ายของเรือขนสง่แอลเอ็นจี  แต่หากสภาพทางทะเลหรือ

สภาพอากาศที่เลวร้าย เรือขนสง่แอลเอ็นจีอาจไมส่ามารถเข้าเทียบท่าได้ตลอดเวลา 

๕.๑.๒ ขนาดของเรือขนส่งแอลเอ็นจี 

ขนาดของเรือขนสง่แอลเอ็นจีที่สามารถเข้าเทียบท่าเรือได้ 

๕.๒ ความสามารถในการจัดเก็บรักษา 

๕.๒.๑ ความสามารถในการจัดเก็บรักษาตามการออกแบบ 

ความสามารถรวมในการจดัเก็บรักษาแอลเอ็นจีตามการออกแบบมีค่าเท่ากบัปริมาณทางกายภาพของถงั

เก็บรักษาแอลเอ็นจี  

     (๗)  เปลี่ยนแปลงชื่อหวัข้อ ๕ จาก “ ความสามารถในการให้บริการที่สถานีในวันท่ีข้อกําหนดน้ีมีผลใช้บังคับมีดังน้ี ”  เป็น  “ ความสามารถในการ

ให้บริการท่ีแต่ละสถานีสามารถให้บริการได้ในวันท่ีข้อกําหนดน้ีมีผลใช้บังคับมีดังน้ี (รายละเอียดด้านเทคนิคของแต่ละสถานีจะอยู่ใน

ภาคผนวก)และ ลบรายละเอียดในข้อ ๕ “ ผู้ให้บริการได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์สําหรับโครงการระยะที่ ๑ ต้ังแต่วนัท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๔ 

และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการระยะที่ ๒ ”  

 



   

 

๑๗ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๕.๒.๒  ความสามารถในการจัดเก็บรักษาท่ีใช้ได้จริง 

ความสามารถในการจดัเก็บรักษาที่ใช้ได้จริง  

ก. เป็นสว่นต่างระหว่างความสามารถรวมในการจดัเก็บรักษาแอลเอ็นจีตามการออกแบบ และ  

ข. ปริมาณแอลเอ็นจีท่ีตกค้างในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจีที่ทําให้ไม่สามารถเติมแอลเอ็นจีลงไปอีก

ได้ตามสภาพการดําเนินงานปกติหรือทําให้เกินกว่าระดบัความปลอดภยัเพื่อดํารงสภาพการ

ไหลเวียนของแอลเอ็นจใีนถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจี  

๕.๒.๓ ความสามารถในการจัดเก็บรักษาแอลเอ็นจีท่ีสามารถนํามาแปรสภาพได้  

ความสามารถในการจดัเก็บรักษาแอลเอ็นจีที่สามารถนํามาแปรสภาพได้ เป็นสว่นต่างระหว่าง 

ก.  ความสามารถในการจดัเก็บรักษาแอลเอ็นจีที่ใช้ได้จริง และ 

ข.  ปริมาณแอลเอ็นจีที่ใช้ในการดําเนินงานของผู้ให้บริการ โดยคํานึงถึงภาระผกูพนัตามสญัญา

ให้บริการ  

๕.๒.๔  ความสามารถในการจัดเก็บรักษาท่ีเหลืออยู่ในเวลาใดเวลาหน่ึง  

ความสามารถในการจดัเก็บรักษาที่เหลืออยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง คือ ความสามารถในการจดัเก็บรักษาแอล

เอ็นจีสว่นท่ียงัไม่ได้จดัสรร ซึ่งพร้อมให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ 

๕.๓ ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ  

๕.๓.๑ ความสามารถรวมในการแปรสภาพแอลเอ็นจีตามค่าการออกแบบ 

ความสามารถรวมในการแปรสภาพแอลเอ็นจีตามการออกแบบจะกําหนดจากลกัษณะทางเทคนิคของ

หน่วยแปรสภาพแอลเอ็นจี (vaporization facilities) ขณะดําเนินการตามความสามารถสงูสดุอย่าง

ต่อเน่ือง  

๕.๓.๒ ความสามารถในการแปรสภาพท่ีใช้ได้จริง  

ความสามารถในการแปรสภาพที่ใช้ได้จริง เป็นสว่นต่างระหว่าง 

ก.  ความสามารถรวมในการแปรสภาพแอลเอ็นจีตามการออกแบบ 

ข.  ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีของผู้ให้บริการ โดยคํานึงถึงภาระผกูพนัของตนตาม

สญัญาให้บริการ 

 



   

 

๑๘ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๕.๓.๓  ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีท่ีเหลืออยู่ท่ีในเวลาใดเวลาหน่ึง  

ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีท่ีเหลืออยู่ที่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง คือ ความสามารถในการแปร

สภาพแอลเอ็นจีสว่นท่ียงัไม่ได้จดัสรร ซึง่พร้อมให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ 

๕.๔ ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติ 

๕.๔.๑  ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ 

ผู้ให้บริการสามารถให้บริการในการสง่ก๊าซธรรมชาติโดยส่งมอบ ณ จุดสง่มอบก๊าซธรรมชาติทางท่อบริเวณ

หลงัมาตรวดัปริมาณการสง่มอบก๊าซธรรมชาติ  ตามปริมาณความสามารถในการแปรสภาพจากการ

ออกแบบ   

๕.๔.๒ ความสามารถในการส่งแอลเอ็นจีทางรถบรรทุก  

ผู้ให้บริการสามารถให้บริการในการสง่แอลเอ็นจี โดยสง่มอบ ณ จดุเชื่อมต่อกบัรถบรรทกุภายใต้ข้อจํากดั

ทางเทคนิค  

๕.๕ การกาํหนดจาํนวน Slot การให้บริการสูงสุด 

๕.๕.๑ ผู้ให้บริการมีสิทธิกําหนดจํานวน Slot การให้บริการสงูสดุต่อปีสญัญา โดยพิจารณาจากข้อจํากดั

ด้านเทคนิคสําหรับการให้บริการ ๓ ส่วนประกอบกนั  โดยผลการคํานวณที่มีค่าต่ําที่สดุของการให้บริการ ๓ 

สว่น ดงักล่าว จะถือว่าเป็นจํานวน Slot การให้บริการสงูสดุต่อปีของสถานีแอลเอ็นจีแก่ผู้ใช้บริการ ทัง้นี ้

สตูรการคํานวณและการพิจารณาจํานวน Slot การให้บริการสงูสดุต่อปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากด้าน

เทคนิคและความสามารถในการให้บริการที่เปลี่ยนไป   ดงันี ้

๑. ความสามารถในการขนถ่ายแอลเอ็นจี 

จํานวน Slot การให้บริการรายปีสงูสดุ =                   จํานวนวนัท่ีให้บริการต่อปี  

                             จํานวนวนัท่ีจําเป็นในการเทียบท่าสําหรับเรือ ๑ ลํา 

 

๒. ความสามารถในการจดัเก็บแอลเอ็นจี 

จํานวน Slot การให้บริการรายปีสงูสดุ =                         (๒ x Vbasis – ๑) x ๓๖๕ 

                              Dbasis 

โดยที่: 

Vbasis = ความสามารถในการจดัเก็บแอลเอ็นจีของสถานี ที่แสดงเป็นจํานวนเท่าของขนาดเรือขนสง่แอล

เอ็นจี 



   

 

๑๙ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

Dbasis = ระยะเวลาการจดัเก็บแอลเอ็นจีต่อ ๑ ช่วงการใช้บริการ (จํานวนวนั) 

๓. ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีเป็นก๊าซธรรมชาติ 

จํานวน Slot การให้บริการรายปีสงูสดุ =           ปริมาณการแปรสภาพแอลเอ็นจีรายปีสงูสดุ  

                            ขนาดมาตรฐานของเรือขนสง่แอลเอ็นจี 

 

ส่วน ข .หน้าท่ีของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

๕.๖ หน้าท่ีของผู้ให้บริการ 

ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีดงันี ้ 

ก. ดําเนินการและบํารุงรักษาสถานีตามมาตรฐานสถานีแอลเอ็นจีสากล และ ตามแนวปฏิบติัที่

ผู้ประกอบการพงึกระทํา  

ข.  ดําเนินการจดัการสถานีแอลเอ็นจีเพื่อให้มีการให้บริการตามสญัญาให้บริการและข้อกําหนดนี ้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค. ดําเนินการจดัสรร Slot อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

ง.  ให้บริการโดยความเป็นธรรม โปร่งใส และไมม่ีการเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม 

จ.  พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมลูและในการทําธุรกรรม 

ฉ. ปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัของ กกพ. 

๕.๗ หน้าท่ีของผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดงันี ้

 ก. ใช้บริการตามข้อกําหนดนีแ้ละสญัญาให้บริการ รวมถึงปฏิบติัตามตามแนวปฏิบติัท่ี

ผู้ประกอบการพงึกระทํา  

 ข. ชําระค่าบริการตามอตัราท่ีกําหนดตามความสามารถที่ได้รับการจดัสรรรวมถึงค่าธรรมเนียมที่

หน่วยงานราชการเรียกเก็บในการเดินเรือในน่านนํา้ไทยตามอตัราที่กําหนด 

 ค.  จดัให้มีระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมลูและใช้ในการทําธุรกรรมท่ีสอดคล้องกบัระบบ

สารสนเทศของผู้ให้บริการ 



   

 

๒๐ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ง. ไม่กระทําการใดๆ อนัมีผลเป็นการกระทบต่อความสามารถในการจดัหาแอลเอ็นจหีรือการ

จดัสง่หรือจําหน่ายก๊าซธรรมชาติของผู้ใช้บริการรายอ่ืน หรือเป็นการลดหรือจํากดัการแข่งขนั

ในการสง่หรือจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

จ. ไม่ดําเนินการใดๆ อนัสง่ผลกระทบถึงสิทธิของผู้ใช้บริการรายอ่ืน 

๕.๘ สิทธิของผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะย่ืนคําร้องขอให้ผู้ให้บริการขยายความสามารถในการให้บริการสถานีแอลเอ็นจีได้

ตามสว่น ง. ของข้อกําหนดนี ้

๕.๙ ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องร่วมมือและประสานงานกนัเพื่อให้การดําเนินการในการให้บริการ รวมทัง้

การดําเนินการขนถ่ายแอลเอ็นจี และการสง่มอบก๊าซธรรมชาติเป็นไปอย่างปลอดภยั มีประสิทธิภาพ และ

เป็นไปตามข้อกําหนดนีแ้ละสญัญาให้บริการ  

๕.๑๐ ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้วยกัน 

ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้วยกนัต้องร่วมมือและประสานงานกนัในการดําเนินการดงัต่อไปนี ้

ก.  การดําเนินการในกรณีเกิดเหตขุดัข้องและเหตฉุุกเฉินเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะ

เกิดขึน้ และ 

ข. การสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีตลาดรองในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และอยูภ่ายใต้

ระเบียบข้อบงัคบัหรือข้อกําหนดของ กกพ. 

๕.๑๑ ภาระผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน 

ผู้ใช้บริการด้วยกนัจะไม่ร่วมมือกนัลดหรือจํากดัการแข่งขนัที่จะมีผลให้เกิดการเอาเปรียบต่อผู้บริโภคแอล

เอ็นจีและก๊าซธรรมชาติทัง้ในด้าน 

ก. การจดัหาแอลเอ็นจีสําหรับประเทศไทย 

ข. การขอใช้ความสามารถในการให้บริการอ่ืน (เมื่อเปิดให้บริการ) จากผู้ให้บริการ 

 

 

 



   

 

๒๑ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ส่วน ค . ประเภทของการให้บริการ  

๕.๑๒ การให้บริการ 

๕.๑๒.๑ ผู้ให้บริการจะให้บริการในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

ผู้ให้บริการมีการให้บริการรวม นบัตัง้แต่การขนถ่ายแอลเอ็นจีจากเรือขนสง่แอลเอ็นจีไปยงัถงัเก็บรักษาแอล

เอ็นจี  การให้บริการเก็บรักษาแอลเอ็นจีในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจีเป็นการชัว่คราว  การแปรสภาพแอลเอ็นจี

จากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ จนกระทัง่การสง่ก๊าซธรรมชาติเข้าสูร่ะบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ 

ผู้ให้บริการจะจดัสรรความสามารถในการให้บริการตามที่กําหนดไว้ในสว่น ฉ. และเร่ิมให้บริการตาม

เงื่อนไขและข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสญัญาให้บริการ  

๕.๑๒.๒   ระยะเวลาการให้บริการมีให้เลือกในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

ก.  การให้บริการระยะสัน้ท่ีมีระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบ (๓๐) วนั แต่ไม่เกินหนึ่ง (๑) ปี ซึง่การ

ให้บริการประเภทนี ้ผู้ ใช้บริการมีสิทธิที่จะเลือกว่าใช้บริการแบบ Firm หรือ Non-firm (กลา่วคือ 

เป็นการให้บริการที่ผู้ ให้บริการสามารถระงบัการให้บริการเป็นครัง้คราวได้ (interruptible))  

ข.  การให้บริการระยะกลางท่ีมีระยะเวลามากกว่าหนึ่ง (๑) ปี แต่ไม่เกินห้า (๕) ปี 

ค.  การให้บริการระยะยาวท่ีมีระยะเวลามากกว่าห้า (๕) ปี 

ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดที่ระบไุว้ในสญัญาให้บริการ 

๕.๑๒.๓   การเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการให้บริการ 

ผู้ให้บริการจะเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการให้บริการเพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้บริการมาขอรับบริการ ในกรณี

ดงัต่อไปนี ้

๕.๑๒.๓.๑  ในตลาดแรก สําหรับสญัญาให้บริการที่ทําโดยตรงกบัผู้ให้บริการตามท่ีผู้ให้บริการ

จดัสรร  

๕.๑๒.๓.๒  ในตลาดรอง สําหรับสญัญาให้บริการในกรณีดงัต่อไปนี ้

ก. ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะโอนสิทธิและหน้าที่ของตนตามสญัญาให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการรายอ่ืน

หรือบุคคลอ่ืนที่มีคณุสมบติัในการเป็นผู้ใช้บริการตามข้อกําหนดนี ้ 

ข. กรณี Use-It-Or-Lose-It  

ค. กรณีการให้บริการในระยะสัน้ 

 



   

 

๒๒ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ส่วน ง . การขยายการให้บริการ (Open Season) 

๕.๑๓  การขยายการให้บริการ (Open Season)   

ผู้ให้บริการอาจขยายการให้บริการในกรณีดงัต่อไปนี ้

ก.  ผู้ให้บริการมีความพร้อมที่จะขยายเพิ่มเติมจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิมหรือ

เพิ่มเติมจากการให้บริการที่มีการขยายแล้ว  หรือ 

ข.  ผู้ใช้บริการหรือบคุคลที่สามได้แจ้งความประสงค์เบือ้งต้นที่จะใช้บริการในระยะกลางและระยะ

ยาวจํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่าขนาดของความสามารถในการให้บริการขัน้ต่ําท่ีสามารถให้บริการ

เพิ่มเติมจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิมหรือเพิ่มเติมจากการให้บริการที่มีการขยาย

แล้ว แต่ยงัน้อยกว่าขีดจํากดัของความสามารถในการให้บริการท่ีอาจขยายได้สําหรับสถานี และ

ผู้ให้บริการเห็นว่าพร้อมที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมและมีความเป็นไปได้ที่ได้รับผลตอบแทนที่

เหมาะสมของการลงทนุในการขยายการให้บริการ 

๕.๑๓.๑ ขัน้ตอนในการขยายการให้บริการ 

๕.๑๓.๑.๑   ผู้ให้บริการจะนําข้อมลูความต้องการขยายระบบจากข้อ ๕.๑๓ แจ้งต่อกกพ. เพื่อขอความ

เห็นชอบในเบือ้งต้น ในเร่ืองการขยายการให้บริการ  หลงัจากนัน้ผู้ให้บริการจะประกาศเชิญชวนโดยทาง

เว็บไซต์เพื่อการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณะถึงโครงการขยายความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ผู้ที่มี

ความประสงค์ที่จะใช้บริการซึง่มีคณุสมบติัตามบทที่ ๕ ส่วน จ. ย่ืนหนงัสือคําขอแสดงเจตจํานงที่จะใช้

บริการในโครงการขยายความสามารถในการให้บริการตามแบบท่ีผู้ ให้บริการกําหนด 

๕.๑๓.๑.๒   การประกาศเชิญชวนต้องมีรายการละเอียดเก่ียวกบัการขยายความสามารถในการให้บริการ 

อย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

ก.  ขนาดความสามารถในการให้บริการขัน้สงูสดุและต่ําสดุที่อาจเปิดให้บริการได้ และประเภทการ

ให้บริการ 

ข.  ระยะเวลาท่ีคาดว่าอาจเร่ิมการให้บริการ และประเภทของการเปิดให้บริการ 

ค.  ข้อมลูทางเทคนิค ซึง่รวมถึงความสามารถในการให้บริการรายวนั  คณุสมบติัของแอลเอ็นจีและ

ก๊าซธรรมชาติ ช่วงเวลาของการสง่มอบ  ขนาดของเรือขนสง่แอลเอ็นจีที่อาจเทียบท่าได้ 

ความสามารถในการเก็บรักษาแอลเอ็นจีในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจี และจดุเชื่อมต่อ 

ง.  อตัราค่าบริการเบือ้งต้นโดยประมาณ ทัง้นี ้ผู้ ให้บริการจะพิจารณากําหนดอตัราค่าบริการตามที่

ได้รับความเห็นชอบจาก  กกพ. 



   

 

๒๓ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

จ. แนวทางในการพิจารณาที่จะขยายการเปิดให้บริการ ซึง่รวมถึงหลกัการที่ใช้ในการตดัสินใจใน

การขยายการเปิดให้บริการและขนาดของความสามารถในการให้บริการเพิ่มเติม 

ฉ. วิธีการจดัสรรในกรณีท่ีได้รับหนงัสือเจตจํานงมากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดความสามารถในการ

เปิดให้บริการขัน้สงูสดุ 

ช. ระยะเวลาและวิธีการย่ืนหนงัสือแสดงเจตจํานงการใช้บริการ หลกัประกนัและเอกสารประกอบ 

ซ.  รายละเอียดท่ีต้องระบใุนหนงัสือแสดงเจตจํานงการใช้บริการ ซึง่รวมถึงจุดประสงค์ในการใช้

บริการ ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ต้องการต่อปีและรายวนั ปริมาณก๊าซธรรมชาติขัน้ต่ําท่ีรับได้หาก

ได้รับการจดัสรรน้อยกว่าจํานวนท่ีต้องการ  ระยะเวลาที่ประสงค์ในการใช้บริการ จุดเชื่อมต่อ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และช่วงอตัราค่าบริการท่ีรับได้ 

ฌ. แบบสญัญาให้บริการ สญัญาเชื่อมต่อ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือ  พร้อมทัง้

หลกัประกนั 

ญ. กําหนดการในการเข้าทําสญัญา (๘)และหลกัประกนัต่างๆตามเงื่อนไขของสญัญา 

ฎ.  ขัน้ตอนการอนมุติัในการขยายความสามารถในการให้บริการ และการอนมุติัเป็นผู้ใช้บริการโดย

กกพ. 

ฏ. ข้อสงวนของผู้ให้บริการในการไม่ขยายการเปิดให้บริการหรือขยายการเปิดให้บริการน้อยกว่าท่ี

ประกาศเชิญชวน  ซึง่รวมทัง้การที่ผู้ ให้บริการได้รับหนงัสือเจตจํานงซึง่มีขนาดของความสามารถ

ในการให้บริการหรือระยะเวลาในการขอให้บริการไม่คุ้มค่าและเหมาะสมในการลงทุนหรือการ

ดําเนินงานในสว่นของการให้บริการเพิ่มเติม ไม่ว่าทางเทคนิค ทางการเงิน ทางเศรษฐศาสตร์หรือ

ในด้านอ่ืน 

๕.๑๔ การย่ืนหนังสือแจ้งเจตจาํนง 

๕.๑๔.๑   ผู้ขอใช้บริการจะต้องย่ืนหนงัสือแจ้งเจตจํานงพร้อมเอกสารประกอบการขอใช้บริการภายในเวลา

ที่กําหนดตามประกาศเชิญชวน 

๕.๑๔.๒   หากข้อมลูและเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ผู้ ให้บริการต้องแจ้งผู้ขอใช้บริการว่าต้องการข้อมลู

หรือเอกสารใดเพิ่มเติมภายในเวลาท่ีกําหนดตามประกาศเชิญชวน 

  (๘)  เพ่ิมข้อความจาก “ ญ. กําหนดการในการเข้าทําสัญญา ” เป็น “ ญ. กําหนดการในการเข้าทําสัญญา และหลักประกันต่างๆตามเงื่อนไขของสัญญา ” 

 

 

 



   

 

๒๔ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๕. ๕๑  การแจ้งผล 

ภายในเวลาท่ีกําหนดในประกาศเชิญชวนหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาท่ีผู้ประสงค์ขอใช้บริการต้องย่ืนหนงัสือ

เจตจาํนง  ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ประสงค์จะใช้บริการทราบว่าผู้ให้บริการจะเปิดให้บริการในความสามารถ

ในการให้บริการเพิ่มเติมหรือไม่ และผู้ขอใช้บริการผ่านการพิจารณาคณุสมบติัและได้รับการจดัสรรหรือไม่   

ในกรณีที่ผู้ขอบริการได้รับการจดัสรร  ผู้ให้บริการจะแจ้งปริมาณความสามารถในการให้บริการท่ีได้รับการ

จดัสรร ระยะเวลาที่ได้รับการจดัสรร อตัราค่าบริการ พร้อมข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ผู้ขอใช้บริการตอบ

ยืนยนัเป็นหนงัสือภายในเวลาที่กําหนดในประกาศเชิญชวนและดําเนินการขออนญุาตเป็นผู้ประกอบ

กิจการพลงังานจาก กกพ. ตามพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลงังาน 

ในกรณีที่มีผู้ขอใช้บริการไม่ตอบยืนยนัภายในเวลาท่ีกําหนดในประกาศเชิญชวน  ผู้ให้บริการมีสิทธิจดัสรร

ให้ผู้ขอใช้บริการที่มีคณุสมบติัครบถ้วนและอยู่ในลําดบัต่อไปตามข้อ ๕.๑๗ หรือออกประกาศเชิญชวนใหม่

ได้ 

๕.๑๖ การลงนามในสัญญาให้บริการ 

หลงัจากผู้ให้บริการได้รับการยืนยนัจากผู้ขอใช้บริการท่ีได้รับการคดัสรรทกุราย ผู้ให้บริการจะจดัทํา

แผนการขยายการให้บริการเพื่อนําเสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และให้ผู้ใช้บริการและผู้

เชื่อมต่อดําเนินการลงนามในสญัญาให้บริการและสญัญาเชื่อมต่อ (หากมี) ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 

ส่วน จ. คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ 

๕.๑๗  คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ 

คณุสมบติัของผู้ขอใช้บริการ รวมถึงคณุสมบติัทางด้านเทคนิคและคณุสมบติัทางด้านการเงิน หลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้บริการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ ให้บริการกําหนดซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนด

นี ้

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ เชื่อมต่อ การพิจารณาคณุสมบติัของผู้ขอใช้บริการจะรวมไปถึงการพจิารณา

คณุสมบติัของผู้ เชื่อมต่อตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖.๒ 

๕.๑๘ คุณสมบัติพืน้ฐาน 

ผู้ขอใช้บริการต้องมีคณุสมบติัอ่ืนๆ ดงัต่อไปนี ้



   

 

๒๕ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ก.  มีคณุสมบติัครบถ้วนในการเป็นผู้ประกอบกิจการพลงังานตามระเบียบของ กกพ.ว่าด้วยการ

ขอรับใบอนญุาตและการขออนญุาตการประกอบกิจการพลงังาน  

 ข. หากได้รับเลือกให้เป็นผู้ใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริการต้องสามารถเข้าทําสญัญาซือ้แอลเอ็นจ ี สญัญา

ขายก๊าซธรรมชาติ (ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมิได้เป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเอง)  และสญัญาเชื่อมต่อ 

(ในกรณีที่ต้องมีการสง่ก๊าซธรรมชาติผ่านบุคคลท่ีสาม ณ จดุสง่มอบก๊าซธรรมชาติ) ในปริมาณ 

คณุภาพและเวลาที่สง่มอบท่ีสอดคล้องกบัปริมาณ คณุภาพและเวลาท่ีสง่มอบตามที่ขอใช้บริการ 

(๙)ค.  คณุสมบติัอ่ืนๆตามเอกสารท่ีกําหนดไว้ในประกาศเชิญชวน 

๕.๑๙ ข้อกาํหนดเกี่ยวกับหลักประกัน 

ผู้ขอใช้บริการต้องย่ืนหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคาร   หรือ Standby letter of credit ที่ออกโดยธนาคารที่

เป็นที่ยอมรับของผู้ให้บริการ ในวงเงินตามท่ีประกาศโดยผู้ ให้บริการ ภายในเวลาที่กําหนดในประกาศเชิญ

ชวน นบัแต่วนัที่ผู้ขอใช้บริการย่ืนคําขอรับบริการทางเว็บไซด์เพื่อเป็นการประกนัการเข้าทําสญัญา

ให้บริการหากผู้ขอใช้บริการได้รับเลือกให้เป็นผู้ใช้บริการ ซึง่ผู้ ให้บริการจะสง่คืนหนงัสือคํา้ประกนัหรือ

Standby letter of credit ให้แก่ผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าทําสญัญาให้บริการกบัผู้ใช้บริการ   

๕.๒๐ รายละเอียดเอกสารสําหรับการขอใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี 

๕.๒๐.๑   บุคคลใดท่ีประสงค์ขอใช้บริการในตลาดแรกและตลาดรองต้องย่ืนคําขอเป็นผู้ใช้บริการกบัผู้

ให้บริการตามวิธีการที่กําหนดในข้อนี ้ ทัง้นีไ้ม่รวมถึงผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

ตามสิทธิเดิม  

๕.๒๐.๒    ในการย่ืนขอเป็นผู้ใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งข้อมลูดงัต่อไปนีแ้ก่ผู้ให้บริการ  

ก.  ความประสงค์ในการใช้บริการในตลาดแรกหรือตลาดรอง 

ข. ปริมาณความต้องการความสามารถในการใช้บริการ โดยระบเุป็นเป็นรายวนัและรายปี 

ค  ระยะเวลาของการใช้บริการ และวนัเร่ิมต้นการสง่มอบแอลเอ็นจี 

ง.  ประเภทของการใช้บริการ ว่าเป็นประเภทแบบ แน่นอน (firm) หรือไม่แน่นอน (non-firm) 

จ. แหลง่ผลิตและประเทศที่ผลิตแอลเอ็นจี 

ฉ. คณุสมบติัและขนาดของเรือขนสง่แอลเอ็นจี ที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้ในการขนส่งแอลเอ็นจี

มายงัท่าเทียบเรือของสถานี และท่าเรือที่ขนสง่แอลเอ็นจีจากแหลง่ผลิต 

  (๙)  เพ่ิมข้อ  ๕.๑๘ (ค) “ คุณสมบัติอื่นๆ ตามเอกสารท่ีกําหนดไว้ในประกาศเชิญชวน ”   

 

 

 



   

 

๒๖ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ช.  ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเป็นผู้ใช้บริการในตลาดรอง ผู้ขอใช้บริการต้องระบุชื่อ

ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะโอนสิทธิและหน้าท่ีให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 

พร้อมกนันัน้ ผู้ขอใช้บริการต้องสง่เอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้แก่ผู้ให้บริการ ณ สํานกังานของผู้ให้บริการใน

กรุงเทพมหานคร ตามที่ระบใุนประกาศเชิญชวน เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาการขอใช้บริการสถานี 

๑. เอกสารเก่ียวกบันิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจตามที่ผู้ขอใบอนญุาตประกอบ

กิจการพลงังานต้องย่ืนให้แก่ กกพ. ตามท่ีกําหนดในระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนญุาต

และการอนุญาตการประกอบกิจการพลงังาน 

๒.  สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการพลงังานท่ีเก่ียวข้อง 

๓.  เอกสารยืนยนัว่าผู้ใช้บริการสามารถเข้าทําสญัญาซือ้แอลเอ็นจี  สญัญาขนสง่แอลเอ็นจี  สญัญา

ขายก๊าซธรรมชาติ (ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการมิได้เป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเอง) และสญัญาเชื่อมต่อ (ใน

กรณีท่ีต้องมีการเชื่อมต่อกบัระบบสง่ก๊าซธรรมชาติที่จุดส่งมอบ) ในปริมาณ คณุภาพและเวลาท่ี

สง่มอบที่สอดคล้องกบัปริมาณ คณุภาพและเวลาท่ีสง่มอบตามที่ขอใช้บริการ 

๔.  เอกสารยืนยนัว่าแอลเอ็นจีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในข้อ ๕.๓๑  และเรือที่ใช้ในการ

ขนสง่แอลเอ็นจีเป็นเรือที่มีคณุสมบติัครบถ้วนในการเดินเรือในน่านนํา้ไทยตามพระราชบญัญัติ

การเดินเรือและตามมาตรฐานเรือขนสง่แอลเอ็นจีระหว่างประเทศ 

๕.ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเป็นผู้ใช้บริการในตลาดรอง เอกสารยืนยนัจากผู้ ใช้บริการว่าตน

ประสงค์ที่จะโอนสิทธิและหน้าที่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการในกรณีการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญา

ให้บริการ 

๖. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่ใช่ผู้ เชื่อมต่อ เอกสารยืนยนัว่าผู้ เชื่อมต่อมีคณุสมบติัตามที่กําหนดไว้ใน

ข้อ ๖.๒ ของข้อกําหนดนี ้

การแจ้งใดๆที่ผู้ ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการ ผู้ เชื่อมต่อ หรือ ผู้ ให้บริการต้องกระทําภายใต้ข้อกําหนดนีส้ามารถ

กระทําได้โดยดําเนินการดงัต่อไปนี ้

๑. สง่โดยการนําสง่หนงัสือไปยงัที่อยู่ของ ผู้ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการ ผู้ เชื่อมต่อ หรือ ผู้ ให้บริการ 

แล้วแต่กรณี โดยให้มีผลเมื่อได้จดัสง่หนงัสือดงักลา่ว 

๒. สง่ทางไปรษณีย์ไปยงัที่อยู่ของ ผู้ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการ ผู้ เชื่อมต่อ หรือ ผู้ให้บริการ แล้วแต่กรณี 

โดยให้มีผลเมื่อครบกําหนด สาม (๓) วนั นบัตัง้แต่วนัที่ส่งหนงัสือดงักลา่ว 

๓. ในกรณีของผู้ให้บริการ โดยผ่านการประกาศใน เว็บไซต์ หรือ 



   

 

๒๗ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๔. วิธีการอ่ืนๆตามที่ผู้ ให้บริการได้ประกาศใน เว็บไซต์ 

๕.๒๑ ขัน้ตอนการพิจารณาอนุญาตการใช้บริการ 

ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีจะพิจารณาอนญุาตการใช้บริการตามขัน้ตอนดงันี ้

๕.๒๑.๑ ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ในการเป็นผู้ใช้บริการในตลาดแรก  

เมื่อผู้ให้บริการพิจารณาว่าผู้ขอใช้บริการมีคณุสมบติัครบถ้วนและได้รับการจดัสรรให้เป็นผู้ใช้บริการตาม

บทที่ ๕ ส่วน จ. แล้ว 

๕.๒๑.๒ ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ในการเป็นผู้ใช้บริการในตลาดรอง 

เมื่อผู้ให้บริการพิจารณาว่าผู้ขอใช้บริการมีคณุสมบติัครบถ้วน  และ (ก) ก่อนท่ีผู้ขอใช้บริการจะทําสญัญา

โอนสิทธิในการใช้บริการกบัผู้ใช้บริการรายเดิม ในกรณีท่ีเป็นการซือ้ขายสิทธิและหน้าที่ตามสญัญา

ให้บริการ หรือ (ข) เมื่อผู้ให้บริการพิจารณาว่าเกิดกรณี Use-It-Or-Lose-It ซึง่เกิดขึน้ตามข้อ ๗.๓.๓ 

๕.๒๒ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการใช้บริการ 

ผู้ให้บริการต้องระบรุะยะเวลาในการพิจารณาอนญุาตการใช้บริการในประกาศเชิญชวน โดยคํานึงถึงความ

เท่าเทียมกนัของผู้ขอใช้บริการทกุราย 

 

ส่วน ฉ. การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ 

๕.๒๓ การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ  

ผู้ให้บริการต้องจดัสรรการให้บริการตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

๕.๒๓.๑  การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิม (Grandfathered Basis) 

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการจดัสรรความสามารถในการให้บริการ   แก่ผู้ใช้บริการตามสญัญาซือ้ขายก๊าซ

ธรรมชาติ ข้อผกูพนัหรือข้อตกลงการซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ ข้อผกูพนัหรือข้อตกลงการใช้บริการระบบสง่

ก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีท่ีมีอยู่เดิมก่อนที่ข้อกําหนดนีม้ีผลบงัคบัใช้ 

๕.๒๓.๒   ตลาดแรก 

๕.๒๓.๒.๑  การให้บริการในระยะกลางและระยะยาว 

การให้บริการในระยะกลางและระยะยาวผู้ให้บริการควรระบถึุงความสามารถคงเหลือจากการให้บริการแก่

ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิม (Grandfathered Basis) ตามข้อ ๕.๒๓.๑ และภายหลงัการจดัทําการขยายการ



   

 

๒๘ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ให้บริการ (Open Season) ตามช้อ ๕.๒๓.๒.๒ ของสถานีท่ีมีการขยายความสามารถและผู้ให้บริการระบุ

ถึงกระบวนการจอง เช่น  

ก. การเปิดจองภายใต้ระยะเวลาท่ีกําหนด และวิธีการจอง 

ข.  ความต้องการที่จะใช้บริการของผู้ขอใช้ที่จะมีข้อผกูมดัทางสญัญา  

 (๑). ปริมาณการใช้ขัน้ต่ํา  

 (๒). ปริมาณการใช้ขัน้สงูสดุ 

โดยในกรณีท่ีมีความสามารถคงเหลือภายหลงัการจดัทําการขยายการให้บริการ (Open Season) ผู้

ให้บริการจะพิจารณาจดัสรรตามสิทธิที่ผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน (First Come First Served) ตามข้อ ๕.๒๔ 

๕.๒๓.๒.๒  การพิจารณาจัดสรรการให้บริการ (ระยะกลางและระยะยาว) 

ผู้ให้บริการจะพิจารณาจดัสรรการจดัทําการขยายการให้บริการ (Open Season)แก่ผู้ประสงค์จะขอใช้

บริการระยะกลางและระยะยาวตามหลกัการดงัต่อไปนี ้

ก.  ในกรณีที่มีขนาดของความสามารถในการให้บริการที่มีผู้ประสงค์ที่จะใช้บริการน้อยกว่าหรือ

เท่ากบัขนาดของความสามารถในการให้บริการสงูสดุของผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการทกุรายมีสิทธิ

ที่จะใช้บริการ 

ข. ในกรณีที่มีผู้ขอใช้บริการในปริมาณท่ีมากกว่าขนาดของความสามารถในการให้บริการสงูสดุ  ผู้

ให้บริการจะจดัสรรให้แก่ผู้ใช้บริการโดยให้ความสําคญัในลําดบัดงัต่อไปนี ้

(๑) ผู้ที่มีความประสงค์ท่ีจะใช้บริการที่มีระยะเวลาท่ียาวกว่าและปริมาณท่ีมากกว่า

จะมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาก่อน 

(๒) ในกรณีที่มีผู้ขอใช้บริการในระยะเวลาที่เท่ากนั 

• การจดัสรรจะใช้ระบบแบ่งตามสดัสว่น เช่น ถ้าผู้ขอขอในปริมาณที่เท่ากนั   

• แต่หากการจดัสรรในสดัสว่นที่เท่ากนัเกิดผลให้ปริมาณความสามารถในการ

ให้บริการต่อผู้ขอใช้บริการรายใดน้อยกว่าปริมาณความสามารถขัน้ต่ําที่ผู้ขอ

ใช้บริการระบ ุผู้ขอใช้บริการรายนัน้จะไม่ได้รับการจดัสรร  

• สําหรับปริมาณความสามารถที่ไม่ได้ทําการจดัสรรต่อผู้ใด จะต้องทําการ

จดัสรรให้ผู้ขอใช้บริการรายอ่ืน ตราบเท่าท่ีปริมาณที่จดัสรรสงูกว่าหรือ



   

 

๒๙ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

เทียบเท่ากบัขัน้ต่ําของปริมาณความสามารถในการให้บริการที่ผู้ขอใช้บริการ

รายนัน้ระบไุว้ 

ทัง้นี ้ผู้ ให้บริการสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดให้บริการในส่วนเพิ่มในกรณีท่ีผู้ให้บริการเห็นว่าปริมาณและ

ระยะเวลาการให้บริการตามท่ีแจ้งความประสงค์มาภายในกําหนดการย่ืนหนงัสือแสดงเจตจํานงนัน้ไม่

คุ้มค่าต่อการลงทนุเพื่อขยายความสามารถในการให้บริการ และผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปิด

ให้บริการในสว่นขยายหากปริมาณการใช้ความสามารถในการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้รวมกนัต่ํากว่าจํานวนขัน้

ต่ําที่ผู้ ให้บริการกําหนดในประกาศเชิญชวน 

๕.๒๓.๓    ตลาดรอง 

ผู้ให้บริการจะให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการดงัต่อไปนี ้

ก. ผู้ที่ได้รับสิทธิจากการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาให้บริการจากผู้ใช้บริการรายก่อน   

ข.  ผู้ได้รับการจดัสรรหรือซือ้ขายสิทธิในกรณี Use-It-Or-Lose-It ตามข้อ ๕.๒๙.๙ และ 

ค. ผู้ใช้บริการท่ีประสงค์จะใช้บริการระยะสัน้ตามข้อ ๕.๒๓.๓.๑ 

ตามสิทธิที่ผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน ที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามที่ผู้ ให้บริการกําหนด (First Come First 

Served Basis) ในกรณีที่การโอนสิทธิหรือการขายสิทธิภายใต้ข้อ (ก) หรือ (ข) เป็นการโอนให้กบัผู้ให้

บริการเป็นผู้ ดําเนินการ 

๕.๒๓.๓.๑   การให้บริการในระยะสัน้ 

ผู้ให้บริการต้องจดัสรรปริมาณความสามารถในการให้บริการของสว่นขยายอย่างน้อยร้อยละ ๕ ให้กบั

ผู้ใช้บริการท่ีประสงค์จะใช้บริการระยะสัน้ที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีประกาศโดยผู้ให้บริการตามสิทธิที่ผู้

มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน โดยปริมาณความสามารถในการให้บริการจะต้องสอดคล้องกบัความสามารถท่ี

เหลืออยู่และมีระยะเวลาในการให้บริการไม่เกินหนึ่ง (๑) ปี 

๕.๒๔ การจดัสรรความสามารถในการให้บริการท่ีเหลืออยู่จากตลาดแรกและตลาดรองให้แก่

ผู้ใช้บริการ 

ในกรณีที่ผู้ ให้บริการมีความสามารถในการให้บริการมากกว่าความสามารถในการให้บริการที่ได้จดัสรร

ให้แก่ผู้ใช้บริการตามสญัญาให้การบริการที่มีอยู่ นอกจากกรณี Use-It-Or-Lose-It  ผู้ ให้บริการต้อง

ประกาศเชิญชวนให้ย่ืนความประสงค์ในการใช้ความสามารถในการให้บริการที่เหลือในเว็บไซต์เพื่อ

เผยแพร่ข้อมลูให้แก่สาธารณะเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ขอใช้บริการที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามที่กําหนดดงัต่อไปนี ้ 



   

 

๓๐ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ก.  สิทธิการใช้บริการที่เหลืออยู่ทัง้จากตลาดแรกและตลาดรองต้องจดัสรรให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้ขอ

ใช้บริการที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามบทที่ ๕ สว่น จ. ตามลําดบัท่ีได้รับคําขอที่สมบรูณ์ตามสิทธิที่

ผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน (First Come First Served) จนกระทัง่สิทธิในการใช้บริการท่ียงัเหลืออยู่

ทัง้หมดได้รับการจดัสรร  

ข. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเกินกว่าขนาดความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่และขนาด

ความสามารถในการใช้บริการขัน้ต่ําที่ผู้ประสงค์จะใช้บริการแจ้งไว้สงูกว่าขนาดการให้บริการที่

เหลืออยู่เน่ืองจากมีหลงัการจดัสรรให้ตามลําดบัก่อนตามข้อ ๕.๒๓.๒.๑ (ข.) ผู้ให้บริการต้องแจ้ง

ให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงขนาดความสามารถในการให้บริการที่ต่ํากว่าคําขอของผู้ขอใช้บริการ ผู้

ขอใช้บริการมีสิทธิที่จะแก้ไขขนาดความสามารถที่ขอใช้หรือยกเลิกคําขอการจดัสรรได้ 

ค.  หากความสามารถในการให้บริการท่ีพร้อมให้บริการที่เหลืออยู่สําหรับการจดัสรรน้อยกว่า

ปริมาณที่แสดงเจตจํานงในหนงัสือแสดงเจตจํานงของผู้มีคณุสมบติัครบถ้วนในลําดบัต่อไป ผู้

ให้บริการจะจดัสรรความสามารถในการให้บริการเป็นบางสว่นตามปริมาณความสามารถในการ

ให้บริการท่ีเหลืออยู่ 

๕.๒๕ การประกาศความสามารถในการให้บริการท่ีเหลืออยู่ 

ผู้ให้บริการจะประกาศความสามารถในการให้บริการท่ีเหลืออยู่ตามประเภทสญัญาการใช้ความสามารถใน

การให้บริการ อย่างน้อยปีละครัง้ และมีการปรับปรุงข้อมลูในการประกาศทางเว็บไซต์ทนัทีเมื่อผู้ให้บริการ

ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 

ความสามารถในการให้บริการที่เหลือท่ีผู้ ให้บริการจะออกประกาศความสามารถคงเหลือทางเว็บไซต์

ประกอบด้วย 

 ๕.๒๕.๑ ความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่จากการประกาศจองเมื่อมีการขยายระบบ 

 ๕.๒๕.๒ ความสามารถในการให้บริการท่ีเหลืออยู่รวมหลงัจากมีการจดัสรร 

  ก. ระยะกลาง และ ระยะยาว 

  ข. ระยะสัน้ 

 ๕.๒๕.๓ ความสามารถคงเหลือจากการประกาศจองการให้บริการระยะสัน้ในตลาดแรก 

 ๕.๒๕.๔ ความสามารถคงเหลือจากการคืนสิทธ์ิของผู้ใช้บริการที่มีขึน้ 

 ๕.๒๕.๕ ความสามารถคงเหลือจากการเสียสิทธ์ิ Use-It-Or-Lose-It 

 ๕.๒๕.๖ ข้อมลูเก่ียวกบั Slot ที่ได้มีการจองไว้แล้วและ Slot ที่เหลืออยู่ 



   

 

๓๑ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๕.๒๖ การย่ืนคาํขอใช้ความสามารถในการให้บริการท่ีเหลืออยู่ 

ผู้ให้บริการจะประกาศเชิญชวนให้ผู้มีความประสงค์ท่ีจะใช้บริการความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่ 

โดยในประกาศเชิญชวนต้องมีรายการละเอียดเก่ียวกบัความสามารถในการให้บริการท่ีเหลืออยู่ ซึง่รวมถึง 

ก.  ขนาดความสามารถในการให้บริการท่ีเหลืออยู่  

ข.  ระยะเวลาในการให้บริการ และประเภทการให้บริการ 

ค.  ข้อมลูทางเทคนิค ซึง่รวมถึงความสามารถในการให้บริการรายวนั  คณุสมบติัของแอลเอ็นจีและ

ก๊าซธรรมชาติ ช่วงเวลาของการสง่มอบ  ขนาดของเรือขนสง่แอลเอ็นจีที่อาจเทียบท่าได้ 

ความสามารถในการเก็บรักษาแอลเอ็นจีในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจี และจดุเชื่อมต่อ 

ง.  อตัราค่าบริการ 

จ. วิธีการจดัสรรในกรณีท่ีได้รับหนงัสือเจตจํานงมากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดความสามารถในการ

ให้บริการท่ีเหลืออยู่ 

ฉ. ระยะเวลาและวิธีการย่ืนหนงัสือแสดงเจตจํานงในการใช้บริการ หลกัประกนัและเอกสารประกอบ 

ช.  รายละเอียดท่ีต้องระบใุนหนงัสือแสดงเจตจํานงการใช้บริการ ซึง่รวมถึงจุดประสงค์ในการใช้

บริการ ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ต้องการต่อปีและรายวนั ปริมาณก๊าซธรรมชาติขัน้ต่ําที่รับได้หาก

ได้รับการจดัสรรน้อยกว่าจํานวนท่ีต้องการ  ระยะเวลาที่ประสงค์ในการใช้บริการ จุดเชื่อมต่อ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด และช่วงอตัราค่าบริการที่รับได้ 

ซ.  แบบสญัญาให้บริการ สญัญาเชื่อมต่อ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือ  พร้อมทัง้

หลกัประกนั 

ฌ. กําหนดการในการเข้าทําสญัญา 

ญ. ขัน้ตอนการอนมุติัเป็นผู้ใช้บริการโดย กกพ. 

๕.๒๗ การกาํหนดจาํนวน Slot การใช้บริการรายปีท่ีสามารถปฎิบัติได้ 

จํานวน Slot การใช้บริการรายปีที่สามารถปฏิบติัได้อาจต่ํากว่าจํานวน Slot การใช้บริการสงูสดุต่อปีอนั

เนื่องจากข้อจํากดัดงัต่อไปนี:้  

ก.  ผลกระทบของจํานวน Slot การใช้บริการต่อผู้ใช้บริการทุกรายอย่างเป็นธรรม  

ข.  ข้อจํากดัในการกําหนดตารางเวลาที่เก่ียวข้องกบัการผลิตและขนสง่แอลเอ็นจี 



   

 

๓๒ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ค.  ความจําเป็นในการยืดหยุ่นการให้บริการการขนถ่ายตามที่ผู้ ใช้บริการร้องขอ โดยไม่กระทบต่อ

ผู้ใช้บริการรายอ่ืน 

ง. การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิม  

จ. การซ่อมบํารุง 

ฉ. สภาพอากาศท่ีเลวร้าย 

ช. การเดินทางไปกลบัของเรือขนสง่แอลเอ็นจีระหว่างท่าเรือที่ขนถ่ายแอลเอ็นจีขึน้เรือขนสง่และ

สถานีแอลเอ็นจี  

๕.๒๗.๑ ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีต้องเปิดเผยจํานวน Slot การใช้บริการสงูสดุต่อปีและจํานวน Slot การ

ใช้บริการรายปีที่สามารถปฏิบติัได้ในเว็บไซต์ของตน 

๕.๒๘ การคืนสิทธิโดยสมัครใจของผู้ใช้บริการในการใช้ความสามารถในการใช้บริการท่ีได้รับ

การจดัสรร 

๕.๒๘.๑ ผู้ใช้บริการมีสิทธิคืนความสามารถในการใช้บริการท่ีได้รับจดัสรร แต่ไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการ

ให้กบัผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการมีสิทธิท่ีจะนําความสามารถในการใช้บริการดงักลา่วมาจดัสรรใหม่ได้ 

๕.๒๘.๒ การคืนความสามารถดงักลา่วอาจเป็นการคืนเฉพาะช่วงเวลาได้ 

๕.๒๘.๓   ผู้ใช้บริการที่คืนความสามารถในการใช้บริการที่ได้รับจดัสรรจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าบริการท่ี

เก่ียวข้องกบัความสามารถในการใช้บริการที่ได้รับจดัสรรในสว่นที่คืนการใช้ไปแล้วจนกว่าความสามารถใน

การใช้บริการนัน้จะได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ใช้บริการรายใหม่ 

๕.๒๘.๔  เมื่อผู้ใช้บริการไม่ต้องการใช้สิทธิความสามารถไม่ว่าจะเป็นในกรณีชัว่คราว หรือกรณีถาวร และ

ได้แจ้งต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องนําข้อมลูนัน้มาประกาศต่อสาธารณะชนในเว็บไซต์โดยทนัที ตาม

ข้อ ๕.๒๖ 

๕.๒๙ การซือ้ขายความสามารถในการใช้บริการระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน 

๕.๒๙.๑  ผู้ใช้บริการสามารถซือ้ขายสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการให้แก่ผู้มีคณุสมบติัครบถ้วน

ตามข้อกําหนดนี ้โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงปริมาณความสามารถในการใช้บริการของ

ผู้ใช้บริการที่ซือ้ขาย และทําการซือ้ขายดงักลา่วภายในสี่สิบห้า (๔๕) วนัก่อนวนัสง่มอบ  

ความสามารถในการให้บริการตามสญัญาให้บริการท่ีได้รับจากผู้ให้บริการในตลาดแรก  สามารถนําไปซือ้

ขายได้ในตลาดรอง การซือ้ขายสิทธิในความสามารถในการใช้บริการดงักล่าวต้องไม่มีข้อกําหนดอนัอาจ



   

 

๓๓ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

กระทบถึงสิทธิในความสามารถในการใช้บริการของผู้ใช้รายอ่ืน เช่น ไม่มีการแปลี่ยนแปลงปริมาณหรือ

กําหนดการรับมอบแอลเอ็นจีหรือสง่มอบก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้

ให้บริการ ซึง่จะพิจารณาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

๕.๒๙.๒  ผู้ใช้บริการอาจเสนอขายสิทธิในการใช้บริการของตนที่ได้รับการจดัสรรแล้วตามสญัญาให้บริการ

และไม่ต้องการในการดําเนินการของตนบางสว่นหรือทัง้หมดโดยชัว่คราวหรือถาวรโดยผ่านเว็บไซต์  

๕.๒๙.๓  ผู้ใช้บริการอาจกําหนดข้อจํากดัในการขายสิทธิการใช้บริการที่จดัสรรไปแล้ว แต่ต้องเปิดเผย

ข้อจํากดัดงักล่าวในเว็บไซต์ 

๕.๒๙.๔  ผู้ให้บริการไม่จําเป็นต้องตรวจสอบหรือให้ข้อมลูทางเว็บไซต์ว่าสิทธิการใช้บริการที่มีการเสนอ

ขายในตลาดรองนัน้อยู่ภายใต้ข้อจํากดัใดหรือผู้ใช้บริการที่เสนอขายนัน้ได้มีการผิดสญัญาตามสญัญา

ให้บริการหรือไม่  

๕.๒๙.๕  ผู้ประสงค์ที่จะซือ้สิทธิในการใช้บริการตามคําเสนอขายของผู้ใช้บริการต้องมีคณุสมบติัตามท่ี

กําหนดไว้ในบทท่ี ๕ สว่น จ. และต้องรับไปทัง้สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการซือ้

ขาย 

๕.๒๙.๖  เมื่อผู้ขายและผู้ซือ้ได้ตกลงกนัในเงื่อนไขและข้อกําหนดสําหรับการซือ้ขายแล้ว ผู้ขายต้องแจ้งให้

ผู้ให้บริการทราบเพื่อลงนามในการให้ความยินยอมในการซือ้ขายในกรณีท่ีผู้ซือ้เป็นผู้ ใช้บริการอยู่ก่อนแล้ว   

ในกรณีที่ผู้ซือ้ไม่เป็นผู้ใช้บริการอยู่ก่อน  ผู้ขายต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบและผู้ซือ้ต้องขอเข้าใช้บริการ

ตามข้อ ๕.๑๗ และได้รับการอนมุติัจาก กกพ. และผู้ให้บริการก่อน ผู้ขายจึงจะให้ความยินยอมในการซือ้

ขาย 

เมื่อผู้ให้บริการลงนามให้ความยินยอมในการซือ้ขายแล้ว ผู้ให้บริการต้องบนัทกึการซือ้ขายไว้ในทะเบียน

ข้อมลู ซึง่ กกพ.สามารถตรวจสอบได้ 

๕.๒๙.๗  การซือ้ขายสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการระหว่างผู้ใช้บริการตามข้อนี ้จะไม่ถือว่า

เป็นการทําให้ความรับผิดชอบในการชําระค่าบริการที่เก่ียวกบัความสามารถในการให้บริการส่วนนัน้ของ

ผู้ใช้บริการรายเดิมต่อผู้ให้บริการหมดไปหรือลดลง 

๕.๒๙.๘  ผู้ให้บริการจะมีสิทธิปฏิเสธการโอนดงักล่าวได้หากผู้ใช้บริการเดิมยงัคงมหีนีค้้างชําระใดต่อผู้

ให้บริการ  เว้นแต่ผู้ รับโอนผกูพนัตนท่ีจะชําระหนีท้ี่ค้างชําระจนครบถ้วนให้แก่ผู้ให้บริการก่อนท่ีผู้ให้บริการ

มีหน้าที่ท่ีจะรับแอลเอ็นจีจากเรือขนสง่แอลเอ็นจีของผู้ใช้บริการรายใหม่ 

 



   

 

๓๔ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๕.๒๙.๙ Use-It-Or-Lose-It 

ในกรณีที่มีความสามารถคงเหลือจากการเสียสิทธิ Use-It-Or-Lose-It เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการ

ภายในระยะเวลาท่ีผู้ให้บริการกําหนดตามข้อ ๗.๓.๓ และไม่มีการซือ้ขายตามข้อ ๕.๒๙.๑ ผู้ให้บริการมี

สิทธิที่จะดําเนินการแทนผู้ใช้บริการในการจดัการความสามารถคงเหลือจากการเสียสิทธิดงักลา่ว ทัง้นี ้

ผู้ ใช้บริการท่ีเสียสิทธิยงัคงมีหน้าท่ีชําระค่าบริการในอตัราค่าบริการเท่าเดิม ในกรณีท่ีผู้ให้บริการสามารถ

ขายสิทธิดงักล่าวแก่ผู้ ใช้บริการรายอ่ืนได้ในอตัราค่าบริการเท่าเดิม ผู้ให้บริการจะไม่เรียกเก็บค่าบริการกบั

ผู้ใช้บริการท่ีเสียสิทธิ เว้นแต่กรณีที่ผู้ ให้บริการไม่สามารถขายสิทธิดงักล่าวแก่ผู้ ใช้บริการรายอ่ืนได้ในอตัรา

ค่าบริการเท่าเดิมผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบสว่นต่างระหว่างอตัราค่าบริการเดิมกบัอตัราค่าบริการที่ผู้

ให้บริการขายได้ 

 

ส่วน ช. ข้อกาํหนดด้านเทคนิค 

๕.๓๐ ข้อกาํหนดด้านเทคนิคและมาตรฐานสําหรับการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี 

ผู้ให้บริการต้องจดัทําข้อกําหนดด้านเทคนิคและมาตรฐานสําหรับการใช้สถานีแอลเอ็นจีดงัต่อไปนี ้ซึง่

ผู้ ใช้บริการ ผู้ เชื่อมต่อ และผู้ประกอบการเรือขนสง่ต้องปฏิบติัตาม 

ก. ข้อมลูสถานีแอลเอ็นจี และขัน้ตอนการปฏิบติัการรับเรือขนสง่แอลเอ็นจี  

ข. ขัน้ตอนการอนมุติัเรือขนสง่แอลเอ็นจีสําหรับสถานีแอลเอ็นจี  

ค.  ข้อกําหนดการเชื่อมต่อกบัสถานีแอลเอ็นจี  

ง.  คู่มือการปฏิบติังานที่สถานีแอลเอ็นจี  

จ.  คู่มือการวดัแอลเอ็นจีของสถานีแอลเอ็นจี  

ฉ. คู่มือการวดัก๊าซธรรมชาติของสถานี  

๕.๓๑ คุณสมบัติของแอลเอ็นจี 

๕.๓๑.๑  แอลเอ็นจีที่รับมอบ ณ จดุรับมอบแอลเอ็นจีต้องมีองค์ประกอบแต่ละชนิดซึง่อยู่ในขัน้ต่ําและขัน้

สงูไม่เกินตามที่สถานีกําหนด(๑๐) ในภาคผนวก 

๕.๓๑.๒   แอลเอ็นจีท่ีรับมอบ ณ จุดรับมอบแอลเอ็นจีต้องมีสิ่งเจือปนใดไม่เกินมาตรฐานตามที่ผู้ ให้บริการ

กําหนด 

 (๑๐)  ข้อ ๕.๓๑.๑  แก้ไขข้อความจาก “ แอลเอ็นจีท่ีรับมอบ ณ จุดรับมอบแอลเอ็นจีต้องมีองค์ประกอบแต่ละชนิดซ่ึงอยู่ในข้ันตํ่าและข้ันสูงไม่เกินตามกําหนด 

ดังต่อไปน้ี ”  เป็น “ แอลเอ็นจีท่ีรับมอบ ณ จุดรับมอบแอลเอ็นจีต้องมีองค์ประกอบแต่ละชนิดซ่ึงอยู่ในข้ันตํ่าและข้ันสูงไม่เกินตามท่ีสถานีกําหนดใน

ภาคผนวก ” 

 



   

 

๓๕ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๕.๓๑.๓   ผู้ใช้บริการแสดงเอกสารยืนยนัท่ีออกโดยผู้ผลิตแอลเอ็นจว่ีาแอลเอ็นจีทัง้หมดที่ผู้ ให้บริการรับ

มอบ ณ จดุรับมอบแอลเอ็นจีเป็นไปตามคณุสมบติัที่ระบใุนข้อ ๕.๓๑.๑ ข้างต้น  ก่อนการรับมอบแอลเอ็นจี

ในแต่ละครัง้ภายในสี่สิบแปด (๔๘) ชัว่โมง   นบัจากเรือออกจากท่าที่ขนถ่ายแอลเอ็นจีลงเรือ   หรือตาม

ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยไม่สง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานของผู้ให้บริการ 

๕.๓๑.๔  ในกรณีที่แอลเอ็นจทีี่รับมอบที่จดุรับมอบแอลเอ็นจีมีสิ่งเจือปนใดเกินกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ 

๕.๓๑.๑ และสิ่งเจือปนได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานีหรือผู้ได้รับก๊าซธรรมชาติที่มีการปนเปือ้น  

ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เพื่อชดใช้ความเสียหายอนัเกิดแก่สถานี ผู้ขนสง่ก๊าซ

ธรรมชาติและผู้ได้รับก๊าซธรรมชาติที่มีการปนเปือ้น 

๕.๓๑.๕   ก๊าซธรรมชาติที่ต้องสง่มอบ ณ จดุสง่มอบก๊าซธรรมชาติต้องมีคณุสมบติัตามที่(๑๑)สถานีแอลเอ็นจี 

กําหนดในภาคผนวก 

๕.๓๑.๖   หากแอลเอ็นจีที่รับมอบ ณ จดุรับมอบแอลเอ็นจีเป็นไปตามคณุสมบติัที่กําหนด  ผู้ให้บริการต้อง

สง่มอบก๊าซธรรมชาติที่เป็นไปตามคณุสมบติัที่ระบใุนข้อ ๕.๓๑.๑ ณ จดุสง่มอบก๊าซธรรมชาติ 

เมื่อผู้ใช้บริการทราบว่าแอลเอ็นจีท่ีมีอยู่และท่ีคาดว่าจะให้สถานีรับมอบไมเ่ป็นตามคณุสมบติัที่กําหนดใน

ข้อ ๕.๓๑.๑ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผู้ให้บริการเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีถึงรายละเอียดของคณุสมบติั 

สิ่งเจือปนและปริมาณแอลเอ็นจีที่ไม่เป็นไปตามคณุสมบติั  สาเหตขุองการไม่เป็นไปตามข้อกําหนด         

ช่วงเวลาสําหรับการรับมอบแอลเอ็นจี  และผลกระทบที่ผู้ ให้บริการ ผู้ เชื่อมต่อ ผู้ขนสง่ก๊าซธรรมชาติและ

ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติจะได้รับอนัเน่ืองจากการรับมอบแอลเอ็นจีที่ไม่เป็นไปตามคณุสมบติัที่กําหนด  

หากผู้ให้บริการทราบถึงหรือได้รับแจ้งว่าแอลเอ็นจีท่ีรับมอบ ณ จดุรับมอบแอลเอ็นจีไม่เป็นไปตาม

คณุสมบติัที่กําหนด  ผู้ให้บริการต้องแจ้งผู้ใช้บริการทกุรายในขณะนัน้ทราบโดยทนัทีถึงรายละเอียดของ

คณุสมบติั สิ่งเจือปนและปริมาณแอลเอ็นจีที่ไม่เป็นไปตามคณุสมบติั สาเหตขุองการไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนด  คณุสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะได้รับและสิ่งเจือปน  ช่วงเวลาสําหรับการรับแอลเอ็นจี 

ช่วงเวลาสําหรับการสง่มอบก๊าซธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ และผลกระทบอย่างอ่ืนอนัเนื่องจากการรับ

มอบแอลเอ็นจีท่ีไม่เป็นไปตามคณุสมบติัที่กําหนด 

๕.๓๑.๗  ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทุกรายต้องประชมุหารือกนัและพยายามตกลงกนัในทางออกที่ช่วยให้

สามารถรับมอบแอลเอ็นจีท่ีคณุสมบติัไมอ่ยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดให้แก่สถานีเพื่อใช้ในการผลิตก๊าซธรรมชาติ

ได้ 

๕.๓๑.๘  ในกรณีที่ตกลงกนัให้รับแอลเอ็นจีท่ีคณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดเพื่อใช้ในการผลิตก๊าซ

ธรรมชาติ  ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีต้องใช้ความระมดัระวงัอย่างรอบคอบตามแนวปฏิบติัท่ี

 (๑๑)  ข้อ ๕.๓๑.๕  แก้ไขข้อความจาก “ ก๊าซธรรมชาติท่ีต้องส่งมอบ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติต้องมีคุณสมบัติดังน้ี ”  เป็น “ ก๊าซธรรมชาติท่ีต้องส่งมอบ ณ 

จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติต้องมีคุณสมบัติตามท่ีสถานีแอลเอ็นจีกําหนดในภาคผนวก ”   

 



   

 

๓๖ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ผู้ประกอบการพงึกระทําในการรับแอลเอ็นจีที่คณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดดงักล่าว และแจ้งให้

ผู้ใช้บริการทกุรายทราบถึงประมาณการค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่ผู้ ใช้บริการท่ีจดัสง่แอลเอ็นจีที่คณุสมบติั

ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดตกลงท่ีจะรับผิดชอบ 

๕.๓๑.๙ หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัในการรับแอลเอ็นจีที่คณุสมบติัไมอ่ยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่

สามารถตกลงกนัในเร่ืองของประมาณการค่าใช้จ่าย  ผู้ให้บริการสถานีมีสิทธิปฏิเสธการรับแอลเอ็นจีท่ี

คณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดดงักลา่วทัง้หมด และผู้ ใช้บริการรวมทัง้เรือขนสง่แอลเอ็นจีจะไม่ได้รับ

อนญุาตให้สง่มอบแอลเอ็นจีที่คณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดนัน้ 

๕.๓๑.๑๐   หากมีการสง่มอบแอลเอ็นจีที่คณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดให้กบัผู้ให้บริการโดยไม่ได้แจ้ง

ให้ผู้ให้บริการทราบว่าแอลเอ็นจีที่สง่มอบเป็นแอลเอ็นจีท่ีคณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด  หรือ

ผู้ใช้บริการได้แจ้งให้ผู้ให้บริการแต่ผู้ให้บริการไม่มีเวลาตามสมควรที่จะตดัสินใจหรือประชมุกบัผู้ใช้บริการ

รายอ่ืนว่าตนจะได้รับผลกระทบจากการรับแอลเอ็นจีท่ีคณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดดงักลา่ว               

ผู้ให้บริการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับแอลเอ็นจีหรือหยุดการขนถ่ายแอลเอ็นจีท่ีคณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี

กําหนดได้โดยทนัที  ในกรณีเช่นนัน้ ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการและเรือขนสง่แอลเอ็นจีดงักล่าวทราบ

โดยทนัที 

๕.๓๑.๑๑   หากผู้ให้บริการแจ้งผู้ใช้บริการตามข้อ ๕.๓๑.๑๐ แล้ว   ผู้ให้บริการต้องดําเนินการให้เรือขนสง่

แอลเอ็นจี หยุดการขนถ่ายและออกจากท่าเทียบเรือทนัที 

๕.๓๑.๑๒  ผู้ให้บริการมีสิทธิดําเนินการใดๆกบัแอลเอ็นจีที่คณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้รับมา 

รวมทัง้การกําจดัหรือจําหน่ายแอลเอ็นจีท่ีคณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยผู้ใช้บริการที่สง่มอบแอล

เอ็นจีที่คณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีผู้ ให้บริการต้องดําเนินการ

ดงักลา่ว รวมทัง้ค่าเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึน้แก่สถานีแอลเอ็นจี ผู้ให้บริการ ผู้ เชื่อมต่อหรือผู้ขนสง่ก๊าซ

ธรรมชาติและผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตจากแอลเอ็นจีดงักล่าว 

๕.๓๑.๑๓   ผู้ใช้บริการท่ีสง่มอบแอลเอ็นจีที่คณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดต้องรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้

ก.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๓๑.๑๒ และ 

ข.  ค่าเสียหายสําหรับความรับผิดท่ีเกิดกบัผู้ ใช้บริการรายอ่ืนๆอนัเน่ืองจากการรับแอลเอ็นจีที่

คณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดและจดัสง่ก๊าซธรรมชาติท่ีคณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด 

ทัง้นี ้ผู้ ให้บริการและ/หรือ ผู้ใช้บริการรายอ่ืนๆจะต้องย่ืนเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายและความเสียหายดงักลา่ว

ต่อผู้ใช้บริการและต้องใช้ความพยายามตามแนวทางปฏิบติัที่ผู้ประกอบการพงึปฏิบติัเพื่อลดค่าใช้จ่ายและ

บรรเทาความเสียหายดงักลา่ว  



   

 

๓๗ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๕.๓๒ ก๊าซธรรมชาติท่ีคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

หากก๊าซธรรมชาติที่สง่มอบ ณ จดุสง่มอบก๊าซธรรมชาติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด(๑๒) ในภาคผนวก    ให้นํา

หลกัการดงัต่อไปนีม้าบงัคบัใช้  

๕.๓๒.๑  ผู้ให้บริการต้องประสานงานกบัผู้ใช้บริการและใช้ความระมดัระวงัอย่างรอบคอบเย่ียง

ผู้ประกอบการที่เหมาะสมเพื่อสง่มอบก๊าซธรรมชาติที่คณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด 

๕.๓๒.๒   ผู้ให้บริการมีสิทธิในการปฏิเสธก๊าซธรรมชาติที่คณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดต่อเมื่อผู้

เชื่อมต่อหรือผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติปฏิเสธรับก๊าซธรรมชาติที่คณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดเข้าในระบบ

ขนสง่ก๊าซธรรมชาติของตนหรือต่อเมื่อผู้ใช้บริการสถานีแอลเอ็นจีปฏิเสธชําระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่ผู้

เชื่อมต่อ ผู้ขนสง่หรือผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเรียกเก็บในการยอมรับก๊าซธรรมชาติที่คณุสมบติัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่

กําหนดเข้าในระบบขนสง่ก๊าซธรรมชาติของตน 

  

บทท่ี ๖ ข้อกาํหนดการเช่ือมต่อสถานี (Connection Code) 

ส่วน ซ. หน้าท่ีของผู้ให้บริการและผู้ เช่ือมต่อ 

๖.๑ หน้าท่ีของผู้ให้บริการและผู้เชื่อมต่อ 

๖.๑.๑ หน้าท่ีของผู้ให้บริการ 

ก.  ผู้ให้บริการต้องจดัให้ข้อมลูแก่ผู้ประสงค์ทําการเชื่อมต่อตามที่จําเป็นสําหรับการเชื่อมต่อเข้ากบั

สถานี 

ข.  ผู้ให้บริการจดัการและบํารุงรักษาจดุสง่มอบก๊าซธรรมชาติเพื่อให้การสง่มอบก๊าซธรรมชาติเป็นไป

อย่างปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 

ค.  พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมลูแก่ผู้ เชื่อมต่อและผู้ใช้บริการ 

๖.๑.๒ หน้าท่ีของผู้ เชื่อมต่อ 

๖.๑ ๒.๑  ผู้ใช้บริการต้องรับมอบหรือจดัให้มีผู้ เชื่อมต่อเป็นผู้ รับมอบก๊าซธรรมชาติ ณ จดุสง่มอบก๊าซ

ธรรมชาติผ่านระบบสง่ก๊าซธรรมชาติ 

๖.๑.๒.๒  ผู้ เชื่อมต่อต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดนี ้ข้อกําหนดการเชื่อมต่อกบั(๑๓)สถานีแอลเอ็นจี และสญัญา

เชื่อมต่อ   

 

 (๑๒)  ข้อ ๕.๓๒  แก้ไขข้อความจาก “ หากก๊าซธรรมชาติท่ีส่งมอบ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ ๕.๓๑.๕ .ให้นําหลักการดังต่อไปน้ี

มายังคับใช้ ”  เป็น “ หากก๊าซธรรมชาติท่ีส่งมอบ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนดในภาคผนวก ให้นําหลักการดังต่อไปน้ีมายังคับใช้ ”  
(๑๓)  ข้อ ๖.๑.๒.๒  แก้ไขข้อความจาก “ ผู้เช่ือมต่อต้องปฏิบัตติามข้อกําหนดน้ี ข้อกําหนดการเช่ือมต่อกับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด และสัญญาเช่ือมต่อ ”  เป็น 

“ ผู้เช่ือมต่อต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดน้ี ข้อกําหนดการเช่ือมต่อกับสถานีแอลเอ็นจี และสัญญาเช่ือมต่อ ”  

 



   

 

๓๘ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๖.๑.๒.๓  ผู้ เชื่อมต่อต้อง: 

ก.  จดัให้มีระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมลูกบัผู้ให้บริการและผู้ ใช้บริการ 

ข. ไม่ดําเนินการใดๆ อนัสง่ผลกระทบถึงสิทธิของผู้ใช้บริการหรือผู้ เชื่อมต่อรายอ่ืน 

๖.๑.๓ ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อ 

๖.๑.๓.๑  ผู้ให้บริการ ผู้ ใช้บริการและผู้ เชื่อมต่อต้องร่วมมือและประสานงานกนัเพื่อให้การดําเนินการใน

การให้บริการและการสง่มอบก๊าซธรรมชาติเป็นไปอย่างปลอดภยั มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบั

ข้อกําหนดนี ้สญัญาการให้บริการและสญัญาเชื่อมต่อ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 

ก.  การสง่มอบก๊าซธรรมชาติ 

ข.  การดําเนินการในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินเพื่อบรรเทาความสญูเสียที่อาจจะเกิดขึน้ 

ค. การพฒันาและการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพของระบบสง่ก๊าซธรรมชาติ 

๖.๑.๓.๒  สญัญาเชื่อมต่อต้องระบเุงื่อนไขและข้อกําหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 

ก.  ภาระผกูพนัร่วมกนัของผู้ ให้บริการและผู้ เชื่อมต่อเพื่อการจดัหาและแลกเปลี่ยนข้อมลูที่จําเป็น

สําหรับการขนสง่ก๊าซธรรมชาติท่ีปลอดภยั สมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

ข.  กฎเกณฑ์การตรวจวดั ความถกูต้องของการตรวจวดั และการควบคมุคณุภาพก๊าซธรรมชาติ 

ค.  คณุสมบติัของก๊าซธรรมชาติที่ผู้ ให้บริการจดัสง่ 

ง.  อตัราสง่มอบก๊าซธรรมชาติขัน้ต่ํา อตัราสง่มอบก๊าซธรรมชาติขัน้สงู และการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราการสง่มอบก๊าซธรรมชาติ  

จ. แนวของระบบสง่ก๊าซธรรมชาติของผู้ เชื่อมต่อ 

ฉ.  กฎเกณฑ์สําหรับการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้ เชื่อมต่อ 

ช.  ภาระผกูพนัในการรักษาสมดลุของเครือข่ายก๊าซธรรมชาติ 

ซ.  การประสานงานการวางแผนการซ่อมบํารุงและการดําเนินงาน 

ฌ. กฎเกณฑ์การประสานงานสําหรับการป้องกนัและจดัการในสถานการณ์เหตขุดัข้องและเหตุ

ฉกุเฉิน 



   

 

๓๙ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๖.๒ การย่ืนคาํขอเชื่อมต่อสถานี 

๖.๒.๑ เกณฑ์ขัน้พืน้ฐานของผู้ เชื่อมต่อ  

ผู้ขอเชื่อมต่อต้องมคีณุสมบติัดงัต่อไปนี ้

ก. พืน้ฐานทางด้านเทคนิค 

อปุกรณ์ท่ีนํามาต่อเชื่อมกบัสถานีแอลเอ็นจีต้องมีการออกแบบเชิงวิศวกรรมรองรับคณุสมบติัก๊าซ ณ จุด

เชื่อมต่อดงันี ้

คณุสมบติั หน่วย ขัน้ต่ํา ขัน้สงู 

อณุหภมู ิ องศาเซลเซยีส ๑๕.๖ ๔๘.๙ 

แรงดนั บาร์เกจ ๕๐ ๘๖.๒ 

ข. คณุสมบติัของผู้ เชื่อมต่อ 

คณุสมบติัของผู้ เชื่อมต่อ รวมถึงคณุสมบติัทางด้านเทคนิคและคณุสมบติัทางด้านการเงิน 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอเชื่อมต่อ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ ให้บริการกําหนดซึง่

สอดคล้องกบัข้อกําหนดนี ้

ค.  คณุสมบติัอ่ืนๆ ดงัต่อไปนี ้

(๑).  มีคณุสมบติัครบถ้วนในการเป็นผู้ประกอบกิจการพลงังานตามระเบียบของกกพ.ว่าด้วย

การขอรับใบอนญุาตและการขออนญุาตการประกอบกิจการพลงังาน 

(๒). มีคณุสมบติัครบถ้วนในการได้รับอนมุติัในการขนสง่ก๊าซธรรมชาติ 

(๓). หากได้รับเลือกให้เป็นผู้ เชื่อมต่อ ผู้ เชื่อมต่อสามารถดําเนินการขนสง่ก๊าซธรรมชาติตาม

สญัญาการเชื่อมต่อในปริมาณ คณุภาพและเวลาท่ีรับมอบท่ีสอดคล้องกบัปริมาณ 

คณุภาพและเวลาที่สง่มอบก๊าซธรรมชาติตามที่ผู้ ใช้บริการระบไุว้ในหนงัสือแสดงเจตจํานง

ขอใช้บริการ 

๖.๒.๒. ข้อกาํหนดเกี่ยวกับหลักประกันท่ีผู้ขอเชื่อมต่อต้องย่ืน 

ผู้ขอเชื่อมต่อต้องย่ืนหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคาร หรือ Standby letter of credit ตามที่กําหนดโดยผู้

ให้บริการ ที่ออกโดยธนาคารที่ผู้ ให้บริการยอมรับ ในวงเงินและเวลาตามที่กําหนดในประกาศเชิญชวนนบั

แต่วนัที่ผู้ขอเชื่อมต่อย่ืนคําขอรับบริการทางเว็บไซต์เพื่อเป็นการประกนัการเข้าทําสญัญาเชื่อมต่อหากผู้ขอ



   

 

๔๐ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

เชื่อมต่อได้รับเลือกให้เป็นผู้ เชื่อมต่อจนถึงวนัท่ีผู้ เข้าทําเชื่อมต่อทําสญัญาเชื่อมต่อกบัผู้ให้บริการและ

ผู้ใช้บริการ 

๖.๒.๓ เอกสารสําหรับการขอเชื่อมต่อกับสถานีแอลเอ็นจี 

บคุคลใดท่ีประสงค์ขอใช้เชื่อมต่อต้องย่ืนคําขอเป็นผู้ เชื่อมต่อกบัผู้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ตามวิธีการท่ี

กําหนดในข้อนี ้

ในการย่ืนขอเป็นผู้ เชื่อมต่อเป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเอง  ผู้ขอเชื่อมต่อต้องแจ้งข้อมลูดงัต่อไปนีแ้ก่ผู้ให้บริการ 

ก.  ความประสงค์ในการใช้บริการเชื่อมต่อ 

ข. ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่รับเป็นรายวนัและรายปี 

ค  ระยะเวลาของสญัญาเชื่อมต่อ และวนัเร่ิมต้นการรับมอบก๊าซธรรมชาติ 

ง.  คณุสมบติัและขนาดของท่อที่ใช้ในการรับก๊าซธรรมชาติจากผู้ให้บริการ  

พร้อมกนันัน้ ผู้ขอใช้บริการต้องสง่เอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้แก่ผู้ให้บริการ ณ สํานกังานของผู้ให้บริการใน

กรุงเทพมหานคร 

๑.  เอกสารเก่ียวกบันิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจตามที่ผู้ขอใบอนญุาตประกอบ

กิจการพลงังานต้องย่ืนให้แก่ กกพ. ตามท่ีกําหนดในระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนญุาต

และการอนุญาตการประกอบกิจการพลงังาน 

๒. (๑๔)สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการพลงังานที่เก่ียวข้อง 

๓.  เอกสารยืนยนัว่าผู้ เชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อตามสญัญาเชือ่มต่อในปริมาณ คณุภาพและเวลาท่ี

รับมอบที่สอดคล้องกบัปริมาณ คณุภาพและเวลาท่ีสง่มอบก๊าซธรรมชาติตามที่กําหนดไว้ใน

สญัญาให้บริการและคําขอเชื่อมต่อ 

๖.๒.๔. ขัน้ตอนและระยะเวลาการการพิจารณาอนุมัติการเชื่อมต่อ 

เมื่อได้รับคําขอการเชื่อมต่อที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบใุนข้อ ๖.๒.๑ ผู้ให้บริการจะพิจารณาการขอเชื่อมต่อ

พร้อมไปกบัการพิจารณาการขอใช้บริการของผู้ขอใช้บริการและเข้าทําสญัญาเชื่อมต่อกบัผู้ เชื่อมต่อและ

ผู้ใช้บริการพร้อมกบัการเข้าทําสญัญาให้บริการ 

๖.๓ การวางแผนทางการเงนิ 

๖.๓.๑  แหล่งเงนิทุนสําหรับทรัพย์สินเพ่ือการเชื่อมต่อ 

 (๑๔)  ข้อ ๖.๒.๓ (๒) แก้ไขข้อความจาก “ สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการพลงังานท่ีเกี่ยวข้อง หากผู้ข้อใช้บริการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจาก 

กกพ. อยู่ในวันท่ียื่นขอเช่ือมต่อหรือเม่ือได้รับจาก กกพ. ”  เป็น “ สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง ” 



   

 

๔๑ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ผู้ให้บริการและผู้ เชื่อมต่อต้องจดัหาเงินทนุสําหรับสินทรัพย์การเชื่อมต่อท่ีตัง้อยู่ในบริเวณของตน 

๖.๓.๒  การถือครองทรัพย์สินเพ่ือการเชื่อมต่อ 

ทรัพย์สินเพื่อการเชื่อมในสว่นที่อยู่ภายในบริเวณสถานีแอลเอ็นจีจะเป็นของผู้ให้บริการและทรัพย์สินสว่นท่ี

อยูใ่นบริเวณของผู้ เชื่อมต่อจะเป็นผู้ เชื่อมต่อ 

๖.๓.๓ การคืนทุนในส่วนทรัพย์สินเพ่ือการเชื่อมต่อและค่าบริการ 

ผู้ให้บริการต้องรวมต้นทนุในการก่อสร้างทรัพย์สินสําหรับการเชื่อมต่อในส่วนของตนไว้ในการคิดค่าบริการ

ในการใช้สถานีจากผู้ใช้บริการรายที่ขอเชื่อมต่อ 

๖.๔ ข้อกาํหนดทางเทคนิคและมาตรฐานสําหรับการเชื่อมต่อกับสถานี 

๖.๔.๑ ผู้ให้บริการต้องดําเนินการศกึษาวิเคราะห์การเชื่อมต่อกบัผู้ เชื่อมต่อหรือผู้ใช้บริการแต่ละราย 

๖.๔.๒ ในการพิจารณาการเชื่อมต่อ ผู้ให้บริการจะคํานึงถึงข้อมลูดงัต่อไปนี ้

ก.  การออกแบบด้านเทคนิค 

ข. ประโยชน์ของโครงการการลงทนุต่อการพฒันาโดยรวมของอตุสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 

ค.  ต้นทนุที่แท้จริงและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในการเชื่อมต่อแต่ละโครงการ 

ง.  ผลกระทบของโครงการการลงทนุต่ออตัราค่าบริการสําหรับการใช้บริการ 

 

บทท่ี ๗ ข้อกาํหนดการปฏิบัติการสถานี (Operation Code) 

๗.๑ การปฏิบัติการ  

๗.๑.๑ การวางแผนซ่อมบาํรุงรักษา 

๗.๑.๑.๑  ผู้ให้บริการจะต้องคํานึงถึงความปลอดภยัและเสถียรภาพของการให้บริการเป็นอนัดบัแรก โดย

ยดึตามแนวปฏิบติัที่ผู้ประกอบการพงึกระทําและคํานึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทนุโดยการ

ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๑.๑.๒  ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีจะจดัการซ่อมบํารุงให้สอดคล้องกบังานซ่อมบํารุงของผู้ใช้บริการ ผู้

เชื่อมต่อ ผู้ขนสง่ก๊าซธรรมชาติและผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติที่เก่ียวข้อง 



   

 

๔๒ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๗.๑.๑.๓  ผู้ให้บริการต้องสง่แผนการซ่อมบํารุงประจําปีสําหรับปีถดัไปให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยระบชุ่วงเวลาที่

จะดําเนินการซ่อมบํารุงตามแผน    หรืองานอ่ืนๆ ที่กําหนดเวลาไว้สําหรับสถานีในปีสญัญาถดัไป พร้อมทัง้

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการซ่อมบํารุงหรืองานดงักลา่วต่อความพร้อมในการให้บริการ   

ผู้ให้บริการต้องจดัทําการคาดการณ์การซ่อมบํารุงหรืองานอ่ืนๆ ท่ีคาดหมายว่าจะเกิดขึน้ที่สถานีแอลเอ็นจี

โดยสงัเขปสําหรับระยะเวลาสาม (๓) ปีสญัญาถดัไป โดยระบวุนัท่ีจะดําเนินการซ่อมบํารุงตามแผนหรือ

งานอ่ืนๆ ที่กําหนดเวลาไว้สําหรับสถานีในปีสญัญาถดัไป พร้อมทัง้ผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการซ่อมบํารุง

หรืองานดงักลา่วต่อความพร้อมในการให้บริการ   

๗.๑.๑.๔  ผู้ให้บริการมีสิทธิดําเนินการซ่อมบํารุงที่ต้องดําเนินการเพื่อความปลอดภยัในการดําเนินการ

สถานีโดยแจ้งลว่งหน้าในระยะเวลาสัน้ให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็วถึงการเปลี่ยนแปลงจากกําหนดเวลาท่ี

แจ้งตามข้อ ๗.๑.๑.๓ ระยะเวลาคาดหมายที่จะใช้ในการซ่อมบํารุง และการลดหรือระงบัการให้บริการ โดย

จดัสรรการลดหรือระงบัการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  

๗.๑.๑.๕  ในกรณีท่ีมีเหตขุดัข้องหรือเหตฉุกุเฉิน  ผู้ให้บริการมีสิทธิดําเนินการซ่อมบํารุงท่ีต้องดําเนินการ

เพื่อความปลอดภยัเป็นการเร่งด่วนโดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็วถึงการเปลี่ยนแปลงจากกําหนดเวลา

ที่แจ้งตามข้อ ๗.๑.๑.๓ ระยะเวลาคาดหมายที่จะใช้ในการซ่อมบํารุง และการลดหรือระงบัการให้บริการ 

โดยจดัสรรการลดหรือระงบัการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

๗.๑.๑.๖  การซ่อมบํารุงโดยแจ้งลว่งหน้าในระยะเวลาสัน้หรือในกรณีท่ีมีเหตขุดัข้องหรือเหตฉุุกเฉินจะ

จํากดัเพียงการลดหรือระงบัการให้บริการตามที่จําเป็นเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถบรรเทาเหตดุงักลา่วได้ ผู้

ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทนัทีที่สามารถกลบัมาให้บริการตามปกติ 

๗.๑.๑.๗  ข้อมลูแผนในการซ่อมบํารุงรักษา ต้องมีการประกาศในเว็บไซต์สําหรับผู้ใช้บริการ 

๗.๒  การแจ้งปริมาณก๊าซธรรมชาติ และช่วงเวลาท่ีต้องการขอใช้ความสามารถในการให้บริการ 

(Nomination Capacity) โดยผู้ใช้บริการ 

๗.๒.๑  ผู้ให้บริการต้องกําหนดระดบัของขีดจํากดัปริมาณก๊าซธรรมชาติที่อนญุาตให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิ

ได้รับรายชัว่โมง รายวนั รายเดือนและรายปีไว้ในสญัญาให้บริการ  

๗.๒.๒ แผนการส่งมอบประจาํปีสําหรับผู้ใช้บริการตัง้แต่หน่ึง (๑) ปีขึน้ไป 

 ขัน้ตอนสําหรับการสง่มอบแอลเอ็นจ ีณ จดุสง่มอบ และการสง่มอบก๊าซธรรมชาติ ณ จดุสง่มอบก๊าซ

ธรรมชาติจะกําหนดไว้ในข้อกําหนดการใช้(๑๕)สถานีแอลเอ็นจี ตามหลกัการดงัต่อไปนี ้  

 (๑๕)  ข้อ ๗.๒.๒  แก้ไขข้อความจาก “ สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด ” เป็น “ สถานีแอลเอ็นจี ” 

 

 



   

 

๔๓ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ก.  ผู้ให้บริการต้องสง่แผนความพร้อมในการให้บริการประจําปีในปีถดัไปให้แก่ผู้ใช้บริการไม่เกิน   
(๑๖)ระยะเวลาที่กําหนด ตามภาคผนวก ของแต่ละปี 

ข. ผู้ให้บริการต้องจดัทําการคาดการณ์ความพร้อมในการให้บริการที่คาดหมายไว้โดยสงัเขปสําหรับ

ระยะเวลาสาม( ๓ )ปีสญัญาถดัไปจากปีสญัญาตามข้อ (ก.) 

ค.  ภายใน(๑๗)ระยะเวลาที่กําหนดของทุกปี  ตามภาคผนวก  (ยกเว้นสําหรับปีตามสญัญาแรก) 

ผู้ใช้บริการจะแจ้งข้อมลูดงัต่อไปนีส้ําหรับปีตามสญัญาถดัไปให้แก่ผู้ ให้บริการ 

(๑).  กําหนดเวลาการขนสง่และส่งมอบแอลเอ็นจีในระหว่างปี   

(๒).  ปริมาณการสง่มอบสงูสดุภายในปีสญัญา  

(๓).  ชื่อเรือขนสง่แอลเอ็นจีและปริมาณแอลเอ็นจีที่จะรับมอบและขนถ่ายจากเรือขนสง่แอลเอ็น  

          จีในแต่ละครัง้  (กรณีทราบ)  

(๔).  ปริมาณการสง่มอบก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยในแต่ละวนั  

(๕).  คณุภาพของแอลเอ็นจีท่ีจะส่งมอบ  

ง.  (๑๘)ภายในระยะเวลาที่กําหนดของแต่ละปี  ตามภาคผนวก  ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะประชมุ

ร่วมกนัเพื่อหารือและตกลงเก่ียวกบัแผนการรับมอบแอลเอ็นจีและสง่มอบก๊าซธรรมชาติประจําปี

สําหรับปีสญัญาถดัไป และผู้ ให้บริการจะจดัทําแผนการรับมอบแอลเอ็นจีและสง่มอบก๊าซ

ธรรมชาติประจําปีและสง่ให้กบัผู้ใช้บริการ ซึง่ในแผนดงักลา่วจะกําหนดชว่งเวลาสําหรับการรับ

มอบแอลเอ็นจีตามกําหนดเรือขนสง่ แอลเอ็นจีแต่ละลํา โดยพิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับจาก

ผู้ใช้บริการและข้อมลูที่ได้รับระหว่างการประชมุร่วมกนั 

จ.  ในทกุๆ เดือนตลอดปีตามสญัญา ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบถึงช่วงเวลาว่างสําหรับ

การรับมอบแอลเอ็นจีในเดือนต่อๆไปตลอดปีตามสญัญา 

๗.๓  การแจ้งกาํหนดการส่งมอบแอลเอ็นจี 

๗.๓.๑  (๑๙)ภายในวนัที่กําหนดของทุกเดือน  ตามภาคผนวก  ผู้ใช้บริการจะสง่ตารางการสง่มอบเอ็นแอลจี

ในช่วงระยะเวลา เก้าสิบ (๙๐) วนัถดัไป  ตารางดงักลา่วจะประกอบด้วยรายชื่อเรือขนสง่แอลเอ็นจี วนัที่รับ

มอบแอลเอ็นจ ีและ ปริมาณแอลเอ็นจีสําหรับการรับมอบแต่ละครัง้  

๗.๓.๒  ผู้ใช้บริการต้องยืนยนัการใช้สิทธิ การสละสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงการรับมอบแอลเอ็นจีจาก

ตารางสง่ให้ผู้ให้บริการอย่างน้อย สี่สิบห้า (๔๕) วนัก่อนวนัสง่มอบ  

 (๑๖)  ข้อ ๗.๒.๒ (ก)  แก้ไขข้อความจาก “ ส้ินเดือนสิงหาคม ของแต่ละปี ” เป็น “ ระยะเวลาท่ีกําหนด ตามภาคผนวก ของแต่ละปี ” 
(๑๗)  ข้อ ๗.๒.๒ (ค)  แก้ไขข้อความจาก “ ส้ินเดือนตุลาคม ของทุกปี ” เป็น “ ระยะเวลาท่ีกําหนดของทุกปี ตามภาคผนวก ” 
(๑๘)  ข้อ ๗.๒.๒ (ง) แก้ไขข้อความจาก “ ภายในส้ินเดือนพฤศจิกายนยนของแต่ละปี ” เป็น “ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดของแต่ละปี ตามภาคผนวก ” 
(๑๙)  ข้อ ๗.๓.๑  แก้ไขข้อความจาก “ ภายในวันท่ี ๑ ของทุกเดือน ” เป็น “ ภายในวันท่ีกําหนดของทุกเดือน ตามภาคผนวก ” 

 

 



   

 

๔๔ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาราง  ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมด้วย

ความเป็นธรรมต่อทกุฝ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสําหรับการรับมอบแอลเอ็นจีจากท่ีกําหนดไว้ในตาราง

และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบภายในยีสิบสี (๒๔) ชัว่โมง  ทัง้นี ้ผู้ ให้บริการจะใช้ความระมดัระวงัตามแนว

ปฎิบติัท่ีผู้ประกอบการพงึกระทําในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ เพื่อปอ้งกนัผลกระทบต่อการปฏิบติัการหรือ

ความปลอดภยัของสถานีแอลเอ็นจีและผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอ่ืน 

๗.๓.๓  ในกรณีท่ีไม่มีการยืนยนัภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อ ๗.๓.๒ วรรคแรก ถือว่าผู้ใช้บริการสละ

สิทธิการใช้การจดัสง่แอลเอ็นจีในระยะเวลาดงักลา่ว (Use-It-Or-Lose-It) ทัง้นีห้ากผู้ใช้บริการมีความ

จําเป็น ไม่สามารถแจ้งยืนยนัการใช้สิทธิการสง่มอบแอลเอ็นจีในบางช่วงเวลา ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ให้

บริการทราบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสญัญาให้บริการ  ซึง่ผู้ ใช้บริการจะยงัคงได้รับสิทธิในการสง่มอบ

แอลเอ็นจีและการใช้บริการจดัเก็บรักษาและแปรสภาพแอลเอ็นจีในช่วงเวลาดงักลา่ว  โดยแจ้งเหตผุลความ

จําเป็น  ตามหลกัการดงัต่อไปนี ้

ก.  ข้อจํากดัด้านเทคนิค  

ข.  ข้อจํากดัด้านความปลอดภยั 

ค.  การไม่ใช้ความสามารถในการให้บริการดงักลา่วเน่ืองจากจําเป็นต้องมีไว้เพื่อรองรับการชะงกั

ของอปุทาน (Supply Interruptions) ที่อาจเกิดขึน้หรือความมัน่คงทางพลงังานของประเทศ  

ง.  การไม่ใช้ความสามารถในการให้บริการดงักลา่ว เน่ืองจากข้อกําหนดบางประการจากภาครัฐ  

๗.๓.๔  ในเวลาใดๆ หลงัจากกําหนดเวลาตามข้อ ๗.๓.๑ และ ๗.๓.๒  ผู้ใช้บริการอาจย่ืนคําขอ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขช่วงเวลาสําหรับการรับมอบแอลเอลจไีปยงัผู้ให้บริการได้  ผู้ให้บริการจะใช้ความ

พยายามตามความเหมาะสมด้วยความเป็นธรรมต่อทกุฝ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสําหรับการรับมอบ

แอลเอ็นจีจากที่กําหนดไว้ในตารางและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน  ย่ีสิบสี่ (๒๔) ชัว่โมง  ทัง้นี ้ผู้

ให้บริการจะใช้ความระมดัระวงัตามแนวปฏิบติัท่ีผู้ประกอบการพงึกระทําในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ เพื่อ

ปอ้งกนัผลกระทบต่อการปฏิบติัการหรือความปลอดภยัของสถานีแอลเอ็นจีและผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

รายอ่ืน 

๗.๓.๕  เรือขนสง่แอลเอ็นจต้ีองผ่านขัน้ตอนการอนมุติัเรือขนสง่แอลเอ็นจี สําหรับสถานีแอลเอ็นจีแล้วเสร็จ

เท่านัน้จึงจะได้รับอนญุาตให้เข้าถึงสถานีแอลเอ็นจีได้ 

๗.๔   การแจ้งกาํหนดการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ 

ผู้ใช้บริการต้องรับมอบก๊าซธรรมชาติตามที่กําหนดไว้ในสญัญาภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้



   

 

๔๕ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๗.๔.๑  การคาดการณ์การส่งมอบก๊าซธรรมชาตใินช่วงเวลาสองสัปดาห์:  (๒๐)ภายในวนัและเวลาท่ี

กําหนดของทุกสปัดาห์  ตามภาคผนวก  ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการคาดการณ์

ความสามารถในการสง่มอบก๊าซธรรมชาติในช่วงสอง (๒) สปัดาห์ถดัไปซึง่เร่ิมต้นนบัจากวนัอาทิตย์ท่ีจะถึง 

๗.๔.๒  กาํหนดเวลาการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขัน้ต้น (๒๑) ภายในวนัและเวลาท่ีกําหนดของทกุสปัดาห์  

ตามภาคผนวก  ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการคาดการณ์ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ตนประสงค์

ที่จะรับในวนัสง่มอบก๊าซแต่ละวนัในช่วงสปัดาห์ถดัไป เร่ิมต้นนบัจากวนัอาทิตย์ที่จะถึง ซึง่จะต้อง

สอดคล้องกบัการคาดการณ์ความสามารถในการสง่มอบก๊าซธรรมชาติสําหรับช่วงสอง (๒) สปัดาห์ที่ผู้

ให้บริการได้แจ้งไว้   

๗.๔.๓  กาํหนดเวลาการส่งมอบก๊าซธรรมชาติประจําวัน (๒๒)ภายในเวลาท่ีกําหนดก่อนวนัสง่มอบก๊าซ

แต่ละวนั ตามภาคผนวก   ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ตนประสงค์ที่จะ

รับมอบ ณ จุดสง่มอบก๊าซธรรมชาติในวนัสง่มอบก๊าซถดัไปเป็นรายชัว่โมง 

๗.๔.๔  อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขัน้สูง  เว้นแต่ได้รับการเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๗.๔.๖ ปริมาณที่

ผู้ ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้ในแต่ละวนัการจ่ายก๊าซจะต้องมีปริมาณไม่เกินข้อใดข้อหน่ึงดงัต่อไปนี ้

ก.  อตัราการสง่มอบก๊าซธรรมชาติสงูสดุตามท่ีระบไุว้ในสญัญาให้บริการ  

ข.  ปริมาณคงเหลือของแอลเอ็นจี ณ สถานีแอลเอ็นจีและ 

ค. ปริมาณท่ีคาดการณ์ไว้ว่าจะสง่มอบให้ผู้ให้บริการ ณ สถานีแอลเอ็นจีภายในเวลา ๐๐.๐๐ น. ใน

วนัสง่มอบก๊าซ 

๗.๔.๕  อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขัน้ตํ่า ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้ในแต่

ละวนัสง่มอบก๊าซจะต้องไม่น้อยกว่าอตัราการสง่มอบก๊าซธรรมชาติขัน้ต่ําตามที่ระบไุว้ในสญัญาให้บริการ 

ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการก๊าซธรรมชาติรับน้อยกว่าอตัราสง่มอบก๊าซธรรมชาติขัน้ต่ํา ผู้ใช้บริการจะต้อง

รับผิดชอบชําระเงินเท่ากบัค่าบริการของ วนัสง่มอบก๊าซนัน้ในอตัราการสง่มอบก๊าซธรรมชาติขัน้ต่ํา  เว้นแต่

ผู้ใช้บริการได้รับอนญุาตจากผู้ให้บริการ 

๗.๔.๖  ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะรับมอบก๊าซธรรมชาติในอตัราการสง่มอบก๊าซธรรมชาติท่ีสงูกว่าอตัราการ

สง่มอบก๊าซธรรมชาติขัน้สงูหรือในอตัราการสง่มอบก๊าซธรรมชาติที่ต่ํากว่าอตัราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ

ขัน้ต่ํา ผู้ ใช้บริการสามารถสง่ความประสงค์มายงัผู้ให้บริการได้ ในกรณีดงักล่าว ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่

จะต้องจดัสง่ก๊าซธรรมชาติให้กบัผู้ใช้บริการในอตัราที่สงูกว่าอตัราการสง่มอบก๊าซธรรมชาติขัน้สงูหรือต่ํา

กว่าอตัราการสง่มอบก๊าซธรรมชาติขัน้ต่ํา แต่ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมท่ีจะ

 (๒๐)  ข้อ ๗.๔.๑  แก้ไขข้อความจาก “ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของทุกวันพฤหัสบดี ” เป็น “ ภายในวันและเวลาท่ีกําหนดของทุกสัปดาห์ ตามภาคผนวก ” 
(๒๑)  ข้อ ๗.๔.๒  แก้ไขข้อความจาก “ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของทุกวันศุกร์ ” เป็น “ ภายในวันและเวลาท่ีกําหนดของทุกสัปดาห์ ตามภาคผนวก ” 
(๒๒)  ข้อ ๗.๔.๓  แก้ไขข้อความจาก “ ภายในเวลา ๒๑.๐๐ น. ก่อนวันส่งมอบก๊าซแต่ละวัน ” เป็น “ ภายในวันท่ีกําหนดก่อนวันส่งมอบก๊าซแต่ละวัน ตาม

ภาคผนวก ” 

 

 



   

 

๔๖ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ดําเนินการดงักลา่วตราบเท่าที่การสง่มอบก๊าซธรรมชาติดงักลา่วจะไม่กระทบถึงสิทธิในการใช้บริการของ

ผู้ใช้บริการรายอ่ืนและแจ้งว่าจะดําเนินการตามที่ผู้ ใช้บริการแสดงความประสงค์มาหรือไม่   

๗.๔.๗  ผู้ให้บริการต้องสง่มอบก๊าซธรรมชาติในระหว่างวนัสง่มอบก๊าซในอตัราท่ีสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง   

๗.๔.๘  ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ ให้บริการสง่มอบให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายต้องสมดลุกบัปริมาณแอลเอ็นจี

ที่ผู้ ให้บริการได้รับมอบจากผู้ ใช้บริการ   

ในกรณีที่ผู้ ให้บริการคาดว่าจะขาดความสมดลุ  ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและเปิดโอกาสให้

ผู้ใช้บริการมีโอกาสแก้ไขเพื่อสร้างความสมดลุ 

ในกรณีที่แอลเอ็นจีของผู้ใช้บริการรายใดในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจีและสถานีแอลเอ็นจีมีปริมาณเป็นศนูย์ ผู้

ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ใช้บริการรายนัน้ 

ทัง้นี ้ผู้ ให้บริการมีสิทธิใช้ดลุยพินิจในการบริหารจดัการแอลเอ็นจีท่ีได้รับมอบจากผู้ใช้บริการทกุรายเพื่อ

สร้างความสมดลุและจดัสรรอย่างเป็นธรรมให้แก่ผู้ใช้บริการทกุราย 

ในกรณีที่ปริมาณแอลเอ็นจีของผู้ใช้บริการในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจีมีมากเกินไปจากปริมาณท่ีตนมีสิทธิ

ตามสญัญาให้บริการ ผู้ให้บริการต้องดําเนินการลดปริมาณแอลเอ็นจีของผู้ใช้บริการรายดงักล่าวลงให้ไม่

เกินสว่นปริมาณท่ีตนมีสิทธิตามสญัญาให้บริการ  

๗.๕  การบริหารจัดการเมื่อสถานีแอลเอ็นจีมีเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน 

๗.๕.๑  การบริหารจัดการเมื่อสถานีแอลเอ็นจีมีเหตุขัดข้อง 

ก. ผู้ให้บริการต้องจดัทําแผนปฏิบติัการเพื่อรับมือกบัเหตขุดัข้อง โดยปรึกษาหารือกบัผู้ใช้บริการและผู้

เชื่อมต่อในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(๑)  ขัน้ตอนการปฏิบติัการต่างๆ ที่ต้องดําเนินการเมื่อเกิดเหตขุดัข้อง 

(๒) มาตรการที่ผู้ ให้บริการจะต้องดําเนินการเพื่อจดัการกบัเหตขุดัข้อง 

(๓) มาตรการที่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องดําเนินการเพื่อจดัการกบัเหตขุดัข้อง 

ข. เมื่อผู้ให้บริการทราบถึงเหตขุดัข้อง ผู้ให้บริการต้องดําเนินการตามแผนปฏิบติัการที่วางไว้  หาก

เหตขุดัข้องดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบถึงการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีและผู้ใช้บริการอ่ืน  ผู้

ให้บริการต้องแจ้งให้กกพ.และผู้ใช้บริการท่ีอาจได้รับผลกระทบทราบถึงเหตขุดัข้องและระยะเวลาที่

คาดการณ์ว่าจะต้องใช้ในการแก้ไขเหตขุดัข้องโดยเร็วที่สดุเท่าท่ีเป็นไปได้  



   

 

๔๗ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ค. ผู้ให้บริการอาจหยุดหรือลดการให้บริการเพื่อความปลอดภยัและดํารงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ของสถานีแอลเอ็นจี หรือของระบบก๊าซธรรมชาติได้ตามแนวทางดงัต่อไปนี ้

(๑)  ระงบัการให้บริการระหว่างเกิดเหตขุดัข้อง 

(๒) ลดการให้บริการสําหรับผู้ใช้บริการ สําหรับผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดเหตกุ่อน จากนัน้จะลดการ

ให้บริการแบบ Non-firm และหากการลดการบริการดงักลา่วยงัไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการสามารถ

ลดการให้บริการแบบ Firm ได้ตามสดัสว่นความสามารถในการให้บริการของผู้ใช้บริการรายอ่ืน 

๗.๕.๒  การบริหารจัดการเมื่อสถานีแอลเอ็นจีมีเหตุฉุกเฉิน 

ก. ผู้ให้บริการต้องจดัทําแผนปฏิบติัการเพื่อรับมือกบัเหตฉุุกเฉิน โดยปรึกษาหารือกบัผู้ใช้บริการและผู้

เชื่อมต่อในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(๑)  ขัน้ตอนการปฏิบติัการต่างๆ ที่ต้องดําเนินการเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

(๒) มาตรการท่ีผู้ให้บริการจะต้องดําเนินการเพื่อจดัการกบัเหตฉุกุเฉิน 

(๓) มาตรการท่ีทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องดําเนินการเพื่อจดัการกบัเหตฉุุกเฉิน 

ข. เมื่อผู้ให้บริการทราบถึงเหตฉุุกเฉิน ผู้ให้บริการต้องดําเนินการตามแผนปฏิบติัการที่วางไว้  หากเหตุ

ฉกุเฉินดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบถึงการให้บริการของสถานี แอลเอ็นจีและผู้ใช้บริการอ่ืน ผู้ให้บริการ

ต้องแจ้งให้กกพ.และผู้ใช้บริการที่อาจได้รับผลกระทบทราบถึงเหตฉุกุเฉินและระยะเวลาท่ีคาดการณ์ว่า

จะต้องใช้ในการแก้ไขเหตฉุกุเฉินโดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีเป็นไปได้  

ค. ผู้ให้บริการอาจหยุดหรือลดการให้บริการเพื่อความปลอดภยัและดํารงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ของสถานีแอลเอ็นจีได้ตามแนวทางดงัต่อไปนี ้

(๑)  ระงบัการให้บริการระหว่างเกิดเหตฉุุกเฉิน 

(๒)  ลดการให้บริการสําหรับผู้ใช้บริการ สําหรับผู้ใช้บริการท่ีก่อให้เกิดเหตกุ่อน จากนัน้จะลดการ

ให้บริการแบบ Non-Firm และหากการลดการบริการดงักลา่วยงัไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการสามารถ

ลดการให้บริการแบบ Firm ได้ตามสดัสว่นความสามารถในการให้บริการของผู้ใช้บริการรายอ่ืน 

๗.๕.๓ สิทธิดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ก. ผู้ให้บริการมีสิทธิดําเนินการตามที่จําเป็นและสมควรนอกจากตามแผนปฎิบติัการตามข้อ ๗.๕.๒ (ก) 

เมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินเพื่อความปลอดภยัของสถานีแอลเอ็นจี ซึง่รวมไปถึง 



   

 

๔๘ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

(๑)  สถานการณ์จากเหตสุดุวิสยัซึง่สง่ผลให้ต้องใช้มาตรการพิเศษชัว่คราวเพื่อจดัการกบั

ผลกระทบท่ีสืบเนื่องจากเหตสุดุวิสยัดงักลา่ว  

(๒)  สถานการณ์จากเหตตุ่างๆ ที่แม้มิใช่เหตสุดุวิสยั แต่เป็นสถานการณ์พิเศษและรุนแรงท่ีต้อง

ได้รับการแทรกแซงโดยด่วนอย่างถูกต้อง  

เพื่อปอ้งกนัและฟืน้ฟกูารทํางานอย่างปลอดภยัและมีประสิทธิภาพของสถานีแอลเอ็นจี 

ข. มาตรการท่ีดําเนินการในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินอาจดําเนินการได้โดยไม่กระทบต่อแผนปฏิบติัการเพื่อ

รับมอืกบัเหตฉุกุเฉิน  มาตรการดงักลา่วสามารถปรับและแก้ไขได้ในเวลาใดตามที่จําเป็นและสมควร

โดยผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งลว่งหน้า ตราบเท่าที่เหตฉุุกเฉินยงัคงดําเนินอยู่ มาตรการดงักลา่วบงัคบัใช้กบั

ผู้ใช้บริการ เรือขนสง่แอลเอ็นจีและผู้ เชื่อมต่อทกุรายที่เก่ียวข้อง 

๗.๕.๖  ผู้ให้บริการต้องบนัทึกเหตกุารณ์ การหยุดชะงกัหรือการลดการให้บริการพร้อมทัง้เหตผุลใน

ทะเบียนข้อมลูตามที่กําหนดในข้อ ๑๐.๑ 

๗.๕.๗  ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการ เรือขนสง่แอลเอ็นจีและ/หรือผู้ เชื่อมต่อได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ที่เกิด

ขึน้กบัสถานีแอลเอ็นจีหรือทรัพย์สินของตน ผู้ใช้บริการ เรือขนสง่แอลเอ็นจีและ/หรือผู้ เชื่อมต่อจะต้อง

ดําเนินมาตรการทัง้ปวงตามแนวทางปฏิบติัท่ีผู้ประกอบพึงกระทําภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ เพื่อท่ีจะแก้ไข

เหตกุารณ์และสามารถกลบัมาปฏิบติัหน้าที่ตามสญัญาให้บริการได้ตามปกติภายในระยะเวลาเร็วท่ีสดุ

เท่าท่ีจะกระทําได้ ในระยะเวลานบัแต่เกิดเหตกุารณ์จนกระทัง่ผู้ ใช้บริการสามารถกลบัมาปฏบิติัหน้าที่ได้

ตามสญัญา ผู้ ใช้บริการ เรือขนสง่แอลเอ็นจีและ/หรือผู้ เชื่อมต่อจะยงัคงปฏิบติัภาระหน้าที่ของตนตาม

สญัญาให้บริการต่อไปตราบเท่าที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าว 

๗.๖  การบริหารจัดการปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีหายไปในกระบวนการจัดเก็บและแปรสภาพ  

(Terminal user’s Losses) 

Terminal User’s Losses อาจเกิดขึน้ได้จาก Boil-Off-Gas ที่เกิดขึน้จากกระบวนการจดัเก็บและแปรสภาพ

แอลเอ็นจี โดยผู้ให้บริการมีสิทธิท่ีดําเนินการกบั Boil-Off-Gas ในกระบวนการจดัเก็บและแปรสภาพจาก

ของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติดงันี ้

ก.  ใช้ในการดําเนินงานของสถานี 

ข.  จดัสง่ Boil-Off-Gas ดงักลา่ว รวมไว้ในการสง่มอบก๊าซธรรมชาติให้กบัผู้ใช้บริการ   

ค.  ระบาย เผาไหม้หรือดําเนินการโดยวิธีอ่ืนใด 



   

 

๔๙ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ทัง้นี ้ผู้ให้บริการจะดําเนินการบริหารจดัการการให้บริการอย่างรอบคอบและระมดัระวงัเย่ียงผู้

ให้บริการตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มิให้มีโอกาสการเกิด Terminal User’s Losses เกินกว่าค่า

มาตรฐาน 

๗.๗   การบริหารปริมาณแอลเอ็นจีในสถานีแอลเอ็นจี (Balancing) 

๗.๗.๑  ความรับผิดชอบในการบริหารปริมาณแอลเอ็นจีท่ีส่งเข้าและนําออกจากถังเก็บท่ีเกินหรือ

น้อยกว่าปริมาณความสามารถในการเก็บรักษาท่ีจัดสรรไปแล้ว  

ก.  ผู้ใช้บริการมหีน้าที่ในการรักษาสมดลุระหว่างปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ ให้บริการสง่มอบให้

ผู้ใช้บริการกบัปริมาณแอลเอ็นจีที่ผู้ ให้บริการได้รับมอบจากผู้ใช้บริการเพื่อคงประสิทธิภาพในการ

ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของสถานีแอลเอ็นจี โดยคํานึงถึงรูปแบบการสง่มอบแอลเอ็นจีและการรับ

มอบก๊าซธรรมชาติของผู้ใช้บริการที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต  ความสามารถในการเก็บ

รักษาแอลเอ็นจีในถงัเก็บรักษาท่ีสถานีแอลเอ็นจี  

ข.  ผู้ให้บริการอาจจํากดัปริมาณในการรับมอบแอลเอ็นจีและ/หรือสง่มอบก๊าซธรรมชาติออกจาก

สถานีเพื่อรักษาความสมดลุ 

ค.  ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการจงใจสร้างความขาดสมดลุเพื่อให้ได้มาซึง่โอกาสทางการค้า 

ง.  เพื่อเป็นการรักษาสมดลุของสถานีแอลเอ็นจี ผู้ให้บริการต้องจดัหาทรัพยากรที่เพียงพอในการ

บริหารความสมดลุเพื่อให้บริการแบบยืนหยุ่น (Flexible) เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บริการตามแนวปฏิบติัท่ีผู้ประกอบการพงึกระทํา 

จ.  ผู้ใช้บริการอาจจองการใช้บริการในกรณีท่ีมีผู้ ใช้บริการรายใดรายหนึ่งแจ้งความประสงค์ว่าจะไม่

ใช้การบริการเป็นการชัว่คราวเพื่อให้ก่อให้เกิดความยืดหยุ่น (Flexible) และเพื่อชดเชยความไม่

สมดลุในการดําเนินการของสถานีแอลเอ็นจี โดยผู้ให้บริการจะให้สิทธิผู้ใช้บริการรายที่ยืนยนั

เจตจํานงการจองไว้ก่อนในกรณีที่มีผู้ ใช้บริการรายใดไม่ประสงค์จะใช้บริการ ทัง้นี ้ผู้ให้บริการ

จะต้องเปิดเผยข้อมลูการจองดงักลา่วในเว็บไซต์สําหรับผู้ ใช้บริการด้วยกนั 

ฉ.  ผู้ให้บริการอาจจดัหาแอลเอ็นจเีพื่อสร้างสมดลุในกรณีท่ีคาดว่าจะเกิดความไม่สมดลุในการ

ดําเนินการของสถานีแอลเอ็นจีและเพื่อให้สถานีแอลเอ็นจีสามารถดําเนินการต่อไปได้ 

๗.๗.๒  การจัดเก็บ 

๗.๗.๒.๑  ผู้ให้บริการจะต้องจดัให้มีความสามารถในการจดัเก็บแอลเอ็นจีในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจใีน

ปริมาณการจดัเก็บแอลเอ็นจีสงูสดุตามความสามารถท่ีมีการจดัสรรให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเมื่อรวมปริมาณ

การจดัเก็บทัง้หมดแล้วไม่เกินความสามารถสงูสดุในการจดัเก็บแอลเอ็นจี 



   

 

๕๐ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๗.๗.๒.๒  ผู้ให้บริการไม่มีหน้าท่ีรับมอบแอลเอ็นจีจากเรือขนสง่แอลเอ็นจี หากปริมาณท่ีจะรับมอบจาก

ผู้ใช้บริการเมื่อรวมกบัปริมาณแอลเอ็นจีท่ีมีอยู่ในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจีนัน้จะเกินปริมาณความสามารถ

สงูสดุในการจดัเก็บแอลเอ็นจีของผู้ใช้บริการและความสามารถสงูสดุในการจดัเก็บแอลเอ็นจีของสถานีแอล

เอ็นจี 

๗.๗.๓  การบริหารจัดการของผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจดัการเพื่อให้ปริมาณแอลเอ็นจีที่จะสง่มอบตามตารางการรับมอบ

แอลเอ็นจีในช่วงระยะเวลาเก้าสิบ (๙๐) วนัให้แก่ผู้ให้บริการเมื่อรวมกบัปริมาณแอลเอ็นจีท่ีมีอยู่ในถงัเก็บ

รักษาแอลเอ็นจีในสว่นที่ตนส่งมอบนัน้ไม่เกินปริมาณความสามารถสงูสดุในการจดัเก็บแอลเอ็นจีท่ีตนได้รับ

การจดัสรร 

๗.๗.๔  การส่งมอบก๊าชธรรมชาติท่ีจุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ 

ผู้ให้บริการจะสง่มอบก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ใช้บริการตามกําหนดเวลาการสง่ก๊าซธรรมชาติประจําวนั ทัง้นี ้ผู้

ให้บริการไม่มีหน้าท่ีต้องสง่มอบก๊าซธรรมชาติในวนัสง่มอบก๊าซใดๆ ท่ีเกินปริมาณคงเหลือของก๊าซ

ธรรมชาติท่ีคาดว่าจะเหลือ ณ เวลาสิน้สดุวนัสง่มอบก๊าซดงักลา่ว  

๗.๗.๕  การผสมแอลเอ็นจี 

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า 

ก.  ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาแอลเอ็นจีท่ีมคีณุภาพตามข้อกําหนด ๕.๓๑.๑ ท่ีได้รับมอบจาก

ผู้ใช้บริการแต่ละรายไว้ในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจีรวมกนัและผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะผสมแอลเอ็นจี

ที่ได้รับจากผู้ใช้บริการทุกรายเข้าด้วยกนั 

ข.  ผู้ให้บริการสถานีสามารถสง่มอบก๊าซธรรมชาติจากปริมาณแอลเอ็นจีที่ผสมแล้วตามข้อ ก. ให้แก่

ผู้ใช้บริการ 

๗.๗.๖  ความไม่สมดุลและระดับความคลาดเคลื่อนของปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีอยู่ในวิสัยท่ีจะ

ยอมรับได้ 

ผู้ให้บริการกําหนดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่สง่มอบเป็นรายวนัสําหรับผู้ใช้บริการแต่ละราย โดยพิจารณา

จาก 

ก. ปริมาณแอลเอ็นจีท่ีขนถ่าย 

ข.  ก๊าซธรรมชาติที่จะสง่มอบ 



   

 

๕๑ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ค.  ปริมาณความสามารถในการให้บริการที่ซือ้ขายกนัระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

ง.  การใช้ก๊าซเชือ้เพลิง  

๗.๗.๗  การบังคับการส่งมอบก๊าซธรรมชาต ิ(Forced send-out) 

ก. ในกรณีท่ีมีความไม่สมดลุของการบริหารปริมาณแอลเอ็นจีในสถานีหรือเพื่อรักษาความปลอดภยั

ของสถานี อนัเกิดจากเหต ุดงัต่อไปนี ้ 

(๑)  ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัของตนตามสญัญาให้บริการในการรับก๊าซ

ธรรมชาติในอตัราการสง่มอบก๊าซธรรมชาติขัน้ต่ํา 

(๒)  ผู้ใช้บริการไมส่ามารถทําความตกลงกบัผู้ให้บริการขนสง่ก๊าซธรรมชาติหรือผู้ใช้ก๊าซ

ธรรมชาติปลายทางได้ ทําให้ผู้ให้บริการขนสง่ก๊าซธรรมชาติปฏิเสธรับมอบก๊าซธรรมชาติ

ของผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการ  

(๓)  เหตขุดัข้องหรือเหตฉุุกเฉิน 

ผู้ให้บริการอาจแปรสภาพแอลเอ็นจีและสง่ก๊าซธรรมชาติ ให้กบัผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้บริการรายอ่ืนท่ีตกลง

และสามารถรับมอบก๊าซธรรมชาติได้ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ ให้บริการสง่ก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ใช้บริการรายอ่ืน ผู้ใช้บริการรายอ่ืนดงักลา่วจะต้องดําเนินการ

ชดเชยมลูค่าแอลเอ็นจีให้แก่ผู้ใช้บริการเดิมโดยตรง  

ข.  หากผู้ให้บริการดําเนินการแปรสภาพแอลเอ็นจีและสง่ก๊าซธรรมชาติอนัเน่ืองมาจากกรณีที่ระบใุน

ข้อ ก. ข้างต้น 

(๑)  หากผู้ใช้บริการมากกว่าหน่ึงรายไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนัของตนตามสญัญาให้บริการ แอล

เอ็นจีที่เปลี่ยนสถานะและขายในลกัษณะก๊าซธรรมชาติจะถือว่ามาจากแอลเอ็นจีของ

ผู้ใช้บริการทกุรายท่ีก่อให้เกิดกรณีดงักลา่วตามสดัสว่นของปริมาณแอลเอ็นจี ในคลงัจดัเก็บ 

แอลเอ็นจีในเวลาที่กรณีดงักลา่วเกิดขึน้ 

ค.  ผู้ให้บริการต้องหารือกบัผู้ ใช้บริการที่เก่ียวข้องและเข้าทําสญัญาท่ีจําเป็นกบัผู้ใช้บริการรายอ่ืน

หรือผู้ขนสง่ก๊าซธรรมชาติเพื่อการขายก๊าซธรรมชาติให้ได้ทนัเวลาและคงมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของสถานีแอลเอ็นจี ภายใต้แนวทางดงัต่อไปนี ้

(๑)  ผู้ใช้บริการที่เป็นสาเหตใุห้มีการบงัคบัสง่มอบก๊าซธรรมชาติต้องพยายามหลีกเลี่ยง  

       สถานการณ์และพยายามขายแอลเอ็นจีหรือก๊าซธรรมชาติต่อผู้ใช้บริการรายอ่ืน 



   

 

๕๒ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ง.  ผู้ให้บริการต้องแจ้งผู้ใช้บริการท่ีได้รับผลกระทบในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(๑)  ทนัทีท่ีเป็นไปได้เมื่อผู้ให้บริการประเมินว่ามีกรณีที่ทําให้ผู้ให้บริการต้องแปรสภาพของแอล 

        เอ็นจีและขายก๊าซธรรมชาติของผู้ใช้บริการเพื่อรักษาสมดลุในการดําเนินการของสถานี 

        แอลเอ็นจี  

(๒)  เมื่อผู้ให้บริการเร่ิมแปรสภาพของแอลเอ็นจีและสง่ก๊าซธรรมชาติของผู้ใช้บริการ  

(๓)  เมื่อผู้ให้บริการเร่ิมสง่ก๊าซธรรมชาติและหยุดสง่ก๊าซธรรมชาติ ของผู้ใช้บริการ 

(๔) ผู้ให้บริการต้องมีการประกาศเหตกุารณ์ ทางเว็บไซต์ของตน 

จ.  ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีต้องบนัทกึปริมาณ การสง่ก๊าซธรรมชาติที่แปรสภาพจากแอลเอ็นจี

ของผู้ใช้บริการ และแจ้งผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว 

ฉ. ผู้ให้บริการจดัทํารายงานบนัทกึสรุปเหตกุารณ์การบงัคบัสง่มอบก๊าซธรรมชาติประจําเดือนสง่ต่อ

กกพ. รายละเอียดต้องระบุถึง 

(๑)  วนัที่มีการบงัคบัสง่มอบ 

 (๒)  ชัว่โมงที่มีการบงัคบัสง่มอบ 

 (๓)  การบงัคบัสง่มอบเกิดขึน้ 

 (๔)  ชื่อบริษัทผู้ ก่อให้เกิดการบงัคบัสง่มอบ 

 (๕)  ชื่อบริษัทผู้ซือ้ก๊าซฯ  

  (๖)  จํานวนหรือปริมาณที่บงัคบัสง่มอบ 

๗.๗.๘  ช่วงเวลาในการวัดความไม่สมดุลของปริมาณก๊าซธรรมชาติ 

ผู้ให้บริการต้องตรวจวดัความไม่สมดลุเป็นรายชัว่โมง รายวนั และรายสปัดาห์ 

๗.๗.๙  ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายกรณีท่ีเกิดความไม่สมดุลในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี 

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัความไม่สมดลุของการจดัเก็บในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจี 

และชําระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการตามข้อ ๗.๗.๑๐ 

 



   

 

๕๓ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๗.๗.๑๐  ค่าบริการสําหรับการรักษาสมดุลของแอลเอ็นจีในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี 

ผู้ให้บริการต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่าย/เบีย้ปรับสําหรับการรักษาสมดลุของแอลเอ็นจีในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจี

จากผู้ใช้บริการในกรณีท่ีเกิดความไม่สมดลุของการจดัเก็บแอลเอ็นจีตามอตัราที่ผู้ ให้บริการกําหนดและ

ได้รับอนมุติัจากกกพ. 

๗.๘  การตรวจวัดปริมาณและคุณภาพของแอลเอ็นจีและก๊าซธรรมชาติ 

ก.  ผู้ให้บริการต้องจดัให้มีการตรวจวดัและทดสอบคณุภาพแอลเอ็นจีที่สง่มอบให้แก่ผู้ให้บริการ ณ 

จดุสง่มอบตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคู่มือการตรวจวดัของสถานีแอลเอ็นจี 

ข.  ผู้ให้บริการต้องจดัให้มีการตรวจวดัแรงดนั อณุหภมูิและอตัราความเร็วในการสง่ก๊าซธรรมชาติท่ี

สง่มอบให้ผู้ใช้บริการ ณ จดุสง่มอบก๊าซธรรมชาติตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคู่มือการตรวจวดั

ของสถานีแอลเอ็นจี 

ค. ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงผลของการตรวจวดัและทดสอบแอลเอ็นจี ภายในสี่สิบ

แปด (๔๘) ชัว่โมงนบัจากการขนถ่ายแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ใช้บริการนําข้อมลูไปคํานวณปริมาณและ

ค่าบีทียขูองแอลเอ็นจีที่ขนถ่าย และปริมาณ Boil-Off-Gasที่สง่กลบัมายงัเรือขนสง่แอลเอ็นจี

ระหว่างการขนถ่ายให้กบัผู้ใช้บริการ 

ง.  ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงผลการตรวจวดัปริมาณและคณุภาพก๊าซธรรมชาติ

ภายในวนัถดัไปจากวนัสง่มอบก๊าซ ผู้ใช้บริการมีสิทธิท่ีจะเป็นพยานในเวลามีการวดัหรือทดสอบ 

จ.  ผู้ให้บริการต้องจดัหา ดําเนินการ และบํารุงรักษาอปุกรณ์ที่ใช้ในการวดัดงัต่อไปนี ้

(๑)  อปุกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการจดัเก็บตวัอย่างและสําหรับการระบคุณุภาพและองค์ประกอบ

ของแอลเอ็นจีท่ีสง่มอบ ตามหลกัเกณฑ์ของคู่มือการตรวจวดัของสถานีแอลเอ็นจี และ

อปุกรณ์ตรวจวดัหรือทดสอบอ่ืนใดท่ีจําเป็นสําหรับการตรวจวดัและทดสอบท่ีต้องดําเนินการ

ที่สถานีแอลเอ็นจี 

(๒)  อปุกรณ์ตรวจวดัที่เหมาะสมสําหรับการตรวจวดัคณุภาพก๊าซธรรมชาติ ณ จดุสง่มอบก๊าซ

ธรรมชาติ รวมถึงอปุกรณ์วดัความดนัและอณุหภมูิ ตามคู่มือการตรวจวดัก๊าซธรรมชาติของ

สถานีแอลเอ็นจี 

(๓)  อปุกรณ์ตรวจวดัที่เหมาะสมสําหรับการตรวจวดัปริมาณ แรงดนัและอณุหภมูิของก๊าซ

ธรรมชาติและเก็บตวัอย่างก๊าซธรรมชาติท่ีสง่มอบ ณ จดุสง่มอบก๊าซธรรมชาติ และ



   
 

๕๔ 

 

ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีแอลเอน็จีแก่บุคคลที่สามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เคร่ืองมือทดสอบอ่ืนใดท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินการทดสอบ ณ จดุสง่มอบก๊าซธรรมชาต ิ
ตามคูมื่อการตรวจวดัปริมาณก๊าซธรรมชาตขิองสถานีแอลเอ็นจี 

๗.๙   การกาํหนดอัตราค่าบริการ การออกใบแจ้งหนี ้และการชาํระเงนิ 

๗.๙.๑  การกาํหนดอัตราค่าบริการ * 

ก.  ผู้ใช้บริการต้องชําระคา่บริการตามท่ีได้รับจดัสรรและท่ีกําหนดไว้ในสญัญาให้บริการในการใช้
บริการตามท่ีผู้ให้บริการกําหนดและได้รับอนมุตัจิากกกพ. 

ข.  ผู้ให้บริการจะเผยแพร่อตัราคา่บริการและคา่ปรับท่ีได้รับอนมุตัจิากกกพ.ไว้ในเว็บไซต์ 

ค.  ให้นําบทบญัญตัใินมาตรา ๖๔ ถงึ ๗๑ ของพระราชบญัญตักิารประกอบกิจการพลงังานมาบงัคบั
ใช้  

๗.๙.๒  การออกใบแจ้งค่าบริการ 

ผู้ให้บริการต้องออกใบแจ้งคา่บริการเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นรายเดือนภายในวนัท่ี ๓ ของเดือน
ถดัไป โดยต้องระบรุายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ก.  สําหรับสญัญาให้บริการระยะกลางและระยะยาว ผู้ให้บริการจะต้องออกใบแจ้งคา่บริการให้แก่
ผู้ใช้บริการ 

ข.  คา่ใช้จ่ายในการบริหารปริมาณแอลเอ็นจีท่ีระบใุนข้อ ๗.๗ (หากมี) โดยผู้ใช้บริการต้องสง่ใบแจ้ง
คา่บริการ พร้อมข้อมลูและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ให้บริการ 

ค.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดนีแ้ละสญัญาให้ใช้บริการ 

๗.๙.๓  การชาํระค่าบริการ 

สญัญาให้บริการต้องประกอบด้วยบทบญัญตัโิดยละเอียดเก่ียวกบัการชําระคา่ธรรมเนียมตามหลกัการ
ตอ่ไปนี ้

ก. ผู้ใช้บริการจะต้องชําระคา่บริการภายในวนัถงึกําหนดชําระตามระยะเวลาชําระเงินท่ีตกลงกนัไว้
ในสญัญาให้บริการ ยกเว้นในกรณีของการให้บริการระยะสัน้ ผู้ใช้บริการต้องชําระคา่บริการ
ลว่งหน้าตามจํานวนท่ีระบใุนสญัญาการให้บริการในระยะสัน้  ในอตัราตามท่ีกําหนดในสญัญา 

ข.  วิธีการชําระเงิน 

* อย่างไรก็ดี ค่าบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการนําความเย็นไปใชป้ระโยชน์ กกพ. อาจพิจารณานํารายได ้/ ผลประโยชน์ดงักล่าวมาปรบัลดตน้ทนุในการบริการ” 
    
 



   

 

๕๕ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

การชําระเงินตามสญัญาให้บริการให้ทําโดยการโอนเงินเข้าบญัชีตามที่ผู้ ให้บริการกําหนดหรือ

วิธีการอ่ืนตามที่ได้มีการตกลงกนั 

ค.  การชําระเงินลา่ช้า 

หากมีการชําระเงินจํานวนใดๆ ลา่ช้ากว่ากําหนดที่ต้องชําระ ผู้มีหน้าที่ต้องชําระเงินต้อง

รับผิดชอบในการจ่ายดอกเบีย้ผิดนดัเป็นรายวนัในอตัราดอกเบีย้ MLR บวกด้วยร้อยละ ๒ ต่อปี 

ซึง่จะมีการทบต้นเมื่อค้างชําระเกินกว่าหนึ่ง (๑) ปี  โดยคํานวณนบัแต่วนัท่ีครบกําหนดชําระ

จนถึงวนัที่มีการชําระเงินโดยครบถ้วน 

ง.  การโต้แย้ง 

ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการไม่เห็นด้วยกบัรายการหรือจํานวนเงินในใบแจ้งค่าบริการใดๆ  ผู้ ใช้บริการ

ต้องโต้แย้งกลบัมายงัผู้ให้บริการภายในเวลาท่ีกําหนดในสญัญาบริการ และต้องชําระเงินในสว่น

ที่ไม่มีการโต้แย้งภายในกําหนด  

หากผู้ให้บริการเห็นด้วยกบัการโต้แย้ง ผู้ให้บริการจะปรับปรุงรายการหรือจํานวนเงินและสง่ใบ

แจ้งค่าบริการใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยเร็วและผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชําระเงินในสว่นที่มีโต้แย้ง

และปรับปรุงแก้ไขใหม่ภายใน เวลาท่ีกําหนดในสญัญาบริการ 

ในกรณีที่ผู้ ให้บริการไม่เห็นด้วยกบัข้อโต้แย้งของผู้ใช้บริการ ให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

ดําเนินการระงบัข้อโต้แย้งด้วยวิธีการระงบัพิพาทตามบทที่ ๑๓ ภายหลงัท่ีได้มีการระงบัข้อพิพาท

ดงักลา่วแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่ต้องชําระเงินชําระเงินสว่นท่ีขาด (รวมถึงดอกเบีย้ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 

ค.) ให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงในทนัที  

 

บทท่ี ๘  การประกันภัย - ความรับผิด - เหตุสุดวิสัย 

๘.๑  การประกันภัยของผู้ให้บริการ  

ผู้ให้บริการต้องทําประกนัภยัสําหรับสถานีแอลเอ็นจีดํารงไว้ซึง่การประกนัภยัดงักลา่วตามที่กฎหมาย

กําหนด ตามมาตรฐานสถานีแอลเอ็นจีระหว่างประเทศกําหนดและตามแนวปฏิบติัท่ีผู้ประกอบการพงึ

กระทําตลอดระยะเวลาที่ให้บริการสถานีแอลเอ็นจี  การประกนัภยัดงักลา่วต้องรวมไปถึงการคุ้มครองเมื่อ

เกิดความเสียหายหรือสญูเสียต่อแอลเอ็นจีในถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจีและการประกนัภยัความรับผิดต่อ

บคุคลที่สามด้วย 

การประกนัภยัของผู้ใช้บริการและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือ 



   

 

๕๖ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ก.  ก่อนเร่ิมการสง่มอบแอลเอ็นจใีห้แก่ผู้ให้บริการท่ีสถานีแอลเอ็นจี ผู้ใช้บริการจดัให้เรือขนสง่แอล

เอ็นจีทกุลําที่เข้าเทียบท่าเรือแอลเอ็นจีมีการทําประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลที่สามและดํารงไว้

ซึง่การประกนัภยัดงักลา่วตลอดระยะเวลาท่ีเข้าเทียบท่าโดยม ี(ก) การประกนัภยัตวัเรือและ

เคร่ืองจกัร ซึง่ทําไว้กบัผู้ รับประกนัภยัทางทะเลที่มีชื่อเสียงท่ีมีประสบการณ์ในการประกนัภยัเรือ

ขนสง่แอลเอ็นจี (ข) การประกนัภยัความคุ้มครองและการชดเชยค่าเสียหาย (P&I) ตามเกณฑ์ 

full entry ท่ีทํากบักลุม่บริษัทประกนัภยัระหว่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ในการรับประกนัภยั 

P&I ให้กบัเรือบรรทกุ แอลเอ็นจ ีและ (ค) ความคุ้มครองอ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสําหรับ

เจ้าของเรือท่ีมีความระมดัระวงัในการประกอบธุรกิจเรือบรรทกุ แอลเอ็นจี ที่มีประเภท ขนาด อายุ

การใช้งานและการค้าในทํานองเดียวกนักบัเรือขนสง่ แอลเอ็นจี ที่เก่ียวข้อง 

ข.  ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือนายเรือของเรือขนสง่แอลเอ็นจีทกุลําที่

จะเข้าเทียบท่าเรือแอลเอ็นจี ทําสญัญาหรือข้อตกลงกบัผู้ ให้บริการในการรับผิดชดใช้ความ

เสียหายที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ให้บริการหรือบคุคลอ่ืนใดในระหว่างการเทียบท่าและการขนถ่ายแอล

เอ็นจีตามแบบที่ผู้ ให้บริการกําหนดและได้รับอนมุติัจาก กกพ. 

ค.  ผู้ ใช้บริการต้องสง่หลกัฐานการเอาประกนัภยัที่ระบใุนข้อ ก. ให้แก่ผู้ให้บริการก่อนเร่ิมการเทียบ

ท่าเรือที่สถานีแอลเอ็นจี 

๘.๒  ความรับผิด 

ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัตามสญัญาให้บริการหรือสญัญาเชื่อมต่อหรือข้อตกลงและ

เงื่อนไขการใช้ท่าเรือ คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบติัการหรือละ

เว้นให้มีการปฏิบติัการเพื่อให้เป็นไปตามสญัญาที่เก่ียวข้องตามหลกัการที่ระบใุนข้อนี ้

ก.  คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รับความเสียหายจะใช้ความพยายามตามแนวปฏิบติัท่ีผู้ประกอบการพงึกระทํา

เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดอนัเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาของคู่สญัญาอีก

ฝ่ายหน่ึง 

ข.  ความรับผิดสงูสดุของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายในแต่ละปีจะจํากดัอยู่เพียงค่าบริการรวมสงูสดุเป็นราย

ปีในปีนัน้ของผู้ให้บริการตามสญัญาความสามารถในการให้บริการท่ีจดัทําระหว่างคู่สญัญา เว้น

แต่ในกรณีของความประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือการกระทําละเมิดโดยจงใจ 

ค.  คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ปฏิบติัตามสญัญาต้องรับผิดต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเฉพาะที่เป็นความ

เสียหายโดยตรง และไมต้่องรับผิดต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงสําหรับความสญูเสียหรือความ

เสียหายท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาใดๆซึง่รวมถึง การขาดรายได้หรือกําไร 



   

 

๕๗ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

หรือการสญูเสียการใช้งาน โอกาสหรือสญัญา หรือผลขาดทนุอนัเนื่องมาจากการหยุดชะงกัของ

ธุรกิจ หรือเงินจํานวนใดที่ผู้ ใช้บริการพงึชําระต้องชําระให้แก่ผู้ซือ้ก๊าซธรรมชาติหรือผู้จดัหาก๊าซ

สําหรับก๊าซธรรมชาติที่นํามาทดแทนในสว่นที่ผู้ ให้บริการต้องสง่มอบหรือให้แก่ผู้ เชื่อมต่อ 

ง.  ในกรณีที่เกิดการร่ัวไหลของแอลเอ็นจี ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมหรือวสัดหุรือสารที่เป็นพิษหรือเป็น

อนัตรายอ่ืนอนัเกิดจากเรือขนสง่แอลเอ็นจี ทัง้ท่ีเกิดขึน้ก่อนหรือระหว่างการสง่มอบแอลเอ็นจี ให้

เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือนายเรือของเรือขนสง่แอลเอ็นจีมีความรับผิดตามข้อตกลงและ

เงื่อนไขการใช้ท่าเรือที่เก่ียวข้อง 

๘.๓  เหตุสุดวิสัย 

๘.๓.๑ คาํนิยามเหตุสุดวิสัย 

เพื่อวตัถุประสงค์ของข้อกําหนดนี ้สญัญาให้บริการ สญัญาเชื่อมต่อและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือ  

"เหตสุดุวิสยั" หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีไม่อาจป้องกนัหรือควบคมุได้ แม้ผู้ประสบหรือใกล้จะประสบได้จดัการ

ปอ้งกนัหรือควบคมุด้วยความระมดัระวงัอย่างเหมาะสมและรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบการในกิจการประเภท

นัน้ และส่งผลให้บุคคลผู้ ได้รับผลกระทบไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีตนมีต่อได้หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ลา่ช้า  ซึง่รวมถึงเหตกุารณ์ใดๆ ดงัต่อไปนี ้

ก. สงคราม (ไม่ว่ามีการประกาศสงครามแล้วหรือไม่) การคุกคามจากภยัสงคราม การกระทําของ

ศตัรูที่เป็นภยัต่อสาธารณะ การก่อการร้าย การปิดล้อม การปฏิวติั การก่อความไม่สงบ การกบฎ 

การลกุฮือของประชาชน การประท้วง การก่อวินาศกรรม หรือการบ่อนทําลายทรัพย์สิน  

ข. ภยัพิบติัทางธรรมชาติที่ไม่เกิดขึน้ในรอบ ย่ีสิบ (๒๐) ปี 

ค. การนดัหยดุงานเป็นวงกว้าง การปิดงานเป็นวงกว้าง การประท้วงหรือก่อความไม่สงบโดยแรงงาน

หรือในภาคอตุสาหกรรม  

ง. อคัคีภยั ระเบิด  

จ. โรคระบาดหรือการกกักนัควบคมุโรคระบาด 

ฉ. เหตฉุกุเฉินที่กระทบต่อความปลอดภยัของระบบสง่ก๊าซธรรมชาติ 

ช. การประกาศกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคําสัง่ใดโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐหรือ กกพ. 

รวมทัง้การตีความกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อจํากดัใหม่ 

 



   

 

๕๘ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๘.๓.๒ เหตกุารณ์หรือพฤติการณ์ต่อไปนีไ้ม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย 

ก. การเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอ่ืนท่ีมีผลกระทบโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ต่ออปุสงค์หรือราคาของแอลเอ็นจีหรือก๊าซธรรมชาติ อปุสงค์หรือค่าบริการในการให้บริการ หรือ

ความสามารถในการทํากําไรหรือได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีน่าพอใจสําหรับการค้าแอลเอ็นจีหรือ

ก๊าซธรรมชาติ 

ข. การไม่สามารถชําระเงินหรือละเลยไม่ชําระเงินตามใบแจ้งค่าบริการเมื่อถึงกําหนดชําระ 

ค. การใช้มาตรการบงัคบัหรือดําเนินการของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรือ กกพ. อนัเป็นผลจากการ

ที่คู่สญัญาฝ่ายใดๆไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศหรือข้อบงัคบัใด 

ง. การไม่อนุมัติ ถอน ยึด ไม่ต่อหรือขยาย พักหรือสั่งระงับการอนุญาต การอนุมัติหรือการจด

ทะเบียนโดยหน่วยราชการหรือ กกพ. อนัเน่ืองจากคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รับผลกระทบไม่ให้ข้อมลูหรือ

ดําเนินการตามท่ีผู้ประกอบการท่ีใช้ความระมดัระวงัอย่างเหมาะสมและรอบคอบควรกระทํา 

จ. การชํารุดเสียหาย การชํารุดบกพร่อง หรือการไม่ทํางานของเคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ อนัเกิดจาก: 

(๑). การสกึหรอตามปกติ 

(๒). การไม่จดัเตรียมเคร่ืองจกัร อปุกรณ์หรืออะไหล่สํารอง ตามมาตรฐานที่ผู้ประกอบการท่ีใช้

ความระมดัระวงัอย่างเหมาะสมและรอบคอบควรกระทํา 

(๓). การใช้งานผิดประเภทหรือไม่ปฎิบติัตามคู่มือในการใช้งานอย่างเคร่งครัด 

(๔). การใช้งาน ดูแลรักษาหรือซ่อมบํารุงโดยไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมและ

รอบคอบเย่ียงผู้ประกอบการในกิจการประเภทนัน้ 

ฉ. เหตกุารณ์ใดท่ีเป็นผลมาจากการจงใจประพฤติมิชอบ หรือ การกระทําหรืองดเว้นการกระทําการ

อนัเป็นการประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง  

ช. เหตกุารณ์ใดที่เกิดขึน้อนัเนื่องจากการละเมิด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ

หรือคําสัง่ของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรือ กกพ. หรือเงื่อนไขและข้อกําหนดในการจดทะเบียน 

ใบอนุญาต การอนุมติัหรือความยินยอมท่ีออกให้โดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐหรือ กกพ. หรือผู้

ให้บริการ สญัญาหรือข้อตกลงใดๆ หรือตามมาตรฐานหรือคู่มือเพื่อความปลอดภัยท่ีจัดทําโดย

หน่วยงานของรัฐ กกพ. หรือผู้ให้สญัญา 



   

 

๕๙ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ซ. การไม่สามารถจัดหาเงินทุนหรือการสนับสนุนทางการเงินเพื่อนํามาใช้ในการก่อสร้างหรือ

ดําเนินงานของตน 

๘.๓.๓ เหตสุดุวิสยัตามที่ระบไุว้ในข้อ ๘.๓.๑ ที่กระทบต่อบคุคลดงัต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นเหตสุดุวิสยั 

ก.  ผู้จดัหาหรือจําหน่ายแอลเอ็นจีให้แก่ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ 

ข. ผู้จําหน่าย ติดตัง้ บํารุงรักษาหรือซ่อมบํารุงเคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ให้แก่ผู้ ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้

เชื่อมต่อหรือ เรือขนสง่แอลเอ็นจีที่ได้รับผลกระทบ 

ค. ผู้ รับซือ้ หรือผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติจากผู้ ใช้บริการหรือผู้ เชื่อมต่อที่ได้รับผลกระทบให้ถือเป็นเหตุ

สดุวิสยัที่ผู้ ได้รับผลกระทบดงักลา่วกลา่วอ้างได้ 

๘.๓.๔  ผลกระทบของเหตุสุดวิสัย 

๘.๓.๔.๑   บุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสยัและผลอันเน่ืองมาจากเหตุดงักล่าวจะได้รับการผ่อน

ปรนจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามข้อกําหนดนีห้รือตามสญัญาที่เก่ียวข้องซึง่ถกูกระทบทัง้หมดหรือบางสว่น   

๘.๓.๔.๒   บคุคลที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการผ่อนปรนจากการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนตราบเท่าท่ีมีเหตุ

สดุวิสยัและผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุดงักล่าว แต่บุคคลดงักล่าวต้องดําเนินการตามท่ีผู้ประกอบการ

เย่ียงตนพึงกระทําเพื่อระงับเหตุสุดวิสยัและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึน้อันเนื่องจากเหตุดงักล่าวเพื่อให้

สามารถกลบัมาปฏิบติัหน้าที่ได้ 

๘.๓.๔.๓   หากเรือขนส่งแอลเอ็นจีไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้หรือไม่สามารถขนถ่ายแอลเอ็นจีในระหว่าง

ช่วงเวลาสําหรับการรับมอบแอลเอ็นจีและขนถ่ายแอลเอ็นจีเสร็จภายในตารางเวลาตามที่กําหนด ไม่ว่าด้วย

เหตุที่ผู้ ให้บริการหรือเรือขนส่งแอลเอ็นจีเป็นผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยและผลของเหตุสุดวิสัย ผู้

ให้บริการจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมและประสานกบัผู้ ใช้บริการรายอ่ืนเพื่อแก้ไขกําหนดการ

รับมอบแอลเอ็นจีในช่วงระยะเวลาเก้าสิบ( ๙๐) วันเพื่อให้ผู้ ใช้บริการสามารถทําการขนถ่ายแอลเอ็นจีได้

เพื่อบรรเทาปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้อันเน่ืองจากการส่งมอบก๊าซธรรมชาติต้องหยุดชะงักเน่ืองจากไม่

สามารถรับมอบแอลเอ็นจีได้ตามกําหนด 

๘.๓.๕ การแจ้งเหตุสุดวิสัย 

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึน้ คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบต้องแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายอ่ืนแต่ละฝ่ายท่ีน่าจะได้รับ

ผลกระทบจากการเกิดเหตุสุดวิสยัทราบทันทีท่ีกระทําได้ตามสมควร โดยให้รายละเอียดเก่ียวกับการเกิด

และลกัษณะของเหตสุดุวิสยั ระยะเวลาท่ีคาดหมาย (หากสามารถประเมินได้ตามสมควร) และการปฏิบติั

ภาระหน้าที่ของคู่สญัญาท่ีได้รับผลกระทบท่ีได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยั 



   

 

๖๐ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ก. หากผู้ ขนส่งได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย ผู้ ขนส่งต้องส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ ส่งสินค้าท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการผิดนดัภาระผกูพนัและความรับผิดชอบของผู้ขนสง่ 

ข. หากผู้ส่งสินค้า และ/หรือลูกค้าขัน้ปลายของผู้ ส่งสินค้า และ/หรือผู้ จัดหาสินค้าของผู้ ส่งสินค้า 

ได้รับผลกระทบจากเหตสุุดวิสยั ผู้ส่งสินค้าต้องส่งหนงัสือแจ้งผู้ขนส่งถึงสถานการณ์และการไม่

สามารถปฏิบติัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนได้ ซึ่งรวมไปถึงหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องของ

เหตุสุดวิสยัจากลูกค้าขัน้ปลายและ/หรือผู้จัดหาสินค้าของผู้ส่งสินค้า และ/หรือโรงงานของผู้ส่ง

สินค้าเอง และหากผู้ ขนส่งเชื่อว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีกระทบต่อระบบส่งใน

ทะเลทัง้หมดหรือส่วนหน่ึงส่วนใด ผู้ ขนส่งจะแจ้งให้ผู้ ส่งสินค้ารายอ่ืนทัง้หมดท่ีอาจได้รับ

ผลกระทบทราบถึงสถานการณ์ดงักลา่ว 

๘.๓.๖  การให้เหตุผลสําหรับเหตุสุดวิสัย 

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคู่สญัญาท่ีได้รับผลกระทบจะไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๘.๓.๒ หาก

คู่สญัญาท่ีได้รับผลกระทบ 

ก. ไม่ส่งรายงานโดยละเอียดเพื่อแจ้งให้คู่สญัญาฝ่ายอ่ืนทราบเก่ียวกับสถานท่ีและเหตุผลของเหตุ

สดุวิสยัภายในย่ีสิบเอ็ด (๒๑) วนันบัจากวนัที่เกิดเหตสุดุวิสยั และหากคู่สญัญาท่ีได้รับผลกระทบ

ไม่ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องท่ีไม่สามารถส่งได้ภายในย่ีสิบเอ็ด (๒๑) วันโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

หรือ 

ข. ไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่าตนได้ใช้ความพยายามทัง้หมดเพื่อจํากดัผลของเหตสุดุวิสยั 

๘.๓.๗  ข้อพิพาทว่าด้วยเหตุสุดวิสัย 

ก. หากคู่สญัญาฝ่ายอ่ืนคดัค้านว่าเหตทุี่คู่สญัญาที่ได้รับผลกระทบแจ้งนัน้มิใช่เหตสุดุวิสยั คู่สญัญา

ฝ่ายอ่ืนต้องทําการคดัค้านคู่สญัญาที่ได้รับผลกระทบภายในสิบ (๑๐) วนันบัจากได้รับแจ้งถึงเหตุ

ดงักลา่ว 

ข. หากคู่สัญญาฝ่ายอ่ืนไม่คัดค้านเอาตามท่ีกําหนดในข้อ (ก) ภายในเวลาท่ีกําหนด จะถือว่า

คู่สญัญาฝ่ายดงักลา่วสละสิทธิในการคดัค้าน 

ค. หากคู่สญัญาฝ่ายอ่ืนย่ืนคําคัดค้านต่อคู่สญัญาท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น คู่สญัญาต้อง

ระงบัข้อพิพาทภายใน สามสิบ (๓๐) วนั 



   

 

๖๑ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ง. หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้ระงบัข้อพิพาทตามกระบวนการระงับข้อพิพาทที่ระบุใน

สญัญาความสามารถในการให้บริการหรือสญัญาสนบัสนุน ตามข้อกําหนดการดําเนินการท่ีระบุ

ในข้อกําหนดฉบบันี ้

 

บทท่ี ๙ การบอกเลิกตามสัญญาให้บริการ 

๙.๑ การสิน้สุดลงของสัญญาให้บริการ 

๙.๑.๑ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกสญัญาให้บริการได้ โดยส่งคําบอกกล่าวการเลิกสญัญาล่วงหน้า 

สามสิบ (๓๐) วนัแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง หากเหตสุดุวิสยัได้สง่ผลกระทบต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง และเหตุ

ดงักล่าวดําเนินติดต่อกันเป็นเวลาหก (๖) เดือน โดยส่งผลให้คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รับผลกระทบไม่สามารถ

ปฏิบติัตามภาระผกูพนัหลกัของตนตามสญัญาความสามารถในการให้บริการได้  

๙.๑.๒ เมื่อคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงผิดนดัตามสญัญาความสามารถในการให้บริการ คู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนดัมี

สิทธิบอกเลิกสญัญาความสามารถในการให้บริการตามขัน้ตอนโดยละเอียดท่ีระบุในสญัญาดงักล่าวตาม

หลกัการดงัต่อไปนี ้

ก.  สง่หนงัสือบอกกลา่วให้แก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนดัซึง่ระบกุารผิดนดัดงักล่าว 

ข.  หลงัจากสง่หนงัสือบอกกลา่ว ปรึกษาหารือร่วมกนัเพื่อหาทางออกท่ียอมรับได้ตามสมควรแก่

คู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดนดั เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาการผิดนดัดงักลา่ว และคู่สญัญาฝ่ายที่ผิดนดัต้อง

แก้ไขหรือเยียวยาการผิดนดัดงักลา่วตามทางออกนัน้ 

ค.  หากการผิดนดัไม่ได้รับการเยียวยาหลงัจากระยะเวลาปรึกษาหารือหรือไม่ได้รับการเยียวยาจน

เป็นที่พอใจแก่คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ผิดนดั คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ผิดนดัอาจสง่หนงัสือบอกกล่าวให้แก่

คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดนดัโดยระบคุวามประสงค์ในการบอกเลิกสญัญาความสามารถในการ

ให้บริการ 

ง.  สญัญาความสามารถในการให้บริการจะสิน้สดุลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาท่ีระบใุนหนงัสือบอก

กลา่วความประสงค์ในการบอกเลิกสญัญาเว้นแต่การผิดนดัดงักล่าวจะได้รับการเยียวยาจนเป็น

ที่พอใจตามสมควรของคู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ผิดนดัก่อนครบกําหนดระยะเวลาท่ีระบดุงักลา่ว 

๙.๑.๓ สญัญาเชื่อมต่อ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือจะสิน้สุดเมื่อสญัญาให้บริการสิน้สุดลงไม่

ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ยกเว้นความรับผิดชอบรวมถึงค่าเสียหายของคู่สญัญาท่ีเกิดขึน้ก่อนการสิน้สุดของ

สญัญาดงักลา่ว 



   

 

๖๒ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

บทท่ี ๑๐  การเปิดเผยข้อมูล และข้อกาํหนดการรักษาความลับ 

๑๐.๑  ทะเบียนข้อมูล 

ก.  ผู้ให้บริการต้องจดัทําทะเบียนข้อมลูเก่ียวกบัความสามารถในการให้บริการทัง้หมด 

ความสามารถในการให้บริการที่นํามาจดัสรรได้ ทัง้ในสว่นท่ีได้จดัสรรไปแล้วและสว่นที่ยงัไม่ได้

จดัสรร  

ทะเบียนข้อมลูดงักลา่วจะจดัทําในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ ซึง่ กกพ. หรือผู้ใช้บริการมีสิทธิขอ

ข้อมลูจากผู้ให้บริการได้  

ข.  ผู้ให้บริการจะจดัทําทะเบียนข้อมลูของผู้ใช้บริการแต่ละรายดงันี:้ 

(๑)  ความสามารถในการให้บริการท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ใช้บริการ 

(๒)  ข้อมลูเก่ียวกบั Slot ที่ได้มีการจองไว้แล้วและ Slot ที่เหลืออยู่ 

(๓)  ปริมาณแอลเอ็นจีและกําหนดการสง่มอบแอลเอ็นจีตามที่กําหนดในแต่ละเดือน 

(๔)  ปริมาณแอลเอ็นจีและวนัที่มีการรับมอบแอลเอ็นจีในแต่ละเดือน 

(๕)  ปริมาณแอลเอ็นจีท่ีไม่มีการรับมอบตามกําหนดการ และเหตผุลที่ไม่มีการรับมอบ รวมทัง้

สิทธิในการใช้บริการแทนสว่นที่ยงัไม่มีการรับมอบ 

ทะเบียนข้อมลูตามข้อนีจ้ะจดัทําในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ ซึง่เฉพาะ กกพ. มีสิทธิขอข้อมลูได้ 

๑๐.๒  การเปิดเผยข้อมูล 

ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนีเ้พื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม 

๑๐.๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ 

ผู้ให้บริการต้องเผยแพร่ข้อมลูดงัต่อไปนีใ้นเว็บไซต์เพื่อสาธารณะ 

ก.  ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัสถานีแอลเอ็นจี ที่ตัง้ การให้บริการของสถานี ความสามารถรวมในการ

ให้บริการ และจดุเชื่อมต่อกบัระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ  

ข.  สิทธิในการใช้บริการที่ได้จดัสรรแล้ว และสิทธิในการใช้บริการคงเหลือที่พร้อมให้บริการ [รายชื่อ

ผู้ใช้บริการพร้อมสิทธิที่ได้รับการจดัสรร] 

ค.  อตัราค่าบริการตามท่ีได้รับอนมุติัจาก กกพ. 



   

 

๖๓ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ง.  แผนงานในการขยายความสามารถในการให้บริการ 

๑๐.๒.๒ การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อ  

ผู้ให้บริการต้องเผยแพร่ข้อมลูดงัต่อไปนีบ้นเว็บไซต์เพื่อผู้ ใช้บริการและผู้ เชื่อมต่อ 

ก.  การใช้บริการ 

(๑)  ความสามารถที่ใช้จริงและท่ีไม่ได้ใช้เมื่อเทียบกบัสิทธิการให้บริการจดัสรรไปแล้ว และสิทธิ

การให้บริการท่ียงัเหลืออยู่ ในสามปีก่อนหน้าเป็นรายเดือน รวมถึงระดบัการใช้งานรายเดือน

สงูสดุและต่ําสดุ และอตัราเฉลี่ยของการใช้บริการเป็นรายปี 

(๒)  ความพร้อมระยะสัน้ในการให้บริการ 

(๓)  จํานวนแอลเอ็นจีท่ีสง่มอบและอตัราการสง่มอบก๊าซธรรมชาติที่สง่มอบจริงในเดือนที่แล้ว 

(๔)  การสละสิทธิการใช้บริการที่จดัสรรไปแล้วและการซือ้ขายสิทธิในการบริการในตลาดรองใน 

เดือนที่แล้ว 

(๕)  การบงัคบัสง่มอบก๊าซธรรมชาติในเดือนที่แล้ว 

ข. การซ่อมบํารุงและการปิดหรืองดให้บริการ 

(๑)  แผนการซ่อมบํารุงหรืองานต่างๆ ที่วางแผนไว้ซึง่อาจกระทบต่อการให้บริการในปีสญัญา

ถดัไป รวมทัง้ระยะเวลาการดําเนินการและผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ต่อการให้บริการ โดย

ต้องเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าว(๒๓)ภายในเวลาท่ีกําหนดของแต่ละปี ตามภาคผนวก  และความ

คืบหน้าในระหว่างการดําเนินการ 

(๒)  การปิดหรือลดการให้บริการอนัเนื่องจากการซ่อมบํารุงโดยแจ้งลว่งหน้าในระยะเวลาสัน้และ

ความคืบหน้าในระหว่างการดําเนินการ 

(๓)  เหตขุดัข้อง หรือเหตฉุุกเฉิน ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จ  

(๔)  ข้อมลูที่จําเป็นแก่ผู้ขนส่งเพื่อให้การสง่ก๊าซธรรมชาติเป็นไปในลกัษณะปลอดภยัและมี

ประสิทธิภาพ 

ค.  การขนถ่ายแอลเอ็นจีและการสง่มอบก๊าซธรรมชาติ 

 (๒๓)  ข้อ ๑๐.๓.๒ (ข)(๑) แก้ไขข้อความจาก “ ภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี ” เป็น “ ภายในเวลาท่ีกําหนดของแต่ละปี (ตามภาคผนวก) ” 

 

 



   

 

๖๔ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

(๑)  ข้อมลูเก่ียวกบัการขนถ่ายแอลเอ็นจีซึง่อาจกระทบถึงการขนถ่ายแอลเอ็นจีของผู้ใช้บริการ

รายอ่ืน 

(๒)  ข้อมลูเก่ียวกบัสถานีแอลเอ็นจี ท่าเรือขนถ่ายและระบบสง่ก๊าซธรรมชาติซึง่อาจกระทบต่อ

การใช้บริการ เช่น การชํารุดเสียหาย เหตสุดุวิสยั เป็นต้น 

ง.  การเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะราย 

ผู้ให้บริการต้องเผยแพร่ข้อมลูดงัต่อไปนีบ้นเว็บไซต์เพื่อผู้ ใช้บริการ 

(๑)  ชื่อเรือขนสง่แอลเอ็นจี กําหนดการสง่มอบ และปริมาณแอลเอ็นจีที่จะสง่มอบในแต่ละ

ช่วงเวลา ในระยะเวลา เก้าสิบ (๙๐) วนัถดัไป 

(๒)  ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่จะจดัสง่ให้แก่ผู้ใช้บริการ ในระยะเวลา หน่ึง (๑) เดือนถดัไป 

(๓)  ผู้ให้บริการต้องจดัทําข้อมลูดงักลา่วในรูปเอกสาร เมื่อมีการร้องขอซึง่ข้อมลูที่จะต้องเผยแพร่

ตามมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลงังานและตามข้อ ๑๖ ของ TPA 

Regime   

(๔)  ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องเผยแพร่ข้อมลูที่เป็นความลบัซึง่ผู้ ให้บริการมีหน้าที่ท่ีต้องเก็บ

ความลบัตามข้อ ๑๐.๓ 

จ.  การเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ เชื่อมต่อ 

ผู้ให้บริการต้องให้ข้อมลูแก่ผู้ประสงค์จะเชื่อมต่อและผู้ เชื่อมต่อท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ให้บริการเพื่อ

ทําการศกึษาการเชื่อมต่อ 

๑๐ .๓ ข้อกาํหนดการรักษาความลับ 

ก. ผู้ให้บริการต้องไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัที่ได้รับจากผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการ เรือขนสง่

แอลเอ็นจี ผู้ เชื่อมต่อ หรือเจ้าหน้าที่หรือพนกังานใดของบุคคลดงักลา่ว  นอกจากข้อมลูท่ีระบไุว้

ในข้อ ๑๐.๒ 

ข. ผู้ให้บริการจะได้รับอนญุาตให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัแก่พนกังานของตนเท่านัน้ ข้อจํากดันี ้

ไม่ใช้กบัข้อมลูที่เป็นความลบัใดที่ได้กลายเป็นข้อมลูสาธารณะโดยมิได้เกิดจากการกระทําหรือ

การละเลยของผู้ให้บริการ 

ค. ผู้ให้บริการต้องใช้มาตรการในการบริหารจดัการในองค์กรและทางเทคนิคเพื่อจํากดัการเข้าถึง

ข้อมลูท่ีเป็นความลบัและการประมวลผลข้อมลูดงักลา่วไว้สําหรับพนกังานของตนที่ต้องใช้ข้อมลู



   

 

๖๕ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ที่เป็นความลบัเพื่อการทํางานเท่านัน้ และผู้ให้บริการต้องดําเนินการให้พนกังานของผู้ ให้บริการ

ผกูพนัที่ต้องปฎิบติัตามหลกัปฎิบติัว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  (๓๒) ว่า

ด้วยการรักษาความลบั การเก็บรักษาข้อมลู     และการใช้ข้อมลูภายในองค์กรของพนกังานและ

ลกูจ้าง  

ง. ผู้ให้บริการและพนกังานจะสามารถใช้ข้อมลูท่ีเป็นความลบัในงานท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการ

หรือการวางแผนท่ีจะขยายโครงการที่สถานีแอลเอ็นจีเท่านัน้  

จ. ผู้ให้บริการต้องดําเนินการให้เจ้าหน้าที่หรือพนกังานของตนที่ใช้ข้อมลู เก็บรักษาข้อมลูที่เป็น

ความลบัมีการปฏิบติัหน้าท่ีแยกเป็นอิสระจากเจ้าหน้าท่ีหรือพนกังานในองค์กรที่สามารถเอือ้

ประโยชน์ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการ เรือขนสง่แอลเอ็นจี ผู้ เชื่อมต่อ หรือเจ้าหน้าที่หรือ

พนกังานใดของบุคคลดงักล่าว 

ฉ.  ผู้ให้บริการ และพนกังานอาจเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัแก่: 

(๑)  กกพ. หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(๒)  บุคคลตามบทบญัญัติของพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลงังานและ TPA Regime  

(๓)  ศาลที่ต้องตดัสินข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ ใช้บริการ หรือผู้ เชื่อมต่อ 

หรือกกพ. รวมถึงที่ปรึกษาที่เป็นผู้แทนของบุคคลดงักลา่วในการเหลา่นี ้และผู้ เชี่ยวชาญที่

เก่ียวข้องกบัข้อพิพาท 

(๔)  ผู้สอบบญัชี โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สอบบญัชีต้องผกูพนัตนต่อกฎการรักษาความลบัในลกัษณะ

เดียวกนั ซึง่กําหนดการคุ้มครองข้อมลูที่เป็นความลบัในลกัษณะที่เหมาะสม 

(๕)  ผู้ รับจ้าง และผู้ รับจ้างช่วง ท่ีปรึกษา และผู้ เชี่ยวชาญ (นอกเหนือจากในคดีความ) ของผู้

ให้บริการ โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลดงักลา่วผูกพนัตนต่อกฎการรักษาความลบัท่ีรับประกนัการ

คุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลในลกัษณะเดียวกนั ซึง่กําหนดการคุ้มครองข้อมลูที่เป็นความลบั

ในลกัษณะที่เหมาะสม และตราบเท่าที่บคุคลดงักล่าวไม่มีผลประโยชน์ขดัแย้งจาก

ความสมัพนัธ์ของบคุคลดงักลา่วกบับริษัทจดัหาแอลเอ็นจหีรือก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการใน

เครือ 

ช.  ผู้ให้บริการอาจใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัเพื่อวตัถุประสงค์ทางสถิติ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ ให้บริการจะ

ไม่สามารถเปิดเผยตวัตนของผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการ หรือผู้ เชื่อมต่อจากข้อมลูทางสถิติที่

ดงักลา่ว 



   

 

๖๖ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๑๐ .๔  การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับ 

หากผู้ให้บริการเห็นว่าตนไม่สามารถปฏิบติัหรือบรรลภุาระผกูพนัในการเผยแพร่ข้อมลูตามข้อ ๑๐.๒ ได้

เนื่องมาจากภาระผกูพนัไม่ให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบั ให้ผู้ประกอบการแจ้งให้กกพ.และกกพ.จะ

ตดัสินว่าข้อมลูดงักลา่วถือเป็นข้อมลูที่เป็นความลบัหรือไม่ และตดัสินขอบเขตที่อนญุาตให้ผู้ให้บริการ

เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัดงักลา่ว 

ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีอาจเผยแพร่ข้อมลูเพิ่มเติมตามดลุยพินิจของตนโดยต้องเป็นไปตามภาระผกูพนั

ของตนในการรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบั 

 

บทท่ี ๑๑ การเผยแพร่และการแก้ไขข้อกาํหนด 

๑๑ .๑  การเผยแพร่ข้อกาํหนด 

            ณ วนัท่ีผู้ ให้บริการจะเผยแพร่ ข้อกําหนดนีซ้ึง่ได้รับอนมุติัจาก กกพ. ในเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมลู

ให้แก่สาธารณะและจะมีการประกาศข้อกําหนดที่มีการปรับปรุงและได้รับอนมุติัจาก กกพ. 

๑๑ .๒  การแก้ไขข้อกาํหนด 

ก.  ผู้ให้บริการอาจขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดนีใ้นเวลาใดก็ได้ โดยผู้ให้บริการอาจ

ปรึกษาหารือกบัผู้ใช้บริการและผู้ เชื่อมต่อ และสง่การแก้ไขเพิ่มเติมท่ีเสนอรวมถึงข้อคิดเห็นของ

ผู้ใช้บริการและ / หรือผู้ เชื่อมต่อให้แก่ กกพ.เพื่อการอนมุติั 

ข.  ในกรณีที่ กกพ. เห็นว่าข้อกําหนดนีไ้ม่เป็นตามมาตรา ๘๑ ของพระราชบญัญัติการประกอบ

กิจการพลงังานหรือ TPA Regime หรืออาจมีปัญหาในทางปฎิบติัหรือเห็นว่าข้อกําหนดนีไ้ม่

สอดคล้องกบัหลกัการที่ระบุใน TPA Regime  กกพ. สามารถสัง่ให้ผู้ให้บริการแก้ไขปรับปรุง

ข้อกําหนดนีไ้ด้ 

ค.  ผู้ใช้บริการหรือผู้ เชื่อมต่อมีสิทธิเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดนีใ้นสว่นที่ตนเก่ียวข้องต่อผู้

ให้บริการได้  

ง.  การแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอให้แก่ กกพ. อนมุติั ต้องชีแ้จงเหตผุลสนบัสนนุการขอแก้ไขเพิ่มเติมโดย

ละเอียด 

จ.  หากการแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอได้รับการอนมุติัจาก กกพ. ผู้ ให้บริการต้องเผยแพร่ข้อกําหนดฉบบั

สมบรูณ์และสว่นที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมลูให้สาธารณะ  



   

 

๖๗ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ฉ.  ให้ใช้ข้อกําหนดนี ้และข้อกําหนดท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมกบัผู้ขอใช้บริการ  ผู้ใช้บริการ และผู้

เชื่อมต่อทกุราย  

 

บทท่ี  ๑๒  ความเท่าเทียมในการให้บริการแก่กิจการในเครือ 

๑๒ .๑  ความเท่าเทียมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

ก. ผู้ให้บริการต้องดําเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ ใช้บริการทกุรายรวมทัง้กิจการในเครือของผู้ให้บริการ

จะได้รับสิทธิและประโยชน์ในการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจีอย่างเท่าเทียมกนั 

ข. ผู้ให้บริการต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการทกุรายรวมทัง้กิจการในเครือของผู้ให้บริการจะได้รับ

ข้อมลูเก่ียวกบัความสามารถในการให้บริการท่ีสามารถใช้ได้และได้รับการจดัสรรความสามารถ

ในการให้บริการท่ีสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกนั 

ค. ผู้ให้บริการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับริการท่ีให้แก่กิจการในเครือเช่นเดียวกนักบัข้อมลูของ

ผู้ใช้บริการหรือผู้ขอใช้บริการอ่ืนๆตามข้อกําหนดนี ้

ง. (๓๓) ผู้ ให้บริการจะปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจว่า

ด้วยการปฏิบติัต่อลกูค้า     เพื่อให้ความมัน่ใจว่ากิจการในเครือของผู้ให้บริการจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เหนือผู้ อ่ืนในการขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบสง่ก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจี 

 

บทท่ี ๑๓ วิธีการระงับข้อพพิาท 

๑๓.๑   วิธีการระงับข้อพิพาทอย่างฉันท์มิตร 

หากมข้ีอพิพาทเกิดขึน้ระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้ เชื่อมต่อในเร่ืองเก่ียวกบั

ข้อกําหนดนีห้รือสญัญา  

ก.  คู่สญัญาต้องพยายามระงบัข้อพิพาทอย่างฉนัท์มิตรก่อนภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

ข.  ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทในทางเทคนิคหรือด้านการเงิน  คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอาจตกลงร่วมกนัเพื่อ

สง่ข้อพิพาทดงักลา่วให้แก่ผู้ เชี่ยวชาญตดัสิน 

ค.  หากคู่สญัญาไม่สามารถระงบัข้อพิพาทของตนได้อย่างฉนัท์มิตรหรือไม่สามารถตกลงกนัเพื่อสง่

ข้อพิพาทให้แก่ผู้ เชี่ยวชาญตดัสิน คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิที่จะขอให้ กกพ.วินิจฉยัข้อ

พิพาทตามข้อ ๑๓.๒ 



   

 

๖๘ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๑๓ .๒   การระงับข้อพิพาทโดย กกพ. 

เมื่อมีการสง่ข้อพิพาทให้กกพ. กกพ.จะพิจารณาและวินิจฉยัข้อพิพาทตามข้อบงัคบัหรือข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนข้อพิพาทและการ

พิจารณาวินิจฉยัข้อพิพาทระหว่างผู้ รับใบอนญุาต พ.ศ. ๒๕๕๕  

  



   

 

๖๙ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ภาคผนวก ๑ 

สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด 

๑.  ความสามารถในการให้บริการท่ีสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด 

๑.๑ ความสามารถในการขนถ่าย  

ท่าเทียบเรือท่ีสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพดุ  สําหรับโครงการระยะที่ ๑ มีจํานวนหนึ่ง (๑) ท่า และโครงการ

ระยะที่ ๒ มีจํานวนหนึ่ง (๑) ท่า รวมกนัเป็นสอง (๒) ท่า มีความสามารถในการขนถ่ายแอลเอ็นจีโดย 

กําหนดจากความถ่ีสงูสดุตามการออกแบบสําหรับการเทียบท่าเรือขนสง่แอลเอ็นจีและขนาดของเรือขนสง่

แอลเอ็นจี    

๑.๑.๑ ความถ่ีในการเทียบท่าเรือ 

ท่าเทียบเรือได้รับการออกแบบเพื่อให้เรือขนสง่แอลเอ็นจีสามารถเข้าเทียบท่าด้วยความถ่ีสงูสดุได้ สาม (๓) 

วนัต่อเรือขนสง่แอลเอ็นจีหน่ึงลํา  ความถ่ีสงูสดุตามการออกแบบเป็นความสามารถในการให้บริการสงูสดุ

โดยพิจารณาถึงสภาพทางทะเลสําหรับการเทียบท่า ระยะเวลาที่ต้องใช้สําหรับการเทียบท่าและ

ความสามารถในการขนถ่ายของเรือขนสง่แอลเอ็นจี  แต่หากสภาพทางทะเลหรือสภาพอากาศที่เลวร้าย 

เรือขนสง่แอลเอ็นจีอาจไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตลอดเวลา 

๑.๑.๒ ขนาดของเรือขนส่งแอลเอ็นจี 

เรือขนสง่แอลเอ็นจีที่จะเข้าเทียบท่าเรือได้ต้องมีขนาดความจขุองถงัสินค้าระหว่างหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพนั 

(๑๒๕,๐๐๐) ลกูบาศก์เมตร ถึง สองแสนหกหมื่นสี่พนั (๒๖๔,๐๐๐) ลกูบาศก์เมตร 

๑.๒ ความสามารถในการจัดเก็บรักษา 

๑.๒.๑ ความสามารถในการจัดเก็บรักษาตามการออกแบบ 

ความสามารถรวมในการจดัเก็บรักษาแอลเอ็นจีตามการออกแบบมีค่าเท่ากบัปริมาณทางกายภาพของถงั

เก็บรักษาแอลเอ็นจี  สถานีมีถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจี  ในโครงการระยะที่ ๑ จํานวนสอง (๒) ถงั แต่ละถงัมี

ความสามารถในการเก็บรักษาแอลเอ็นจีเท่ากบัหนึ่งแสนหกหมื่น (๑๖๐,๐๐๐)  ลกูบาศก์เมตรต่อถงั   และ

ในโครงการระยะที่ ๒ จํานวนสอง (๒) ถงั แต่ละถงัมีความสามารถในการเก็บรักษาแอลเอ็นจีเท่ากบัหนึ่ง

แสนหกหมื่น (๑๖๐,๐๐๐)  ลกูบาศก์เมตรต่อถงั  โดยสถานีจะมีถงัรวมทัง้หมดจํานวนสี่ (๔) ถงั  

 

 

 



   

 

๗๐ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

๑.๓ ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติ 

๑.๓.๑  ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ 

สถานแอลเอ็นจี มาบตาพดุ สามารถให้บริการในการสง่ก๊าซธรรมชาติโดยสง่มอบ ณ จดุสง่มอบก๊าซ

ธรรมชาติทางท่อบริเวณหลงัมาตรวดัปริมาณการสง่มอบก๊าซธรรมชาติ  โดยของโครงการระยะที่ ๑ มี

ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีสงูสดุท่ีห้าล้าน (๕,๐๐๐,๐๐๐) ตนัต่อปี  และโครงการระยะที่ ๒ 

รวมกบัโครงการระยะที่  ๑ เพิ่มเป็นสิบล้าน (๑๐,๐๐๐,๐๐๐) ตนัต่อปี  และโครงการส่วนขยายเพิ่มเติมรวม

กบัโครงการระยะที่ ๑ และ ๒ เพิ่มเป็นสิบเอ็ดล้านห้าแสน (๑๑,๕๐๐,๐๐๐) ตนัต่อปี 

๑.๓.๒ ความสามารถในการส่งแอลเอ็นจีทางรถบรรทุก  

สถานีแอลเอ็นจีมาบตาพดุ สามารถให้บริการในการสง่แอลเอ็นจี โดยสง่มอบ ณ จดุเชื่อมต่อกบัรถบรรทกุ

ภายใต้ข้อจํากดัทางเทคนิค โดยมีความสามารถในการขนสง่แอลเอ็นจีโดยรถบรรทกุทัง้หมดในปริมาณ

สงูสดุห้าร้อย (๕๐๐) ตนัต่อวนั ( Truck Loading Bay 3 bays, Operating Time 12 hrs)  ทัง้นีก้าร

ให้บริการนีอ้ยู่ในช่วงการทดสอบความสามารถในการให้บริการ 

 

๒.  การจัดสรรความสามารถในการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด 

สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพดุ จดัสรรการให้บริการตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

๒.๑  การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิม (Grandfathered Basis) 

สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพดุ สงวนสิทธิในการจดัสรรความสามารถในการให้บริการ   แก่ผู้ใช้บริการตาม

สญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ ข้อผกูพนัหรือข้อตกลงการซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ ข้อผกูพนัหรือข้อตกลงการใช้

บริการระบบสง่ก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีท่ีมีอยู่เดิมก่อนที่ข้อกําหนดนีม้ีผลบงัคบัใช้ 

ทัง้นีค้วามสามารถท่ีได้มีการจดัสรรแล้วตามการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิมในโครงการระยะที่ ๑ 

เป็นจํานวนห้าล้าน (๕,๐๐๐,๐๐๐) ตนัต่อปี และความสามารถที่ได้มีการจดัสรรแล้วตามการให้บริการแก่

ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิมในโครงการะยะที่ ๒ เป็นจํานวนอีกห้าล้าน (๕,๐๐๐,๐๐๐) ตนัต่อปี  

 

 

 

 



   

 

๗๑ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 

๓.  คุณสมบัติของแอลเอ็นจี สําหรับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด 

๓.๑  แอลเอ็นจีท่ีรับมอบ ณ จดุรับมอบแอลเอ็นจีต้องมีองค์ประกอบแต่ละชนิดซึง่อยู่ในขัน้ต่ําและขัน้สงูไม่

เกินตามท่ีกําหนดดงัต่อไปนี ้

คณุสมบติั หน่วย อณุหภมู ิ ขัน้ต่ํา ขัน้สงู 

มีเทน เปอร์เซ็นต์โดยโมล N/A ๘๗.๒๔ ๙๙.๘๔ 

ไนโตรเจน เปอร์เซ็นต์โดยโมล N/A ๐ ๑ 

ความหนาแน่น         

(ที่อณุหภมูิจดุเดือด 

ความดนั 1 

บรรยากาศ 

กิโลกรัมต่อ    

ลกูบาศก์เมตร 

ที่ Bubble Point    

(ความดนั 1 บรรยากาศ) 

๔๒๔.๗ ๔๖๙.๕ 

ที่ -160°C      

(ISO 6578 : 1991) 

๔๒๐.๙ ๔๖๗.๘๗ 

๓.๒  แอลเอ็นจีท่ีรับมอบ ณ จดุรับมอบแอลเอ็นจีต้องมีสิ่งเจือปนใดไม่เกินมาตรฐานตามท่ีสถานีแอลเอ็นจี 

มาบตาพดุกําหนด 

๓.๓  ก๊าซธรรมชาติท่ีต้องสง่มอบ ณ จดุสง่มอบก๊าซธรรมชาติต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

คณุสมบติั หน่วย ขัน้ต่ํา ขัน้สงู 

มีเทน เปอร์เซ็นต์โดยโมล ๘๗.๒๔ ๙๙.๘๔ 

ไนโตรเจน เปอร์เซ็นต์โดยโมล ๐ ๑ 

อณุหภมู ิ องศาเซลเซยีส ๑๕.๖ ๔๘.๙ 

แรงดนั บาร์เกจ ๕๐ ๘๖.๒ 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

๗๒ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 

๔.  ข้อกาํหนดการปฏิบัติการสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด 

๔.๑ การปฎิบัติการ 

๔.๑.๑   การวางแผนซ่อมบาํรุงรักษา 

๔.๑.๑.๑   ผู้ ให้บริการต้องสง่แผนการซ่อมบํารุงประจําปีสําหรับปีถดัไปให้แก่ผู้ใช้บริการไม่เกินสิน้เดือน 

สิงหาคม ของแต่ละปี  โดยระบชุ่วงเวลาที่จะดําเนินการซ่อมบํารุงตามแผน    หรืองานอ่ืนๆ ที่กําหนดเวลาไว้

สําหรับสถานีในปีสญัญาถดัไป พร้อมทัง้ผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการซ่อมบํารุงหรืองานดงักลา่วต่อความ

พร้อมในการให้บริการ   

ผู้ให้บริการต้องจดัทําการคาดการณ์การซ่อมบํารุงหรืองานอ่ืนๆ ท่ีคาดหมายว่าจะเกิดขึน้ที่สถานีแอลเอ็นจี

โดยสงัเขปสําหรับระยะเวลาสาม (๓) ปีสญัญาถดัไปไม่เกินสิน้เดือน สิงหาคม ของแต่ละปี โดยระบวุนัที่จะ

ดําเนินการซ่อมบํารุงตามแผนหรืองานอ่ืนๆ ที่กําหนดเวลาไว้สําหรับสถานีในปีสญัญาถดัไป พร้อมทัง้

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการซ่อมบํารุงหรืองานดงักลา่วต่อความสามารถในการให้บริการ   

๔.๒ การแจ้งปริมาณก๊าซธรรมชาติ และช่วงเวลาท่ีต้องการขอใช้ความสามารถในการให้บริการ 

(Nomination of  capacity) โดยผู้ใช้บริการ 

๔.๒.๑  แผนการส่งมอบประจาํปีสําหรับผู้ใช้บริการตัง้แต่หน่ึง (๑) ปีขึน้ไป 

 ขัน้ตอนสําหรับการสง่มอบแอลเอ็นจี ณ จดุสง่มอบ และการสง่มอบก๊าซธรรมชาติ ณ จดุสง่มอบก๊าซ

ธรรมชาติจะกําหนดไว้ในข้อกําหนดการใช้สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพดุตามหลกัการดงัต่อไปนี ้   

ก.  ผู้ให้บริการต้องสง่แผนความพร้อมในการให้บริการประจําปีในปีถดัไปให้แก่ผู้ใช้บริการไม่เกินสิน้

เดือน สิงหาคม ของแต่ละปี 

ข. ผู้ให้บริการต้องจดัทําการคาดการณ์ความพร้อมในการให้บริการที่คาดหมายไว้โดยสงัเขปสําหรับ

ระยะเวลาสาม( ๓ )ปีสญัญาถดัไปจากปีสญัญาตามข้อ (ก.) 

ค.  ภายในสิน้เดือนตลุาคม ของทกุปี  (ยกเว้นสําหรับปีตามสญัญาแรก) ผู้ใช้บริการจะแจ้งข้อมลู

ดงัต่อไปนีส้ําหรับปีตามสญัญาถดัไปให้แก่ผู้ให้บริการ 

(๑).  กําหนดเวลาการขนสง่และส่งมอบแอลเอ็นจีในระหว่างปี   

(๒).  ปริมาณการสง่มอบสงูสดุภายในปีสญัญา  

(๓).  ชื่อเรือขนสง่แอลเอ็นจีและปริมาณแอลเอ็นจีท่ีจะรับมอบและขนถ่ายจากเรือขนสง่แอลเอ็น  



   

 

๗๓ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

          จีในแต่ละครัง้  (กรณีทราบ)  

(๔).  ปริมาณการสง่มอบก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยในแต่ละวนั  

(๕).  คณุภาพของแอลเอ็นจีท่ีจะส่งมอบ  

ง.  ภายในสิน้เดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี  ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะประชมุร่วมกนัเพื่อหารือ

และตกลงเก่ียวกบัแผนการรับมอบแอลเอ็นจีและสง่มอบก๊าซธรรมชาติประจําปีสําหรับปีสญัญา

ถดัไป และผู้ให้บริการจะจดัทําแผนการรับมอบแอลเอ็นจีและสง่มอบก๊าซธรรมชาติประจําปีและ

สง่ให้กบัผู้ใช้บริการ ซึง่ในแผนดงักลา่วจะกําหนดช่วงเวลาสําหรับการรับมอบแอลเอ็นจีตาม

กําหนดเรือขนสง่ แอลเอ็นจีแต่ละลํา โดยพิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับจากผู้ใช้บริการและข้อมลูที่

ได้รับระหว่างการประชมุร่วมกนั 

จ.  ในทกุๆ เดือนตลอดปีตามสญัญา ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบถึงช่วงเวลาว่างสําหรับ

การรับมอบแอลเอ็นจีในเดือนต่อๆไปตลอดปีตามสญัญา 

๔.๓ การแจ้งกาํหนดการส่งมอบแอลเอ็นจี 

๔.๓.๑  ภายในวนัที่ ๒๘ ของทกุเดือน ผู้ใช้บริการจะสง่ตารางการสง่มอบเอ็นแอลจีในช่วงระยะเวลา เก้าสิบ 

(๙๐) วนัถดัไป  ตารางดงักล่าวจะประกอบด้วยรายชื่อเรือขนสง่แอลเอ็นจี วนัที่รับมอบแอลเอ็นจี และ 

ปริมาณแอลเอ็นจีสําหรับการรับมอบแต่ละครัง้  

๔.๔  การแจ้งกาํหนดการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ 

ผู้ใช้บริการต้องรับมอบก๊าซธรรมชาติตามที่กําหนดไว้ในสญัญาภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

๔.๔.๑  การคาดการณ์การส่งมอบก๊าซธรรมชาตใินช่วงเวลาสองสัปดาห์:  ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.

ของทกุวนัพฤหสับดี ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการคาดการณ์ความสามารถในการสง่มอบ

ก๊าซธรรมชาติในช่วงสอง (๒) สปัดาห์ถดัไปซึง่เร่ิมต้นนบัจากวนัอาทิตย์ท่ีจะถึง 

๔.๔.๒  กาํหนดเวลาการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขัน้ต้น ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของทกุวนัศกุร์ 

ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการคาดการณ์ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีตนประสงค์ท่ีจะรับในวนัสง่

มอบก๊าซแต่ละวนัในช่วงสปัดาห์ถดัไป เร่ิมต้นนบัจากวนัอาทิตย์ท่ีจะถึง ซึง่จะต้องสอดคล้องกบัการ

คาดการณ์ความสามารถในการสง่มอบก๊าซธรรมชาติสําหรับช่วงสอง (๒) สปัดาห์ท่ีผู้ ให้บริการได้แจ้งไว้  

หากไม่มีการแจ้งจะดําเนินการตามแผนงานในข้อ ๔.๔.๑ 

๔.๔.๓  กาํหนดเวลาการส่งมอบก๊าซธรรมชาติประจําวัน ภายในเวลา ๒๑.๐๐ น.ก่อนวนัสง่มอบก๊าซ

แต่ละวนั ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ตนประสงค์ท่ีจะรับมอบ ณ จดุสง่



   

 

๗๔ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

มอบก๊าซธรรมชาติในวนัสง่มอบก๊าซถดัไปเป็นรายชัว่โมง  หากไม่มีการแจ้งจะดําเนินการตามแผนงานใน

ข้อ ๔.๔.๑ หรือ ๔.๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

๗๕ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ภาคผนวก ๒ 

สถานีแอลเอ็นจี หนองแฟบ 

๑.  ความสามารถในการให้บริการท่ีสถานีแอลเอ็นจี หนองแฟบ 

๑.๑ ความสามารถในการขนถ่าย  

ท่าเทียบเรือท่ีสถานีแอลเอ็นจี หนองแฟบ  สําหรับโครงการระยะท่ี ๑ มีจํานวนหนึ่ง (๑) ท่า มีความสามารถ

ในการขนถ่ายแอลเอ็นจีโดย กําหนดจากความถ่ีสงูสดุตามการออกแบบสําหรับการเทียบท่าเรือขนสง่แอล

เอ็นจีและขนาดของเรือขนสง่แอลเอ็นจี    

๑.๑.๑ ความถ่ีในการเทียบท่าเรือ 

ท่าเทียบเรือได้รับการออกแบบเพื่อให้เรือขนสง่แอลเอ็นจีสามารถเข้าเทียบท่าด้วยความถ่ีสงูสดุได้ สาม (๓) 

วนัต่อเรือขนสง่แอลเอ็นจีหน่ึงลํา  ความถ่ีสงูสดุตามการออกแบบเป็นความสามารถในการให้บริการสงูสดุ

โดยพิจารณาถึงสภาพทางทะเลสําหรับการเทียบท่า ระยะเวลาที่ต้องใช้สําหรับการเทียบท่าและ

ความสามารถในการขนถ่ายของเรือขนสง่แอลเอ็นจี  แต่หากสภาพทางทะเลหรือสภาพอากาศท่ีเลวร้าย 

เรือขนสง่แอลเอ็นจีอาจไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตลอดเวลา 

๑.๑.๒ ขนาดของเรือขนส่งแอลเอ็นจี 

เรือขนสง่แอลเอ็นจีที่จะเข้าเทียบท่าเรือได้ต้องมีขนาดความจขุองถงัสินค้าระหว่างหน่ึงแสนสองหมื่นห้าพนั 

(๑๒๕,๐๐๐) ลกูบาศก์เมตร ถึง สองแสนหกหมื่นสี่พนั (๒๖๔,๐๐๐) ลกูบาศก์เมตร 

๑.๒ ความสามารถในการจัดเก็บรักษา 

๑.๒.๑ ความสามารถในการจัดเก็บรักษาตามการออกแบบ 

ความสามารถรวมในการจดัเก็บรักษาแอลเอ็นจีตามการออกแบบมีค่าเท่ากบัปริมาณทางกายภาพของถงั

เก็บรักษาแอลเอ็นจี  สถานีมีถงัเก็บรักษาแอลเอ็นจ ี ที่ใช้ในโครงการระยะท่ี ๑ จํานวนสอง (๒) ถงั แต่ละถงั

มีความสามารถในการเก็บรักษาแอลเอ็นจีเท่ากบัสองแสนห้าหมื่น (๒๕๐,๐๐๐)  ลกูบาศก์เมตรต่อถงั    

๑.๓ ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติ 

๑.๓.๑  ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ 

สถานแอลเอ็นจี หนองแฟบ สามารถให้บริการในการสง่ก๊าซธรรมชาติโดยสง่มอบ ณ จดุสง่มอบก๊าซ

ธรรมชาติทางท่อบริเวณหลงัมาตรวดัปริมาณการสง่มอบก๊าซธรรมชาติ  โดยของโครงการระยะที่ ๑ มี

ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีสงูสดุท่ีเจ็ดล้านห้าแสน (๗,๕๐๐,๐๐๐) ตนัต่อปี   

 



   

 

๗๖ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 

๒. การจัดสรรความสามารถในการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจี หนองแฟบ 

๒.๑  แอลเอ็นจีที่รับมอบ ณ จดุรับมอบแอลเอ็นจีต้องมีองค์ประกอบแต่ละชนิดซึง่อยู่ในขัน้ต่ําและขัน้

สงูไม่เกินตามที่กําหนดดงัต่อไปนี ้

คณุสมบติั หน่วย อณุหภมู ิ ขัน้ต่ํา ขัน้สงู 

มีเทน เปอร์เซ็นต์โดยโมล N/A ๘๗.๒๔ ๙๙.๘๔ 

ไนโตรเจน เปอร์เซ็นต์โดยโมล N/A ๐ ๑ 

ความหนาแน่น         

(ที่อณุหภมูิจดุเดือด 

ความดนั 1 

บรรยากาศ 

กิโลกรัมต่อ  

ลกูบาศก์เมตร 

ที่ Bubble Point       

(ความดนั 1 บรรยากาศ) 

๔๒๔.๗ ๔๖๙.๕ 

ที่ -160°C      

(ISO 6578 : 1991) 

๔๒๐.๙ ๔๖๗.๘๗ 

๒.๒  แอลเอ็นจีท่ีรับมอบ ณ จดุรับมอบแอลเอ็นจีต้องมีสิ่งเจือปนใดไม่เกินมาตรฐานตามที่สถานี แอลเอ็นจี 

หนองแฟบกําหนด 

๒.๓  ก๊าซธรรมชาติที่ต้องสง่มอบ ณ จดุสง่มอบก๊าซธรรมชาติต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

คณุสมบติั หน่วย ขัน้ต่ํา ขัน้สงู 

มีเทน เปอร์เซ็นต์โดยโมล ๘๗.๒๔ ๙๙.๘๔ 

ไนโตรเจน เปอร์เซ็นต์โดยโมล ๐ ๑ 

อณุหภมู ิ องศาเซลเซยีส ๑๕.๖ ๔๘.๙ 

แรงดนั บาร์เกจ ๕๐ ๘๖.๒ 

 

๓.  ข้อกาํหนดการปฏิบัติการสถานีแอลเอ็นจี หนองแฟบ 

๓.๑ การปฎิบัติการ 

๓.๑.๑  การวางแผนซ่อมบาํรุงรักษา 

๓.๑.๑.๑  ผู้ให้บริการต้องสง่แผนการซ่อมบํารุงประจําปีสําหรับปีถดัไปให้แก่ผู้ใช้บริการไม่เกินสิน้เดือน 

สิงหาคม ของแต่ละปี  โดยระบชุ่วงเวลาที่จะดําเนินการซ่อมบํารุงตามแผน    หรืองานอ่ืนๆ ที่กําหนดเวลาไว้

สําหรับสถานีในปีสญัญาถดัไป พร้อมทัง้ผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการซ่อมบํารุงหรืองานดงักลา่วต่อความ

พร้อมในการให้บริการ   



   

 

๗๗ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ผู้ให้บริการต้องจดัทําการคาดการณ์การซ่อมบํารุงหรืองานอ่ืนๆ ท่ีคาดหมายว่าจะเกิดขึน้ที่สถานีแอลเอ็นจี

โดยสงัเขปสําหรับระยะเวลาสาม (๓) ปีสญัญาถดัไปไม่เกินสิน้เดือน สิงหาคม ของแต่ละปี โดยระบวุนัท่ีจะ

ดําเนินการซ่อมบํารุงตามแผนหรืองานอ่ืนๆ ที่กําหนดเวลาไว้สําหรับสถานีในปีสญัญาถดัไป พร้อมทัง้

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการซ่อมบํารุงหรืองานดงักลา่วต่อความสามารถในการให้บริการ   

๓.๒  การแจ้งปริมาณก๊าซธรรมชาติ และช่วงเวลาท่ีต้องการขอใช้ความสามารถในการให้บริการ 

(Nomination of  capacity) โดยผู้ใช้บริการ 

๓.๒.๑  แผนการส่งมอบประจาํปีสําหรับผู้ใช้บริการตัง้แต่หน่ึง (๑) ปีขึน้ไป 

 ขัน้ตอนสําหรับการสง่มอบแอลเอ็นจี ณ จดุสง่มอบ และการสง่มอบก๊าซธรรมชาติ ณ จดุสง่มอบก๊าซ

ธรรมชาติจะกําหนดไว้ในข้อกําหนดการใช้สถานีแอลเอ็นจี หนองแฟบตามหลกัการดงัต่อไปนี ้   

ก.  ผู้ให้บริการต้องสง่แผนความพร้อมในการให้บริการประจําปีในปีถดัไปให้แก่ผู้ใช้บริการไม่เกินสิน้

เดือน สิงหาคม ของแต่ละปี 

ข. ผู้ให้บริการต้องจดัทําการคาดการณ์ความพร้อมในการให้บริการที่คาดหมายไว้โดยสงัเขปสําหรับ

ระยะเวลาสาม( ๓ )ปีสญัญาถดัไปจากปีสญัญาตามข้อ (ก.) 

ค.  ภายในสิน้เดือนตลุาคม ของทกุปี  (ยกเว้นสําหรับปีตามสญัญาแรก) ผู้ใช้บริการจะแจ้งข้อมลู

ดงัต่อไปนีส้ําหรับปีตามสญัญาถดัไปให้แก่ผู้ให้บริการ 

(๑).  กําหนดเวลาการขนสง่และส่งมอบแอลเอ็นจีในระหว่างปี   

(๒).  ปริมาณการสง่มอบสงูสดุภายในปีสญัญา  

(๓).  ชื่อเรือขนสง่แอลเอ็นจีและปริมาณแอลเอ็นจีท่ีจะรับมอบและขนถ่ายจากเรือขนสง่แอลเอ็น  

          จีในแต่ละครัง้  (กรณีทราบ)  

(๔).  ปริมาณการสง่มอบก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยในแต่ละวนั  

(๕).  คณุภาพของแอลเอ็นจีท่ีจะส่งมอบ  

ง.  ภายในสิน้เดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี  ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะประชมุร่วมกนัเพื่อหารือ

และตกลงเก่ียวกบัแผนการรับมอบแอลเอ็นจีและสง่มอบก๊าซธรรมชาติประจําปีสําหรับปีสญัญา

ถดัไป และผู้ให้บริการจะจดัทําแผนการรับมอบแอลเอ็นจีและสง่มอบก๊าซธรรมชาติประจําปีและ

สง่ให้กบัผู้ใช้บริการ ซึง่ในแผนดงักลา่วจะกําหนดช่วงเวลาสําหรับการรับมอบแอลเอ็นจีตาม



   

 

๗๘ 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสามและการเช่ือมต่อ (TPA Code)  

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

กําหนดเรือขนสง่ แอลเอ็นจีแต่ละลํา โดยพิจารณาจากข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ใช้บริการและข้อมลูท่ี

ได้รับระหว่างการประชมุร่วมกนั 

จ.  ในทกุๆ เดือนตลอดปีตามสญัญา ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบถึงช่วงเวลาว่างสําหรับ

การรับมอบแอลเอ็นจีในเดือนต่อๆไปตลอดปีตามสญัญา 

๓.๓ การแจ้งกาํหนดการส่งมอบแอลเอ็นจี 

๓.๓.๑  ภายในวนัที่ ๒๘ ของทกุเดือน ผู้ใช้บริการจะสง่ตารางการสง่มอบเอ็นแอลจีในช่วงระยะเวลา เก้าสิบ 

(๙๐) วนัถดัไป  ตารางดงักล่าวจะประกอบด้วยรายชื่อเรือขนสง่แอลเอ็นจี วนัท่ีรับมอบแอลเอ็นจี และ 

ปริมาณแอลเอ็นจีสําหรับการรับมอบแต่ละครัง้  

๓.๔  การแจ้งกาํหนดการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ 

ผู้ใช้บริการต้องรับมอบก๊าซธรรมชาติตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

๓.๔.๑  การคาดการณ์การส่งมอบก๊าซธรรมชาตใินช่วงเวลาสองสัปดาห์:  ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.

ของทกุวนัพฤหสับดี ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการคาดการณ์ความสามารถในการสง่มอบ

ก๊าซธรรมชาติในช่วงสอง (๒) สปัดาห์ถดัไปซึง่เร่ิมต้นนบัจากวนัอาทิตย์ท่ีจะถึง 

๓.๔.๒  กาํหนดเวลาการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขัน้ต้น ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของทกุวนัศกุร์ 

ผู้ ใช้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการคาดการณ์ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ตนประสงค์ที่จะรับในวนัสง่

มอบก๊าซแต่ละวนัในช่วงสปัดาห์ถดัไป เร่ิมต้นนบัจากวนัอาทิตย์ท่ีจะถึง ซึง่จะต้องสอดคล้องกบัการ

คาดการณ์ความสามารถในการสง่มอบก๊าซธรรมชาติสําหรับช่วงสอง (๒) สปัดาห์ที่ผู้ ให้บริการได้แจ้งไว้  

หากไมม่ีการแจ้งจะดําเนินการตามแผนงานในข้อ ๓.๔.๑  

๓.๔.๓  กาํหนดเวลาการส่งมอบก๊าซธรรมชาติประจําวัน ภายในเวลา ๒๑.๐๐ น.ก่อนวนัสง่มอบก๊าซ

แต่ละวนั ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ตนประสงค์ท่ีจะรับมอบ ณ จดุสง่

มอบก๊าซธรรมชาติในวนัสง่มอบก๊าซถดัไปเป็นรายชัว่โมง หากไม่มีการแจ้งจะดําเนินการตามแผนงานในข้อ 

๓.๔.๑ หรือ ๓.๔.๒ 
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