
“ข้อบังคับว่าด้วยการจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานแีอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม

(Third Party Access Regime: TPA Regime)”

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน

1

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558

ณ ห้อง บางล าพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
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อ ำนำจหนำ้ที ่กกพ.
ตำม พ.ร.บ. กำรประกอบกจิกำรพลงังำน พ.ศ. 2550

กจิกำรไฟฟ้ำ (5ประเภท) กจิกำรกำ๊ซธรรมชำต ิ(4 ประเภท)

ระบบผลติไฟฟ้า
(Generation)

ระบบสง่ไฟฟ้า
(Transmission)

ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า
(Distribution)

คา้ปลกี 
(Retail)

ศนูยค์วบคมุ
ระบบไฟฟ้า

(System Operator)

ระบบสง่
กา๊ซธรรมชาติ

(Transmission)

ระบบจ าหน่าย
กา๊ซธรรมชาติ

(Retail&
Distribution)

คลงัรับจา่ย
กา๊ซธรรมชาตเิหลว
(LNG terminal)

จ าหน่าย
&ขายสง่
(Supply&

Wholesale)

Enhanced single buyer model

Enhanced single buyer model

“ก ากบักจิการพลงังานดว้ย
ความเป็นธรรม โปรง่ใส มี
ประสทิธภิาพเป็นทีย่อมรับ

ในระดบัสากล”

ก ำกบัฯ และมำตรฐำน:
กำรอนุญำตเบ็ดเสร็จ

OSS, มำตรฐำนวศิวฯ ,
สิง่แวดลอ้ม (CoP)

คณุภำพบรกิำร (ม.89) 
และควำมปลอดภยั,
ปรบัปรงุสญัญำ PPAs  

GSAs

อตัรำคำ่บรกิำร/กำร
สง่เสรมิกำรแขง่ขนั:
ขอ้เสนออตัรำบรกิำร

ไฟฟ้ำ&กำ๊ซฯ, 
TPA , 

USO Regulations,
กำรสง่เสรมิกำรแขง่ขนั

กจิกำรกำ๊ซฯ

ควำมม ัน่คงทำงพลงังำน:
กำรรบัซือ้ไฟฟ้ำ, PPA 

Excess Cap., FiT Reg., 
Wheeling Charges, 
Demand Response,
ระบบโครงขำ่ยและศูนย์
ควบคมุโครงขำ่ย, White 
paper ควำมม ัน่คงระบบ

พลงังำนภำคใต้

คุม้ครองสทิธ ิสรำ้งกำรมี
สว่นรว่มพลงังำน:

งำนรอ้งเรยีนฯ อทุธรณ์ ขอ้
พพิำท, กำรใชอ้สงัหำฯ, คำ่
ทดแทนวำงโครงขำ่ยฯ,
คุม้ครองสทิธฯิ, คพข., 

กลไกกองทนุพฒันำไฟฟ้ำ 
5 ประเภท (ท ัว่ถงึ, ส ัง่จำ่ย
เป็นธรรม, พฒันำชุมชน

รอบโรงฯ, Platform พฒันำ
Renew, สรำ้งตระหนกัรูฯ้)



Pool Gas

กำรจดัหำและคำ้สง่

ระบบ
ทอ่สง่

ระบบทอ่
จ ำหนำ่ย

Gulf Gas

อำ่วไทย

- ยโูนแคล

- บงกช

- ทานตะวนั

- เบญจมาศ

- ไพลนิ

- JDA

- อืน่ๆ

พมำ่ 18%
843 mmscfd

สถำน ี
LNG

อำ่วไทย 75%
3,529 mmscfd

LNG 4%
191 mmscfd

โครงสรำ้งอตุสำหกรรมกำ๊ซธรรมชำต ิ

PTT 
(Gas Transmission)

PTT 
(Gas Procurement)

ใบอนญุำตจดัหำและ
คำ้สง่กำ๊ซธรรมชำติ

ใบอนญุำตขนสง่กำ๊ซ
ธรรมชำตทิำงทอ่ฯ

ใบอนญุำตเก็บรกัษำ
และแปรสภำพกำ๊ซฯ

ใบอนญุำตคำ้ปลกีกำ๊ซ
ผำ่นระบบจ ำหนำ่ย

*ปรมิาณกา๊ซตอ่วัน ขอ้มลู ณ ธันวาคม 2557รวมกำรจดัหำ 4,691 mmscfd *

ผลติไฟฟ้ำ 59%
IPP
SPP

EGAT

2,758 mmscfd

อืน่ๆ 1%

22 mmscfd

NGV 7%

330 mmscfd

อตุสำหกรรม 14% 

644 mmscfd

โรงแยกกำ๊ซ 20%

960 mmscfd

คูม่อืกำรค ำนวณรำคำและอตัรำคำ่บรกิำรสง่กำ๊ซธรรมชำติ แนวทำงค ำนวณรำคำและอตัรำ
คำ่บรกิำร สถำน ี LNG

นโยบำยและแนวทำงกำรก ำกบัอตัรำคำ่บรกิำร (มำตรำ 64)
แนวทำงกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัอตัรำคำ่บรกิำรภำยใตน้โยบำยและแนวทำงฯ (มำตรำ 65)

กำรขนสง่

กำรใชส้ถำนี กำรจ ำหนำ่ย
ผูใ้ชก้ำ๊ซ

บนบก 3%
128 mmscfd

1 ใบ 26 ใบ 3 ใบ
1 ใบ

PTT (Retail)



ระบบสง่จดัหำและคำ้สง่ ระบบจ ำหนำ่ย ผูใ้ชก้ำ๊ซ

Natural Gas 
Transmission 

System

Gas 
distributors

LNG 
Receiving 
Terminal

Retail Market

Power Plants

Gas 
Treatment

Shippers

ม. 80: ก ำหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตทีม่รีะบบโครงขา่ยพลงังานตอ้งประกอบ
กจิการพลังงานอยา่งเป็นธรรม จะเลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมมไิด ้
ม. 81: ก ำหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตทีม่รีะบบโครงขา่ยพลงังาน ตอ้งยนิยอมให ้
ผูรั้บใบอนุญาต หรอืผูป้ระกอบกจิการพลงังานรายอืน่ใชห้รอืเชือ่มตอ่ระบบ
โครงขา่ยพลังงานของตน ทัง้นี ้ตามขอ้ก าหนดทีผู่รั้บใบอนุญาตทีม่รีะบบ
โครงขา่ยพลังงานประกาศก าหนด

TPA Code

for 

Transmission

TPA Code 

for LNG 

Terminal

ขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำรจดัท ำขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดใหใ้ชห้รอืเชือ่มตอ่
ระบบสง่กำ๊ซธรรมชำตแิละสถำนแีอลเอ็นจแีกบ่คุคลทีส่ำม (Third Party Access Regime: TPA Regime)

ภำยใต ้พ.ร.บ. กำรประกอบกจิกำรพลงังำนฯ

NGV

LNG

Connecting 
Party Connecting 

Party
Connecting 

Party

Connecting 
Party

Connecting 
Party

LNG Terminal Code

Connection Code

Operations Code

Transmission Code

Connection Code

Operations Code

ม. 7 :  อ ำนำจหนำ้ที ่กกพ.
• ปกป้องผลประโยชนข์องผูใ้ชพ้ลังงาน ทัง้อตัราคา่บรกิาร และ

คณุภาพการใหบ้รกิาร
• สง่เสรมิการแขง่ขนัในการประกอบกจิการพลังงาน
• สง่เสรมิการใหบ้รกิารของระบบโครงขา่ยพลังงาน
• สง่เสรมิการประกอบกจิการพลงังานอยา่งม ีปสภ. และ เป็นธรรม
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ประโยชนจ์ำกกำรม ีTPA 

• สง่เสรมิใหเ้กดิการลงทนุในการจัดหากา๊ซฯ มากขึน้ (มผีูป้ระกอบการ
หลายราย)

• เกดิการแขง่ขนั/ลดการผกูขาด เพิม่แรงจงูใจในการเพิม่ประสทิธภิาพ

• มกีารใชป้ระโยชนส์งูสดุจาก Gas Facilities ทีเ่ป็นการลงทนุสงู และมี
ลกัษณะของการผกูขาดโดยธรรมชาต ิ(Natural Monopoly) 

• ผูใ้ชก้า๊ซฯ สามารถเจรจาตกลงซือ้ขายกา๊ซฯ กบัผูจั้ดหาไดโ้ดยตรง 
โดยใชบ้รกิารขนสง่กา๊ซฯ ผา่นระบบทอ่
• ผูผ้ลติไฟฟ้ามทีางเลอืกในการซือ้กา๊ซฯ

• เกดิการขยายตลาดกา๊ซฯ 



กำรด ำเนนิงำนกำรบงัคบัใช ้TPA Regime และประกำศใช ้TPA Code

เปิดรบัฟงัควำมเห็นผำ่นทำง Website 1 สปัดำห ์

(17-31 ก.ค. 57)

เปิดรบัฟงัควำมเห็นผำ่นกำรสมัมนำ (Focus Group)

(15 ส.ค. 57)

กกพ. อนมุตั ิTPA Regime (4 ก.ย. 57)/ ประกำศลงรำชกจิจำนเุบกษำ (19 ก.ย. 57)

บมจ. ปตท.สง่ 

Transmission Code

Connection Code

Operation Code

PTTLNG สง่ 

LNG Terminal Code

Connection Code

Operation Code

ประกำศใช ้TPA Code (30 ม.ีค. 58)

(ก.ย. 57 – ม.ีค. 58)

กกพ. อนมุตั ิTPA Code (30 ม.ีค. 58)

6หมำยเหต:ุ 1. กพช. มมีตเิมือ่วันที ่15 สงิหาคม 2557 ให ้บมจ.ปตท.แยกกจิการระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิออกไปในรปูบรษัิท จ ากดั ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
เดอืน ม.ิย. 58 พรอ้มทัง้รับทราบการด าเนนิการของ กกพ. ในการจัดท า TPA Regime และใหป้ระกาศใชไ้ดภ้ายในเดอืน ม.ีค. 58
2. กกพ. อนุมตั ิTPA Regime ฉบบัปรับปรงุ (30 ม.ีค 58)/ ประกาศลงราชกจิจานุเบกษา (8 พ.ค. 58) 

รับฟังความเห็น
Focus Group 
21 ม.ค.58

TP
A
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eg
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e

TP
A
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o

d
e



11. การเสียสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการ

12. การบริหารปริมาณกา๊ซธรรมชาติ

13.การศึกษาการเช่ือมต่อ

14.ความเท่าเทียมในการให้บริการแก่กิจการในเครือ

15.ค่าบริการ

16.การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

17.การพิจารณาไกล่เกล่ียและระงบัข้อพิพาท

18.การปรบัปรงุแก้ไข TPA Code 

19.อ่ืนๆ

1. บทน า

2. วตัถปุระสงคแ์ละหลกัการ

3. ค าจ ากดัความ

4. ขอบเขตของ TPA Code

5. สิทธิและหน้าท่ี

6. เน้ือหาใน TPA Code ส าหรบัระบบส่งกา๊ซฯ

7. เน้ือหาใน TPA Code ส าหรบัสถานีแอลเอน็จี

8. การจดัสรรความสามารถในการให้บริการ

9. การคืนสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการ

10. การซ้ือขายความสามารถในการให้บริการ

7
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1.บทน ำ

กกพ. ก าหนด
เป็นหลักการและแนวปฏบิัตใิหผู้รั้บใบอนุญาตทีม่รีะบบทอ่สง่
กา๊ซธรรมชาต ิและสถาน ีLNG ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิาร ตอ้งจัดท า 
TPA Code เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบกจิการพลังงานราย
อืน่ๆ มาใชบ้รกิารระบบทอ่หรอืสถาน ีLNG ของตน

ผูร้บัใบอนญุำตขนสง่กำ๊ซฯ ทำงระบบทอ่/สถำน ีLNG
• ก าหนดเงือ่นไขการใหบ้รกิารใหบ้คุคลทีส่ามทีต่อ้งการใช ้

บรกิารหรอืเชือ่มตอ่ ใชป้ฏบิัต ิ
• เสนอ TPA Code ให ้กกพ. พจิารณา

• ภายใน 6 เดอืน หลังจาก TPA Regime มผีล
บังคับใช ้หรอื 

• ภายใน 3 เดอืน หลังทดสอบระบบ กรณีเป็นราย
ใหม่

Transmission
Code/ 

Terminal 
Code

TPA Regime
(ขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดัท ำขอ้ก ำหนด

เก ีย่วกบักำรเปิดใหใ้ชห้รอืเชือ่มตอ่ระบบสง่กำ๊ซฯ และ

สถำน ีLNG)

TPA Code
(ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดใหใ้ชห้รอืเชือ่มตอ่

ระบบสง่กำ๊ซฯ และสถำน ีLNG)

สญัญาระหวา่ง
ผูเ้ชือ่มตอ่ และ
ผูใ้หบ้รกิาร

Connection 
Code

Operations
Code

สัญญาระหวา่ง
ผูใ้ชบ้รกิาร และ
ผูใ้หบ้รกิาร

** ขอบเขตของ TPA Code คอืขอ้จ ำกดัทำงกำยภำพ
ของระบบสง่กำ๊ซฯ หรอืสถำนี LNG /อำจแบง่เป็น Zone 
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บคุคลที ่3 (Third Party) ผูข้อใชห้รอืเชือ่มตอ่ ระบบสง่กา๊ซฯ หรอื สถาน ีLNG

ผูใ้ชบ้รกิำร (Shipper) ผูรั้บใบอนุญาตจัดหาและคา้สง่กา๊ซฯ

ผูเ้ชือ่มตอ่ (Connecting Party) ผูป้ระกอบกจิการกา๊ซฯ หรอืผูป้ระกอกกจิการกา๊ซฯใน
ภาคขนสง่ ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเชือ่มตอ่ทางกายภาพ
กบัระบบสง่กา๊ซฯ หรอืสถานแีอลเอ็นจ ีแตไ่มร่วมผูใ้ช ้

กา๊ซธรรมชาตสิ าหรับยานยนตร์ายบคุคล

ผูใ้หบ้รกิำร (Operator) ผูรั้บใบอนุญาตขนสง่กา๊ซฯทางทอ่ผา่นระบบสง่กา๊ซฯ 
และผูรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการเก็บรักษาและแปร
สภาพกา๊ซฯจากของเหลวเป็นกา๊ซ

Grandfathered Basis สิทธิที่ผู ใ้ ช บ้ ริการมีอยู่ต ามสัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติ ขอ้ผูกพันหรือขอ้ตกลงการซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาต ิขอ้ผูกพันหรือขอ้ตกลงการใชบ้รกิารระบบ
สง่กา๊ซธรรมชาตแิละสถานแีอลเอ็นจทีีม่อียูเ่ดมิ กอ่นที ่
TPA Code มผีลบังคับใช ้

2. ค ำจ ำกดัควำม
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ผูใ้ชบ้รกิำรผูใ้หบ้รกิำรกกพ.

- ใหค้วำมเห็นชอบ TPA 
Code

- ส ัง่ผูใ้หบ้รกิำร
ทบทวน/ ปรบัปรงุ 
TPA Code

- ตรวจสอบหำกมกีำร
ปฏเิสธกำรขอใชห้รอื
เชือ่มตอ่

- ตรวจสอบและ
พจิำรณำระงบัขอ้
พพิำททีเ่กดิข ึน้จำก 
TPA Code

ผูเ้ชือ่มตอ่

- เชือ่มตอ่ระบบทอ่ฯ 
หรอื สถำน ีLNG 

- ปฏบิตัติำม TPA Code

- ยืน่ค ำรอ้งขอให ้กกพ. 
ตรวจสอบขอ้พพิำท
เกดิข ึน้จำก TPA Code

- ยืน่ค ำรอ้งขอให ้กกพ. 
ตรวจสอบขอ้พพิำท
เกดิข ึน้จำก TPA Code

- ยืน่ค ำรอ้งขอให ้กกพ. 
ตรวจสอบขอ้พพิำท
เกดิข ึน้จำก TPA Code

- จดัท ำและเผยแพร ่
TPA Code

- เปิดใหบ้คุคลทีส่ำมใช้

หรอืเชือ่มตอ่ระบบทอ่ฯ 
หรอื สถำน ีLNG 

- ใหบ้รกิำรระบบทอ่ฯ 
หรอื สถำน ีLNG ตำม 
TPA Code ทีเ่ผยแพร่

- ไมไ่ดร้บัควำมสยีหำย
ทำงกำยภำพหรอื
กำรเงนิ จำกกำรเปิดให้
ใชห้รอืเชือ่มตอ่ฯ

- ใชบ้รกิำรระบบทอ่ฯ 
และ/หรอื สถำน ีLNG

- ปฏบิตัติำม TPA Code

- ช ำระคำ่บรกิำรที่
เกีย่วขอ้ง

- ยืน่ค ำรอ้งขอใหผู้ ้
ใหบ้รกิำรขยำย
ควำมสำมำรถในกำร
ใหบ้รกิำร

3. สทิธหินำ้ที่
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ส ำหรบั 2 กลุม่บรกิำร จ ำนวน 6 ขอ้ก ำหนด

Transmission Code

ก. ขอบเขตของ TPA Code
ข. หนา้ทีข่องผูใ้หบ้รกิารระบบสง่กา๊ซธรรมชาตแิละผูใ้ชบ้รกิาร 
ค. การยืน่ค าขอใชบ้รกิารระบบสง่กา๊ซธรรมชาต ิ (เกณฑพ์ืน้ฐาน/ 
รายละเอยีด/ขัน้ตอนการยืน่/การพจิารณา/etc.)
ง. การจัดสรรความสามารถในการใหบ้รกิาร  (จดุสง่กา๊ซฯ/ระบ ุcap./
การจัดสรร/การประกาศ cap./การคนื-ขายสทิธ/ิUIOLI/etc.)
จ. ขอ้ก าหนดดา้นเทคนคิ (เทคนคิ/มาตรฐาน/ Gas Spec.)
ฉ. การขยายความสามารถในการในบรกิาร (ขัน้ตอน/ระยะเวลา/การ
พจิารณา/etc.)

Connection Code

ก. หนา้ทีข่องผูใ้หบ้รกิารระบบสง่กา๊ซธรรมชาตแิละผูเ้ชือ่มตอ่ 
ข. การยืน่ค าขอเชือ่มตอ่ระบบสง่กา๊ซธรรมชาต ิ(เกณฑพ์ืน้ฐาน/ 
รายละเอยีด/ขัน้ตอนการยืน่/การพจิารณา/etc.)
ค. การวางแผนทางการเงนิ (แหลง่ทนุ/การถอืครองสนิทรัพย/์การคนื
ทนุ/คา่บรกิารตา่งๆ/etc.)
ง. ขอ้ก าหนดดา้นเทคนคิ (เทคนคิ/มาตรฐาน)

Operations Code

ก. การปฏบิัตกิาร (แผนซอ่ม/การจัดการเมือ่ระบบมปัีญหา/Line pack 
management/ Shrinkage gas/ etc.)
ข. การบรหิารสมดลุของระบบสง่กา๊ซธรรมชาต ิ(หนา้ที/่ การก าหนด
ความไมส่มดลุ/ ชว่งเวลา/ ความรับผดิชอบ/ คา่บรกิารตา่งๆ/etc.) 
ค. การตรวจวดั การออกใบแจง้หนี ้และการช าระเงนิ 

LNG Terminal Code

ก. ขอบเขตของ TPA Code 
ข. หนา้ทีข่องผูใ้หบ้รกิารสถานแีละผูใ้ชบ้รกิาร 
ค. ประเภทของการใหบ้รกิารของสถานแีอลเอ็นจ ี
ง. การยืน่ค าขอใชบ้รกิารของสถานแีอลเอ็นจ ี(เกณฑพ์ืน้ฐาน/ 
รายละเอยีด/ขัน้ตอนการยืน่/การพจิารณา/etc.)
จ. การจัดสรรความสามารถในการใหบ้รกิาร (ระบปุระเภทการ
ใหบ้รกิาร/ระบ ุcap./การจัดสรร/การประกาศ cap./การคนื-ขาย
สทิธ/ิUIOLI/etc.)
ฉ. ขอ้ก าหนดดา้นเทคนคิ (เทคนคิ/มาตรฐาน/ Gas Spec.)
ช. การขยายความสามารถในการในบรกิาร (ขัน้ตอน/ระยะเวลา/
การพจิารณา/etc.)

Connection Code

ก. หนา้ทีข่องผูใ้หบ้รกิารระบบสง่กา๊ซธรรมชาตแิละผูเ้ชือ่มตอ่ 
ข. การยืน่ค าขอเชือ่มตอ่ระบบสง่กา๊ซธรรมชาต ิ(เกณฑพ์ืน้ฐาน/ 
รายละเอยีด/ขัน้ตอนการยืน่/การพจิารณา/etc.)
ค. การวางแผนทางการเงนิ (แหลง่ทนุ/การถอืครองสนิทรัพย/์การ
คนืทนุ/คา่บรกิารตา่งๆ/etc.)
ง. ขอ้ก าหนดดา้นเทคนคิ (เทคนคิ/มาตรฐาน)

Operations Code

ก. การปฏบิัตกิาร (แผนซอ่ม/การจัดการเมือ่ระบบมปัีญหา/Line
pack management/ Shrinkage gas/ etc.)
ข. การบรหิารสมดลุของระบบสง่กา๊ซธรรมชาต ิ(หนา้ที/่ การ
ก าหนดความไมส่มดลุ/ ชว่งเวลา/ ความรับผดิชอบ/ คา่บรกิาร
ตา่งๆ/etc.) 
ค. การตรวจวดั การออกใบแจง้หนี ้และการช าระเงนิ  

ขอ้ก ำหนดกำรใชบ้รกิำรระบบสง่กำ๊ซธรรมชำติ ขอ้ก ำหนดกำรใชบ้รกิำรสถำน ีLNG
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4. เนือ้หำใน Codes



Fi
rm

/ 
No

n-
Fi

rm

สัญญาการใช้ความสามารถในการให้บริการ ระยะสัน้ (< 1 ปี)

สัญญาการใช้ความสามารถในการให้บริการ ระยะกลาง (1 – 5 ปี)

สัญญาการใช้ความสามารถในการให้บริการ ระยะยาว (> 5 ปี)

อย่างน้อย 
5% ของส่วนท่ีเหลือ
จาก Grandfathered 
Basis ต้องจดัสรร
เป็นสญัญาระยะสัน้

 ล าดบัการจดัสรร 

จัดสรรตามหลักGrandfathered 
Basis ก่อน

จัดสรรตามหลัก First-Come-
First-Served Basis หรือวธีิการ

อื่นๆในอนาคต

1 2

 ประเภทการให้บริการ

1

2

3

5. กำรจดัสรร/ สทิธใิน Capacity
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หมายเหต:ุ ผูใ้ช้บริการรายเดิมรบัผิดชอบค่าบริการฯ ท่ีเก่ียวข้องกบั Capacity จนกว่า Capacity 
นัน้จะได้รบัการจดัสรรให้ผูใ้ช้บริการรายใหม่

ผู้ใช้บริการ

ใช้ Capacity ไม่ใช้ Capacity

Un
ut

iliz
ed

 C
ap

ac
ity คืนสิทธิ

ซ้ือขายสิทธิ (Bilateral)

เสียสิทธิ UIOLI  

Supply Interruptions Non-Firm

Demand Growth (< 5 ปี) ระยะสัน้/กลาง

1

2

Shipper สามารถชี้แจงต่อ 
Transporter ได้หากเป็นไป

ตามเหตุผลดังนี้

บทท่ี 9

บทท่ี 10

บทท่ี 11

กำรคนื-กำรขำย-กำรเสยีสทิธ ิในกำรใช ้Capacity

5. กำรจดัสรร/ สทิธใิน Capacity (Cont.)
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ผูใ้หบ้รกิำร

จ ากัดปรมิาณกา๊ซ 
ทางกายภาพทีจ่ะสง่
เขา้และจา่ยออก จาก
ระบบสง่หรอืสถาน ี

LNG เพือ่รักษาสมดลุ

กรณีไมส่มดลุ

จากการสง่เขา้-จา่ยออกปรมิาณ
กา๊ซ ของผูใ้ชบ้รกิาร เนือ่งจาก
สาเหตอุืน่ทีน่อกเหนอืจาก
ค าสัง่ของผูใ้หบ้รกิาร

ผูใ้ชบ้รกิำร

ตอ้งบรหิารสมดลุ 
ระหวา่งปรมิาณกา๊ซ
ทีส่ง่เขา้ และน าออก
จากระบบสง่หรอื
สถาน ีLNG

14

กำรบรหิำรควำมสมดลุ

 ขอ้ก าหนดส าหรับ
ผูใ้ชบ้รกิารในการบรหิาร
ความสมดลุจะตอ้งไม่
ยุง่ยากเกนิควร

 ตอ้งค านวณการเกดิความ
ไมส่มดลุและระดับความ
คลาดเคลือ่นความไม่
สมดลุทีย่อมรับได ้

 ตอ้งค านงึถงึความสามารถ
ในการเก็บรักษากา๊ซใน
ระบบสง่หรอืสถาน ีLNG
นัน้ดว้ย

 ผูใ้ชบ้รกิารรายนัน้ๆ จะตอ้ง
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ที่
เกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้ง ในการท า
ใหร้ะบบกลับมาสมดลุ

 คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จะตอ้งชาระ
คนืผา่นทางคา่บรกิารในการ
ท าใหร้ะบบสมดลุ 

 ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งก าหนด
วธิกีารค านวณคา่บรกิารใน
การท าใหร้ะบบสมดลุ ที่
ครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ

 ผูใ้หบ้รกิาร สามารถสัง่
ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร เพิม่/ลด
ปรมิาณการสง่กา๊ซเขา้
ระบบสง่หรอืสถาน ีLNG 
ไดห้ากจ าเป็น เพือ่รักษา
ความสมดลุ

 ผูใ้ชบ้รกิาร ตอ้งปฏบิัต ิ
ตาม ยกเวน้ กรณีมี
ปัญหาทางเทคนคิ

5. กำรจดัสรร/ สทิธใิน Capacity (Cont.)

Input Gas
(Flow In)

Output Gas
(Flow Out)

Flow In = Flow Out



กรณีทีย่งัไมเ่คยมกีำร
ก ำหนดคำ่บรกิำรที่
ไดร้บักำรอนมุตั ิ

ภำยใต ้TPA Code

ผูใ้หบ้รกิำร กกพ.

เสนอ

คำ่บรกิำร
ส ำหรบักำร
ใหบ้รกิำร

ประกำศใช้
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คำ่บรกิำรปจัจบุนั บงัคบัใชป้จัจบุนั

6. คำ่บรกิำร



 ผูใ้หบ้รกิารทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติาม TPA Regime ฉบบันีใ้หย้ืน่ค าขอ พรอ้มแสดงเหตตุอ่ กกพ. เพือ่พจิารณาการ

ยกเวน้ปฏบิตัติาม TPA Regime ฉบบันี ้ทัง้หมดหรอืบางสว่นก็ได ้

 ระยะเวลาในการยกเวน้การปฏบิตัติาม TPA Regime ไมเ่กนิ 2 ปี โดยขอตอ่เวลาไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1 ปี

TPA Code ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้ชือ่มตอ่มสีทิธไิดรั้บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

จากผูใ้หบ้รกิำร เพือ่ท าการศกึษาเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ของตนเอง ซึง่จะ
เป็นขอ้มลูสว่นหนึง่ในการยืน่ค าขอเชือ่มตอ่ระบบ ผูเ้ชือ่มตอ่จะตอ้งไดร้ับ
ขอ้มลูดงักลา่ว ภำยใน 12 เดอืน ลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะยืน่ค าขอเชือ่มตอ่

กำรศกึษำกำรเชือ่มตอ่

 TPA Code ตอ้งมขีัน้ตอนและขอ้จ ากดัทีท่ าใหม้ัน่ใจวา่ กจิการใน
เครอืของผูใ้หบ้รกิารจะไมไ่ดร้ับประโยชนเ์หนอืผูอ้ ืน่ในการขอใช ้

บรกิาร

 TPA Code ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่กจิการในเครอืจะไมไ่ดรั้บสทิธิ
ประโยชนม์ากกวา่บคุคลทีส่าม ในการรับขอ้มลู ความสามารถในการ
ใหบ้รกิาร และการรับการจัดสรรความสามารถในการใหบ้รกิาร

 TPA Code ตอ้งมขีัน้ตอนและขอ้จ ากดัที ่แบง่แยกการด าเนนิกจิการ
และสถานประกอบการทางกายภาพระหวา่งกจิการในเครอื และผู ้
ใหบ้รกิาร รวมทัง้การแบง่แยกขอ้มลูและระบบการบรหิารขอ้มลูออก
จากกนั

 TPA Code ตอ้งก าหนดหลกัการตรวจสอบมกีารด าเนนิการตาม
ขัน้ตอนและขอ้บงัคบัอยา่งเทา่เทยีม

ควำมเทำ่เทยีมในกำรใหบ้รกิำรแกก่จิกำรในเครอื

 ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู
สาธารณะบนเว็บไซตข์องตนเอง โดย
ไมค่ดิคำ่บรกิำร และตอ้งจัดท าเอกสาร
ขอ้มลู เมือ่มกีารรอ้งขอ ซึง่ขอ้มลูที่
จะตอ้งเปิดเผย มดีงันี้

1. TPA Code 

2. ขัน้ตอนพจิารณาและอนุมตัคิ า
ขอใชบ้รกิาร ของผูใ้หบ้รกิาร

3. ระยะเวลาการพจิารณาตามขอ้ 2

4. รายละเอยีดวธิกีารรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ และขัน้ตอนตามขอ้ 2
และการประมาณการคา่ใชจ้า่ย
ในการยืน่ขอใชบ้รกิาร

 ผูใ้หบ้รกิารอาจเปิดเผยขอ้มลูสู่

สาธารณะเพิม่เตมิ แลว้แตด่ลุยพนิจิ 
โดยตอ้งค านงึถงึการรักษาความลบัทาง
ธรุกจิของผูใ้ชบ้รกิารและผูเ้ชือ่มตอ่ดว้ย

กำรเปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ
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7. อืน่ๆ

อืน่ๆ
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ประกำศ TPA Regime (ฉบบัที ่2)

บรษิทั A บรษิทั A บรษัิทที ่A ถอืหุน้
เกนิกวา่ 25%
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ทา่นสามารถ Download เอกสารการน าเสนอไดท้ี ่www.erc.or.th

ทา่นสามารถแสดงความเห็นเพิม่เตมิมาไดท้ี ่manliga@erc.or.th

http://www.erc.or.th/
mailto:manliga@erc.or.th

