




พระราชบญัญตักิารประกอบ
กจิการพลงังาน พ.ศ.๒๕๕o 

ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ
จดัท าขอ้ก าหนด
เกีย่วกบัการเปิดให้
ใชห้รอืเชือ่มตอ่
ระบบสง่กา๊ซ
ธรรมชาต ิและ

สถานแีอลเอ็นจแีก่
บคุคลทีส่าม (TPA 

Regime)  

มาตรา ๘o 

• ตอ้งยนิยอมใหผู้ร้ับใบอนุญาตหรอืผูป้ระกอบกจิการพลงังานรายอืน่

ใชห้รอืเชือ่มตอ่ระบบโครงขา่ยพลังงานของตน  

• ตอ้งประกาศขอ้ก าหนด ดงันี ้ขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ฯ  ขอ้
ก าหนดการใชบ้รกิารฯ  และ ขอ้ก าหนดการปฏบิัตกิารฯ 

• ตอ้งประกอบกจิการพลงังานอยา่งเป็นธรรมและจะเลอืกปฏบิัติ
อยา่งไมเ่ป็นธรรมมไิด ้

มาตรา ๘๑  

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิด
ใหใ้ชห้รอืเชือ่มตอ่ระบบสง่

กา๊ซธรรมชาต ิ

(TPA Code for Pipeline) 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดให้
ใชห้รอืเชือ่มตอ่สถาน ี

แอลเอ็นจ ี
(TPA Code for LNG 

Terminal) 

ประกาศใช ้
30 มนีาคม 2558 

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
13 ตลุาคม 2557  

ข้อก ำหนดฯ 

ส ำหรับสถำนี 

แอลเอ็นจ ี

ข้อก ำหนดฯ 

ส ำหรับระบบ
ท่อบนบก 
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เน้ือหาข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อ 
ระบบส่งกา๊ซธรรมชาติ บนบกแก่บคุคลท่ีสาม ( TPA Code ) 

ข้อก าหนดการเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อ 
ระบบส่งกา๊ซฯบนบก แก่บุคคลท่ีสาม 

25 บท, 8 ภาคผนวก 

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดท าข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ  
และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสาม   (TPA Regime) 

ข้อก าหนดการเช่ือมต่อ บททัว่ไป 

กกพ.พิจารณาอนุมติัเมือ่ 30 มีนาคม 2558  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 
ตลุาคม 2557 

1. บทน ำ 
2. หลกักำรของขอ้ก ำหนด 
3. ค ำนิยำม 
4. สทิธ ิภำระผกูพนั และหน้ำที ่
5. ขอบเขตของขอ้ก ำหนด 
 

6. ขอ้ก ำหนดกำรเชื่อมต่อ 
7. กำรเชื่อมต่อใหมแ่ละกำรปรบัปรุง 
    เปลีย่นแปลงกำรเชื่อมต่อ 

ข้อก าหนดการปฏิบติัการ 

10. Nomination และแผนกำรรบัสง่ก๊ำซ 
11. ขอ้ก ำหนดคุณสมบตัก๊ิำซ 
12. กำรวดัก๊ำซ    
13. กำรจดัสรรก๊ำซ 

14. กำรปรบัสมดุลก๊ำซ 
15. คำ่บรกิำรและอตัรำคำ่บรกิำร 
16. บทบญัญตักิำรเงนิ 
17. กำรปฏบิตักิำร บ ำรุงรกัษำ 

18.กำรเปิดเผยขอ้มลู 
19.กำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ก ำหนด 
20. กำรรกัษำควำมลบั 
21. กำรรบัผดิ เหตุสุดวสิยั 

บทอ่ืนๆ 

22. กรรมสทิธิ ์
23. กำรโอนสทิธ ิ
24. ขอ้พพิำท 
25.  กำรยกเวน้ 
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ข้อก าหนดการใช้บริการ 

8. กำรคำดกำรณ์และกำรขยำยควำมสำมำรถ 
9. กำรจดัสรรสทิธกิำรใชค้วำมสำมำรถ 
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ผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งส าหรบัการเปิดใหใ้ชห้รอืเชือ่มตอ่ระบบสง่กา๊ซฯ  
แกบ่คุคลทีส่าม (TPA) 

“ผูใ้หบ้รกิาร” ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการขนสง่กา๊ซธรรมชาตทิางทอ่ผา่นระบบสง่กา๊ซธรรมชาต ิทีม่โีครงขา่ยพลังงาน และผูรั้บ  

       ใบอนุญาตประกอบกจิการเก็บรักษาและแปรสภาพ LNG 

 
“ผูใ้ชบ้รกิาร” ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการจัดหาและคา้สง่กา๊ซธรรมชาต ิทีไ่ดรั้บการจัดสรรความสามารถในการใหบ้รกิาร 

 
“ผูเ้ชือ่มตอ่”  ผูป้ระกอบกจิการกา๊ซฯ หรอืผูป้ระกอบกจิการกา๊ซฯในภาคขนสง่ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเชือ่มตอ่ทางกายภาพกับระบบสง่ 
      กา๊ซฯ หรอืสถานแีอลเอ็นจ ีแตไ่มร่วมผูใ้ชก้า๊ซธรรมชาตสิ าหรับยานยนตร์ายบคุคล 

New Shipper (ผูใ้ชบ้รกิาร) 

PTT Shipper (ผูใ้ชบ้รกิาร)  ผูผ้ลติกา๊ซ  ผูใ้ชก้า๊ซ 

        Transporter/LNG Terminal Operator 
(ผูใ้หบ้รกิาร) 

นติสิมัพนัธ ์

การเชือ่มตอ่
ทางกายภาพ 

ผูเ้ชือ่มตอ่ ผูเ้ชือ่มตอ่ 



ผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิาร 

ผูเ้ชือ่มตอ่ 

 ลงทะเบยีนขอใชบ้รกิาร 

 จองใชบ้รกิารความสามารถในการขนสง่กา๊ซฯ 

 น ากา๊ซฯ เขา้และออกจากระบบสง่กา๊ซฯ ตามปรมิาณ
และคณุภาพ ในสญัญาใชบ้รกิาร 

 คาดการณ์ความตอ้งการใชค้วามสามารถระบบสง่กา๊ซฯ  

 รักษาสมดลุกา๊ซฯ พรอ้มทัง้ปฏบิัตติามค าสัง่ของผู ้
ใหบ้รกิารในการน ากา๊ซเขา้และออก 

 ทีน่ าเขา้และออกจา่ยคา่บรกิารขนสง่กา๊ซฯทีเ่รยีกเก็บ
ตามใบแจง้หนี ้

 ประกาศและเปิดใหจ้องความสามารถขนสง่กา๊ซฯ  

 ตรวจสอบความตอ้งการใชค้วามสามารถในการขนสง่กา๊ซฯ 

 ทบทวนการจองความสามารถขนสง่กา๊ซฯ 

 วางแผนขยายระบบสง่กา๊ซฯ   

 ควบคมุการรับสง่กา๊ซฯ ทัง้ปรมิาณและคณุภาพ 

 วางแผนการรับสง่กา๊ซฯ  

 วางแผนการบ ารงุรักษาระบบสง่กา๊ซ 

 ตรวจวดัปรมิาณ และคณุภาพกา๊ซฯ  

 จัดสรรกา๊ซฯ ในทอ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารแตล่ะราย  

 บรหิารสมดลุกา๊ซในระบบสง่กา๊ซ            

 จัดการเหตฉุุกเฉนิ และล าดับการลดการจา่ยกา๊ซฯ 

 ปฏบิัตติอ่ผูใ้ชบ้รกิารและผูเ้ชือ่มตอ่ตาม Code of Conduct 

 ดแูลบ ารงุรักษาระบบสง่กา๊ซ 

 ใหข้อ้มลูทางเทคนคิทีต่อ้งใชส้ าหรับศกึษาการเชือ่มตอ่ 

 พจิารณาการเชือ่มตอ่ 

 อ านวยความสะดวกในการเชือ่มตอ่ 

 เตรยีมพรอ้มจดุเชือ่มตอ่ 

 รวบรวมและเก็บรักษาขอ้มลูการวดั 

 ปฏบิัตกิาร บ ารงุรักษา และสอบเทยีบสถานวีดั 

 

 ขอเชือ่มตอ่ระบบสง่กา๊ซฯ 

 ด าเนนิการเชือ่มตอ่ระบบสง่กา๊ซฯ 

 ในกรณีเป็นเจา้ของสถานวีดัปรมิาณกา๊ซฯ ตอ้งน าสง่
ขอ้มลูการวดัตามทีผู่ใ้หบ้รกิารตอ้งการ 

 รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิัตกิาร บ ารงุรักษา และ
สอบเทยีบอปุกรณ์ในสถานวีดั 

 รับผดิชอบการยกเลกิใชง้านระบบทอ่ฯ รวมถงึสง่คนื
พืน้ทีใ่หอ้ยูใ่นสภาพเดมิ 

สญัญา
เชือ่มตอ่ฯ 

สญัญา 
ใชบ้รกิารฯ 

สิทธิ ภาระผกูพนั และหน้าท่ี 
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ขอบเขตการเปิดใหบ้รกิารส าหรบัระบบสง่กา๊ซธรรมชาตขิอง ปตท.  

เขตผสมกา๊ซบนบก 

ฝั่งตะวนัออก 

สถาน ีLNG 
New Treating 

Facility 
LNG 

Suppliers 

ขอ้ก าหนดฯ บนบก 

ผูผ้ลติกา๊ซ 

ฝั่งตะวนัตก 

(พมา่) 

เขตสง่มอบกา๊ซ 

บนบกฝั่ง
ตะวนัออก-ตะวนัตก 

เขตผสมกา๊ซ
บนบก 

ฝั่งตะวนัตก 

จดุสง่เขา้กา๊ซ 

จดุจา่ยออกกา๊ซ 

เขตสง่มอบ
กา๊ซบนบก
ฝั่งตะวนัตก 

เขตสง่มอบกา๊ซ 

บนบกฝั่งตะวนัออก 

PTT Treating 
Facility 

ผูผ้ลติกา๊ซในทะเล 

ฝั่งตะวนัออก 

ขอบเขตทางกายภาพของระบบส่งก๊าซบนบก  ท่ีเปิด
ให้บริการตามข้อก าหนด ต าแหน่งรายละเอียดของ
ขอบเขตจะมีการระบุจุดส่งเข้า จุดเช่ือมต่อ และจุดจ่าย
ออก  โดยจะอยู่ท่ีสถานีวดัท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั หรือสถานีวดั
ท่ีอยู่ระหว่างการวางแผนจะท าการติดตัง้ อ้างอิงตาม
ภาคผนวก 1 
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หมายเหต ุ:  *  เป็นทอ่สง่กา๊ซฯในอนาคต 

ระบบสง่กา๊ซฯ บนบกหลกั แบง่เป็น 

1.ทอ่บนบกฝั่งตะวนัออก 

ทอ่บนบกเสน้ที ่1 ระยอง – พระนครใต ้

ทอ่บนบกเสน้ที ่2 ระยอง – วงันอ้ย 

ทอ่บนบกเสน้ที ่3 ระยอง – บางปะกง 

ทอ่บางพล ี- แกง่คอย 

ทอ่วงันอ้ย - แกง่คอย 

*ทอ่บนบกเสน้ที ่4  ระยอง – แกง่คอย (2558) 

*ทอ่นครสวรรค ์วงันอ้ย – นครสวรรค ์(2558) 

*ทอ่นครราชสมีา แกง่คอย - นครราชสมีา(2560) 

2. ทอ่บนบกฝั่งตะวนัตก 

ทอ่ชายแดนไทย-พมา่ - ราชบุร ี 

ทอ่ราชบุร ี– วงันอ้ย 

ทอ่ไทรนอ้ย – พระนครใต ้

 

 

โครงขา่ยระบบสง่กา๊ซธรรมชาตบินบกของ ปตท. ทีเ่ปิด TPA 



 หลกัการส าหรบัการเชือ่มตอ่ระบบสง่กา๊ซธรรมชาต ิ

3.1  เปิดใหเ้ชือ่มตอ่จาก Valve ทีเ่ตรยีมไวส้ าหรับการเชือ่มตอ่ 

3.2  ผูใ้หบ้รกิารจะใหข้อ้มลูทางเทคนคิส าหรับใชใ้นการออกแบบ และ อ านวยความสะดวกในการเชือ่มตอ่ 

  

1.1 สอดคลอ้งกบั TPA Regime  

1.2 มคีวามมัน่คง ปลอดภัย เป็นไปมาตรฐานสากล หรอืมกีารปฏบิตัติามบรษัิทชัน้น าในตา่งประเทศ 

1.3 ความเป็นธรรม โปรง่ใสของขอ้มลูและตรวจสอบได ้

หลกัการโดยรวม 

2.1 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งจองความสามารถสง่กา๊ซฯ และใชค้วามสามารถสง่กา๊ซฯ ไดต้ามปรมิาณทีจ่องไว ้และมกีารท าสญัญา 

      ใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิาร  

2.2  หน่วยทีใ่ชใ้นการจองความสามารถสง่กา๊ซฯ การบรหิารสมดลุกา๊ซฯ มหีน่วยเป็น MMbtu/day รวมถงึคา่ผา่นทอ่  

       มหีน่วยเป็น Baht/MMbtu    

2.3 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งน ากา๊ซฯ เขา้มาในระบบทอ่ เทา่กบัปรมิาณกา๊ซฯ ทีอ่อกจากระบบสง่กา๊ซฯ และเป็นไปตามแผนการรับสง่   

      กา๊ซฯ 

2.4 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งระบจุดุน าเขา้และจดุสง่ออกกา๊ซฯ ทีช่ดัเจน ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด 

2.5 ผูใ้ชบ้รกิารน าเขา้กา๊ซฯ ทีม่คีณุภาพกา๊ซฯ ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดตามแตล่ะพืน้ทีก่ารเปิดใหบ้รกิาร  

2.6 แยกกจิการขนสง่กา๊ซออกจากกจิการซือ้ขายกา๊ซอยา่งชดัเจน มกีารเรยีกเก็บคา่ขนสง่กา๊ซฯแบบ Ship or Pay 

หลกัการส าหรบัการใชบ้รกิารระบบสง่กา๊ซธรรมชาต ิ

1 

2 

3 

สรปุหลกัการของข้อก าหนดฯ 



เน้ือหาข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อ 
ระบบส่งกา๊ซธรรมชาติ บนบกแก่บคุคลท่ีสาม ( TPA Code ) 

ข้อก าหนดการเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อ 
ระบบส่งกา๊ซฯบนบก แก่บุคคลท่ีสาม 

25 บท, 8 ภาคผนวก 

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดท าข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ  
และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสาม   (TPA Regime) 

ข้อก าหนดการเช่ือมต่อ บททัว่ไป 

กกพ.พิจารณาอนุมติัเมือ่ 30 มีนาคม 2558  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 
ตลุาคม 2557 

1. บทน ำ 
2. หลกักำรของขอ้ก ำหนด 
3. ค ำนิยำม 
4. สทิธ ิภำระผกูพนั และหน้ำที ่
5. ขอบเขตของขอ้ก ำหนด 
 

6. ขอ้ก ำหนดกำรเชื่อมต่อ 
7. กำรเชื่อมต่อใหมแ่ละกำรปรบัปรุง 
    เปลีย่นแปลงกำรเชื่อมต่อ 

ข้อก าหนดการปฏิบติัการ 

10. Nomination และแผนกำรรบัสง่ก๊ำซ 
11. ขอ้ก ำหนดคุณสมบตัก๊ิำซ 
12. กำรวดัก๊ำซ    
13. กำรจดัสรรก๊ำซ 

14. กำรปรบัสมดุลก๊ำซ 
15. คำ่บรกิำรและอตัรำคำ่บรกิำร 
16. บทบญัญตักิำรเงนิ 
17. กำรปฏบิตักิำร บ ำรุงรกัษำ 

18.กำรเปิดเผยขอ้มลู 
19.กำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ก ำหนด 
20. กำรรกัษำควำมลบั 
21. กำรรบัผดิ เหตุสุดวสิยั 

บทอ่ืนๆ 

22. กรรมสทิธิ ์
23. กำรโอนสทิธ ิ
24. ขอ้พพิำท 
25.  กำรยกเวน้ 

1 2 

4 
5 

ข้อก าหนดการใช้บริการ 

8. กำรคำดกำรณ์และกำรขยำยควำมสำมำรถ 
9. กำรจดัสรรสทิธกิำรใชค้วำมสำมำรถ 

3 



      การปฏบิตักิาร บ ารงุรกัษา และการใหข้อ้มลู 

กระบวนการส าคญัในการใชบ้รกิารขนสง่กา๊ซผา่นระบบสง่กา๊ซฯ 
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ข
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ยืน่ค าขอเชือ่มตอ่ แนบ
หลักฐาน  และปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดฯ 

ด าเนนิการ 
กอ่สรา้ง 

ท าสญัญา 
การเชือ่มตอ่ 

ตรวจความ 

ปลอดภยั พรอ้ม 

น ากา๊ซเขา้-ออก 
จากระบบทอ่ 

การเชือ่มตอ่ระบบสง่กา๊ซฯ 2 
การจอง และจดัสรรความสามารถในการใหบ้รกิาร  1 

ขอเป็นผูป้ระกอบกจิการ
จัดหาและคา้สง่จาก 
กกพ. 

ขอขึน้ทะเบยีน 
เป็นผูข้อใชบ้รกิาร 
จากผูใ้หบ้รกิาร 

ผูใ้หบ้รกิาร 
ประกาศ 

ความสามารถขนสง่กา๊ซฯ 

ยืน่ค าขอใชบ้รกิาร แนบ
หลักฐาน  และปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดฯ 

ท าสญัญา 
การใชบ้รกิาร 

Non-Firm : ระยะสัน้ไมเ่กนิ 1 ปี 
Firm : ระยะสัน้ไมเ่กนิ 1 ปี 
        : ระยะกลาง 1-5  ปี 
        : ระยะยาวมากกวา่ 5  ปี  

        แผนความตอ้งการใชร้ะบบสง่ 
       กา๊ซและการขยายความสามารถฯ 

3 4 

           ขอ้ก าหนดคณุสมบตักิา๊ซ          การปรบัสมดลุ 
5 6 
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          การวดักา๊ซ 

             การจดัสรรกา๊ซ            คา่บรกิาร 
9 

7 

8 

ผา่นทาง Website 

http://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.iconarchive.com/show/ios7-icons-by-icons8/User-Interface-Checklist-icon.html&ei=2Uy2VNKmCcTn8AWU4IA4&bvm=bv.83640239,d.dGc&psig=AFQjCNFMuHqBEQtYV5psqPqFNMIVrVLe6w&ust=1421319678013977


การจอง และจดัสรรความสามารถในการให้บริการ  1 



การเช่ือมต่อระบบส่งกา๊ซฯ 2 



ผู้ใช้บริการต้องส่งแผนความต้องการใช้ระบบส่งกา๊ซ:  
- ปริมาณกา๊ซรายวนั (Max, Nor, Min (MMBtu/d)) ท่ีจะส่งเข้าหรือจ่ายออกแต่ละจดุ 

Forecasting Term 
ช่วงระยะเวลา 

ของแผน 
ความถ่ี ก าหนดการส่ง 

Long Term  20 Years ทุกปี ภำยในวนัที ่31 ม.ค. ในแต่ละปี 

Medium Term 24 Months ทุกไตรมำส ภำยในวนัที ่23 ม.ค., เม.ย., ก.ค., ต.ค. 

Short Term 4 Months ทุกเดอืน ภำยในวนัที ่23 ของแต่ละเดอืน 

การขยายความสามารถในการให้บริการ 

Long term 
Forecasting 

ประเมนิความสามารถ
ในการใหบ้รกิารตา่งๆ  

จัดท าแผนขยาย
ความสามารถในการ

ใหบ้รกิาร 

ประมาณการลงทนุ
ส าหรับกอ่สรา้ง 

ขออนุมัตขิยาย
ความสามารถฯ 
จาก กกพ. 

จัดหาเงนิทนุ กอ่สรา้ง/
ปรับเปลีย่นอปุกรณ์ 

รับคนืการลงทนุผา่นอัตรา
คา่บรกิารทีอ่นุมัตโิดย 

กกพ. 

   แจง้ผูใ้ชบ้รกิาร 
- ขัน้ตอนทีใ่ชใ้นการขยายระบบเพือ่เพิม่

สทิธกิารใชแ้บบ Firm  
- วนัทีเ่ร ิม่ตน้ทีส่ามารถใชค้วามสามารถ

ฯ ทีข่ยาย 
- เงือ่นไขการอนุมัตเิพือ่เปิดใหใ้ช ้

ทบทวน/ประกาศ
ความสามารถใน
การใหบ้รกิารผา่น 

Web 

• ผูใ้หบ้รกิาร 

• ผูใ้ชบ้รกิาร 

 

แผนความต้องการใช้ระบบส่งกา๊ซและการขยายความสามารถ 3 



การปฏิบติัการ บ ารงุรกัษา และการให้ข้อมลู  4 

• ผูใ้หบ้รกิาร 

• ผูใ้ชบ้รกิาร 

• ผูเ้ชือ่มตอ่ 

สง่ค าขอบ ารงุรักษาอปุกรณ์ 
ของปีกา๊ซ 

ค าขอบ ารงุรกัษาประกอบดว้ย 
• ชว่งเวลาทีข่อท างานบ ารงุรักษา 
• รายละเอยีดของงานบ ารงุรักษา 

รวบรวมค าขอบ ารงุรักษาจากผู ้
เชือ่มตอ่ 

จัดการประชมุเพือ่หารอืรว่มกบั
ผูใ้ชบ้รกิารเพือ่บรหิารจัดการ
ผลกระทบจากการบ ารงุรักษา 

แจง้แผนการบ ารงุรักษาให ้
ผูใ้ชบ้รกิารทราบ 

แผนการบ ารงุรกัษาประกอบดว้ย 
• ก าหนดการท างานบ ารงุรักษา 
• Entry, Exit Point ทีไ่ดร้ับผลกระทบ 
• ประมาณกา๊ซทีผู่ใ้หบ้รกิารคาดวา่จะน าเขา้ 

ขนสง่ และน าออก ในชว่งทีม่งีานซอ่มบ ารงุ  
• ขอ้มลูอืน่ๆทีผู่ใ้หบ้รกิารเห็นวา่สมควร 



ข้อก าหนดคณุภาพกา๊ซ 5 

  หน่วย 
เขตผสมกา๊ซบนบก เขตส่งมอบกา๊ซบนบก   

ฝัง่ตะวนัออก ฝัง่ตะวนัตก ฝัง่ตะวนัออก ฝัง่ตะวนัตก ฝัง่ตะวนัออก- ฝัง่ตะวนัตก   
คณุภาพกา๊ซหลกั             
ดชันี Wobbe Btu/scf 885 - 1,430 865 – 1,430 *1,160 - 1,400 **980 - 1,400 980 - 1,400   
ค่ำควำมรอ้น Btu/scf 790 - 1,250 715 - 1,120 850 - 1,150 ***803 - 1,120 803 - 1,150   
องคป์ระกอบกา๊ซ             
มเีทน % mol ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ   
C2+ % mol ไม่ระบุ ไม่ระบุ ≤ 13.6 ไม่ระบุ ≤ 13.6   
คำรบ์อนไดออกไซด ์ % mol ≤ 25 ≤ 15 ≤ 23 ≤ 15 ≤ 23   
ออกซเิจน  % mol ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1   
ไนโตรเจน % mol ≤ 5 ≤ 26 ไม่ระบุ ≤ 26 ≤ 26   

CO2 และ N2 % mol ไม่ระบ ุ ≤ 25 ไม่ระบุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ   

ไฮโดรเจนซลัไฟด ์
≤ 800 ppm  
โดยปรมิำตร 

≤ 85 ppm  
โดยปรมิำตร 

≤ 50 ppm  
โดยปรมิำตร 

≤ 50 ppm  
โดยปรมิำตร 

≤ 50 ppm 
โดยปรมิำตร 

  

ก ำมะถนัรวม 
≤ 8,000 ppm โดย

ปรมิำตร 
≤ 100 ppm  
โดยปรมิำตร 

ไม่ระบุ 
≤ 100 ppm  
โดยปรมิำตร 

≤ 100 ppm  
โดยปรมิำตร 

  

ปรอท µg/m3 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50   
อนุภำคอื่นๆ ตอ้งปรำศจำกวตัถุและฝุน่ละอองหรอืยำงเหนียวซึง่เป็นสำเหตุท ำใหม้เิตอรห์รอือุปกรณ์เกดิขดัขอ้งหรอืเสยีหำย   
คณุภาพกา๊ซเพ่ิมเติม             
จุดกลัน่ตวัของไฮโดรคำรบ์อน oF ไม่ระบุ ไม่ระบุ ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50   
ไอน ้ำ lb/MMscf ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7   

หมำยเหตุ : * ค่ำควบคุมพืน้ทีส่ง่ก๊ำซ ฝ ัง่ตะวนัออก ปจัจุบนั WI: 1,160 – 1,280 BTU/scf มแีผนปรบัเพิม่ หลงักำรปรบัเปลีย่นคุณภำพก๊ำซฯ ฝ ัง่ตะวนัออก (CDAY3) 

                ** ค่ำควบคุมพืน้ทีส่ง่ก๊ำซ ตะวนัตก ปจัจุบนั WI: 980 – 1,040 BTU/scf  มแีผนปรบัเพิม่ หลงักำรน ำเขำ้ LNG จำกฝ ัง่ตะวนัตก 



 การบริหารความสมดลุ 

Input Gas 
(Flow In) 

Output Gas 
(Flow Out) 

Flow In = Flow Out 

 ผูใ้ช้บริการมีหน้าท่ีในการรกัษาสมดลุของกา๊ซฯ ท่ีส่งเข้า/จ่ายออก 

 เพื่อเป็นการรกัษาความสมดลุของระบบ ผูใ้ห้บริการสามารถสัง่ให้ผูใ้ช้บริการ
เพ่ิมหรือลดปริมาณกา๊ซฯ ท่ีจะส่งเข้า/จ่ายออกได้ (Instructed Flow) 

 ผูใ้ช้บริการจะต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการท าให้ระบบกลบัสู่สมดลุ 

6 



  การวดักา๊ซ 

• ผูใ้หบ้รกิาร 

• ผูใ้ชบ้รกิาร 

• ผูเ้ชือ่มตอ่ 

ปรับปรมิาณกา๊ซของผูผ้ลติ/
ลกูคา้ เพือ่รักษาความสมดลุ 

ของระบบ 

ทะเบยีนขอ้มลูการวดั 

แจง้ขอ้มลูคณุภาพ และปรมิาณ
ระหวา่งวนั ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

ในเวลาทีเ่หมาสม 

กรณีไมม่มีเิตอรว์ดัเสยีหรอื อยูร่ะหวา่งซอ่มบ ารงุ 
• ใชค้า่เฉลีย่รายวนัของปรมิาณกา๊ซเดอืนกอ่นหนา้ 
กรณีไมม่เีครือ่งวเิคราะหค์ณุภาพกา๊ซที ่Exit Point 
• ใชผ้ลการวเิคราะหข์องเครือ่งวเิคราะหท์ีอ่ยูใ่กล ้Exit 

Point นัน้ๆมากทีส่ดุ 

กระบวนการวดัและแจ้งปริมาณกา๊ซ 

แจง้ขอ้มลูคณุภาพ และปรมิาณ
เมือ่ส ิน้สดุวนั ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

ทราบ 

น าปรมิาณกา๊ซทีไ่ดไ้ปใชใ้น
ขัน้ตอน Allocation ตอ่ไป 

รวบรวมคา่ทัง้หมดทีอ่า่นจาก
มเิตอรจ์ดุสง่เขา้ จดุจา่ยออก 
และจดุเชือ่มตอ่ระหวา่งเขต 

7 

ผูใ้หบ้รกิารมหีนา้ทีก่ าหนด
มาตรฐานและวธิใีนการวดักา๊ซ
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AGA 

หรอืเทยีบเทา่ 



ไดรั้บสทิธกิารใชค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร 

กรณีไม่ใช้ความสามารถในการให้บริการระบบส่งกา๊ซธรรมชาติ 

ใชค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร 

ไมใ่ชค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร ปฏบิตักิารตาม TPA Code 

ซือ้ขาย 
สทิธคิวามสามารถในการ

ใหบ้รกิาร 

คนื 
สทิธคิวามสามารถในการ

ใหบ้รกิาร 

หากผูใ้ชบ้รกิารใชค้วามสามารถนอ้ยกวา่ 50% 
ของทีไ่ดจ้องไว ้เป็นเวลา 12 เดอืนตอ่เนือ่ง  

เสยีสทิธ ิ
สทิธคิวามสามารถในการใหบ้รกิาร 

(Use It or Lose It) 

- คนืสทิธทิัง้หมด/บางสว่น 
- ก าหนดชว่งเวลาทีค่นื 
- ก าหนดปรมิาณทีค่นื 

- โอนสทิธทิัง้หมด/บางสว่น 
- โอนตามหน่วยเวลาตาม
ประเภทสญัญา 

แจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบ
รายละเอยีดการโอน 

ผูใ้ชบ้รกิารรายเดมิ
รับผดิชอบคา่บรกิารจนกวา่
ความสามารถทีค่นืสทิธนัิน้
จะไดร้ับการจัดสรรใหม ่ พจิารณาและแจง้ผล 

ภายใน 14 วัน 

แกไ้ขสญัญาการใช ้

ความสามารถ 
ในการใหบ้รกิาร 

ผูใ้ชบ้รกิารรายเดมิรับผดิชอบขอ้
ผกูพันตามสญัญาและคา่บรกิาร 

หรอืสว่นตา่งคา่บรกิาร 

แจง้ต าแหน่งจดุจา่ยออก/ 
ปรมิาณทีเ่สยีสทิธแิตล่ะจดุ 

หากมคีวามจ าเป็น ใหแ้สดงเหตผุล 

น าความสามารถ 50% ของความสามารถที ่
ไมไ่ดใ้ชไ้ปจัดสรรใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารรายอืน่  

Supply Interruption 
จัดสรรแบบ Non firm 

For Growth in 5 Y 
จัดสรรแบบ Firm  

Short-Medium Term 

 การคืนสิทธิ ซ้ือขายสิทธิ และการเสียสิทธิ 
การใช้ความสามารถในการให้บริการ 
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ค่าบริการ 9 

1. คา่บรกิารการใชค้วามสามารถในการ
ใหบ้รกิาร (Capacity Charge) 

2. คา่บรกิารสง่กา๊ซสว่นตน้ทนุผันแปร 
(Commodity Charge) 

3. คา่บรกิารปรับสมดลุ  
(Balancing Charge) 

4. คา่ปรับความไมส่มดลุ  
(Imbalances Penalty Charge)  

5. คา่บรกิารรับฝากกา๊ซ  
(Linepack Service Charge) 

6. คา่บรกิารการใชค้วามสามารถในการ
ใหบ้รกิาร 
(Capacity Over-Use Charge) 

7. คา่ความเสยีหายของระบบ 
(Damage Charge) 

คา่บรกิารขนสง่ คา่ปรบั และคา่บรกิารอืน่ๆ  



เน้ือหาข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อ 
ระบบส่งกา๊ซธรรมชาติ บนบกแก่บคุคลท่ีสาม ( TPA Code ) 

ข้อก าหนดการเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อ 
ระบบส่งกา๊ซฯบนบก แก่บุคคลท่ีสาม 

25 บท, 8 ภาคผนวก 

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดท าข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ  
และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสาม   (TPA Regime) 

ข้อก าหนดการเช่ือมต่อ บททัว่ไป 

กกพ.พิจารณาอนุมติัเมือ่ 30 มีนาคม 2558  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 
ตลุาคม 2557 

1. บทน ำ 
2. หลกักำรของขอ้ก ำหนด 
3. ค ำนิยำม 
4. สทิธ ิภำระผกูพนั และหน้ำที ่
5. ขอบเขตของขอ้ก ำหนด 
 

6. ขอ้ก ำหนดกำรเชื่อมต่อ 
7. กำรเชื่อมต่อใหมแ่ละกำรปรบัปรุง 
    เปลีย่นแปลงกำรเชื่อมต่อ 

ข้อก าหนดการปฏิบติัการ 

10. Nomination และแผนกำรรบัสง่ก๊ำซ 
11. ขอ้ก ำหนดคุณสมบตัก๊ิำซ 
12. กำรวดัก๊ำซ    
13. กำรจดัสรรก๊ำซ 

14. กำรปรบัสมดุลก๊ำซ 
15. คำ่บรกิำรและอตัรำคำ่บรกิำร 
16. บทบญัญตักิำรเงนิ 
17. กำรปฏบิตักิำร บ ำรุงรกัษำ 

18.กำรเปิดเผยขอ้มลู 
19.กำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ก ำหนด 
20. กำรรกัษำควำมลบั 
21. กำรรบัผดิ เหตุสุดวสิยั 

บทอ่ืนๆ 

22. กรรมสทิธิ ์
23. กำรโอนสทิธ ิ
24. ขอ้พพิำท 
25.  กำรยกเวน้ 

1 2 

4 
5 

ข้อก าหนดการใช้บริการ 

8. กำรคำดกำรณ์และกำรขยำยควำมสำมำรถ 
9. กำรจดัสรรสทิธกิำรใชค้วำมสำมำรถ 

3 
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การเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ 

สือ่สารขอ้มูล คูม่อืและขัน้ตอนตา่งๆ ทีจ่ าเป็น
ระหวา่งผูใ้ชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิาร และระหว่างผู ้
เชื่อมต่อกับผู ใ้หบ้ริการ ในเว็ปไซต์ของผู ้
ใหบ้รกิาร 
 

ขอ้มลูส าหรบัสาธารณะ 
 

 ขอ้ก าหนด TPA Code  
 ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการดา้นเทคนคิ 
 ขัน้ตอนการพจิารณาและการอนุมตัคิ าขอเชือ่มตอ่

และ/หรอืใชร้ะบบสง่กา๊ซบนบก  
 วธิกีารทีจ่ะไดข้อ้มลูเพิม่เตมิ เชน่ วธิกีารท าค าขอ 

ส าหรับการเชือ่มตอ่ใหมห่รอืการแกไ้ข
เปลีย่นแปลงการเชือ่มตอ่  

 วธิกีารประมาณคา่บรกิารของการรอ้งขอและกรอบ
เวลาในการพจิารณา 

 ขอ้มลูอตัราคา่บรกิาร 
 ขอ้มลูอืน่ๆ 

ขอ้มลูส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีข่ ึน้ทะเบยีน 
 การแจง้การบ ารงุรักษา 
 ความสามารถในการใหบ้รกิารแตล่ะ

จดุสง่เขา้  ปรมิาณกา๊ซส ารอง และ
จดุจา่ยออก  

 ขอ้ก าหนดคณุภาพกา๊ซในทกุเขต
ระบบของระบบสง่กา๊ซบนบก  

 ขอ้มลูการไหลของกา๊ซแบบรายวนั
และรายชัว่โมง 

 Nomination ทีไ่ดร้ับการยนืยัน 
 รปูแบบสญัญาการใชค้วามสามารถใน

การใหบ้รกิาร 
 ขอ้มลูอืน่ๆ 

ขอ้มลูส าหรบัผูเ้ชือ่มตอ่ 
 การแจง้การบ ารงุรักษา 
 รปูแบบสญัญาการเชือ่มตอ่ 
 ขอ้มลูอืน่ๆ 



26 

การระงบัข้อพิพาท 

สทิธ ิภาระผกูพัน และหนา้ที ่ตาม: 
 สญัญาเชือ่มตอ่ทีม่อียู ่
 สญัญาเชือ่มตอ่ใหม ่หรอืการ

เปลีย่นแปลงแกไ้ขการเชือ่มตอ่ 
 สญัญาการใชค้วามสามารถใน

การใหบ้รกิาร 
 สญัญากา๊ซเพือ่ปรับสมดลุ 
 สญัญาอปุกรณ์ใดๆ 

ใบแจง้หนีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการคา่บรกิารใดๆ 

ความรับผดิหรอืคา่ชดเชย
ส าหรับเหตกุารณ์ทีบ่ัญญัตไิว ้
ในบทที ่21 

ประเด็นขอ้พพิาท 

ขอ้พพิาทอืน่ๆ 

หารอืรว่มกนั เพือ่ระงับขอ้พพิาทใดๆ ที่
เกดิขึน้โดยไมช่กัชา้ โดยคูส่ญัญาทกุ
ฝ่ายจะตอ้งปฏบิัตติามสญัญาการใช ้

ความสามารถในการใหบ้รกิาร สญัญา
เชือ่มตอ่ สญัญาอปุกรณ์ และ TPA Code 

สอบสวนและใหค้ าตัดสนิ 

ไมส่ามารถหา
ขอ้ยตุริว่มกนัได ้ 

การระงบัขอ้พพิาท 
 ระหวา่ง ผูใ้หบ้รกิาร – ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ระหวา่ง ผูใ้หบ้รกิาร - ผูเ้ชือ่มตอ่ทีเ่กีย่วขอ้ 

การระงบัขอ้พพิาท 
 โดย กกพ. 
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กระบวนการขอใชบ้รกิาร การเชือ่มตอ่ใหมห่รอืการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระบบสง่กา๊ซธรรมชาต ิ

ผูส้นใจใชบ้รกิารยืน่เรือ่งขอรับใบอนุญาต
จัดหาและคา้สง่กา๊ซธรรมชาตจิาก กกพ.  

ผูส้นใจเชือ่มตอ่ยืน่เรือ่งขอรับใบอนุญาต
ประกอบกจิการกา๊ซธรรมชาตจิาก กกพ.  

ผูเ้ชือ่มตอ่ยืน่ค าขอเชือ่มตอ่ใหม ่(กรณียังไม่
มจีดุเชือ่มตอ่) หรอืขอปรับปรงุเปลีย่นแปลง

(กรณีมจีดุเชือ่ตอ่อยูแ่ลว้) ใหผู้ใ้หบ้รกิาร 
ตามขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ 

ผูส้นใจใชบ้รกิาร ยืน่ขอเป็นผูใ้ชบ้รกิารของ
ผูใ้หบ้รกิาร โดยแนบหลักฐานคณุสมบัต ิ

ผูใ้ชบ้รกิารตรวจสอบความสามารถในการ
ใหบ้รกิารคงเหลอื 

ผูเ้ชือ่มตอ่ประสานงานผูใ้ชบ้รกิารเพือ่จอง
ความสามารถทอ่ตามทีไ่ดข้อเชือ่มตอ่ใหม่

หรอืปรับปรงุเปลีย่นแปลง 

ผูใ้ชบ้รกิาร ยืน่ขอสทิธกิารใชค้วามสามารถ
ในการใหบ้รกิาร  

ตามขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร 

ผูเ้ชือ่มตอ่ยืน่แบบเบือ้งตน้และอืน่ๆตามทีผู่ ้
ใหบ้รกิารก าหนดใหผู้ใ้หบ้รกิาร  
ตามขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ 

ผูเ้ชือ่มตอ่และผูใ้หบ้รกิาร  
ท าสญัญาเชือ่มตอ่  

ตามขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ 

ผูเ้ชือ่มตอ่ยืน่แบบกอ่สรา้งโดยละเอยีด
รวมถงึรายงาน EIA ฉบับรา่งและเอกสาร

อืน่ๆ ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดใหผู้ใ้หบ้รกิาร  
ตามขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ 

ผูเ้ชือ่มตอ่ยืน่แบบกอ่สรา้งโดยละเอยีดให ้
กรมธรุกจิพลังงาน 

หากความสามารถในการใหบ้รกิาร
เพยีงพอผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร 
ท าสญัญาการใชค้วามสามารถในการ

ใหบ้รกิาร 

ผูใ้หบ้รกิารจัดสรรสทิธกิารใช ้

ความสามารถในการใหบ้รกิารทีย่ัง
เหลอือยูต่ามล าดับของค าขอทีไ่ดรั้บ  

(First Come First Serve Basis) 

ผูใ้ชบ้รกิารควบคมุปรมิาณและคณุภาพ
กา๊ซใหส้อดคลอ้งและปฏบิัต ิ

ตามขอ้ก าหนดการปฏบิัตกิารระบบสง่กา๊ซ 

ผูเ้ชือ่มตอ่ด าเนนิการกอ่สรา้งหรอืปรับปรงุ
เปลีย่นแปลง 

ตามขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ 

ผูใ้หบ้รกิารและกรมธรุกจิพลงังานตรวจสอบ
ความปลอดภัย และทดสอบกอ่นเริม่ใชก้า๊ซ 

จงึสามารถน ากา๊ซเขา้สูร่ะบบได ้ 
ตามขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ 

ผูใ้ชบ้รกิารยืน่เอกสารแบบกอ่สรา้งฉบับ
สมบรูณ์ (Final Doc) และด าเนนิการโอน
กรรมสทิธิ ์ตามขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ 

กระบวนการขอใชบ้รกิาร 

กระบวนการขอเชือ่มตอ่ 


