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ข้อปฏิเสธควำมรับผิดชอบ 

๑. ข้อก ำหนดนี้จัดท ำขึ้นเพื่อกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลที่สำม 

เท่ำน้ัน ข้อก ำหนดนี้จะต้องไม่ถูกน ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ 

๒. ปตท. จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นใด ส ำหรับควำมสูญเสียและควำมเสียหำยใดๆที่เกิดขึ้นอัน

เป็นผลมำจำกกำรใช้งำนของข้อก ำหนดนี้โดยผู้รับหรือกำรใช้งำนที่ผิดประเภท 

  



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๒ 

 

สำรบัญ 

บทท่ี ๑ บทน ำ ๔ 

บทท่ี ๒ หลักกำรของข้อก ำหนด ๖ 

บทท่ี ๓ ค ำนิยำม ๘ 

บทท่ี ๔ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ ๓๔ 

บทท่ี ๕ ขอบเขตของข้อก ำหนดของระบบส่งก๊ำซบนบก ๔๐ 

บทท่ี ๖ ข้อก ำหนดกำรเชื่อมต่อ ๔๔ 

บทท่ี ๗ กำรเชื่อมต่อใหม่และกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ ๕๑ 

บทท่ี ๘ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซและกำรขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ๖๔ 

บทท่ี ๙ กำรจัดสรรสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ๗๐ 

บทท่ี ๑๐ Nomination และแผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซ ๘๓ 

บทท่ี ๑๑ ข้อก ำหนดคุณสมบัติก๊ำซ ๘๙ 

บทท่ี ๑๒ กำรวัดก๊ำซ ๙๘ 

บทท่ี ๑๓ กำรจัดสรรก๊ำซ ๑๐๔ 

บทท่ี ๑๔ กำรปรับสมดุล ๑๑๐ 

บทท่ี ๑๕ ค่ำบริกำรและอัตรำค่ำบริกำร ๑๑๗ 

บทท่ี ๑๖ บทบัญญัติกำรเงินและกำรออกใบแจ้งหนี้ ๑๑๙ 

บทท่ี ๑๗ กำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรแจ้งข้อมูล ๑๒๕ 

บทท่ี ๑๘ กำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ ๑๒๘ 

บทท่ี ๑๙ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อก ำหนด ๑๓๐ 

บทท่ี ๒๐ กำรรักษำควำมลับ ๑๓๒ 

บทท่ี ๒๑ ควำมรับผิด เหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้น และเหตุสุดวิสัย ๑๓๕ 

บทท่ี ๒๒ กรรมสิทธิ์และกำรโอนควำมเสี่ยง ๑๔๗ 

บทท่ี ๒๓ กำรโอนสิทธิ ๑๔๘ 

บทท่ี ๒๔ กำรระงับข้อพิพำท ๑๕๐ 

บทท่ี ๒๕ กำรยกเว้นกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเป็นกำรชั่วครำว ๑๕๒ 

ภำคผนวก ๑ ขอบเขตระบบส่งก๊ำซบนบกของข้อก ำหนด ๑๕๓ 

ภำคผนวก ๒ รำยกำรจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก ๑๕๘ 

ภำคผนวก ๓ ข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซ ๑๖๙ 

ภำคผนวก ๔ กำรแบ่งขอบเขตและสินทรัพย์ตำมสัญญำกำรเชื่อมต่อใหม่ ๑๗๐ 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๓ 

 

ภำคผนวก ๕ หัวข้อหลักของสัญญำกำรเชื่อมต่อ ๑๗๒ 

ภำคผนวก ๖ หัวข้อหลักของสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ๑๗๕ 

ภำคผนวก ๗ หนังสือค้ ำประกันของธนำคำร - ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ๑๗๘ 

ภำคผนวก ๘ สูตรกำรค ำนวณส ำหรับกำรคิดค่ำบริกำร ๑๗๙ 
  



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๔ 

 

บทที่ ๑  บทน ำ 

๑.๑ ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซบนบกแก่บุคคลที่สำม ของบริษัท 

ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้รับใบอนุญำตขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบขนส่งก๊ำซ

ธรรมชำติ  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ข้อก ำหนด” หมำยถึงเอกสำรที่ก ำหนดสิทธิ ภำระผูกพัน และ

หน้ำที่ของผู้ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำร และผู้เชื่อมต่อ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรขนส่งก๊ำซผ่ำนระบบ

ส่งก๊ำซบนบกของ ปตท. 

๑.๒ อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดอันจ ำเป็นในกำรรับและส่งก๊ำซและขอบเขตทำงกำยภำพของระบบส่งก๊ำซ

บนบกแสดงในบทที่ ๕ และภำคผนวก ๑ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมถึงระบบส่งก๊ำซในทะเล 

๑.๓ ข้อก ำหนดนี้จัดท ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ ๗ ๘๐ และ ๘๑ ของพระรำชบัญญัติกำร

ประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

๑.๓.๑  มำตรำ ๗ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ก. มำตรำ ๗(๓) ส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำรพลังงำน และป้องกันกำรใช้อ ำนำจที่มิ

ชอบในกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 

ข. มำตรำ ๗(๔) ส่งเสริมกำรให้บริกำรของระบบโครงข่ำยพลังงำนเป็นไปด้วยควำม

เป็นธรรม โปร่งใส และไม่มีกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 

๑.๓.๒ มำตรำ ๘๐ ผู้รับใบอนุญำตที่มีระบบโครงข่ำยพลังงำนต้องประกอบกิจกำรพลังงำน

อย่ำงเป็นธรรมและจะเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมมิได้  

๑.๓.๓ มำตรำ ๘๑ ผู้รับใบอนุญำตที่มีระบบโครงข่ำยพลังงำนต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญำต

หรือผู้ประกอบกิจกำรพลังงำนรำยอื่นใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยพลังงำนของตน 

ทั้งน้ี ตำมข้อก ำหนดท่ีผู้รับใบอนุญำตที่มีโครงข่ำยพลังงำนท่ีระบบโครงข่ำยพลังงำน

ก ำหนด  

๑.๔ ข้อก ำหนดนี้สอดคล้องกับหลักกำรและแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ใน “ข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดท ำ

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติและสถำนีแอลเอ็นจีแก่

บุคคลที่สำม” ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ฉบับวันที่ ๑๓ 

ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑.๕ ข้อก ำหนดนี้สำมำรถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ เมื่อพบปัญหำในทำงปฏิบัติ หรือเงื่อนไขทำง

ธุรกิจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดย กกพ. ผู้ให้บริกำร ผู้เชื่อมต่อ หรือผู้ใช้บริกำร สำมำรถเสนอแก้ไข
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ข้อก ำหนดได้ ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรแก้ไขข้อก ำหนด ที่มีนัยส ำคัญต้องได้รับกำรอนุมัติ

จำก กกพ. ตำมกำรแก้ไขตำมที่ระบุไว้ในบทที่ ๑๙ ของข้อก ำหนดนี้ 

๑.๖ หลักกำรและขั้นตอนในกำรก ำหนดค่ำบริกำร เป็นไปตำมอัตรำค่ำบริกำรในกำรประกอบกิจกำร

พลังงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑.๗ ข้อก ำหนด และสัญญำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกควบคุมและตีควำมภำยใต้กฎหมำยของประเทศ

ไทย  
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บทที่ ๒ หลักกำรของข้อก ำหนด 

๒.๑ ข้อก ำหนดนี้สอดคล้องกับหลักกำรที่ก ำหนดไว้ภำยใต้มำตรำ ๘๑ ของพระรำชบัญญัติกำร

ประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑ ไม่กระทบต่อควำมม่ันคง ควำมปลอดภัย และคุณภำพของระบบพลังงำน 

๒.๑.๒ ไม่ท ำให้ผู้ใช้พลังงำนและส่วนรวมเสียประโยชน์ 

๒.๑.๓ ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม หรือกีดกันผู้รับใบอนุญำตหรือผู้ประกอบ

กิจกำรพลังงำนรำยอื่น 

๒.๑.๔ ข้อก ำหนดทำงเทคนิค ณ จุดที่มีกำรใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยพลังงำนต้อง

ชัดเจนมีควำมเป็นไปได้ในทำงเทคนิค และไม่ก่อให้เกิดภำระแก่ผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อ

ระบบโครงข่ำยพลังงำนเกินสมควร 

๒.๑.๕ มีกำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ำย

พลังงำน และผู้ให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยพลังงำนที่ชัดเจน 

๒.๑.๖ ลักษณะอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนประกำศก ำหนด 

๒.๒ ข้อก ำหนดต้องไม่ท ำให้ผู้รับใบอนุญำตที่มีระบบส่งก๊ำซบนบกเสียประโยชน์หรือเกิดควำม

เสียเปรียบในกำรแข่งขันกับผู้รับใบอนุญำตหรือผู้ประกอบกิจกำรพลังงำนรำยอื่น 

๒.๓ โดยค ำนึงถึงสิทธิที่มีอยู่เดิมของผู้ประกอบกิจกำรพลังงำนก่อนกำรประกำศใช้ข้อก ำหนด จึง

ก ำหนดให้สัญญำ  Grandfathering  ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของข้อก ำหนดนี้  โดยให้กำรจัดสรร

ควำมสำมำรถ เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๙.๕  

๒.๔ ผู้ให้บริกำรต้องปฏิบัติต่อก๊ำซของผู้ใช้บริกำร และกำรร้องขอต่ำงๆ ของผู้เชื่อมต่อ อย่ำงเป็น

ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยใช้กระบวนกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใสและมีมำตรฐำน 

๒.๕ ผู้ให้บริกำรต้องจัดให้มีขั้นตอนกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ ในเขตผสมคุณภำพก๊ำซและเขตส่ง

มอบ นับตั้งแต่จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก ส ำหรับผู้ใช้บริกำรและผู้เชื่อมต่อทุกรำย เพื่อกำร

ปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๗ 

 

๒.๖ ผู้ให้บริกำรจะปฏิบัติตำมภำระผูกพัน และหน้ำที่ และจะรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่

เกี่ยวข้องกับระบบส่งก๊ำซบนบก โดยค ำนึงถึงควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบส่งก๊ำซ และ

สำมำรถจัดส่งก๊ำซได้อย่ำงต่อเนื่อง  
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บทที่ ๓ ค ำนิยำม 

ค ำนิยำมที่น ำมำใช้ในข้อก ำหนดฉบับนี้ได้จัดหมวดหมู่ตำมกำรใช้งำน  เพื่อช่วยให้มีควำมเข้ำใจ ควำม

เหมำะสมและควำมสมบูรณ์ของค ำศัพท์ หมวดหมู่ตำมกำรใช้งำน ดังนี้ 

๓.๑ รำยกำรค ำนิยำม 

๓.๒ ทั่วไป 

๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ  

๓.๗ สัญญำและข้อตกลงทำงกำรค้ำ 

๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน  
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๓.๑ รำยกำรค ำนิยำม  

ค ำนิยำม ดูส่วนท่ี 

Code of Conduct ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

Common Header ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

Difficult Day ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

Grandfathering ๓.๗  สัญญำและข้อตกลงทำงกำรค้ำ 

Header ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

MMBtu ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

MMBtu/d ๓.๓ คุณสมบตัิทำงกำยภำพ 

MMscf ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

MMscfd ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

Nomination ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

Onshore 4 Header ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

ppm ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

psig ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

scf หรือ ลูกบำศ์กฟุตมำตรฐำน ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

scfd ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

Shrinkage Factor ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

Shrinkage Gas ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

Super Header ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

TPA  ๓.๒ ทั่วไป 

TPA Regime ๓.๒ ทั่วไป 

Treating Facility ของ ปตท. ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

กกพ. ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

กรณีพิพำทใบแจ้งหนี้ ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

กรมธุรกิจพลังงำน ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

ก๊ำซ หรือ ก๊ำซธรรมชำติ ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

ก๊ำซเชื้อเพลิง ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

ก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 
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ค ำนิยำม ดูส่วนท่ี 

ก๊ำซส ำหรับปรับสมดุล ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

กำรจงใจกระท ำผิด ๓.๒ ทั่วไป 

กำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้น ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

กำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุด ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

กำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

กำรบ ำรุงรักษำที่ไม่เป็นไปตำมคำบเวลำ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

กำรลดปริมำณก๊ำซ หรือ Curtailment ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

กำรเลิกใช้งำนเป็นกำรถำวร ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

กำรเสียสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำร ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

กิจกำรในเครือ ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ

ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติแก่บุคคลที่สำม ๓.๒ ทั่วไป 

ข้อก ำหนด ๓.๒ ทั่วไป 

ข้อมูลจำกอุปกรณ์วัด ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ข้อมูลที่เป็นควำมลับ ๓.๒ ทั่วไป 

เขต ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

เขตส่งมอบ ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

ควำมคลำดเคลื่อนของกำรวัดที่ยอมรับได้ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ควำมไม่สมดุลด้ำนบวก ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ควำมไม่สมดุลด้ำนลบ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ควำมไม่สมดุลรำยวัน ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวัน หรือ 

DRC ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

ค่ำควำมดันต่ ำสุดที่จุดจ่ำยออก ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ค่ำควำมดันต่ ำสุดที่จุดส่งเข้ำ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
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ค ำนิยำม ดูส่วนท่ี 

ค่ำควำมดันท่ีจุดจ่ำยออก ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ค่ำควำมดันท่ีจุดส่งเข้ำ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ค่ำควำมดันสูงสุดที่จุดจ่ำยออก ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ค่ำควำมดันสูงสุดที่จุดส่งเข้ำ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ค่ำควำมร้อน หรือ GCV  ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

ค่ำชดเชยควำมเสียหำยของระบบ ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

ค่ำบริกำร ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

เกินก ำหนด ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

ค่ำบริกำรปรับสมดุล ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

ค่ำบริกำรรับฝำกก๊ำซ ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

ค่ำบริกำรส่งก๊ำซส่วนของต้นทุนผันแปร ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

ค่ำปรับควำมไม่สมดุล ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

ค ำขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ ๓.๗  สัญญำและข้อตกลงทำงกำรค้ำ 

ค ำสั่งปฏิบ้ติกำรเพื่อปรับปริมำณก๊ำซ หรือ 

Operational Flow Order ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ค ำสั่งเพื่อปรับปริมำณก๊ำซ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

คุณภำพก๊ำซส่งเข้ำระบบ ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

คุณสมบัติ ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

คู่มือกำรวัดปริมำณและคุณภำพก๊ำซ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

คู่สัญญำฝ่ำยท่ีได้รับผลกระทบ ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

จ ำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

จุดจ่ำยออก ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

จุดเชื่อมต่อ ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

จุดเชื่อมต่อระหว่ำงเขต ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

จุดส่งเข้ำ ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

จูล ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 
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ค ำนิยำม ดูส่วนท่ี 

ดัชนีวอบบี้ หรือ Wobbe Index ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

เดือน ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

เดือนก๊ำซ หรือ M หรือ Month ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ทะเบียนผู้ใช้บริกำร ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

บท ๓.๒ ทั่วไป 

บริกำรรับฝำกก๊ำซ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

บุคคล ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

บุคคลที่สำม ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

แบบฟอร์ม Nomination ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ใบแจ้งหนี้ ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

ใบอนุญำตขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำน

ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ ๓.๒ ทั่วไป 

ใบอนุญำตจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ ๓.๒ ทั่วไป 

ใบอนุญำตระบบโครงข่ำยพลังงำน ๓.๒ ทั่วไป 

ปริมำณก๊ำซที่จัดสรรรำยวัน ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ปริมำณก๊ำซที่จ่ำยออกตำม Nomination ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ปริมำณก๊ำซที่มีกำรแกว่งตัวสูงสุด ๓.๗  สัญญำและข้อตกลงทำงกำรค้ำ 

ปริมำณก๊ำซที่ส่งเข้ำตำม Nomination ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ปริมำณก๊ำซสูงสุดรำยชั่วโมง ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ปริมำณก๊ำซรำยวัน หรือ DGQ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ปริมำณก๊ำซส ำรอง ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ปริมำณก๊ำซส ำรองที่ Nomination ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ปริมำณควำมสำมำรถในกำรเก็บก๊ำซส ำรองไว้

ในระบบท่อรำยวัน หรือ DLC ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ปำสคำล ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

ปีก๊ำซ หรือ Y ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ปีปฏิทิน ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ผู้เชื่อมต่อ ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

ผู้ใช้บริกำร ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 
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ผู้ใช้บริกำรที่รับโอนสิทธิ ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

ผู้ใช้บริกำรทีโ่อนสิทธิ ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

ผู้บริหำรอำวุโส ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

ผู้ปฏิบัติกำรท่ีมีเหตุผลและมีควำมรอบคอบ ๓.๒ ทั่วไป 

ผู้ผลิตก๊ำซ ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

ผู้ให้บริกำร ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะสั้น ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

แผนปฏิบัติกำรส่งก๊ำซรำยวัน ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

แผนปฏิบัติกำรส่งก๊ำซรำยสัปดำห์ ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

ฝ่ำย ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

ฝ่ำยอื่น หรือ บุคคลอื่น ๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

ระบบโครงข่ำยพลังงำน ๓.๒ ทั่วไป 

ระบบจ ำหน่ำยก๊ำซ ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

ระบบท่อและระบบอุปกรณ์ ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

ระบบท่อและระบบอุปกรณ์ของผู้ใชก้๊ำซ ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

ระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

ระบบท่อและระบบอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อเข้ำกับ

ระบบส่งก๊ำซบนบก ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

ระบบส่งก๊ำซในทะเล ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

ระบบส่งก๊ำซบนบก ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

ระยะเวลำเตรียมควำมพร้อม ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

รำคำก๊ำซปรับสมดุลอ้ำงอิง ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

วันก๊ำซ หรือ D หรือ Day ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

วันท ำกำร ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

วันออกใบแจ้งหนี้ ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

วันครบก ำหนดใบแจ้งหนี้ ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

วำล์วส ำหรับเชื่อมต่อ ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

สถำนีวัด ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

สถำนีวัดก๊ำซท่ีไม่เป็นรำยวัน ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
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สถำนีวัดก๊ำซรำยวัน ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

สถำนีแอลเอ็นจี ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

ส่วนประกอบของใบแจ้งหนี้ ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

สัญญำกำรเชื่อมต่อ ๓.๗  สัญญำและข้อตกลงทำงกำรค้ำ 

สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ๓.๗  สัญญำและข้อตกลงทำงกำรค้ำ 

สัญญำซ้ือขำยก๊ำซ หรือ GSA ๓.๗  สัญญำและข้อตกลงทำงกำรค้ำ 

สัญญำอุปกรณ์ ๓.๗  สัญญำและข้อตกลงทำงกำรค้ำ 

สิ่งเจือปน ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

สิทธิกำรต่ออำยุสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถใน

กำรให้บริกำร ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่

ไม่ได้ใช้งำน ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

สิทธิควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

สิทธิควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Non-

Firm ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊ำซ หรือ DPCU ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

หน่วยค่ำควำมร้อน (BTU) ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

เหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้น ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

เหตุสุดวิสัย ๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

อัตรำค่ำบริกำร ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

อัตรำค่ำบริกำรที่ได้รับอนุมัติ ๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

อุปกรณ์วัด ๓.๕ โครงสร้ำงระบบและทรัพย์สิน 

แอลเอ็นจี ๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 
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๓.๒ ทั่วไป 

“TPA” หมำยถึง Third Party Access หรือ สิทธิของบุคคลที่สำมในกำรขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซ

ธรรมชำติและสถำนีแอลเอ็นจี 

“TPA Regime” หมำยถึง Third Party Access Regime หรือ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดท ำข้อก ำหนด

เกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติและสถำนีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สำม 

“กำรจงใจกระท ำผิด” หมำยถึง กำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำใดๆ โดยผู้บริหำรอำวุโส (ผู้ถูกอ้ำงว่ำจง

ใจกระท ำผิดดังกล่ำว) ซึ่งเกิดจำกกำรขำดควำมระมัดระวังโดยจงใจ โดยรู้ตัว หรือโดยควำมประมำท

เลินเล่อต่อ 

ก. บทบัญญัติอันเป็นสำระส ำคัญของข้อก ำหนดนี้ และ/หรือ   

ข. ก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อควำมปลอดภัยต่อร่ำงกำยหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น 

ทั้งน้ีไม่รวมถึงกำรตัดสินใจที่ผิดพลำดหรือกำรกระท ำผิดของผู้บริหำรอำวุโสในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดย

สุจริตตำมหน้ำที ่หรือในกำรใช้ดุลพินิจของตนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

“ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติแก่บุคคลที่สำม” (TPA Code) 

หมำยถึง Third Party Access Code หรือ ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซ

ธรรมชำติและสถำนีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สำมที่จัดท ำขึ้นภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ระบุใน TPA Regime   

“ข้อก ำหนด” (Code) หมำยถึง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบน

บกแก่บุคคลที่สำม  

“ข้อมูลที่เป็นควำมลับ” หมำยถึง ข้อมูลทีจ่ะต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อฝ่ำยต่ำง ๆ นอกเหนือจำกที่ได้ระบุไว้ใน

ข้อที่ ๒๐.๒ 

“บท”  หมำยถึง บทของข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติของบุคคลที่

สำม  
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“ใบอนุญำตขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ”  หมำยถึง ใบอนุญำตส ำหรับ

ประกอบกิจกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำร

ประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๓ มำตรำ ๔๗  

“ใบอนุญำตจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ”  หมำยถึง ใบอนุญำตส ำหรับประกอบกิจกำรจัดหำและค้ำส่ง

ก๊ำซธรรมชำติ ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๓ มำตรำ ๔๗  

“ผู้ปฏิบัติกำรท่ีมีเหตุผลและมีควำมรอบคอบ”  หมำยถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงำนตำมภำระผูกพันในสัญญำ

โดยสุจริต และในกำรปฏิบัติกำรดังกล่ำวและ/หรือในกำรปฏิบัติงำนโดยท่ัวไป ได้ใช้ทักษะ ควำม

รอบคอบ และกำรคำดกำรณ์ในระดับผู้ปฏิบัติกำรที่มีทักษะและมีประสบกำรณ ์(หรือรวมถึงผู้รับเหมำ

หรือผู้รับเหมำช่วง ที่มีทักษะและมีประสบกำรณ์) โดยปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำยใช้บังคับกับกำร

ปฏิบัติงำนในพื้นท่ีเดียวกัน และ/หรือภำยใต้สถำนกำรณ์และเงื่อนไขเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน และใน

กำรอ้ำงอิงใดๆ ถึงมำตรฐำนของผู้ปฏิบัติกำรท่ีมีเหตุผลและมีควำมรอบคอบ หมำยถึงกำรอ้ำงอิงระดับ

กำรใช้ทักษะ ควำมรอบคอบ และกำรคำดกำรณ์ดังกล่ำว 

“ระบบโครงข่ำยพลังงำน” หมำยถึง ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำหรือระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติ (ส ำหรับ

ข้อก ำหนดนี้ หมำยถึง ระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติเท่ำนั้น)  
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๓.๓ คุณสมบัติทำงกำยภำพ 

“MMBtu” หมำยถึง หนึ่งล้ำน (๑,๐๐๐,๐๐๐) บีทียู 

“MMBtu/d” หมำยถึง หนึ่งล้ำน (๑,๐๐๐,๐๐๐) บีทียูต่อวัน 

“MMscf” หมำยถึง หนึ่งล้ำน (๑,๐๐๐,๐๐๐) ลูกบำศก์ฟุตมำตรฐำน 

“MMscfd” หมำยถึง หนึ่งล้ำนลูกบำศก์ฟุตมำตรฐำนต่อวัน 

“ppm” หมำยถึงส่วนในล้ำนส่วน 

“psig” หมำยถึง ปอนด์ต่อตำรำงนิ้วเกจ 

“scf” หรือ “ลูกบำศก์ฟุตมำตรฐำน” ในกรณีของก๊ำซนั้น หมำยถึงปริมำณของก๊ำซ ซึ่งอิ่มตัวด้วยไอน้ ำที่ 

๖๐ ฟำเรนไฮต์ และท่ีควำมดันบรรยำกำศ ๑๔.๗๓ psia จะมีปริมำตรหนึ่ง (๑) ลูกบำศก์ฟุต 

“scfd” หมำยถึง ลูกบำศก์ฟุตมำตรฐำนต่อวัน 

“Shrinkage Factor” หมำยถึง ค่ำสัมประสิทธิ์ของ Shrinkage Gas ที่ถูกก ำหนดขึ้นก่อนกำรเริ่มต้นของปี

ก๊ำซแต่ละปี 

“Shrinkage Gas” หมำยถึง ก๊ำซที่หำยไปจำกระบบอันเนื่องจำกกำรรั่ว กำรสูญเสีย กำรขโมย ควำม

ผิดพลำดและควำมแม่นย ำของอุปกรณ์วัด และกำรสูญเสียของของเหลวไม่คงตัว 

“ก๊ำซ” หรือ “ก๊ำซธรรมชำติ” หมำยถึง สำรประกอบไฮโดรคำร์บอนที่มีก๊ำซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก 

ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบก๊ำซหรือของเหลว 

“ก๊ำซเชื้อเพลิง”  หมำยถึง ก๊ำซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส ำหรับกำรขนส่งก๊ำซในระบบส่งก๊ำซบนบก 

“ก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด”  หมำยถึง ก๊ำซท่ีไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ ในแต่ละเขต

ส่งมอบ เช่น คุณภำพก๊ำซ คุณสมบัติประกอบ เป็นต้น 

“ควำมหนำแน่นสัมพัทธ์”  หมำยถึง มวลของปริมำตรของก๊ำซแห้งหำรด้วยมวล (ในหน่วยเดียวกัน) ของ

ปริมำตรของอำกำศแห้งมำตรฐำนที่ปริมำตรเท่ำกัน ตำมมำตรฐำน ISO 6976:1995 โดยก๊ำซท้ังสอง
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ชนิดอยู่ท่ีอุณหภูมิ ๖๐ องศำฟำเรนไฮต์ และมีควำมดันสัมบูรณ์ที่ ๑๔.๗๓ psia และค่ำควำมหนำแน่น

สัมพัทธ์ (Real) ตำมนิยำมในมำตรฐำน ISO 6976:1995 

“ค่ำควำมร้อน” หรือ “GCV” หรือ “HHV” หมำยถึง จ ำนวนบีทียูท่ีเกิดจำกกำรสันดำปสมบูรณ์ที่ควำมดัน

คงที่ ๓๐ นิ้วของปรอท ที ่๓๒ ฟำเรนไฮต์ และภำยใต้แรงโน้มถ่วงมำตรฐำน (ควำมเร่ง ๓๒.๑๗๔ ฟุตต่อ

วินำที2) ของก๊ำซหน่ึงลูกบำศก์ฟุต ที่อุณหภูมิ ๖๐ ฟำเรนไฮต์ กับอำกำศที่มีอุณหภูมิและควำมดัน

เดียวกันกับก๊ำซและมีจ ำนวนมำกเกินพอที่จะท ำให้เกิดกำรเผำไหม้ที่สมบูรณ์ เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำร

สันดำปถูกท ำให้เย็นลงทีอุ่ณหภูมิ ๖๐ ฟำเรนไฮต์ และเม่ือไอน้ ำที่เกิดจำกกำรสันดำปถูกควบแน่นเป็น

ของเหลว และผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรสันดำปมีส่วนประกอบของไอน้ ำทั้งหมดเท่ำกับของก๊ำซและอำกำศ

ก่อนกำรสันดำป 

“คุณสมบัติ” หมำยถึง คุณภำพและควำมดันของก๊ำซที่ส่งเข้ำ และจ่ำยออก ภำยในเขตระบบส่งก๊ำซบน

บก ตำมภำคผนวก ๓ 

“คุณภำพก๊ำซส่งเข้ำระบบ” หมำยถึง คุณภำพก๊ำซที่ก ำหนดไว้ ที่มีกำรน ำเข้ำหรือพร้อมส ำหรับกำร

น ำเข้ำมำในระบบส่งก๊ำซบนบก 

“จูล” หมำยถึง จูล ตำมมำตรฐำน ISO 80000-4:2006 

“ดัชนีวอบบี้” หรือ “Wobbe Index” หมำยถึง คุณสมบัติของเชื้อเพลิงก๊ำซ ค ำนวณได้จำกค่ำควำมร้อน 

GCV dry หำรด้วยรำกที่สองของควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ 

“ปำสคำล” หมำยถึง “Pascal” ตำมมำตรฐำน ISO 80000-5:2007 

“สิ่งเจือปน” หมำยถึง ปรอท (Hg) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และ/หรือสำรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไฮโดรคำร์บอน อัน

เป็นอันตรำยต่ออุปกรณ์ หรือท่อของระบบส่งก๊ำซ 

“หน่วยคำ่ควำมร้อน (BTU)” หมำยถึง ปริมำณควำมร้อนท่ีเทียบเท่ำกับ ๑,๐๕๕.๐๖ จูล 

“แอลเอ็นจี” หมำยถึง ก๊ำซธรรมชำติที่มีสภำพเป็นของเหลว  
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๓.๔ หน่วยงำนปฏิบัติกำรของระบบต่ำงๆ 

“กกพ.” หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ซึ่งก ำกับดูแลกำรใช้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้

ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลที่สำม ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรหน่ึงท่ำน 

และกรรมกำรอื่นอีกหกท่ำน ที่พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  

“กรมธุรกิจพลังงำน” เป็นกรมสังกัดกระทรวงพลังงำน ท ำหน้ำที่ก ำหนด ควบคุม และพัฒนำมำตรฐำน

ควำมปลอดภัย ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองมำตรฐำนคุณภำพและควำมปลอดภัย รวมถึงอนุมัติแบบ

ก่อสร้ำงและตรวจสอบควำมปลอดภัยของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่ำงๆ ก่อนจ่ำยก๊ำซเข้ำ

ระบบ  

“กิจกำรในเครือ” หมำยถึง หน่วยงำนหรือหน่วยงำนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งก๊ำซผ่ำนระบบส่ง

ก๊ำซบนบก โดยผ่ำนผู้ถือใบอนุญำตระบบส่งก๊ำซบนบกในบทบำทของผู้ให้บริกำรหรือผู้ใช้บริกำรโดยมี

ลักษณะต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้

ก. ถือสิทธิในกำรแต่งตั้งหรือกำรสิ้นสุดสมำชิกของคณะกรรมกำรใดๆ และ 

ข. เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในบริษัทของผู้ปฏิบัติกำรโดยถือหุ้นมำกกว่ำ ๒๕% ของจ ำนวน

หุ้นท้ังหมดที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้น 

 คู่สัญญำฝ่ำยท่ีได้รับผลกระทบ” หมำยถึง คู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่สำมำรถปฏิบัติกำรได้ครบถ้วนตำมภำระ

ผูกพันของตนได้ อันเน่ืองมำจำกเหตุสุดวิสัยหรือเหตุกำรณ์ท่ีได้รับกำรยกเว้น 

“บุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือบุคคลต่ำงๆ บริษัท ธุรกิจ ห้ำงหุ้นส่วน สมำคมหรือหน่วยจัดตั้งขึ้น 

“บุคคลที่สำม” หมำยถึง บุคคลที่ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งไม่ใช่ผู้ให้บริกำรระบบส่ง

ก๊ำซธรรมชำตินั้น 

“ผู้เชื่อมต่อ” หมำยถึง ผู้ประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติหรือผู้ประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่ง 

ที่มีควำมประสงค์ที่จะเชื่อมต่อทำงกำยภำพกับระบบส่งก๊ำซธรรมชำติหรือสถำนีแอลเอ็นจี แต่ไม่รวมผู้ใช้

ก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์รำยบุคคล 

“ผู้ใช้ก๊ำซ” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงนำมในสัญญำซ้ือขำยก๊ำซกับผู้ใช้บริกำรเพื่อซื้อ และ/

หรือใช้ก๊ำซที่ผู้ใช้บริกำรจ่ำยออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบก ทีจุ่ดจ่ำยออก 
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“ผู้ใช้บริกำร”  หมำยถึง ผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ ที่ได้รับกำรจัดสรร

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

“ผู้ใช้บริกำรท่ีรับโอนสิทธิ” หมำยถึง ผู้ใช้บริกำรท่ีประสงค์จะรับโอนสิทธิควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

จำกผู้ใช้บริกำรท่ีโอนสิทธิ 

“ผู้ใช้บริกำรท่ีโอนสิทธิ” หมำยถึง ผู้ใช้บริกำรท่ีประสงค์จะโอนสิทธิควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรส่วน

หนึ่งหรือทั้งหมดของตนให้กับผู้ใช้บริกำรรำยอื่น 

“ผู้บริหำรอำวุโส” หมำยถึง ผู้บริหำรระดับสูง (ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้จัดกำรฝ่ำย) ที่ถูก

ว่ำจ้ำงโดยฝ่ำยน้ัน หรือกิจกำรในเครือ ซึ่งท ำหน้ำที่รำยงำนโดยตรงต่อผู้อ ำนวยกำรหรือคณะ

กรรมกำรบริหำรท่ีรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องและ

กิจกำรในเครือ 

“ผู้ผลิตก๊ำซ” หมำยถึง นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติ โดยมีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ

ธรรมชำติกับผู้ใช้บริกำร 

“ผู้ให้บรกิำร” หมำยถึง ผู้รับใบอนุญำตขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ 

“ฝ่ำย” หมำยถึง ผู้ให้บริกำร และ/หรือผู้ใช้บริกำร และ/หรือผู้เชื่อมต่อ 

“ฝ่ำยอื่น” หรือ “บุคคลอื่น” ในเหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้นหรือเหตุสุดวิสัย หมำยถึงฝ่ำยท่ีไม่ได้รับ

ผลกระทบ  
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๓.๕ โครงสรำ้งระบบและทรัพย์สิน 

“Header” หมำยถึง อุปกรณ์ผสมก๊ำซท่ีตั้งอยู่ในเขตผสมคุณภำพก๊ำซ 

“Common Header” และ “Super Header”  หมำยถึง อุปกรณ์ผสมก๊ำซที่ตั้งอยู่ในเขตผสมคุณภำพก๊ำซ 

ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก ตำมภำคผนวก ๑ 

“Onshore 4 Header” หมำยถึง อุปกรณ์ผสมที่อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงที่ตั้งอยู่ในเขตผสมคุณภำพก๊ำซ 

ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก ตำมภำคผนวก ๑ 

“Treating Facility ของ ปตท.” หมำยถึง อุปกรณ์ของ ปตท. ที่ใช้ส ำหรับปรับปรุงคุณภำพก๊ำซที่ส่งจำก

ระบบส่งก๊ำซในทะเล ก่อนจะเข้ำสู่ระบบส่งก๊ำซบนบก 

“เขต” หมำยถึง พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ที่เฉพำะเจำะจงของระบบส่งก๊ำซบนบก ภำยใต้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับ

กำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซบนบกแก่บุคคลที่สำม ซึ่งหมำยถึงเขตใดๆ ต่อไปนี ้

ก. เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก 

ข. เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันตก 

ค. เขตส่งมอบบนบก ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก 

ง. เขตส่งมอบบนบก ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันตก 

จ. เขตส่งมอบบนบก ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก และ/หรือ ฝั่งตะวันตก 

“เขตผสมคุณภำพก๊ำซ” หมำยถึง พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ท่ีเฉพำะเจำะจงของระบบส่งก๊ำซบนบก ภำยใต้

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซบนบกแก่บุคคลที่สำม โดยอยู่ก่อนหน้ำเขตส่ง

มอบซ่ึงเป็นจุดที่น ำเข้ำก๊ำซคุณภำพต่ำงกันและผสมเพื่อให้ปริมำณก๊ำซและคุณภำพก๊ำซเป็นไปตำมที่

ต้องกำร 

“เขตส่งมอบ” หมำยถึง พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ท่ีเฉพำะเจำะจงของระบบส่งก๊ำซบนบก ภำยใต้ข้อก ำหนด

เกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซบนบกแก่บุคคลที่สำม โดยมีกำรก ำหนดคุณภำพส ำหรับ

ก๊ำซส่งเข้ำและก๊ำซจ่ำยออกไปยังผู้ใช้ก๊ำซหรือระบบจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ทั้งน้ีเขตส่งมอบบนบก

ประกอบด้วย 

ก. เขตส่งมอบบนบก – ฝั่งตะวันออก 
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ข. เขตส่งมอบบนบก – ฝั่งตะวันตก และ 

ค. เขตส่งมอบบนบก – ฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก 

“จุดจ่ำยออก” หมำยถึง จุดที่ก๊ำซซึ่งได้รับกำร Nomination โดยผู้ใช้บริกำรแล้วถูกน ำออกจำกระบบส่ง

ก๊ำซบนบกเพื่อส่งต่อให้กับผู้ใช้บริกำร (ตำมภำคผนวก ๑ และ ๒) 

“จุดเชื่อมต่อ” หมำยถึง จุดที่มีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงท่อหรืออุปกรณ์ของผู้ให้บริกำรและผู้เชื่อมต่อ 

“จุดเชื่อมต่อระหว่ำงเขต” หมำยถึง จุดตัดระหว่ำงสองเขตภำยในระบบส่งก๊ำซบนบกซึ่งก๊ำซถูกส่งจำก

เขตหนึ่งไปยังอีกเขตหนึ่ง (ตำมภำคผนวก ๑ และ ๒) 

“จุดส่งเข้ำ” หมำยถึง จุดที่ก๊ำซได้รับกำร Nomination โดยผู้ใช้บริกำรแล้วเข้ำสูร่ะบบส่งก๊ำซบนบก เพื่อ

ส่งให้กับผู้ให้บริกำร (ตำมภำคผนวก ๑ และ ๒) 

“ระบบจ ำหน่ำยก๊ำซ” หมำยถึง ระบบท่อที่ต่อจำกระบบส่งก๊ำซบนบก ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่ใช้ใน

กำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติไปยัง ผู้ใช้ก๊ำซนับตั้งแต่ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) และลูกค้ำรำยอื่นท่ีท ำ

กำรต่อเชื่อมทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมเข้ำกับระบบส่งก๊ำซบนบก 

“ระบบท่อและระบบอุปกรณ์” หมำยถึง ท่อ โรงงำน เครื่องจักร สถำนีวัด ระบบท่อและระบบอุปกรณ์อื่น

ใดที่ถูกใช้ในช่วงระยะเวลำใดๆ เพื่อผลิต รับ ปฏิบัติกำร บีบอัด จัดเก็บ บ ำบัดและขนส่งก๊ำซ 

“ระบบท่อและระบบอุปกรณ์ของผู้ใช้ก๊ำซ” หมำยถึง โรงงำน เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นใด (ไม่ว่ำผู้ใช้ก๊ำซ

จะเป็นเจ้ำของหรือปฏิบัติกำรหรือไม่ก็ตำม) ซึ่งอยู่ด้ำนปลำยน้ ำของจุดจ่ำยออก 

“ระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ” หมำยถึง สินทรัพย์ท่ีใช้ส ำหรับกำรเชื่อมต่อระหว่ำงผู้เชื่อมต่อกับ

ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ และเป็นสินทรัพยท์ี่จ ำกัดกำรใช้เฉพำะผู้เชื่อมต่อรำยนั้น 

“ระบบท่อและระบบอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อเข้ำกับระบบส่งก๊ำซบนบก” หมำยถึงระบบท่อและระบบอุปกรณ์

ที่ถูกเชื่อมเข้ำกับระบบส่งก๊ำซบนบก ทีจุ่ดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบังคับใช้ของ

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติแก่บุคคลที่สำม  

“ระบบส่งก๊ำซในทะเล”  หมำยถึง ระบบท่อและระบบอุปกรณ์ในทะเล ที่ใช้ในกำรรับก๊ำซจำกจุดซื้อขำย

ก๊ำซจำกแท่นผลิต มำยังชำยฝั่ง 
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“ระบบส่งก๊ำซบนบก” หมำยถึง ระบบและระบบอุปกรณ์รวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่ใชใ้นกำรรับและส่ง

ก๊ำซไปยังจุดจ่ำยก๊ำซ หรือระบบจ ำหน่ำยก๊ำซ หรือโรงไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

หรือโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชน  

“วำล์วส ำหรับเชื่อมต่อ” หมำยถึง วำล์วที่เตรียมไว้ส ำหรับให้มีกำรเชื่อมต่อใหม่  

“สถำนีวัด” หมำยถึง สถำนีที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อวัดปริมำณและคุณสมบัติทำงกำยภำพของก๊ำซ ตำมข้อที่ 

๗.๒.๑.ง 

“สถำนีแอลเอ็นจี” หมำยถึง สถำนีท่ีให้บริกำรรับ เก็บรักษำ แปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็น

ก๊ำซ และส่งก๊ำซธรรมชำติ เข้ำสู่ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติรวมถึงบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

“หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊ำซ” หรือ “DPCU” หมำยถึง หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊ำซในจังหวัด

ระยอง ตำมภำคผนวก ๑ 

“อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล” หมำยถึง ระบบฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ท่ีติดตั้ง เพื่อใหข้้อมูลเกี่ยวกับ

ปริมำณและคุณภำพก๊ำซจำกสถำนีวัด และวำล์วตัดแยกระบบ 

“อุปกรณ์วัด” หมำยถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับกำรวัดปริมำณและคุณสมบัติทำงกำยภำพของก๊ำซ เช่น 

ควำมดัน อุณหภูมิ อัตรำกำรไหลตำมปริมำตร องค์ประกอบก๊ำซ และค่ำควำมร้อน เป็นต้น  
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๓.๖ กำรปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

“Code of Conduct” หมำยถึง เอกสำรที่ผู้ให้บริกำรจัดท ำเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติและ/หรือข้อห้ำมไม่ควร

ปฏิบัติของผู้ให้บริกำรต่อกิจกำรในเครือ 

 “Difficult Day” หมำยถึง วันท่ีเกิดปัญหำด้ำนสมดุลของระบบส่งก๊ำซเกินกว่ำค่ำควบคุม หรือเกิดปัญหำ

ด้ำนกำรปฏิบัติกำรใดๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อผู้ให้บริกำร และผู้ใช้บริกำรจะต้องปฏิบัติกำร ตำมข้อที ่

๒๑.๒.๔.ก 

“Nomination” หมำยถึง กำรร้องขอที่ผู้ใช้บริกำรยื่นต่อผู้ให้บริกำร เกี่ยวกับปริมำณก๊ำซท่ีจะน ำเข้ำสู่

ระบบส่งก๊ำซบนบกที่จุดส่งเข้ำ และน ำออกที่จุดจ่ำยออก 

“ก๊ำซส ำหรับปรับสมดุล” หมำยถึง ก๊ำซท่ีผู้ให้บริกำรสั่งให้ผู้ใช้บริกำรท่ีมี “สัญญำก๊ำซส ำหรับปรับสมดุล” 

ส่งเข้ำระบบส่งก๊ำซบนบกเพิ่มขึ้น หรือลดลง หรือน ำออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบกมำกขึ้นหรือน้อยลง เพื่อ

ปรับสภำพให้สมดุล และ/หรือ ท ำให้ควำมดันของก๊ำซเหมำะสมในกำรปฏิบัติกำรส่งก๊ำซ 

“กำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้น” มีควำมหมำยตำมข้อที่ ๑๓.๔ 

“กำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุด” มีควำมหมำยตำมข้อที่ ๑๓.๕ 

“กำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำ” หมำยถึง กิจกรรมกำรบ ำรุงรักษำที่ก ำหนดไว้ในก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำ 

“กำรบ ำรุงรักษำที่ไม่เป็นไปตำมคำบเวลำ” หมำยถึง กำรบ ำรุงรักษำที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในก ำหนดกำร

บ ำรุงรักษำ 

“กำรลดปริมำณก๊ำซ” หรือ “Curtailment” หมำยถึง กำรกระท ำใดๆ โดยผู้ให้บริกำรเม่ือเกิดควำมเสี่ยง

ขึ้นกับเสถียรภำพ และควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบส่งก๊ำซบนบก เป็นผลให้ผู้ให้บริกำรต้องสั่งเปลี่ยน

กำรน ำก๊ำซเข้ำ หรือกำรน ำก๊ำซออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบก ซึ่งอำจรวมถึงกำรปิดวำล์ว ที่จุดส่งเข้ำ หรือ

จ่ำยออก 

“กำรเลิกใช้งำนเป็นกำรถำวร” หมำยถึง กำรยกเลิกกำรใช้งำนระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่ำง

ถำวร รื้อถอน ขนย้ำย หรือท ำลำยสิ่งติดตั้ง และสิ่งกีดขวำงที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว รวมถึงถม ขุดหลุม ร่อง 

และบ่อที่ขุดไว้ ตลอดจนท ำพื้นที่ท่ีปฏิบัติกำรให้อยู่ในสภำพที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมเท่ำท่ีสำมำรถ
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จะกระท ำได้ และปฏิบัติกำรตรวจสอบ และประเมินผลภำยหลังกำรร้ือถอน ขนย้ำย หรือท ำลำยสิ่งติดตั้ง 

และสิ่งกีดขวำงที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว  

“กำรเสียสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร” หมำยถึง  สิทธิของผู้ให้บริกำรในกำรโอนสิทธิ

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรบำงส่วนหรือทั้งหมดของผู้ใช้บริกำรรำยหนึ่งให้กับผู้ใช้บริกำรอีกรำยหนึ่ง

ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในข้อที่ ๙.๑๕ 

“ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำ” หมำยถึง แผนกำรบ ำรุงรักษำที่จะต้องปฏิบัติกำรกับระบบส่งก๊ำซในหนึ่งปีก๊ำซ 

ซึ่งจัดท ำขึ้นโดยผู้ให้บริกำรตำมบทที่ ๑๗ 

“ข้อมูลจำกอุปกรณ์วัด” ประกอบด้วยกำรรวมข้อมูลจำกกำรอ่ำนผลกำรวัดเกี่ยวกับคุณสมบัติทำง

กำยภำพที่สถำนีวัด (ควำมดัน อุณหภูมิ อัตรำกำรไหลโดยปริมำตร องค์ประกอบก๊ำซ และค่ำควำมร้อน 

เป็นต้น)  

“ควำมคลำดเคลื่อนของกำรวัดที่ยอมรับได้” หมำยถึง อัตรำร้อยละของค่ำควำมเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้

ภำยในวันก๊ำซ ส ำหรับค่ำคุณสมบัติทำงกำยภำพที่วัดได้ที่สถำนีวัด ตำมที่ระบุไว้ในคู่มือกำรวัดปริมำณ

และคุณภำพก๊ำซของผู้ให้บริกำร 

“ควำมไม่สมดุลด้ำนบวก” หมำยถึง กำรที่ผู้ใช้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำที่จุดส่งเข้ำมำกกว่ำน ำก๊ำซออกที่จุดจ่ำย

ออกภำยในวันก๊ำซ โดยปรับตำมกำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของปริมำณกำรฝำกก๊ำซ 

“ควำมไม่สมดุลด้ำนลบ” หมำยถึง กำรท่ีผู้ใช้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำที่จุดส่งเข้ำน้อยกว่ำน ำก๊ำซออกที่จุดจ่ำย

ออกภำยในวันก๊ำซ โดยปรับตำมกำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของปริมำณกำรฝำกก๊ำซ 

“ควำมไม่สมดุลรำยวัน” หมำยถึง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงปริมำณก๊ำซที่ส่งเข้ำและจ่ำยออกจำกระบบส่ง

ก๊ำซบนบก ตำมกำรค ำนวณที่ระบุไว้ในข้อที่ ๑๔.๖ 

“ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวัน” หรือ “DRC” หมำยถึง ปริมำณสูงสุดของก๊ำซท่ีอำจ Nomination 

โดยผู้ใช้บริกำรส ำหรับกำรน ำก๊ำซเข้ำหรือกำรน ำก๊ำซออก ณ จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกตำมที่ก ำหนดไว้

ในสัญญำกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยเป็นล้ำนบีทียูต่อวัน (MMBtu/d) 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๒๖ 

 

“ค่ำควำมดันต่ ำสุดที่จุดจ่ำยออก” หมำยถึง ควำมดันต่ ำสุดของก๊ำซ ที่ผู้ให้บริกำรก ำหนดให้น ำออกจำก

ระบบส่งก๊ำซบนบก ณ จุดจ่ำยออกที่ก ำหนดไว้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำกำรใชค้วำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำร โดยมีหน่วยเป็น psig 

“ค่ำควำมดันต่ ำสุดที่จุดส่งเข้ำ” หมำยถึง ควำมดันต่ ำสุดของก๊ำซ ทีผู่้ให้บริกำรก ำหนดให้น ำเข้ำสู่ระบบส่ง

ก๊ำซบนบก ณ จุดส่งเข้ำที่ก ำหนดไว้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำร โดย

มีหน่วยเป็น psig 

“ค่ำควำมดันท่ีจุดจ่ำยออก” หมำยถึง ช่วงควำมดันของก๊ำซท่ีผู้ให้บริกำรก ำหนดให้น ำออกจำกระบบส่ง

ก๊ำซบนบก ที่จุดจ่ำยออกที่ก ำหนดไว้ 

“ค่ำควำมดันท่ีจุดส่งเข้ำ” หมำยถึง ช่วงของควำมดันของก๊ำซที่ผู้ให้บริกำรก ำหนดให้น ำก๊ำซเข้ำสู่ระบบ

ส่งก๊ำซบนบก ที่จุดส่งเข้ำที่ก ำหนดไว้ 

“ค่ำควำมดันสูงสุดที่จุดจ่ำยออก” หมำยถึง ควำมดันสูงสุดของก๊ำซ ทีผู่้ให้บริกำรก ำหนดให้น ำออกจำก

ระบบส่งก๊ำซบนบก ณ จุดจ่ำยออกที่ก ำหนดไว้ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำกำรใชค้วำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำร โดยมีหน่วยเป็น psig 

“ค่ำควำมดันสูงสุดที่จุดส่งเข้ำ” หมำยถึง ควำมดันสูงสุดของก๊ำซ ทีผู่้ให้บริกำรก ำหนดให้น ำเข้ำสู่ระบบส่ง

ก๊ำซบนบก ณ จุดส่งเข้ำที่ก ำหนดไว้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำร โดย

มีหน่วยเป็น psig  

“ค ำสั่งปฏิบัติกำรเพื่อปรับปริมำณก๊ำซ” หรือ “Operational Flow Order” หมำยถึง ค ำสั่งที่ออกโดยผู้

ให้บริกำรสั่งให้ผู้ใช้บริกำร ผู้ผลิตก๊ำซ และ/หรือ ผู้ใช้ก๊ำซ ท ำกำรปรับเปลี่ยนกำรน ำก๊ำซเข้ำและน ำก๊ำซ

ออก 

“ค ำสั่งเพื่อปรับปริมำณก๊ำซ” หรือ “Instructed Flow” หมำยถึง ค ำสั่งที่ออกโดยผู้ให้บริกำรสั่งให้

ผู้ใช้บริกำรท ำกำรปรับเปลี่ยนกำรน ำก๊ำซเข้ำและน ำก๊ำซออก 

“คู่มือกำรวัดปริมำณและคุณภำพก๊ำซ” หมำยถึง คู่มือที่ผู้ให้บริกำรจัดท ำเพื่อใช้อ้ำงอิงทำงเทคนิคส ำหรับ

กำรปฏิบัติกำรและกำรซ่อมบ ำรุงสถำนีวัดที่ตั้ง ณ จุดส่งเข้ำ จุดจ่ำยออก หรืออยู่ภำยในระบบส่งก๊ำซบน

บก 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๒๗ 

 

“เดือน” หมำยถึง ช่วงระยะเวลำตั้งแต่เวลำ ๐๐.๐๐ น. ของวันแรกของเดือนตำมปฏิทินและสิ้นสุดที่เวลำ 

๒๓.๕๙ น. ของวันสุดท้ำยของเดือนน้ันตำมปฏิทิน และกำรอ้ำงถึงเดือนตำมปฏิทินใด (เช่นเดือน

มกรำคม) จะตีควำมตำมนั้น 

“เดือนก๊ำซ” หรือ “M” หรือ “Month” หมำยถึงช่วงระยะเวลำตั้งแต่เวลำ ๐๐.๐๐ น. ของวันแรกของเดือน

ใดๆ และสิ้นสุดที่เวลำ ๒๓.๕๙ น. ของวันสุดท้ำยของเดือนนั้นตำมปฏิทิน 

“ทะเบียนผู้ใช้บริกำร” หมำยถึง รำยช่ือผู้ใช้บริกำรท่ีได้รับกำรตัดสินโดยผู้ให้บริกำร ว่ำผ่ำนเกณฑ์ที่

ก ำหนดเป็นผู้ใช้บริกำร และอนุญำตให้ยื่นขอสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

“บริกำรรับฝำกก๊ำซ” หมำยถึง กำรบริกำรที่สร้ำงควำมยืดหยุ่นกับผู้ใช้ก๊ำซในกำรน ำก๊ำซเข้ำในระบบส่ง

ก๊ำซบนบก เพื่อกำรน ำมำใช้ในภำยหลัง ภำยในช่วงระยะเวลำหนึ่งสัปดำห์  

“แบบฟอร์ม Nomination” หมำยถึง เอกสำรที่ผู้ใช้บริกำรยื่นต่อผู้ให้บริกำรโดยมีรำยละเอียดของกำร 

Nomination เพื่อน ำก๊ำซเข้ำ กำรฝำก หรือกำรน ำก๊ำซออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบกภำยในช่วงระยะเวลำ

ที่ก ำหนด ซึ่งรวมถึงข้อมูลอื่นตำมที่ผู้ให้บริกำรต้องกำร 

“ปริมำณก๊ำซที่จัดสรรรำยวัน” หมำยถึง  ปริมำณก๊ำซรำยวันที่จัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริกำรที่จุดส่งเข้ำ หรือจุด

จ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบก 

“ปริมำณก๊ำซที่จ่ำยออกตำม Nomination” หมำยถึง ปริมำณของก๊ำซที่ผู้ใช้บริกำรประสงค์จะน ำออกจำก

ระบบส่งก๊ำซบนบก ณ จุดจ่ำยออกที่ก ำหนดไว ้ในช่วงระยะเวลำก ำหนด ตำมที่ก ำหนดไว้ในกำร 

Nomination 

“ปริมำณก๊ำซที่ส่งเข้ำตำม Nomination” หมำยถึง ปริมำณของก๊ำซที่ผู้ใช้บริกำรประสงค์จะน ำเข้ำสู่ระบบ

ส่งก๊ำซบนบก ณ จุดส่งเข้ำที่ก ำหนดไว้ ในช่วงระยะเวลำก ำหนด ตำมที่ก ำหนดไว้ในกำร Nomination 

“ปริมำณก๊ำซสูงสุดรำยชั่วโมง” หมำยถึง ปริมำณสูงสุดของก๊ำซที่ผู้ให้บริกำรอนุญำตให้น ำเข้ำหรือน ำ

ออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบก ณ จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกที่ก ำหนดไว้ตำมสัญญำกำรใชค้วำมสำมำรถใน

กำรให้บริกำร โดยมีหน่วยเป็น MMBtu per hour 

“ปริมำณก๊ำซรำยวัน” หรือ “DGQ” หมำยถึง ปริมำณก๊ำซรำยวันที่จุดส่งเข้ำ และ หรือจุดจ่ำยออกของ

ระบบส่งก๊ำซบนบก 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๒๘ 

 

“ปริมำณก๊ำซส ำรอง” หมำยถึง ปริมำณที่เกิดจำกกำรน ำก๊ำซเข้ำระบบส่งก๊ำซบนบกในปริมำณที่มำกกว่ำ

ปริมำณที่ถูกน ำออก ส่งผลให้ควำมดันในระบบส่งก๊ำซบนบกสูงขึ้น 

“ปริมำณก๊ำซส ำรองที่ Nomination” หมำยถึง ปริมำณของก๊ำซที่ได้รับกำร Nomination ให้จัดเก็บเพื่อ

ส ำรองไว้ในระบบส่งก๊ำซ 

“ปริมำณควำมสำมำรถในกำรเก็บก๊ำซส ำรองไว้ในระบบท่อรำยวัน” หรือ “DLC” หมำยถึง ปริมำณก๊ำซท่ี

สำมำรถเก็บไว้ในระบบส่งก๊ำซในแต่ละวัน ซึ่งจะก ำหนดโดยผู้ให้บริกำรตำมข้อจ ำกัดทำงกำยภำพของ

ระบบท่อ 

“ปีก๊ำซ” หรือ “Y” หมำยถึง ช่วงระยะเวลำที่เริ่มต้นตั้งแต่เวลำ ๐๐.๐๐ น. ของวันท่ี ๑ มกรำคมของปีใดๆ 

และสิ้นสุดที่เวลำ ๒๓.๕๙ น. ของวันท่ี ๓๑ ธันวำคมของปีปฏิทินนั้น 

“ปีปฏิทิน” หมำยถึง ช่วงระยะเวลำนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม เวลำ ๐๐.๐๐ น. ของปีใดๆ จนถึงเวลำ 

๒๓.๕๙ น. ของวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ของปีเดียวกัน 

“แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะสั้น” หมำยถึง แผนของผู้ใช้บริกำรย่ืนต่อผู้ให้บริกำร เพื่อสรุป

ควำมต้องกำรสิทธิควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ที่คำดไว้ในช่วงเวลำ ๔ เดือน 

 “แผนปฏิบัติกำรส่งก๊ำซรำยวัน” หมำยถึง แผนซ่ึงแสดงผลรวมของปริมำณของก๊ำซที่จะน ำเข้ำ น ำออก 

หรือฝำกไว้ในระบบส่งก๊ำซบนบก โดยผู้ใช้บริกำรในแต่ละช่ัวโมงในช่วงระยะเวลำ ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่ม

ตั้งแต่เวลำ ๐๐.๐๐ น. ตำมที่ก ำหนดโดยผู้ให้บริกำร 

“แผนปฏิบัติกำรส่งก๊ำซรำยสัปดำห์” หมำยถึง แผนซึ่งแสดงผลรวมของปริมำณของก๊ำซที่จะน ำเข้ำ น ำ

ออก หรือฝำกไว้ในระบบส่งก๊ำซบนบก โดยผู้ใช้บริกำรในแต่ละช่ัวโมงในช่วงระยะเวลำ ๗ วัน โดยเริ่ม

ตั้งแต่เวลำ ๐๐.๐๐ น. ของวันอำทิตย์จนถึงเวลำ ๒๓.๕๙ น. ของวันเสำร์ถัดไป ตำมที่ผู้ให้บริกำรก ำหนด 

“ระยะเวลำเตรียมควำมพร้อม” หมำยถึง ระยะเวลำหลังจำกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ

ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลที่สำมได้ประกำศใช้โดย กกพ. ซึ่งภำระผูกพัน หน้ำที่ และเงื่อนไข

ที่เลือกไว้ของข้อก ำหนดกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลที่สำมอำจได้รับ

กำรยกเว้น เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรและผู้ให้บริกำรมีระยะเวลำที่เพียงพอในกำรปรับระบบและกระบวนกำร

ภำยใน 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๒๙ 

 

“วันก๊ำซ” หรือ “d” หรือ “Day” หมำยถึง วันท่ีเริ่มต้นตั้งแต่เวลำ ๐๐.๐๐ น. และสิ้นสุดที่เวลำ ๒๓.๕๙ น. 

“วันท ำกำร” หมำยถึง วันตำมปฏิทิน ยกเว้น วันเสำร์ วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

“สถำนีวัดก๊ำซท่ีไม่เป็นรำยวัน” หมำยถึง สถำนีวัดที่ไม่สำมำรถส่งข้อมูลกำรวัดโดยอัตโนมัติ แต่มีข้อมูล

กำรวัดรำยเดือนหรือรำยวัน 

“สถำนีวัดก๊ำซรำยวัน” หมำยถึง สถำนีวัดก๊ำซท่ีสำมำรถบันทึก จัดเก็บ และส่งข้อมูลกำรวัดต่ำงๆ อย่ำง

น้อยเป็นรำยวัน 

“สิทธิกำรต่ออำยุสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร” หมำยถึง สิทธิของผู้ใช้บริกำรท่ีถือสิทธิ

กำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm ที่จะร้องขอให้ต่อสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรแบบ Firm ใหม ่ก่อนจะถึงวันสิ้นสุดของสิทธิกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm ที่

ใช้อยู ่

“สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร” หมำยถึง สิทธิของผู้ใช้บริกำรในกำรใช้บริกำรขนส่งก๊ำซผ่ำน

ระบบส่งก๊ำซบนบกจำกจุดส่งเข้ำท่ีก ำหนดไว้ ไปยังจุดจ่ำยออกจุดหนึ่ง (หรือหลำยจุด) ที่ก ำหนดไว้ 

ตำมที่นิยำมไว้ในสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรฉบับหนึ่งหรือสัญญำกำรใชค้วำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำรทีเ่ป็นชุดต่อเนื่องกัน 

“สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่ไม่ได้ใช้งำน” หมำยถึง ปริมำณควำมสำมำรถทั้งหมดหรือ

บำงส่วนในสิทธิกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำรท่ีไม่ได้ใช้ ในช่วงระยะเวลำ ๑๒ เดือนต่อเนื่อง ซึ่ง

แสดงเป็น % ของปริมำณทั้งหมดของสิทธิกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

“สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm” หมำยถึง สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรในกำรขนส่งซึ่งผู้ให้บริกำรไม่อำจขัดขวำงได้  ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยตำมที่นิยำมไว้ในข้อที่ 

๒๑.๓.๑.ก หรือเหตุกำรณ์ด้ำนกำรปฏิบัติกำรตำมที่นิยำมไว้ในบทที่ ๑๗ 

“สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Non-Firm” หมำยถึง สิทธิกำรใชค้วำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรท่ีอำจถูกระงับเป็นครั้งครำว โดยเหตุผลตำมดุลพินิจของผู้ให้บริกำร 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๓๐ 

 

“เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน” หมำยถึงเหตุกำรณ์ที่ควำมปลอดภัยและควำมม่ันคงของระบบส่งก๊ำซ และ/หรือคน 

และ/หรือทรัพย์สินรอบข้ำงอยู่ภำยใต้ควำมเสี่ยงอย่ำงชัดเจน  ผู้ให้บริกำร และผู้ใช้บริกำรจ ำต้อง

ปฏิบัติกำรตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๒๑.๒.๔.ค 

“เหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้น” หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่ท ำให้เกิดกำรระงับกำรเรียกร้องให้ฝ่ำยหน่ึงปฏิบัติ

ให้ครบตำมภำระผูกพัน ตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๒๑.๒  

“เหตุสุดวิสัย” หมำยถึง สถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดกำรระงับกำรเรียกร้องให้ฝ่ำยหน่ึงปฏิบัติให้ครบถ้วนตำม

ภำระผูกพัน ตำมที่ระบุไว้ในข้อที ่๒๑.๓.๑ 

  



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๓๑ 

 

๓.๗ สัญญำและข้อตกลงทำงกำรค้ำ 

“Grandfathering”  หมำยถึง กำรจัดสรรสิทธิกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำรตำมสิทธิที่ผู้ใช้บริกำรมี

อยู่ก่อนที่ขอ้ก ำหนดนี้มีผลบังคับใช้  เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถปฏิบัติตำมสิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่

ของสัญญำเหล่ำนั้นได้ครบถ้วน 

“ค ำขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ” หมำยถึง ค ำขอที่ผู้เชื่อมต่อได้

ยื่นต่อผู้ให้บริกำร เพื่อขอเชื่อมต่อกับระบบส่งก๊ำซบนบก หรือแก้ไขดัดแปลงระบบท่อและระบบอุปกรณ์

ที่เชื่อมต่อ 

“ปริมำณก๊ำซที่มีกำรแกว่งตัวสูงสุด” หมำยถึง ปริมำณที่ยืดหยุ่นตำมเงื่อนไขสัญญำซื้อขำยก๊ำซ ซึ่งอำจ

ก ำหนดให้ผู้ผลิตก๊ำซส่งก๊ำซในอัตรำที่สูงหรือต่ ำกว่ำปริมำณรำยวันเฉลี่ยในช่วงระยะเวลำหนึ่ง 

“สัญญำกำรเชื่อมต่อ” หมำยถึง สัญญำทีอ่ยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่ง

ก๊ำซบนบกแก่บุคคลที่สำม ระหว่ำงผู้เชื่อมต่อและผู้ให้บริกำรซึ่งบัญญัติสิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของ

แต่ละฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบท่อและระบบอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกัน 

“สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร” หมำยถึง สัญญำที่อยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้

ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลที่สำมฉบับนี ้โดยก ำหนดสิทธิ ภำระผูกพันและ

หน้ำทีเ่พิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริกำรในกำรใช้ระบบส่งก๊ำซบนบก ซึ่งรำยกำรเงื่อนไขหลักที่รวมไว้ในสัญญำนี้ 

ถูกบัญญัติตำมภำคผนวก ๖ 

“สัญญำซ้ือขำยก๊ำซ” หรือ “GSA” หมำยถึง สัญญำที่ลงนำมโดยผู้ซื้อและผู้ขำยซึ่งบัญญัติสิทธิ ภำระ

ผูกพันและหน้ำทีท่ี่จะซื้อหรือขำยก๊ำซและโอนกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง 

“สัญญำอุปกรณ์” หมำยถึง สัญญำระหว่ำงผู้ให้บริกำร และผู้ใช้บริกำร หรือผู้เชื่อมต่อ ซึ่งระบุเงื่อนไข

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรขนส่ง หรือกำรเชื่อมต่อที่เกี่ยวกับระบบส่งก๊ำซบนบก ภำยใต้ข้อก ำหนดฉบับนี้ 
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๓.๘ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

“กรณีพิพำทใบแจ้งหนี”้ หมำยถึง ข้อสงสัยต่อควำมถูกต้องของกำรค ำนวณจ ำนวนเงิน หรือจ ำนวนเงินที่

ต้องช ำระซึ่งแสดงไว้ในใบแจ้งหนี้ 

“ค่ำชดเชยควำมเสียหำยของระบบ” หมำยถึง ค่ำปรับ และค่ำชดเชยควำมเสียหำยท่ีผู้ให้บริกำรเรียกร้อง

จำกผู้ใช้บริกำร หรือผู้ใช้บริกำรเรียกร้องจำกผู้ให้บริกำร (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ได้รับควำม

เสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรส่งก๊ำซที่มีคุณสมบัติ และ/หรือควำมดันไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติ และควำม

ดันท่ีก ำหนด โดยค ำนวณจำกยอดรวมของค่ำชดเชยควำมเสียหำยของระบบแต่ละครั้งในช่วงเดือนตำมที่

ระบุไว้ในบทที ่๑๑ 

“ค่ำบริกำร” หมำยถึง อัตรำค่ำบริกำร หรือค่ำบริกำรใดๆ ส ำหรับกำรให้บริกำรขนส่งก๊ำซหรือบริกำรอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องโดยผูใ้ห้บริกำร 

“ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร” หมำยถึง ค่ำบริกำรท่ีเรียกเก็บจำกผู้ใช้บริกำรที่ถือสิทธิ

กำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตรำค่ำบริกำรที่ได้รับอนุมัติ ตำมข้อที่ 

๑๕.๒.๑ (อนึ่งก่อน กกพ. อนุมัติค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ให้ใช้อัตรำเท่ำกับ

ค่ำบริกำรส่งก๊ำซส่วนต้นทุนคงที่ในคู่มือกำรค ำนวณรำคำก๊ำซธรรมชำติและอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซ

ธรรมชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

“ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเกินก ำหนด” หมำยถึง ค่ำบริกำรที่เรียกเก็บจำก

ผู้ใช้บริกำรท่ีใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเกินกว่ำที่จองสิทธิกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำรไว้

ตำมทีไ่ด้ระบุไว้ในข้อที ่๑๕.๒.๖ 

“ค่ำบริกำรปรับสมดุล” หมำยถึง ค่ำบริกำรที่เรียกเก็บจำกผู้ใช้บริกำร เพื่อชดเชยค่ำบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ

กำรบริหำรจัดกำรปรับสมดุล ตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๑๕.๒.๓ 

 “ค่ำบริกำรรับฝำกก๊ำซ” หมำยถึง ค่ำบริกำรที่เรียกเก็บจำกผู้ใช้บริกำร เพื่อให้ผู้ให้บริกำรใช้ในกำร

บริหำรจัดกำรกำรรับฝำกก๊ำซ ซึ่งค่ำบริกำรรับฝำกก๊ำซเป็นส่วนหนึ่งของอัตรำค่ำบริกำรที่ได้รับอนุมัติ 

“ค่ำบริกำรส่งก๊ำซส่วนต้นทุนผันแปร” หมำยถึง ค่ำบริกำรท่ีเก็บส ำหรับกำรขนส่งก๊ำซที่มีกำรรับส่งจริง 

ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยกำรให้บริกำรส่วนผันแปรของระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของอัตรำ

ค่ำบริกำรที่ได้รับอนุมัติ 
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“ค่ำปรับควำมไม่สมดุล” หมำยถึง ค่ำปรับที่เรียกเก็บจำกผู้ใช้บริกำรท่ีสร้ำงควำมไม่สมดุลด้ำนบวก และ/

หรือควำมไม่สมดุลด้ำนลบ ตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๑๕.๒.๔ 

“จ ำนวนเงินในใบแจ้งหนี้” หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผู้ใช้บริกำรต้องช ำระให้แก่ผู้ให้บริกำร ซึ่งเป็นยอดรวม

ของส่วนประกอบของใบแจ้งหนี้ 

“ใบแจ้งหนี้” หมำยถึง เอกสำรใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้บริกำรออกให้กับผู้ใช้บริกำรตำมบทที่ ๑๖ 

“รำคำก๊ำซปรับสมดุลอ้ำงอิง” หมำยถึง รำคำที่ใช้ส ำหรับกำรค ำนวณค่ำปรับควำมไม่สมดุลรำยวัน  

“วันออกใบแจ้งหนี้” หมำยถึง วันท่ีซึ่งใบแจ้งหนี้ถูกออกโดยผู้ให้บริกำร ให้กับผู้ใช้บริกำร 

“วันครบก ำหนดใบแจ้งหนี้” หมำยถึง เวลำ ๒๓.๕๙ น. ของวันท่ี ๖ ของเดือนถัดจำกวันออกใบแจ้งหนี้ 

โดยมีเงื่อนไขว่ำ วันดังกล่ำวนั้นต้องเป็นวันท ำกำร หำกวันท่ี ๖ ของเดือนถัดจำกวันออกใบแจ้งหนี้ไม่ใช่

วันท ำกำร วันครบก ำหนดใบแจ้งหนี้จะเป็นวันท ำกำรวันถัดไป 

“ส่วนประกอบของใบแจ้งหนี้” หมำยถึง ส่วนประกอบค่ำบริกำร และ/หรือค่ำปรับที่แสดงเป็นจ ำนวนเงิน

ซึ่งเรียกเก็บผู้ใช้บริกำรในใบแจ้งหนี้ 

“อัตรำค่ำบริกำร” หมำยถึง อัตรำค่ำบริกำรที่อนุมัติโดย กกพ. โดยก ำหนดหน่วยเป็น บำทต่อล้ำนบีทียู 

“อัตรำค่ำบริกำรที่ได้รับอนุมัติ” หมำยถึง ค่ำบริกำรขนส่งที่ได้รับอนุมัติจำก กกพ.  
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บทที่ ๔ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ 

๔.๑ บทน ำ 

ในบทน้ีจะระบุถึงสิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที ่ของผู้ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำร ผู้เชื่อมต่อ และ 

กกพ. ดังนี้ 

๔.๒ ผู้ให้บริกำร  

๔.๒.๑ ผู้ให้บริกำรมีสิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ ดังนี้ 

ก. ดูแลระบบส่งก๊ำซบนบก ให้มีควำมปลอดภัย ควำมม่ันคงปลอดภัย และสำมำรถ

ส่งก๊ำซได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ข. วำงแผน กำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำ และกำรบ ำรุงรักษำที่ไม่เป็นไปตำม

คำบเวลำ และกำรปฏิบัติกำรใดๆ ต่อระบบส่งก๊ำซบนบก ให้สอดคล้อง และ

เป็นไปตำมกระบวนกำรที่ได้ระบุไว้ในข้อก ำหนด โดยให้ค ำถึงผลประโยชน์ของ

ผู้ใช้บริกำรทุกรำย และประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรของระบบส่งก๊ำซบนบก 

ค. จัดให้ผู้ใช้บริกำร และผู้เชื่อมต่อ สำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรขนส่งก๊ำซ และ/หรือ

เชื่อมต่อเข้ำกับระบบส่งก๊ำซบนบกได้  

ง. รับก๊ำซท่ีส่งโดยผู้ใช้บริกำรที่จุดส่งเข้ำ และน ำก๊ำซออกที่จุดจ่ำยออก ให้สอดคล้อง

กับข้อก ำหนด 

จ. ให้บริกำรระบบส่งก๊ำซบนบก โดยค ำนึงถึงกำรด ำเนินกำรบนต้นทุนท่ีมี

ประสิทธิภำพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยท่ีเป็นผู้ปฏิบัติกำรท่ีมีเหตุผลและมีควำม

รอบคอบ 

ฉ. ปฏิบัติกำร บ ำรุงรักษำ และสอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรับจ่ำยก๊ำซ และ

ระบบวัดซื้อขำยก๊ำซ จะต้องให้สอดคล้อง และเป็นไปตำมคู่มือกำรวัดปริมำณและ

คุณภำพก๊ำซ 
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ช. จัดให้มีขั้นตอนกำรปฏิบัติส ำหรับผู้ใช้บริกำร และผู้เชื่อมต่อที่ต้องกำรเข้ำมำใช้

บริกำร เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรและผู้เชื่อมต่อทุกรำย ได้รับกำรบริกำรที่เท่ำเทียมกัน  

ซ. ด ำเนินกำรใช้มำตรกำรต่ำงๆ ตำมที่จ ำเป็น เพื่อให้เกิดควำมม่ันคงในกำรขนส่ง

ก๊ำซต่อผู้ใช้ก๊ำซและควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบส่งก๊ำซบนบก 

ฌ. ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริกำร และผู้เชื่อมต่อเป็นไปตำม Code of Conduct 

๔.๒.๒ ผู้ให้บริกำรต้องด ำเนินกำร ภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

ก. รับก๊ำซของผู้ใช้บริกำรที่จุดส่งเข้ำในเขตผสมคุณภำพก๊ำซ ซึ่งเป็นไปตำม

คุณสมบัติที่ระบุในเขตผสมคุณภำพก๊ำซและ/หรือ รับก๊ำซของผู้ใช้บริกำรท่ีจุดส่ง

เข้ำในเขตส่งมอบบนบกและควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวันตำมสัญญำ 

ข. ส่งก๊ำซของผู้ใช้บริกำรท่ีจุดจ่ำยออก โดยจะต้องเป็นไปตำมคุณสมบัติที่ระบุในเขต

ส่งมอบบนบกและควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวันตำมสัญญำ  

ค. ผสมก๊ำซท่ีมีคุณสมบัติแตกต่ำงกันในเขตผสมคุณภำพก๊ำซ ก่อนท่ีจะส่งเข้ำระบบ

ส่งก๊ำซบนบก เพื่อให้ได้ก๊ำซที่มีคุณสมบัติตำมที่ระบุในเขตส่งมอบบนบก  

ง. บริกำรรับฝำกก๊ำซ โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำก๊ำซเข้ำมำเก็บไว้ในระบบส่งก๊ำซ

บนบก และสำมำรถน ำก๊ำซส่วนท่ีเก็บไว้ มำใช้ภำยหลังได้ 

จ. บริกำรปรับสมดุลก๊ำซของผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยที่น ำก๊ำซเข้ำและน ำก๊ำซออกจำก

ระบบส่งก๊ำซบนบก โดยกำรบริหำรจัดกำรตำมที่ระบุในบทท่ี ๑๔  

ฉ. จัดสรรปริมำณก๊ำซของผู้ใช้บริกำรแต่ละรำย 

ช. ค ำนวณปริมำณก๊ำซส ำรองของผู้ใช้บริกำรแต่ละรำย 

ซ. ออกใบแจ้งหนี้ และจัดกำรกำรช ำระหน้ีที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรระบบส่งก๊ำซ

บนบก และ 

ฌ. ค ำนวณควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยเดือนท่ียังเหลืออยู่ และประกำศให้

ผู้ใช้บริกำรทรำบ 
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๔.๒.๓ ผู้ให้บริกำรต้องเปิดให้บริกำรขนส่งก๊ำซตำมสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำร ที่จุดส่งเข้ำ หรือจุดจ่ำยออก ภำยใต้เงื่อนไขที่ระบุอยู่ในข้อก ำหนด ดังนี้ 

ก. สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ระยะสั้น แบบ Non-Firm เป็นเวลำ ๑ 

เดือน 

ข. สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ระยะสั้น แบบ Firm เป็นเวลำ ๓ 

เดือน 

ค. สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ระยะกลำง แบบ Firm เป็นเวลำ ๑ ๒ 

๓ ๔ หรือ ๕ ปี 

ง. สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ระยะยำว แบบ Firm  เป็นเวลำ

มำกกว่ำ ๕ ปี 

๔.๒.๔ ผู้ให้บริกำรจะต้องท ำกำรจัดสรรควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรอย่ำงน้อยร้อยละ ๕ 

ของควำมสำมำรถที่ยังเหลืออยู่หลังจำกกำรจัดสรรตำมหลัก Grandfathering แล้ว 

ภำยใต้สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะสั้น ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อที่ 

๔.๒.๓ 

๔.๓ ผู้ใช้บริกำร  

๔.๓.๑ ผู้ใช้บริกำรมีสิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ ดังนี้ 

ก. ใช้บริกำรขนส่งก๊ำซผ่ำนระบบส่งก๊ำซบนบก จำกจุดส่งเข้ำไปยังจุดจ่ำยออก ตำม

เงื่อนไขท่ีระบุอยู่ในข้อก ำหนด 

ข. ส่งก๊ำซเข้ำที่จุดส่งเข้ำ และน ำก๊ำซออกที่จุดจ่ำยออก ตำมเงื่อนไขท่ีระบุอยู่ใน

ข้อก ำหนด หรือ ท ำให้มั่นใจว่ำผู้ที่ท ำหน้ำที่แทนผู้ใช้บริกำรจะต้องน ำก๊ำซเข้ำและ

น ำก๊ำซออก ตำมทีก่ ำหนดไว้เช่นเดียวกัน 

ค. ด ำเนินกำรให้ ผู้จัดหำก๊ำซ และ ผู้ใช้ก๊ำซ ปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีระบุในข้อก ำหนด 

และ 
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ง. ช ำระค่ำบริกำรต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรระบบส่งก๊ำซบนบก รวมถึง

ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ซึ่งต้องช ำระไม่ว่ำจะใช้บริกำร

หรือไม่ก็ตำม 

๔.๓.๒ ผู้ใช้บริกำรต้องด ำเนินกำร ภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

ก. ยอมรับและจ่ำยก๊ำซออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบก ที่จุดจ่ำยออก ส ำหรับก๊ำซที่มี

คุณสมบัติเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในเขตส่งมอบตำมซึ่งระบุอยู่ในข้อก ำหนด 

ข. ยอมรับก๊ำซท่ีไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด ที่จุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบก 

ซึง่มีสำเหตุมำจำกก๊ำซของผู้ใช้บริกำรรำยใดก็ตำมที่ส่งเข้ำมำท่ีจุดส่งเข้ำก๊ำซ ไม่

เป็นไปตำมคุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ในเขตส่งมอบ และ/หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้ตกลง

กันไว้ตำมข้อที่ ๑๑.๕.๓ 

ค. ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงที่สุดในกำรยอมรับก๊ำซท่ีไม่เป็นไปตำมคุณสมบัติที่ก ำหนด

และน ำก๊ำซดังกล่ำวออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบก ณ จุดจ่ำยออกเดิม และ/หรือที่

จุดจ่ำยออกใดๆ ทั้งน้ี ในกำรกระท ำข้ำงต้น ให้ถือว่ำผู้ให้บริกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่

ตำมข้อที่ ๔.๒.๒.ข และ 

ง. ในกรณีที่ก๊ำซ และ/หรือก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด ที่จุดน ำเข้ำ และ/หรือ

จุดจ่ำยออก ไม่สำมำรถน ำออกไปจำกระบบส่งก๊ำซบนบกได้ อนุญำตให้ผู้ให้

บริกำร ด ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นกำรเหมำะสมในกำรบรรเทำสถำนกำรณ์ เช่น กำร

ระบำย และ/หรือกำรเผำทิ้ง และ/หรือกำรขำยก๊ำซดังกล่ำวให้กับสถำนที่ใช้ก๊ำซ

อื่น โดยไม่ค ำนึงถึงผลกระทบของข้อที่ ๔.๓.๒.ก ๔.๓.๒.ข และ ๔.๓.๒.ค ทั้งน้ี

ผู้ใช้บริกำรท่ีน ำก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนดเข้ำระบบส่งก๊ำซบนบก จะเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อควำมสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเวลำขณะน้ัน และ/หรือในเวลำ

ภำยหลัง อันเป็นผลโดยตรงมำจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ในกรณีทีผู่้ให้บริกำร 

ได้รับรำยได้จำกกำรขำยก๊ำซน้ัน ผู้ให้บริกำรจะน ำรำยได้ดังกล่ำวหักออกจำกค่ำ

ควำมสูญเสียท่ีได้รับ และในกรณีที่ผู้ให้บริกำรไม่ได้รับรำยได้จำกกำรขำยก๊ำซ

หรือรำยได้จำกกำรขำยก๊ำซนั้นไม่ครอบคลุมควำมสูญเสียดังกล่ำว ผู้ให้บริกำรจะ

ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บกับผู้ใช้บริกำรรำยนั้นๆ และผู้ใช้บริกำรรำยนั้น จะต้อง

ช ำระค่ำสูญเสียหรือส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นให้กับผู้ให้บริกำรแล้วแต่กรณี 
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จ. ผู้ใช้บริกำรต้องขึ้นทะเบียนกับผู้ให้บริกำร เพื่อจองสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถใน

กำรให้บริกำรได้ หลักฐำนท่ีใช้ในกำรลงทะเบียนอย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย 

(๑) ข้อมูลที่แสดงฐำนะทำงกำรเงินท่ีน่ำเชื่อถือของผู้ใช้บริกำร 

(๒) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรจัดหำและค้ำส่งก๊ำซ ที่ออกให้โดย กกพ. 

(๓) สัญญำซ้ือขำยก๊ำซท่ีมีในปัจจุบันและในอนำคต รวมถึงภำระผูกพันต่ำงๆ ที่

เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่ต้องกำร 

(๔) ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ตำมที่ผู้ให้บริกำรร้องขอ 

๔.๔ ผู้เชื่อมต่อ  

ผู้เชื่อมต่อ มีสิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ ดังนี้ 

ก. ด ำเนินกำรขอเชื่อมต่อใหม่หรือขอเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำร โดย

กำรเชื่อมต่อนั้นไม่ว่ำจะเป็นที่ต้นทำงหรือปลำยทำงของระบบส่งก๊ำซบนบกต้องมี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรน ำก๊ำซเข้ำหรือน ำก๊ำซออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบก 

ข. ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆที่ระบุในสัญญำกำรเชื่อมต่อ ตำมที่ก ำหนดไว้ในบทที่ ๖ 

และ 

ค. ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรขอเชื่อมต่อใหม่และขอเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ ตำมที่

ก ำหนดไว้ในบทท่ี ๗ และภำคผนวก ๔ 

๔.๕ กกพ. 

กกพ. มีสิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ ดังนี้ 

ก. เสนอ ทบทวน และอนุมัติ กำรแก้ไขข้อก ำหนดฉบับนี้ เม่ือได้รับกำรร้องขอจำก 

กกพ.เอง หรือ ผู้ให้บริกำร หรือผู้ใช้บริกำร หรือผู้เชื่อมต่อ  

ข. เสนอ ทบทวน และอนุมัติ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำรที่ได้รับอนุมัติและ

ค่ำบริกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเสนอโดย กกพ.เอง หรือผู้ให้บริกำร และ 
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ค. สอบสวน และระงับข้อพิพำทที่เกิดขึ้น ระหว่ำงผู้ให้บริกำร ผู้เชื่อมต่อต่ำงๆ และ

ผู้ใช้บริกำร จำกกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 

  



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๔๐ 

 

บทที่ ๕  ขอบเขตของข้อก ำหนดของระบบส่งก๊ำซบนบก 

๕.๑ บทน ำ 

ส ำหรับเนื้อหำในบทน้ีจะระบุถึงขอบเขตทำงกำยภำพของระบบส่งก๊ำซบนบก  ที่เปิดให้บริกำร

ตำมข้อก ำหนด ต ำแหน่งรำยละเอียดของขอบเขตจะมีกำรระบุจุดส่งเข้ำ จุดเชื่อมต่อ และจุด

จ่ำยออก  โดยจะอยู่ที่สถำนีวัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือสถำนีวัดที่อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนจะท ำ

กำรติดตั้ง อ้ำงอิงตำมภำคผนวก ๑  

๕.๒ รำยละเอียดของเขตพื้นที่เปิดให้บริกำร 

๕.๒.๑ เขตผสมคุณภำพก๊ำซ 

ก. เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก ได้ก ำหนด

ขอบเขตประกอบด้วยระบบท่อมีรำยละเอียตำมภำคผนวก ๑  และ ๒  รูปที ่๑.๑ 

ตำรำง ๒.๑  และ ๒.๒ ดังต่อไปนี้  

(๑) ระบบท่อที่ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำกโรงแยกหน่วยที่ ๑ (GSP1) ไปยัง Common 

Header 

(๒) ระบบท่อที่ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำกโรงแยกหน่วยที่ ๒ (GSP2) ไปยัง Common 

Header 

(๓) ระบบท่อที่ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำกโรงแยกหน่วยที่ ๓ (GSP3) ไปยัง Common 

Header 

(๔) ระบบท่อที่ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำกโรงแยกหน่วยที่ ๕ (GSP5) ไปยัง Common 

Header 

(๕) ระบบท่อที่ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำก Treating Facility ของ ปตท. ไปยัง 

Common Header 

(๖) ระบบท่อที่ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำกโรงแยกหน่วยที่ ๖ (GSP6) ไปยัง Super 

Header 
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(๗) ระบบท่อที่ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำก LNG Terminal ทีร่ะยอง ไปยังอุปกรณ์ 

Super Header และ Onshore 4 Header 

(๘) ระบบท่อที่ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำก Common Header ไปยังอุปกรณ์ Super 

Header 

(๙) ระบบท่อที่ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำก Common Header หรือ จำก DPCU ไปยัง

สถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซหน่วยท่ี 4 (OCS4)   

ข. เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันตก ได้ก ำหนดขอบเขต

ประกอบด้วยระบบท่อมีรำยละเอียตำมภำคผนวก ๑ และ ๒  รูปที ่๑.๒ ตำรำง 

๒.๓ และ ๒.๔  ดังตอ่ไปนี้   

(๑)  ระบบท่อที่ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำกสถำนีวัดก๊ำซของผู้ผลิตยำดำนำ ไปยัง 

Header ที่ BVW#1 

(๒) ระบบท่อที่ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำกสถำนีวัดก๊ำซของผู้ผลิตเยตำกุน ไปยัง 

Header ที ่BVW#1 

(๓) ระบบท่อที่ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำกสถำนีวัดก๊ำซของผู้ผลิตซอติก้ำ ไปยัง 

Header ที ่BVW#1 

๕.๒.๒ เขตส่งมอบก๊ำซ 

ก. เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก ได้ก ำหนดขอบเขต

ประกอบด้วยระบบท่อมีรำยละเอียตำมภำคผนวก ๑ และ ๒ รูปที ่๑.๓ ตำรำง 

๒.๕ และ ๒.๖ ดังนี ้

(๑) ระบบส่งก๊ำซบนบกเส้นท่ี ๑ ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำก Super Header ผ่ำน 

Compressor ของระบบส่งก๊ำซบนบกเส้นที่ ๑ (OCS1) ไปยังระยอง ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรำ สมุทรปรำกำร กรุงเทพ ปทุมธำนี สระบุรี และผ่ำนจุดจ่ำยออก

ของโรงไฟฟ้ำโกลว์ (GLW) โรงไฟฟ้ำบำงปะกง (BPK) โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ 

(SBK) และระบบจ ำหน่ำยก๊ำซ ซึ่งส่งก๊ำซต่อไปยังผู้ใช้ก๊ำซ 
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(๒) ระบบส่งก๊ำซบนบกเส้นท่ี ๒ ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำก Super Header ผ่ำน 

Compressor ของระบบส่งก๊ำซบนบกเส้นที่ ๒ (OCS2) ไปยังระยอง ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรำ สมุทรปรำกำร กรุงเทพ ปทุมธำนี อยุธยำ และผ่ำนจุดจ่ำยออก

ของโรงไฟฟ้ำผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPT)  โรงไฟฟ้ำบำงปะกง (BPK) โรงไฟฟ้ำ

อิสเทิร์น เพำเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค (EPEC) และระบบจ ำหน่ำยก๊ำซ ซึ่งส่ง

ก๊ำซต่อไปยังผู้ใช้ก๊ำซ 

(๓) ระบบส่งก๊ำซบนบกเส้นที่ ๓ ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำก Super Header ผ่ำน 

Compressor ของระบบส่งก๊ำซบนบกเส้นที่ ๓ (OCS3) ไปยังระยอง ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรำ และท่อส่งก๊ำซจำกอยุธยำไปยังสระบุรี ซึ่งผ่ำนจุดจ่ำยออกของ

โรงไฟฟ้ำกัลฟ์ เจพี ยูที (GUT) โรงไฟฟ้ำกัลฟ์ เจพ ีเอ็นเอส (GNS) 

โรงไฟฟ้ำกัลฟ์ เพำเวอร ์เจนเนอเรชั่น (GPG) และระบบจ ำหน่ำยก๊ำซ ซึ่งส่ง

ก๊ำซต่อไปยังผู้ใช้ก๊ำซ 

(๔) ระบบส่งก๊ำซบนบกเส้นท่ี ๔ (อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง) ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซ

จำก Header ของระบบส่งก๊ำซบนบกเส้นที่ ๔ ไปยังระยอง ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี นครนำยก และสระบุรี  และระบบจ ำหน่ำยก๊ำซ ซึ่งส่ง

ก๊ำซต่อไปยังผู้ใช้ก๊ำซ  

(๕) ระบบส่งก๊ำซบนบกระยองใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำก Super Header ไปยังระยอง

และระบบจ ำหน่ำยก๊ำซ ซึ่งส่งก๊ำซต่อไปยังผู้ใช้ก๊ำซ 

ข. เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันตก ได้ก ำหนดขอบเขต

ประกอบด้วยระบบท่อมีรำยละเอียดตำมภำคผนวก ๑ และ ๒ รูปที ่๑.๔ ตำรำง 

๒.๗ และ ๒.๘ ดังนี้   

(๑) ระบบส่งก๊ำซ ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำก Header ไปยังกำญจนบุรี นครปฐม และ

รำชบุรี ซึ่งผ่ำนจุดจ่ำยออกของโรงไฟฟ้ำไตรเอนเนอจ้ี (TECO) โรงไฟฟ้ำ

รำชบุรี (RB) โรงไฟฟ้ำรำชบุรีพำวเวอร์ (RPCL) และระบบจ ำหน่ำยก๊ำซ ซึ่ง

ส่งก๊ำซต่อไปยังผู้ใช้ก๊ำซ 
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ค. เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก และ/หรือฝั่งตะวันตก 

ได้ก ำหนดขอบเขตประกอบด้วยระบบท่อมีรำยละเอียดตำมภำคผนวก ๑ และ ๒  

รูปที ่๑.๕ ตำรำงที ่๒.๙ และ ๒.๑๐ ดังนี้   

(๑) ระบบส่งก๊ำซ ใช้ส ำหรับรับหรือส่งก๊ำซจำกสถำนีวัดก๊ำซโรงไฟฟ้ำวังน้อยไป

ยัง ปทุมธำนี นนทบุรี มำยัง Block Valve RA#6 ผ่ำนจุดจ่ำยออกของระบบ

จ ำหน่ำยก๊ำซ  ซึ่งส่งก๊ำซต่อไปยังผู้ใช้ก๊ำซ  

(๒) ระบบส่งก๊ำซ ใช้ส ำหรับส่งก๊ำซจำก Block Valve RA#6  ไปยังนนทบุร ีและ

กรุงเทพ ซึ่งผ่ำนจุดจ่ำยออกของโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ (NBK) โรงไฟฟ้ำ

พระนครใต้ (SBK) และระบบจ ำหน่ำยก๊ำซ ซึ่งจะส่งก๊ำซต่อไปยังให้กับผู้ใช้

ก๊ำซ 

(๓) ระบบส่งก๊ำซใช้ส ำหรับรับหรือส่งก๊ำซจำก RCS ไปยัง Block Valve RA#6 

และระบบจ ำหน่ำยก๊ำซ ซึ่งจะส่งก๊ำซต่อไปยังให้กับผู้ใช้ก๊ำซ 

๕.๓ ขอบเขตพื้นที่เปิดให้บริกำร 

ส ำหรับขอบเขตพื้นท่ีเปิดให้บริกำรทั้งหมดที่อธิบำยไว้ในบทนี้ อ้ำงอิงตำมภำคผนวก ๑ และ ๒ 
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บทที่ ๖  ข้อก ำหนดกำรเชื่อมต่อ 

๖.๑ บทน ำ 

๖.๑.๑ เนื้อหำในบทน้ีจะอธิบำยถึงเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อก ำหนดกำรเชื่อมต่อ ที่จุด

ส่งเข้ำ และจุดจ่ำยออกของระบบท่อและระบบอุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อ ที่ถูกเชื่อมต่อ

เข้ำท่ีจุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบก ภำยใต้ข้อก ำหนดซึ่งอยู่

ภำยใต้สัญญำกำรเชื่อมต่อ 

๖.๒ สัญญำกำรเชื่อมต่อ 

๖.๒.๑ สัญญำกำรเชื่อมต่อต้องระบุรำยละเอียดด้ำนเทคนิคต่ำงๆ ส ำหรับระบบท่อ และ

ระบบอุปกรณ์  ทีถู่กเชื่อมต่อเข้ำกับระบบส่งก๊ำซบนบก ซึ่งกำรเชื่อมต่อนั้นท ำขึ้น 

เพื่อให้สำมำรถน ำก๊ำซเข้ำที่จุดส่งเข้ำ และน ำก๊ำซออกที่จุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซ

บนบก กำรวัด กำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ ข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพของก๊ำซ กำร

เลิกใช้งำนเป็นกำรถำวรของระบบท่อและระบบอุปกรณ์ และข้อก ำหนดอื่นๆ ที่

ก ำหนดโดยผู้ให้บริกำร เพื่อท ำให้มั่นใจถึงเสถียรภำพ และควำมม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบส่งก๊ำซบนบก 

๖.๒.๒ สัญญำกำรเชื่อมต่อจะอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนด 

๖.๒.๓ สัญญำกำรเชื่อมต่อจะก ำหนดสิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ต่ำงๆ ของผู้เชื่อมต่อ ที่

ด ำเนินกำรเชื่อมต่อระบบท่อ และระบบอุปกรณ์เข้ำกับระบบส่งก๊ำซบนบก กับผู้

ให้บริกำรท่ีด ำเนินกำรกับระบบส่งก๊ำซบนบก ซึ่งผู้เชื่อมต่อ อำจเป็น 

ก. ผู้ให้บริกำรระบบส่งก๊ำซรำยอื่น 

ข. ผู้ประกอบกำรระบบจ ำหน่ำยก๊ำซ 

ค. ผู้ใช้ก๊ำซ 

ง. ผู้ใช้บริกำร และ 
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จ. บุคคลอื่น ที่น ำระบบท่อ และระบบอุปกรณ์ เข้ำมำเชื่อมต่อเข้ำกับระบบส่งก๊ำซบน

บก 

๖.๒.๔ สัญญำกำรเชื่อมต่อจะไม่มีผลต่อหน้ำที่อื่นใดของผู้เชื่อมต่อและผู้ให้บริกำรที่ก ำหนด

ไว้ในข้อก ำหนด ดังนั้นผู้เชื่อมต่อที่ละเมิดสัญญำกำรเชื่อมต่อจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำย

ต่อผู้ให้บริกำร (ถ้ำมี) โดยสอดคล้องกับบทท่ี ๒๑ 

๖.๓ หน้ำที่ของผู้ให้บริกำรและผู้เชื่อมต่อ 

๖.๓.๑ ผู้ให้บริกำรต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

ก. อนุญำตให้ผู้เชื่อมต่อ ท ำกำรเชื่อมต่อกับระบบส่งก๊ำซบนบก ซึ่งจะเป็นไปตำม

ระยะเวลำของสัญญำกำรเชื่อมต่อ เพื่อให้สำมำรถน ำก๊ำซเข้ำและน ำก๊ำซออกจำก

ระบบส่งก๊ำซบนบก 

ข. บ ำรุงรักษำและปฏิบัติกำรใดๆ ต่อระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อที่อยู่ใน

ขอบเขตของควำมเป็นเจ้ำของของผู้ให้บริกำร รวมถึงกำรให้ข้อมูลกำรวัดอย่ำง

เหมำะสม และจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติกำรของผู้เชื่อมต่อ 

ค. ยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ และควำมรับผิดชอบต่ำงๆ ในระบบส่งก๊ำซ ที่ใช้ในกำร

เชื่อมต่อจำกผู้เชื่อมต่อ ซึ่งเป็นไปตำมสัญญำกำรเชื่อมต่อ 

ง. รวบรวม และเก็บรักษำข้อมูล จำกกำรวัดทั้งหมด 

จ. ปฏิบัติกำร บ ำรุงรักษำและสอบเทียบสถำนีวัด ของผู้ใช้บริกำรและผู้เชื่อมต่อ และ 

ฉ. รวบรวมค่ำกำรวัดจำกสถำนีวัด ในกรณีที่สถำนีวัดไม่อยู่ในขอบเขตควำมเป็น

เจ้ำของของผู้ให้บริกำร ผู้ให้บริกำรจะรวบรวมค่ำกำรวัดจำกสถำนีวัดดังกล่ำวจำก

ผู้เชื่อมต่อ 

๖.๓.๒ ผู้เชื่อมต่อต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

ก. บ ำรุงรักษำและปฏิบัติกำรใดๆ ต่อระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ ที่อยู่ใน

ขอบเขตของควำมเป็นเจ้ำของของผู้เชื่อมต่อ  
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ข. ท ำสัญญำบริกำรกับผู้ให้บริกำร (เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำกำรเชื่อมต่อ) เพื่อให้ผู้

ให้บริกำรสำมำรถปฏิบัติกำร บ ำรุงรักษำ และสอบเทียบอุปกรณ์ใดๆ ในสถำนีวัด 

ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำกำรเชื่อมต่อ ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อเป็นเจ้ำของสถำนีวัด 

ค. รับผิดชอบกำรเลิกใช้งำนเป็นกำรถำวรของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

รวมถึงส่งคืนพื้นท่ีให้อยู่ในสภำพเดิมตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปตำมที่

ระบุไว้ในสัญญำกำรเชื่อมต่อ และ 

ง. รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติกำร บ ำรุงรักษำ และสอบเทียบอุปกรณ์ใดๆ ใน

สถำนีวัด และช ำระค่ำบริกำรปฏิบัติกำรและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์วัดให้กับผู้

ให้บริกำรส ำหรับสถำนีวัดที่ได้มีสัญญำกับผู้ให้บริกำรในกำรปฏิบัติงำน 

บ ำรุงรักษำ และสอบเทียบ 

๖.๔ ข้อก ำหนดของจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก 

๖.๔.๑ เงื่อนไขของสัญญำกำรเชื่อมต่อ 

สัญญำกำรเชื่อมต่อต้องประกอบด้วยเงื่อนไขดังน้ี  โดยจะมีรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้

ในภำคผนวก ๕ 

ก. ผู้เกี่ยวข้อง 

ข. ค ำจ ำกัดควำม 

ค. รำยละเอียดและต ำแหน่งของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

ง. เจ้ำของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

จ. ข้อก ำหนดด้ำนเทคนิค ส ำหรับระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

ฉ. ภำระผูกพันของผู้เกี่ยวข้อง ส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่ หรือกำรปรับปรุงกำร

เชื่อมต่อ ก่อนกำรทดสอบระบบก่อนเริ่มใช้ก๊ำซ 

ช. ภำระผูกพันของผู้เกี่ยวข้อง ส ำหรับอุปกรณ์ท่ีได้ทดสอบก่อนเร่ิมใช้ก๊ำซแล้วเสร็จ 
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ซ. ระยะเวลำของสัญญำ และ 

ฌ. ข้อก ำหนดอื่นๆ รวมถึงกำรชดใช้ค่ำใช้ค่ำเสียหำย และควำมรับผิดชอบทั่วไป 

๖.๔.๒ กำรติดตั้งกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อที่มีอยู่เดิม 

ข้อเสนอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่ กำรศึกษำ กำรก่อสร้ำง และกำรทดสอบก่อนใช้งำน  

ซึ่งรวมถึงสถำนีวัดและอุปกรณ์อื่นๆ  หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อจะ

อยู่ภำยใต้ข้อหนดบทที่ ๗ 

๖.๔.๓ ระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ  – สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ 

ก. ผู้ให้บริกำรจะต้องรับผิดชอบกำรปฏิบัติกำร บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม และสอบเทียบ 

ระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส ำหรับจุดส่งเข้ำ 

ในกรณีที่ผู้ให้บรกิำรเป็นเจ้ำของสถำนีวัดจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่สถำนีวัด 

(รวมสถำนีวัด) จนถึงจุดเชื่อมต่อ  

และในกรณีที่ผู้ให้บริกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของสถำนีวัดจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่

สถำนีวัด (ไม่รวมสถำนีวัด)  จนถึงจุดเชื่อมต่อ 

(๒) ส ำหรับจุดจ่ำยออก 

ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรเป็นเจ้ำของสถำนีวัดจะต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่จุด

เชื่อมต่อจนถึงสถำนีวัด (รวมสถำนีวัด)  

และในกรณีที่ผู้ให้บริกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของสถำนีวัดจะต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่

จุดเชื่อมต่อจนถึงสถำนีวัด (ไม่รวมสถำนีวัด) 

ข. ผู้ให้บริกำรจะต้องรับผิดชอบในกำรปฏิบัติกำร (รวมถึงกำรท ำให้ได้มำ ซึ่งกำร

อ่ำนค่ำจำกเครื่องวัดหลัก) กำรบ ำรุงรักษำ และกำรสอบเทียบ ของสถำนีวัดต่ำงๆ 

ทั้งที่ผู้ให้บริกำรหรือผู้เชื่อมต่อเป็นเจ้ำของ โดยสอดคล้องตำมคู่มือกำรวัดปริมำณ

และคุณภำพก๊ำซ  
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ค. ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อเลือกที่จะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในสถำนีวัดให้แก่ผู้ให้บริกำร ผู้

เชื่อมต่อต้องท ำสัญญำบริกำร (เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำกำรเชื่อมต่อ) และช ำระ

ค่ำบริกำรให้กับผู้ให้บริกำร เพื่อให้ผู้ให้บริกำรปฏิบัติงำน บ ำรุงรักษำ และสอบ

เทียบสถำนีวัด และต้องอนุญำตให้ผู้ให้บริกำรเข้ำสถำนีวัด เพื่อท ำหน้ำที่ตำม

ภำระผูกพันตำมสัญญำ 

ง. ผู้เชื่อมต่อต้องอนุญำตให้ผู้ให้บริกำรท ำกำรเชื่อมข้อมูลออนไลน์กับสถำนีวัดไปยัง

ระบบของผู้ให้บริกำร (เช่น SCADA) ตำมควำมจ ำเป็นต่อกำรปฎิบัติงำนของ

ระบบส่งก๊ำซ ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนด 

จ. เจ้ำของสถำนีวัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติกำร บ ำรุงรักษำ 

และสอบเทียบสถำนีวัด  

ฉ. ควำมคลำดเคลื่อนของกำรวัดที่ยอมรับได้จะต้องสอดคล้องกับคู่มือกำรวัดปริมำณ

และคุณภำพก๊ำซ  ในกรณีที่ควำมคลำดเคลื่อนของกำรวัดที่ยอมรับได้ในระหว่ำง

กำรสอบเทียบถูกตรวจพบ ว่ำมีค่ำสูงกว่ำค่ำควำมคลำดเคลื่อนท่ียอมรับได้นั้น ผู้

ให้บริกำรจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อท ำให้ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของ

กำรวัดที่ยอมรับได้นั้น สอดคล้องกับค่ำที่ระบุไว้ในคู่มือกำรวัดปริมำณและ

คุณภำพก๊ำซ 

ช. ผู้เชื่อมต่อต้องมีสิทธิในกำรเข้ำถึงสถำนีวัด ทีผู่้ให้บริกำรเป็นเจ้ำของ และใช้

ส ำหรับจุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกต่ำงๆ ส ำหรับกำรน ำก๊ำซเข้ำหรือน ำก๊ำซออก

ตำมล ำดับ ในกรณีทีผู่้เชื่อมต่อได้แจ้งให้ผู้ให้บริกำรทรำบล่วงหน้ำในระยะเวลำที่

เหมำะสม และผู้ให้บริกำรต้องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสถำนีวัดให้กับผู้

เชื่อมต่อ  ตำมเงื่อนไขของสัญญำกำรเชื่อมต่อเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อให้ผู้เชื่อมต่อ

ตรวจสอบควำมถูกต้องของสถำนีวัดซึ่งผู้ให้บริกำรเป็นเจ้ำของด้วยควำมถี่ในกำร

ตรวจสอบ ที่ก ำหนดโดยผู้ให้บริกำร  

ซ. ผู้ให้บริกำรต้องมีสิทธิในกำรเข้ำถึงสถำนีวัด ทีผู่้เชื่อมต่อเป็นเจ้ำของ และใช้

ส ำหรับจุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกต่ำงๆ ส ำหรับกำรน ำก๊ำซเข้ำหรือน ำก๊ำซออก

ตำมล ำดับ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรได้แจ้งให้ผู้ให้ผู้เชื่อมต่อทรำบล่วงหน้ำใน
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ระยะเวลำที่เหมำะสม และผู้เชื่อมต่อต้องอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำรในกำร

เข้ำถึงสถำนีวัด 

ฌ. ควำมถี่ในกำรสอบเทียบสถำนีวัดต่ำงๆ จะต้องอยู่ในช่วง ๑ เดือนถึง ๓ ปี โดยยึด

ตำมประเภทของอุปกรณ์กำรวัดของผู้จัดหำก๊ำซหรือผู้ใช้ก๊ำซ  โดยอ้ำงอิงกับ

มำตรฐำนของผู้ให้บริกำร และตำมคู่มือกำรวัดปริมำณและคุณภำพก๊ำซ 

ญ. ผู้ให้บริกำรจะต้องแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำ ๗ วัน ก่อนกำร

ด ำเนินกำรสอบเทียบเพื่อให้ผู้เชื่อมต่อ เป็นพยำนในระหว่ำงกำรสอบเทียบสถำนี

วัดที่ใช้โดยผู้เชื่อมต่อ 

ฎ. ผู้ให้บริกำร จะต้องจัดท ำ และรักษำไว้ซึ่งทะเบียนข้อมูลกำรวัดทั้งหมด 

ฏ. ในกรณีที่สถำนีวัดได้รับกำรโอนย้ำยจำกผู้เชื่อมต่อรำยหนึ่งไปยังผู้เชื่อมต่ออีกรำย

หนึ่งน้ัน เจ้ำของสถำนีวัดรำยใหม่จะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย  ส ำหรับกำร

ปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรสอบเทียบของสถำนีวัดดังกล่ำว 

ฐ. เจ้ำของสถำนีวัดต้องท ำให้ม่ันใจได้ถึงกำรปฏิบัติกำรท่ีไม่หยุดชะงักของ Online 

Gas Chromatograph (OGC)  ภำยในสถำนีวัดที่จุดส่งเข้ำแต่ละจุด เพื่อวิเครำะห์

คุณภำพก๊ำซท่ีผ่ำนจุดส่งเข้ำแต่ละจุด 

ฑ. ผู้เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบเรื่องกำรเลิกใช้งำนเป็นกำรถำวรของระบบท่อและ

ระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่ำงๆ เมื่อสัญญำกำรเชื่อมต่อสิ้นสุดลง ส ำหรับทรัพย์สิน

ต่ำงๆ ที่ตนเป็นเจ้ำของ และ 

ฒ. ผู้เชื่อมต่อจะต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเลิกใช้งำนเป็นกำรถำวรของระบบท่อ

และระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่ำงๆ และกำรฟื้นคืนสภำพของที่ดินให้อยู่ในสภำพ

เดิม 

๖.๔.๔ ข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพต่ำงๆ  ส ำหรับก๊ำซที่จะส่งเข้ำหรือจ่ำยออกจำกระบบส่งก๊ำซ

บนบก ผ่ำนระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่ำงๆ จะครอบคลุม 
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ก. ข้อก ำหนดของก๊ำซที่ถูกส่งเข้ำไปในระบบส่งก๊ำซบนบกที่จุดส่งเข้ำ ต้องสอดคล้อง

ตำมข้อที่ ๑๑.๒.๑ 

ข. ข้อก ำหนดของก๊ำซที่ถูกจ่ำยออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบกที่จุดจ่ำยออก  ต้อง

สอดคล้องตำมข้อที่ ๑๑.๒.๒ 

๖.๕ กำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกำรส่งก๊ำซเข้ำหรือจ่ำยก๊ำซออกต่ำงๆ 

๖.๕.๑ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรพิจำรณำว่ำข้อก ำหนด และ/หรือสัญญำกำรเชื่อมต่อนั้น ไม่

สำมำรถที่จะท ำให้บรรลุได้ เนื่องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ ในข้อที่ ๖.๓ 

และ ๖.๔ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกำรด ำเนินกำรของระบบส่งก๊ำซบนบก

หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบน้ัน ผู้ให้บริกำรมีสิทธิปฏิเสธกำรน ำก๊ำซเข้ำที่จุดส่งเข้ำ

ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือกำรน ำก๊ำซออกที่จุดจ่ำยออกที่เกี่ยวข้อง จนกว่ำควำมไม่

สอดคล้องดังกล่ำวนั้นจะได้รับกำรแก้ไข 

๖.๕.๒ กำรใช้สิทธิปฏิเสธดังกล่ำวนี้ จะขึ้นอยู่กับกำรด ำเนินกำรให้บรรลุตำมหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบต่ำงๆ ของผู้ให้บริกำรภำยใต้สัญญำกำรเชื่อมต่อและข้อก ำหนด 

๖.๕.๓ ก่อนกำรใช้สิทธิปฏิเสธนั้นผู้ให้บริกำรต้องพยำยำมอย่ำงเต็มที ่ในกำรแจ้งผู้เชื่อมต่อ

เกี่ยวกับกำรปฏิเสธรวมถึงรำยละเอียดอื่นๆ 
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บทที่ ๗ กำรเชื่อมต่อใหม่และกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงกำรเชื่อมต่อ 

๗.๑ บทน ำ  

๗.๑.๑ ผู้เชื่อมต่อที่มีควำมประสงค์ที่จะท ำกำรเชื่อมต่อใหม่เข้ำกับระบบส่งก๊ำซบนบก และมี

ควำมประสงค์ที่จะน ำก๊ำซออก ณ จุดจ่ำยออกใดๆ และ/หรือน ำก๊ำซเข้ำ ณ จุดส่งเข้ำ

ใดๆ สู่ระบบส่งก๊ำซบนบก หรือเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบท่อและระบบอุปกรณ์

เชื่อมต่อที่มีอยู่เดิม จะต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนตำมบทที่ ๗ ของข้อก ำหนด 

๗.๑.๒ ผู้เชื่อมต่อต้องเป็นผู้ที่มีควำมประสงค์ หรือมีแผนกำรเชื่อมต่อระบบท่อและระบบ

อุปกรณ์เชื่อมต่อ เข้ำกับระบบส่งก๊ำซบนบก เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรน ำก๊ำซเข้ำหรอื 

น ำก๊ำซออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบก 

๗.๑.๓ บทน้ีจะก ำหนดสิทธิ ภำระผูกพันและหน้ำที่ต่ำงๆ ของผู้เชื่อมต่อ และผู้ให้บริกำรที่

เกี่ยวข้องกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรขออนุมัติ กระบวนกำรอนุมัติ กำรศึกษำ

ส ำหรับกำรเชื่อมต่อ กำรเงิน กำรติดตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ และกำรทดสอบระบบก่อน

เริ่มใช้งำนจุดเชื่อมต่อใหม่ หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมต่อ ซึ่งจะถูกระบุไว้

ในค ำขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ 

๗.๑.๔ กำรปฏิบัติกำรกำรใช้สิ่งเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อหลัง

กำรทดสอบระบบน้ัน จะอยู่ภำยใต้กำรบังคับของสัญญำกำรเชื่อมต่อตำมบทที ่๖ 

๗.๑.๕ ไม่มีสิ่งใดในข้อก ำหนดฉบับนี้ท่ีจะบังคับให้ผู้ให้บริกำร และผู้เชื่อมต่อรับข้อผูกพัน

ใดๆ เกี่ยวกับกำรอนุญำตหรือท ำกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำร

เชื่อมต่อระหว่ำงระบบส่งก๊ำซบนบกรวมถึงระบบท่อและระบบอุปกรณ์อื่น ซึ่งไม่

ปรำกฎอยู่ในช่วงระยะเวลำที่เกี่ยวข้องนั้นๆ 

๗.๒  กำรเชื่อมต่อใหม่ 

๗.๒.๑ วัตถุประสงค์ของข้อก ำหนดนี้ กำรเชื่อมต่อใหม่ไม่ว่ำที่จุดส่งเข้ำหรือที่จุดจ่ำยออก

จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ (ไม่จ ำกัดเพียงเท่ำท่ีระบุไว้) 

ก. วำล์วส ำหรับเชื่อมต่อ 
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ข. ท่อที่เชื่อมต่อจำกระบบส่งก๊ำซบนบกไปยังสถำนีวัด และระบบอุปกรณ์ป้องกัน

ควำมผุกร่อน (CP) 

ค. วำล์วที่ท ำหน้ำที่ตัดแยกท่อของผู้ให้บริกำรและผู้เชื่อมต่อ (วำล์วที่ท ำงำนด้วย 

ไฮดรอลิค ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ SCADA) 

ง. สถำนีวัดซึ่งประกอบด้วยตัวกรองฝุ่นผง (Filter) อุปกรณ์ปรับลดควำมดันพร้อม

อุปกรณ์ควำมปลอดภัย วำล์วฉุกเฉิน วำล์วซ่อมบ ำรุงเชิงป้องกัน เครื่องวัดกำร

ไหลของก๊ำซและเครื่องวิเครำะห์ก๊ำซ (ตำมมำตรฐำนท่ีผู้ให้บริกำรก ำหนด) 

อุปกรณ์ป้องกันก๊ำซไหลย้อนกลับ (Check Valve) ระบบระบำยอำกำศและระบบ

ระบำยก๊ำซท่ีไม่ต้องกำร รวมถึงระบบสำยดิน 

จ. ระบบไฟฟ้ำ เครื่องมือและระบบกำรควบคุม และ 

ฉ. ตู้อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมส ำหรับระบบไฟฟ้ำ 

ระบบเครื่องมือวัด  ระบบ SCADA และระบบสื่อสำร 

๗.๒.๒ ขอบเขตและทรัพย์สินต่ำงๆ ของระบบท่อและอุปกรณ์เชื่อมต่อใหม่ หรือกำรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ มีรำยละเอียดตำมภำคผนวก ๔  

๗.๒.๓ กำรออกแบบและก่อสร้ำงระบบท่อและระบบอุปกรณ์ หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถึงสถำนีวัด (รวมสถำนีวัด) ส ำหรับจุดจ่ำยออก หรือตั้งแต่สถำนีวัด 

(รวมสถำนีวัด) ถึงจุดเชื่อมต่อส ำหรับจุดส่งเข้ำ ไม่ว่ำจะมีกำรโอนหรือไม่โอนสถำนีวัด

มำให้ผู้ให้บริกำรต้องออกแบบ ก่อสร้ำงตำมข้อก ำหนดและมำตรฐำนของผู้ให้บริกำร

เท่ำน้ัน ส ำหรับ Online Gas Chromatograph (OGC) ที่จุดส่งเข้ำนั้นต้องติดตั้ง

อุปกรณ์ดังกล่ำวทุกกรณี และในส่วนของจุดจ่ำยออก กำรติดตั้ง OGC นั้นขึ้นอยู่กับ

ข้อก ำหนดและมำตรฐำนของผู้ให้บริกำร 

๗.๓ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของผู้ให้บริกำร   

๗.๓.๑ ผู้ให้บริกำรต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
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ก. สนับสนุนข้อมูลทำงด้ำนเทคนิคส ำหรับระบบท่อและระบบอุปกรณ์ เมื่อได้รับกำร

ร้องขอจำกผู้ขอท ำกำรเชื่อมต่อใหม่ หรือผู้ที่ต้องกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ข. ประเมินและตอบสนองต่อค ำขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อให้กับผู้ขอเชื่อมต่อ ภำยในกรอบเวลำตำมข้อที่ 

๗.๕.๑.ช 

ค. พิจำรณำอนุมัติสิ่งที่ต้องกำรส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่  หรือกำรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อหลังจำกวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้เบื้องต้น กำรออกแบบ

ด้ำนเทคนิคและกำรก่อสร้ำงระบบท่อและระบบอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรโดยผู้

เชื่อมต่อ ตำมข้อก ำหนดและมำตรฐำนของผู้ให้บริกำร  

ง. รับรองจุดเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ ถึง

ควำมสำมำรถในกำรน ำก๊ำซเข้ำหรือน ำก๊ำซออกให้กับระบบส่งก๊ำซบนบก ได้ตำม

มำตรฐำนของผู้ให้บริกำร  

จ. ด ำเนินกำรเร่ิมจ่ำยก๊ำซเข้ำระบบ และทดสอบระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ

ต่ำงๆ  ก่อนเร่ิมใช้งำนและ 

ฉ. ส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่  ให้รับมอบควำมเป็นเจ้ำของทรัพย์สินต่ำงๆ ตั้งแต่จุด

เชื่อมต่อถึงวำล์วตัดแยกระบบ (ไม่รวมหรือรวมสถำนีวัด ตำมสัญญำกำรเชื่อมต่อ

ระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้เชื่อมต่อ) จำกผู้เชื่อมต่อ ทันทีที่กำรทดสอบระบบก่อน

เริ่มจ่ำยก๊ำซแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

๗.๔ สิทธิ  ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของผู้เชื่อมต่อ  

๗.๔.๑ ผู้เชื่อมต่อต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

ก. ยื่นค ำขอให้กับผู้ให้บริกำร ส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่ หรือกำรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ  
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ข. ด ำเนินกำรให้ได้สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะยำวที่ยืนยันจำก

ผู้ให้บริกำรส ำหรับปริมำณก๊ำซใหม่ หรือปริมำณเพิ่มเติมที่จะส่งโดยตนเองหรือ

ผู้ใช้บริกำรผ่ำนกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ 

ค. ศึกษำควำมเป็นไปได้เบื้องต้น กำรออกแบบทำงวิศวกรรมและทำงเทคนิค

เบื้องต้นและรำยละเอียดของกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำร

เชื่อมต่อตำมรำยละเอียดด้ำนเทคนิคต่ำงๆ ที่ก ำหนดโดยผู้ให้บริกำร 

ง. ด ำเนินกำรให้ได้รับอนุมัติกำรครอบครองที่ดินหรือสิทธิกำรใช้ต่ำงๆ เพื่อใช้เป็น

หลักฐำนส ำหรับระบบท่อและระบบอุปกรณ์ของกำรเชื่อมต่อใหม่ หรือกำร

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ 

จ. รับผิดชอบในกำรลงทุนก่อสร้ำงรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรเงินท้ังหมด ส ำหรับ

กำรติดตั้งกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อต่ำงๆ 

จนกระทั่งกำรโอนทรัพย์สินแล้วเสร็จ 

ฉ. ควบคุมกำรติดตั้งและกำรก่อสร้ำงกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

กำรเชื่อมต่อ โดยใช้บุคลำกรด้ำนเทคนิคและวิศวกรรมที่มีคุณวุฒิเหมำะสม และ

จัดให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบกำรก่อสร้ำง  และ 

ช. กรณีกำรเชื่อมต่อใหม่ ให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เชื่อมต่อใหม่ตั้งแต่จุด

เชื่อมต่อ ถึงสถำนีวัด (ไม่รวมหรือรวมสถำนีวัดตำมสัญญำกำรเชื่อมต่อระหว่ำงผู้

ให้บริกำรและผู้เชื่อมต่อ) ให้กับผู้ให้บริกำร โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ 

๗.๕ รอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเชื่อมต่อ หรือกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงกำรเชื่อมต่อ 

๗.๕.๑ กำรยื่นขอ และกำรประเมินผล ส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ 

ก. ผู้ขอเชื่อมต่อจะต้องระบุถึงควำมต้องกำรส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำร

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมต่อเข้ำกับระบบส่งก๊ำซบนบก 
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ข. ผู้ให้บริกำรจะต้องให้ข้อมูลด้ำนเทคนิคต่ำงๆ ส ำหรับระบบท่อและระบบอุปกรณ์

เชื่อมต่อต่ำงๆ ที่เป็นปัจจุบัน เมื่อได้รับกำรร้องขอจำกผู้ขอเชื่อมต่อ 

ค. ผู้ขอเชื่อมต่อจะเป็นผู้ยื่นค ำขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

กำรเชื่อมต่อต้องให้กับผู้ใหบ้ริกำร เมื่อมีควำมต้องกำรเชื่อมต่อใหม่หรือปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ 

ง. ผู้ให้บริกำรจะต้องพิจำรณำค ำขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อเฉพำะที่จุดเชื่อมต่อที่มีวำล์วพร้อมส ำหรับกำรเชื่อมต่อ

เพื่อรองรับกำรเชื่อมต่อใหม่ (Sale Tap) ซึ่งยังไม่ได้ใช้เท่ำนั้น ในกรณีที่ผู้

ให้บริกำรสร้ำงวำล์วส ำหรับเชื่อมต่อเพิ่มเติม ผู้ขอเชื่อมต่อสำมำรถยื่นค ำขอ

ส ำหรับกำรเชื่อมต่อกับวำล์วส ำหรับเชื่อมต่อที่เพิ่มเติมนั้นได้ 

จ. ผู้ขอเชื่อมต่อต้องยื่นเอกสำร พร้อมค ำขอ ส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ ให้กับผู้ให้บริกำรต่อไปนี้ 

(๑) รำยละเอียดของผู้ขอเชื่อมต่อ เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่และส ำนักงำนของบริษัทที่

จดทะเบียน เลขที่ทะเบียน และประเทศที่ท ำกำรจัดตั้งบริษัท 

(๒) ประเภทกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อที่ขอ 

เช่น กำรเชื่อมต่อที่จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออก 

(๓) สถำนท่ีส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อที่

ยื่นขอ ซึ่งประกอบด้วย ต ำแหน่ง แผนงำนต่ำงๆ ในปีท่ีจะท ำกำรเชื่อมต่อ

และเริ่มใช้ก๊ำซ รำยละเอียดทำงกฏหมำยเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน กำร

วำงแผนและกำรขออนุญำตต่ำงๆ ส ำหรับกำรเชื่อมต่อ เจ้ำของและผู้

ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินข้ำงเคียง 

(๔) ปริมำณก๊ำซรำยวันและรำยชั่วโมงขั้นต่ ำ ค่ำปกติและสูงสุด ที่ส่งเข้ำหรือ  

จ่ำยออกในช่วง ๕ ปีถัดไป 

(๕) ควำมดันและอุณหภูมิที่จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกที่ค่ำต่ ำสุด ปกติ และสูงสุด 
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(๖) สัญญำซ้ือขำยก๊ำซระหว่ำงผู้ใช้บริกำรและผู้จัดหำก๊ำซ และ/หรือระหว่ำง

ผู้ใช้บริกำร และผู้ซื้อก๊ำซที่จุดจ่ำยออกของกำรเชื่อมต่อ หรือหนังสือแสดง

เจตจ ำนงที่เขียนลักษณะเดียวกัน 

(๗) แผนผังแบบย่อที่แสดงจุดเชื่อมต่อ วำล์วส ำหรับเชื่อมต่อ (เพื่อกำรน ำก๊ำซ

เข้ำหรือน ำก๊ำซออกในอนำคต) แผนผังท่อและแนวท่อ สถำนีอุปกรณ์

ตรวจวัดระยะไกล ต ำแหน่งวำล์วตัดแยกและต ำแหน่งของสถำนีวัด 

ฉ. ผู้ขอเชื่อมต่อต้องช ำระค่ำบริกำรขอเชื่อมต่อหรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำร

เชื่อมต่อ ซึ่งมีกำรอนุมัติโดย กกพ. โดยช ำระพร้อมกับเอกสำรค ำขอส ำหรับกำร

เชื่อมต่อใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อที่ได้ท ำกำรย่ืนเร่ือง และต้อง

ช ำระค่ำบริกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบและอนุมัติตำมข้อ ๗.๕.๓.ฉ 

และ ๗.๕.๓.ญ และ ๗.๕.๗.ค เมื่อผู้ให้บริกำรเรียกเก็บ  

ช. ผู้ให้บริกำรต้องประเมินค ำขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

กำรเชื่อมต่อ และแจ้งให้ผู้ขอเชื่อมต่อทรำบผลของกำรประเมินภำยใน ๓๐ วันท ำ

กำร ซึ่งผู้ให้บริกำรจะต้องประเมินค ำขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อตำมล ำดับที่ได้รับค ำขอดังกล่ำว 

ซ. ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้อมูลที่ผู้เชื่อมต่อส่งให้นั้นไม่ครบถ้วน 

หรือไม่ชัดเจนหรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งเตือนผู้เชื่อมต่อ

โดยเร็วที่สุดเท่ำที่สำมำรถปฏิบัติได้ เพื่อให้ผู้ขอเชื่อมต่อส่งข้อมูล หรือค ำอธิบำย

เพิ่มเติมกลับมำให้ผู้ให้บริกำร 

ฌ. หลังจำกที่ได้รับกำรแจ้งจำกผู้ให้บริกำร  ผู้ขอเชื่อมต่อจะต้องส่งข้อมูล และ

เอกสำรต่ำงๆ  ที่ต้องกำรภำยใน ๑๐ วัน ซึ่งกรณีที่ส่งล่ำช้ำกว่ำก ำหนดในเวลำ

ดังกล่ำวผู้ให้บริกำรมีสิทธิที่จะพิจำรณำเอกสำรกำรขอเชื่อมต่อของผู้เชื่อมต่อ

ล ำดับถัดไป 

ญ. ถ้ำค ำขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อได้รับกำร

อนุมัติ โดยผู้ให้บริกำร จะมีกำรแจ้งผลกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรให้กับผู้ขอ

เชื่อมต่อ  
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ฎ. ถ้ำค ำขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อไม่ได้รับ

กำรอนุมัติ โดยผู้ให้บริกำร จะมีกำรแจ้งปฏิเสธและเหตุผลที่ไม่อนุมัติเป็นลำย

ลักษณ์อักษรให้กับผู้ขอเชื่อมต่อ  

ฏ. ถ้ำผู้ให้บริกำรเห็นควำมจ ำเป็นในกำรขยำยควำมสำมำรถของระบบส่งก๊ำซบนบก  

เพื่อที่จะรองรับกำรเชื่อมต่ออย่ำงเหมำะสม  ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งให้ผู้ขอเชื่อมต่อ

ทรำบถึงระยะเวลำ โดยประมำณส ำหรับกำรขยำยควำมสำมำรถ และเริ่ม

กระบวนกำรขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ตำมข้อที่ ๘.๘ 

๗.๕.๒ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของกำรเชื่อมต่อใหม่ที่รับประกัน 

ก. ผู้เชื่อมต่อต้องรับประกันถึงสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm 

ส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ ส ำหรับ

ปริมำณก๊ำซรำยวัน (DGQ) ที่ต้องกำร ซึ่งถูกส่งเข้ำหรือจ่ำยออกจำกระบบส่งก๊ำซ

บนบกที่จุดเชื่อมต่อ 

ข. สัญญำกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำรดังกล่ำวซึ่งสอดคล้องกับบทท่ี ๙ ของ

ข้อก ำหนด จะต้องรับประกันโดยผู้เชื่อมต่อ ก่อนเร่ิมก่อสร้ำงกำรเชื่อมต่อใหม่ 

หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ  

ค. ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อไม่สำมำรถรับประกันถึงสัญญำกำรใชค้วำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรได้นั้น ผู้ให้บริกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกค ำขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อ

ใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อที่ได้รับกำรอนุมัติ 

๗.๕.๓ กำรศึกษำกำรเชื่อมต่อใหม่ หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ 

ก. ผู้เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบด ำเนินกำรศึกษำกำรเชื่อมต่อต่ำงๆ ซึ่งรวมถึง

กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ ตลอดจนกำรออกแบบทำงวิศวกรรม และรำยละเอียด

ของกำรเชื่อมต่อ 

ข. ที่ปรึกษำวิศวกรรมที่ว่ำจ้ำง โดยผู้เชื่อมต่อที่จะด ำเนินกำรศึกษำกำรเชื่อมต่อ ควร

ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ให้บริกำร  
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ค. ผู้ให้บริกำรจะต้องให้ข้อมูลที่จ ำเป็น แก่ผู้เชื่อมต่อ ส ำหรับใช้ในกำรศึกษำกำร

เชื่อมต่อ 

ง. ข้อมูลที่ได้จำกผู้ให้บริกำร และใช้ส ำหรับกำรศึกษำกำรเชื่อมต่อนั้น ควรเป็นข้อมูล

ในช่วงเวลำ ๑๒ เดือนท่ีผ่ำนมำ 

จ. ผู้เชื่อมต่อจะต้องยื่นเอกสำรต่อไปนี้ต่อผู้ให้บริกำร  เพื่อขออนุมัติแบบเบื้องต้น 

(Preliminary design) และรำยงำนกำรช้ีบ่งสิ่งอันตรำย (Hazard identification 

report) 

(๑) แผนผังกระบวนกำรไหล (Process Flow Diagram หรือ PFD) 

(๒) แผนผังท่อและอุปกรณ์ (P&ID) 

(๓) แผนที่แสดงต ำแหน่งท่ีตั้ง (Location Map) 

(๔) ร่ำงเส้นทำงที่เลือก (Draft route selection) 

(๕) กำรแยกประเภทพื้นท่ีอันตรำยส ำหรับสถำนีวัด จุดเชื่อมต่อและวำล์วตัดแยก 

(Hazardous area classification for Metering Station, tie-in point and 

isolation valve) 

(๖) รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ฉ. ผู้ให้บริกำรจะต้องประเมินและพิจำรณำอนุมัติ แบบเบื้องต้นและรำยงำนกำรช้ีบ่ง

สิ่งอันตรำยภำยใน ๓๐ วันท ำกำร 

ช. ถ้ำแบบเบื้องต้นและรำยงำนกำรชี้บ่งสิ่งอันตรำยได้รับกำรอนุมัติโดยผู้ให้บริกำร  

จะมีกำรแจ้งผลกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรให้กับผู้เชื่อมต่อ  

ซ. ถ้ำแบบเบื้องต้นและรำยงำนกำรชี้บ่งสิ่งอันตรำยท่ีไม่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้

ให้บริกำร จะมีกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อขอรำยละเอียดเพิ่มเติมและ

เหตุผลที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กับผู้เชื่อมต่อ ในกรณีน้ีผู้เชื่อมต่อจะด ำเนินกำรแก้ไข
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ตำมที่ก ำหนดและส่งรำยงำนให้กับผู้ให้บริกำรอีกครั้ง ซึ่งผู้ให้บริกำรจะท ำกำร

ประเมินตำมช่วงระยะเวลำตำมข้อที่ ๗.๕.๓.ฉ 

ฌ. เมื่อแบบเบื้องต้นและรำยงำนกำรช้ีบ่งสิ่งอันตรำย ได้รับกำรอนุมัติแล้วนั้น ผู้

เชื่อมต่อจะต้องเตรียมรำยงำนกำรออกแบบในรำยละเอียด (Detailed design 

report) และย่ืนเอกสำรดังต่อไปนี้ ต่อผู้ให้บริกำร  เพื่อกำรอนุมัติรำยงำนกำร

ออกแบบในรำยละเอียดต่อไป 

(๑) กำรออกแบบในรำยละเอียด และแบบกำรก่อสร้ำง 

(๒) กำรค ำนวณในรำยละเอียดกำรออกแบบ 

(๓) เอกสำรข้อมูลและรำยละเอียดของท่อและอุปกรณ์ต่ำงๆ 

(๔) ขั้นตอนกำรก่อสร้ำงและกำรทดสอบท่อและอุปกรณ์ 

ญ. ผู้ให้บริกำรจะต้องประเมินและพิจำรณำอนุมัติ รำยงำนกำรออกแบบใน

รำยละเอียดภำยใน ๖๐ วันท ำกำร 

ฎ. ถ้ำรำยงำนกำรออกแบบในรำยละเอียดได้รับกำรอนุมัติโดยผู้ให้บริกำร  จะมีกำร

แจ้งผลกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรให้กับผู้เชื่อมต่อ  

ฏ. ถ้ำรำยงำนกำรออกแบบในรำยละเอียดไม่ได้รับกำรอนุมัติโดยผู้ให้บริกำร จะมี

กำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อขอรำยละเอียดเพิ่มเติมและเหตุผลที่เกี่ยวข้อง 

ส่งให้กับผู้เชื่อมต่อ ในกรณีนี้ผู้เชื่อมต่อจะด ำเนินกำรแก้ไขตำมที่ก ำหนดและส่ง

รำยงำนให้กับผู้ให้บริกำรอีกครั้ง ซึ่งผู้ให้บริกำรจะท ำกำรประเมินภำยใน ๓๐ วัน

ท ำกำร  

ฐ. ผู้เชื่อมต่อจะต้องด ำเนินกำรตำมข้อที่ ๗.๕.๓ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๔ เดือน 

หลังจำกค ำขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ 

ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ให้บริกำร ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อด ำเนินกำรเกินกว่ำ ๒๔ เดือน 

ผู้ให้บริกำรจะใช้ดุลพินิจที่จะให้ค ำขอนั้นด ำเนินกำรต่อหรือยกเลิกค ำขอส ำหรับ
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กำรเชื่อมต่อใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเหตุผลของ

ควำมล่ำช้ำ  

๗.๕.๔ สัญญำกำรเชื่อมต่อ 

ก. หลังจำกมีกำรอนุมัติรำยงำนกำรออกแบบในรำยละเอียดแล้ว (Detail Design) ผู้

ให้บริกำร  และผู้เชื่อมต่อ ตอ้งลงนำมในสัญญำกำรเชื่อมต่อ ซึ่งก ำหนดสิทธิ 

ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเชื่อมต่อใหม่ 

ข. ผู้ให้บริกำร และผู้เชื่อมต่อ ต้องแก้ไขสัญญำกำรเชื่อมต่อที่มีอยู่ ก ำหนดสิทธิ 

ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำร

เชื่อมต่อ 

ค. สัญญำกำรเชื่อมต่อจะต้องครอบคลุมรำยละเอียดที่มีกำรร่ำงเอำไว้ตำมข้อที่ 

๖.๔.๑ 

๗.๕.๕ กำรจัดหำเงินลงทุนส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่ หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ก. ผู้เชื่อมต่อต้องรับผิดชอบในกำรจัดหำเงินลงทุนส ำหรับระบบท่อและระบบอุปกรณ์

เชื่อมต่อ 

ข. ผู้เชื่อมต่อต้องจ่ำยค่ำกำรด ำเนินกำรส ำหรับจุดเชื่อมต่อซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้

ให้บริกำร เพื่อกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ  

ค. ผู้เชื่อมต่อต้องยื่นหนังสือค้ ำประกันให้กับผู้ให้บริกำร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลำ 

๒ ปีหลังจำกมีกำรทดสอบของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ โดยต้อง

ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยจนแล้วเสร็จที่ได้ประเมินไว้ และหน้ีสินที่อำจเกิดขึ้นซึ่ง

ประมำณกำรโดยผู้ให้บริกำร  

๗.๕.๖ กำรก่อสร้ำงของกำรเชื่อมต่อใหม่  หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ 

ก. ผู้เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบกำรติดตั้ง และกำรก่อสร้ำงระบบท่อและระบบอุปกรณ์

เชื่อมต่อ  โดยจะต้องยื่นแบบขออนุมัติก่อสร้ำงกับกรมธุรกิจพลังงำนเห็นชอบ 
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ข. ผู้รับเหมำกำรก่อสร้ำงที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกผู้เชื่อมต่อ ในกำรติดตั้งระบบท่อและ

ระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ ควรเป็นผู้ค้ำจำกรำยชื่อผู้ค้ำที่ได้รับกำรอนุมัติ (Approved 

vendor list) จำกผู้ให้บริกำร  

ค. ผู้เชื่อมต่อต้องยินยอมให้ผู้ให้บริกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรก่อสร้ำงเป็นระยะ 

ง. ผู้เชื่อมต่อต้องชดใช้ควำมเสียหำย ควำมสูญเสีย ค่ำใช้จ่ำย หรือหนี้สินใดๆ ที่

เกิดขึ้นให้กับผู้ให้บริกำร ส ำหรับควำมเสียหำยหรือควำมสูญเสียท่ีเกิดกับระบบส่ง

ก๊ำซบนบกซึ่งควำมเสียหำยหรือควำมสูญเสียนั้นมีสำเหตุมำจำก 

(๑) กำรผิดสัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือ 

(๒) กำรกระท ำที่ไม่ถูกต้อง หรือกำรละเลย 

โดยผู้เชื่อมต่อ หรือผู้รับเหมำหรือบุคลำกรของผู้เชื่อมต่อในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

๗.๕.๗ กำรทดสอบระบบก่อนเริ่มจ่ำยก๊ำซ 

ก. ผู้เชื่อมต่อจะต้องจัดท ำรำยงำนเอกสำรควำมปลอดภัยตำมรำยกำรเอกสำรที่ผู้

ให้บริกำรก ำหนด และรำยงำนกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยและส่งให้ผู้ให้บริกำร 

เพื่อท ำกำรตรวจสอบ และทดสอบควำมปลอดภัยของกำรเชื่อมต่อ โดยเอกสำร

ดังกล่ำวต้องส่งให้ผู้ให้บริกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ 15 วันท ำกำร ก่อนมีกำรนัด

ตรวจสอบควำมปลอดภัยต่อไป 

ข. ผู้ให้บริกำรจะต้องรับผิดชอบกำรตรวจสอบ และทดสอบควำมปลอดภัยของกำร

เชื่อมต่อจำกจุดเชื่อมต่อไปจนถึงสถำนีวัด (รวมสถำนีวัด) 

ค. ข้อก ำหนดในข้อที่ ๗.๕.๗.ข จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วันท ำกำร 

หลังจำกได้รับแจ้งจำกผู้ให้บริกำร   

ง. ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ

ต่ำงๆ ก่อนจ่ำยก๊ำซเข้ำระบบ และอนุมัติให้น ำเข้ำใช้งำนโดยกรมธุรกิจพลังงำน  
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จ. ในกรณีที่ไม่ได้รับกำรอนุมัติ จะมีกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงกำรด ำเนินงำน

ต่อไปที่ต้องด ำเนินกำร และเหตุผลที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ส่งให้กับผู้เชื่อมต่อ ในกรณีน้ี

ผู้เชื่อมต่อจะต้องด ำเนินกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดซึ่งรวมถึง

กำรทดสอบและกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยในล ำดับต่อมำ 

ฉ. เมื่อผู้ให้บริกำร และกรมธุรกิจพลังงำนอนุมัติให้มีกำรจ่ำยก๊ำซเข้ำระบบ เพื่อ

ทดสอบระบบและเริ่มใช้ก๊ำซ สัญญำกำรเชื่อมต่อที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ก่อนมีกำร

เชื่อมต่อจะถูกน ำมำปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ และระบบท่อและระบบอุปกรณ์

เชื่อมต่อจะต้องพร้อมใช้ส ำหรับกำรน ำก๊ำซเข้ำหรือน ำก๊ำซออก 

๗.๕.๘ กำรโอนควำมเป็นเจ้ำของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่ำงๆ 

ก. กำรโอนควำมเป็นเจ้ำของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่ำงๆ ของผู้

เชื่อมต่อให้กับผู้ให้บริกำร ผู้เชือ่มต่อและผู้ให้บริกำรสำมำรถตกลงร่วมกัน ตำมวิธี

ใดวิธีหนึ่ง 

(๑) ส ำหรับจุดส่งเข้ำ 

ให้ผู้ให้บริกำรเป็นเจ้ำของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่ำงๆ นับจำก

สถำนีวัด (รวมสถำนีวัด) จนถึงจุดเชื่อมต่อ หรือ 

ให้ผู้ให้บริกำรเป็นเจ้ำของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่ำงๆ นับจำก

สถำนีวัด (ไม่รวมสถำนีวัด) จนถึงจุดเชื่อมต่อ 

(๒) ส ำหรับจุดจ่ำยออก 

ให้ผู้ให้บริกำรเป็นเจ้ำของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่ำงๆ นับจำก

จุดเชื่อมต่อจนถึงสถำนีวัด (รวมสถำนีวัด) หรือ 

ให้ผู้ให้บริกำรเป็นเจ้ำของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่ำงๆ นับจำก

จุดเชื่อมต่อจนถึงสถำนีวัด (ไม่รวมสถำนีวัด) หรือ 

ข. กรรมสิทธิ์ของสถำนีวัดจะต้องได้รับกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้เชื่อมต่อ และผู้

ให้บริกำร 
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ค. ผู้เชื่อมต่อจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ของระบบท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อ จำก

จุดเชื่อมต่อไปถึงวำล์วตัดแยกระบบซึ่งควบคุมได้จำก SCADA ให้กับผู้ให้บริกำร

ตำมที่ระบุไว้ในภำคผนวก ๔  

ง. ผู้เชื่อมต่อจะต้องโอนควำมเป็นเจ้ำของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อต่ำงๆ 

โดยสอดคล้องตำมข้อที่ ๗.๕.๘ ให้กับผู้ให้บริกำรโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย 

จ. ผู้เชื่อมต่อต้องส่งรำยกำรเอกสำรฉบับสมบูรณ์ (Final Document) ตำมรำยกำรท่ี

ผู้ให้บริกำรก ำหนด ให้แก่ผู้ให้บริกำรก่อนหรือระหว่ำงกำรโอนทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้

ให้บริกำรตรวจสอบและอนุมัติรำยกำรเอกสำรภำยใน ๓๐ วันท ำกำร และน ำ

เอกสำรดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของกำรบ ำรุงรักษำรวมถึงใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำร

โอนมอบทรัพย์สินต่อไป  
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บทที่ ๘ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซและกำรขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๘.๑ บทน ำ 

๘.๑.๑ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซจะช่วยให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถประเมินควำม

ต้องกำรกำรส่งก๊ำซ และคุณภำพก๊ำซ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบส่งก๊ำซในระยะยำวได้ 

๘.๑.๒ นอกจำกนี้แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซจะช่วยให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถวำง

แผนกำรบ ำรุงรักษำ และปรับกำรปฏิบัติกำรของระบบส่งก๊ำซ ให้มีควำมเหมำะสม 

๘.๑.๓ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซถูกน ำมำใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ส ำหรับกำรวำงแผน

เท่ำน้ัน และไม่ได้ก ำหนดภำระผูกพันใดๆ ต่อผู้ใช้บริกำรในกำรใช้ควำมสำมำรถใน

กำรให้บริกำรที่เทียบเท่ำกับแผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซนั้นหรือเป็นข้อผูกพัน

ให้ผู้ให้บริกำรพัฒนำระบบส่งก๊ำซบนบกของตน ไม่ว่ำจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตำม 

๘.๒ หน้ำที่ของผู้ใช้บริกำร  

๘.๒.๑ ผู้ใช้บริกำรต้องส่งแผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซรำยปี ส ำหรับช่วงระยะเวลำ ๒๐

ปี (“แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะยำว”) ให้กับผู้ให้บริกำรทุกปี 

๘.๒.๒ ผู้ใช้บริกำรต้องส่งแผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซรำยเดือน ส ำหรับช่วงระยะเวลำ 

๒๔ เดือน (“แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะกลำง”)   ให้กับผู้ให้บริกำรทุก

ไตรมำส 

๘.๒.๓ ผู้ใช้บริกำรต้องส่งแผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซรำยวัน ส ำหรับช่วงระยะเวลำ ๔ 

เดือน (“แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะสั้น”) ใหก้ับผู้ให้บริกำรทุกเดือน 

๘.๓ หน้ำที่ของผู้ให้บริกำร  

๘.๓.๑ ผู้ให้บริกำรต้องรวบรวมแผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะยำวของผู้ใช้บริกำร

แต่ละรำย เพื่อพิจำรณำทบทวนร่วมกับแผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซท่ี

คำดกำรณ์โดยผู้ให้บริกำร ส ำหรับกำรวำงแผนกำรพัฒนำระบบส่งก๊ำซในระยะยำว 
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๘.๓.๒ ผู้ให้บริกำรต้องรวบรวมแผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะสั้นและระยะกลำง 

ของผู้ใช้บริกำรแต่ละรำย เพื่อทบทวนร่วมกับแผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซที่

คำดกำรณ์โดยผู้ให้บริกำร ส ำหรับกำรวำงแผนปฏิบัติกำรและบ ำรุงรักษำระบบส่ง

ก๊ำซ 

๘.๔ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะยำว 

๘.๔.๑ ผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยจะต้องส่งแผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะยำวให้กับผู้

ให้บริกำรภำยในวันที่ ๓๑ มกรำคมในแต่ละปี 

๘.๔.๒ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะยำวจะต้องสำมำรถน ำไปใช้ได้ในช่วง

ระยะเวลำ ๒๐ ปีโดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ มกรำคมของปีถัดไป 

๘.๔.๓ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะยำวต้องระบุปริมำณก๊ำซรำยวัน ที่ค่ำต่ ำสุด 

ค่ำปกติ และค่ำสูงสุด ที่จะถูกส่งเข้ำหรือจ่ำยออกจำกจุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกแต่ละ

จุดของระบบส่งก๊ำซบนบกที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับแต่ละเดือน ในห้ำปีแรก และส ำหรับแต่

ละปีในปีที่เหลือ โดยมีหน่วยเป็น MMBtu/d 

๘.๔.๔ ผู้ใช้บริกำรต้องพิจำรณำทบทวนข้อมูลต่อไปนี้ ส ำหรับกำรจัดท ำแผนควำมต้องกำร

ใช้ระบบส่งก๊ำซระยะยำว 

ก. สัญญำซ้ือขำยก๊ำซ (Gas Sales Agreement, GSA) ที่มีอยู่เดิม 

ข. สัญญำซ้ือขำยก๊ำซ (Gas Sales Agreement, GSA) ในอนำคต 

ค. แผนกำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำส ำหรับระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

ง. แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย และ 

จ. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ กำรพัฒนำเฉพำะภำคส่วนและ

กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในอนำคต 
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๘.๕ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะกลำง 

๘.๕.๑ ผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยจะต้องส่งแผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะกลำง ให้กับผู้

ให้บริกำรภำยในวันที่ ๒๓ ของเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม เป็น

อย่ำงช้ำ 

๘.๕.๒ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะกลำงจะต้องสำมำรถน ำไปใช้ได้ ในช่วง

ระยะเวลำ ๒๔ เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ ของเดือนถัดไป 

๘.๕.๓ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะกลำงต้องระบุปริมำณก๊ำซรำยวันข้ันต่ ำ ปกติ 

และขั้นสูงสุดที่จะถูกส่งเข้ำหรือจ่ำยออกจำกจุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกแต่ละจุดของ

ระบบส่งก๊ำซบนบกที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละเดือนโดยมีหน่วยเป็น MMBtu/d 

๘.๕.๔ ผู้ใช้บริกำรต้องพิจำรณำทบทวนข้อมูลต่อไปนี้ ส ำหรับกำรจัดท ำแผนควำมต้องกำร

ใช้ระบบส่งก๊ำซระยะกลำง 

ก. สัญญำซ้ือขำยก๊ำซ (Gas Sales Agreement, GSA) ที่มีอยู่เดิม 

ข. สัญญำซ้ือขำยก๊ำซ (Gas Sales Agreement, GSA) ในอนำคต 

ค. แผนกำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำ ส ำหรับระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

และ 

ง. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๘.๖ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะสั้น 

๘.๖.๑ ผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยจะต้องส่งแผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะสั้น ให้กับผู้

ให้บริกำรภำยในวันที่ ๒๓ ของแต่ละเดือน 

๘.๖.๒ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะสั้นจะต้องสำมำรถน ำไปใช้ได้ในช่วง

ระยะเวลำ ๔ เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันแรกของเดือนถัดไป 
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๘.๖.๓ แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะสั้นจะต้องระบุปริมำณก๊ำซรำยวันข้ันต่ ำ ปกติ 

และขั้นสูงสุด ที่จะถูกส่งเข้ำหรือจ่ำยออกจำกจุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกแต่ละจุดของ

ระบบส่งก๊ำซบนบกที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละวันโดยมีหน่วยเป็น MMBtu/d 

๘.๖.๔ ผู้ใช้บริกำรจะต้องพิจำรณำทบทวนข้อมูลต่อไปนี้ ส ำหรับกำรจัดท ำแผนควำม

ต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะสั้น 

ก. สัญญำซ้ือขำยก๊ำซ (GSA) ที่มีอยู่ 

ข. สัญญำซ้ือขำยก๊ำซ (GSA) ในอนำคต 

ค. แผนกำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำ ส ำหรับระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

และ 

ง. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๘.๗ ข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ใช้บริกำรต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงที่สุด ในกำรน ำส่งข้อมูลในรำยละเอียด ตำมที่ผู้ให้บริกำร

ร้องขอ เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรส่งมอบก๊ำซผ่ำนระบบส่งก๊ำซบนบกในอนำคต ดังนี้ 

ก. กำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณกำรใช้ก๊ำซในอนำคต ณ จุดจ่ำยออกต่ำงๆ และ 

ข. แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกำรใช้ก๊ำซที่อำจเกิดขึ้น ณ จุดจ่ำยออก

ต่ำงๆ 

๘.๘ กำรขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๘.๘.๑ ผู้ให้บริกำรต้องประเมินข้อจ ำกัดด้ำนควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของระบบ

ส่งก๊ำซบนบก และระบุถึงควำมจ ำเป็นในกำรขยำยของควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

โดยขึ้นกับสิ่งต่ำงๆ ต่อไปนี้ 

ก. แผนควำมต้องกำรใช้ระบบส่งก๊ำซระยะยำว ตำมข้อที่ ๘.๔ 
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ข. ตำมข้อที่ ๗.๕.๑.ฏ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำร

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ 

๘.๘.๒ เมื่อผู้ให้บริกำรจัดท ำแผนขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร พร้อมด้วยข้อก ำหนด

ของกำรลงทุนในภำพกว้ำงแล้ว ผู้ให้บริกำรต้องขออนุมัติกำรขยำยควำมสำมำรถใน

กำรให้บริกำรจำก กกพ. 

๘.๘.๓ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรต้องกำรขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรนั้น ผู้ให้บริกำรต้อง

แจ้งยืนยันต่อผู้เชื่อมต่อที่อำจได้รับผลกระทบ ถึงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรขยำย

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร(ไม่รวมระยะเวลำกำรอนุมัติจำก กกพ.) ซึ่งอำจใช้เวลำ

สูงสุดถึง ๗ ปีส ำหรับระบบท่อใหม่ และสูงสุดถึง ๕ ปี ส ำหรับขยำยควำมสำมำรถใน

กำรให้บริกำรของระบบท่อที่มีอยู่เดิม 

๘.๘.๔ ประมำณกำรเงินลงทุนส ำหรับกำรก่อสร้ำงตำมแผนขยำยควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก กกพ. ก่อนเร่ิมกำรก่อสร้ำง 

๘.๘.๕ หลังจำกที่ได้รับอนุมัติจำก กกพ. ในกำรขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแล้วนั้น 

ผู้ให้บริกำรจะต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ ส ำหรับกำรขยำยควำมสำมำรถใน

กำรให้บริกำร ตำมข้อที่ ๘.๘.๖ 

๘.๘.๖ ผู้ให้บริกำรจะต้องรับผิดชอบศึกษำกำรเชื่อมต่อต่ำงๆ กำรจัดหำเงินทุน กำรก่อสร้ำง 

กำรทดสอบกำรเริ่มด ำเนินกำร และกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อขยำยควำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำร 

๘.๘.๗ กำรลงทุนโดยผู้ให้บริกำรในกำรขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรนั้น  จะได้รับคืน

ผ่ำนอัตรำค่ำบริกำรที่อนุมัติโดย กกพ.  

๘.๘.๘ ในกรณีที่กำรขอขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรไม่ได้มีกำรระบุไว้ในแผนแม่บท

ของระบบส่งก๊ำซ ผู้ยื่นขอจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขยำย

ควำมสำมำรถทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีกำรตกลงกันระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้ยื่นขอ และ

ได้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำก กกพ. 

๘.๘.๙ ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งผู้ใช้บริกำร ดังต่อไปนี้ 
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ก. ขั้นตอนท่ีผู้ให้บริกำรใช้ในกำรขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของระบบส่ง

ก๊ำซบนบก เพื่อเพิ่มสิทธิในกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร แบบ Firm ที่จุด

ส่งเข้ำ และจุดจ่ำยออก 

ข. วันเร่ิมต้นที่ใช้ผู้บริกำรสำมำรถใช้สิทธิควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่ขยำย

เพิ่มเติม 

ค. เงื่อนไข กำรอนุมัติ กำรยินยอม หรือกำรอนุญำตใดๆ ที่ผู้ให้บริกำรจะต้องได้รับ 

เพื่อที่จะเปิดให้ใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรส ำหรับส่วนขยำยนั้น  

๘.๘.๑๐ ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบเรื่องสิทธิในกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรแบบ Firm ที่สำมำรถใช้ได้ที่จุดส่งเข้ำ และจุดจ่ำยออก ตำมข้อที่ ๙.๑๑ เมื่อ

กำรขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเสร็จสิ้น  
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บทที่ ๙ กำรจัดสรรสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๙.๑ บทน ำ 

๙.๑.๑ เนื้อหำของบทนี้ผู้ให้บริกำรได้ก ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ของสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำร และขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรจัดสรรควำมสำมำรถใน

กำรให้บริกำร กำรซื้อขำยสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร และกำรคืนสิทธิ

กำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๙.๒ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรและสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำร 

๙.๒.๑ ผู้ใช้บริกำรจะต้องสมัคร และจดทะเบียนผู้ใช้บริกำร เพื่อถือครองสิทธิกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ระบบส่งก๊ำซบนบก ตำมเงื่อนไขของข้อก ำหนดน้ี ซึ่ง

ให้สิทธิผู้ใช้บริกำรสำมำรถขนส่งก๊ำซระหว่ำงจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก ตำมที่ก ำหนด

ไว้ได้  

๙.๒.๒ เมื่อผู้ใช้บริกำรถือครองสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ซึ่งประกอบด้วย

สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรน ำก๊ำซเข้ำและน ำก๊ำซออก ที่ได้ระบุไว้ในสัญญำกำร

ใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ทั้งน้ีผู้ใช้บริกำรจะต้องปฏิบัติตำมสิทธิที่ได้รับ และ

สอดคล้องกับบทท่ี ๙  

๙.๒.๓ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร หมำยถึงสิทธิของผู้ใช้บริกำร ที่จะใช้

บริกำรส่งก๊ำซผ่ำนระบบส่งก๊ำซบนบกของผู้ให้บริกำร จำกจุดส่งเข้ำไปยังจุดจ่ำยออก

ที่ก ำหนดไว้ตำมเงื่อนไขของข้อก ำหนด มีหน่วย เป็น MMBtu/d ซึ่งมีรำยละเอียด 

ดังนี้ 

ก. สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรในกำรน ำก๊ำซเข้ำเป็นสิทธิของ

ผู้ใช้บริกำร ในกำรน ำก๊ำซเข้ำระบบส่งก๊ำซบนบก ณ จุดส่งเข้ำตำมที่ได้ระบุไว้ 

ตำมเงื่อนไขของข้อก ำหนด ทั้งน้ีสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรในกำร

น ำก๊ำซเข้ำของผู้ใช้บริกำร มีหน่วยเป็น MMBtu/d เท่ำกับควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรรำยวันตำมที่ได้จองไว้ 
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ข. สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรในกำรน ำก๊ำซออกเป็นสิทธิของ

ผู้ใช้บริกำร ในกำรน ำก๊ำซออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบก ณ จุดจ่ำยออกตำมที่ได้

ระบุไว้ ตำมเงื่อนไขของข้อก ำหนด ทั้งนีส้ิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

ในกำรน ำก๊ำซออกของผู้ใช้บริกำร มีหน่วยเป็น MMBtu/d เท่ำกับควำมสำมำรถใน

กำรให้บริกำรรำยวันตำมที่ได้จองไว้ 

ค. สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรในกำรน ำก๊ำซเข้ำและน ำก๊ำซออก 

ค ำนวณได้ตำมสมกำรนี้ 

𝐶𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 =
𝐶𝑅𝑒𝑥𝑖𝑡

1 −  𝑆𝐹
 

โดยท่ี 

𝐶𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 คือ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำ ซึ่งจะเท่ำกับ

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวันตำมที่ได้จองไว้ที่จุดส่งเข้ำ 

𝐶𝑅𝑒𝑥𝑖𝑡 คือ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรน ำก๊ำซออก ซึ่งจะเท่ำกับ

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวันตำมที่ได้จองไว้ที่จุดจ่ำยออก 

𝑆𝐹  คือ Shrinkage Factor ตำมที่นิยำมไว้ในข้อที่ ๑๓.๗ 

ง. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถถือครองสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ณ จุดส่ง

เข้ำหรือจุดจ่ำยออก มำกกว่ำหนึ่งจุด และสำมำรถใช้สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถ

ดังกล่ำว ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร หำก

ผู้ใช้บริกำรต้องกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเพิ่มเติมเกินกว่ำที่ระบุไว้ใน

สัญญำ ผู้ใช้บริกำรจะต้องยื่นขอควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเพิ่มเติมจำกผู้

ให้บริกำร และผู้ให้บริกำรจะต้องประเมินค ำขอดังกล่ำวอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม 

๙.๒.๔ สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เป็นสัญญำระหว่ำงผู้ให้บริกำร และ

ผู้ใช้บริกำร ซึ่งอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนด และจะต้องประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ 

ก. ชื่อผู้ใช้บริกำร และหมำยเลขใบอนุญำตจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ  
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ข. ระยะเวลำของสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ซึ่งจะต้องระบุวัน

เริ่มต้นและวันสิ้นสุดของสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร  

ค. วันเร่ิมต้นของสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เป็นวันและเวลำที่

ผู้ใช้บริกำรเร่ิมกำรถือครองสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

ง. วันสิ้นสุดของสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เป็นวันและเวลำที่

ผู้ใช้บริกำรสิ้นสุดกำรถือครองสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

จ. ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวันตำมสัญญำที่จุดส่งเข้ำและที่จุดจ่ำยออก ใช้

หน่วยเป็น MMBtu/d 

ฉ. จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกของสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

ช. สิทธิในกำรต่ออำยุสัญญำ ตำมข้อที่ ๙.๑๒ และ 

ซ. เงื่อนไขอื่นๆ ตำมภำคผนวก ๖   

๙.๒.๕ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรต้องก ำหนดตำมกำรจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำย

ออก ผู้ใช้บริกำรที่ยื่นขอสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรต้องน ำก๊ำซเข้ำและ

น ำก๊ำซออก ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถยื่นขอส่งก๊ำซท่ีจุดส่งเข้ำได้มำกกว่ำหนึ่งจุด และ

น ำก๊ำซออกที่จุดจ่ำยออกได้มำกกว่ำหนึ่งจุด 

๙.๒.๖ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบ่งเป็น ๔ ประเภท ตำมรำยละเอียดของ

ข้อที่ ๙.๗ ถึงข้อที่ ๙.๑๐ โดยจะต้องท ำสัญญำกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

ซึ่งจะต้องระบุระยะเวลำของสัญญำเท่ำกับระยะเวลำในกำรถือครองสิทธิกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ทั้งนี้กำรถือครองสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรเป็นรำยเดือน โดยวันเร่ิมต้นสัญญำเป็นวันแรกของเดือนตำมปฏิทินท่ีเวลำ 

๐๐.๐๐ น. และสิ้นสุดสัญญำเป็นวันสุดท้ำยของเดือนตำมปฏิทินที่เวลำ ๒๓.๕๙ น. 
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๙.๓ หน่วยกำรวัด 

๙.๓.๑ กำรจัดสรรสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรในแต่ละวันมีหน่วยเป็น 

MMBtu/d ซึ่งจะเป็นปริมำณกำรใช้ก๊ำซรำยวันสูงสุดที่ผู้ใช้บริกำร Nominate ก๊ำซ ที่

จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบก 

๙.๓.๒ ส ำหรับเขตกำรผสม สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร จะต้องระบุ

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแต่ละวันตำมสัญญำ มีหน่วยเป็น MMscfd ณ จุดส่ง

เข้ำ 

๙.๓.๓ ส ำหรับเขตกำรผสมผู้ให้บริกำรต้องก ำหนดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวันตำม

สัญญำของผู้ใช้บริกำร โดยใช้หน่วย MMscfd หรือ MMBtu/d ตำมข้อจ ำกัดของกำร

ปฏิบัติงำน  

๙.๔ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm และ Non-Firm 

๙.๔.๑ “สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm” หมำยถึง สิทธิกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ที่ผู้ให้บริกำรต้องมีควำมพร้อมในกำรขนส่งก๊ำซผ่ำน

ระบบส่งก๊ำซบนบก ตำมที่ผู้ใช้บริกำรแจ้งควำมต้องกำรส่งก๊ำซและตำมสิทธิกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ทั้งกำรน ำก๊ำซเข้ำและน ำก๊ำซออก ดังนี้ 

ก. “สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำ แบบ Firm” หมำยถึง 

ควำมสำมำรถที่ผู้ให้บริกำรต้องมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ตำมที่ผู้ใช้บริกำร

แจ้งควำมต้องกำรน ำก๊ำซเข้ำระบบส่งก๊ำซบนบกตำมสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถใน

กำรให้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำ 

ข. “สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรน ำก๊ำซออก แบบ Firm ” หมำยถึง 

ควำมสำมำรถที่ผู้ให้บริกำรต้องมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ตำมที่ผู้ใช้บริกำร

แจ้งควำมต้องกำรน ำก๊ำซออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบกตำมสิทธิกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรน ำก๊ำซออก 

๙.๔.๒ “สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Non-Firm ” หมำยถึง สิทธิกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ตำมที่ผู้ใช้บริกำรแจ้งควำมต้องกำรส่งก๊ำซ และตำม
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สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ทั้งกำรน ำก๊ำซเข้ำและน ำก๊ำซออก ทีผู่้

ให้บริกำรอำจระงับกำรขนส่งก๊ำซผ่ำนระบบส่งก๊ำซบนบกเป็นคร้ังครำว ดังนี้ 

ก. “สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำ แบบ Non-Firm” หมำยถึง 

ควำมสำมำรถที่ผู้ให้บริกำรอำจระงับกำรขนส่งก๊ำซผ่ำนระบบส่งก๊ำซบนบกเป็น

ครั้งครำว ตำมที่ผู้ใช้บริกำรแจ้งควำมต้องกำรน ำก๊ำซเข้ำระบบส่งก๊ำซบนบกตำม

สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำ 

ข. “สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรน ำก๊ำซออก แบบ Non-Firm” หมำยถึง 

ควำมสำมำรถที่ผู้ให้บริกำรอำจระงับกำรขนส่งก๊ำซผ่ำนระบบส่งก๊ำซบนบกเป็น

ครั้งครำว ตำมที่ผู้ใช้บริกำรแจ้งควำมต้องกำรน ำก๊ำซออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบก

ตำมสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรน ำก๊ำซออก 

๙.๕ Grandfathering 

๙.๕.๑ ผู้ใช้บริกำรท่ีมีสัญญำซื้อขำยก๊ำซ ข้อผูกพันหรือข้อตกลงกำรซื้อขำยก๊ำซ ข้อผูกพัน

หรือข้อตกลงกำรใช้บริกำรระบบส่งก๊ำซ ก่อนท่ีข้อก ำหนด มีผลบังคับใช้ จะได้รับ

สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm ก่อนกำรจัดสรรสิทธิตำมข้อที่ 

๙.๖.๓ 

๙.๕.๒ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm เป็นไปตำมปริมำณที่ระบุใน

สัญญำซ้ือขำยก๊ำซ ข้อผูกพันหรือข้อตกลงกำรซื้อขำยก๊ำซ ข้อผูกพันหรือข้อตกลง

กำรใช้บริกำรระบบส่งก๊ำซ ก่อนท่ีข้อก ำหนด มีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงปริมำณก๊ำซที่มี

กำรแกว่งตัวสูงสุด 

๙.๕.๓ ผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรจะต้องจัดท ำสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนด สอดคล้องกับสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

ส ำหรับ Grandfathering ตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ ๙.๕.๑ และ ข้อที่ ๙.๕.๒ 

๙.๖ กระบวนกำรยื่นค ำขอสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร  

๙.๖.๑ ผู้ใช้บริกำรจะต้องยื่นค ำร้องขอสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรต่อผู้

ให้บริกำร  และผู้ให้บริกำรจะพิจำรณำค ำร้องดังกล่ำว ตำมที่ระบุในข้อที่ ๙.๗.๒, 
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๙.๘.๒, ๙.๙.๒ และ ๙.๑๐.๒ ยกเว้นกรณีกำรขอเชื่อมต่อใหม่ สำมำรถยื่นค ำขอให้ผู้

ให้บริกำรพิจำรณำค ำร้องขอ โดยจะเป็นไปตำมกระบวนกำรกำรย่ืนค ำขอเชื่อมต่อ

ใหม่ หรือกำรปรับปรุงจุดเชื่อมต่อตำมข้อที่ ๗.๕.๒ 

๙.๖.๒ ค ำร้องขอสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร จะต้องประกอบด้วย  

ก. วันแรกที่คำดว่ำจะน ำก๊ำซเข้ำสู่ระบบส่งก๊ำซบนบกและปริมำณควำมต้องกำรใช้

ก๊ำซรำยปี ที่จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก 

ข. ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวันตำมสัญญำ ที่จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก 

ค. ควำมดันต่ ำสุดและสูงสุด ที่จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก 

ง. อุณหภูมิต่ ำสุดและสูงสุด ที่จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก 

จ. หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรซึ่งมีวงเงินไม่เกิน ๓ เท่ำของยอดค่ำใช้บริกำรที่

คำดว่ำจะใช้ในแต่ละเดือน 

ฉ. ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ให้บริกำรเห็นว่ำจ ำเป็นส ำหรับกำรพิจำรณำค ำร้องขอ 

๙.๖.๓ ผู้ให้บริกำรจะจัดสรรสิทธิกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำรท่ียังเหลืออยู่

ตำมล ำดับของค ำขอที่ได้รับ (First-Come-First-Serve-Basis) ยกเว้นในกรณีกำรต่อ

อำยุสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ตำมข้อที่ ๙.๑๒ 

๙.๖.๔ ผู้ให้บริกำรจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบถึงผลกำรพิจำรณำค ำร้องขอภำยใน

ก ำหนดเวลำที่ระบุไว้ในข้อที่ ๙.๗.๓, ๙.๘.๓, ๙.๙.๓ และ ๙.๑๐.๓ 

๙.๖.๕ ก่อนท่ีสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรจะได้รับกำรยืนยันโดยกำรลงนำมใน

สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรต้องยื่นหนังสือค้ ำประกันของ

ธนำคำรท่ีมีช่วงเวลำกำรค้ ำประกันครอบคลุมถึงวันสุดท้ำยของเดือนที่ ๓ หลังวัน

สิ้นสุดของสิทธิควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร  โดยมีวงเงินไม่เกิน ๓ เท่ำของ

ค่ำเฉลี่ยใบแจ้งหนี้แต่ละเดือน ซึ่งคำดกำรณ์โดยผู้ให้บริกำร 

 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๗๖ 

 

๙.๗ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะสั้น แบบ Non-Firm 

๙.๗.๑ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะสั้น แบบ Non-Firm ก ำหนดช่วง

ระยะเวลำกำรถือครองสิทธิ ๑ เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ ของเดือนปฏิทิน และสิ้นสุด

ในวันสุดท้ำยของเดือนปฏิทิน    

๙.๗.๒ กำรยื่นค ำร้องขอส ำหรับกำรขอใช้สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะสั้น 

แบบ Non-Firm สำมำรถยื่นได้ตลอดเวลำ ซึ่งผู้ให้บริกำรจะประเมินค ำขอดังกล่ำวทุก

เดือนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริกำร   

๙.๗.๓ ผู้ให้บริกำรจะก ำหนดเวลำที่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริกำรเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำสิทธิผ่ำน

ทำงเว็บไซต์ของผู้ให้บริกำร 

๙.๗.๔ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรจะต้องได้รับกำรยืนยันโดยกำรลงนำมใน

สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๙.๘ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะสั้น แบบ Firm 

๙.๘.๑ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะสั้น แบบ Firm ก ำหนดช่วงระยะเวลำ

กำรถือสิทธิ ๓ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ ของเดือนปฏิทิน (รวมวันที่ ๑) และสิ้นสุด

วันสุดท้ำยของเดือนปฏิทิน  

๙.๘.๒ กำรยื่นค ำร้องขอส ำหรับกำรขอใช้สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะสั้น 

แบบ Firm สำมำรถยื่นได้ตลอดเวลำ ซึ่งผู้ให้บริกำรจะประเมินค ำขอดังกล่ำวทุกเดือน

ตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริกำร  

๙.๘.๓ ผู้ให้บริกำรจะก ำหนดเวลำที่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริกำรเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำสิทธิผ่ำน

ทำงเว็บไซต์ของผู้ให้บริกำร 

๙.๘.๔ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรจะต้องได้รับกำรยืนยันโดยกำรลงนำมใน

สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
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๙.๙ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะกลำง แบบ Firm 

๙.๙.๑ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะกลำง แบบ Firm ก ำหนดช่วง

ระยะเวลำกำรถือสิทธิ ๑ ถึง ๕ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ ของปีปฏิทิน และสิ้นสุดวัน

สุดท้ำยของปีปฏิทิน 

๙.๙.๒ กำรยื่นค ำร้องขอส ำหรับกำรขอใช้สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะ

กลำง แบบ Firm สำมำรถยื่นได้ตลอดเวลำ ซึ่งผู้ให้บริกำรจะประเมินค ำขอดังกล่ำว

ทุกปีตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริกำร  

๙.๙.๓ ผู้ให้บริกำรจะก ำหนดเวลำที่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริกำรเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำสิทธิผ่ำน

ทำงเว็บไซต์ของผู้ให้บริกำร  

๙.๙.๔ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรจะต้องได้รับกำรยืนยันโดยกำรลงนำมใน

สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๙.๑๐ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะยำว แบบ Firm 

๙.๑๐.๑ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะยำว แบบ Firm ก ำหนดช่วงระยะเวลำ

กำรถือครองสิทธิตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ของปีปฏิทิน และสิ้นสุดวัน

สุดท้ำยของปีปฏิทิน 

๙.๑๐.๒ กำรยื่นค ำร้องขอส ำหรับกำรขอใช้สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระยะยำว 

แบบ Firm สำมำรถยื่นได้ตลอดเวลำ ซึ่งผู้ให้บริกำรจะประเมินค ำขอดังกล่ำวทุกปี 

ตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริกำร 

๙.๑๐.๓ ผู้ให้บริกำรจะก ำหนดเวลำที่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริกำรเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำสิทธิผ่ำน

ทำงเว็บไซต์ของผู้ให้บริกำร  

๙.๑๐.๔ สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรจะต้องได้รับกำรยืนยันโดยกำรลงนำมใน

สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
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๙.๑๑ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่ยังเหลืออยู่ 

๙.๑๑.๑ ผู้ให้บริกำรต้องท ำกำรเก็บบันทึกสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่มีอยู่ 

และต้องประกำศสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรส่งก๊ำซ ๕ ปี (รวมปี

ปัจจุบัน) ในวันแรกของทุกเดือน มีรำยละเอียดดังนี้ 

ก. จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกที่เหมำะสมในกำรน ำก๊ำซเข้ำและน ำก๊ำซออกจำกระบบ

ส่งก๊ำซบนบก 

ข. ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสูงสุดของระบบท่อในระบบส่งก๊ำซบนบก มีหน่วย

เป็น MMBtu/d 

ค. ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรท่ีได้จัดสรรให้กับ Firm และ Non-Firm มีหน่วย

เป็น MMBtu/d 

ง. ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรท่ียังเหลืออยู่จำก Firm ของแต่ละเขตหรือระบบท่อ

ในระบบส่งก๊ำซบนบก เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถขอใช้สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำร มีหน่วยเป็น MMBtu/d 

จ. ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรท่ียังเหลืออยู่จำก Non-Firm ของแต่ละเขตในระบบ

ส่งก๊ำซบนบกเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถขอใช้สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำร มีหน่วยเป็น MMBtu/d 

๙.๑๑.๒ ส ำหรับกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรตำมข้อที่ ๙.๑๑.๑ ผู้ให้บริกำร

จะต้องค ำนึงถึง 

ก. ปริมำณก๊ำซส ำรองในท่อส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบก ที่ค่ำเฉลี่ย ค่ำต่ ำสุดและ

ค่ำสูงสุด  

ข.  ควำมดันท่ีจุดส่งเข้ำระบบส่งก๊ำซบนบกของผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยที่ค่ำเฉลี่ย ค่ำ

ต่ ำสุดและค่ำสูงสุด  

ค. ควำมดันที่จุดจ่ำยออกระบบส่งก๊ำซบนบกของผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยท่ีค่ำเฉลี่ย ค่ำ

ต่ ำสุดและค่ำสูงสุด  
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ง. ปริมำณกำรใช้ก๊ำซรำยวันและรำยชั่วโมงที่จุดส่งเข้ำและจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซ

บนบกที่ค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดและสูงสุด  

จ. ข้อจ ำกัดอื่นๆ ของระบบส่งก๊ำซบนบกส ำหรับใช้ในกำรประเมินตำมข้อที่ ๙.๑๑.๑ 

เช่น ทิศทำงกำรไหลของก๊ำซ ทั้งนี้ผู้ให้บริกำรจะต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ

เป็นผู้ปฏิบัติกำรท่ีมีเหตุผลและมีควำมรอบคอบ 

๙.๑๒ กำรต่ออำยุสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ประเภท Firm 

๙.๑๒.๑ หำกผู้ใช้บริกำรที่ถือครองสิทธิ ต้องกำรต่ออำยุกำรถือครองสิทธิต้องแจ้งผู้ให้บริกำร

ทรำบภำยในช่วงเวลำตำมที่ก ำหนดในสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

หรือเป็นไปตำมประกำศของผู้ให้บริกำร โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถถือครองสิทธิทั้งหมด

หรือบำงส่วนก็ได้ ตำมประเภทที่ก ำหนดไว้ในข้อที่ ๙.๗ ถึง ๙.๑๐ 

๙.๑๓ กำรคืนสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๙.๑๓.๑ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถแจ้งผู้ให้บริกำร ในกำรคืนสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรบำงส่วนหรือทั้งหมด ให้กับผู้ใช้บริกำรรำยอื่นได้ 

๙.๑๓.๒ ผู้ใช้บริกำรรำยเดิมที่ได้รับกำรจัดสรรควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร จะต้อง

รับผิดชอบค่ำบริกำรและควำมรับผิดชอบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรท่ีได้คืนสิทธิไปแล้ว จนกว่ำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรนั้นจะได้จัดสรร

ให้กับผู้ใช้บริกำรรำยใหม่ 

๙.๑๓.๓ ผู้ใช้บริกำรท่ีคืนสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสำมำรถก ำหนดช่วงเวลำ

และปริมำณควำมสำมำรถนกำรให้บริกำร ที่ให้น ำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรใน

ส่วนดังกล่ำวไปท ำกำรจัดสรรใหม่ 

๙.๑๓.๔ สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสำมำรถแก้ไขได้ เนื่องจำกมีกำรจัดสรร

สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรนั้น ในบำงส่วนหรือทั้งหมดให้กับ

ผู้ใช้บริกำรรำยใหม่ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริกำร 
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๙.๑๓.๕ ผู้ให้บริกำรจะต้องท ำกำรปรับทะเบียนสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรให้

เป็นปัจจุบัน ตำมกำรจัดสรรสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของผู้ใช้บริกำร

แต่ละรำย 

๙.๑๔ กำรซื้อขำยสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๙.๑๔.๑ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถโอนสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทั้งหมดหรือ

บำงส่วนให้กับผู้ใช้บริกำรรำยอื่น หลังจำกที่ได้ท ำสัญญำระหว่ำงกันแล้ว 

๙.๑๔.๒ ช่วงเวลำในกำรโอนสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร จะต้องโอนตำมหน่วย

ของเวลำตำมประเภทของสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๙.๑๔.๓ เมื่อผู้ใช้บริกำรต้องกำรโอนสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรที่

โอนสิทธิและผู้ใช้บริกำรที่รับโอนสิทธิต้องแจ้งให้ผู้ให้บริกำรทรำบ ดังรำยละเอียด

ต่อไปนี ้

ก. ชื่อของผู้ใช้บริกำรท่ีโอนสิทธิและผู้ใช้บริกำรท่ีรับโอนสิทธิ 

ข. ปริมำณของสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่ต้องกำรโอน 

ค. จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกที่เกี่ยวข้อง และ 

ง. ช่วงระยะเวลำที่กำรโอนจะมีผลบังคับใช้ 

๙.๑๔.๔ ผู้ให้บริกำรต้องพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำตอบรับหรือปฏิเสธกำรขอโอนสิทธิ

กำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรต่อผู้โอนและผู้รับโอนให้ทรำบภำยใน ๑๔ วัน 

นับจำกวันท่ีได้รับค ำร้องขอโอนสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ผู้

ให้บริกำรสำมำรถปฏิเสธค ำร้องได้ให้กรณีผู้ใช้บริกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 

๙.๑๔.๕ สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสำมำรถแก้ไขได้ เนื่องจำกมีกำรซ้ือ-ขำย

สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ทั้งน้ีขึ้นกับดุลพินิจของผู้ให้บริกำร 

๙.๑๔.๖ ควำมรับผิดชอบตำมข้อผูกพันสัญญำจะยังคงอยู่กับผู้ใช้บริกำรเดิมที่ถือสิทธิกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
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๙.๑๔.๗ ผู้ให้บริกำรจะต้องท ำกำรปรับทะเบียนสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรให้

เป็นปัจจุบันเพื่อแสดงถึงกำรจัดสรรสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของ

ผู้ใช้บริกำรแต่ละรำย 

๙.๑๕ กำรเสียสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๙.๑๕.๑ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำ ที่จุดส่งเข้ำน้อยกว่ำ 

๕๐% ของสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm ในแต่ละเดือน เป็น

เวลำ ๑๒ เดือนต่อเนื่อง ผูใ้ห้บริกำรอำจจะน ำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ๕๐% 

ของควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรท่ีไม่ได้ใช้งำนในเดือนท่ีมีกำรใช้สิทธิควำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำรสูงสุด ไปจัดสรรให้กับผู้ใช้บริกำรรำยอื่น ที่มีควำมประสงค์จะใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรดังกล่ำว ทั้งน้ีกำรค ำนวณควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรท่ีไม่ได้ใช้ จะค ำนึงถึงสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรโดยรวม

ทั้งหมดของผู้ใช้บริกำรที่แต่ละจุดส่งเข้ำของระบบท่อส่งก๊ำซบนบก ทั้งน้ีอำจอนุโลม

ให้ค ำนวณรวมเป็นกลุ่มของจุดส่งเข้ำหลำยจุดซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน โดยต้องระบุใน

สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๙.๑๕.๒ ผู้ใช้บริกำรท่ีจะต้องเสียสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำก๊ำซตำม

ข้อที่ ๙.๑๕.๑ จะเสียสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำ ซึ่งปรับ

ด้วย Shrinkage Factor แล้ว ผู้ใช้บริกำรจะต้องแจ้งต ำแหน่งจุดจ่ำยออกและปริมำณ

ที่เสียสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่จุดจ่ำยออกแต่ละจุดแก่ผู้ให้บริกำร 

๙.๑๕.๓ ในกรณีท่ีผู้ใช้บริกำรที่จะต้องเสียสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสำมำรถ

แสดงเหตุผลให้ผู้ให้บริกำรเห็นได้ว่ำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรส่วนที่ไม่ใช้

ดังกล่ำว จ ำเป็นต้องมีไว้ เพื่อรองรับกำรชะงักของอุปทำนท่ีอำจเกิดขึ้น  สิทธิกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรดังกล่ำวอำจน ำมำจัดสรรให้ผู้ใช้บริกำรเป็น Non-Firm  

๙.๑๕.๔ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรที่จะต้องเสียสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสำมำรถ

แสดงเหตุผลให้ผู้ให้บริกำรเห็นได้ว่ำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรส่วนที่ไม่ใช้

ดังกล่ำวจ ำเป็นต้องมีไว้เพื่อรองรับประมำณกำรควำมเติบโตของควำมต้องกำรกำรใช้

ก๊ำซธรรมชำติ ภำยในระยะเวลำ ๕ ปี นับจำกปัจจุบัน สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถใน
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กำรให้บริกำรดังกล่ำวอำจน ำมำจัดสรรใหม่ เป็นประเภทระยะสั้น แบบ Firm หรือ 

ระยะกลำง แบบ Firm 

๙.๑๕.๕ ผู้ใช้บริกำรท่ีถือครองสิทธิกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำรส่งก๊ำซรำยเดิมจะต้อง

รับผิดชอบต่อค่ำบริกำรและควำมรับผิดชอบทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถใน

กำรให้บริกำรที่ได้เสียสิทธิไปแล้ว จนกว่ำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรส่วนนั้นจะ

ได้รับจัดสรรให้กับผู้ใช้บริกำรรำยใหม่  

๙.๑๕.๖ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรรำยเดิมที่ถือครองสิทธิในกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

ได้ใช้สิทธิตำมข้อที่ ๙.๑๕.๓ หรือ ๙.๑๕.๔ ในกรณีที่มีส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำบริกำรท่ี

ผู้ใช้บริกำรรำยใหม่ต้องช ำระกับค่ำบริกำรที่ผู้ใช้บริกำรรำยเดิมต้องช ำระ ผู้ใช้บริกำร

รำยเดิมจะต้องรับผิดชอบในกำรช ำระเงินส่วนต่ำงส ำหรับควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรท่ีน ำไปจัดสรรใหม่ดังกล่ำวด้วย  

๙.๑๕.๗ สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสำมำรถแก้ไขได้ เนื่องจำกมีกำร

เปลี่ยนแปลงบำงส่วนหรือทั้งหมดของสิทธิในกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

ของผู้ใช้บริกำรตำมข้อที่ ๙.๑๕.๑ ถึง ๙.๑๕.๔ ขึ้นกับดุลพินิจของผู้ให้บริกำร 

๙.๑๕.๘ ผู้ให้บริกำรต้องปรับข้อมูลสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่มีอยู่ให้เป็น

ปัจจุบัน เพื่อปรับกำรจัดสรรควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรให้ถูกต้อง  
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บทที่ ๑๐ Nomination และแผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซ 

๑๐.๑ บทน ำ 

๑๐.๑.๑ Nomination มี ๓ ประเภท ดังนี้ 

ก. Nomination ที่จุดส่งเข้ำของระบบส่งก๊ำซบนบก ผู้ใช้บริกำรจะต้องแจ้งปริมำณ
กำรน ำก๊ำซเข้ำระบบส่งก๊ำซบนบกให้แก่ผู้ให้บริกำร ตำมสิทธิกำรใช้
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรท่ีได้รับจัดสรรจำกผู้ให้บริกำร ทั้งแบบ Firm และ 
Non-Firm 

ข. Nomination ที่จุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบก ผู้ใช้บริกำรจะต้องแจ้งปริมำณ
กำรน ำก๊ำซออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบกให้แก่ผู้ให้บริกำร ตำมสิทธิกำรใช้
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรท่ีได้รับจัดสรรจำกผู้ให้บริกำร ทั้งแบบ Firm และ 
Non-Firm 

ค. Nomination ส ำหรับกำรรับฝำกก๊ำซ ผู้ใช้บริกำรจะต้องแจ้งปริมำณกำรน ำเข้ำ 
ปริมำณกำรฝำกก๊ำซ และปริมำณกำรน ำก๊ำซออก ให้แก่ผู้ให้บริกำรที่สอดคล้อง
กับควำมสำมำรถในกำรรับฝำกก๊ำซรำยวัน 

๑๐.๑.๒ ผู้ให้บริกำรจะต้องรวบรวม Nomination ที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำร โดยผู้ให้บริกำร
จะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซรำยอำทิตย์และรำยวัน โดยค ำนึงถึงข้อจ ำกัด
ของระบบส่งก๊ำซบนบก 

๑๐.๑.๓ เมื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรรับส่งก๊ำซแล้ว ผู้ให้บริกำรจะต้องแจ้งยืนยัน 
Nomination ให้แก่ผู้ใช้บริกำรทุกรำย ซึ่งจะประกอบด้วย ปริมำณก๊ำซ Nomination 
รำยวัน ส ำหรับจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกในแต่ละช่วงเวลำ และปริมำณกำรฝำกก๊ำซ
ในระบบส่งก๊ำซบนบก 

๑๐.๒ บทบัญญัติทั่วไปของ Nomination 

๑๐.๒.๑ รูปแบบเอกสำร Nomination ส ำหรับรำยสัปดำห์และรำยวัน จะต้องมีรำยละเอียด 
ดังนี้ 

ก. ชื่อ ของผู้ใช้บริกำร  

ข. ชื่อ ของผู้ใช้ก๊ำซ ณ จุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบก 
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ค. ปริมำณกำรน ำก๊ำซเข้ำและปริมำณกำรน ำก๊ำซออก ณ จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออก
แต่ละจุด ในแต่ละช่วงระยะเวลำของ Nomination โดยมีหน่วยเป็น MMBtu/d  

ง. ปริมำณกำรน ำก๊ำซเข้ำหรือปริมำณกำรน ำก๊ำซออกที่เกี่ยวข้องกับกำรฝำกก๊ำซใน
ระบบส่งก๊ำซบนบก 

จ. คุณภำพก๊ำซ ณ จุดส่งเข้ำต้องเป็นไปตำมภำคผนวก ๓ และ 

ฉ. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกำรฝำกก๊ำซ เป็นไปตำมตำมข้อที่ ๑๐.๕ 

๑๐.๒.๒ Nomination รำยวัน ส ำหรับแต่ละจุดส่งเข้ำ และจุดจ่ำยออก ของระบบส่งก๊ำซบนบก 
จะต้องไม่เกินควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวันตำมสัญญำ  

๑๐.๒.๓ ผู้ใช้บริกำรไม่ต้องแจ้งปริมำณกำรน ำก๊ำซเข้ำและปริมำณกำรน ำก๊ำซออกส ำหรับจุด
เชื่อมต่อระหว่ำงเขต 

๑๐.๒.๔ ส ำหรับเขตผสมคุณภำพก๊ำซ ผู้ใช้บริกำรจะต้องระบุปริมำณก๊ำซ และคุณภำพก๊ำซที่
จะน ำก๊ำซเข้ำ ณ แต่ละจุดส่งเข้ำ เพิ่มเติมจำกข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อที่ ๑๐.๒.๑ โดยที่ผู้
ให้บริกำรจะยืนยัน Nomination ก็ต่อเมื่อก๊ำซท่ีน ำเข้ำแต่ละจุดส่งเข้ำ เมื่อผสมแล้วมี
คุณภำพตรงตำมข้อที่ ๑๑.๒ 

๑๐.๒.๕ Nomination รำยชั่วโมง จะต้องไม่มำกกว่ำปริมำณก๊ำซรำยชั่วโมงสูงสุด ที่ระบุไว้
ตำมสัญญำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ณ จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกใดๆ และยอด
รวมของ Nomination รำยช่ัวโมงในวันก๊ำซใดๆ ต้องไม่เกินสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำรตำมสัญญำส ำหรับวันก๊ำซน้ันๆ  

๑๐.๓ Nomination รำยสัปดำห์ และแผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซ ณ จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก 

๑๐.๓.๑ ผู้ใช้บริกำรจะต้องส่ง Nomination รำยสัปดำห์ให้แก่ผู้ให้บริกำร ภำยในเวลำ   
๑๕.๐๐ น. ของทุกวันศุกร ์โดยเร่ิมตั้งแต่ ๐๐.๐๐ น. ของวันอำทิตย์ถัดไป 

๑๐.๓.๒ ช่วงระยะเวลำส ำหรับ Nomination รำยสัปดำห์ต้องระบุเป็นข้อมูลปริมำณก๊ำซรำยวัน 

๑๐.๓.๓ ผู้ให้บริกำรจะต้องยืนยันหรือปฏิเสธ Nomination รำยสัปดำห์ของผู้ใช้บริกำร ภำยใน 
๓ ชั่วโมงหลังจำกเวลำก ำหนดส่ง Nomination รำยสัปดำห์ 
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๑๐.๓.๔ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรปฏิเสธ Nomination รำยสัปดำห์ของผู้ใช้บริกำรแล้วนั้น 
ผู้ใช้บริกำรจะต้องส่ง Nomination รำยสัปดำห์ใหม่ ภำยในเวลำ ๒๑.๐๐ น. ของวัน
เดียวกัน 

๑๐.๓.๕ ผู้ให้บริกำรจะต้องยืนยันหรือปฏิเสธ Nomination รำยสัปดำห์ใหม่ของผู้ใช้บริกำร 
ภำยใน ๓ ชั่วโมงหลังจำกเวลำก ำหนดส่ง Nomination รำยสัปดำห์ใหม่ 

๑๐.๓.๖ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรเห็นว่ำ Nomination รำยสัปดำห์ใหม่ของผู้ใช้บริกำรไม่
สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของผู้ให้บริกำร ผู้ให้บริกำรจะต้องท ำกำรแก้ไข 
Nomination รำยสัปดำห์ใหม่ และยืนยันกับผู้ใช้บริกำร 

๑๐.๓.๗ ภำยในเวลำ ๒๓.๕๙ น. ของวันศุกร์ในแต่ละสัปดำห์ ผู้ให้บริกำรจะต้องแจ้ง
ผู้ใช้บริกำรทรำบถึงปริมำณก๊ำซในแผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซที่น ำเข้ำระบบส่งก๊ำซ 
บนบก ณ จุดส่งเข้ำแต่ละจุด และปริมำณก๊ำซในแผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซท่ีน ำออก
จำกระบบส่งก๊ำซบนบก ณ จุดจ่ำยออกแต่ละจุด ส ำหรับระยะเวลำ ๗ วันโดยเริ่มจำก
วันอำทิตย์ถัดไป (“แผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซรำยสัปดำห์”) 

๑๐.๔ Nomination รำยวัน และ แผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซ ณ จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก 

๑๐.๔.๑ ผู้ใชบ้ริกำรจะต้องส่ง Nomination รำยวันให้แก่ผู้ให้บริกำร ภำยในเวลำ ๑๘.๐๐ น. 
ของวันก่อนวันก๊ำซ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลำ ๐๐.๐๐ น. 

๑๐.๔.๒ ช่วงระยะเวลำส ำหรับ Nomination รำยวัน จะต้องระบุเป็นข้อมูลปริมำณก๊ำซรำย
ชั่วโมง 

๑๐.๔.๓ ผู้ให้บริกำรจะต้องยืนยันหรือปฏิเสธ Nomination รำยวัน ของผู้ใช้บริกำร ภำยใน ๒ 
ชั่วโมงหลังจำกเวลำก ำหนดส่ง Nomination รำยวัน 

๑๐.๔.๔ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำร ปฏิเสธ Nomination รำยวันของผู้ใช้บริกำรแล้วนั้น ผู้ใช้บริกำร
จะต้องส่ง Nomination รำยวันใหม่ภำยใน ๒๒.๐๐ น. ของวันเดียวกัน 

๑๐.๔.๕ ผู้ให้บริกำรจะต้องยืนยันหรือปฏิเสธ Nomination รำยวันฉบับแก้ไขของผู้ใช้บริกำร 
ภำยใน ๒ ชั่วโมงหลังจำกเวลำก ำหนดส่ง Nomination รำยวันใหม่ 

๑๐.๔.๖ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำร เห็นว่ำ Nomination รำยวันฉบับแก้ไข ของผู้ใช้บริกำรไม่
สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของผู้ให้บริกำร ผู้ให้บริกำรต้องท ำกำรแก้ไข 
Nomination รำยวันใหม่ และยืนยันกับผู้ใช้บริกำร 
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๑๐.๔.๗ ภำยในเวลำ ๒๓.๕๙ น. ของวันเดียวกันน้ัน ผู้ให้บริกำรจะต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบ
ถึงปริมำณก๊ำซในแผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซท่ีน ำเข้ำระบบส่งก๊ำซบนบก ณ จุดส่งเข้ำ
แต่ละจุด และปริมำณก๊ำซในแผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซที่น ำออกจำกระบบส่งก๊ำซบน
บก ณ จุดส่งออกแต่ละจุด ส ำหรับแต่ละชั่วโมงของวันก๊ำซถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ 
๐๐.๐๐ น.  

๑๐.๔.๘ ผู้ให้บริกำรมีสิทธิขอให้ผู้ใช้บริกำรท ำกำรปรับปรุง Nomination รำยวันโดยค ำนึงถึง
ควำมจ ำเป็น และข้อจ ำกัดด้ำนเสถียรภำพของระบบส่งก๊ำซบนบกเป็นหลัก 

๑๐.๕ Nomination รำยวันและรำยสัปดำห์ และแผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซ ส ำหรับกำรฝำกก๊ำซ 

๑๐.๕.๑ ผู้ใช้บริกำรจะต้องส ำรองปริมำณก๊ำซขั้นต่ ำในระบบส่งก๊ำซบนบก และอำจใช้
ควำมสำมำรถในกำรส ำรองก๊ำซที่เหลือในกำรฝำกก๊ำซ 

๑๐.๕.๒ ผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้ก ำหนดปริมำณก๊ำซส ำรองขั้นต่ ำส ำหรับผู้ใช้บริกำรแต่ละรำย 
โดยค ำนวณจำกปริมำณ Nomination ของผู้ใช้บรกิำรรำยน้ันๆ และผู้ให้บริกำรจะ
ตรวจสอบและแจ้งปริมำณก๊ำซส ำรองขั้นต่ ำส ำหรับผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยก่อนเริ่ม
เดือนถัดไป 

๑๐.๕.๓ ผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยจะต้องท ำแจ้ง Nomination ส ำหรับปริมำณก๊ำซส ำรองขั้นต่ ำ 
และปริมำณกำรฝำกก๊ำซเพิ่มเติม ในกรณีที่ต้องกำรส ำรองก๊ำซในระบบส่งก๊ำซบนบก
เป็นกำรช่ัวครำว 

๑๐.๕.๔ ผู้ใช้บริกำรจะต้องแจ้ง Nomination ส ำหรับปริมำณกำรฝำกก๊ำซในระบบส่งก๊ำซบน
บกทุกวัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ก. ปริมำณกำรน ำเข้ำก๊ำซเพื่อใช้เป็นปริมำณก๊ำซส ำรอง 

ข. ปริมำณก๊ำซส ำรองที่น ำออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบก 

ค. ปริมำณก๊ำซส ำรองในระบบส่งก๊ำซบนบกที่ต้องกำร ณ สิ้นสุดวันก๊ำซ โดยอ้ำงอิง
จำกก๊ำซส ำรองในระบบส่งก๊ำซบนบกก่อนวันก๊ำซ Nomination ของปริมำณก๊ำซที่
น ำเข้ำและ Nomination ของปริมำณก๊ำซส ำรองในระบบที่น ำออก 

๑๐.๕.๕ บริกำรรับฝำกก๊ำซเป็นกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรแบบ Non-Firm ซึ่งผู้ให้บริกำรจะ
มีสิทธิยืนยัน แก้ไข หรือปฏิเสธ ปริมำณกำรฝำกก๊ำซ โดยขึ้นกับข้อจ ำกัดด้ำนกำร
ปฏิบัติกำรของระบบส่งก๊ำซบนบก 
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๑๐.๕.๖ ปริมำณกำรฝำกก๊ำซท้ังรำยวันและรำยสัปดำห์ จะอยู่ภำยใต้ข้อผูกพันเดียวกับที่ระบุ
ไว้ในข้อที่ ๑๐.๓.๑ ถึง ๑๐.๓.๖. และ ๑๐.๔.๑ ถึง ๑๐.๔.๖ ตำมล ำดับ 

๑๐.๕.๗ กำรค ำนวณค่ำบริกำรรับฝำกก๊ำซจะเป็นตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๑๕.๒.๕  

๑๐.๕.๘ ในกรณีที่ปริมำณกำรฝำกก๊ำซรวมของผู้ใช้บริกำรทุกรำยเกินกว่ำควำมสำมำรถใน
กำรรับฝำกก๊ำซรำยวันท่ีมีอยู่ ปริมำณกำรฝำกก๊ำซของผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยจะถูก
จัดสรรให้กับผู้ใช้บริกำร ด้วยวิธีกำรแบ่งตำมสัดส่วนปริมำณกำรน ำก๊ำซเข้ำเพื่อฝำก
ก๊ำซรำยวัน 

 

𝐴𝐿𝐶𝑆𝑥,𝑑 = 𝐷𝐿𝐶𝑑 ×
𝐷𝐺𝑄𝑁𝑜𝑚,𝑆𝑥,𝑑

∑ 𝐷𝐺𝑄𝑁𝑜𝑚,𝑆𝑥,𝑑
𝑛
𝑆𝑥=1

 

โดยท่ี: 

𝐴𝐿𝐶𝑆𝑥,𝑑 คือ ปริมำณกำรฝำกก๊ำซท่ีผู้ให้บริกำรตอบยืนยัน ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x 

ในวันก๊ำซ d 

𝐷𝐿𝐶𝑑  คือ ควำมสำมำรถในกำรรับฝำกก๊ำซรำยวันของระบบส่งก๊ำซบนบก ใน
วันก๊ำซ d  

𝐷𝐺𝑄𝑁𝑜𝑚,𝑆𝑥,𝑑 คือ ปริมำณกำรฝำกก๊ำซ รำยวัน ทีผู่้ใช้บริกำร x แจ้งขอใช้บริกำรฝำก
ก๊ำซ ส ำหรับวันก๊ำซ d 

𝑛   คือ จ ำนวนของผู้ใช้บริกำรที่แจ้งขอใช้บริกำรฝำกก๊ำซ  

๑๐.๕.๙. ผู้ให้บริกำรมีสิทธิในกำรแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทุกรำยปรับเปลี่ยนปริมำณก๊ำชส ำรองใน
ระบบส่งก๊ำซบนบก โดยค ำนึงถึงข้อจ ำกัดของระบบส่งก๊ำซบนบก 

๑๐.๖ กำรไม่สำมำรถส่ง Nomination  

๑๐.๖.๑. ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรส่ง  Nomination รำยสัปดำห์แล้ว  ตำมข้อ ๑๐.๓  แต่ไม่ส่ง 
Nomination รำยวัน ภำยในก ำหนดเวลำที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐.๔.๑  ผู้ให้บริกำรจะ
พิจำรณำ Nomination รำยวันของผู้ใช้บริกำรซึ่งส่ง Nomination ครบถ้วนก่อนตำม
สิทธิที่ระบุในสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm   แล้วจึง
พิจำรณำให้บริกำรส ำหรับผู้ใช้บริกำรที่ไม่ส่ง Nomination รำยวันนั้น  ตำมสิทธิที่ระบุ
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ในสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm แล้วจึงพิจำรณำกำร
ให้บริกำรแบบ Non-Firm  ตำมล ำดับกำรส่ง Nomination ต่อไป 

๑๐.๖.๒. ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรไม่สำมำรถส่ง Nomination รำยสัปดำห์ภำยในก ำหนดเวลำที่
ระบุไว้ในข้อที่ ๑๐.๓.๑ และพลำดกำรส่ง Nomination รำยวันภำยในก ำหนดเวลำที่
ระบุไว้ในข้อที่ ๑๐.๔.๑  และไม่ส่ง Nomination รำยวันท่ีเกี่ยวข้องกับกำรฝำกก๊ำซใน
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซรำยวันของสัปดำห์ดังกล่ำว ผู้ให้บริกำรจะปรับให้
ปริมำณ Nomination ตลอดช่วง ๗ วัน ให้เป็น 0 MMBtu 

๑๐.๖.๓. ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรไม่ส่ง Nomination รำยสัปดำห์ภำยในก ำหนดเวลำที่ระบุไว้ใน 
๑๐.๓.๑ กำรส่ง Nomination รำยวันของสัปดำห์ดังกล่ำวจะได้รับกำรพิจำรณำหลัง 
Nomination รำยวันของผู้ใช้บริกำรรำยอื่น   

๑๐.๗ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 

ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรรับส่งก๊ำซรำยวัน และรำยสัปดำห์ ผู้ให้บริกำรจะพิจำรณำสิทธิกำร

ใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm ก่อนสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

แบบ Non-Firm  



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๘๙ 

 

บทที่ ๑๑ ข้อก ำหนดคุณสมบัติก๊ำซ 

๑๑.๑ บทน ำ 

เนื้อหำของบทที ่๑๑ จะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริกำรท่ีน ำก๊ำซเข้ำที่จุดส่งเข้ำและน ำก๊ำซออกจำกจุด

จ่ำยออกของระบบท่อส่งก๊ำซบนบก 

๑๑.๒ ข้อก ำหนดส ำหรับจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก 

๑๑.๒.๑ ข้อก ำหนดคุณสมบัติก๊ำซส ำหรับจุดส่งเข้ำ 

ก. ผู้ใช้บริกำรต้องน ำเข้ำก๊ำซที่มีคุณภำพคงที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซท่ี

จุดส่งเข้ำ 

ข. ทีจุ่ดส่งเข้ำในเขตผสมคุณภำพก๊ำซบนบก ฝั่งตะวันออก ผู้ใช้บริกำรต้องน ำเข้ำ

ก๊ำซที่มีคุณภำพเป็นไปตำมข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซของเขตผสมคุณภำพก๊ำซบน

บก ฝั่งตะวันออก ตำมที่ระบุในภำคผนวก ๓ 

ค. ทีจุ่ดส่งเข้ำในเขตผสมคุณภำพก๊ำซบนบก ฝั่งตะวันตก ผู้ใช้บริกำรต้องน ำเข้ำก๊ำซ

ที่มีคุณภำพเป็นไปตำมข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซของเขตผสมคุณภำพก๊ำซบนบก 

ฝั่งตะวันตก ตำมที่ระบุในภำคผนวก ๓ 

ง. ทีจุ่ดส่งเข้ำในเขตส่งมอบก๊ำซบนบก ฝั่งตะวันออก ผู้ใช้บริกำรต้องน ำเข้ำก๊ำซท่ีมี

คุณภำพเป็นไปตำมข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซท่ีของเขตส่งมอบก๊ำซบนบก ฝั่ง

ตะวันออก ตำมที่ระบุในภำคผนวก ๓ 

จ. ทีจุ่ดส่งเข้ำในเขตส่งมอบก๊ำซบนบก ฝั่งตะวันตก ผู้ใช้บริกำรต้องน ำเข้ำก๊ำซท่ีมี

คุณภำพเป็นไปตำมข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซของเขตส่งมอบก๊ำซบนบก ฝั่ง

ตะวันตก ตำมที่ระบุในภำคผนวก ๓ 

ฉ. ทีจุ่ดเชื่อมต่อในเขตส่งมอบก๊ำซบนบก ฝั่งตะวันออก และ/หรือฝั่งตะวันตก 

ผู้ใช้บริกำรต้องน ำเข้ำก๊ำซที่มีคุณภำพเป็นไปตำมข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซของเขต

ส่งมอบก๊ำซบนบก ฝั่งตะวันออกและ/หรือฝั่งตะวันตก ตำมที่ระบุในภำคผนวก ๓ 
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ช. เพิ่มเติมจำกข้อที่ ๑๑.๒.๑.ข, ๑๑.๒.๑.ค, ๑๑.๒.๑.ง, ๑๑.๒.๑.จ  และ ๑๑.๒.๑.ฉ 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำที่จุดส่งเข้ำมำกกว่ำหนึ่งเส้นท่อ ให้ถือว่ำคุณภำพ

ก๊ำซทีผู่้ใช้บริกำรน ำเข้ำ เป็นไปตำมข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซก็ต่อเมื่อ ผลรวม

คุณภำพก๊ำซของทุกเส้นท่อที่จุดส่งเข้ำนั้นๆ เป็นไปตำมข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซ 

ซ. เพิ่มเติมจำกข้อที่ ๑๑.๒.๑.ข  ๑๑.๒.๑.ค  ๑๑.๒.๑.ง  ๑๑.๒.๑.จ  และ ๑๑.๒.๑.ฉ  

ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำเขตผสมคุณภำพก๊ำซมำกกว่ำหนึ่งจุดส่งเข้ำ ให้

ถือว่ำคุณภำพก๊ำซทีผู่้ใช้บริกำรน ำเข้ำเป็นไปตำมข้อหนดคุณภำพก๊ำซ หำก

ผลรวมคุณภำพก๊ำซทุกจุดส่งเข้ำของเขตผสมคุณภำพก๊ำซ เป็นไปตำมข้อก ำหนด

คุณภำพก๊ำซของเขตส่งมอบที่เชื่อมต่อกับเขตผสมคุณภำพก๊ำซ นั้นซึ่งสำมำรถ

ค ำนวณคุณสมบัติของก๊ำซผสมได้ดังนี้ 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑀𝑖𝑛𝑗,𝑝,𝑙 <
∑ (�̇�𝑖,𝑙 × 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑗,𝑘,𝑙)

𝑛
𝑖=1

∑ �̇�𝑖,𝑙
𝑛
𝑖=1

< 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑀𝑎𝑥𝑗,𝑝,𝑙  

โดย 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑗,𝑘,𝑙 คือ คุณภำพ 𝑗 (ไม่รวม ดัชนีวอบบี้) ของก๊ำซท่ีน ำเข้ำที่จุดส่ง

เข้ำ 𝑖 ของเขตกำรผสม 𝑘 ณ ช่วงเวลำกำรวัด 𝑙  

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑀𝑖𝑛𝑗,𝑝,𝑙 คือ คุณภำพต่ ำสุดที่ยอมรับได้ 𝑗 (ไม่รวม ดัชนีวอบบี้) ของ

เขตส่งมอบ p ที่เชื่อมต่อ ณ ช่วงเวลำกำรวัด 𝑙  

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑀𝑎𝑥𝑗,𝑝,𝑙 คือ คุณภำพสูงสุดที่ยอมรับได้ 𝑗 (ไม่รวม ดัชนีวอบบี้) ของเขต

ส่งมอบ 𝑝 ที่เชื่อมต่อ ณ ช่วงเวลำกำรวัด 𝑙  

�̇�𝑖,𝑙  คือ ปริมำณก๊ำซที่ส่งเข้ำที่จุดส่งเข้ำ 𝑖 ณ ช่วงเวลำกำรวัด 𝑙 

𝑛  คือ จ ำนวนของจุดส่งเข้ำ 

และ 

𝑊𝐼_𝑀𝑖𝑛𝑝,𝑙 <
∑ (�̇�𝑖,𝑙 × 𝐻𝑉𝑖,𝑘,𝑙)𝑛

𝑖=1

√∑ (�̇�𝑖,𝑙 × 𝑅𝐷𝑖,𝑘,𝑙) × ∑ �̇�𝑖,𝑙
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

< 𝑊𝐼_𝑀𝑎𝑥𝑝,𝑙 
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โดย 

𝐻𝑉𝑖,𝑘,𝑙 คือ ค่ำควำมร้อนของก๊ำซน ำเข้ำ ที่จุดส่งเข้ำ 𝑖 ของเขตกำรผสม 𝑘 ที่

ช่วงเวลำกำรวัด 𝑙 

𝑅𝐷𝑖,𝑘,𝑙  คือ ควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ของก๊ำซน ำเข้ำ ที่จุดส่งเข้ำ 𝑖 ของเขตกำร

ผสม 𝑘 ที่ช่วงเวลำกำรวัด 𝑙  

𝑊𝐼_𝑀𝑖𝑛𝑝,𝑙 คือ ค่ำดัชนีวอบบี้ต่ ำสุดที่ยอมรับได้ ของเขตส่งมอบ p ที่เชื่อมต่อ ที่

ช่วงเวลำกำรวัด 𝑙  

𝑊𝐼_𝑀𝑎𝑥𝑝,𝑙  คือ ค่ำดัชนีวอบบี้สูงสุดที่ยอมรับได้ ของเขตส่งมอบ p ที่เชื่อมต่อ ที่ 

ช่วงเวลำกำรวัด 𝑙  

คุณสมบัติทั้งหมดรวมถึงดัชนีวอบบี้ของแต่ละเขตได้ก ำหนดไว้ในภำคผนวก ๓.๑ 

๑๑.๒.๒ ข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซส ำหรับจุดจ่ำยออก 

ก. ผู้ให้บรกิำรจะต้องส่งก๊ำซไปยังจุดเชื่อมต่อระหว่ำงเขตผสมคุณภำพก๊ำซบนบกฝั่ง

ตะวันออกกับเขตส่งมอบ โดยท่ีก๊ำซน้ันจะต้องมีคุณภำพเป็นไปตำมคุณภำพก๊ำซของ

เขตส่งมอบ ตำมภำคผนวก ๓  

ข. ผู้ให้บริกำรจะต้องส่งก๊ำซไปยังจุดเชื่อมต่อระหว่ำงเขตกำรผสมก๊ำซบนบกฝั่ง

ตะวันตกกับเขตส่งมอบ โดยทีก่๊ำซนั้นจะต้องมีคุณภำพเป็นไปตำมคุณภำพก๊ำซของ

เขตส่งมอบ ตำมภำคผนวก ๓ 

ค. ผู้ให้บริกำรจะต้องส่งก๊ำซที่มีคุณภำพเป็นไปตำมคุณภำพก๊ำซของเขตส่งมอบ ไปยัง

จุดจ่ำยออกของเขตส่งมอบฝั่งตะวันออก ตำมภำคผนวก ๓ 

ง. ผู้ให้บริกำรจะต้องส่งก๊ำซที่มีคุณภำพเป็นไปตำมคุณภำพก๊ำซของเขตส่งมอบ ไปยัง

จุดจ่ำยออกของเขตส่งมอบฝั่งตะวันตก ตำมภำคผนวก ๓ 
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จ. ผู้ให้บริกำรจะต้องส่งก๊ำซที่มีคุณภำพเป็นไปตำมคุณภำพก๊ำซของเขตส่งมอบ ไปยัง

จุดจ่ำยออกของเขตส่งมอบระบบท่อก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก-ตะวันตก ตำม

ภำคผนวก ๓ 

๑๑.๒.๓ ข้อก ำหนดเกี่ยวกับค่ำควำมดันท่ีจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก 

ก. สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ต้องระบุข้อมูล ดังนี้ 

(๑) ค่ำควำมดันท่ีจุดส่งเข้ำ โดยระบุค่ำเป็นช่วงครอบคลุมตั้งแต่ควำมดันต่ ำสุดถึง

ควำมดันสูงสุด  

(๒) ค่ำควำมดันท่ีจุดจ่ำยออก โดยระบุค่ำเป็นช่วงครอบคลุมตั้งแต่ควำมดันต่ ำสุด

ถึงควำมดันสูงสุด  

ข. ผู้ใช้บริกำรจะต้องน ำส่งก๊ำซที่จุดส่งเข้ำของระบบส่งก๊ำซบนบก ภำยในช่วงของค่ำ

ควำมดันที่ก ำหนด 

ค. ผู้ให้บริกำรจะต้องส่งมอบก๊ำซท่ีจุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบก ภำยในช่วง

ของค่ำควำมดันท่ีก ำหนด 

ง. เพิ่มเติมจำกข้อที่ ๑๑.๒.๓.ค ผู้ให้บริกำรต้องรับผิดชอบในกำรส่งก๊ำซไปท่ีจุดจ่ำย

ออกด้วยค่ำควำมดันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

แต่ทั้งน้ีอัตรำกำรใช้ก๊ำซ ในขณะใดก็ตำม ณ จุดจ่ำยออกนั้น ต้องไม่เกินอัตรำกำร

ใช้ก๊ำซรำยชั่วโมงที่ระบุในสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร และ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซในวันน้ันต้องไม่เกินสิทธิในกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรท่ีผู้ใช้บริกำรถือครองอยู่ ณ จุดจ่ำยออกนั้น 

จ. ผู้ให้บริกำรจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรท่ีได้รับผลกระทบทรำบถึงวันที่จ ำเป็น ที่

จะต้องเปลี่ยนแปลงค่ำควำมดันต่ ำสุดหรือค่ำควำมดันสูงสุดที่จุดจ่ำยออก 

ฉ. อ้ำงอิงตำมบทที่ ๑๗ ผู้ให้บริกำรจะต้องไม่วำงแผนกำรท ำงำนหรือกิจกรรมใดๆ ที่

ต้องลดควำมดันของระบบส่งก๊ำซบนบกจนอยู่ต่ ำว่ำค่ำที่ยอมรับได้หรืออำจส่งผล

กระทบต่อกำรบริกำรขนส่งก๊ำซรวมถึงผลกระทบท่ีจะตำมมำภำยหลัง 

ช. ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ผู้ให้บริกำรจะต้องเรียกร้อง

ค่ำชดเชยควำมเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดที่เกิดขึ้น จำกผู้ใช้บริกำรที่ส่งเข้ำ

ก๊ำซด้วยควำมดันท่ีไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด ดังนี้ 

(๑) ควำมเสียหำยใดๆ  
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(๒) ค่ำเสียโอกำสจำกรำยได้ค่ำผ่ำนท่อ 

(๓) มูลค่ำในกำรฟื้นฟูควำมเสียหำยทำงกำยภำพที่เกิดขึ้นกับระบบท่อส่งบนบก

จำกกำรน ำก๊ำซเข้ำก๊ำซท่ีออกนอกช่วงค่ำควำมดัน และ/หรือ 

(๔) มูลค่ำของกำรด ำเนินงำนตำมบทที่ ๒๑ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประมำทหรือกำร

ละเมิดต่อหน้ำที่ (ตำมกฎหมำยหรืออื่นๆ) ของผู้ให้บริกำร  แต่มิใช่ในกรณี

กำรกระท ำผิดโดยเจตนำของผู้ให้บริกำร  

ซ. ผู้ให้บริกำรจะต้องรวบรวมค่ำชดเชยควำมเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น ตำมข้อ

ที ่๑๑.๒.๓.ช และส่งใบแจ้งหนีไ้ปยังผู้ใช้บริกำรที่ส่งเข้ำก๊ำซออกนอกช่วงค่ำควำม

ดัน 

ฌ. เพิ่มเติมจำกข้อที่ ๑๑.๒.๓.ค ผู้ให้บริกำรไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริกำร ในกรณี

ที่กำรส่งก๊ำซมีควำมดันต่ ำกว่ำค่ำควำมดันต่ ำสุดที่จุดจ่ำยออกตำมที่ผู้ใช้บริกำร

ร้องขอ  

๑๑.๓ กำรแจ้งข้อมูลส ำหรับก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด  

๑๑.๓.๑ ผู้ใช้บริกำรจะต้องแจ้งผู้ให้บริกำรโดยเร็วที่สุด เมื่อพบว่ำก๊ำซของผู้ใช้บริกำรท่ีน ำเข้ำ

ที่จุดส่งเข้ำไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนดหรือมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตำมคุณสมบัติที่

ก ำหนด และผู้ใช้บริกำรจะต้องด ำเนินกำรทุกอย่ำงที่สำมำรถท ำได้ เพื่อช่วยบรรเทำ

ควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น 

๑๑.๓.๒ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรน ำเข้ำก๊ำซท่ีไม่อยู่ในคุณสมบัติโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ให้บริกำรทรำบ

ตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๑๑.๓.๑ นั้น ผู้ให้บริกำรจะต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรท่ีน ำเข้ำก๊ำซ

ดังกล่ำวโดยเร็วที่สุด หลังจำกที่ทรำบเหตุกำรณ์ 

๑๑.๔ กำรปฏิเสธโดยผู้ให้บริกำร เน่ืองจำกกำรน ำเข้ำก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด 

๑๑.๔.๑ ภำยใต้ข้อก ำหนดในข้อที ่๑๑.๕.๓ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรน ำเข้ำก๊ำซท่ีจุดส่งเข้ำไม่อยู่

ในคุณสมบัติที่ก ำหนด ณ เวลำใดๆ ผู้ให้บริกำรสำมำรถใช้ดุลพินิจในกำรปฏิเสธก๊ำซ

ของผู้ใช้บริกำร ดังกล่ำวที่จุดส่งเข้ำนั้น และ/หรืออำจจะด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำร

ปฏิบัติงำน เพื่อก ำจัดก๊ำซดังกล่ำว (เช่น กำรเผำก๊ำซท้ิง และ/หรือกำรปล่อยก๊ำซออก

ในที่ที่เหมำะสม)  
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๑๑.๔.๒ ผู้ให้บริกำรจะต้องเรียกร้องค่ำชดเชยควำมเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดที่เกิดขึ้น 

จำกผู้ใช้บริกำร อันเป็นผลมำจำกผู้ใช้บริกำรน ำเข้ำก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด 

ซึ่งหมำยรวมถึง 

ก. ควำมเสียหำยใดๆ 

ข. ค่ำเสียโอกำสจำกรำยได้ค่ำผ่ำนท่อที่ลดลง 

ค. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดหรือปรับสภำพระบบท่อส่งบนบกที่ได้รับ

ผลกระทบจำกก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด 

ง. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟูควำมเสียหำยทำงกำยภำพที่เกิดขึ้นกับระบบท่อส่งบนบก

จำกกำรรับก๊ำซท่ีไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด และ/หรือ 

จ. ค่ำใช้จ่ำยของกำรด ำเนินกำรตำมที่ระบุในบทที่ ๒๑ จะไม่ค ำนึงถึงควำมประมำท

เลินเล่อหรือกำรละเมิดกำรปฏิบัติหน้ำที่ (ตำมกฎหมำยหรืออื่นๆ) ของผู้ให้บริกำร  

แต่มิใช่ในกรณีของกำรกระท ำผิดโดยเจตนำของผู้ให้บริกำร  

๑๑.๔.๓ ผู้ให้บริกำรจะต้องรวบรวมจำกควำมเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นตำมข้อที่ ๑๑.๔.๑  

และ ๑๑.๔.๒และส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่ำชดเชยควำมเสียหำยของระบบไปยัง

ผู้ใช้บริกำรท่ีน ำเข้ำก๊ำซท่ีไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด 

๑๑.๔.๔ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำร ได้ด ำเนินกำรต่อก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนดอย่ำงทันที 

ตำมค ำสั่งของผู้ให้บริกำร ในส่วนของก๊ำซที่ไม่ได้คุณสมบัติ (รวมถึงค ำสั่งให้จ ำกัด

หรือระงับกำรส่งมอบก๊ำซของผู้ใช้บริกำร) กำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกควำมเสียหำย

และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆโดยผู้ให้บริกำรจำกผู้ใช้บริกำร ภำยใต้ข้อที่ ๑๑.๔.๓ อำจจะได้รับ

กำรยกเว้นตำมดุลพินิจของผู้ให้บริกำร 

 

๑๑.๕ ผู้ให้บริกำรยอมรับก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด 

๑๑.๕.๑ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรร้องขอให้ผู้ให้บริกำรยอมรับก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด ผู้

ให้บริกำรอำจยกเว้นบำงองค์ประกอบของคุณสมบัติก๊ำซส่งเข้ำระบบ มีกำรระบุ

ช่วงเวลำและเงื่อนไขของกำรยกเว้นต่ำงๆ บันทึกไว้ในสัญญำอุปกรณ์ 

๑๑.๕.๒ กำรยอมรับก๊ำซท่ีไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนดมีเงื่อนไขดังนี้ 
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ก. ไม่กระทบต่อควำมปลอดภัยและควำมม่ันคง สิ่งแวดล้อมของระบบส่งก๊ำซบนบก 

และ/หรือ 

ข. จัดให้มีกำรช ำระเงิน และ/หรือค่ำชดเชย อันเน่ืองมำจำกควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น

และ/หรือ 

ค. จัดให้มีกำรช ำระเงิน อันเน่ืองมำจำกผู้ให้บริกำรมีควำมเสี่ยงเพิ่มข้ึนจำกกำร

ยอมรับก๊ำซท่ีไม่อยู่ในคุณสมบัติ และ/หรือ  

ง. ต้องแน่ใจว่ำผู้ให้บริกำรสำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันต่อผู้ใช้บริกำรรำยอื่นได้

อย่ำงต่อเนื่อง 

๑๑.๕.๓ เมื่อผู้ใช้บริกำร เห็นชอบกับเงื่อนไขของกำรยกเว้นตำมสัญญำอุปกรณ์ที่อ้ำงอิงไว้ใน

ข้อ ๑๑.๕.๒  ผู้ใช้บริกำรจะมีสิทธิในกำรน ำเข้ำก๊ำซท่ีไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด 

ตำมกำรยกเว้นในสัญญำอุปกรณ์ดังกล่ำว 

๑๑.๕.๔ ถึงแม้ว่ำกำรยกเว้นในสัญญำอุปกรณ์จะมีกำรระบุช่วงเวลำ ผู้ให้บริกำรสำมำรถแจ้ง

ยกเลิกกำรยกเว้นในสัญญำอุปกรณ์ได้ตลอดเวลำ  

 

๑๑.๖ ผู้ใช้บริกำรยอมรับก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด 

ผู้ใช้บริกำรจะต้องใช้ควำมพยำยำมในกำรยอมรับ และใช้ก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนดที่

จุดส่งออก ตำมที่ระบุไว้ในข้อที ่๔.๓.๒.ข และ ๔.๓.๒.ค 

๑๑.๗ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรปฏิเสธกำรน ำก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนดออก โดยที่

ผู้ใช้บริกำรเป็นผู้น ำเข้ำก๊ำซน้ัน 

๑๑.๗.๑ ภำยใต้บังคับของข้อที ่๑๑.๖ ในกรณีที่ก๊ำซท่ีจะจ่ำยออกไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด 

ณ จุดจ่ำยออก โดยท่ีผู้ใช้บริกำรเป็นผู้น ำเข้ำก๊ำซน้ัน ณ จุดน ำเข้ำ และ/หรือเงื่อนไข

ที่ตกลงกันภำยใต้ข้อที่ ๑๑.๕.๒ ผู้ใช้บริกำรอำจใช้ดุลพินิจในกำรปฏิเสธกำรรับก๊ำซ 

ณ จุดจ่ำยออก และผู้ให้บริกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำจัดก๊ำซดังกล่ำวจนกว่ำจะท ำให้

คุณสมบัติของก๊ำซ ณ จุดจ่ำยออก กลับไปสู่สภำวะปกติ 
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๑๑.๗.๒ ผู้ให้บริกำรจะต้องรวบรวมค่ำชดเชยควำมเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมข้อที ่

๑๑.๗.๑ และเรียกเก็บค่ำควำมเสียหำยยังผู้ใช้บริกำรที่น ำเข้ำก๊ำซที่ไม่อยู่ใน

คุณสมบัติที่ก ำหนด 

๑๑.๘ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรปฏิเสธกำรน ำก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนดออกที่จุดจ่ำยออก 

โดยที่ผู้ให้บริกำรเป็นผู้ท ำให้เกิดขึ้น 

๑๑.๘.๑ หำกผู้ให้บริกำรมิได้ปฏิบัติตำมข้อที ่๑๑.๒.๒ และภำยใต้บังคับของข้อที ่๔.๓.๒.ค 

ผู้ใช้บริกำร อำจใช้ดุลพินิจในกำรปฏิเสธที่จะยอมรับก๊ำซ ณ จุดจ่ำยออก และผู้

ให้บริกำรต้องด ำเนินกำรก ำจัดก๊ำซดังกล่ำวจนกว่ำจะท ำให้คุณสมบัติของก๊ำซ ณ จุด

จ่ำยออก กลับไปสู่สภำวะปกติ โดยผู้ให้บริกำรต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นเอง 

๑๑.๘.๒ ผู้ให้บริกำรไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้น ตำมข้อที ่

๑๑.๖ และ ๑๑.๗.๑ 

๑๑.๘.๓ จำกข้อที ่๑๑.๘.๑  ผู้ใช้บริกำรมีสิทธิในกำรเรียกร้องค่ำชดเชยและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น 

โดยสมเหตุสมผล อันเน่ืองมำจำกผู้ให้บริกำรส่งต่อก๊ำซท่ีไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด 

ดังนี้ 

ก. ควำมเสียหำยหรือกำรสูญเสีย ของระบบท่อ อุปกรณ์และสิ่งอื่น ของผู้ใช้บริกำร 

และ/หรือ ของผู้ใช้ก๊ำซ 

ข. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดหรือปรับสภำพในส่วนของระบบท่อ อุปกรณ์และ

สิ่งอื่นของผู้ใช้บริกำร ที่ได้รับผลกระทบ และ/หรือของผู้ใช้ก๊ำซ และ 

ค. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟูควำมเสียหำยทำงกำยภำพที่เกิดขึ้นกับระบบท่อ อุปกรณ์

และสิ่งอื่นของผู้ใช้บริกำร  และ/หรอื ของผู้ใช้ก๊ำซ 

๑๑.๘.๔ ผู้ให้บริกำรจะต้องรวบรวมค่ำควำมเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดที่เกิดขึ้นตำมข้อที ่

๑๑.๘.๓ และจ่ำยค่ำควำมเสียหำยของระบบให้แก่ผู้ใช้บริกำรที่เรียกร้องค่ำเสียหำย

จำกกำรจ่ำยออกก๊ำซที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ก ำหนด 

 

 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๙๗ 

 

๑๑.๙ กำรจ ำกัดควำมรับผิดส ำหรับค่ำชดเชยควำมเสียหำยของระบบ 

๑๑.๙.๑ ค่ำชดเชยควำมเสียหำยของระบบที่ผู้ให้บริกำรมีควำมรับผิดต่อผู้ใช้บริกำรตำม

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ ำนวนที่ระบุในสัญญำให้บริกำร ซึ่งต้องจ ำกัดอยู่ใน

วงเงินเท่ำกันส ำหรับผู้ใช้บริกำรทุกรำย 

๑๑.๙.๒ ค่ำชดเชยควำมเสียหำยของระบบที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมรับผิดต่อผู้ให้บริกำรตำม

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ ำนวนที่ระบุในสัญญำให้บริกำร ซึ่งต้องจ ำกัดอยู่ใน

วงเงินเท่ำกันส ำหรับผู้ใช้บริกำรทุกรำย 
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บทที่ ๑๒  กำรวัดก๊ำซ 

๑๒.๑ บทน ำ 

๑๒.๑.๑ บทน้ีเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดปริมำณและคุณภำพก๊ำซ มีรำยละเอียด

ดังต่อไปนี้: 

ก. บทบำท และควำมรับผิดชอบของผู้ให้บริกำร และผู้ใช้บริกำร ส ำหรับกำรวัด

ปริมำณก๊ำซทั้งแบบที่มีมิเตอร์รำยวัน และแบบที่ไม่มีมิเตอร์รำยวัน 

ข. ประมำณกำรปริมำณก๊ำซ และค่ำควำมร้อนรำยวัน และ 

ค. ปัญหำเกี่ยวกับข้อพิพำท และควำมแตกต่ำงที่เกิดขึ้นจำกกำรวัดก๊ำซระหว่ำงผู้

ให้บริกำร และผู้ใช้บริกำร ที่เกี่ยวข้องกับปริมำณและคุณภำพของก๊ำซที่เข้ำหรือ

ออกจำกระบบ รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำโดยมีข้อตกลงร่วมกัน 

๑๒.๑.๒ กำรอ่ำนค่ำ กำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ กำรสอบเทียบ และกำรยกเลิกกำรใช้งำน

ของสถำนีวัดที่ผ่ำนจุดส่งมอบตำมสัญญำจะต้องอยู่ภำยใต้สัญญำที่กล่ำวไว้ในบทท่ี ๖ 

๑๒.๑.๓ กำรติดตั้งสถำนีวัดต้องอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดของบทที่ ๗ 

๑๒.๒ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ 

๑๒.๒.๑ ผู้ให้บริกำร 

ก. รวบรวมค่ำทั้งหมดที่อ่ำนจำกมิเตอร์ท่ีจุดส่งเข้ำ จุดจ่ำยออก หรือจุดเชื่อมต่อ

ระหว่ำงเขต และ  

ข. ก ำหนดมำตรฐำน และวิธีกำรส ำหรับกำรวัดก๊ำซในคู่มือกำรวัดปริมำณและ

คุณภำพก๊ำซ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล Amarican Gas Association หรือ

เทียบเท่ำ ให้เหมำะสมกับอุปกรณ์กำรวัดแต่ละประเภท และเป็นที่ยอมรับของทั้ง

ผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำร 
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๑๒.๒.๒ ผู้ให้บริกำรสำมำรถตรวจสอบสถำนีวัดในเวลำใดก็ได้ โดยจะต้องรับผิดชอบ

ค่ำบริกำรนั้นเอง 

๑๒.๒.๓ ผู้ให้บริกำรจะต้องท ำกำรแจ้งผู้ใช้บริกำรตำมควำมจ ำเป็น เพื่อให้ส่งตัวแทนร่วมเป็น

พยำนในขณะท่ีท ำกำรตรวจสอบสถำนีวัดทีจุ่ดส่งเข้ำ 

๑๒.๒.๔ ผู้ใช้บริกำรมีสิทธิในกำรเข้ำสถำนีวัดที่ผู้ให้บริกำรเป็นเจ้ำของ และใช้ส ำหรับเป็นจุด

ส่งเข้ำ และจุดจ่ำยออก โดยมีเงื่อนไขว่ำ ผู้ใช้บริกำรจะต้องแจ้งต่อผู้ให้บริกำรทรำบ

ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม และอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผู้ให้บริกำร โดยท่ี ผู้

ให้บริกำรจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในกำรเข้ำถึง และดูแลสถำนีวัด ในกรณีนี้ บุคลำกร

ของผู้ให้บริกำรมีสิทธิในกำรเข้ำถึงสถำนีวัดและท ำกำรตรวจสอบค่ำตัวแปรต่ำงๆที่

กระทบต่อระบบวัดซื้อขำยก๊ำซ 

๑๒.๒.๕ ผู้ใช้บริกำรอำจจะร้องขอ เพื่อตรวจสอบสถำนีวัดที่ใช้เป็นจุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออก 

ณ เวลำใดก็ได้ ซึ่งกำรตรวจสอบดังกล่ำวจะต้องด ำเนินกำรภำยในช่วงระยะเวลำที่

เหมำะสม ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้จำกสถำนีวัดอยู่ในช่วงควำมถูกต้องของกำรวัดที่

ยอมรับได้ ช่วงระยะเวลำระหว่ำงกำรตรวจสอบครั้งนี้กับกำรตรวจสอบครั้งที่ผ่ำนมำ

น้อยกว่ำ ๑ ปี ผู้ใช้บริกำรที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบค่ำบริกำรของกำรตรวจสอบ

ตำมที่ร้องขอ ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้จำกสถำนีวัดอยู่นอกเหนือจำกช่วงควำมถูกต้อง

ของกำรวัดที่ยอมรับได้และช่วงระยะเวลำระหว่ำงกำรตรวจสอบครั้งนี ้และกำร

ตรวจสอบครั้งท่ีผ่ำนมำเกินกว่ำ ๑ ปี ผู้ให้บริกำรจะต้องรับผิดชอบค่ำบริกำรของกำร

ตรวจสอบ 

๑๒.๒.๖ กำรตรวจสอบสถำนีวัดโดยผู้ให้บริกำรจะผูกพันต่อผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำร ถึงแม้

ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรจะไม่อยู่ในระหว่ำงตรวจสอบ เว้นแต่จะมีกำรคัดค้ำนโดย

ผู้ใช้บริกำรเกี่ยวกับควำมถูกต้องของกำรตรวจสอบ 

๑๒.๓ กำรเปลี่ยนกรรมสิทธิ์สถำนีวัดระหว่ำงผู้ใช้บริกำร  

๑๒.๓.๑ ในกรณีที่สถำนีวัดไม่ได้เป็นของผู้ให้บริกำรแต่เป็นของผู้ใช้บริกำร “ผู้ใช้บริกำรที่มิได้

ด ำเนินกำร” และถูกใช้งำนโดยผู้ใช้บริกำรรำยอื่น “ผู้ใช้บริกำรท่ีด ำเนินกำร” 

กรรมสิทธิ์ของสถำนีวัดจะถูกโอนจำกผู้ใช้บริกำรที่มิได้ด ำเนินกำรไปยังผู้ใช้บริกำรที่
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ด ำเนินกำร ในรำคำที่ตกลงกันระหว่ำงผู้ใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรท่ีด ำเนินกำรต้อง

ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ของกำรบ ำรุงรักษำสถำนีวัดตำมที่ก ำหนดไว้ในบทที่ ๖ 

๑๒.๓.๒ ในกรณีที่มีกำรโอนกรรมสิทธิ์ของสถำนีวัด ผู้ใช้บริกำรท่ีเป็นเจ้ำของสถำนีวัดรำยใหม่

จะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริกำรทรำบ และผู้ให้บริกำรจะท ำกำรแก้ไขทะเบียนข้อมูลมิเตอร์ 

และสัญญำกำรเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบัน 

๑๒.๓.๓ ในกรณีทีก่รรมสิทธิ์ของสถำนีวัดไม่สำมำรถโอนได้ ผู้ใช้บริกำรท่ีด ำเนินกำรท่ีใช้

สถำนีวัดจะต้องท ำกำรติดตั้งสถำนีวัดใหม่และแจ้งให้ผู้ให้บริกำรทรำบ และผู้

ให้บริกำรต้องท ำกำรแก้ไขทะเบียนข้อมูลมิเตอร์และสัญญำกำรเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง

ให้เป็นปัจจุบัน 

๑๒.๔ กำรวัดปริมำณและคุณภำพก๊ำซ 

๑๒.๔.๑ ผู้ให้บริกำรจะต้องแจ้งข้อมูลปริมำณและคุณภำพก๊ำซระหว่ำงวัน ณ จุดน ำเข้ำและจุด

จ่ำยออก 𝑖 ไปยังผู้ใช้บริกำร ในช่วงเวลำที่เหมำะสมซึ่งประกอบด้วยค่ำกำรวัด

ดังต่อไปนี้ 

ก. ปริมำตรก๊ำซขณะนั้น �̇�𝑖 ในหน่วย MMscfd 

ข. ค่ำควำมร้อนขณะน้ัน 𝑒𝑖 ในหน่วย Btu/scf 

ค. ควำมดันส่งมอบขณะน้ัน 𝑝𝑖 ในหน่วย psig 

๑๒.๔.๒ ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งข้อมูลปริมำณและคุณภำพก๊ำซ ณ จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก 𝑖 ไป

ยังผู้ใช้บริกำรเม่ือสิ้นสุดวัน ซึ่งประกอบด้วยค่ำกำรวัดดังต่อไปนี้ 

ก. ปริมำณก๊ำซรำยวัน (𝐷𝐺𝑄) ในหน่วยพลังงำน MMBtu/d 

ข. ปริมำณก๊ำซรำยวัน (𝐷𝐺𝑄) ในหน่วยปริมำตร MMscfd 

ค. ค่ำควำมร้อนเฉลี่ยรำยวัน �̅�𝑖 ในหน่วย Btu/scf 

ง. ควำมดันส่งมอบเฉลี่ยรำยวัน �̅�𝑖 ในหน่วย psig 
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จ. ค่ำควำมร้อนเฉลี่ยรำยวัน โดยถ่วงน้ ำหนักตำมปริมำณก๊ำซ �̿�𝑖 ในหน่วย Btu/scf 

๑๒.๔.๓ ปริมำณก๊ำซรำยวัน (DGQ) ในหน่วยพลังงำนท่ีจุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออก จะค ำนวณ

โดยใช้ผลคูณระหว่ำงปริมำณก๊ำซรำยวันและค่ำควำมร้อนเฉลี่ยรำยวัน 

𝐷𝐺𝑄𝑖𝑒 = 𝐷𝐺𝑄𝑖𝑣 × �̿�𝑖 

โดยท่ี 

𝐷𝐺𝑄𝑖𝑒 คือ ปริมำณก๊ำซรำยวันในหน่วยพลังงำน (MMBtu/d) ที่จุดส่งเข้ำหรือ

จุดจ่ำยออก 𝑖 เมื่อสิ้นสุดวัน 

𝐷𝐺𝑄𝑖𝑣 คือ ปริมำณก๊ำซรำยวันในหน่วยปริมำตร(MMscfd) ที่จุดส่งเข้ำหรือจุด

จ่ำยออก 𝑖 เมื่อสิ้นสุดวัน 

�̿�𝑖   คือ ค่ำควำมร้อนเฉลี่ยรำยวันโดยถ่วงน้ ำหนักของปริมำณก๊ำซ หน่วย 

Btu/scf ที่จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออก 𝑖 เมื่อสิ้นสุดวัน 

๑๒.๕ ข้อมูลกำรวัดก๊ำซ 

๑๒.๕.๑ ข้อที่ ๒๐.๔ ต้องใช้กับกรรมสิทธิ์ของข้อมูลกำรวัดที่เกี่ยวข้องกับกำรอ่ำนค่ำจำก

มิเตอร์  

๑๒.๕.๒ ผู้ให้บริกำรต้องจัดท ำและรักษำไว้ซึ่งทะเบียน (“ทะเบียนข้อมูลกำรวัด”) ของข้อมูล

กำรวัดทั้งหมด 

๑๒.๕.๓ ทะเบียนข้อมูลกำรวัดต้องประกอบด้วยเอกสำรและข้อมูลต่ำงๆ ต่อไปนี้ ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรวัดก๊ำซ 

ก. ค่ำจำกกำรอ่ำนมิเตอร์หลักที่ได้จำกสถำนีอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล 

ข. เอกสำรท่ีแสดงข้อมูลค่ำกำรอ่ำนมิเตอร์หลักในรูปแบบเอกสำรพิมพ์ 

ค. รำยงำนกำรวัดซึ่งจัดท ำขึ้นเป็นรำยเดือนและใช้เป็นเอกสำรรับรองข้อมูลกำรวัด 

และ 
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ง. ข้อมูลด้ำนเทคนิคที่อยู่ในรำยงำนประกอบด้วยข้อมูลกำรวัดในรำยละเอียด 

๑๒.๕.๔ ผู้ให้บริกำรจะต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในทะเบียนข้อมูลกำรวัดในแบบท่ีสำมำรถ

เข้ำถึงได้เป็นเวลำ ๑๖ เดือน นับตั้งแต่วันท่ีข้อมูลเกี่ยวข้อง และจะต้องท ำกำรจัดเก็บ

ข้อมูลดังกล่ำวไว้เป็นระยะเวลำอีก ๘๔ เดือน 

๑๒.๕.๕ ข้อมูลกำรวัดจะต้องเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับตำมวัตถุประสงค์ของข้อที่ ๒๐.๓ 

๑๒.๖ กำรประมำณค่ำกำรวัด 

๑๒.๖.๑ กำรประมำณค่ำควำมร้อนในกรณีที่ไม่มีเครื่องวิเครำะห์คุณภำพก๊ำซ 

ก. ในกรณีที่ไม่มีเครื่องวิเครำะห์คุณภำพก๊ำซ ณ สถำนีวัดที่จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออก

ใด เพื่อท ำกำรประมำณกำรวัดค่ำควำมร้อนท่ีจุดดังกล่ำวนั้น ให้ใช้ผลกำร

วิเครำะห์ของเครื่องวิเครำะห์คุณภำพก๊ำซ ที่อยู่ใกล้ที่สุด 

๑๒.๖.๒ กำรประมำณค่ำที่อ่ำนจำกมิเตอร์วัดรำยวัน ในกรณีท่ีมิเตอร์เสียหรืออยู่ในช่วงกำร

บ ำรุงรักษำ 

ก. ในกรณีที่มิเตอรว์ัดรำยวันไม่สำมำรถวัดค่ำปริมำณก๊ำซประจ ำวันและค่ำควำมดัน

ได้ อันเน่ืองมำจำก 

(๑) อุปกรณ์เสีย และ/หรือ 

(๒) ตรวจพบควำมไม่ถูกต้องของกำรวัด และ/หรือ 

(๓) จ ำเป็นต้องท ำกำรซ่อมบ ำรุง 

ให้ใช้ค่ำเฉลี่ยรำยวันของปริมำณก๊ำซและค่ำควำมดันของเดือนก่อนหน้ำ เพื่อ

ประมำณกำรค่ำที่อ่ำนจำกกำรวัดรำยวันส ำหรับกำรจัดสรรก๊ำซข้ันต้นตำมที่ระบุไว้ใน

ข้อที่ ๑๓.๔ 

ข. ในกรณีตรวจพบควำมไม่ถูกต้องของกำรวัดรำยวัน กำรสอบเทียบและกำร

ทดสอบสถำนีวัดดังกล่ำวจะต้องด ำเนินกำรโดยผู้ให้บริกำร และควำมเบี่ยงเบนใน

กำรอ่ำนต่อกำรวัดค่ำปริมำณก๊ำซรำยวัน และค่ำควำมดันครั้งก่อนจะถูกน ำมำใช้
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ค ำนวณ ในกรณีที่ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำที่วัดใหม่และค่ำที่วัดครั้งก่อนของค่ำ

ปริมำณก๊ำซรำยวันและค่ำควำมดันมีค่ำไม่เกินช่วงควำมถูกต้องของกำรวัดที่

ยอมรับได้ ตำมที่ระบุไว้ในคู่มือกำรวัดปริมำณและคุณภำพก๊ำซ ค่ำที่วัดได้จำก

ครั้งก่อนจะถือว่ำมีผลใช้ได้ ค่ำกำรวัดปริมำณก๊ำซรำยวันและค่ำควำมดันจะ

ค ำนวณใหม่อีกครั้งในกรณีที่ค่ำควำมเบี่ยงเบนของกำรอ่ำนน้ันอยู่นอกเหนือช่วง

ควำมถูกต้องกำรวัดที่ยอมรับได้ ตำมที่ระบุไว้ในคู่มือกำรวัดปริมำณและคุณภำพ

ก๊ำซโดยยึดตำมประเภทของอุปกรณ์ 

๑๒.๗ ข้อพิพำทจำกกำรวัด 

๑๒.๗.๑ ในกรณีที่เกิดข้อพิพำทระหว่ำงผู้ใช้บริกำรและผู้ให้บริกำร เกี่ยวกับปริมำณและ

คุณภำพก๊ำซรำยวันท่ีได้จำกข้อมูลกำรวัดตำมข้อที่ ๑๒.๖.๒.ก และ ๑๒.๖.๒.ข ฝ่ำย

ที่เกี่ยวข้องต้องพยำยำมแก้ไขข้อพิพำทโดยกำรตกลงร่วมกัน 

๑๒.๗.๒ ฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องต้องพยำยำมที่จะตกลงใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตำมที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติใน

กำรวัดปริมำณและคุณภำพก๊ำซ เพื่อประมำณค่ำปริมำณก๊ำซและค่ำควำมดันรำยวัน 

๑๒.๗.๓ ในกรณีที่ไม่สำมำรถระงับข้อพิพำทได้ภำยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันแรกที่มีข้อพิพำท

เกิดขึ้น ผู้ให้บริกำร หรือผู้ใช้บริกำรท่ีเกี่ยวข้องฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงอำจเสนอเรื่องไปยัง 

กกพ. เพื่อหำข้อยุติ  

๑๒.๗.๔ ข้อยุติของข้อพิพำทจะประกอบด้วย 

ก. ข้อยุติโดยผู้ให้บริกำร และผู้ใช้บริกำร ที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ข. ข้อยุติของข้อพิพำทโดย กกพ. 

๑๒.๗.๕ หลังจำกที่ทั้งสองฝ่ำยได้ข้อยุติของข้อพิพำทภำยในสิ้นเดือนของเดือนถัดจำกเดือนที่

ข้อพิพำทยุติ ผู้ให้บริกำรต้องท ำกำรปรับปริมำณและคุณภำพก๊ำซและค่ำควำมดัน

รำยวันส ำหรับเดือนที่เกิดข้อพิพำท 
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บทที่ ๑๓  กำรจัดสรรก๊ำซ 

๑๓.๑ บทน ำ 

๑๓.๑.๑ ในบทน้ีจะก ำหนดหลักกำรในกำรจัดสรรปริมำณก๊ำซรำยวัน ที่จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำย

ออก ได้แก ่

ก. สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำร

จัดสรรก๊ำซ 

ข. วิธีกำรและหลักกำรของกำรจัดสรรก๊ำซ 

ค. กำรประมำณกำร Shrinkage Factor และ 

ง. กำรซื้อขำยก๊ำซเชื้อเพลิงและกำรประมำณปริมำณก๊ำซเชื้อเพลิง 

๑๓.๒ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของผู้ให้บริกำร  

๑๓.๒.๑ ผู้ให้บริกำรต้อง 

ก. ก ำหนดวิธีกำรและหลักกำรในกำรจัดสรรก๊ำซ  

ข. ด ำเนินกำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้นและอนุมัติกำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุด 

ค. ประมำณกำร Shrinkage Factor และ 

ง. จัดท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซเชื้อเพลิง (GSA) จำกผู้ใช้บริกำร 

๑๓.๓ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของผู้ใช้บริกำร  

๑๓.๓.๑ ผู้ใช้บริกำรต้อง 

ก. ร่วมกับผู้ใช้บริกำรรำยอื่น ยอมรับหรือปฏิเสธกำรจัดสรรก๊ำซข้ันต้นส ำหรับ

ปริมำณก๊ำซที่วัดได้แต่ละวัน 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๑๐๕ 

 

ข. ร่วมกับผู้ใช้บริกำรรำยอื่น ยอมรับกำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุดส ำหรับปริมำณก๊ำซท่ี

วัดได้แต่ละวัน 

ค. ยืนยันกำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุดที่จัดท ำโดยผู้ให้บริกำร และ 

ง. จัดท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซเชื้อเพลิง (GSA) กับผู้ให้บริกำร 

๑๓.๔ กำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้น 

๑๓.๔.๑ ผู้ให้บริกำรต้องจัดสรรก๊ำซขั้นต้นส ำหรับปริมำณก๊ำซที่วัดได้รำยวัน ระหว่ำง

ผู้ใช้บริกำร ส ำหรับจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรรำยเดียว และจุดส่งเข้ำ

และจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำย ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อที่ ๑๓.๔.๓ และ 

๑๓.๔.๔ 

๑๓.๔.๒ กำรจัดสรรควำมสำมำรถในกำรส ำรองก๊ำซเบื้องต้น ให้ปฏิบัติตำมหลักกำรท่ีระบุไว้

ในข้อที่ ๑๔.๕ 

๑๓.๔.๓ จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรรำยเดียว 

ก. กำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้นส ำหรับปริมำณก๊ำซท่ีวัดได้รำยวัน ส ำหรับจุดส่งเข้ำและจุด

จ่ำยออก ที่มีผู้ใช้บริกำรรำยเดียว ให้อ้ำงอิงจำกข้อมูลกำรวัดส ำหรับจุดส่งเข้ำและ

จุดจ่ำยออกนั้นๆ 

ข. กำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้นส ำหรับปริมำณก๊ำซท่ีวัดได้รำยวัน จะต้องด ำเนินกำรให้แล้ว

เสร็จภำยในวันถัดไป (d+1) 

๑๓.๔.๔ จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำย 

ก. กำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้นส ำหรับปริมำณก๊ำซท่ีวัดได้แต่ละวัน ส ำหรับจุดส่งเข้ำและ

จุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำย ให้จัดสรรปริมำณก๊ำซรวมท่ีวัดได้ตำม

สัดส่วน Nomination ส ำหรับส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกนั้นๆ 

ข. กำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้นส ำหรับปริมำณก๊ำซท่ีวัดได้แต่ละวัน จะต้องด ำเนินกำรให้

แล้วเสร็จภำยในวันถัดไป (d+1) 
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ค. กำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้นส ำหรับปริมำณก๊ำซท่ีวัดได้รำยวัน จะค ำนวณตำมสัดส่วน 

Nomination ของผู้ใช้บริกำร ดังต่อไปนี้: 
 

𝐷𝐺𝑄𝐼𝐴,𝑆𝑥,𝑖,𝑑 = 𝐷𝐺𝑄 𝑖,𝑑

𝐷𝐺𝑄𝑁𝑂𝑀,𝑆𝑥,𝑖,𝑑

∑ 𝐷𝐺𝑄𝑁𝑂𝑀,𝑆𝑘,𝑖,𝑑
𝑛
𝑘=1

 

โดยท่ี: 

𝐷𝐺𝑄𝐼𝐴,𝑆𝑥,𝑖,𝑑 คือ กำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้นส ำหรับปริมำณก๊ำซท่ีวัดได้แต่ละวัน ให้กับ

ผู้ใช้บริกำร 𝑥 ในวันก๊ำซ 𝑑 ที่จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำย 𝑖  

𝐷𝐺𝑄𝑖,𝑑 คือ ปริมำณก๊ำซรวมที่วัดได้แต่ละวันที่ถูกส่งเข้ำหรือจ่ำยออกโดย

ผู้ใช้บริกำร ในวันก๊ำซ 𝑑 ที่จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำย 𝑖 

𝐷𝐺𝑄𝑁𝑂𝑀,𝑆𝑥𝑂𝑅 𝑘,𝑖,𝑑 คือ Nomination รำยวันของผู้ใช้บริกำร 𝑥 ในวันก๊ำซ d ที่จุดส่งเข้ำ

หรือจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำย 𝑖 

𝑛  คือ จ ำนวนผู้ใช้บริกำร  𝑘 ทีส่่งเข้ำหรือจ่ำยออกก๊ำซในวันก๊ำซ 𝑑 ที่จุด

ส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำย 𝑖 

๑๓.๕ กำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุด 

๑๓.๕.๑ กำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุดส ำหรับปริมำณก๊ำซท่ีวัดได้แต่ละวัน ระหว่ำงผู้ใช้บริกำร 

ส ำหรับจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรรำยเดียว และจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำย

ออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำย เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อที่ ๑๓.๕.๒ และ ๑๓.๕.๓ 

ตำมล ำดับ 

๑๓.๕.๒ กำรจัดสรรควำมสำมำรถในกำรส ำรองก๊ำซจะด ำเนินกำรตำมหลักที่ก ำหนดไว้ในข้อที่ 

๑๔.๕ 

๑๓.๕.๓ จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรรำยเดียว 

ก. กำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุดส ำหรับปริมำณก๊ำซที่วัดได้แต่ละวัน ส ำหรับจุดส่งเข้ำ

และจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรรำยเดียวจะเท่ำกับกำรจัดสรรก๊ำซข้ันต้น เนื่องจำก

มีผู้ใช้บริกำรรำยเดียวที่ใช้จุดดังกล่ำว 
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ข. กำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุดส ำหรับปริมำณก๊ำซท่ีวัดได้แต่ละวัน จะต้องด ำเนินกำรให้

แล้วเสร็จภำยใน ๗ วันถัดไป (D+7) 

๑๓.๕.๔ จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำย 

ก. เมื่อผู้ให้บริกำรแจ้งปริมำณกำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้น ส ำหรับจุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำย

ออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำยแล้ว ผู้ใช้บริกำรจะต้องหำข้อยุติร่วมกันถึงปริมำณ

ก๊ำซรำยวันท่ีได้รับกำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้นดังกล่ำว ภำยใน ๗ วันถัดไป (D+7) 

ข. ในกรณีทีผู่้ใช้บริกำรไม่เห็นด้วยกับกำรจัดสรรก๊ำซขั้นต้น ส ำหรับจุดส่งเข้ำหรือจุด

จ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำย ผู้ใช้บริกำรจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริกำรทรำบถึง

ปริมำณกำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุด ภำยใน ๗ วันถัดไป (D+7) โดย 

(๑) รับข้อมูลปริมำณกำรวัดก๊ำซ จำกผู้ผลิต ผู้ใช้ก๊ำซ และผู้จัดจ ำหน่ำยก๊ำซ ที่

อยู่ก่อนหรือหลังจุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำย 

(๒) หำข้อยุติร่วมกันถึงกำรจัดสรรก๊ำซข้ันสิ้นสุดส ำหรับปริมำณก๊ำซท่ีวัดได้แต่ละ

วัน ณ จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออกที่มีผู้ใช้บริกำรหลำยรำย 

(๓) แจ้งให้ผู้ให้บริกำรทรำบถึง กำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุดให้แก่ผู้ใช้บริกำรแต่ละ

รำย ส ำหรับปริมำณก๊ำซท่ีวัดได้รำยวัน ณ จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออก โดยกำร

จัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุดดังกล่ำว จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ให้บริกำร 

โดยมีเงื่อนไขว่ำ ผลรวมของปริมำณก๊ำซที่จัดสรรให้ผู้ใช้บริกำรแต่ละรำย 

จะต้องเท่ำกับปริมำณก๊ำซรวมที่วัดได้แต่ละวัน ตำมที่ระบุในกำรจัดสรรก๊ำซ

ขั้นสิ้นสุดที่จัดท ำโดยผู้ให้บริกำร และกำรจัดสรรก๊ำซข้ันสิ้นสุดนั้น ได้รับกำร

ยอมรับจำกผู้ใช้บริกำรทุกรำยท่ีใช้จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออก 

๑๓.๖ Shrinkage Gas 

๑๓.๖.๑ ส ำหรับระบบท่อส่งก๊ำซบนบก Shrinkage Gas หมำยถึงก๊ำซที่ไม่นับรวม 

(Unaccounted for Gas) ซึ่งเป็นผลมำจำกเครื่องมือวัดผิดพลำด ควำมคลำดเคลื่อน

ในกำรวัด กำรร่ัวไหล กำรสูญเสีย กำรขโมย และของเหลวไม่คงตัว 
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๑๓.๖.๒ ในส่วนของก๊ำซท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิง ผู้ให้บริกำรจะจัดท ำสัญญำซื้อขำยก๊ำซเชื้อเพลิงกับ

ผู้ใช้บริกำรท่ีได้รับเลือก และจะไม่นับรวมอยู่ใน Shrinkage Gas  

๑๓.๗ Shrinkage Factor 

๑๓.๗.๑ ก๊ำซที่ไม่นับรวม (Unaccounted for Gas) จะถูกน ำไปรวมในกำรค ำนวณ Shrinkage 

Factor และใช้ในกำรค ำนวณค่ำควำมสมดุลและกำรท ำสัญญำที่เกี่ยวข้องกับสิทธิใน

กำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๑๓.๗.๒ ผู้ให้บริกำรจะก ำหนดและประกำศ Shrinkage Factor และใช้ Shrinkage Factor 

ดังกล่ำวในกำรค ำนวณค่ำควำมสมดุล 

๑๓.๗.๓ ผู้ให้บริกำรต้องค ำนวณ Shrinkage Factor ตำมที่ก ำหนดในข้อที ่๑๓.๗ โดยใช้

ข้อมูลย้อนหลัง ๑๒ เดือน เพื่อประมำณกำรปริมำณก๊ำซท่ีไม่นับรวม  

๑๓.๗.๔ Shrinkage Factor จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก กกพ.  

๑๓.๗.๕ ผู้ให้บริกำรประเมิน Shrinkage Factor ทุก ๑๒ เดือนโดยใช้ข้อมูล ๑๒ เดือน

ย้อนหลัง 

๑๓.๗.๖ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรเห็นควรให้มีกำรแก้ไข Shrinkage Factor จะมีแนวทำงกำร

ด ำเนินกำรดังน้ี 

ก. ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำร และ กกพ. ทรำบว่ำจะมีกำรแก้ไข Shrinkage 

Factor โดยผู้ให้บริกำรจะแจ้ง Shrinkage Factor ใหม่ พร้อมเหตุผลประกอบกำร

พิจำรณำ 

ข. ในกรณีที่ กกพ. อนุมัติ Shrinkage Factor ใหม่ ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำร 

๑๓.๗.๗ Shrinkage Factor ใหม่ จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันแรกของปีก๊ำซ 

๑๓.๗.๘ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรประเมินว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไข Shrinkage Factor ให้ 

Shrinkage Factor ที่ก ำหนดไว้เดิมยังมีผลบังคับใช้ต่อไป 
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๑๓.๗.๙ สูตรในกำรประเมิน Shrinkage Factor เป็นดังต่อไปนี้ 

𝑆𝐹𝑦 = 1 − 
∑ ∑ 𝐷𝐺𝑄𝑖,𝑑

𝑛
𝑑=1

𝑚
𝑖=1 + ∆𝐿𝑖𝑛𝑒𝑝𝑎𝑐𝑘

∑ ∑ 𝐷𝐺𝑄𝑥,𝑑
𝑛
𝑑=1

𝑙
𝑥=1

 

โดย: 

𝑆𝐹𝑦  คือ Shrinkage Factor ในปี y 

𝐷𝐺𝑄𝑖,𝑑 คือ ปริมำณก๊ำซรำยวันรวมที่จ่ำยออกโดยผู้ใช้บริกำร ณ จุดจ่ำยออก 𝑖 

ในวันก๊ำซ 𝑑 

𝐷𝐺𝑄𝑥,𝑑 คือ ปริมำณก๊ำซรำยวันรวมที่ส่งเข้ำโดยผู้ใช้บริกำร ณ จุดส่งเข้ำ 𝑥 ใน

วันก๊ำซ 𝑑 

𝑙  คือ จ ำนวนจุดส่งเข้ำทั้งหมด  

𝑚  คือ จ ำนวนจุดจ่ำยออกทั้งหมด  

𝑛  คือ จ ำนวนวันก๊ำซในปีก๊ำซ 𝑦 

∆𝐿𝑖𝑛𝑒𝑝𝑎𝑐𝑘 คือ ผลต่ำงปริมำณก๊ำซส ำรองระหว่ำงวันแรกและวันสุดท้ำยของปีก๊ำซ 
𝑦 

๑๓.๘ ก๊ำซเชื้อเพลิง 

๑๓.๘.๑ ในแต่ละปี ผู้ให้บริกำรต้องจัดท ำสัญญำซื้อขำยก๊ำซเชื้อเพลิงกับผู้ใช้บริกำรท่ีได้รับ

เลือก ตำมคู่มือกำรซ้ือขำยก๊ำซเชื้อเพลิง โดยผู้ใช้บริกำรจะ Nomination เพื่อใช้เป็น

เชื้อเพลิง และจัดสรรก๊ำซไปยังจุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบก ที่มีอุปกรณ์ใช้

ก๊ำซเชื้อเพลิงตั้งอยู่ อำทิ อุปกรณ์เพิ่มควำมดันก๊ำซ เป็นต้น  

๑๓.๘.๒ ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก๊ำซเชื้อเพลิงจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรประเมินอัตรำค่ำบริกำร ที่ผู้

ให้บริกำรจะน ำเสนอต่อ กกพ. เพื่อพิจำรณำ 

๑๓.๘.๓ ผู้ให้บริกำรจะต้องรับผิดชอบกำรติดตั้งอุปกรณ์วัดก๊ำซเชื้อเพลิง เพื่อวัดปริมำณกำร

ใช้ก๊ำซเชื้อเพลิงและเก็บบันทึกข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก๊ำซเชื้อเพลิง  
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บทที่ ๑๔ กำรปรับสมดุล 

๑๔.๑ บทน ำ 

๑๔.๑.๑ ในบทน้ีจะเป็นบทหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับสมดุลตำมที่ข้อก ำหนดได้รับ ซึ่งมี

ดังต่อไปนี้ 

ก. สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรส ำหรับกำรปรับสมดุล 

ข. กำรค ำนวณควำมไม่สมดุลด้ำนบวกและควำมไม่สมดุลด้ำนลบของผู้ใช้บริกำรแต่

ละรำย ในแต่ละวันก๊ำซ 

ค. ทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรควำมไม่สมดุลของระบบส่งก๊ำซบนบก และ 

ง. ค่ำบริกำรปรับสมดุล รวมถึงกำรค ำนวณค่ำบริกำรปรับสมดุล และควำมถี่ในกำร

เก็บค่ำบริกำร 

๑๔.๒ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของผู้ให้บริกำร  

๑๔.๒.๑ ผู้ให้บริกำรต้องบริหำรสมดุลในระบบส่งก๊ำซบนบกในระหว่ำงวัน โดย 

ก. รักษำควำมสมดุลทำงกำยภำพของระบบส่งก๊ำซบนบก ให้อยู่ภำยในขอบเขตกำร

ด ำเนินงำนที่ปลอดภัย ซึ่งก ำหนดโดยระดับควำมดันต่ ำสุดและสูงสุดที่จุดส่งเข้ำ 

จุดจ่ำยออกและจุดอื่นๆ ของระบบส่งก๊ำซบนบกทั้งระบบ โดยไม่ท ำให้เกิด

อันตรำยต่อควำมปลอดภัยและควำมม่ันคงแข็งแรงของระบบส่งก๊ำซบนบก 

ข. ให้บริกำรรับฝำกก๊ำซ (Linepack Service) กับผู้ใช้บริกำร เพื่อบริหำรจัดกำร

ควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกกำรเดินทำงของก๊ำซจำกจุดส่งเข้ำไปยังจุดจ่ำยออก 

ค. บริหำรจัดกำรควำมสำมำรถในกำรส ำรองก๊ำซ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปรับสมดุล 

ง. สั่งผู้ใช้บริกำรให้ปรับสมดุลโดยปรับปริมำณก๊ำซท่ีส่งเข้ำหรือจ่ำยออก เพื่อเลี่ยง

กำรลดปริมำณก๊ำซ 
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จ. ด ำเนินกำรลดปริมำณก๊ำซและท ำให้ม่ันใจถึงควำมปลอดภัยและควำมม่ันคง

ปลอดภัยของระบบส่งก๊ำซบนบกเมื่อจ ำเป็น 

ฉ. ค ำนวณควำมไม่สมดุลด้ำนบวกและควำมไม่สมดุลด้ำนลบโดยรวม ส ำหรับ

ผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยในแต่ละวันก๊ำซ 

ช. ขอให้ผู้ใช้บริกำรบำงรำยส่งก๊ำซปรับสมดุลเข้ำหรือจ่ำยออก ส ำหรับกำรปรับ

สมดุล และ 

ซ. ค ำนวณค่ำปรับควำมไม่สมดุลส ำหรับผู้ใช้บริกำรแต่ละรำย 

๑๔.๒.๒ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถจัดหำก๊ำซส ำหรับปรับสมดุลได้พอเพียง ผู้ให้บริกำร

ขอสงวนสิทธิในกำรสั่งให้ผู้ใช้บริกำรท ำกำรจัดสรรปริมำณก๊ำซที่ใช้ในกำรซื้อขำย

ส่วนหน่ึงของผู้ให้บริกำรเพื่อน ำมำเป็นก๊ำซส ำหรับปรับสมดุลในระบบส่งก๊ำซบนบก  

๑๔.๒.๓ ในกรณีผู้ใช้บริกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมควำมต้องกำรก๊ำซส ำหรับปรับสมดุลของผู้

ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรจะต้องท ำกำรพิสูจน์กับผู้ให้บริกำรว่ำมีก๊ำซไม่เพียงพอส ำหรับ

กำรปรับสมดุลโดยอ้ำงถึงข้อผูกพันสัญญำที่มีอยู่ 

๑๔.๓ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของผู้ใช้บริกำร 

๑๔.๓.๑ ผู้ใช้บริกำรต้อง 

ก. รักษำควำมสมดุลของปริมำณก๊ำซที่น ำเข้ำและน ำก๊ำซออกในแต่ละวัน และ

ปริมำณก๊ำซส ำรองในระบบส่งก๊ำซบนบก โดยสังเกตจำกกำรน ำก๊ำซเข้ำ และ/

หรือน ำก๊ำซออก  

ข. ติดต่อกับผู้ผลิตก๊ำซธรรมชำติและผู้ใช้ก๊ำซ (เมื่อเกิดควำมไม่สมดุลด้ำนบวกหรือ

ควำมไม่สมดุลด้ำนลบ) เพื่อกำรปรับสมดุล 

ค. ปฏิบัติตำมค ำสั่งเพื่อปรับปริมำณก๊ำซ Instructed Flows ของผู้ให้บริกำร เพื่อกำร

ปรับสมดุล 
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ง. น ำก๊ำซส ำหรับปรับสมดุลเข้ำหรือออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบกตำมที่ผู้ให้บริกำรสั่ง

ให้เพิ่มหรือลดปริมำณก๊ำซ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรสมดุลของระบบส่งก๊ำซ

บนบก  

๑๔.๔ ก๊ำซส ำหรับปรับสมดุล 

๑๔.๔.๑ ผู้ให้บริกำรจะต้องท ำสัญญำก๊ำซส ำหรับปรับสมดุล ซึ่งจะต้องมีกำรระบุจุดส่งเข้ำหรือ

จ่ำยออกไว้กับผู้ใช้บริกำรท่ียินดีท ำสัญญำดังกล่ำว เพื่อสั่งให้ผู้ใช้บริกำรเพิ่มหรือลด

ปริมำณก๊ำซที่น ำเข้ำหรือน ำออก  

๑๔.๔.๒ สัญญำก๊ำซส ำหรับปรับสมดุลจะต้องระบุถึงสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้

ก. สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของผู้ให้บริกำร และผู้ใช้บริกำร  

ข. ภำระผูกพัน ของผู้ใช้บริกำร ในกำรปรับเปลี่ยนกำรส่งก๊ำซเข้ำหรือน ำก๊ำซออกที่

จุดส่งเข้ำและ/หรือจุดจ่ำยออกตำมค ำสั่งของผู้ให้บริกำร 

๑๔.๔.๓ ผู้ใช้บริกำรต้องส่งข้อเสนอตำมสัญญำก๊ำซส ำหรับปรับสมดุลให้กับผู้ให้บริกำร ก่อน

วันท่ี ๒๕ ของเดือนก่อนเดือนก๊ำซเร่ิมต้น 

๑๔.๔.๔ ผู้ให้บริกำรต้องยืนยันข้อเสนอ ภำยในวันก่อนวันสุดท้ำยของเดือนก่อนเดือนก๊ำซ

เริ่มต้น 

๑๔.๔.๕ ปริมำณก๊ำซส ำหรับปรับสมดุลที่กล่ำวถึงในค ำสั่งของผู้ให้บริกำรซึ่งสอดคล้องกับ

สัญญำก๊ำซส ำหรับปรับสมดุล จะถูกหักออกจำกปริมำณควำมไม่สมดุลของ 

ผู้ใช้บริกำรรำยนั้นในกำรค ำนวณค่ำปรับควำมไม่สมดุล 

๑๔.๔.๖ มูลค่ำก๊ำซส ำหรับปรับสมดุลของผู้ให้บริกำรจะถูกช ำระระหว่ำงผู้ใช้บริกำรตำม

หลักกำรค ำนวณควำมไม่สมดุล 
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๑๔.๕ ผลกระทบของกำรบริหำรปริมำณก๊ำซส ำรองส ำหรับปรับสมดลุ 

๑๔.๕.๑ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำในปริมำณที่เกินกว่ำปริมำณที่น ำออก ถือว่ำเป็น

ปริมำณก๊ำซส ำรองในระบบส่งก๊ำซตำมที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำรเก็บและได้ส่ง 

Nomination ไว้ หลังจำกจุดนี ้ก๊ำซส่วนเกินจะถือเป็นควำมไม่สมดุลด้ำนบวก 

๑๔.๕.๒ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรน ำก๊ำซเข้ำในปริมำณที่ต่ ำกว่ำปริมำณที่จ่ำยออก ปริมำณ

ดังกล่ำวจะต้องถูกหักออกจำกก๊ำซส ำรองในระบบส่งก๊ำซ และถ้ำหำกปริมำณก๊ำซใน

ระบบส่งก๊ำซลดลงมำจนถึงหรือต่ ำกว่ำปริมำณก๊ำซส ำรองในระบบส่งก๊ำซขั้นต่ ำ ส่วน

ที่เกินจำกนั้นจะถูกคิดเป็นควำมไม่สมดุลด้ำนลบ 

๑๔.๕.๓ เมื่อสิ้นสุดวันรับก๊ำซของแต่ละวัน ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรให้ทรำบถึงปริมำณ

ก๊ำซส ำรองในระบบส่งก๊ำซท่ีผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยมีเหลืออยู่  

๑๔.๖ กำรค ำนวณควำมไม่สมดุล 

๑๔.๖.๑ ในวันก๊ำซถัดไป (d+1) ควำมไม่สมดุลรำยวันของผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยจะถูกประมำณ

กำรหลังจำกได้ที่ได้รับกำรจัดสรรก๊ำซข้ันต้นส ำหรับวันรับก๊ำซแล้ว โดยยึดปริมำณ

ก๊ำซตำม Daily Meter และ Non-Daily Meter เป็นหลัก 

๑๔.๖.๒ หลังจำกท ำกำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุดในวันก๊ำซ + ๗ วัน (d+7)  โดยยึดปริมำณก๊ำซ

ตำม Daily Meter และ Non-Daily Meter เป็นหลักแล้ว ผู้ให้บริกำรจะค ำนวณและ

ยืนยันควำมไม่สมดุลรำยวันของผู้ใช้บริกำรแต่ละรำย 

๑๔.๖.๓ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของ Non-Daily Meter ผู้ให้บริกำรจะได้รับข้อมูล

ปริมำณก๊ำซ Non-Daily Meter จำกเจ้ำของสถำนีวัด โดยผู้ใช้บริกำรมีควำม

รับผิดชอบในกำรท ำให้ม่ันใจว่ำข้อมูลดังกล่ำวจะถูกส่งมอบให้กับผู้ให้บริกำร ภำย

วันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป 

๑๔.๖.๔ ส่วนต่ำงระหว่ำงกำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุดของ Non-Daily Meter ที่เป็นค่ำประมำณ

กำร ส ำหรับเดือนก๊ำซ (M) กับกำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุดของ Non-Daily Meter ที่เป็น

ค่ำจำกกำรวัดจริง ส ำหรับเดือนก๊ำซ (M) จะใช้เพื่อปรับควำมไม่สมดุลรำยวันของ
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ผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยส ำหรับเดือนก๊ำซถัดไป (M+1) โดยใชค้่ำส่วนต่ำงระหว่ำง

ประมำณกำรจัดสรรก๊ำซ 

๑๔.๖.๕ ควำมไม่สมดุลรำยวันของผู้ใช้บริกำรจะค ำนวณโดย 

𝐼𝑝𝑆𝑥,𝑑
= 𝑀𝑎𝑥 [ [∑ 𝐴𝐺𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦,𝑆𝑥,𝑖,𝑑 − ⌈∑ 𝐴𝐺𝐸𝑥𝑖𝑡,𝑆𝑥,𝑘,𝑑 ÷ (1 − 𝑆𝐹)

𝑚

𝑘=1

⌉

𝑛

𝑖=1

− 𝐴𝐺𝐿𝑖𝑛𝑒𝑝𝑎𝑐𝑘,𝑆𝑥,𝑑]

𝑆𝑥

, 0] 

𝐼𝑛𝑆𝑥,𝑑
= 𝑀𝑖𝑛 [ [∑ 𝐴𝐺𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦,𝑆𝑥,𝑖,𝑑 − [∑ 𝐴𝐺𝐸𝑥𝑖𝑡,𝑆𝑥,𝑘,𝑑 ÷ (1 − 𝑆𝐹)

𝑚

𝑘=1

]

𝑛

𝑖=1

− 𝐴𝐺𝐿𝑖𝑛𝑒𝑝𝑎𝑐𝑘,𝑆𝑥,𝑑]

𝑆𝑥

, 0] 

 

โดยท่ี : 

𝐼𝑝𝑆𝑥,𝑑
 คือ ควำมไม่สมดุลด้ำนบวกรำยวันของวันก๊ำซ (𝑑)ส ำหรับผู้ใช้บริกำร  𝑥 

𝐼𝑛𝑆𝑥,𝑑
  คือ ควำมไม่สมดุลด้ำนลบรำยวันของวันก๊ำซ (𝑑)ส ำหรับผู้ใช้บริกำร  𝑥 

𝐴𝐺𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦,𝑆𝑥,𝐼,𝑑  คือ ปริมำณก๊ำซที่จัดสรรรำยวันที่จุดน ำเข้ำ 𝑖 ในวันก๊ำซ (𝑑)ส ำหรับ

ผู้ใช้บริกำร  𝑥 

𝐴𝐺𝐸𝑥𝑖𝑡,𝑆𝑥,𝑘,𝑑  คือ เป็นปริมำณก๊ำซที่จัดสรรรำยวันท่ีจุดส่งออก 𝑘 ในวันก๊ำซ (𝑑)

ส ำหรับผู้ใช้บริกำร 𝑥 

𝐴𝐺𝐿𝑖𝑛𝑒𝑝𝑎𝑐𝑘,𝑆𝑥,𝑑  คือ ควำมเปลี่ยนแปลงของปริมำณก๊ำซส ำรองอยู่ในระบบ

ระหว่ำงวันก๊ำซ (𝑑)และวันรับก๊ำซก่อนหน้ำนั้น (𝑑 − 1)ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริกำร  𝑥 

𝑆𝐹 คือ Shrinkage Factor  

𝑛 คือ จ ำนวนรวมของจุดส่งเข้ำในระบบส่งก๊ำซบนบก 

𝑚 คือ จ ำนวนรวมของจุดจ่ำยออกในระบบส่งก๊ำซบนบก 

๑๔.๖.๖ ไม่ควรมีกำรตั้งหรือก ำหนดขอบเขตของค่ำควำมคลำดเคลื่อนท่ียินยอมได้ 

(Tolerance Level) ส ำหรับกำรค ำนวณควำมไม่สมดุลรำยวัน 
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๑๔.๗ กำรบริหำรจัดกำรควำมไม่สมดุล 

๑๔.๗.๑ ควำมไม่สมดุลด้ำนลบ 

ในกรณีเกิดควำมไม่สมดุลด้ำนลบ ผู้ให้บริกำรจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ เพื่อ

ปรับสมดุลทำงกำยภำพให้กับระบบส่งก๊ำซบนบก ต่อไปนี้ 

ก. แจ้งให้ผู้ใช้บริกำรเพิ่มกำรน ำก๊ำซเข้ำที่จุดส่งเข้ำ 

ข. แจ้งให้ผู้ใช้บริกำรลดกำรจ่ำยก๊ำซจำกจุดจ่ำยออกที่ก ำหนดให้ 

ค. สั่งให้ผู้ใช้บริกำรที่มีสัญญำก๊ำซส ำหรับปรับสมดุลเพิ่มปริมำณกำรน ำก๊ำซเข้ำหรือ

ลดปริมำณกำรน ำก๊ำซออกเพื่อเป็นกำร ปรับสมดุลของระบบส่งก๊ำซบนบก 

ง. ด ำเนินกำรหรือสั่งกำรเพื่อกำรลดปริมำณก๊ำซ (Curtailment) ที่จุดจ่ำยออก 

๑๔.๗.๒ ควำมไม่สมดุลด้ำนบวก 

ในกรณีเกิดควำมไม่สมดุลด้ำนบวก ผู้ให้บริกำรจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ เพื่อปรับสมดุล

ทำงกำยภำพให้กับระบบส่งก๊ำซบนบก ต่อไปนี้ 

ก. แจ้งให้ผู้ใช้บริกำร ลดกำรน ำก๊ำซเข้ำที่จุดส่งเข้ำ 

ข. แจ้งให้ผู้ใช้บริกำร เพิ่มกำรน ำก๊ำซออกทีจุ่ดจ่ำยออกที่ก ำหนดให้ 

ค. สั่งให้ผู้ใช้บริกำรที่มีสัญญำก๊ำซส ำหรับปรับสมดุลลดปริมำณกำรน ำก๊ำซเข้ำหรือ

เพิ่มปริมำณกำรน ำก๊ำซออกเพื่อเป็นกำรปรับสมดุลของระบบส่งก๊ำซบนบก 

ง. ด ำเนินกำรหรือสั่งกำรเพื่อกำรลดปริมำณก๊ำซ (Curtailment) ที่จุดส่งเข้ำ 

๑๔.๗.๓ กำรลดปริมำณก๊ำซ (Curtailment) 

ก. ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรมีควำมเห็นว่ำมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมไม่ม่ันคงปลอดภัย

ต่อระบบส่งก๊ำซ เนื่องจำกควำมไม่สมดุล ท ำให้ค่ำควำมดันก๊ำซ ณ จุดใดจุดหนึ่ง
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ของระบบส่งก๊ำซ เข้ำใกล้ขีดจ ำกัดที่ระบบจะสำมำรถรองรับได้ ผู้ให้บริกำรมี

อ ำนำจสั่งกำรในกำรลดปริมำณก๊ำซ 

ข. ในกำรปรับสมดุลทำงกำยภำพของระบบส่งก๊ำซ ในระหว่ำงกำรลดปริมำณก๊ำซ ผู้

ให้บริกำรจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนใดดังต่อไปนี้: 

(๑) ออกค ำสั่ง Operational Flow Order ตรงไปยังผู้ใช้ก๊ำซและ/หรือผู้ผลิตก๊ำซ 

เพื่อปรับเปลี่ยนปริมำณกำรใช้และ/หรือกำรผลิตก๊ำซตำมล ำดับ เพื่อรักษำไว้

ซึ่งเสถียรภำพของระบบ และ 

(๒) ใช้กำรด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเพื่อระงับและ/หรือลดกำรรับก๊ำซของผู้ใช้บริกำรท่ี

จุดส่งเข้ำ ระงับและ/หรือลดกำรน ำก๊ำซออกที่จุดจ่ำยออก และ/หรือปล่อย

ก๊ำซและ/หรือเผำก๊ำซของผู้ใช้บริกำร 

ค. ผู้ให้บริกำรจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบอย่ำงน้อย ๑ ชั่วโมงก่อนท ำกำรลด

ปริมำณก๊ำซและจะต้องออกค ำสั่ง Operational Flow Order ให้กับผู้ใช้บริกำร ที่

ได้รับผลกระทบ 

๑๔.๘ กลไกกำรจัดกำรควำมไม่สมดุลรำยวันระหว่ำงผู้ใช้บริกำร 

๑๔.๘.๑ ผู้ให้บริกำรจะส่งใบแจ้งกำรปรับสมดุลภำยในวันที่ ๑๓ ของเดือนถัดจำกเดือนก๊ำซ 

โดยท่ีใบแจ้งกำรปรับสมดุลจะต้องระบุถึงปริมำณควำมไม่สมดุลสุทธิของผู้ใช้บริกำร

แต่ละรำย ซึ่งเป็นผลรวมของควำมไม่สมดุลรำยวันในเดือนก๊ำซ (ตำมที่ได้แสดงกำร

ค ำนวณควำมไม่สมดุลรำยวันไว้ในข้อที่ ๑๔.๖.๕ ) 

๑๔.๘.๒ ผู้ใช้บริกำรจะต้องรับผิดชอบช ำระปริมำณควำมไม่สมดุลสุทธิระหว่ำงผู้ใช้บริกำรแต่

ละรำย โดยท่ีผู้ใช้บริกำรจะต้องตกลงกันถึงวิธีกำรช ำระโดยจะคืนเป็นเงินหรือปริมำณ

ก๊ำซก็ได้ 

๑๔.๙ ค่ำปรับควำมไม่สมดุลรำยวัน 

๑๔.๙.๑ ผู้ให้บริกำรจะคิดค่ำปรับควำมไม่สมดุลรำยวันที่เกิดจำกผู้ใช้บริกำรตำมที่ระบุไว้ใน

ภำคผนวก ๘.๔  
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บทที่ ๑๕  ค่ำบริกำรและอัตรำค่ำบริกำร 

๑๕.๑ บทน ำ 

อัตรำค่ำบริกำรที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซ ค่ำบริกำรส่ง

ก๊ำซส่วนต้นทุนผันแปร ค่ำบริกำรปรับสมดุล ค่ำปรับควำมไม่สมดุล ค่ำบริกำรรับฝำกก๊ำซ 

ค่ำบริกำรกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเกินก ำหนด ค่ำควำมเสียหำยของระบบ และ

ค่ำบริกำรหรืออัตรำค่ำบริกำรคิดเป็นเงินบำท และเป็นไปตำมที่ก ำหนดและ/หรืออนุมัติโดย 

กกพ. 

๑๕.๒ ค ำจ ำกัดควำมของค่ำบริกำร 

๑๕.๒.๑ ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซ  คือค่ำบริกำรในกำรน ำก๊ำซเข้ำระบบส่ง

ก๊ำซบนบก ณ จุดส่งเข้ำ และจ่ำยออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบก ช ำระค่ำบริกำรตำม

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวันตำมสัญญำ (ทั้งแบบ Firm และ Non-Firm) 

ของผู้ใช้บริกำร ณ จุดส่งเข้ำ ทีจ่องใช้โดยผู้ใช้บริกำรดังกล่ำว กำรค ำนวณตำม

ภำคผนวก ๘.๑ 

๑๕.๒.๒ ค่ำบริกำรส่งก๊ำซส่วนต้นทุนผันแปร คือค่ำบริกำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรน ำก๊ำซเข้ำระบบ

ส่งก๊ำซบนบก ณ จุดส่งเข้ำและจ่ำยออกจำกระบบส่งก๊ำซบนบก และช ำระค่ำบริกำร

ตำมปริมำณก๊ำซของผู้ใช้บริกำรที่น ำก๊ำซออกที่จุดจ่ำยออกของผู้ใช้บริกำร ค่ำบริกำร

ส่งก๊ำซผันแปรสำมำรถค ำนวณได้จำกกำรจัดสรรก๊ำซขั้นสิ้นสุดที่จุดจ่ำยออก  กำร

ค ำนวณตำมภำคผนวก ๘.๒ 

๑๕.๒.๓ ค่ำบริกำรปรับสมดุล คือค่ำบริกำรที่เรียกเก็บจำกผู้ใช้บริกำร เพื่อชดเชยค่ำบริกำรที่

เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรปรับสมดุล ซึ่งจะก ำหนดขึ้นและอนุมัติโดย กกพ. 

ค่ำบริกำรปรับสมดุลได้ กำรค ำนวณตำมภำคผนวก ๘.๓ 

๑๕.๒.๔ ค่ำปรับควำมไม่สมดุลได้นิยำม และค ำนวณตำมภำคผนวก ๘.๔  

๑๕.๒.๕ ค่ำบริกำรรับฝำกก๊ำซ คือค่ำบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรรับฝำกก๊ำซในระบบ

ท่อ โดยผู้ให้บริกำร ตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๑๐.๕ และกำรค ำนวณตำมภำคผนวก ๘.๕ 

๑๕.๒.๖ ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซเกินก ำหนด คือค่ำบริกำรที่เก็บจำก

ผู้ใช้บริกำรท่ีน ำก๊ำซเข้ำหรือน ำก๊ำซออกในปริมำณที่เกินกว่ำสิทธิกำรใช้
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ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซของผู้ใช้บริกำร  ค่ำบริกำรกำรใชค้วำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรเกินก ำหนดได้ระบุไว้ใน ภำคผนวก ๘.๖ 

๑๕.๒.๗ ค่ำควำมเสียหำยของระบบได้ระบุและค ำนวณตำมที่ก ำหนดไว้ในบทที่ ๑๑ และจะ

เป็นยอดรวมของค่ำควำมเสียหำยของระบบท้ังหมดที่ค ำนวณได้ในระหว่ำงเดือน  

๑๕.๓ กำรแก้ไขอัตรำค่ำบริกำร 

อัตรำค่ำบริกำรจะได้รับอนุมัติ เปลี่ยนแปลง แก้ไข และประกำศใช้ โดย กกพ. ซึ่งอำศัยอ ำนำจ

ตำมที่ระบุในมำตรำ ๖๗ ๖๘ และ ๖๙ ของพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
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บทที่ ๑๖ บทบัญญัติกำรเงินและกำรออกใบแจ้งหนี้ 

๑๖.๑ บทน ำ 

๑๖.๑.๑ กำรออกใบแจ้งหนี้และกำรช ำระเงิน กรณีผู้ใช้บริกำรจะต้องช ำระให้แก่ผู้ให้บริกำร 

และผู้ให้บริกำรจะต้องช ำระให้แก่ผู้ใช้บริกำร ให้เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบทที่ ๑๖ 

๑๖.๑.๒ ผู้ให้บริกำรจะต้องน ำส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ใช้บริกำรเป็นรำยเดือน  

๑๖.๑.๓  ผู้ให้บริกำรต้องน ำส่งใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยภำยในระยะเวลำที่ระบุไว้

ในบทท่ี ๑๖ 

๑๖.๑.๔ กำรน ำส่งใบแจ้งหนี้ล่ำช้ำไม่ถือว่ำเป็นควำมผิดของผู้ให้บริกำร หรือไม่ถือว่ำให้สิทธิ

ผู้ใช้บริกำรโต้แย้งกำรช ำระเงิน  

๑๖.๒ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของผู้ให้บริกำร  

๑๖.๒.๑ ผู้ให้บริกำรต้องด ำเนินกำร ดังต่อไปนี ้

ก. ออกใบแจ้งหนี้ตรงตำมก ำหนดเวลำ โดยจะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตำมที่ได้

ก ำหนดไว้ 

ข. ค ำนวณอัตรำดอกเบี้ยส ำหรับกำรช ำระเงินล่ำช้ำ และ 

ค. รับเงินจำกผู้ใช้บริกำร เม่ือครบก ำหนดกำรช ำระเงินตำมใบแจ้งหนี้   

๑๖.๓ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของผู้ใช้บริกำร  

๑๖.๓.๑ ผู้ใช้บริกำรต้องด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

ก. ช ำระเงินภำยในก ำหนดเวลำตำมที่ระบุในใบแจ้งหนี้ 

ข. โต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ (ถ้ำมี) และ 

ค. จัดหำหนังสือค้ ำประกันจำกธนำคำรตำมที่ผู้ให้บริกำรเรียกร้อง 

๑๖.๔ องค์ประกอบของใบแจ้งหนี้ 

๑๖.๔.๑ ใบแจ้งหนี้ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้

ก. ชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้บริกำร  

ข. ก ำหนดเวลำส่งใบแจ้งหนี้ 

ค. ประเภทของใบแจ้งหนี้ตำมที่ระบุในข้อที่ ๑๖.๖ 
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ง. จ ำนวนเงินสุทธิที่ต้องช ำระ 

จ. วันครบก ำหนดช ำระเงิน 

ฉ. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT)  

ช. ที่อยู่หรือเลขบัญชีของธนำคำรในกำรช ำระเงิน 

ซ. ปริมำณก๊ำซที่ได้รับจัดสรร 

ฌ. สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของผู้ใช้บริกำร 

ญ. อัตรำค่ำบริกำร และรำยละเอียดกำรค ำนวณ และ 

ฎ. เลขที่ใบแจ้งหนี้ 

๑๖.๕ ค่ำบริกำรตำมใบแจ้งหนี้ 

๑๖.๕.๑ ใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือนประกอบด้วยค่ำบริกำรอื่นๆ ดังต่อไปนี้ : 

ก. ค่ำบริกำรกำรขนส่ง 

(๑) ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซ ซึ่งก ำหนดและอนุมัติ โดย 

กกพ. 

(๒) ค่ำบริกำรส่งก๊ำซส่วนต้นทุนผันแปร ซึ่งก ำหนดและอนุมัติ โดย กกพ. และ 

(๓) ค่ำบริกำรปรับสมดุล ซึ่งก ำหนดและอนุมัติ โดย กกพ. 

ข. ค่ำปรับและค่ำควำมเสียหำย 

(๑) คำ่ปรับควำมไม่สมดุล ซึ่งก ำหนดและอนุมัติโดย กกพ. 

(๒) ค่ำควำมเสียหำยต่อระบบ ซึ่งก ำหนดและอนุมัติโดย กกพ. 

ค. ค่ำบริกำรอื่นๆ 

(๑) ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซเกินก ำหนด ซึ่งก ำหนดและ

อนุมัติโดย กกพ. 

(๒) ค่ำบริกำรรับฝำกก๊ำซในระบบ ซึ่งก ำหนดและอนุมัติโดย กกพ.  

๑๖.๖ ประเภทของใบแจ้งหนี้ 

๑๖.๖.๑ ใบแจ้งหนี้ค่ำบริกำรกำรขนส่ง  

ใบแจ้งหนี้ค่ำบริกำรกำรขนส่ง ประกอบด้วยค่ำบริกำรดังนี้ 
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ก. ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

ข. ค่ำบริกำรส่งก๊ำซส่วนต้นทุนผันแปร และ 

ค. ค่ำบริกำรปรับสมดุล 

๑๖.๖.๒ ใบแจ้งหนี้ค่ำปรับและบริกำรอื่นๆ 

ใบแจ้งหนี้ค่ำปรับและบริกำรอื่นๆ ประกอบด้วยค่ำบริกำรดังน้ี 

ก. ค่ำปรับควำมไม่สมดุล 

ข. ค่ำบริกำรรับฝำกก๊ำซ 

ค. ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเกินก ำหนด และ 

ง. ค่ำควำมเสียหำยของระบบ 

๑๖.๗ วันออกใบแจ้งหนี้ 

๑๖.๗.๑ ผู้ให้บริกำรต้องออกใบแจ้งหนี้ ๒ ฉบับ คือใบแจ้งหนี้ค่ำบริกำรส่งก๊ำซ และใบแจ้งหนี้

ปรับสมดุล หรือค่ำบริกำรอื่นๆ ให้กับผู้ใช้บริกำร ภำยในวันที ่๑๓ ของเดือนถัดจำก

เดือนท่ีมีกำรใช้บริกำร พร้อมด้วยค่ำบริกำรต่ำงๆ ในใบแจ้งหน้ีตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ 

๑๖.๖.๑ และ ๑๖.๖.๒ 

๑๖.๘ วันครบก ำหนดใบแจ้งหนี้ 

๑๖.๘.๑ ตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๑๖.๑๒ ใบแจ้งหนี้จะครบก ำหนดช ำระเงินภำยในวันที่ ๖ ของ

เดือนถัดจำกเดือนที่มีกำรออกใบแจ้งหนี้ (M+2) 

๑๖.๘.๒ ในกรณีทีว่ันที่ ๖ ของเดือนถัดจำกเดือนที่มีกำรออกใบแจ้งหน้ี (M+2) ตรงกับ

วันหยุดรำชกำร ให้ก ำหนดช ำระเงินเลื่อนเป็นวันท ำกำรถัดไป 

๑๖.๘.๓ ในกรณีที่ใบแจ้งหนี้ระบุจ ำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ที่ต้องช ำระโดยผู้ให้บริกำรให้กับ

ผู้ใช้บริกำร เฉพำะจ ำนวนเงินสุทธิเท่ำนั้นที่จะท ำกำรช ำระโดยผู้ใช้บริกำรให้กับผู้ให้

บริกำร หรือ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ให้บริกำรให้กับผู้ใช้บริกำร  

๑๖.๙ รำยละเอียดกำรช ำระเงิน 

๑๖.๙.๑ กำรช ำระเงินภำยใต้ข้อก ำหนดน้ี จะต้องช ำระเป็นเงินบำทไปยังบัญชีธนำคำรใน

ประเทศไทยของผู้ให้บริกำรตำมที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๑๖.๙.๒ 
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๑๖.๙.๒ ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งผู้ใช้บริกำร และผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยต้องแจ้งผู้ให้บริกำรทรำบชื่อ

บัญช ีเลขที่บัญชี ชื่อ ที่อยู่ และรำยละเอียดกำรช ำระเงินอื่นๆ ของบัญชีธนำคำรที่จะ

ใช้ส ำหรับช ำระเงิน จำกผู้ใช้บริกำรให้กับผู้ให้บริกำร หรือ (แล้วแต่กรณี) จำกผู้

ให้บริกำรให้กับผู้ใช้บริกำร  

๑๖.๙.๓ ในกรณีที่ไม่มีข้อโต้แย้งตำมข้อ ๑๖.๑๒ จ ำนวนเงินที่จะต้องช ำระภำยใต้ข้อก ำหนดนี้ 

ต้อง 

ก. ปรำศจำกข้อจ ำกัด กำรสงวนสิทธิ หรือเงื่อนไขใดๆ และ 

ข. ปรำศจำกกำรหักกลบลบหนี้หรือกำรโต้แย้ง และปรำศจำกกำรหักค่ำภำษีใดๆ 

เว้นแต่กฎหมำยก ำหนด ภำษีตำมกฎหมำยไทยให้หมำยควำมรวมถึงภำษีหัก ณ 

ที่จ่ำย และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

๑๖.๑๐ กำรช ำระเงินล่ำช้ำและดอกเบี้ย 

๑๖.๑๐.๑ กรณีกำรช ำระเงินล่ำช้ำเกินก ำหนดเวลำ ผู้ช ำระเงินจะต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำ

ดอกเบี้ยต่อปีที่ใช้บังคับ โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินท่ีค้ำงช ำระนับแต่วันครบก ำหนด

ใบแจ้งหนี้จนถึงวันท่ีช ำระเงินแล้วเสร็จ  

๑๖.๑๐.๒ เพื่อให้มีควำมชัดเจน ตำมข้อที่ ๑๖.๑๐.๑ จะไม่ถูกตีควำมว่ำอนุญำตให้ช ำระจ ำนวน

เงินในใบแจ้งหนี้ล่ำช้ำได้ 

๑๖.๑๐.๓ ตำมที่ระบุไว้ในบทที่ ๑๖ นี้ ดอกเบี้ยที่ต้องช ำระโดยผู้ให้บริกำร หรือผู้ใช้บริกำร นี้จะ

ค ำนวณแบบสะสมเป็นรำยวัน 

๑๖.๑๐.๔ ตำมที่ระบุไว้ในบทท่ี ๑๖ นี ้ในกรณีที่มีกำรช ำระดอกเบี้ยล่ำช้ำ ดอกเบี้ยดังกล่ำวจะ

ถูกรวมในใบแจ้งหนี้ซึ่งจะถูกคิดค่ำดอกเบี้ยล่ำช้ำด้วย  

๑๖.๑๐.๕ กำรคิดอัตรำดอกเบี้ย ให้ใช้อัตรำเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยขั้นต่ ำของเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่ง

ประกำศโดยธนำคำรกรุงไทยบวกร้อยละ ๒ นับตั้งแต่วันครบก ำหนดในใบแจ้งหนี้ 

๑๖.๑๐.๖ ผู้ให้บริกำรขอสงวนสิทธิในกำรละเว้นกำรเก็บค่ำธรรมเนียมของกำรช ำระเงินล่ำช้ำ

ให้แก่ผู้ใช้บริกำร 
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๑๖.๑๑ หลักประกันส ำหรับกำรช ำระเงิน 

๑๖.๑๑.๑ ผู้ใช้บริกำรต้องวำงหลักประกันกำรช ำระเงินในวงเงินไม่เกิน ๓ เท่ำ ของจ ำนวนเงิน

เฉลี่ยของใบแจ้งหนี้รำยเดือนท่ีคำดว่ำจะต้องช ำระ ก่อนกำรอนุมัติสัญญำกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ตำมที่ระบุไว้ในบทที่ ๙ 

๑๖.๑๑.๒ หลักประกันจะเป็นในรูปแบบหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรที่เพิกถอนไม่ได้ (อ้ำงถึง

ภำคผนวก ๗) ที่ออกโดยสำขำของธนำคำรในประเทศไทย ซึ่งมีใบอนุญำตประกอบ

กิจกำรธนำคำร ภำยใต้กฎหมำยของประเทศไทยและมีอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ระดับ 

"A" หรือสูงกว่ำจำกกำรจัดระดับโดย Moody’s Investors Services Inc. หรือ 

Standard and Poor’s. 

๑๖.๑๑.๓ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรไม่ได้ช ำระเงินเป็นระยะเวลำ ๓ เดือน นับจำกวันออกใบแจ้งหนี้ 

ตำมข้อ ๑๖.๗.๑ ผู้ให้บริกำรมีสิทธิในกำรระงับสิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ ภำยใต้

ข้อก ำหนดต่อผู้ใช้บริกำร  

๑๖.๑๑.๔ ผู้ให้บริกำรมีสิทธิยกเลิกสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรและสัญญำแก้ไข

เพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรมีหนี้ค้ำงช ำระ (ซึ่งรวมแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ

ดอกเบี้ยที่สะสมเพิ่มขึ้น) ภำยใน ๓ เดือน นับจำกวันท่ีออกใบแจ้งหนี้ 

๑๖.๑๑.๕ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรผิดนัดช ำระหนี้ตำมข้อ ๑๖.๑๑.๔ นี ้ผู้ให้บริกำรมีสิทธิเรียกร้อง

หลักประกันธนำคำรตำมข้อ ๑๖.๑๑.๑ ไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินตำมหลักประกัน 

๑๖.๑๒ กรณีพิพำทใบแจ้งหนี้ 

๑๖.๑๒.๑ ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในจ ำนวนเงินท่ีจะต้องช ำระตำมใบแจ้งหนี้ผู้ใช้บริกำร

จะต้องแจ้งผู้ให้บริกำรทรำบถึงกรณีดังกล่ำวภำยในระยะเวลำ ๕ วัน หลังจำกได้รับ

ใบแจ้งหนี้ โดยผู้ใช้บริกำรจะต้องระบุรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. วันท่ีและเลขที่ของใบแจ้งหนี้ 

ข. ค่ำปรับและกำรค ำนวณค่ำปรับในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง 

ค. เหตุผลในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง และ 

ง. จ ำนวนเงินที่โต้แย้ง 
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๑๖.๑๒.๒ ผู้ใช้บริกำรต้องช ำระเงินในส่วนที่ไม่มีข้อโต้แย้ง ภำยในวันครบก ำหนดตำมใบแจ้ง

หนี้ โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำผู้ใช้บริกำรได้มีข้อโต้แย้งในจ ำนวนเงินท่ีปรำกฏในใบแจ้งหนี้

นั้นๆ  

๑๖.๑๒.๓ เมื่อท ำควำมตกลงกันได้แล้ว ผู้ใช้บริกำรจะต้องช ำระเงินจ ำนวนตำมที่ได้ตกลงกัน 

หรือผู้ใช้บริกำรจะได้รับช ำระเงินคืนตำมจ ำนวนเงินที่ได้ตกลงกัน 

๑๖.๑๒.๔ ตำมที่ระบุไว้ในบทที่ ๑๖ ผู้ใช้บริกำรมีสิทธิโต้แย้งในจ ำนวนเงินที่ได้ช ำระไปแล้ว 

หรืออยู่ในกระบวนกำรช ำระเงิน ตำมใบแจ้งหนี้ใดๆ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๔ ปี 

นับตั้งแต่วันท่ีผู้ใช้บริกำรได้ช ำระเงินในใบแจ้งหนี้นั้นๆ แล้ว  

๑๖.๑๒.๕ ในกรณีท่ีมีข้อยุติในจ ำนวนเงินท่ีผู้ใช้บริกำรได้ช ำระแล้ว ผู้ให้บริกำรหรือผู้ใช้บริกำร

จะต้องช ำระเพิ่มหรือคืนเงิน ตำมจ ำนวนที่ได้ตกลงกัน พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำที่ได้

ก ำหนดไว้ นับตั้งแต่วันครบก ำหนดช ำระเงินตำมใบแจ้งหนี้จนถึงวันท่ีได้มีกำรช ำระ

เงินครบถ้วน 

๑๖.๑๒.๖ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถร่วมกันระงับข้อพิพำทที่เกิดขึ้น ภำยใต้ข้อก ำหนดได้ คู่กรณีของ

ข้อพิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้ กกพ. พิจำรณำและวินิจฉัย 

๑๖.๑๒.๗ ข้อสรุปในกรณีที่มีข้อโต้แย้งของใบแจ้งหนี้ คือ 

ก. ข้อสรุปโดยผู้ให้บริกำร และผู้ใช้บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 

ข. ข้อสรุปของกรณีพิพำทใบแจ้งหนี้โดย กกพ. 

๑๖.๑๒.๗ ภำยหลังข้อสรุปของกรณีพิพำทใบแจ้งหนี้ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร ผู้ให้บริกำร

ต้องจัดส่งใบแจ้งหนี้ ไม่เกินสิ้นเดือนของเดือนถัดจำกกรณีพิพำทใบแจ้งหนี้ได้รับกำร

ตัดสิน ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้ตกลงกัน หำกมีข้อตกลงเป็นกำรคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริกำร 

ผู้ให้บริกำรต้องคืนเงินให้กับผู้ใช้บริกำรต่อไป 
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บทที่ ๑๗ กำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรแจ้งข้อมูล 

๑๗.๑ บทน ำ 

๑๗.๑.๑ ผู้ให้บริกำรจะต้องรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติกำรและกำรบ ำรุงรักษำ ระบบส่งก๊ำซบน

บก ตำมที่ระบุไว้ในบทท่ี ๑๗ 

๑๗.๑.๒ ผู้ให้บริกำรต้องออกข่ำวสำรเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร และกำร

บ ำรุงรักษำ ตำมที่วำงแผนและนอกเหนือจำกแผน ตำมที่ระบุไว้ในบทท่ี ๑๗ 

๑๗.๒ กำรวำงแผนบ ำรุงรักษำ 

๑๗.๒.๑ ผู้ให้บริกำรต้องก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำที่จ ำเป็นส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบก และต้อง

พยำยำมบ ำรุงรักษำให้เป็นไปตำมคำบเวลำที่ก ำหนดไว้ 

๑๗.๒.๒ ผู้ใช้บริกำรและผู้เชื่อมต่อต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริกำร ตำมที่ผู้ให้บริกำรต้องกำร

โดยเร็วที่สุดอย่ำงสมเหตุสมผล เพื่อกำรจัดเตรียม กำรก ำหนดเวลำ และกำร

บ ำรุงรักษำ 

๑๗.๒.๓ ผู้ให้บริกำรต้องวำงแผนกำรบ ำรุงรักษำ ให้สำมำรถด ำเนินกำรพร้อมกับกำร

บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่ออย่ำงสมเหตุสมผล 

๑๗.๒.๔ จำกแผนบ ำรุงรักษำที่ก ำหนดไว้ ผู้ให้บริกำรต้องท ำกำรลดปริมำณก๊ำซท่ีส่งมอบให้

ผู้ใช้บริกำรท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ด้วยควำมยุติธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ 

(ภำยใต้หัวข้อกำรรักษำควำมลับที่เกี่ยวข้อง)  

๑๗.๓ ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำและกำรสื่อสำรประจ ำปี 

๑๗.๓.๑ กำรจัดเตรียมก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำส ำหรับปีก๊ำซแต่ละปีเป็นไปดังต่อไปนี้ 

ก. ผู้เชื่อมต่อต้องส่งค ำขอบ ำรุงรักษำส ำหรับอุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อในปีก๊ำซน้ันๆ 

พร้อมด้วยช่วงเวลำ และรำยละเอียดให้กับผู้ให้บริกำรภำยในวันที่ ๓๑ 

พฤษภำคม ก่อนปีก๊ำซ 
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ข. ผู้ให้บริกำรต้องหำรือกับผู้ใช้บริกำรถึงกำรบ ำรุงรักษำส ำหรับปีก๊ำซ โดยจัดกำร

ประชุมในเดือนมิถุนำยนและเดือนกรกฎำคม ก่อนปีก๊ำซ 

ค. ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบถึงแผนกำรบ ำรุงรักษำในแต่ละปีก๊ำซ

ภำยในวันที่ ๓๑ สิงหำคม ก่อนปีก๊ำซ 

๑๗.๓.๒ ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำต้องระบุดังน้ี 

ก. ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำรำยวัน ที่จะด ำเนินกำรในแผนบ ำรุงรักษำประจ ำปี 

ข. จุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบก ในด้ำนกำรส่งก๊ำซเข้ำ กำร

ขนส่ง และกำรจ่ำยก๊ำซออก ที่ได้รับผลกระทบจำกก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำ 

ค. ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรคำดว่ำกำรน ำก๊ำซเข้ำ กำรขนส่ง และกำรน ำก๊ำซออก จะ

สำมำรถด ำเนินกำรได้ที่จุดส่งเข้ำ และจุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบกซึ่งอ้ำง

ถึงในภำคผนวก ๒ ในระหว่ำงกำรบ ำรุงรักษำ หำกมีกำรลดปริมำณก๊ำซ (โดย

เหตุผลจำกกำรบ ำรุงรักษำ) ผู้ให้บริกำรสำมำรถแนะน ำ ปริมำณก๊ำซรำยวัน และ

รำยชั่วโมง ซึ่งผู้ให้บริกำรคำดว่ำจะน ำก๊ำซเข้ำ กำรขนส่ง และกำรน ำก๊ำซออกจำก

ระบบส่งก๊ำซบนบก และ 

ง. ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ให้บริกำรเห็นว่ำสมควรรวมเข้ำไว้ด้วย 

๑๗.๓.๓ ในกรณีที่เกิดสภำวกำรณ์ท่ีไม่อำจคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ ผู้ให้บริกำรอำจเปลี่ยนแปลง

รำยละเอียด ระยะเวลำ วันท่ี และช่วงระยะเวลำของก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำ โดยมี

เงื่อนไขว่ำ ผู้ให้บริกำรแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรท่ีได้รับผลกระทบทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 

๓๐ วันก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

๑๗.๓.๔ ตำมบทที่ ๑๗ ต้องให้ผู้ให้บริกำรด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำไม่ตำมคำบเวลำ ในวันใดๆ 

ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิของผู้ใช้บริกำร

ภำยใต้ข้อก ำหนด ในกรณีน้ีผู้ให้บริกำรจะต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรโดยเร็วที่สุดเท่ำที่

สำมำรถท ำได้ รวมทั้งข้อมูลที่ระบุไว้ข้อที่ ๑๗.๓.๒ 
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๑๗.๔ หน้ำที่ของผู้ให้บริกำรระหว่ำงกำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำและไม่ตำมคำบเวลำ 

๑๗.๔.๑ ในกรณีที่มีกำรลดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของระบบส่งก๊ำซบนบก เนื่องมำจำก

กำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำ และไม่ตำมคำบเวลำ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุกำรณ์ที่

ได้รับกำรยกเว้น หน้ำที่ของผู้ให้บริกำรในกำรน ำก๊ำซเข้ำ ขนส่ง จัดเก็บ และน ำก๊ำซ

ออก ตำมข้อก ำหนด และสัญญำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรจะถูกระงับในขอบเขต

เดียวกัน 

 

๑๗.๕ หน้ำที่ของผู้ใช้บริกำรระหว่ำงกำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำและไม่ตำมคำบเวลำ 

๑๗.๕.๑ หน้ำที่ในกำรช ำระเงินของผู้ใช้บริกำรภำยใต้ข้อก ำหนด และสัญญำกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของผู้ใช้บริกำร จะคงอยู่ในระหว่ำงช่วงระยะเวลำของ

กำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำ 

๑๗.๕.๒ ผู้ใช้บริกำรต้องท ำกำรน ำก๊ำซออกที่จุดจ่ำยออกตำมค ำร้องขอ ของผู้ให้บริกำรใน

ระหว่ำงกำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำและไม่ตำมคำบเวลำ 
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บทที่ ๑๘ กำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ 

๑๘.๑ บทน ำ 

ผู้ให้บริกำรต้องก ำหนดระเบียบกำรในกำรสื่อสำรข้อมูลรวมถึงคู่มือและขั้นตอนต่ำงๆ ที่จ ำเป็น

ระหว่ำงผู้ใช้บริกำรกับผู้ให้บริกำร และระหว่ำงผู้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำร  

๑๘.๒ ข้อมูลที่ผู้ให้บริกำรต้องจัดเตรียมไว้ให้กับสำธำรณะ 

ผู้ให้บริกำรต้องตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล โดยไม่คิดมูลค่ำในเว็ปไซต์ของผู้ให้บริกำรดังต่อไปนี้: 

๑๘.๒.๑ ข้อก ำหนด TPA Code ของ บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) ที่ได้รับกำรอนุมัติจำก 

กกพ. 

๑๘.๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรด้ำนเทคนิคและขั้นตอนกำรพิจำรณำและกำรอนุมัติค ำ

ขอเชื่อมต่อและ/หรือใช้ระบบส่งก๊ำซบนบก รวมถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรที่จะได้

ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วิธีกำรท ำค ำขอ ส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่หรือกำรแก้ไข

เปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ  วธิีกำรประมำณค่ำบริกำรของกำรร้องขอและกรอบเวลำ

กำรตัดสินเกี่ยวกับค ำขอ ตำมบทที่ ๗  

๑๘.๒.๓ ข้อมูลอัตรำค่ำบริกำร และ 

๑๘.๒.๔ ข้อมูลเพิ่มเติมตำมดุลพินิจของผู้ให้บริกำร  ภำยใต้ข้อก ำหนดกำรรักษำควำมลับ 

ตำมบทที่ ๒๐  

๑๘.๓ ข้อมูลที่ผู้ให้บริกำรจัดเตรียมไว้ให้ เฉพำะผู้ใช้บริกำรที่ขึ้นทะเบียนเท่ำนั้น 

ผู้ให้บริกำรต้องตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลโดยไม่คิดมูลค่ำในเว็ปไซต์ของผู้ให้บริกำรดังต่อไปนี้ 

๑๘.๓.๑ กำรแจ้งเหตุกำรณ์เกี่ยวกับกิจกรรมกำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำและไม่ตำมคำบเวลำ 

๑๘.๓.๒ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแต่ละจุดส่งเข้ำ  ปริมำณก๊ำซส ำรองและจุดจ่ำยออก 

เพื่อกำรจัดสรรให้แก่สัญญำระยะสั้น  ระยะกลำงและระยะยำว บนพื้นฐำนสัญญำกำร

ใช้ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซแบบ  Firm และ Non-Firm 

๑๘.๓.๓ ข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซในทุกเขตระบบของระบบส่งก๊ำซบนบก  

๑๘.๓.๔ ข้อมูลกำรไหลของก๊ำซแบบรำยวันและรำยชั่วโมง 

๑๘.๓.๕ Nomination ที่ได้รับกำรยืนยัน 

๑๘.๓.๖ รูปแบบสัญญำกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำร และ 
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๑๘.๓.๗ ข้อมูลเพิ่มเติมตำมดุลพินิจของผู้ให้บริกำร  ภำยใต้ข้อก ำหนดกำรรักษำควำมลับตำม

บทที่ ๒๐  

๑๘.๔ ข้อมูลที่ผู้ให้บริกำรจัดเตรียมไว้ให้เฉพำะผู้เชื่อมต่อเท่ำน้ัน 

ผู้ให้บริกำร จะตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล โดยไม่คิดมูลค่ำในเว็ปไซต์ของผู้ให้บริกำรดังต่อไปนี้ 

๑๘.๔.๑ กำรแจ้งเหตุกำรณ์เกี่ยวกับกิจกรรมกำรบ ำรุงรักษำตำมคำบเวลำและไม่ตำมคำบเวลำ 

๑๘.๔.๒ รูปแบบสัญญำกำรเชื่อมต่อ และ 

๑๘.๔.๓ ข้อมูลเพิ่มเติมตำมดุลพินิจของผู้ให้บริกำร ภำยใต้ข้อก ำหนดกำรรักษำควำมลับตำม

บทท่ี ๒๐  
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บทที่ ๑๙ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อก ำหนด  

๑๙.๑ กำรเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อก ำหนด 

๑๙.๑.๑ กกพ. สำมำรถสั่งให้ผู้ให้บริกำรปรับปรุงแก้ไขข้อก ำหนดได้ 

๑๙.๑.๒ ผู้ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรหรือผู้เชื่อมต่อ สำมำรถเสนอขอแก้ไขปรับปรุงข้อก ำหนด ต่อ 

กกพ. พร้อมเหตุผลสนับสนุนกำรขอแก้ไขโดยรำยละเอียด 

๑๙.๑.๓ กกพ.จะพิจำรณำข้อเสนอแก้ไขและอำจแก้ไขข้อก ำหนด ตำมดุลพินิจของ กกพ.  

๑๙.๒ รูปแบบของข้อเสนอขอปรับปรุงแก้ไขข้อก ำหนด 

๑๙.๒.๑ ผู้ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำร หรือผู้เชื่อมต่อ จะต้องยื่นข้อเสนอแก้ไขข้อก ำหนด ต่อ กกพ. 

๑๙.๒.๒ รูปแบบของข้อเสนอแก้ไขข้อก ำหนด พร้อมด้วยเหตุผลสนับสนุนกำรขอแก้ไขโดย

รำยละเอียด ต้องระบุรำยละเอียดในค ำร้องขอปรับปรุงแก้ไขด้วย 

๑๙.๒.๓ ข้อเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขต้อง 

ก. เสนอเป็นลำยลักษณ์อักษร 

ข. แสดงถึงรำยละเอียดลักษณะและจุดประสงค์ของข้อเสนอกำรปรับปรุงแก้ไข

ข้อก ำหนด อย่ำงเพียงพอ 

ค. แสดงถึงหลักกำรที่ผู้เสนอเห็นว่ำจะสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ

ใบอนุญำตส ำหรับผู้ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำร หรือผู้เชื่อมต่อ ได้ดีขึ้น 

ง. เสนอรำยละเอียดร่ำงข้อเสนอในข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อก ำหนดที่จะย่ืนขอปรับปรุง

แก้ไข หรือในข้อที่ได้รับผลกระทบจำกข้อเสนอกำรปรับปรุงแก้ไข และ 

จ. ระบุชื่อของผู้เสนอ 

๑๙.๒.๔ ค ำร้องขอปรับปรุงแก้ไขต้องระบุถึงผลกระทบต่อเนื่องที่จะตำมมำของข้อเสนอ

ปรับปรุงแก้ไข (ถ้ำมี) ต่อผู้ให้บริกำร ซึ่งรวมถึง 

ก. ผลที่จะตำมมำต่อกำรด ำเนินกำรของระบบส่งก๊ำซบนบก 

ข. เงินลงทุนและค่ำกำรด ำเนินกำร (ถ้ำมี) ส ำหรับผู้ให้บริกำร  และ 

ค. ผลกระทบต่อเนื่อง (ถ้ำมี) ขึ้นกับระดับควำมเสี่ยงของผู้ให้บริกำร  

๑๙.๒.๕ ค ำร้องขอปรับปรุงแก้ไขต้องระบุผลกระทบต่อเนื่องที่จะตำมมำของข้อเสนอปรับปรุง

แก้ไข (ถ้ำมี) ต่อผู้ใช้บริกำร ซึ่งรวมถึง 

ก. ผลที่ตำมมำในด้ำนกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร (ถ้ำมี) ส ำหรับผู้ใช้บริกำร  

ข. ต้นทุนและค่ำกำรด ำเนินกำร (ถ้ำมี) ส ำหรับผู้ใช้บริกำร  และ 

ค. ผลกระทบต่อเนื่อง (ถ้ำมี) ขึ้นกับระดับควำมเสี่ยงของผู้ใช้บริกำร  
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๑๙.๒.๖ ค ำร้องขอปรับปรงุแก้ไขต้องระบุผลกระทบต่อเนื่องที่ตำมมำของข้อเสนอปรับปรุง

แก้ไข (ถ้ำมี) ต่อผู้เชื่อมต่อ ซึ่งรวมถึง 

ก. ผลที่ตำมมำในด้ำนกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร (ถ้ำมี) ส ำหรับผู้เชื่อมต่อ  

ข. เงินลงทุนและค่ำกำรด ำเนินกำร (ถ้ำมี) ส ำหรับผู้เชื่อมต่อ  และ 

ค. ผลกระทบต่อเนื่อง (ถ้ำมี) ขึ้นกับระดับควำมเสี่ยงของผู้เชื่อมต่อ  

๑๙.๒.๗ ค ำร้องขอปรับปรุงแก้ไขต้องระบุถึงผลที่ตำมมำจำกข้อเสนอแก้ไขต่อผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกรำย ไม่เฉพำะ กกพ. ผู้จัดหำ และผู้ใช้ก๊ำซเท่ำนั้น ต้องรวมถึงผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียรำยอื่นท้ังหมดด้วย 
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บทที่ ๒๐ กำรรักษำควำมลับ  

๒๐.๑ บทน ำ 

กำรรักษำควำมลับได้ก ำหนดไว้เพื่อจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นควำมลับตำมที่บัญญัติไว้ในบท

ที ่๒๐.๓ โดยท่ีกำรยอมรับในเงื่อนไขกำรรักษำควำมลับนั้น ผู้เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำรตำม

หน้ำที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นลับตำมที่บัญญัติไว้ในข้อก ำหนด 

๒๐.๒ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ของผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำร  

๒๐.๒.๑ ผู้ให้บริกำรต้องท ำให้ม่ันใจว่ำข้อมูลที่เป็นควำมลับจะไม่ถูกเปิดเผยให้กับบุคคลใด

นอกเหนือจำก 

ก. พนักงำนหรือลูกจ้ำงของผู้ให้บริกำร  

ข. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นหรือที่ปรึกษำของผู้ถือหุ้น ตำมทีเ่หมำะสมจ ำเป็น

ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ค. ที่ปรึกษำของผู้ให้บริกำร  ตำมทีเ่หมำะสมจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ง. ผู้โอนหรือผู้รับโอนท่ีมีควำมประสงค์ในกำรโอนหุ้นส่วนทั้งหมดหรือส่วนหน่ึงของ

ผู้ให้บริกำร หรือกิจกำรในเครือใดๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับข้อก ำหนด สัญญำกำร

ใช้ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซ สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ ที่

เกี่ยวข้อง 

จ. ธนำคำรหรือสถำบันใดๆ ที่เสนอจัดหำหรือจัดกำรทำงกำรเงินหรือตรำสำรหนี้

ให้กับผู้ให้บริกำร เท่ำที่กำรเปิดเผยข้อมูลนั้นมีควำมจ ำเป็น เพื่อกำรจัดหำหรือ

จัดกำรทำงกำรเงินหรือตรำสำรหนี้ดังกล่ำว 

ฉ. เท่ำท่ีถูกก ำหนดภำยใต้ขอบเขตของ TPA Regime  ข้อผูกพันตำมกฎหมำยหรือ

ข้อบังคับในกำรซ้ือขำยหุ้น หรือถูกร้องขอโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ช. เท่ำท่ีก ำหนดโดยค ำสั่งของศำลใดๆ ที่มีอ ำนำจเหนือผู้ให้บริกำร  

๒๐.๒.๒ ผู้ใช้บริกำร  ต้องท ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลที่เป็นควำมลับจะไม่ถูกเปิดเผยให้กับบุคคลใด

นอกเหนือจำก 

ก. พนักงำนหรือลูกจ้ำงของผู้ใช้บริกำร  
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ข. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น หรือที่ปรึกษำของผู้ถือหุ้นตำมที่เหมำะสมจ ำเป็น

ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ค. ที่ปรึกษำของผู้ใช้บริกำร ตำมทีเ่หมำะสมจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ง. ผู้รับโอนหรือผู้รับโอนที่มีควำมประสงค์ในกำรโอนหุ้นส่วนทั้งหมดหรือหุ้นส่วน

หนึ่งของผู้ใช้บริกำร หรือกิจกำรในเครือใดๆที่มีควำมเกี่ยวข้องกับข้อก ำหนด 

สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร หรือสัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำ

อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง 

จ. ธนำคำรหรือสถำบันใดๆ ที่เสนอจัดหำหรือจัดกำรทำงกำรเงินหรือตรำสำรหนี้

ให้กับผู้ใช้บริกำร  เท่ำท่ีกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นมีควำมจ ำเป็น เพื่อกำรจัดหำหรือ

จัดกำรทำงกำรเงินหรือตรำสำรหนี้ดังกล่ำว 

ฉ. เท่ำท่ีถูกก ำหนดภำยใต้ขอบเขตของ ข้อผูกพันตำมกฎหมำยหรือข้อบังคับในกำร

ซื้อขำยหุ้น  หรือถูกร้องขอโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ช. เท่ำท่ีก ำหนดโดยค ำสั่งของศำลใดๆที่มีอ ำนำจเหนือผู้ใช้บริกำร  

๒๐.๓ ข้อมูลที่เป็นควำมลับ 

ข้อมูลที่เป็นควำมลับ หมำยรวมถึง 

๒๐.๓.๑ ในกรณีผู้ให้บริกำร ครอบคลุมถึง สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ ตำมข้อที่ ๒๐.๒.๑ 

ก. ข้อมูลใดๆ เกี่ยวข้องกับกิจกำรของผู้ใช้บริกำร ซึ่งผู้ให้บริกำรได้รับมำเนื่องจำก

กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดน้ี และ 

ข. ส่วนหน่ึงส่วนใดของสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรฯ สัญญำกำร

เชื่อมต่อ และสัญญำอุปกรณ์ 

๒๐.๓.๒ ในกรณผีู้ใช้บริกำร ครอบคลุมถึง สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ ตำมข้อที่ ๒๐.๒.๒ 

ก. ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรของผู้ให้บริกำรหรือผู้ใช้บริกำรอื่น ซึ่งผู้ใช้บริกำร

นั้นได้รับมำสืบเนื่องจำกกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดน้ี และ 

ข. ส่วนหน่ึงส่วนใดข้อสัญญำของสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสัญญำ

กำรเชื่อมต่อ และสัญญำอุปกรณ์ ซึ่งผู้ใช้บริกำรเป็นคู่สัญญำ 
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๒๐.๔ กรรมสิทธิ์ข้อมูล 

๒๐.๔.๑ ข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลกำรวัดที่ถูกจัดกำรเก็บรักษำไว้ในระบบต่ำงๆ ของระบบ

ส่งก๊ำซบนบก ถือเป็นข้อมูลของผู้ให้บริกำร  และผู้ให้บริกำรสำมำรถใช้ข้อมูลเหล่ำนี้

ตำมเหมำะสมในกำรให้บริกำรส่งก๊ำซ 

๒๐.๔.๒ ในกรณีทีผู่้ใช้บริกำรให้หรือจัดกำรข้อมูลแก่ผู้ให้บริกำร ตำมข้อก ำหนด : 

ก. ข้อมูลดังกล่ำว (ที่ให้แก่ผู้ให้บริกำร โดยผู้ใช้บริกำร ) จะเป็นของผู้ใช้บริกำร  

ข. ผู้ใช้บริกำรจะต้องเห็นชอบร่วมกันในกำรอนุญำตในกำรใช้ กำรท ำส ำเนำ และกำร

ด ำเนินกำรกับข้อมูลอย่ำงไม่มีข้อจ ำกัด ทั้งน้ีเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำร 

และกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่มุ่งหมำยโดย

ข้อก ำหนด แต่มิใช่เพื่อประกำรอื่น และ 

ค. ข้อที่ ๒๐.๔.๑ ต้องใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มำ (จำกกระบวนกำรใดๆ) 

โดยผู้ให้บริกำร  ส ำหรับข้อมูลดังกล่ำวและกำรเรียบเรียงข้อมูลดังกล่ำว ซึ่ง

ด ำเนินกำรโดยหรือด ำเนินกำรแทนผู้ให้บริกำร  

๒๐.๔.๓ ในกรณีทีผู่้ให้บริกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริกำร  หรือให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงข้อมูลนั้น 

ผู้ใช้บริกำรมีสิทธิในกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำว โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียมใดๆ เพื่อ

วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนและปฏิบัติตำมข้อก ำหนด และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ 

ที่มุ่งหมำยโดยข้อก ำหนด แต่มิใช่เพื่อประกำรอื่น  
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บทที่ ๒๑ ควำมรับผิด เหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้น และเหตุสุดวิสัย 

๒๑.๑ ควำมรับผิด 

๒๑.๑.๑ ข้อจ ำกัด 

ก. ภำยใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมของบทที่ ๒๑ นี้ ภำยใต้กฎหมำยท่ีใช้บังคับแห่ง

รำชอำณำจักรไทย แต่ละฝ่ำยเห็นชอบและยอมรับว่ำ 

(๑) ยกเว้นควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวถึงไว้บทอื่นในข้อก ำหนดน้ี ไม่มีฝ่ำยใดที่

จะต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ส ำหรับกำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยท่ี

เกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยตำมสัญญำ กำรละเมิด ควำมรับ

ผิดโดยเคร่งครัด กำรฝ่ำฝืนหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือเกิดจำกกำรกระท ำหรือ

กำรละเว้นกำรกระท ำของฝ่ำยหน่ึงในกำรปฏิบัติหรือมุ่งปฏิบัติตำมหน้ำที่กำร

งำน อ ำนำจ หน้ำที่หรือหน้ำที่ใด ๆ ตำมข้อก ำหนด สัญญำกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ 

ยกเว้นกำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกกำรท ำผิดสัญญำที่

เป็นสำระส ำคัญ กำรกระท ำผิดโดยเจตนำ หรือกำรกระท ำหรือกำรละเว้นกำร

กระท ำอย่ำงประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของฝ่ำยนั้นในกำรปฏิบัติหรือมุ่ง

ปฏิบัติตำมหน้ำที่กำรงำน อ ำนำจ หน้ำที่หรือหน้ำที่ตำมข้อก ำหนด สัญญำ

กำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือ สัญญำ

อุปกรณ์ ในช่วง “วันท่ีเกี่ยวข้อง” ที่สำมำรถคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุผลได้

ล่วงหน้ำว่ำอำจจะเกิดผลกระทบ ซึ่งสืบเนื่องมำจำกกำรท ำผิดสัญญำที่เป็น

สำระส ำคัญ กำรกระท ำผิดโดยเจตนำหรือกำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำ

อย่ำงประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของฝ่ำยนั้น  

(๒) ฝ่ำยท่ีท ำให้เกิดควำมเสียหำย ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยจำก กำรเรียกร้อง กำร

ด ำเนินคดี และค่ำใช้จ่ำย ที่อีกฝ่ำยหน่ึงเรียกร้อง ที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกกำร

ท ำผิดสัญญำที่เป็นสำระส ำคัญ กำรกระท ำผิดโดยเจตนำ หรือกำรกระท ำหรือ

กำรละเว้นกำรกระท ำอย่ำงประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของฝ่ำยน้ันหรือ

บุคลำกรหรือผู้แทนใด ๆ  

 ตำยหรือบำดเจ็บ 

 ควำมเสียหำยหรือกำรสูญเสียทรัพย์สิน และ 
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 ควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม  

(๓) ไม่มีฝ่ำยใดที่จะต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ำย ส ำหรับควำมสูญเสียที่กระทบต่อ

ผลก ำไรหรือรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยท่ีคำดไว้ กำรสูญเสียรำยได้ กำรสูญเสียกำร

ใช้งำน กำรสูญเสียสัญญำ กำรสูญเสียช่ือเสียงที่ดีทำงธุรกิจ กำรเพิ่ม

ค่ำบริกำรของกำรท ำงำนและกำรเสียควำมพยำยำมหรือค่ำบริกำร หรือควำม

เสียหำยทำงอ้อมหรือควำมเสียหำยที่เป็นผลสืบเนื่อง  

ข. ภำยใต้เงื่อนไขของข้อที่ ๒๑.๑.๑.ก (๑) “วันท่ีเกี่ยวข้อง” หมำยถึง วันที่ของ

สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำ

อุปกรณ์ระหว่ำงคู่สัญญำ และเม่ือมีกำรแก้ไขข้อก ำหนด วันท่ีเกี่ยวข้องจะเป็น

วันท่ีแก้ไขน้ัน 

ค. ควำมรับผิดของผู้ใช้บริกำร  หรือผู้เชื่อมต่อ ที่มีต่อผู้ให้บริกำร และควำมรับผิด

ของผู้ให้บริกำรต่อผู้ใช้บริกำรหรือผู้เชื่อมต่อ ตำมข้อที่ ๒๑.๑.๑.ก.(๑) จะต้องไม่

เกินกว่ำจ ำนวนเงินท่ีระบุไว้ในสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร หรือ

สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ 

ง. ควำมรับผิดอื่นๆ ของผู้ให้บริกำร  และ/หรือผู้ใช้บริกำร  และ/หรือผู้เชื่อมต่อ ที่มี

ต่อกันซ่ึงมิได้ระบุไว้ในข้อก ำหนดน้ี จะถูกก ำหนดไว้ในสัญญำกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรหรือ สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ 

๒๑.๑.๒ ข้อยกเว้นควำมคุ้มครองของสิทธิ และกำรเยียวยำผลกระทบ 

ก. สิทธิ และกำรเยียวยำผลกระทบท่ีระบุในข้อก ำหนด สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ และสัญญำอุปกรณ์ คือเป็นสิทธิและกำร

เยียวยำผลกระทบของคู่สัญญำในส่วนท่ีเกี่ยวกับข้อก ำหนด สัญญำกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อและสัญญำอุปกรณ์ และสิ่งที่

ก ำหนดไว้ในบทที ่๒๑ นี้ จะใช้บังคับกับควำมรับผิด และกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย 

ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรละเมิดหน้ำที่สัญญำ ค่ำรับรองหรือกำรรับประกัน กำร

ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง กำรรบกวน กำรละเมิดหน้ำที่ตำมกฎหมำย กำรรับ

ผิดอย่ำงเข้มงวดหรือที่เกิดขึ้นในส่วนของคู่สัญญำแต่ละฝ่ำย 

ข. ตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ ๒๑.๑.๒.ก ในกรณีบทบัญญัติใดของข้อก ำหนด สัญญำ

กำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ มี



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๑๓๗ 

 

กำรก ำหนดจ ำนวนเงินใดๆ ที่ต้องช ำระโดยคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งเนื่องจำกคู่สัญญำ

ฝ่ำยน้ันละเมิดบทบัญญัติใด ๆ หรือมีข้อตกลงในกำรชดเชยใดๆ ตำมที่ได้ก ำหนด

ไว้ในสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำ

อุปกรณ์ ให้ยึดถือตำมบทบัญญัติดังกล่ำว โดยข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในบทที่ ๒๑ นี้

จะไม่เป็นกำรจ ำกัดฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด ในกำรบังคับให้ปฏิบัติตำมหน้ำที่นั้นๆ 

(รวมถึงกำรฟ้องให้ช ำระหนี้) ที่ค้ำงอยู่ตำมข้อก ำหนด สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ 

๒๑.๑.๓ ค่ำเสียหำยที่ได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 

ก. ในกรณีที่ข้อก ำหนดนี ้สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำร

เชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ ก ำหนดค่ำเสียหำย เนื่องจำกกำรละเมิดบทบัญญัติ

ใดๆ ของข้อก ำหนด สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำร

เชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ แต่ละฝ่ำยตกลงและยอมรับว่ำบทบัญญัตินั้นได้ผ่ำน

กำรหำรือและกำรเจรจำร่วมกัน และจ ำนวนค่ำเสียหำยท่ีได้ระบุไว้ถือเป็น

ค่ำเสียหำยที่แท้จริงที่ได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ รวมถึงไม่เกี่ยวข้องกับค่ำชดเชยที่

เกี่ยวกับกำรสูญเสียที่ระบุไว้ในข้อที่ ๒๑.๑.๑ 

๒๑.๑.๔ กำรชดใช้ค่ำเสียหำย 

ก. จ ำนวนเงินที่ผู้ให้บริกำร จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริกำร ตำมบทบัญญัติใดที่

ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำร

เชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำร

เรียกร้องค่ำเสียหำยท่ีต่อเนื่องกัน กำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่ว่ำน้ัน ต้องไม่เกินจ ำนวน

เงินที่ระบุไว้ในสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ 

หรือสัญญำอุปกรณ์ อย่ำงไรก็ตำมค่ำชดเชยสูงสุดระหว่ำงผู้ให้บริกำรต่อ

ผู้ใช้บริกำรจะจ ำกัดไว้ที่ไม่เกิน ๑๐ เท่ำของมูลค่ำ ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำรรำยวัน ของผู้ใช้บริกำรรำยนั้น  

ข. จ ำนวนเงินที่ผู้ใช้บริกำร จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริกำร ตำมกำรชดใช้

ค่ำเสียหำยใดที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรเรียกร้อง

ค่ำเสียหำยหรือกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยท่ีต่อเนื่องกัน กำรชดใช้ค่ำเสียหำยท่ีว่ำ
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นั้นจะต้องไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินที่จะระบุไว้ในสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ 

ค. โดยผลจำกกำรสอบสวนของผู้ให้บริกำร ในกรณีผู้ใช้บริกำรฝ่ำยหน่ึงจะต้อง

รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริกำรอีกฝ่ำยหน่ึง กำรชดใช้ค่ำเสียหำยและกำรตกลงยุติ

ปัญหำจะท ำกันโดยตรงระหว่ำงผู้ใช้บริกำรทั้งสอง 

๒๑.๒ เหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้น 

๒๑.๒.๑ เหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้นเป็นเหตุกำรณ์เฉพำะซ่ึงส่งผลให้ต้องระงับ หรือหยุดกำร

ปฏิบัติตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ให้บริกำรต่อฝ่ำยใดๆ ภำยใต้ข้อก ำหนด 

สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ 

๒๑.๒.๒ เหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ถือว่ำเป็นกำรท ำผิดสัญญำที่เป็นสำระส ำคัญ  กำร

กระท ำผิดโดยเจตนำ กำรกระท ำหรือกำรละเว้นกำรกระท ำอย่ำงประมำทเลินเล่อ

อย่ำงร้ำยแรงของผู้ให้บริกำรในกำรปฏิบัติหรือมุ่งปฏิบัติตำมหน้ำที่กำรงำน อ ำนำจ 

หน้ำที่หรือหน้ำที่ใด ๆ ของผู้ให้บริกำร 

๒๑.๒.๓ เหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้นจะไม่มีผลเป็นกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบทำงกำรเงินของผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรในกำรช ำระค่ำบริกำรทั้งหมดที่

จ ำเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริกำรส่งก๊ำซ 

๒๑.๒.๔ เหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้นต้องรวม แต่ไม่จ ำกัดเพียง : 

ก. เหตุกำรณ์ไม่สมดุลอย่ำงรุนแรง (“Difficult Day”) ผู้ให้บริกำรไม่มีหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบในกำรขนส่งในช่วงระยะเวลำที่ระบบกำรส่งก๊ำซบนบกไม่สมดุลอย่ำง

มำก และผู้ให้บริกำรต้องบังคับให้ผู้ใช้บริกำรเพิ่ม หรือลดกำรน ำก๊ำซเข้ำ หรือน ำ

ก๊ำซออกที่จุดน ำเข้ำหรือจ่ำยออกที่ก ำหนด เพื่อให้ควำมปลอดภัยและควำมม่ันคง

ของระบบส่งก๊ำซบนบกกลับคืนมำ 

ข. เหตุกำรณ์ซ่อมบ ำรุงท่ีไม่เป็นไปตำมคำบเวลำ ผู้ให้บริกำรไม่ถูกผูกพันให้ท ำตำม

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรขนส่ง เม่ือต้องด ำเนินกิจกรรมซ่อมบ ำรุงที่ไม่ได้

ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อควำมปลอดภัยและควำมม่ันคงของ

ระบบส่งก๊ำซบนบก  



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๑๓๙ 

 

ค. เหตุกำรณ์ฉุกเฉินท่ัวไป ผู้ให้บริกำรไม่ถูกผูกพันให้ท ำตำมหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบในกำรขนส่งระหว่ำงเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทั่วไป ซึ่งอำจส่งผลกระทบอย่ำง

รุนแรงต่อควำมปลอดภัยและควำมม่ันคงของระบบส่งก๊ำซบนบก 

๒๑.๒.๕ ในกรณีทีผู่้ให้บริกำร  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหน้ำที่หรือควำมรับผิดชอบทั้งหมด

หรือบำงส่วนภำยใต้ข้อก ำหนด เนื่องจำกเหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้น ผู้ให้บริกำร 

จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำร  ที่ได้รับผลกระทบทรำบถึง Difficult Day หรือเหตุกำรณ์

ซ่อมบ ำรุงที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ หรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

๒๑.๒.๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในวันที่ระบบส่งก๊ำซเกิดควำมเสียหำย 

ก. ผู้ให้บริกำร ต้องส่งหนังสือแจ้ง Difficult Day ในเวลำใดๆ ก่อนหรือระหว่ำงวัน

ก๊ำซ ในกรณีควำมปลอดภัยและควำมม่ันคงของระบบส่งก๊ำซบนบกอำจเสียหำย 

เนื่องจำกก๊ำซที่จ่ำยออกปริมำณเพิ่มขึ้น และ/หรือปริมำณก๊ำซที่ส่งเข้ำลดลง และ/

หรือกำรขัดจังหวะกำรรับส่งก๊ำซที่จุดส่งเข้ำหรือจ่ำยออก ผู้ให้บริกำรจะไม่ต้อง

รับผิดชอบต่อกำรสูญเสียใด ๆ ที่เกิดแก่ผู้ใช้บริกำร อันเนื่องมำจำกกำร Difficult 

Day และกำรกระท ำที่เกี่ยวข้อง 

ข. ในวันที่ระบบส่งก๊ำซเกิดควำมเสียหำย ผู้ให้บริกำรมีสิทธิที่จะออกค ำสั่งเพื่อปรับ

ปริมำณก๊ำซ หรือกำรลดปริมำณก๊ำซ ตำมข้อที่ ๑๔.๗ ในกรณีที่ Difficult Day 

นั้น มีสำเหตุจำกผู้ใช้บริกำรรำยหนึ่งโดยเฉพำะ ค ำสั่งเพื่อปรับปริมำณก๊ำซ หรือ

กำรลดปริมำณก๊ำซจะใช้บังคับกับผู้ใช้บริกำรนั้นถ้ำเป็นไปได้ ในกรณีที่สำเหตุ

ของ Difficult Day ไม่เกี่ยวกับผู้ใช้บริกำรรำยใดโดยเฉพำะ หรือก ำหนดไม่ได้ใน

วันน้ัน  ค ำสั่งเพื่อปรับปริมำณก๊ำซ หรือกำรลดปริมำณก๊ำซ อำจจะใช้ตำมสัดส่วน

ตำมก ำหนดปริมำณควำมต้องกำรใช้ของผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยส ำหรับวันนั้น ผู้

ให้บริกำรอำจร้องขอผู้ใช้บริกำรบำงรำยน ำก๊ำซเข้ำหรือน ำก๊ำซออกมำกขึ้น หรือ

น้อยลง ณ จุดส่งเข้ำหรือจ่ำยออกใดๆ ตำมควำมจ ำเป็นทำงเทคนิค เพื่อให้เกิด

ควำมสมดุล และควำมปลอดภัยของระบบส่งก๊ำซกลับคืนมำ ผู้ใช้บริกำรที่ได้รับ

ค ำสั่งจำกผู้ให้บริกำรตำมข้อที่ ๒๑.๒.๕ จะต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งเหล่ำนั้นโดยเร็ว

ทีสุ่ดเท่ำที่จะสำมำรถปฏิบัติได้  

ค. ผู้ให้บริกำรต้องปฏิบัติตำมหน้ำที่ ในกรณี Difficult Day ต่อไปนี ้

(๑) แจ้งผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยท่ีได้รับผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับปริมำณก๊ำซท่ี

เหมำะสม ที่จะส่งเข้ำหรือจ่ำยออกจำกระบบส่งก๊ำซ  ถ้ำค ำสั่งยื่นต่อ
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ผู้ใช้บริกำรก่อนก ำหนดกำร Nomination ในวันที่ระบบส่งก๊ำซเกิดควำม

เสียหำย ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อที่ ๑๐.๓ และ ๑๐.๔ ผู้ใช้บริกำรต้องยื่น 

Nomination หรือ Renomination ตำมค ำสั่งของผู้ให้บริกำร 

(๒) ด ำเนินกำรท่ีจะลดผลกระทบของ Difficult Day ตำมบทบัญญัติของ

ข้อก ำหนด 

(๓) ยื่นรำยงำนต่อผู้ใช้บริกำรท่ีได้รับผลกระทบ โดยอธิบำยถึงสำเหตุของ 

Difficult Day 

(๔) ท ำกำรปรับปรุงกำรค ำนวณค่ำปรับสมดุลบนพื้นฐำนของค ำสั่งเพื่อปรับ

ปริมำณก๊ำซ หรือกำรลดปริมำณก๊ำซ ไปยังผู้ใช้บริกำรที่ได้รับค ำสั่งภำยหลัง

กำรสิ้นสุดของ Difficult Day 

๒๑.๒.๗ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ก. เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน รวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเพียง 

(๑) ก๊ำซรั่วในระบบส่งก๊ำซ หรือ 

(๒) เหตุกำรณ์ที่ผู้ให้บริกำร พิจำรณำว่ำ ควำมม่ันคงของระบบขนส่งอยู่ในควำม

เสี่ยงอย่ำงชัดเจน หรือรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบส่งก๊ำซตกอยู่ใน

ควำมเสี่ยง หรือควำมดันหรือคุณภำพของก๊ำซในระบบส่งก๊ำซ อำจเป็น

อันตรำยต่อควำมปลอดภัยของคนและทรัพย์สินถ้ำส่งก๊ำซออกไป 

ข. เหตุกำรณ์ฉุกเฉินจะคงอยู่ต่อไปจนกว่ำเวลำที่ผู้ให้บริกำรตัดสินว่ำ เหตุกำรณ์ที่

กล่ำวในข้อที่ ๒๑.๒.๗.ก (๑) สิ้นสุด และไม่จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรฉุกเฉินอีก กำร

ด ำเนินกำรของระบบส่งก๊ำซปกติ และข้อก ำหนด สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ 

ค. ขณะเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ผู้ให้บริกำรจะด ำเนินกำรและใช้มำตรกำร เพื่อให้ระบบ

ส่งก๊ำซบนบกกลับสู่สภำวะปกติโดยเร็วที่สุดเท่ำที่ท ำได้  

ง. มำตรกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหมำยรวมถึงมำตรกำรที่ต้องด ำเนินกำรโดยผู้

ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรตำมที่ผู้ให้บริกำรร้องขอ 

จ. ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ให้บริกำร และผู้ใช้บริกำร จะค ำนึงถึงมำตรกำรที่จะแก้ไข

เหนือผลประโยชน์ของตน 
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๒๑.๒.๘ กำรใช้มำตรกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินโดยผู้ให้บริกำรหรือผู้ใช้บริกำรจะไม่ละเมิด

บทบัญญัติใด ๆ ของข้อก ำหนด ในควำมหมำยน้ี จะไม่ถือว่ำผู้ให้บริกำรล้มเหลวใน

กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่เกี่ยวกับกำรรับก๊ำซส่งให้ระบบขนส่งที่จุดส่งเข้ำและส่งก๊ำซให้ที่

จุดจ่ำยออก  ผู้ให้บริกำรจะเตรียมแผนปฏิบัติกำร 

๒๑.๒.๙ ผู้ใช้บริกำรต้องส่งชื่อผู้แทน ต ำแหน่ง ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์และเบอร์โทรสำรของ

ผู้แทนของผู้ใช้บริกำรที่ต้องสำมำรถติดต่อได้ในเวลำใด ๆ ของวันระหว่ำงเหตุกำรณ์

ฉุกเฉิน ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ใช้บริกำรต้องแจ้งผู้ให้บริกำรก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลดังกล่ำว รวมท้ังเวลำที่กำรเปลี่ยนแปลงจะมีผล  ผู้แทนที่แต่งตั้งโดยผู้ใช้บริกำร

จะมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบที่จะกระท ำแทนผู้ใช้บริกำรในเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

๒๑.๒.๑๐ ผู้ให้บริกำรอำจหยุดกำรส่งก๊ำซให้ผู้ใช้บริกำร ที่ไม่ให้ข้อมูลที่ต้องกำรตำมข้อที่ 

๒๑.๒.๙ หรือถ้ำผู้แทนของผู้ใช้บริกำรตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๒๑.๒.๙ ติดต่อไม่ได้

ในทันท ี ในกรณีนี ้ผู้ให้บริกำรจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกก๊ำซท่ีไม่ได้ส่ง 

และผู้ใช้บริกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้บริกำรในกำรจัดกำรกับ

สถำนกำรณ์น้ัน 

๒๑.๒.๑๑ ผู้ให้บริกำรจะแจ้งช่องทำงที่สำมำรถติดต่อได้ ๒๔ ชั่วโมง ตลอดวันส ำหรับกำรแจ้ง

กำรเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

๒๑.๒.๑๒ เมื่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบถึงเหตุกำรณ์

โดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถปฏิบัติได้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะผลกระทบ และ

ระยะเวลำที่คำดกำรณ์ของเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน  

๒๑.๒.๑๓ ในระหว่ำงเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ผู้ใช้บริกำรต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ให้บริกำร โดย

กำรให้ควำมร่วมมือกับผู้ให้บริกำรและให้ควำมช่วยเหลือผู้ให้บริกำรในกำรใช้

มำตรกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

๒๑.๒.๑๔ ในระหว่ำงเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ผู้ให้บริกำรอำจมอบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่จ ำเป็น

ให้กับผู้ใช้บริกำรเพื่อลด และ/หรือจ ำกัดผลกระทบของเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ผู้ใช้บริกำร

ต้องด ำเนินกำรทันทีตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบเช่นว่ำนั้นภำยหลังได้รับแจ้งถ้ำ

หำกท ำได้ 

๒๑.๒.๑๕ ในระหว่ำงเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรเห็นด้วยว่ำ อำจจะต้องจัด

บุคลำกรใหม่ และระบบกำรท ำงำนซึ่งอำจเป็นไปได้ที่จะเกิดกำรหยุดชะงักชั่วครำว 
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๒๑.๓ เหตุสุดวิสัย 

๒๑.๓.๑ ค ำจ ำกัดควำมของเหตุสุดวิสัย 

ก. ตำมวัตถุประสงค์ของข้อก ำหนดน้ี สัญญำกำรใชค้วำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

สัญญำกำรเชื่อมต่อ และ สัญญำอุปกรณ์ ภำยใต้บังคับข้อที่ ๒๑.๓.๑ ข ให้ “เหตุ

สุดวิสัย” หมำยถึง เหตุกำรณ์หรือกรณีแวดล้อมใดๆ  หรือกำรรวมกันของ

เหตุกำรณ์และ/หรือกรณีแวดล้อมใดๆ ซึ่งไม่อำจทรำบได้ล่วงหน้ำอย่ำง

สมเหตุสมผลหรือถ้ำทรำบได้อย่ำงสมเหตุสมผล แต่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม

อย่ำงสมเหตุผลของฝ่ำยท่ีปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงรอบคอบและสมเหตุสมผลแล้ว (“ผู้ที่

ได้รับผลกระทบ”) โดยท่ี ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สำมำรถป้องกันหรือแก้ปัญหำได้ 

จึงเป็นเหตุหรือก่อให้เกิดควำมล้มเหลวหรือล่ำช้ำในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ใดๆ ที่ผู้

ได้รับผลกระทบผูกพันกับฝ่ำยอื่นๆ ภำยใต้ข้อก ำหนด สัญญำกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ รวมทั้ง 

เหตุกำรณ์ดังนี้ 

(๑) ควำมเสียหำยต่อระบบกำรส่งก๊ำซของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่เกิดจำกหรือเชื่อ

ว่ำเกิดจำกบุคคลภำยนอก 

(๒) อยู่ในช่วงของกำรประกำศสงครำมหรือภำยใต้สภำวะสงครำม ไมว่่ำจะมีกำร

ประกำศหรือไม่ก็ตำม กำรข่มขู่ กำรก่อควำมไม่สงบ กำรกระท ำของศัตรูของ

ชำติ กำรกระท ำของผู้ก่อกำรร้ำย กำรปิดล้อม กำรปฏิวัติ กำรจลำจล กำรก่อ

กบฎ ควำมโกลำหลของประชำชน กำรเดินขบวน กำรก่อวินำศกรรม กำร

ท ำลำยทรัพย์สิน 

(๓) ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ 

(๔) กำรนัดหยุดงำน กำรกักขัง ปิดสถำน ีกำรก่อกวนของแรงงำนหรือ

อุตสำหกรรม (รวมท้ังกำรก่อวินำศกรรมหรือบ่อนท ำลำย) และกำรก่อกวน

ของประชำชน หรือเหตุกำรณ์กำรเมือง 

(๕) อุบัติเหตุ ไฟไหม ้กำรระเบิด ควำมล้มเหลวที่เกิดกับโรงงำน ระบบส่งก๊ำซ

บนบก เครื่องมือหรือสิ่งติดตั้งอื่น ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่อำจป้องกันหรือ

แก้ปัญหำโดยกำรใช้ควำมช ำนำญ ควำมพยำยำม ควำมรอบคอบ และกำร
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คำดกำรณ์ล่วงหน้ำ ซึ่งคำดหวังได้อย่ำงสมเหตุสมผลตำมปกติ จำก

ผู้ปฏิบัติงำนท่ีรอบคอบและสมเหตุสมผล 

(๖) โรคระบำดและกำรกักกันโรคติดต่อ  

(๗) เหตุฉุกเฉินทำงพลเรือน หรือเหตุกำรณ์กำรเมืองที่ส่งกระทบหรือคุกคำมต่อ

ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินกำรของระบบส่งก๊ำซบนบก 

(๘) กำรควบคุมของรัฐบำล หรือควำมจ ำเป็นท่ีต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีมีผล

บังคับใช้ 

(๙) กำรค้นพบทำงโบรำณวัตถุ และ 

(๑๐) กำรเปลี่ยนโครงสร้ำงและกำรพัฒนำ ที่อำจกระทบส่วนใดหรือหลำยส่วนของ

ระบบส่งก๊ำซบนบก หรือภูมิภำคใด หรือหลำยภูมิภำค บนเส้นทำงของระบบ

ส่งก๊ำซบนบกโดยท่ัวไป 

ข. เหตุกำรณ์ทีไ่ม่ถือว่ำเป็นเหตุสุดวิสัย มีดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพตลำด ที่ส่งผลกระทบทำงตรงหรือทำงอ้อมต่อควำม

ต้องกำรใช้ก๊ำซหรือรำคำก๊ำซ รวมท้ังควำมต้องกำรใช้ก๊ำซหรือรำคำกำร

บริกำรส่งก๊ำซ หรือสินค้ำที่ถูกที่ใช้ในกำรก ำหนดรำคำอ้ำงอิง หรือ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร หรือได้อัตรำของผลตอบแทนท่ีพอใจส ำหรับ

กำรส่งก๊ำซ รวมถึงกำรลดค่ำเงิน 

(๒) กำรไม่สำมำรถช ำระเงินตำมใบแจ้งหนี้ เม่ือครบก ำหนดช ำระ 

(๓) กำรบังคับลงโทษโดย กกพ. เนื่องจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย 

หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้  

(๔) กำรถูกเพิกถอนสิทธิหรือหมดอำยุของใบอนุญำต หรือไม่ได้รับกำรอนุญำต 

จำก กกพ.  ซึ่งผูท้ี่ปฏิบัติงำนอย่ำงรอบคอบและสมเหตุสมผลสำมำรถยื่น

ขอสิทธิและได้รับ รักษำไว้หรือต่ออำยุใบอนุญำตได้ 

(๕) กำรหยุดลงหรือควำมผิดพลำด หรือกำรไม่ด ำเนินกำรของผู้ผลิต หรือ

เครื่องจักร อันเกิดจำก 

- ควำมสึกหรอหรือกำรเสื่อมสภำพตำมปกติ 
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- เครื่องมือและช้ินส่วนส ำรองไม่สำมำรถใช้งำนได้ ซึ่งสำมำรถหลีกเลี่ยง 

โดยกำรท ำตำมมำตรฐำนของผู้ปฏิบัติกำรท่ีสมเหตุสมผลและรอบคอบ 

- ควำมเสียหำยของเครื่องมือหรือชิ้นส่วน ซึ่งไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อกำร

ท ำงำนของเครื่องจักร (นอกเหนือจำกควำมเสียหำยของ เครื่องจักรหรือ

ชิ้นส่วนของเครื่องจักรนั้น) 

- กำรไม่ได้รับ หรือรักษำใบอนุญำต เขตระบบ จำกผู้มีอ ำนำจตำม พรบ. 

ที่เกี่ยวข้อง 

(๖) เหตุกำรณ์ใดที่ประกอบด้วยหรือเป็นผลสืบเนื่องจำกกำรกระท ำผิดโดยเจตนำ

หรือกำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำด้วยควำมประมำทเลินเล่ออย่ำง

ร้ำยแรงของฝ่ำยท่ีได้รับผลกระทบ (ในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด สัญญำกำร

ใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ สัญญำอุปกรณ์ หรือ

อย่ำงอื่น) 

(๗) เหตุกำรณ์ใดซึ่งอำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นเหตุสุดวิสัย ภำยใต้ข้อก ำหนด สัญญำ

กำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำ

อุปกรณ์ แต่เป็นผลมำจำกกำรละเมิดหรือกำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบัติตำม

สัญญำ ควำมตกลง ข้อก ำหนด หน้ำที่ ค ำม่ันสัญญำ กฎหมำย พระรำช

กฤษฎีกำ หนังสือเวียนข้อบังคับ ค ำตัดสิน ค ำสั่งทำงกฎหมำย ใบอนุญำต 

กำรอนุมัติ ค ำยินยอม กำรอนุญำต กำรยกเว้นหรือหน้ำที่อื่น ไม่ว่ำจะเป็นสิ่ง

ใดโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ 

(๘) กำรที่ไม่สำมำรถจัดหำเงินทุน ที่ใช้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงและ/หรือกำร

ปฏิบัติกำร 

๒๑.๓.๒ ผลกระทบของเหตุสุดวิสัย 

ก. ภำยใต้ข้อที่ ๒๑.๓.๑.ข ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับกำรยกเว้นจำกควำม

รับผิดชอบ (รวมทั้งกำรเรียกร้องใดๆ ภำยใต้ข้อก ำหนด สัญญำกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ ให้ท ำกำร

ช ำระเงินใด ๆ หรือให้กระท ำกำรใดๆ ) ส ำหรับควำมล่ำช้ำหรือกำรไม่สำมำรถ

ปฏิบัติตำมหน้ำที่ใดๆ ภำยใต้ข้อก ำหนด สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ ซึ่งเกิดจำกหรือมีผลจำกเหตุ

สุดวิสัย 
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ข. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับกำรยกเว้นจำกควำมรับผิดภำยใต้ข้อที่ ๒๑.๓.๒.ก ถ้ำ

สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดมำจำกเหตุสุดวิสัยและ/หรือเป็นผลของสิ่งที่เกิดขึ้นทีไ่ม่อำจแก้ไข

ได้โดยมำตรกำร ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบอำจถูกคำดหวังอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะ

สำมำรถแก้ไขให้กลับมำปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบภำยใต้ข้อก ำหนด 

สัญญำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ 

ค. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้ให้บริกำรและผลกระทบของเหตุสุดวิสัยส่งผล

ให้ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบครบถ้วน หรือ

บำงส่วน ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรยกเว้นจำกควำมรับผิดชอบ และหน้ำที่ในกำร

ช ำระค่ำบริกำรควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเท่ำที่เหตุสุดวิสัยกระทบต่อสิทธิกำร

ใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm ของผู้ใช้บริกำร อย่ำงไรก็ตำม

ผู้ใช้บริกำรยังคงต้องรับผิดชอบค่ำบริกำรอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ง. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้ใช้บริกำร และผลกระทบของเหตุสุดวิสัยส่งผล

ให้ผู้ใช้บริกำรไม่สำมำรถกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ผู้ใช้บริกำร

จะได้รับกำรยกเว้นจำกควำมรับผิดชอบ และหน้ำที่ในกำรช ำระค่ำบริกำร

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เท่ำที่เหตุสุดวิสัยกระทบต่อสิทธิกำรใช้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm ของผู้ใช้บริกำร  อย่ำงไรก็ตำม

ผู้ใช้บริกำรยังคงรับผิดชอบต่อค่ำบริกำรอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

๒๑.๓.๓ กำรแจ้งเหตุสุดวิสัย 

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยใด ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องแจ้งโดยเร็วที่สุดต่อผู้ที่อำจได้รับผลกระทบอื่นๆ 

โดยต้องให้ข้อมูลรำยละเอียดทั้งหมดของเหตุสุดวิสัย ระยะเวลำของเหตุสุดวิสัยที่คำดกำรณ์ไว้

(เท่ำท่ีสำมำรถที่จะประเมินได้) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้

ได้รับผลกระทบ 

ก. ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรได้รับผลกระทบจำกเหตุสุดวิสัย ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งให้

ผู้ใช้บริกำรท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำที่ และควำม

รับผิดชอบของผู้ให้บริกำร 

ข. ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรและ/หรือผู้ใช้ก๊ำซและ/หรือผู้จัดหำก๊ำซ ได้รับผลกระทบจำก

เหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริกำรต้องแจ้งให้ผู้ให้บริกำรทรำบเกี่ยวกับสถำนกำรณ์และกำร

ไม่สำมำรถในกำรปฏิบัติได้ตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบซึ่งต้องรวมถึงข้อ

พิสูจน์ของเหตุสุดวิสัยจำกผู้ใช้ก๊ำซและ/หรือผู้จัดหำก๊ำซและ/หรืออุปกรณ์ 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๑๔๖ 

 

เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริกำร  และถ้ำผู้ให้บริกำรเชื่อได้ว่ำ

สถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยที่กระทบต่อระบบท่อทั้งหมดหรือบำงส่วน ผู้

ให้บริกำรจะส่งกำรแจ้งไปยังผู้ใช้บริกำรอื่นทั้งหมดที่อำจได้รับผลกระทบจำก

สถำนกำรณ์น้ัน 

๒๑.๓.๔ กำรให้เหตุผลเพื่อพิสูจน์เหตุสุดวิสัย 

หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบต่ำงๆของคู่สัญญำฝ่ำยที่ได้รับผลกระทบจะไม่ระงับตำมข้อที่ 

๒๑.๓.๒   ถ้ำฝ่ำยที่ได้รับผลกระทบ 

ก. ไม่ส่งกำรรำยงำนกำรแจ้งแบบละเอียดเกี่ยวกับสถำนท่ี และสำเหตุของเหตุ

สุดวิสัยภำยใน ๒๑ วันนับตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ให้กับคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง  

ข. ไม่สำมำรถพิสูจน์ให้เป็นที่ยอมรับได้ว่ำมีกำรพยำยำมทุกวิถีทำง เพื่อที่จะแก้ไข

ผลกระทบของเหตุสุดวิสัย 

๒๑.๓.๕ ข้อพิพำทเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย 

ก. ถ้ำคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งโต้แย้งว่ำเหตุกำรณ์ที่ได้รับแจ้งจำกฝ่ำยที่ได้รับผลกระทบ

ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงจะต้องท ำกำรคัดค้ำนต่อฝ่ำยท่ีได้รับ

ผลกระทบภำยใน ๑๐ วันหลังจำกที่ได้รับแจ้ง  

ข. ถ้ำคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งมิได้คัดค้ำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำสละสิทธิ

ในกำรคัดค้ำน  

ค. ถ้ำคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งย่ืนคัดค้ำนฝ่ำยท่ีได้รับผลกระทบตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น 

คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะพยำยำมระงับข้อพิพำทให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน 

ง. ถ้ำคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยไม่สำมำรถตกลงกันได้ ข้อพิพำทจะต้องถูกตัดสินตำม

วิธีกำรตัดสินข้อพิพำทที่ระบุไว้ในสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรหรือ

สัญญำอุปกรณ์ ตำมเงื่อนไขที่ได้ระบุของข้อก ำหนดน้ี 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๑๔๗ 

 

บทที่ ๒๒ กรรมสิทธิ์และกำรโอนควำมเสี่ยง 

๒๒.๑ สิทธิครอบครองและควำมรับผิดชอบ ในก๊ำซที่ขนส่งจะโอนไปยังผู้ให้บริกำรตำมปริมำณก๊ำซ

ซึ่งค ำนวณตำมค่ำควำมร้อนของก๊ำซ (MMBtu) ที่ถูกส่งเข้ำระบบส่งก๊ำซบนบก ณ จุดส่งเข้ำ และโอน

กลับไปยังผู้ใช้บริกำรเมื่อผู้ใช้บริกำรน ำก๊ำซออก ณ จุดจ่ำยออก 

๒๒.๒ ผู้ใช้บริกำรแต่ละรำยรับประกันต่อผู้ให้บริกำร ดังต่อไปน้ี 

๒๒.๒.๑ กรรมสิทธิ์ของก๊ำซท่ีส่งเข้ำระบบส่งก๊ำซบนบก ณ จุดส่งเข้ำ ว่ำเป็นของผู้ใช้บริกำร 

๒๒.๒.๒ ก๊ำซในระบบส่งก๊ำซบนบกตั้งแต่จุดส่งเข้ำไปจนถึงจุดจ่ำยออก ปลอดจำกภำระ

จ ำนอง ภำษี ข้อผูกพัน หรือสิทธิเรียกร้องใดๆในท ำนองเดียวกัน รวมถึงสิทธิ

เรียกร้องทำงภำษี สิทธิสัมปทำนหรือสิทธิเรียกร้องที่เป็นตัวเงินอื่นๆ ซึ่งอำจเกิดขึ้น

ในระหว่ำงกำรผลิต กำรรวบรวม กำรปฏิบัติกำร กำรจัดหำ หรือกำรส่งมอบให้แก่

ระบบส่งก๊ำซบนบก 

๒๒.๓ ผู้ใช้บริกำรต้องรับผิด ชดใช้ให้แก่ผู้ให้บริกำรส ำหรับควำมสูญเสีย ควำมรับผิดชอบ สิทธิ

เรียกร้อง ค่ำเสียหำย กำรกระท ำ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยใดๆ อันเน่ืองจำกกำรผิดค ำรับประกัน

ตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๒๒.๒ และต้องท ำให้มั่นใจว่ำผู้ให้บริกำรจะไม่ได้รับควำมสูญเสียหรือ

ค่ำเสียหำยใดๆ 

๒๒.๔ ผู้ให้บริกำรมีสิทธิในกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่ก ำหนดอยู่ในข้อก ำหนดน้ี เพื่อให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนผู้ให้บริกำรท่ีรอบคอบและสมเหตุสมผล   



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๑๔๘ 

 

บทที่ ๒๓ กำรโอนสิทธิ 

๒๓.๑ บทน ำ 

๒๓.๑.๑ ภำยใต้ข้อที่ ๒๓.๒.๑ และ ๙.๑๔ คู่สัญญำใดๆ อำจโอนสิทธิของตนภำยใต้ข้อก ำหนด

นี้ สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำ

อุปกรณ์  

ก. ให้แก่กิจกำรในเครือของคู่สัญญำฝ่ำยนั้น โดยมีเงื่อนไขว่ำผู้โอนยังคงผูกพันและมี

ควำมรับผิดตำมข้อก ำหนดนี้ สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำ

กำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ และ 

ข. ได้รบัควำมยินยอมจำกคู่สัญญำที่เกี่ยวข้องอีกฝ่ำยหนึ่ง โดยกำรให้ควำมยินยอม

นั้น ต้องไม่ชักช้ำอย่ำงไม่สมเหตุผล 

๒๓.๑.๒ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของบทท่ี ๒๓ นี ้คู่สัญญำที่เกี่ยวข้องอีกฝ่ำยหน่ึง 

หมำยถึง 

ก. ผู้ใช้บริกำรหรือผู้เชื่อมต่อแต่ละรำย กรณีผู้โอนคือผู้ให้บริกำร หรือ  

ข. ผู้ให้บริกำรกรณีผู้โอนคือผู้ใช้บริกำร หรือ 

ค. ผู้ให้บริกำร กรณีผู้โอนคือผู้เชื่อมต่อ 

๒๓.๑.๓ ยกเว้นตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ ๒๓.๑.๑ คู่สัญญำใดๆ ไม่สำมำรถโอนหรือแสดงเจตนำ

กำรโอนสิทธิ ภำระผูกพัน หน้ำที่ใดๆ ภำยใต้และไม่มุ่งที่จะมอบหรือโอนสิทธิ ภำระ

ผูกพัน และหน้ำที่ใด ๆ ของคู่สัญญำภำยใต้สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำร สัญญำกำรเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ 

๒๓.๒ เงื่อนไขก่อนกำรโอนสิทธิ 

๒๓.๒.๑ จะไม่มีกำรโอนสิทธิให้กับฝ่ำยอื่น เว้นแต่ 

ก. คู่สัญญำฝ่ำยนั้นได้เข้ำท ำสัญญำกับคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งที่เกี่ยวข้อง โดยรับที่จะ

ผูกพัน และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้ 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๑๔๙ 

 

ข. คู่สัญญำฝ่ำยนั้นถือใบอนุญำตของผู้ให้บริกำร กรณีท่ีผู้โอนสิทธิเป็นผู้ให้บริกำร  

หรือ 

ค. คู่สัญญำฝ่ำยนั้นถือใบอนุญำตผู้ใช้บริกำร ในกรณีทีผู่้โอนสิทธิเป็นผู้ใช้บริกำร หรือ 

ง. คู่สัญญำฝ่ำยนั้นถือใบอนุญำตผู้ใช้บริกำรหรือใบอนุญำตผู้ให้บริกำร หรือ

ใบอนญุำตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒๓.๒.๒ วงเงินสนิเชื่อที่ก ำหนดใดๆ ตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดนี้ จะได้รับกำรแยกพิจำรณำ 

ส ำหรับคู่สัญญำผู้รับโอนสิทธิจำกผู้ใช้บริกำรหรือผู้เชื่อมต่อตำมข้อที่ ๒๓.๑.๑ และผู้

โอนสิทธิไม่อำจโอนวงเงินสินเชื่อของตนได้ 

๒๓.๒.๓ กำรอ้ำงอิงใดๆ ถึงคู่สัญญำในข้อก ำหนดน้ี สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำร สัญญำเชื่อมต่อ หรือควำมสัญญำอุปกรณ์ ให้หมำยรวมถึงผู้สืบทอดหรือ

ผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญำตของคู่สัญญำฝ่ำยนั้น 

  



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๑๕๐ 

 

บทที่ ๒๔ กำรระงับข้อพิพำท 

๒๔.๑ ข้อพิพำทที่เกิดขึ้นระหว่ำงผู้ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรและผู้เชื่อมต่อ อำจรวมถึง แต่ไม่จ ำกัด

อยู่เพียงข้อพิพำทในประเด็นดังต่อไปนี้: 

๒๔.๑.๑ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ ตำมสัญญำเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้ว  

๒๔.๑.๒ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ ตำมสัญญำเชื่อมต่อใหม่ หรือกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข

กำรเชื่อมต่อ 

๒๔.๑.๓ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ ตำมสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๒๔.๑.๔ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ ตำมสัญญำก๊ำซเพื่อปรับสมดุล 

๒๔.๑.๕ สัญญำอุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิ ภำระผูกพัน และหน้ำที่ 

๒๔.๑.๖ ข้อพิพำทใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับกำรค่ำบริกำรใดๆ ตัวอย่ำงเช่น แต่ไม่จ ำกัดอยู่

เพียงค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ค่ำบริกำรขนส่งก๊ำซส่วนต้นทุน

ผันแปร ค่ำบริกำรปรับสมดุล ค่ำบริกำรก๊ำซปรับสมดุล ค่ำบริกำรรับฝำกก๊ำซ 

ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซเกินก ำหนด และค่ำควำมเสียหำยของ

ระบบ และ 

๒๔.๑.๗ ควำมรับผิดหรือค่ำชดเชยส ำหรับเหตุกำรณ์ที่บัญญัติไว้ในบทท่ี ๒๑  

๒๔.๒ ในเบื้องต้น ผู้ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำร และผู้เชื่อมต่อ จะต้องหำรือร่วมกัน เพื่อระงับข้อพิพำท

ใดๆ ที่เกิดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดน้ีโดยไม่ชักช้ำ ในระหว่ำงกำรหำรือคู่สัญญำทุกฝ่ำยจะต้อง

ปฏิบัติตำมสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำเชื่อมต่อ สัญญำอุปกรณ์ และ

ข้อก ำหนดนี้ 

๒๔.๓ ในกรณีที่ข้อพิพำทเกิดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดนี้ ไม่สำมำรถหำข้อยุติร่วมกัน ตำมข้อที ่

๒๔.๒ คู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้ กกพ.ท ำกำรสอบสวนและให้ค ำตัดสิน 

๒๔.๔ ในกรณีที่มีกำรส่งข้อพิพำทมำยัง กกพ. นั้น กกพ. จะพิจำรณำข้อพิพำทดังกล่ำวตำม

ระเบียบ คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขกำรยื่นข้อ

พิพำท และกำรพิจำรณำไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพำทระหว่ำงผู้รับใบอนุญำต พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๔.๕ กำรอ้ำงถึงกำรระงับข้อพิพำท   จะรวมถึง 

๒๔.๕.๑ กำรระงับข้อพิพำทระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรที่เกี่ยวข้อง 

๒๔.๕.๒ กำรระงับข้อพิพำทระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง หรือ 

๒๔.๕.๓ กำรระงับข้อพิพำทโดย กกพ. 
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๒๔.๖ วิธีกำรระงับข้อพิพำทนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในบทที่ ๒๔ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำ

กำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร สัญญำเชื่อมต่อ หรือสัญญำอุปกรณ์ 

  



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๑๕๒ 

 

บทที่ ๒๕ กำรยกเว้นกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเป็นกำรชั่วครำว 

๒๕.๑ ช่วงเวลำที่ได้รับกำรยกเว้น 

๒๕.๑.๑ ช่วงเวลำที่ได้รับกำรยกเว้น เริ่มตั้งแต่วันท่ีข้อก ำหนดนี้ได้รับควำมเห็นชอบจำก 

กกพ. และมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดตำมที่ได้รับกำรยกเว้นจำก กกพ. 

๒๕.๑.๒ กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในช่วงเวลำที่ได้รับกำรยกเว้น ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติใน

ข้อที ่๒๕.๒ 

๒๕.๒ แนวปฏิบัติในช่วงเวลำที่ได้รับกำรยกเว้น 

๒๕.๒.๑ ในช่วงเวลำที่ได้รับกำรยกเว้น ให้แนวปฏิบัติต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ 

ก. กำรท ำสัญญำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ตำมที่ระบุไว้ในบทที ่๙ 

สิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรอำจโอนให้แก่ผู้ใช้บริกำรในรูปแบบ

ข้อตกลงภำยในระหว่ำงหน่วยงำน 

ข. บทปรับส ำหรับกำรปรับสมดุลทำงบวกและทำงลบ ตำมที่ระบุไว้ในบทท่ี ๑๔ 

[ปตท/กกพ –ก ำหนดแนวปฏิบัติในช่วงเวลำที่ได้รับกำรยกเว้น] 

ค. ค่ำปรับกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเกินก ำหนด ตำมที่ระบุไว้ในบทที ่๑๕ 

[ปตท/กกพ –ก ำหนดแนวปฏิบัติในช่วงเวลำที่ได้รับกำรยกเว้น] 

ง. ค่ำชดเชยควำมเสียหำยของระบบตำมที่ระบุไว้ในบทที ่๑๑ 

[ปตท/กกพ –ก ำหนดแนวปฏิบัติในช่วงเวลำที่ได้รับกำรยกเว้น] 

จ. Shrinkage Factor ของระบบ ตำมที่ระบุไว้ในบทท่ี ๑๓ 

[ปตท/กกพ –ก ำหนดแนวปฏิบัติในช่วงเวลำที่ได้รับกำรยกเว้น] 

ฉ. ค่ำบริกำรปรับสมดุล ตำมที่ระบุไว้ในบทที่ ๑๔ และ 

[ปตท/กกพ –ก ำหนดแนวปฏิบัติในช่วงเวลำที่ได้รับกำรยกเว้น] 

ช. ค่ำบริกำรรับฝำกก๊ำซ ตำมที่ระบุไว้ในบทที่ ๑๔ 

[ปตท/กกพ –ก ำหนดแนวปฏิบัติในช่วงเวลำที่ได้รับกำรยกเว้น] 
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ภำคผนวก ๑ ขอบเขตระบบส่งก๊ำซบนบกของข้อก ำหนด 

รูปที่ ๑.๑ เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก 
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รูปที่ ๑.๒ เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันตก 

 
  

 

ON.2.1.1 

ON.2.2.1.INT ON.2.1.2 

ON.2.1.3 

Illustrative  
Non-Exhaustive 

 

**จ ำนวนของบล็อกวำลว์ทีแ่สดงอยูใ่นแผนผังระบบจะไมค่รบถว้น จดุทำงออกที่ Compressor Station (เชน่ปรมิำณกำรใชก้๊ำซเช ือ้เพลงิ) จะไมถ่กูแสดงไวใ้นแผนผัง ค ำอธบิำย 
Transmission  
Pipeline Compressor 

  
Entry Point 

  
Exit Point Under-Construction 

Transmission Pipeline  
Compressor 
(Under-Construction) 

  
Interface Point 
(INT) 

(1) 

(2) 

(3) 
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รูปที่ ๑.๓ –เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรบัระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก 

  

 
 

 

(1) ระบบสง่กำ๊ซบนบกเสน้ที ่1 

 

(2) ระบบสง่กำ๊ซบนบกเสน้ที ่2 

(3) ระบบสง่กำ๊ซบนบกเสน้ที ่ 3 

(4) ระบบสง่กำ๊ซบนบกเสน้ที ่ 4 

BCS 

ระบบจัดจ ำหน่ำย 

ระบบอตุสำหกรรม 

 

ON.3.1.1.INT 

ON.3.1.2.INT 

ON.3.1.3.INT 

ON.3.2.1 

ON.3.2.2 

ON.3.2.3 

ON.3.2.4 

ON.3.2.5 

ON.3.2.6 

ON.3.2.7 

ON.3.2.8 

ON.3.2.10.INT 

ON.3.2.XX* 

ON.3.2.XX* 

เขตสง่มอบ 
บนบก-ฝั่ง 
ตะวนัออก 

 

**จ ำนวนของบล็อกวำลว์ทีแ่สดงอยูใ่นแผนผังระบบจะไมค่รบถว้น จดุทำงออกที่ Compressor Station (เชน่ปรมิำณกำรใชก้๊ำซเช ือ้เพลงิ) จะไมถ่กูแสดงไวใ้นแผนผัง Legend 

Transmission  
Pipeline Compressor 

  
Entry 
Point   

Exit 
Point 

Under-Construction 
Transmission Pipeline  

Compressor 
(Under-Construction) 

  
Interface Point 
(INT) 

*แผนผังกำรเช ือ่มตอ่จำกทอ่สง่ไปยังลกูคำ้อตุสำหกรรม/NGR/NGV/SPP ซึง่ XX จะแสดงถงึจ ำนวนกำรเช ือ่มตอ่ส ำหรับลกูคำ้อตุสำหกรรม/NGR/NGV/SPP 

ON.3.1.4.INT 

ON.3.1.5.INT 
ระบบสง่กำ๊ซบนบกระยอง 

(5) 

ON.3.2.XX*  
ระบบจัดจ ำหน่ำย 

 

Illustrative  
Non-Exhaustive 

รายละเอียดในแผนผังจะไม่ครบถ้วน 
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รูปที่ ๑.๔ –เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันตก 

 
  

  

ระบบอตุสำหกรรม 

เขตสง่มอบกำ๊ซ

บนบกฝั่ง
ตะวนัตก 

ON.4.1.1.INT ON.4.2.5.INT 

ON.4.2.1 

ON.4.2.2 

ON.4.2.3 

ON.4.2.XX* 

Illustrative  
Non-Exhaustive 

 

**จ ำนวนของบล็อกวำลว์ทีแ่สดงอยูใ่นแผนผังระบบจะไมค่รบถว้น จดุทำงออกที่ Compressor Station (เชน่ปรมิำณกำรใชก้๊ำซเช ือ้เพลงิ) จะไมถ่กูแสดงไวใ้นแผนผัง ค ำอธบิำย 
Transmission  
Pipeline Compressor 

  
Entry Point 

  
Exit Point 

Under-Construction 
Transmission Pipeline  

Compressor 
(Under-Construction) 

  
Interface Point 
(INT) 

*แผนผังกำรเช ือ่มตอ่จำกทอ่สง่ไปยังลกูคำ้อตุสำหกรรม/NGR/NGV/SPP ซึง่ XX จะแสดงถงึจ ำนวนกำรเช ือ่มตอ่ส ำหรับลกูคำ้อตุสำหกรรม/NGR/NGV/SPP 
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รูปที่ ๑.๕  เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก และ/หรือฝั่งตะวันตก 

  

ระบบอตุสำหกรรม* 

             ระบบจัดจ ำหน่ำย 

เขตสง่มอบกำ๊ซ 
บนบกฝั่งตะวนั 

ออก-ตะวนัตก 

จุดตอ่กำรผสม ON.5.1.1.INT 

ON.5.2.1 

ON.5.1.2.INT 

ON.5.2.2 

ON.5.2.3 

ON.5.2.XX* 

ON.5.2.XX* 

Illustrative  
Non-Exhaustive 

 

**จ ำนวนของบล็อกวำลว์ทีแ่สดงอยูใ่นแผนผังระบบจะไมค่รบถว้น จดุทำงออกที่ Compressor Station (เชน่ปรมิำณกำรใชก้๊ำซเช ือ้เพลงิ) จะไมถ่กูแสดงไวใ้นแผนผัง ค ำอธบิำย 
Transmission  
Pipeline Compressor 

  
Entry Point 

  
Exit Point 

Compressor 
(Under-Construction) 

  
Interface Point 
(INT) 

*แผนผังกำรเช ือ่มตอ่จำกทอ่สง่ไปยังลกูคำ้อตุสำหกรรม/NGR/NGV/SPP ซึง่ XX จะแสดงถงึจ ำนวนกำรเช ือ่มตอ่ส ำหรับลกูคำ้อตุสำหกรรม/NGR/NGV/SPP 



                                  
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘       ๑๕๘ 

 

ภำคผนวก ๒ รำยกำรจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก 

๒.๑ ข้อก ำหนดทั่วไป 

๒.๑.๑ รำยกำรจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกอำจถูกแก้ไขปรับปรุงโดย ผู้ให้บริกำร ตำมข้อก ำหนดของขอบเขตของระบบส่งก๊ำซบนบก 

๒.๑.๒ เมื่อมีกำรปรับปรุงรำยกำรจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบก ผู้ให้บริกำร จะต้องแจ้งทุกๆ ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

 

  



                                  
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘       ๑๕๙ 

 

๒.๒ เขตผสมคุณภำพก๊ำซส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก 

ตำรำงที่ ๒.๑ จุดส่งเข้ำ 

เลขท่ี 
จุดส่งเข้ำ 

รำยละเอียดของ
ต ำแหน่ง 

พิกดั 
(เส้นรุง้, 
เส้นแวง) 

ควำมถี่กำรอ่ำน
มิเตอร ์

สถำนะสถำนี
วัด 

เจ้ำของ 
สถำนวีัด 

ปริมำณ 
กำรไหล 

ค่ำควำม
ร้อน อุณหภูม ิ ควำมดัน 

องคป์ระกอบ
ไฮโดรคำร์บอน 

ON.1.1.1 หลัง GSP 1 custody 
meter 

รอกำรยนืยัน รำยเดือน ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.1.1.2 หลัง GSP 2 custody 
meter 

รอกำรยนืยัน รำยเดือน ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.1.1.3 หลัง GSP 3 custody 
meter 

รอกำรยนืยัน รำยเดือน ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.1.1.4 หลัง GSP 5 custody 
meter 

รอกำรยนืยัน รำยเดือน ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.1.1.5 หลัง GSP 6 custody 
meter 

รอกำรยนืยัน รำยเดือน ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.1.1.6 หลัง custody meter 
สถำนีแอลเอ็นจีมำบตำ
พุด 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ สถำนีแอลเอ็นจี
มำบตำพดุ 

     

ON.1.1.7 หลัง DPCU custody 
meter 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ จ ำเป็น รอกำรก ำหนด      

หมายเหต:ุ ส่ิงเจือปนในก๊าซจะผา่นการทดสอบจากห้องทดลองและตรวจสอบเดือนละครั้งโดยสอดคล้องตามการวัดก๊าซในบทที่ ๑๒ จุดจ่ายออกที่ Compressor Station (เช่นปริมาณการ

ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง) จะไมถู่กแสดงไว้ในตารางการวัดค่า  



                                  
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘       ๑๖๐ 

 

ตำรำงที่ ๒.๒ จุดเชื่อมต่อระหว่ำงเขต 

หมายเหต:ุ ส่ิงเจือปนในก๊าซจะผา่นการทดสอบจากห้องทดลองและตรวจสอบเดือนละครั้งโดยสอดคล้องตามการวัดก๊าซในบทที่ ๑๒ จุดทางออกที่ Compressor Station (เช่นปริมาณการ

ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง) จะไมถู่กแสดงไว้ในตารางการวัดค่า 

Compressor ของระบบส่งก๊ำซบนบกเส้นที ๓ (OCS#3) ไปยัง ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ อยุธยำ และสระบุรี ซึ่งผ่ำนจุดจ่ำยออกของโรงไฟฟ้ำกัลฟ ์

  

เลขท่ีจุด 
เชื่อมต่อระหวำ่งเขต 

รำยละเอียดของ
ต ำแหน่ง 

พิกดั 
(เส้นรุง้, 
เส้นแวง) 

ควำมถี่กำร
อ่ำนมิเตอร ์

สถำนะสถำนี
วัด 

เจ้ำของ 
สถำนวีัด 

ปริมำณ 
กำรไหล 

ค่ำควำม
ร้อน อุณหภูม ิ ควำมดัน 

องคป์ระกอบ
ไฮโดรคำร์บอน 

ON.1.2.1.INT Custody meter ก่อน 
Compressor บน 
Onshore 1 Pipeline 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

ON.1.2.2.INT Custody meter หลัง 
Compressor บน 
Onshore 2 Pipeline 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

ON.1.2.3.INT Custody meter หลัง 
Compressor บน 
Onshore 3 Pipeline 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

ON.1.2.4.INT Custody meter หลัง 
Onshore 4 Header  

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

ON.1.2.5.INT Custody meter ท่อ
ระยอง  

รอกำรยนืยัน รอกำรก ำหนด รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      



                                  
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘       ๑๖๑ 

 

๒.๓ เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันตก 

ตำรำงที ่๒.๓ จุดส่งเข้ำ 

เลขท่ีจุด 
ส่งเข้ำ 

รำยละเอียดของ
ต ำแหน่ง 

พิกดั 
(เส้นรุง้, 
เส้นแวง) 

ควำมถี่กำรอ่ำน
มิเตอร ์

สถำนะสถำนี
วัด 

เจ้ำของ 
สถำนวีัด 

ปริมำณ 
กำรไหล 

ค่ำควำม
ร้อน อุณหภูม ิ ควำมดัน 

องคป์ระกอบ
ไฮโดรคำร์บอน 

ON.2.1.1 หลัง Yadana 
custody meter 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ Yadana (ผู้ผลิต)      

ON.2.1.2 หลัง Yetagun 
custody meter 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ Yetagun 
(ผู้ผลิต) 

     

ON.2.1.3 หลัง Zawtika 
custody meter 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ Zawtika 
(ผู้ผลิต) 

     

หมายเหต:ุ ส่ิงเจือปนในก๊าซจะผา่นการทดสอบจากห้องทดลองและตรวจสอบเดือนละครั้ง โดยสอดคล้องตามการวัดก๊าซในบทที ่๑๒ จุดจ่ายออกที่ Compressor Station (เช่นปริมาณ

การใช้ก๊าซเชื้อเพลิง) จะไมถู่กแสดงไว้ในตารางการวัดค่า 

ตำรำงที่ ๒.๔ จุดเชือ่มต่อระหว่ำงเขต 

เลขท่ีจุด 
เชือ่มต่อระหวำ่งเขต 

รำยละเอียดของ
ต ำแหน่ง 

พิกดั 
(เส้นรุง้, 
เส้นแวง) 

ควำมถี่กำรอ่ำน
มิเตอร ์

สถำนะสถำนี
วัด 

เจ้ำของ 
สถำนวีัด 

ปริมำณ 
กำรไหล 

ค่ำควำม
ร้อน อุณหภูม ิ ควำมดัน 

องคป์ระกอบ
ไฮโดรคำร์บอน 

ON.2.2.1.INT Custody meter หลัง 
Onshore Header 
ตะวันตก 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

หมายเหต:ุ ส่ิงเจือปนในก๊าซจะผา่นการทดสอบจากห้องทดลองและตรวจสอบเดือนละครั้งโดยสอดคล้องตามการวัดก๊าซในบทที่ ๑๒ จุดทางจ่ายที่ Compressor Station (เช่นปริมาณการ
ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง) จะไมถู่กแสดงไว้ในตารางการวัดค่า 

  



                                  
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘       ๑๖๒ 

 

๒.๔ เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก 

ตำรำงที่ ๒.๕ จุดเชื่อมต่อระหว่ำงเขต 

เลขที่จุด 
เชื่อมต่อระหวำ่งเขต 

รำยละเอียดของ
ต ำแหน่ง 

พิกัด 
(เส้นรุ้ง, 
เส้นแวง) 

ควำมถี่กำร
อ่ำนมิเตอร ์

สถำนะ
สถำนีวัด เจ้ำของสถำนีวัด 

ปริมำณ 
กำรไหล ค่ำควำมร้อน อุณหภูม ิ ควำมดัน 

องคป์ระกอบ
ไฮโดรคำร์บอน 

ON.3.1.1.INT Custody meter ก่อน  
Compressor บน 
Onshore 1 Pipeline 

รอกำรยืนยัน เรียลไทม์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

ON.3.1.2.INT Custody meter หลัง  
Compressor บน 
Onshore 2 Pipeline 

รอกำรยืนยัน เรียลไทม์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

ON.3.1.3.INT Custody meter หลัง  
Compressor บน 
Onshore 3 Pipeline 

รอกำรยืนยัน เรียลไทม์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

ON.3.1.4.INT Custody meter หลัง 
Onshore 4 Header 

รอกำรยืนยัน เรียลไทม์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

ON.3.1.5.INT Custody meter ท่อส่ง
ก๊ำซระยอง 

รอกำรยืนยัน รอกำรก ำหนด รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

ON.3.2.10.INT Custody Meter ก่อน 
Mixing Joint 

รอกำรยืนยัน เรียลไทม์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

หมายเหต:ุ ส่ิงเจือปนในก๊าซจะผา่นการทดสอบจากห้องทดลองและตรวจสอบเดือนละครั้งโดยสอดคล้องตามการวัดก๊าซในบทที่ ๑๒ จุดทางออกที่ Compressor Station (เช่นปริมาณการ

ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง) จะไมถู่กแสดงไว้ในตารางการวัดค่า

  



                                  
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘       ๑๖๓ 

 

ตำรำงที่ ๒.๖ จุดจ่ำยออก 

เลขท่ี 
จุดจ่ำยออก 

รำยละเอียดของ
ต ำแหน่ง 

พิกดั 
(เส้นรุง้,เส้นแวง) 

ควำมถี่กำรอ่ำน
มิเตอร ์

สถำนะสถำนี
วัด เจ้ำของสถำนีวัด 

ปริมำณ 
กำรไหล 

ค่ำควำม
ร้อน อุณหภูม ิ ควำมดัน 

ส่วนประกอบ
ไฮโดรคำร์บอน 

ON.3.2.1 GLW custody 
meter 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.3.2.2 IPT custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.3.2.3 BPK custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.3.2.4 EPEC custody 
meter 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.3.2.5 GUT custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.3.2.6 GNS custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.3.2.7 SBK-E custody 
meter 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.3.2.8 GPG custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร      

ON.3.2.XX* NGR custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ จ ำเป็น รอกำรก ำหนด  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

ON.3.2.XX* NGV custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ จ ำเป็น รอกำรก ำหนด  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

ON.3.2.XX* SPP custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

ON.3.2.XX* Industrial Client 
custody meter 

รอกำรยนืยัน รำยเดือน ติดตั้งแลว้ ผู้ให้บริกำร  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

หมายเหต:ุ ส่ิงเจือปนในก๊าซจะผา่นการทดสอบจากห้องทดลองและตรวจสอบเดือนละครั้งโดยสอดคล้องตามการวัดก๊าซในบทที่ ๑๒ จุดทางออกที่ Compressor Station (เช่นปริมาณการ

ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง) จะไมถู่กแสดงไว้ในตารางการวัดค่า * XX จะแสดงถึงเลขทีก่ารเชื่อมต่อส าหรับลูกค้าอุตสาหกรรม/NGR/NGV/SPP  



                                  
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘       ๑๖๔ 

 

๒.๕ เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันตก 

ตำรำงที่ ๒.๗ จุดเชื่อมต่อระหว่ำงเขต 

เลขท่ีจุด 
เชื่อมต่อระหวำ่งเขต 

รำยละเอียดของ
ต ำแหน่ง 

พิกดั 
(เส้นรุง้,เส้นแวง) 

ควำมถี่กำรอ่ำน
มิเตอร ์

สถำนะสถำนี
วัด เจ้ำของสถำนีวัด 

ปริมำณ 
กำรไหล 

ค่ำควำม
ร้อน อุณหภูม ิ ควำมดัน 

องคป์ระกอบ
ไฮโดรคำร์บอน 

ON.4.1.1.INT Custody meter หลัง 
Onshore Header 
ตะวันตก 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

ON.4.2.5.INT Custody meter หลัง 
Onshore RCS 
Compressor ตะวันตก 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

หมายเหต:ุ ส่ิงเจือปนในก๊าซจะผา่นการทดสอบจากห้องทดลองและตรวจสอบเดือนละครั้งโดยสอดคล้องตามการวัดก๊าซในบทที่ ๑๒ จุดจ่ายออกที่ Compressor Station (เช่นปริมาณการ

ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง) จะไมถู่กแสดงไว้ในตารางการวัดค่า



                                  
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘       ๑๖๕ 

 

ตำรำงที่ ๒.๘ จุดจ่ำยออก 

เลขท่ีจุด 
จ่ำยออก 

รำยละเอียดของ
ต ำแหน่ง 

พิกดั 
(เส้นรุง้,เส้นแวง) 

ควำมถี่กำรอ่ำน
มิเตอร ์

สถำนะสถำนี
วัด เจ้ำของสถำนีวัด 

ปริมำณ 
กำรไหล 

ค่ำควำม
ร้อน อุณหภูม ิ ควำมดัน 

องคป์ระกอบ
ไฮโดรคำร์บอน 

ON.4.2.1 TECO custody 
meter 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ Transporter      

ON.4.2.2 RB custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ Transporter      

ON.4.2.3 RPCL custody 
meter 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ Transporter      

ON.4.2.XX* Industrial Client 
custody meter 

รอกำรยนืยัน รำยเดือน ติดตั้งแลว้ Transporter      

หมายเหต:ุ ส่ิงเจือปนในก๊าซจะผา่นการทดสอบจากห้องทดลองและตรวจสอบเดือนละครั้งโดยสอดคล้องตามการวัดก๊าซในบทที่ ๑๒ จุดจ่ายออกที่ Compressor Station (เช่นปริมาณการ

ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง) จะไมถู่กแสดงไว้ในตารางการวัดค่า * XX จะแสดงถึงเลขที่การเชื่อมต่อส าหรบัลูกค้าอุตสาหกรรม  



                                  
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘       ๑๖๖ 

 

๒.๖ เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก และ/หรือ ฝั่งตะวันตก 

ตำรำงที่ ๒.๙ จุดเชื่อมต่อระหว่ำงเขต 

เลขท่ีจุด 
เชื่อมต่อระหวำ่งเขต 

รำยละเอียดของ
ต ำแหน่ง 

พิกดั 
(เส้นรุง้,เส้นแวง) 

ควำมถี่กำรอ่ำน
มิเตอร ์

สถำนะสถำนี
วัด เจ้ำของสถำนีวัด 

ปริมำณ 
กำรไหล 

ค่ำควำม
ร้อน อุณหภูม ิ ควำมดัน 

องคป์ระกอบ
ไฮโดรคำร์บอน 

ON.5.1.1.INT Pipeline custody 
meter ตะวันออก
ก่อน Mixing Joint 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

ON.5.1.2.INT Custody meter หลัง 
Onshore RCS 
Compressor 
ตะวันตก 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ รอกำร
ก ำหนด 

รอกำรก ำหนด      

หมายเหต:ุ ส่ิงเจือปนในก๊าซจะผา่นการทดสอบจากห้องทดลองและตรวจสอบเดือนละครั้งโดยสอดคล้องตามการวัดก๊าซในบทที่ ๑๒ จุดจ่ายออกที่ Compressor Station (เช่นปริมาณการ

ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง) จะไมถู่กแสดงไว้ในตารางการวัดค่า  



                                  
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘       ๑๖๗ 

 

ตำรำงที่ ๒.๑๐ จุดจ่ำยออก 

เลขท่ีจุด 
จ่ำยออก 

รำยละเอียดของ
ต ำแหน่ง 

พิกดั 
(เส้นรุง้,เส้นแวง) 

ควำมถี่กำรอ่ำน
มิเตอร ์

สถำนะสถำนี
วัด เจ้ำของสถำนีวัด 

ปริมำณ 
กำรไหล 

ค่ำควำม
ร้อน อุณหภูม ิ ควำมดัน 

องคป์ระกอบ
ไฮโดรคำร์บอน 

ON.5.2.1 WN custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ Transporter      

ON.5.2.2 SBK-W custody 
meter 

รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ Transporter      

ON.5.2.3 NBK custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ ติดตั้งแลว้ Transporter      

ON.5.2.XX* NGR custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ จ ำเป็น รอกำรก ำหนด  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

ON.5.2.XX* NGV custody meter รอกำรยนืยัน เรียลไทม ์ จ ำเป็น รอกำรก ำหนด  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

ON.5.2.XX* Industrial Client 
custody meter 

รอกำรยนืยัน รำยเดือน ติดตั้งแลว้ Transporter  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

  อ้ำงอิงจุด
ใกล้เคยีง 

หมายเหต:ุ ส่ิงเจือปนในก๊าซจะผา่นการทดสอบจากห้องทดลองและตรวจสอบเดือนละครั้งโดยสอดคล้องตามการวัดก๊าซในบท ๑๒ จุดทางออกที่ Compressor Station (เช่นปริมาณการ

ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง) จะไมถู่กแสดงไว้ในตารางการวัดค่า * XX จะแสดงถึงเลขที่การเชื่อมต่อส าหรบัลูกค้าอุตสาหกรรม/NGR/NGV /SPP  



                                  
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘       ๑๖๘ 

 

๒.๗ ตำรำงอ้ำงอิงจุดเชื่อมต่อระหว่ำงเขต 

ตำรำงด้ำนล่ำงน้ีจะแสดงควำมสัมพันธ์ของกำรต่อกันระหว่ำงเขตของของจุดเชื่อมต่อระหว่ำงเขต 

เลขที่จุด 
เชื่อมต่อระหว่ำงเขต 

เขต เลขที่จุดอินเตอร์เฟสที่สัมพันธ์กัน เขต 

ON.1.2.1.INT เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซ
บนบกฝั่งตะวันออก 

ON.3.1.1.INT เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก 

ON.1.2.2.INT เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซ
บนบกฝั่งตะวันออก 

ON.3.1.2.INT เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก 

ON.1.2.3.INT เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซ
บนบกฝั่งตะวันออก 

ON.3.1.3.INT เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก 

ON.1.2.4.INT เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซ
บนบกฝั่งตะวันออก 

ON.3.1.4.INT เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก 

ON.1.2.5.INT เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซ
บนบกฝั่งตะวันออก 

ON.3.2.5.INT เขตส่งมอบก๊ำซส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก 

ON.2.2.1.INT เขตผสมคุณภำพก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซ
บนบกฝั่งตะวันตก 

ON.4.1.1.INT เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันตก 

ON.3.2.10.INT เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบน
บกฝั่งตะวันออก 

ON.5.1.1.INT เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันตก 

ON.4.2.5.INT เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบน
บกฝั่งตะวันตก 

ON.5.1.2.INT เขตส่งมอบก๊ำซ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซบนบกฝั่งตะวันออก
และ/หรือ ฝั่งตะวันตก 

 



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๑๖๙ 

 

ภำคผนวก ๓ ข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซ 

๓.๑ ก๊ำซที่ส่งเข้ำระบบส่งก๊ำซบนบกในเขตผสมคุณภำพก๊ำซบกบนและเขตส่งมอบก๊ำซบนบก

จะต้องมีคุณภำพตำมตำรำงที่ ๓.๑ กำรตรวจสอบคุณสมบัติ กกพ. และ/หรือ 

๓.๒ ผู้ให้บริกำร จะสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำทบทวนและแก้ไขคุณสมบัติต่ำงๆ กระบวนกำร

พิจำรณำทบทวนจะด ำเนินกำรโดยสอดคล้องตำมบทที่ ๑๙ 

ตำรำงที่ ๓.๑  ข้อก ำหนดคุณภำพก๊ำซ 

  หน่วย 

เขตผสมคณุภาพกา๊ซบนบก เขตส่งมอบกา๊ซบนบก 

ฝัง่ตะวนัออก ฝัง่ตะวนัตก ฝัง่ตะวนัออก ฝัง่ตะวนัตก 
ฝัง่ตะวนัออก- 

ฝัง่ตะวนัตก 

คณุภาพกา๊ซหลกั           

ดัชนี Wobbe Btu/scf 885 - 1,430 865 – 1,430 *1,160 - 1,400 **980 - 1,400 980 - 1,400 

ค่าความร้อน Btu/scf 790 - 1,250 715 - 1,120 850 - 1,150 ***803 - 1,120 803 - 1,150 

องคป์ระกอบก๊าซ           
มีเทน % mol ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

C2+ % mol ไม่ระบุ ไม่ระบุ ≤ 13.6 ไม่ระบุ ≤ 13.6 

คาร์บอนไดออกไซด์ % mol ≤ 25 ≤ 15 ≤ 23 ≤ 15 ≤ 23 

ออกซิเจน  % mol ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 

ไนโตรเจน % mol ≤ 5 ≤ 26 ไม่ระบุ ≤ 26 ≤ 26 

คาร์บอนไดออกไซด์ และ 

ไนโตรเจน 
% mol ไม่ระบุ ≤ 25 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์  
≤ 800 ppm  

โดยปริมาตร 

≤ 85 ppm  

โดยปริมาตร 

≤ 50 ppm  

โดยปริมาตร 

≤ 50 ppm  

โดยปริมาตร 

≤ 50 ppm 

โดยปริมาตร 

ก ามะถันรวม  
≤ 8,000 ppm 

โดยปริมาตร 

≤ 100 ppm  

โดยปริมาตร 
ไม่ระบุ 

≤ 100 ppm  

โดยปริมาตร 

≤ 100 ppm  

โดยปริมาตร 

ปรอท µg/m3 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 

อนุภาคอื่นๆ  

ต้องปราศจากวัตถุ

และฝุ่นละอองหรือ

ยางเหนียวซ่ึงเป็น

สาเหตุท าให้มิเตอร์

หรืออุปกรณ์เกดิ

ขัดขอ้งหรือเสียหาย 

ต้องปราศจากวัตถุ

และฝุ่นละอองหรือ

ยางเหนียวซ่ึงเป็น

สาเหตุท าให้มิเตอร์

หรืออุปกรณ์เกดิ

ขัดขอ้งหรือเสียหาย 

ต้องปราศจากวัตถุ

และฝุ่นละอองหรือ

ยางเหนียวซ่ึงเป็น

สาเหตุท าให้มิเตอร์

หรืออุปกรณ์เกดิ

ขัดขอ้งหรือเสียหาย 

ต้องปราศจากวัตถุ

และฝุ่นละอองหรือ

ยางเหนียวซ่ึงเป็น

สาเหตุท าให้มิเตอร์

หรืออุปกรณ์เกดิ

ขัดขอ้งหรือเสียหาย 

ต้องปราศจากวัตถุ

และฝุ่นละอองหรือ

ยางเหนียวซ่ึงเป็น

สาเหตุท าให้มิเตอร์

หรืออุปกรณ์เกดิ

ขัดขอ้งหรือเสียหาย 

คณุภาพกา๊ซเพ่ิมเติม           

จุดกลั่นตัวของไฮโดรคาร์บอน 
องศาฟา

เรนไฮต์ 
ไม่ระบุ ไม่ระบุ ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 

ไอน  า lb/MMscf ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 

หมำยเหตุ : * ค่ำควบคุมพื้นที่ส่งก๊ำซ ฝ่ังตะวันออก ปัจจุบัน WI: 1,160 – 1,280 BTU/scf มีแผนปรับเพิ่ม หลังกำรปรับเปลี่ยนคุณภำพก๊ำซฯ ฝ่ังตะวันออก (CDAY3) 

                ** ค่ำควบคุมพื้นท่ีส่งก๊ำซ ตะวันตก ปัจจุบัน WI: 980 – 1,040 BTU/scf  มีแผนปรับเพิ่ม หลังกำรน ำเข้ำ LNG จำกฝั่งตะวันตก 
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ภำคผนวก ๔  กำรแบ่งขอบเขตและสินทรัพย์ตำมสัญญำกำรเชื่อมต่อใหม่ 

๔.๑ ขอบเขตและสินทรัพย์ที่ถูกก ำหนดส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่จะถูกแสดงไว้ในภำพที่ ๑ ส ำหรับ

จุดส่งเข้ำและในภำพที่ ๒ ส ำหรับจุดจ่ำยออก กำรเชื่อมต่อใหม่ ทรัพย์สินส่วนประกอบและกำร

โอนสิทธิควำมเป็นเจ้ำของจะถูกแสดงอยู่ในภำพ เอกสำรกำรร้องขอส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่

หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ได้รับกำรอนุมัติโดย ผู้ให้บริกำร จะต้องรวมข้อก ำหนดของ

ทรัพย์สินส่วนประกอบและกำรโอนสิทธิของควำมเป็นเจ้ำของที่จ ำเป็นส ำหรับกำรก่อสร้ำงกำร

เชื่อมต่อใหม่และกำรอนุมัติกำรทดสอบกำรเริ่มใช้งำนเข้ำไว้ด้วยกัน 

รูปที ่๔.๑ แสดงขอบเขตและทรัพย์สินท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่ที่จุดส่งเข้ำ 

 

 
  

สถำนวีดั
และสง่
ขอ้มลู
ทำงไกล 

สถำนวีดั 

ระบบสง่บนบก 
ทีม่อียู ่

 

สว่นเชือ่มตอ่กอ่น
สถำนวีดั 

วำลว์ตดัแยก
ระบบ 

จดุเชือ่ม 
ตอ่ 

 

ไปยัง SCADA 

จดุเชือ่มตอ่
เพือ่ขยำย 

 

ค ำอธิบำย 

  
ขอบเขตอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ 
 

 

จดุเชือ่มตอ่เพือ่ขยำยใหม ่

(ผู้เชื่อมต่อต้องเป็นผู้สร้าง) 
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รูปที ่๔.๒ แสดงขอบเขตและทรัพย์สินท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่ที่จุดจ่ำยออก 

 
  

ไปยัง SCADA 

จดุเชือ่มตอ่
เพือ่ขยำย 

 

สถำนวีดั
และสง่
ขอ้มลู
ทำงไกล 

สถำนวีดั 

ระบบสง่บนบก 

ทีม่อียู ่

สว่นเชือ่มตอ่หลงั
สถำนวีดั 

 

วำลว์ตดัแยก

ระบบ 
จดุเชือ่ม 
ตอ่ 

 

 

ค ำอธิบำย 

  ขอบเขตอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ 
 

จดุเชือ่มตอ่เพือ่ขยำยใหม ่

(ผู้เชื่อมต่อต้องเป็นผู้สร้าง) 
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ภำคผนวก ๕ หัวข้อหลักของสัญญำกำรเชื่อมต่อ 

๕.๑ บทน ำ 

๕.๑.๑ สัญญำกำรเชื่อมต่อต้องได้รับกำรลงลำยมือชื่อระหว่ำง ผู้ให้บริกำร และผู้เชื่อมต่อ 

๕.๑.๒ รำยละเอียดท่ีจะต้องมีอยู่ในสัญญำน้ันจะระบุอยู่ในภำคผนวก ก.๕.๒ ถึง ก.๕.๑๐ ซึ่ง

อำจระบุไว้ไม่ครบถ้วน สัญญำต้องรำ่งขึ้นเพื่อก ำหนดรำยละเอียดที่จ ำเป็นส ำหรับ

สัญญำกำรเชื่อมต่อ 

๕.๒ ผู้เกี่ยวข้อง 

๕.๒.๑ ฝ่ำยท่ีท ำกำรเชื่อมต่อ 

๕.๒.๒ ผู้ให้บริกำร 

๕.๓ ค ำจ ำกัดควำม 

๕.๔ รำยละเอียดและต ำแหน่งของจุดเชื่อมต่อรำยละเอียดและต ำแหน่งของระบบท่อและ

ระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

๕.๔.๑ ต ำแหน่งของจุดเชื่อมต่อ 

๕.๔.๒ เส้นทำงกำรเชื่อมต่อ 

๕.๔.๓ อุปกรณ์ท่ีถูกเชื่อมต่อระหว่ำงจุดต่อเชื่อมและสถำนีวัด 

๕.๔.๔ กำรเชื่อมต่อที่จุดจ่ำยออก / กำรเชื่อมต่อที่จุดส่งเข้ำ 

๕.๕ เจ้ำของระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

๕.๕.๑ อุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อระหว่ำงจุดต่อเชื่อมและสถำนีวัด  ขอบเขตของควำมเป็น

เจ้ำของอุปกรณ์ท่ีถูกเชื่อมต่อ 

๕.๕.๒ ข้อก ำหนดในกำรโอนสิทธิควำมเป็นเจ้ำของ 

๕.๖ ข้อก ำหนดด้ำนเทคนิค ส ำหรับระบบท่อและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

๕.๖.๑ ท่อ 

๕.๖.๒ วำล์วส ำหรับเชื่อมต่อ 

๕.๖.๓ สถำนีวัดก๊ำซ 
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๕.๖.๔ วำล์วที่ท ำหน้ำที่ตัดแยกท่อของผู้ให้บริกำรและผู้เชื่อมต่อ 

๕.๖.๕ สถำนีวัดและส่งข้อมูลทำงไกล 

๕.๗ ภำระผูกพันของผู้เกี่ยวข้อง ส ำหรับกำรเชื่อมต่อใหม่ หรือกำรปรับปรุงกำรเชื่อมต่อ 

ก่อนกำรทดสอบก่อนเริ่มใช้ก๊ำซ 

๕.๗.๑ กำรจัดหำเงินทุน 

๕.๗.๒ กำรก่อสร้ำง 

๕.๗.๓ กำรทดสอบกำรเริ่มด ำเนินงำนและกำรทดสอบ 

๕.๗.๔ กำรจัดหำที่ดิน 

๕.๘ ภำระผูกพันของผู้เกี่ยวข้อง ส ำหรับอุปกรณ์ที่ได้ทดสอบก่อนกำรเร่ิมใช้ก๊ำซแล้วเสร็จ 

๕.๘.๑ กำรด ำเนินกำร 

๕.๘.๒ กำรซ่อมบ ำรุง 

๕.๘.๓ กำรซ่อมแซม 

๕.๘.๔ กำรอ่ำนค่ำมิเตอร์ 

๕.๘.๕ กำรสอบเทียบ 

๕.๘.๖ กำรเลิกด ำเนินงำน 

๕.๙ ระยะเวลำของสัญญำ 

๕.๙.๑ วันเร่ิมต้นของสัญญำ 

๕.๙.๒ วันสิ้นสุดของสัญญำ 

๕.๑๐ ข้อก ำหนดอื่นๆ 

๕.๑๐.๑ กำรออกใบแจ้งหนี้ 

๕.๑๐.๒ กำรระงับข้อพิพำท 

๕.๑๐.๓ กำรชดใช้ค่ำเสียหำย 

๕.๑๐.๔ ควำมรับผิดชอบทั่วไป เหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้น และเหตุสุดวิสัย 

๕.๑๐.๕ กำรรักษำควำมลับ 
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๕.๑๐.๖ กำรโอนสิทธิ 

๕.๑๐.๗ กำรยกเลิก
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ภำคผนวก ๖ หัวข้อหลักของสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

รูปแบบของสัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

สัญญำกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรจะต้องรวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเพียงข้อมูลต่ำงๆด้ำนล่ำงนี้ 

๖.๑ รำยละเอียดทั่วไป 

๖.๑.๑ ชื่อผู้ให้บริกำร 

๖.๑.๒ เลขที ่“ใบอนุญำตขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ” ของผู้

ให้บริกำร 

๖.๑.๓ ที่อยู่ของผู้ให้บริกำร 

๖.๑.๔ เลขที่สัญญำควำมสำมำรถส่งกรให้บริกำรของ ผู้ให้บริกำร 

๖.๒ รำยละเอียดของผู้ใช้บริกำร 

๖.๒.๑ ชื่อผู้ใช้บริกำร 

๖.๒.๒ เลขที ่“ใบอนุญำตจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ” ของผู้ใช้บริกำร 

๖.๒.๓ ที่อยู่ของผู้ใช้บริกำร 

๖.๓ รำยละเอียดของควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

๖.๓.๑ จุดส่งเข้ำของระบบส่งก๊ำซบนบก 

(๑) ชื่อจุดส่งเข้ำของระบบส่งก๊ำซบนบก 

(๒) ประเภทควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร [Firm หรือ Non-Firm] 

(๓) ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวัน ณ จุดส่งเข้ำ [MMBtu/d] 

(๔) ปริมำณสูงสุดที่สำมำรถส่งก๊ำซเข้ำต่อชั่วโมง [MMBtu/h] 

(๕) ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวัน ณ จุดส่งเข้ำ ในเขตกำรผสม[MMscfd] 

(๖) ปริมำณส่งก๊ำซเข้ำสูงสุดต่อชั่วโมง ในเขตกำรผสม [MMscfh] 

(๗) ควำมดันต่ ำสุดที่จุดส่งเข้ำ [psig] 

(๘) ควำมดันสูงสุดที่จุดส่งเข้ำ [psig] 
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(๙) ช่วงอุณหภูมิที่จุดส่งเข้ำ [°C/°F] 

(๑๐) ต ำแหน่งของจุดส่งเข้ำ 

๖.๓.๒ จุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบก 

(๑) ชื่อจุดจ่ำยออกของระบบส่งก๊ำซบนบก 

(๒) ประเภทควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร [Firm หรือ Non-Firm] 

(๓) ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวัน ณ จุดจ่ำยออก [MMBtu/d] 

(๔) ปริมำณสูงสุดที่สำมำรถน ำก๊ำซออกต่อชั่วโมง [MMBtu/h] 

(๕) ควำมดันต่ ำสุดที่จ่ำยออก [psig] 

(๖) ควำมดันสูงสุดทีจ่่ำยออก [psig] 

(๗) ช่วงอุณหภูมิที่จุดจ่ำยออก [°C/°F] 

(๘) ต ำแหน่งของจุดจ่ำยออก 

(๙) วันซ่อมบ ำรุงเพิ่มเติมส ำหรับสถำนีท่ีใช้ส ำหรับจุดส่งออก วว/ดด/ปปปป  

๖.๔ กำรถือครองสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรตำมสัญญำนี้ 

๖.๔.๑ วันและเวลำเริ่มต้นของสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร   วว/ดด/ปปปป & 

00:00:00  

๖.๔.๒ วันและเวลำสิ้นสุดของสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร     วว/ดด/ปปปป& 

00:00:00 

๖.๔.๓ ระยะเวลำกำรถือครองสิทธิกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร___ ปี ___ เดือน  

๖.๕ ข้อก ำหนดเพิ่มเติม 

๖.๕.๑ คุณสมบัติเบื้องต้น 

๖.๕.๒ ข้อก ำหนดของจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออก 

๖.๕.๓ กำรออกใบแจ้งหนี้ 

๖.๕.๔ กำรระงับข้อพิพำท 

๖.๕.๕ กำรชดใช้ค่ำเสียหำย 
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๖.๕.๖ ควำมรับผิดชอบทั่วไป เหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรยกเว้น และเหตุสุดวิสัย 

๖.๕.๗ กำรรักษำควำมลับ 

๖.๕.๘ กำรโอนสิทธิ  

๖.๕.๙ กำรยกเลิกสัญญำ 

๖.๖ ลำยมือชื่อ 

๖.๖.๑ ผู้ใช้บริกำร 

๖.๖.๒ ผู้ให้บริกำร 
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ภำคผนวก ๗ หนังสือค้ ำประกันของธนำคำร – ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

อยู่ระหว่ำงจัดท ำหนังสือค้ ำประกันตำมกฏหมำย  
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ภำคผนวก ๘ สูตรกำรค ำนวณส ำหรับกำรคิดค่ำบริกำร 

๘.๑ ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ก ำหนดดังนี้ 

𝐶𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
= ∑ 𝐷𝑅𝐶𝐹,𝑖𝑚𝑦𝑆𝑥

𝑛𝑥

𝑖=1

× 𝐶𝐶𝐹𝐹,𝑖 + ∑ 𝐷𝑅𝐶𝑁𝐹,𝑖,𝑚𝑦𝑆𝑥

𝑛𝑥

𝑖=1

× 𝐶𝐶𝐹𝑁𝐹,𝑖 

โดย: 

𝐶𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
 คือค่ำบริกำรควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยเดือนในเดือน y ส ำหรับ

ผู้ใช้บริกำร x โดยมีหน่วยเป็น บำท  

𝐷𝑅𝐶𝐹,𝑖𝑚𝑦𝑆𝑥
 คือผลรวมของควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวันตำมสัญญำ แบบ Firm 

ส ำหรับทุกวันของเดือน y ที่จุดส่งเข้ำ i ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x โดยมีหน่วยเป็น 

MMBtu  

𝐶𝐶𝐹𝐹,𝑖 คืออัตรำค่ำบริกำรควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบ Firm ส ำหรับจุดส่งเข้ำที่

เกี่ยวข้อง i  ที่ได้รับกำรอนุมัติโดย กกพ. โดยมีหน่วยเป็น บำท ต่อ MMBtu  

𝐷𝑅𝐶𝑁𝐹,𝑖𝑚𝑦𝑆𝑥
 คือผลรวมของปริมำณควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวันตำมสัญญำ แบบ 

Non-Firm ส ำหรับทุกวันของเดือน y ที่จุดส่งเข้ำ i  ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x โดยมี

หน่วยเป็น MMBtu   

𝐶𝐶𝐹𝑁𝐹,𝑖 คืออัตรำค่ำบริกำรควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร แบบ Non-Firm ส ำหรับจุด

ส่งเข้ำท่ีเกี่ยวข้อง i ที่ได้รับกำรอนุมัติโดย กกพ. โดยมีหน่วยเป็น บำท ต่อ 

MMBtu 

𝑛𝑥   คือจ ำนวนสุทธิของจุดส่งเข้ำส ำหรับผู้ใช้บริกำร x   

๘.๒ ค่ำบริกำรส่งก๊ำซส่วนของต้นทุนผันแปร ก ำหนดดังนี้ 

𝐶𝑀𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
= ∑ 𝐷𝐺𝑄𝑖 𝑚𝑦𝑆𝑥

𝑛𝑥

𝑖=1

× 𝐶𝑀𝐶𝐹𝑖 

โดย: 

𝐶𝑀𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
 คือค่ำบริกำรส่วนของต้นทุนผันแปรรำยเดือนในเดือน y  ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x 

โดยมีหน่วยเป็น บำท 
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𝐷𝐺𝑄𝑖 𝑚𝑦𝑆𝑥
  คือผลรวมของปริมำณก๊ำซที่ถูกจัดสรรประจ ำวัน (สุดท้ำย) ส ำหรับทุกวันของ

เดือน y ที่จุดส่งเข้ำ i  ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x โดยมีหนว่ยเป็น MMBtu 

𝐶𝑀𝐶𝐹𝑖 คืออัตรำค่ำบริกำรส่วนของต้นทุนผันแปรรำยเดือนส ำหรับจุดส่งเข้ำที่เกี่ยวข้อง 

i   ที่ได้รับกำรอนุมัติโดย กกพ. โดยมีหน่วยเป็น บำท ต่อ MMBtu  

𝑛𝑥   คือจ ำนวนสุทธิของจุดน ำเข้ำส ำหรับผู้ใช้บริกำร x   

๘.๓ ค่ำบริกำรปรับสมดุล ก ำหนดดังนี้ 

𝐵𝑆𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
= 𝐶𝑀𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥

× 𝐵𝑆𝐶𝐹 

โดย 

𝐵𝑆𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
  คือค่ำบริกำรปรับสมดุลรำยเดือนในเดือน y ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x โดยมีหน่วย

เป็น บำท 

𝐶𝑀𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
 คือค่ำบริกำรส่วนของต้นทุนผันแปรรำยเดือนในเดือน y ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x ที่

เกี่ยวข้องกับระบบ โดยมีหน่วยเป็น บำท  

𝐵𝑆𝐶𝐹 คืออัตรำค่ำบริกำรปรับสมดุลที่ได้รับกำรอนุมัติโดย กกพ. โดยมีหน่วยเป็น %  

๘.๔ ค่ำปรับควำมไม่สมดุลรำยเดือน 

๘.๔.๑ ค่ำปรับควำมไม่สมดุลด้ำนลบรำยเดือน ก ำหนดดังนี้ 

 
𝑁𝐼𝑃𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥

= 𝑃𝑚𝑦𝑇 × [|𝐴𝐼𝑛𝑆𝑥
|]

𝑚𝑦
× 𝑁𝐵𝑃 

โดย 

𝑁𝐼𝑃𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
 คือค่ำปรับควำมไม่สมดุลด้ำนลบ เดือน y ส ำหรับผู้ใช้บริกำร X โดยมีหน่วยเป็น 

บำท 

𝑃𝑚𝑦𝑇   คือรำคำก๊ำซปรับสมดุลอ้ำงอิงรำยเดือน โดยมีหน่วยเป็น บำทต่อ MMBtu  

[|𝐴𝐼𝑛𝑆𝑥
|]

𝑚𝑦
 คือค่ำสัมบูรณ์ปรับควำมไม่สมดุลด้ำนลบรำยวัน ส ำหรับผู้ใช้บริกำร X โดยมี

หน่วยเป็น MMBtu 
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𝑁𝐵𝑃  คืออัตรำค่ำปรับสมดุลด้ำนลบรำยเดือนที่ได้รับกำรอนุมัติโดย กกพ. โดยมี

หน่วยเป็น %  

๘.๔.๒ ค่ำปรับควำมไม่สมดุลด้ำนบวกรำยเดือน ก ำหนดดังนี้ 

𝑃𝐼𝑃𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
=  𝑃𝑚𝑦𝑇 × [𝐴𝐼𝑝𝑆𝑥

]
𝑚𝑦

× 𝑃𝐵𝑃 

โดย 

𝑃𝐼𝑃𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
 คือค่ำปรับควำมไม่สมดุลด้ำนบวก เดือน y ส ำหรับผู้ใช้บริกำร X โดยมีหน่วย

เป็น บำท 

𝑃𝑚𝑦𝑇  คือรำคำก๊ำซปรับสมดุลอ้ำงอิงรำยเดือน โดยมีหน่วยเป็น บำทต่อ MMBtu  

[|𝐴𝐼𝑝𝑆𝑥
|]

𝑚𝑦
 คือค่ำสัมบรูณ์ปรับควำมไม่สมดุลด้ำนบวกรำยวัน ส ำหรับผู้ใช้บริกำร X โดยมี

หน่วยเป็น MMBtu 

𝑃𝐵𝑃  คืออัตรำค่ำปรับสมดุลด้ำนบวกรำยเดือนที่ได้รับกำรอนุมัติโดย กกพ. โดยมี

หน่วยเป็น %  

๘.๔.๓ ควำมไม่สมดุลรำยวันของผู้ใช้บริกำร ค ำนวณจำกสมกำร 

𝐴𝐼𝑝𝑆𝑥,𝑑
= 𝑀𝑎𝑥 [ [∑ 𝐴𝐺𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦,𝑆𝑥,𝑖,𝑑 − ⌈∑ 𝐴𝐺𝐸𝑥𝑖𝑡,𝑆𝑥,𝑘,𝑑 ÷ (1 − 𝑆𝐹)

𝑚

𝑘=1

⌉

𝑛

𝑖=1

− 𝐴𝐺𝑅𝐵𝐺,𝑆𝑥,𝑑 − 𝐴𝐺𝐿𝑖𝑛𝑒𝑝𝑎𝑐𝑘,𝑆𝑥,𝑑]

𝑆𝑥

, 0] 

𝐴𝐼𝑛𝑆𝑥,𝑑
= 𝑀𝑖𝑛 [ [∑ 𝐴𝐺𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦,𝑆𝑥,𝑖,𝑑 − [∑ 𝐴𝐺𝐸𝑥𝑖𝑡,𝑆𝑥,𝑘,𝑑 ÷ (1 − 𝑆𝐹)

𝑚

𝑘=1

]

𝑛

𝑖=1

− 𝐴𝐺𝑅𝐵𝐺,𝑆𝑥,𝑑 − 𝐴𝐺𝐿𝑖𝑛𝑒𝑝𝑎𝑐𝑘,𝑆𝑥,𝑑]

𝑆𝑥

, 0] 

โดย 

𝐴𝐼𝑝𝑆𝑥,𝑑
   คือควำมไม่สมดุลด้ำนบวกรำยวันของวันก๊ำซ ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x 

𝐴𝐼𝑛𝑆𝑥,𝑑
   คือควำมไม่สมดุลด้ำนลบรำยวันของวันก๊ำซ ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x 

𝐴𝐺𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦,𝑆𝑥,𝑖,𝑑 คือปริมำณก๊ำซท่ีได้รับจัดสรรรำยวันท่ีจุดส่งเข้ำ I ในวันก๊ำซ d ส ำหรับ 

ผู้ใช้บริกำร x  

𝐴𝐺𝐸𝑥𝑖𝑡,𝑆𝑥,𝑘,𝑑  คือปริมำณก๊ำซท่ีได้รับจัดสรรรำยวันท่ีจุดจ่ำยออก k ในวันก๊ำซ d

ส ำหรับ ผู้ใช้บริกำร x 

𝐴𝐺𝑅𝐵𝐺,𝑆𝑥,𝑑   คือปริมำณก๊ำซส ำหรับปรับสมดุลรำยวัน ของผู้ใช้บริกำร x ในวันก๊ำซ  
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𝐴𝐺𝐿𝑖𝑛𝑒𝑝𝑎𝑐𝑘,𝑆𝑥,𝑑  คือควำมเปลี่ยนแปลงของปริมำณก๊ำซส ำรอง ตำมข้อที่ ๑๔.๕ ในวัน

ก๊ำซ d ส ำหรับผู้ใช้บริกำร  

𝑆𝐹   คือ Shrinkage Factor 

𝑛   คือจ ำนวนสุทธิของจุดจ่ำยออกในระบบส่งก๊ำซบนบก   

๘.๔.๔ ค่ำปรับควำมไม่สมดุลด้ำนรำยเดือนของผู้ใช้บริกำรแต่ละรำย เป็นผลรวมของค่ำปรับควำมไม่

สมดุลด้ำนลบรำยเดือนและค่ำปรับควำมไม่สมดุลด้ำนบวกรำยเดือน และค่ำส่วนต่ำงระหว่ำง

ค่ำประมำณและค่ำที่เกิดขึ้นจริงของ Non-Daily Meter  

𝐼𝑃𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
= 𝑁𝐼𝑃𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥

+ 𝑃𝐼𝑃𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
+ 𝐵𝐴𝐶𝑚𝑦−1,𝑆𝑥

 

โดย 

𝐼𝑃𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
  คือค่ำปรับควำมไม่สมดุลรำยเดือน เดือน y ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x โดยมี

หน่วยเป็น บำท 

𝑁𝐼𝑃𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
  คือค่ำปรับควำมไม่สมดุลด้ำนลบ เดือน y ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x โดยมีหน่วยเป็น 

บำท 

𝑃𝐼𝑃𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
  คือค่ำปรับควำมไม่สมดุลด้ำนบวก เดือน y ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x โดยมีหน่วย

เป็น บำท 

𝐵𝐴𝐶𝑚𝑦−1𝑆𝑥
  คือค่ำส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำประมำณและค่ำที่เกิดขึ้นจริงของ เดือน y-1 ส ำหรับ

ผู้ใช้บริกำร x โดยมีหน่วยเป็น บำท 

 

๘.๔.๕ รำคำก๊ำซปรับสมดุลอ้ำงอิงรำยเดือนต้องได้รับกำรอนุมัติโดย กกพ. 
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๘.๕ ค่ำบริกำรรับฝำกก๊ำซ ก ำหนดดังนี ้: 

𝐿𝑆𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
= ∑ 𝐿𝑁𝐶𝑖,𝑚𝑦,𝑆𝑥

𝑛

𝑖=1

× 𝐿𝑆𝐶𝐹𝑖 

โดย: 

𝐿𝑆𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
 คือค่ำบริกำรรับฝำกรำยเดือนในเดือน y ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x โดยมีหน่วยเป็น 

บำท  

𝐿𝑁𝐶𝑖,𝑚𝑦,𝑆𝑥
  คือผลรวมของควำมสำมำรถสะสมก๊ำซตำม Normination ซึ่งได้รับกำรยืนยัน

ในแต่ละวัน ของทุกวันในเดือน y ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x ในเขต i โดยมีหน่วย

เป็น MMBtu 

𝐿𝑆𝐶𝐹𝑖 คืออัตรำค่ำบริกำรรับฝำกก๊ำซส ำหรับเขตที่เกี่ยวข้อง i ที่ได้รับกำรอนุมัติโดย 

กกพ.  โดยมีหน่วยเป็น บำท ต่อ MMBtu  

𝑛   คือจ ำนวนเขต 

๘.๖ ค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเกินก ำหนด  ก ำหนดดังนี ้: 

𝐶𝑂𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
= [∑ [∑ 𝑀𝑎𝑥((𝐷𝐺𝑄𝑆𝑥

− 𝐷𝑅𝐶𝑆𝑥
− 𝐴𝐺𝑅𝐵𝐺,𝑆𝑥

)
𝑖,𝑗

, 0)

𝑑

𝑖=1

] × (𝐶𝐶𝐹𝐹,𝑗)

𝑛

𝑗=1

] × 𝐶𝑂𝐶 

โดย: 

𝐶𝑂𝐶𝑚𝑦𝑆𝑥
  คือค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเกินก ำหนดรำยเดือนใน

เดือน y  ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x ที่เกี่ยวข้องกับจุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออก j โดยมี

หน่วยเป็น บำท 

𝑑 คือจ ำนวนวันในเดือน 𝑚𝑦 

𝑛  คือจ ำนวนจุดส่งเข้ำและจุดจ่ำยออกที่มีกำรแจ้งควำมต้องกำรในเดือน y  



 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำม – ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ๑๘๔ 

 

𝐷𝐺𝑄𝑆𝑥 𝑖,𝑗
 คือปริมำณก๊ำซท่ีถูกจัดสรรประจ ำวันส ำหรับผู้ใช้บริกำร x ที่จุดส่งเข้ำหรือจุด

จ่ำยออกที่เกี่ยวข้อง j ในวัน i โดยมีหน่วยเป็น MMBtu/d ตำมที่ได้ระบุไว้ใน

บทที่ ๑๓ 

𝐶𝐶𝐹𝐹,𝑗 คือค่ำบริกำรควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบยืนยันส ำหรับจุดส่งเข้ำหรือจุด

จ่ำยออกที่เกี่ยวข้อง j ที่ได้รับกำรอนุมัติโดย กกพ.  โดยมีหน่วยเป็น บำท ต่อ 

MMBtu 

𝐶𝑂𝐶 คือค่ำสัมประสิทธิ์ของค่ำบริกำรกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเกิน

ก ำหนดที่ได้รับกำรอนุมัติโดย กกพ.  โดยมีหน่วยเป็น % 

𝐷𝑅𝐶𝑆𝑥𝑖,𝑗
 คือควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรำยวันตำมสัญญำ ที่จุดส่งเข้ำหรือจุดจ่ำยออก 

j ส ำหรับผู้ใช้บริกำร x ในวันก๊ำซ i  โดยมีหน่วยเป็น MMBtu/d  

𝐴𝐺𝑅𝐵𝐺,𝑆𝑥𝑖,𝑗
  คือปริมำณก๊ำซส ำหรับปรับสมดุลรำยวัน ของผู้ใช้บริกำร x ที่จุดส่งเข้ำและจ่ำย

ออกที่เกี่ยวข้อง j ในวันก๊ำซ i  โดยมีหน่วยเป็น MMBtu/d  


