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บทที่ ๑ บทน า 

ขงิษัอ งอออออ แตลดต็กจอ จดนขเั ใกฐนกอผูบ งัขใขตกาญนอดข็ขงัขษนแลอแขงสานงข๊นซธงงมชนอิจนขปตรดหลอ
ดข็กข๊นซออ่สเนกอแตลดต็กจอ มนขอนงาเ แลอตขูา่นขใอบขนงขดนขขัปตรคกอขงงมขนงขดนขขัขิจขนงงลรัรนก ไเบ
เดนดกิกขนงจเัอดนปบตขดนหกเดขอ่ขอขขัขนงใหบขงิขนงปตรสเนกอแตลดต็กจอแข่ขาคคลออ่สนมแลอขนงดช่ืตมอต่ฉขขั
กอป้ึก้อนมกโขขนขปตรคกอขงงมขนงขดนขขัขิจขนงงลรัรนก ดง่ืตใชบขขัสเนกอแตลดต็กจอ มนขอนงาเ โเข
คดนกรึเึรออัเาขงอสรค์ปตรงงองนชขญัญอัิขนงขงอขตขขิจขนงงลรัรนก ง.ศ.๒๕๕๐ โเขดฉงนอตขน่รขิ่รดง่ืต 

ข. ขขขบ ตรผลขงอโขชก์ปตรผูบใชบงลรัรนก อัร้อนรเบนกตอังนคน่ขงิขนงแลอคากานงขนงใหบขงิขนง 

ป. สร่ดสงิมขนงแปร่ปกัใกขิจขนงงลรัรนก แลอขบ ตรขกัขนงใชบตดนกนจใกอนรมิชตขใกขนงขงอขตข
ขิจขนงงลรัรนก 

ค. สร่ดสงิมใหบขงิขนงปตรงอขขโคงรปน่ขงลรัรนกดข็กไขเบอขคอนมดข็กธงงม โขง่รใส แลอไมม่อขนง
ดลืตขขฏิขอัิตขน่รไมด่ข็กธงงม แลอ     

ร. สร่ดสงิมขนงขงอขตขขิจขนงงลรัรนกใหบดข็กไขตขน่รมอขงอสิอธิานงแลอดข็กธงงมอต่ผูบ งัข
ใขตกาญนอแลอผูบใชบงลรัรนก 

ปบตขดนหกเฉขขักอไ้เบงัขคอนมดห็กชตขจนข คกอขงงมขนงขดนขขัขิจขนงงลรัรนก แลบอดม่ืตอกัออ่ [      ] 

 

บทที่ ๒ วัตถุประสงค์และหลักการ 

๒.๑  ปบตขดนหกเกอไ้เบจเัอดนปึก้ดง่ืตขดนหกเหลขัดขกฑ์แลออิธอขนงขฏิขอัปิตรผูบใหบขงิขนงใกขนงใหบขงิขนง
ปตรสเนกอแตลดต็กจอแข่ขาคคลออ่สนมแลอขนงดช่ืตมอต่ขขังอขขสร่ข๊นซธงงมชนอิ 

๒.๒  ปบตขดนหกเกอจ้เัอดนปึก้านขใอบหลขัขนงเรักอ ้

ข. ไมข่งออขอต่คอนมมัก่คร คอนมขลตเาขั แลอคากานงปตรงอขขงลรัรนก 

ป. ไมอ่ดนใหบผูบใชบงลรัรนกแลอสอ่กงอมดสอขขงอโขชก์ 

ค. ไมด่ข็กขนงดลืตขขฏิขอัติขน่รไมด่ข็กธงงม หงืตขอเขกัผูบ งัขใขตกาญนอหงืตผูบขงอขตขขิจขนง
งลรัรนกงนขต่ืก 

ร. ปบตขดนหกเอนรดอคกิค ก จาเออ่มอขนงดช่ืตมอต่โคงรป่นขงลรัรนกอบตรชเัดจก มอคอนมดข็กไขไเบ
ใกอนรดอคกิค แลอไมข่่ตใหบดขิเานงอแข่ผูบปตใชบหงืตผูบ ดช่ืตมอต่งอขขโคงรปน่ขงลรัรนกดขิกคอง 
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จ. มอขนงขดนหกเหกบนออ่แลอคอนมงัขผิเชตขปตรผูบ ใหบขงิขนง ผูบ ใชบขงิขนงแลอผูบ ดช่ืตมอต่ขขังอขขสร่
ข๊นซธงงมชนอิออ่ชเัดจก 

ปบตขดนหกเอนมองงคหกึร่อบตรไมอ่ดนใหบผูบ งัขใขตกาญนอออ่มองอขขโคงรปน่ขงลรัรนกดสอขขงอโขชก์หงืตดขิเ
คอนมดสอขดขงอขขใกขนงแปร่ปกัขขัผูบ งัขใขตกาญนอหงืตผูบขงอขตขขิจขนงงลรัรนกงนขต่ืก  

 

บทที่ ๓ ค าจ ากัดความและการตีความ 

๓.๑ ค าจ ากัดความ 

คดนออ่ขงนขฎใกปบตขดนหกเกอ ้มอคอนมหมนขเรักอ ้

“กกพ.” หมนขเึร คกอขงงมขนงขดนขขัขิจขนงงลรัรนก 

"การขยายการให้บริการ" หงืต "Open Season" หมนขเึรขนงปขนขขนงใหบขงิขนงอนมออ่งอขาไอบใกสอ่ก ร.
ปตรปบตขดนหกเกอ ้

“การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดมิ" หงืต "Grandfathered basis” หมนขเึร สิอธิออ่ผูบ ใชบขงิขนงมอ
ตขูอ่นมสญัญนซืต้ปนขข๊นซธงงมชนอ ิปบตผขูงกัหงืตปบตอขลรขนงซืต้ปนขข๊นซธงงมชนอิ ปบตผขูงกัหงืต
ปบตอขลรขนงใชบขงิขนงงอขขสร่ข๊นซธงงมชนอแิลอสเนกอแตลดต็กจอออ่มอตขูด่เมิข่ตกออ่ปบตขดนหกเกอ ้มอผลขรัคขั
ใชบ   

“กิจการในเครือ” หมนขเึร ขาคคล ขงิษัอหงืตกิอขิาคคลต่ืกออ่มอคอนมสมังกัธ์ขขัผูบ ใหบขงิขนงใกลขัษกอใเ
ลขัษกอหกึร่หงืตหลนขลขัษกอ เรักอ ้

ข. มอตดนกนจคอขคามดขอ่ขอขขัขนงแอร่อัร้ แลอเตเเตกขงงมขนง ซึร่มอตดนกนจจเัขนงอัร้หมเหงืตโเข
สอ่กใหญ่ 

ป. ดข็กหาบกสอ่กหงืตดข็กผูบ เืตหาบกใกผูบใหบขงิขนงดขิกขอ่นงบ ตขลอ ขอ่สิขหบน (๒๕) ปตรหาบกออ่ตตขชดนงอแลบอ 

“กิจการพลังงาน” หมนขเึร ขิจขนงข๊นซธงงมชนอ ิหงืตขิจขนงงอขขโคงรปน่ขงลรัรนก 

“กิจการก๊าซธรรมชาต”ิ หมนขเึร ขนงปกสร่ข๊นซธงงมชนออินรอ่ตผน่กงอขขสร่ข๊นซธงงมชนอิ ขนงจเัหน
แลอคบนสร่ข๊นซธงงมชนอ ิหงืตขนงคบนขลอขข๊นซธงงมชนอผิน่กงอขขจดนหกน่ขข๊นซธงงมชนอ ิแอไ่มง่อมเึรขนง
ขงอขตขขิจขนงข๊นซธงงมชนอใิกานคปกสร่ 

“ก๊าซธรรมชาต”ิ หมนขเึร ข๊นซธงงมชนอิออ่ไเบจนขขนงแขงสานงแตลดต็กจอจนขปตรดหลอดข็กข๊นซ 
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"ก๊าซเชือ้เพลิงท่ีใช้ในการด าเนินงาน" หงืต "Fuel Gas" หมนขเึร ข๊นซออ่ผูบ ใหบขงิขนงสเนกอแตลดต็กจอใชบ
ดง่ืตเดนดกิกขนงปตรสเนกอ ซึร่งอมเึรข๊นซออ่ใชบ ดง่ืตขนงเดนดกิกรนกเรัอต่ไขกอ  ้

ข. ขนงแขงสานงแตลดต็กจอจนขสานงปตรดหลอดข็กข๊นซออ่สเนกอ 

ป. ขนง flare pilot ออ่สเนกอ 

ค. ขนงใหบคอนมงบ ตกแข่ข๊นซข่ตกใชบรนกปบต (ข). แลอ (ป). (หนขมอ) 

“ข้อก าหนดนี”้ หงืต "Third Party Access Code" หมนขเึร ปบตขดนหกเดขอ่ขอขขัขนงใหบขงิขนงปตรสเนกอ
แตลดต็กจอแข่ขาคคลออ่สนมแลอขนงดช่ืตมอต่ฉขขักอ ้

"ขัน้ตอนการอนุมัตเิรือขนส่งแอลเอ็นจีส าหรับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด" หมนขเึร ปัก้อตกสดนหงัข
ขนงตกามอัดิงืตปกสร่ แตลดต็กจออนมออ่ขดนหกเโเขผูบใหบขงิขนง 

"ข้อก าหนดการเช่ือมต่อกับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด" หมนขเึร ปบตขดนหกเอน่เบอขสิอธิแลอคอนม
งัขผิเชตขปตรผูบใหบขงิขนง ผูบใชบขงิขนงแลอผูบ ดช่ืตมอต่ อนมออ่งอขาไอบใกขอออ่ ๖ 

"ข้อก าหนดการใช้สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด" หมนขเึร ปบตขดนหกเอน่เบอขสิอธิแลอคอนมงัขผิเชตข
ปตรผูบใหบขงิขนงแลอผูบใชบขงิขนงใกขนงใชบขงิขนงออ่สเนกอ อนมออ่งอขาใกขอออ่ ๕ 

"ข้อมูลท่ีเป็นความลับ" หมนขเึร ปบตมลูใเออ่ไเบงัขจนขคูส่ญัญนดงื่ตขนงขฏิขอัอินมสญัญนใหบขงิขนง 
สญัญนดช่ืตมอต่แลอปบตอขลรแลอดร่ืตกไปขนงใชบอน่ดงืต ซึร่ไมด่ข็กปบตมลูสนธนงกอ งอมเึรปบตมลูออ่ดข็ก
คอนมลขัอนรขนงคบนตกัดขอ่ขอปบตรขขัขนงใหบขงิขนง  ไมอ่น่ตขูใ่กงูขปตรดตขสนง ติดลคองตกิคส์หงืตงูขแขขต่ืก
ใเ 

"ข้อมูลสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุดและขัน้ตอนการปฎิบัติการรับเรือขนส่งแอลเอ็นจี" หมนขเึร 
ปบตมลูดขอ่ขอขขัสเนกอแลอปัก้อตกขนงเดนดกิกขนงออ่จเัอดนโเขผูบใหบขงิขนงตกัดขอ่ขอปบตรขขัขนงเดนดกิกขนงใก
ขนงดออขขอน่ดงืตแลอปกเ่นขแตลดต็กจอจนขดงืตปกสร่แตลดต็กจอ ออ่สเนกอ 

"ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้ท่าเรือ" หมนขเึร ปบตอขลรแลอดร่ืตกไปออ่ดจบนปตรหงืตผูบ ใหบขงิขนงดงืตปกสร่
แตลดต็กจออดนไอบใหบแข่ผูบ ใหบขงิขนงดง่ืตชเใชบคน่ดสอขหนขใกขงกอออ่ดงืตปกสร่แตลดต็กจออดนคอนมดสอขหนขใหบแข่อ่น
ดออขขดงืตใกงอหอ่นรขนงดออขขอน่ดงืต อนมแขขออ่ดขิเดผขใกดอ๊ขไซอ์ดง่ืตขนงดขิเดผขปบตมลูใหบแข่สนธนงกอ 

“ความสามารถในการให้บริการ” หมนขเึร คอนมสนมนงเปตรสเนกอแตลดต็กจอใกขนงใหบขงิขนง ซึร่งอขา
ดข็กขงิมนกข๊นซธงงมชนอสิรูสาเ ก ชอ่รดอลนใเดอลนหกึร่ 
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"ความสามารถในการให้บริการคงเหลือ" หมนขเึรสอ่กอน่รงอหอ่นรคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงสรูสาเ
ปตรสเนกอแตลดต็กจอแลอคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ไเบจเัสงงใหบแข่ผูบใชบขงิขนงแลบอ 

"ความคลาดเคล่ือนของปริมาณก๊าซธรรมชาตท่ีิอยู่ในวิสัยท่ีจะยอมรับได้" หงืต "Allowable 

Tolerance"  หมนขเึร ขงิมนกข๊นซธงงมชนอิออ่ดอน่ขขังบ ตขลอ หบน (๕) ปตรขงิมนกข๊นซธงงมชนออิอ่ขดนหกเอน่
จอมอขนงสร่มตขใกอกัสร่มตขข๊นซธงงมชนออิอ่ดขอ่ขอปบตร 

"ค่าบริการ" หมนขเึร ตอังนคน่ขงิขนง คน่ธงงมดกอขม หงืตดริกออ่ผูบ ใหบขงิขนงดงอขขดข็ขจนขขนงใหบขงิขนงอนมออ่
ไเบงัขคอนมดห็กชตขจนข ขขง. 

“ค่าบริการในการบริหารปริมาณแอลเอ็นจี” หงืต "Balancing Charge" หมนขเึร คน่ขงิขนงออ่คดนกอก
จนขคน่ใชบจ่นขออ่ดขิเจนขคดนสัร่ดขลอ่ขกแขลรขงิมนกแตลดต็กจอออ่งัขดปบนแลอ/หงืตสร่ตตขจนขสเนกอโเขผูบ
ใหบขงิขนงดง่ืตใหบขงิมนกแตลดต็กจอออ่งัขดปบนแลอ/หงืตจน่ขตตขอัร้หมเสมเาลขกั 

"คู่มือการตรวจวัดของสถานีแอลเอ็นจี" หมนขเึร คูมื่ตออ่จเัอดนโเขผูบใหบขงิขนงดง่ืตองอจอเัขงิมนกแลอ
คากสมขอัปิตรแตลดต็กจอแลอข๊นซธงงมชนอิ  

"คู่มือการส่ือสารในการปฏิบัตกิารท่ีสถานีแอลเอ็นจี" หมนขเึร คูมื่ตแลอปัก้อตกขนงเดนดกิกขนงออ่จเัอดน
โเขผูบใหบขงิขนงสดนหงัขขนงส่ืตสนงใกขนงขฏิขอัขินงออ่สเนกอ 

"จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาต"ิ หมนขเึร จาเดช่ืตมอต่ออ่ตขูา่นขใกดปอสเนกอออ่หกบนแขลกสร่ขลขั (redelivery 
flange) ขกอ่ตสร่มตขข๊นซธงงมชนอปิตรสเนกอออ่ดช่ืตมอต่ขขัหกบนแขลกอนรดปบน (inlet flange) ปตรงอขขอต่
สร่ข๊นซธงงมชนอปิตรผูบใชบขงิขนงหงืตผูบ ดช่ืตมอต่ 

"จุดรับมอบแอลเอ็นจี" หมนขเึร จาเดช่ืตมอต่ออ่หกบนแขลกปตรอต่งัขแตลดต็กจอปตรสเนกอออ่ดช่ืตมอต่ขขัหกบน
แขลกปตรอ่ตปกเ่นขปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจอ 

"ช่วงเวลาส าหรับการส่งมอบ" หมนขเึร ชอ่รดอลนสดนหงัขขนงสร่มตขแตลดต็กจอออ่ดง่ิมอัร้แอด่อลน ๐.๐๐ ก. 
ปตรอกัแงข แลอสิก้สาเลรดม่ืตคงขดอลนดจ็เสิขสตร (๗๒) ชัอ่โมรหลรัจนขกัก้ ซึร่ขดนหกเไอบดง่ืตขนงดเกิ
อนรดปบนดออขขอน่แลอขนงปกเ่นขแตลดต็กจอปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจอ ก สเนกอ อนมออ่ไเบจเัสงงใหบแข่
ผูบใชบขงิขนงอนมออ่งอขาไอบใกปบตขดนหกเกอแ้ลอสญัญนใหบขงิขนง  

"ด่านน าร่อง"  หมนขเึร ขงิดอกออ่ดจบนงกขัรนกกดนง่ตรอดนขนงปึก้ดงืตปกสร่แตลดต็กจอออ่ปกสร่แตลดต็กจอปตร
ผูบใชบขงิขนง อนมงิขเัออ่ขงมดจบนอน่ขดนหกเ 
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"ตลาดแรก" หมนขเึร อลนเคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ผูบ ใหบขงิขนงโเของรจเัสงงใหบแข่ผูบใชบขงิขนง
โเขขนงปขนขขนงใหบขงิขนง (Open Season) หงืตขนงจเัสงงคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ดหลืตตขู่อนม
สิอธิออ่ผูบมนข่ตกมอสิอธิไเบข่ตก (First Come First Served Basis) 

"ตลาดรอง" หมนขเึร อลนเคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงกตขจนขอลนเแงขอนมสิอธิออ่ผูบมนข่ตกมอสิอธิไเบ
ข่ตก (First Come First Served Basis) 

"ถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี" หมนขเึร เรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอออ่ตตขแขขโเขดฉงนอสดนหงัขขนงดข็ขงัขษนแตล
ดต็กจอแลออัร้ตขูใ่กสเนกอ 

“ทรัพย์สินเพื่อการเช่ือมต่อ” หมนขเึร องังข์สิกออ่ใชบสดนหงัขขนงดช่ืตมอต่งอหอ่นรสเนกอแตลดต็กจอปตรผูบ
ใหบขงิขนงขขังอขขสร่ข๊นซธงงมชนอปิตรผูบ ดช่ืตมอต่ 

"ท่าเทียบเรือ" หมนขเึร อ่นดออขขดงืตปกสร่แตลดต็กจอ ออ่สเนกอ 

"แนวปฎิบัตท่ีิผู้ประกอบการพงึกระท า" (Reasonable and Prudent Operator) หมนขเึร แกอขฎิขอัอิอ่
ผูบขงอขตขขนงงรึขฏิขอัใิกขนงขฎิขอัาินงอหกบนออ่ปตรอกอนมปบตขดนหกเกอแ้ลอสญัญนเบอขคอนมสาจงิอ โเข
ใชบอขัษอ คอนมตาอสนหอ คอนมงตขคตขงอมเังออรัแลอขนงคนเขนงก์ใกงอเขัออ่งรึคนเหมนขไเบอนมขขอิ
สมคองดขอ่ขรผูบขงอขตขขนงออ่มอคอนมดชอ่ขอชนญแลอขงอสขขนงก์ใกขิจขนงขงอดาอดเอขอขกัานขใอบขัจจขั
แอเลบตมแลอดร่ืตกไปดเอขอขกัหงืตคลบนขคลรึขกั  

“บุคคลที่สาม” (Third Party) หมนขเึร ขาคคลออ่ปตใชบหงืตดช่ืตมอต่ขขัสเนกอแตลดต็กจอ ไมอ่น่จอดข็ก
ผูบใชบขงิขนงหงืตผูบ ดช่ืตมอต่ 

“บริการ” หมนขเึร ขงิขนงกขัอัร้แอข่นงปกเ่นขแตลดต็กจอจนขดงืตปกสร่แตลดต็กจอไขขรัเรัดข็ขงัขษนแตลดต็ก
จอ  ขนงใหบขงิขนงดข็ขงัขษนแตลดต็กจอใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอดข็กขนงชัอ่คงนอ  ขนงแขงสานงแตลดต็กจอจนข
ปตรดหลอดข็กข๊นซธงงมชนอ ิจกขงออัร่ขนงสร่ข๊นซธงงมชนอดิปบนสูง่อขขโคงรปน่ขข๊นซธงงมชนอิ  

"ปริมาณแอลเอ็นจี" หมนขเึร ขงิมนกแตลดต็กจอออ่ผูบ ใหบขงิขนงงัขมตขจนขผูบใชบขงิขนง ก จาเงัขมตข แตล
ดต็กจอ โเขคดนกอก ก สิก้อกัสร่มตขข๊นซ 

"ปีตามสัญญา" หมนขเึร ขอ ขฏิอิก ดอบกแอ ่(ข) ขอ อนมสญัญนขอ แงข ใหบหมนขเึร งอขอดอลนออ่ดง่ิมจนขอกัออ่
ใหบขงิขนงดชิรงนกิชข์อกัแงขอนมสญัญนแลอสิก้สาเลรใกอกัออ่ ๓๑ ธกัอนคมใกขอ ดเอขอขกั แลอ (ป) ขอ อนม
สญัญนขอ สาเอบนข ใหบหมนขเึร งอขอดอลนออ่ดง่ิมอบกจนขอกัออ่ ๑ มขงนคม แลอสิก้สาเลรใกอกัสาเอบนขออ่
ใหบขงิขนงอนมสญัญน 
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"พระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการพลังงาน" หมนขเึร งงองนชขญัญัอขินงขงอขตขขิจขนงงลรัรนก
ง.ศ. ๒๕๕๐ งอมอัร้ฉขขัออ่มอขนงแขบไป 

"แผนการส่งมอบประจ าปี" หมนขเึร แผกขนงสร่มตขขงอจดนขอ ออ่จเัอดนโเขผูบใหบขงิขนง ซึร่ขดนหกเชอ่รดอลน

สดนหงัขขนงสร่มตขแตลดต็กจออนมออ่ไเบจเัสงงใหบแข่ผูบใชบขงิขนง  

"มาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ" หมนขเึร มนองฐนกอนรอิศอขงงมใก
ขนงขงอขตขขิจขนงข๊นซธงงมชนออินมงอดขอขข ขขง. อน่เบอขมนองฐนกอนรอิศอขงงมใกขนงขงอขตขขิจขนง
งลรัรนก 

"มาตรฐานสถานีแอลเอ็นจีสากล" หมนขเึร  มนองฐนกแลออิธอขฏิขอัอิอ่ดข็กสนขลออ่ใชบขรัคขัสดนหงัขขนง
ตตขแขข ขนงข่ตสงบ นรขนงอิเอัร้ ขนงเดนดกิกรนก ขนงขดนงารงัขษนแลอขนงซต่มแซมสเนกอแขงสานงแตลดต็ก
จอจนขปตรดหลอดข็กข๊นซธงงมชนอ ิดคง่ืตรจขังแลอตาขขงก์ออ่ดขอ่ขอปบตร โเขคดนกรึเึรลขัษกออนรขนขานงใก
อบตรเ่ิกออ่สเนกออัร้ตขูแ่ลอแกอขฎิขอัิออ่ผูบขงอขตขขนงงรึขงออดน   

มนองฐนกเรัขลน่อจอกดนมนใชบดงอขรดอน่ออ่ไมป่เัแขบรขขัปบตขดนหกเออ่ขดนหกเไอบใกขฎหมนขหงืตสญัญนออ่
ดขอ่ขอปบตร  

มนองฐนกเรัขลน่อใหบกดนมนใชบอนมลดนเขัเรัอต่ไขกอ  ้

ข.  มนองฐนกออ่ขดนหกเโเขหกอ่ขรนกปตรงัฐ  

ป.  มนองฐนกออ่ขดนหกเโเขหกอ่ขรนกหงืตตรค์ขงดตขชกซึ่รดข็กออ่ขตมงัขงอหอ่นรขงอดอศใกลดนเขั
เรัอต่ไขกอ ้  

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

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

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

“มาตรฐานเรือขนส่งแอลเอ็นจีระหว่างประเทศ" หมนขเึร มนองฐนกแลออิธอขฏิขอัอิอ่ดข็กสนขลออ่ใชบ
ขรัคขัสดนหงัขขนงตตขแขข ขนงอต่ดงืต ขนงเดนดกิกรนก ขนงขดนงารงัขษนแลอขนงซต่มขดนงารดงืตปกสร่แตลดต็กจอ 
ซึร่งอมเึร International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied 
Gases in Bulk  

มนองนฐนกเรัขลน่อจอกดนมนใชบดงอขรดอน่ออ่ไมป่เัแขบรขขัขฎหมนขหงืตปบตขดนหกเออ่ชเัแจบรอนมออ่ขดนหกเใก
ขฎหมนขหงืตสญัญนออ่ดขอ่ขอปบตร  
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๑๑ 

มนองฐนกเรัขลน่อใหบกดนมนใชบอนมลดนเขัเรัอต่ไขกอ  ้

ข.  มนองฐนกออ่ขดนหกเโเขหกอ่ขรนกปตรงัฐ 

ป.  มนองฐนกออ่ขดนหกเโเข International Maritime Organization 

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

ร. มนองฐนกออ่ขดนหกเโเข Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 

จ. มนองฐนกออ่ขดนหกเโเข The International Group LNG Importer (GIIGNL)  

ฉ. มนองฐนกออ่ขดนหกเโเข International Association of Classification Societies 

"ผู้ขอใช้บริการ" หมนขเึร ขาคคลออ่แจบรดจอจดนกรดงื่ตปตดข็กผูบใชบขงิขนง 

"ผู้ใช้บริการ" หมนขเึร ผูบใชบขงิขนงซึร่มอคากสมขอัิคงขเบอกอนมขอออ่ ๕ ส่อก จ.  

"ผู้ให้บริการ" หมนขเึร ขงิษัอ งอออออแตลดต็กจอ จดนขเั 

“ผู้เช่ือมต่อ” หมนขเึร ผูบขงอขตขขิจขนงข๊นซธงงมชนออิอ่มอคอนมขงอสรค์ออ่จอดช่ืตมอต่อนรขนขานงงอหอน่ร
งอขขสร่ข๊นซธงงมชนอปิตรอกขขัสเนกอแตลดต็กจอ 

“ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ” หมนขเึร งอขขอ่ตออ่ใชบใกขนงงัขข๊นซธงงมชนอิจนขผูบใหบขงิขนง ก จาเสร่มตข
ข๊นซธงงมชนอิ หงืตงอขขจดนหกน่ขข๊นซธงงมชนอิ หงืตโงรไฟฟบ น 

"เรือขนส่งแอลเอ็นจี" หมนขเึร ดงืตดเกิสมาองออ่ตตขแขขโเขดฉงนอสดนหงัขขนงปกส่รแตลดต็กจอแลอไเบงัข
ตกาญนอจนขผูบใหบขงิขนงใกขนงปกสร่แตลดต็กจอใกกนมปตรผูบใชบขงิขนงไขขรัสเนกอ ซึร่ดข็กไขอนมปบตขดนหกเ
ปตรปัก้อตกขนงตกามอัดิงืตปกสร่ แตลดต็กจอสดนหงัขสเนกอแตลดต็กจอ มนขอนงาเ 

"ลูกบาศก์เมตร" หมนขเึร ขงิมนองออ่ดอ่นขขัคอนมจาปตรลขูขนศข์ออ่แอล่อเบนกมอคอนมขนอหกึร่ (๑) ดมอง 

"เวลาขนถ่าย" หมนขเึร งอขอดอลนออ่ดง่ิมปึก้ดม่ืตหกรัสืตแจบรคอนมงงบตมมอผลขรัคขัแลอสิก้สาเลรดม่ืตขลเอ่ต
ปกเ่นขแลออ่ตสร่ขลขั (return lines) ปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจอจนขอต่ปกเ่นขแลออต่สร่ขลขัปตรสเนกอแตล
ดต็กจอ 

"วันท าการ" หมนขเึร อกัซึร่มอขนงขงอขตขธางขิจอนมขขออิอ่ไมใ่ชอ่กัดสนง์ อกัตนอิอข์ หงืตอกัหขาเอดนขนงปตร
ผูบใหบขงิขนง  
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"วันส่งมอบก๊าซ"  หมนขเึร งอขอดอลนออ่ดง่ิมอบก ก ดอลน ๐.๐๐ ก. ปตรอกัใเๆ แลอสิก้สาเลร ก ดอลนเเัไข
ข่ตกดอลน ๐.๐๐ ก. ปตรอกัเเัไข 

"เว็บไซต์" หมนขเึร ดอ็ขไซอ์ออ่ผูบ ใหบขงิขนงจเัอดนปึก้เรัอต่ไขกอ  ้

ข. ดง่ืตใชบใกขนงดขิเดผขแงง่ปบตมลูใหบแข่สนธนงกชก 

ป. ดง่ืตใชบใกขนงดขิเดผขปบตมลูใหบแข่ผูบ ใชบขงิขนงแลอผูบ ดช่ืตมอต่ 

ค. ดง่ืตใชบใกขนงดขิเดผขปบตมลูแลออดนธางขงงมขขัผูบใชบขงิขนงแอล่องนข 

ร. ดง่ืตใชบใกขนงดขิเดผขปบตมลูใหบแข่ผูบ ดช่ืตมอต่  

"สิทธิท่ีผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน" หงืต "First-Come-First-Served Basis" หมนขเึร ขนงจเัสงง
คอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงแข่ผูบใชบขงิขนงออ่มอคากสมขอัคิงขเบอกอนมลดนเขัออ่ไเบงัขดตขสนงออ่คงขเบอก
สมขงูก์ 

“สัญญาให้บริการ” หมนขเึร สญัญนงอหอน่รผูบใหบขงิขนงขขัผูบใชบขงิขนงสดนหงัขขนงใหบขงิขนงออ่สเนกออนม
แขขออ่ดขิเดผขใกดอ๊ขไซอ์ดง่ืตขนงดขิเดผขปบตมลูใหบแข่สนธนงกอ  อัร้กอ ้ไมง่อมเึรสญัญนงอหอน่รผูบใหบขงิขนง
ขขัผูบใชบขงิขนงออ่ไเบงัขสิอธิใกขนงใหบขงิขนงแข่ผูบใชบขงิขนงอนมสิอธิดเมิ 

"สัญญาเช่ือมต่อ" หมนขเึร สญัญนงอหอน่รผูบใหบขงิขนง ผูบ ดช่ืตมอต่ แลอผูบใชบขงิขนง สดนหงัขขนงขนงดช่ืตมอต่ 
อนรขนขานงงอหอน่รสเนกอขขังอขขสร่ข๊นซธงงมชนอิ อนมแขขออ่ดขิเดผขใกดอ๊ขไซอ์ดง่ืตขนงดขิเดผขปบตมลู
ใหบแข่สนธนงกอ 

"สถานีแอลเอ็นจี" หมนขเึร  สเนกอแตลดต็กจองงบตมอน่ดออขขดงืตปกสร่แตลดต็กจอออ่ผูบ ใหบขงิขนงดข็กดจบนปตร
แลอเดนดกิกขนง  ซึร่อัร้ตขู่ออ่ ๘/๑ เกก ไต-๘ กิคมตาอสนหขงงมมนขอนงาเ อดนขลมนขอนงาเ ตดนดาตดมืตร 
จรัหอเังอขตร  

"สภาพทางทะเลหรืออากาศที่เลวร้าย" หมนขเึร สานงอนรออดลหงืตตนขนศ ก สเนกอซึร่ดลองบ นขจกอดน
ใหบดงืตปกสร่แตลดต็กจอไมส่นมนงเดปบนดออขขอน่ ปกเ่นขแตลดต็กจอหงืตตตขจนขอน่ไเบ ไมอ่่นอนมปบตขรัคขัหงืต
แกออนรขฏิขอัอิอ่มอขนงดผขแงง่โเขหกอ่ขรนกปตรงัฐ หงืตอนมคดนสัร่ปตรผูบกดนง่ตรหงืตผูบ ใหบขงิขนง หงืต
ดก่ืตรจนขขนงอเัสิกใจปตรกนขดงืตปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจอ โเของรอ่นไมข่ลตเาขัออ่ดงืตปกสร่แตลดต็กจอ
เรัขลน่อจอดปบนดออขขอ่น ปกเ่นขแตลดต็กจอ หงืตตตขจนขอ่น 

"สิทธิการใช้บริการ" หมนขเึร สิอธิปตรผูบใชบขงิขนงใกขนงใชบคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนง 
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"หนังสือแจ้งความพร้อม" หงืต "Notice of Readiness" หงืต "NOR" หมนขเึร หกรัสืตแจบรคอนมงงบ ตมออ่
ตตขโเขกนขดงืตปตรดงืตปกส่รแตลดต็กจอ ดง่ืตแจบรอน่ดงืตปกสร่แตลดต็กจอไเบดเกิอนรเึรเน่กกดนง่ตรปตรสเนกอ
แลบอแลองงบตมออ่จออดนขนงปกเ่นขแตลดต็กจอ 

 "บีทียู" หงืต "BTU" หมนขเึร ขงิมนกคอนมงบ ตกออ่ดอ่นขขัหกึร่งกัหบนสิขหบนจาเศกูข์หข (1,055.06) จลู โเขออ่ 
"จลู" มอคอนมหมนขอนมออ่ขดนหกเไอบใกดตขสนง ISO 80000 4:2006 ปตร International Organisation for 
Standards ใกหอัปบต "Quantities and units Part 4 : Mechanics" 

"เหตขัุดข้อง" หมนขเึร ดหอาขนงก์ออ่ดขิเปึก้จนขขัญหนอนรดอคกิคหงืตคอนมผิเงลนเหงืตคอนมขงอมนอ
ดลิกดลต่ จออดนใหบผูบ ใหบขงิขนงไมต่นจใหบขงิขนงไเบตข่นรอต่ดก่ืตรแลอมอขงอสิอธิานงตกัสร่ผลขงออขอต่คอนม
มัก่ครเบนกงลรัรนกปตรขงอดอศ  

"เหตุฉุกเฉิน" หมนขเึร ดหอาขนงก์ออ่ดขิเปึก้โเขมอคอนมจดนดข็กตขน่รดง่รเอ่กออ่จอลเหงืตงอรขัขนงใหบขงิขนง
ดง่ืตขขขบ ตรหงืตงอรขัคอนมดสอขหนขออ่ตนจดขิเปึก้ขขัสเนกอ ดงืตปกสร่แตลดต็กจอ หงืตงอขขสร่ข๊นซธงงมชนอิออ่
ดช่ืตมอต่ขขัสเนกอ 

"เหตุเสียเวลาเรือ" หมนขเึร ขนงออ่ดอลนปกเ่นขแตลดต็กจอปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจอดขิกขอน่ดอลนปกเ่นขออ่
ไเบงัขตกาญนอจนขผูบใหบขงิขนง แลอ/หงืต ผูบใชบขงิขนงตกัดข็กผลมนจนขขนงขงออดนหงืตขนงไมข่งออดนขนงใก
สอ่กปตรผูบใชบขงิขนง ดงืตปกส่รแตลดต็กจอปตรผูบใชบขงิขนง ผูบ ใหบขงิขนง หงืตผูบ ดช่ืตมอต่ แอไ่มง่อมผลออ่ดขิเจนข
ดหอาสาเอิสขั 

"เหตุสุดวิสัย"  หมนขเึร ดหอาสาเอิสขัอนมออ่ขดนหกเไอบใกปบต ๘.๓ 

"อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาตขัิน้ต ่าสุด" หมนขเึร ตอังนขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนองินขอกัปัก้อด่นสาเออ่
ขดนหกเใหบแข่ผูบใชบขงิขนงสดนหงัขขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิอนมสญัญนใหบขงิขนง 

"อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาตขัิน้สูงสุด" หมนขเึร ตอังนขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนองินขอกัปัก้สรูสาเออ่
ขดนหกเใหบแข่ผูบใชบขงิขนงสดนหงัขขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิอนมสญัญนใหบขงิขนง 

"อัตราค่าเสียเวลาเรือ" หมนขเึร จดนกอกดริกออ่ผูบ ใชบขงิขนงหงืตผูบใหบขงิขนงงรึอบตรชดนงออนมดหอาดสอขดอลนดงืต
ใกตอังนออ่งอขาไอบใกสญัญนใหบขงิขนง  

"เอกสารประกอบการขอใช้บริการ" หมนขเึร ดตขสนงแกขอบนขออ่๑ เึร ๙ อนมปบตขดนหกเกอแ้ลอดตขสนง
ขงอขตขขนงปตใชบขงิขนงต่ืกๆอนมออ่งอขาใกขงอขนศดชิญชอก 

"เอ็มเอ็มบีทียู" หงืต "MMBTU" หมนขเึร หกึร่ลบนก (๑,๐๐๐,๐๐๐) ขอออข ู
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“แอลเอ็นจี” หมนขเึร ข๊นซธงงมชนออิอ่มอสานงดข็กปตรดหลอ (Liquefied Natural Gas) ซึร่มอคากสมขอัิ
อนมออ่ขดนหกเไอบใกปบต ๕.๓๑ 

"แอลเอ็นจีของผู้ใช้บริการ" หมนขเึร แตลดต็กจอออ่ผูบ ใหบขงิขนงไเบงัข ก จาเสร่มตขแตลดต็กจอ ซึร่ขกัอึขไอบ
สดนหงัขขญัชอปตรผูบใชบขงิขนง แลอมอขนงดข็ขไอบใกเรัข็ขงัขษนแตลดต็กจอดข็กขนงชัอ่คงนอ จกขงออัร่มอขนงแขง
สานงดข็กข๊นซธงงมชนอแิลบอ ก จาเสร่มตขข๊นซธงงมชนอิ ใหบแข่ผูบใชบขงิขนงหงืตผูบ ดช่ืตมอต่อนมออ่ผูบ ใชบขงิขนง
ขดนหกเ  

"แอลเอ็นจีที่คุณสมบัตไิม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด" หมนขเึร แตลดต็กจอ ก จาเงัขมตขแตลดต็กจอออ่ไม่
ดข็กไขอนมคากสมขอัอิอ่ขดนหกเไอบใกปบต ๕.๓๑ 

"Boil-Off Gas" หมนขเึร แตลดต็กจอออ่ดขลอ่ขกสเนกอดข็กข๊นซธงงมชนอิ ดขิเปึก้ดตรโเขธงงมชนอใิกปกอออ่
แตลดต็กจอเรัขลน่อตขู่ขกดงืตปกสร่แตลดต็กจอหงืตใกสอ่กใเๆ ปตรสเนกอ ใกหกอ่ขแขงสานงแตลดต็กจอ 
(vaporization facilities) ซึร่ไมง่อมเึรข๊นซธงงมชนอิใกงอหอน่รขงอขอกขนงแขงสานงจนขปตรดหลอดข็ก
ข๊นซธงงมชนอดิง่ืตสร่มตขใหบแข่ผูบใชบขงิขนง  

"MLR" หมนขเึรตอังนเตขดขอข้อต่ขอ ออ่ขงอขนศโเขธกนคนงขงารไอข จดนขเั (มหนชก) สดนหงัขดริกใหบขูบ ขืมใก
สขาลดริกขนอออ่ใหบแข่ลขูคบนชัก้เอปตรธกนคนง หงืตออ่ดงอขขอน่ “ตอังนเตขดขอข้ดริกใหบขูบ ขืมปัก้อด่น" หงืต 
"Minimum Lending Rate") ใกอกัออ่ดขอ่ขอปบตร 

"Slot" หมนขเึร งอขอดอลนปตรขนงงัขดงืตโเขคดนกรึเึรดอลนออ่ใชบใกขนงงัขมตขแตลดต็กจอขนงดข็ขงัขษนแลอ
ขนงแขงสานงแตลดต็กจอ 

“TPA Regime” หมนขเึร Third Party Access Regime หงืต ปบตขรัคขัอน่เบอขขนงจเัอดนปบตขดนหกเ
ดขอ่ขอขขัขนงดขิเใหบใชบหงืตดช่ืตมอต่งอขขสร่ข๊นซธงงมชนอิแลอสเนกอแตลดต็กจอแข่ขาคคลออ่สนม อนมขงอขนศ 
ขขง. ดง่ืตร ปบตขรัคขัอน่เบอขขนงจเัอดนปบตขดนหกเดขอ่ขอขขัขนงดขิเใหบใชบหงืตดช่ืตมอต่งอขขสร่ข๊นซธงงมชนอิ
แลอสเนกอแตลดต็กจอแข่ขาคคลออ่สนม ง.ศ. ๒๕๕๗ 

“Use-It-Or-Lose-It” หมนขเึร ขนงออ่ผูบ ใชบขงิขนงดสอขสิอธิขนงใชบคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงส่อกออ่
ผูบ ใชบขงิขนงไเบงัขขนงจเัสงงดก่ืตรจนขผูบใชบขงิขนงไมไ่เบแจบรขนงใชบขงิขนงานขใกงอขอดอลนออ่ผูบ ใหบขงิขนง
ขดนหกเอนมปบต ๗.๓.๓ 

 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๑๕ 

บทที่ ๔ ขอบเขตของข้อก าหนด 

๔.   ปตขดปอปตรปบตขดนหกเกอข้งอขตขเบอข 

ข. ปบตขดนหกเขนงใชบขงิขนงสเนกอ 

ป. ปบตขดนหกเขนงดช่ืตมอต่งอหอน่รสเนกอขขังอขขอ่ตสร่ข๊นซธงงมชนอิ 

ค. ปบตขดนหกเขนงขฏิขอัิขนงสเนกอ 

ปบตขดนหกเกอไ้มใ่ชบขรัคขัขขัขนงใหบขงิขนงแข่ผูบ ใชบขงิขนงอนมสิอธิดเมิ (Grandfathered basis)  

 

บทที่ ๕ ข้อก าหนดการใช้บริการสถานี 

ส่วน ก. ขอบเขตทางกายภาพของสถานี 

๕. คอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่สเนกอใกอกัออ่ปบตขดนหกเกอม้อผลใชบขรัคขัมอเรักอ ้

๕.๑ ความสามารถในการขนถ่าย  

อน่ดออขขดงืตออ่สเนกอแตลดต็กจอ มนขอนงาเมอจดนกอกหกึร่ (๑) อน่ มอคอนมสนมนงเใกขนงปกเ่นขแตลดต็กจอโเข 
ขดนหกเจนขคอนมเอ่สรูสาเอนมขนงตตขแขขสดนหงัขขนงดออขขอน่ดงืตปกสร่แตลดต็กจอแลอปกนเปตรดงืตปกสร่
แตลดต็กจอ 

๕.๑.๑ ความถี่ในการเทียบท่าเรือ 

อน่ดออขขดงืตไเบงัขขนงตตขแขขดง่ืตใหบดงืตปกสร่แตลดต็กจอสนมนงเดปบนดออขขอ่นเบอขคอนมเอ่สรูสาเไเบ สนม (๓) 
อกัอต่ดงืตปกสร่แตลดต็กจอหกึ่รลดน  คอนมเอ่สรูสาเอนมขนงตตขแขขดข็กคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงสรูสาเ
โเขงิจนงกนเึรสานงอนรออดลสดนหงัขขนงดออขขอน่ งอขอดอลนออ่อบตรใชบสดนหงัขขนงดออขขอน่แลอ
คอนมสนมนงเใกขนงปกเ่นขปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจอ  แอห่นขสานงอนรออดลหงืตสานงตนขนศออ่ดลองบ นข 
ดงืตปกสร่แตลดต็กจอตนจไมส่นมนงเดปบนดออขขอน่ไเบอลตเดอลน 

๕.๑.๒ ขนาดของเรือขนส่งแอลเอ็นจี 

ดงืตปกสร่แตลดต็กจอออ่จอดปบนดออขขอน่ดงืตไเบอบตรมอปกนเคอนมจาปตรเรัสิกคบนงอหอน่รหกึ่รแสกสตรหม่ืกหบนงกั 
(๑๒๕,๐๐๐) ลขูขนศข์ดมอง เึร สตรแสกหขหม่ืกสอ่งกั (๒๖๔,๐๐๐) ลขูขนศข์ดมอง 

๕.๒ ความสามารถในการจัดเก็บรักษา 

๕.๒.๑ คอนมสนมนงเใกขนงจเัดข็ขงัขษนอนมขนงตตขแขข 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๑๖ 

คอนมสนมนงเงอมใกขนงจเัดข็ขงัขษนแตลดต็กจออนมขนงตตขแขขมอคน่ดอน่ขขัขงิมนกอนรขนขานงปตรเรั
ดข็ขงัขษนแตลดต็กจอ  

สเนกอมอเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอจดนกอกสตร (๒) เรั แอล่อเรัมอคอนมสนมนงเใกขนงดข็ขงัขษนแตลดต็กจอข่ตกออ่
จอมอขนงปขนขคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงดงิ่มดอมิกัก้ดอน่ขขัหกึร่แสกหขหม่ืก (๑๖๐,๐๐๐)  ลขูขนศข์
ดมองอต่เรั จดนกอก สตร (๒) เรั 

๕.๒.๒  ความสามารถในการจัดเก็บรักษาที่ใช้ได้จริง 

คอนมสนมนงเใกขนงจเัดข็ขงัขษนออ่ใชบไเบจงิร  

ข. ดข็กสอ่กอน่รงอหอน่รคอนมสนมนงเงอมใกขนงจเัดข็ขงัขษนแตลดต็กจออนมขนงตตขแขข แลอ  

ป. ขงิมนกแตลดต็กจอออ่อขคบนรใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอออ่อดนใหบไมส่นมนงเดอมิแตลดต็กจอลรไขตอข
ไเบอนมสานงขนงเดนดกิกรนกขขอิหงืตอดนใหบดขิกขอน่งอเขัคอนมขลตเาขัดง่ืตเดนงรสานงขนงไหลดออขกปตร
แตลดต็กจอใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอ  

๕.๒.๓ ความสามารถในการจัดเก็บรักษาแอลเอ็นจีที่สามารถน ามาแปรสภาพได้  

คอนมสนมนงเใกขนงจเัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอออ่สนมนงเกดนมนแขงสานงไเบ ดข็กสอ่กอน่รงอหอน่ร 

ข.  คอนมสนมนงเใกขนงจเัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอออ่ใชบไเบจงิร แลอ 

ป.  ขงิมนกแตลดต็กจอออ่ใชบใกขนงเดนดกิกรนกปตรผูบใหบขงิขนง โเขคดนกรึเึรานงอผขูงกัอนมสญัญน
ใหบขงิขนง  

๕.๒.๔  ความสามารถในการจัดเก็บรักษาท่ีเหลืออยู่ในเวลาใดเวลาหน่ึง  

คอนมสนมนงเใกขนงจเัดข็ขงัขษนออ่ดหลืตตขูใ่กดอลนใเดอลนหกึร่ คืต คอนมสนมนงเใกขนงจเัดข็ขงัขษนแตล
ดต็กจอสอ่กออ่ขรัไมไ่เบจเัสงง ซึ่รงงบตมใหบขงิขนงแข่ผูบปตใชบขงิขนง 

๕.๓  ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ  

๕.๓.๑ ความสามารถรวมในการแปรสภาพแอลเอ็นจีตามค่าการออกแบบ 

คอนมสนมนงเงอมใกขนงแขงสานงแตลดต็กจออนมขนงตตขแขขจอขดนหกเจนขลขัษกออนรดอคกิคปตร
หกอ่ขแขงสานงแตลดต็กจอ (vaporization facilities) ปกอเดนดกิกขนงอนมคอนมสนมนงเสรูสาเตขน่ร
อต่ดก่ืตร 

๕.๓.๒ ความสามารถในการแปรสภาพที่ใช้ได้จริง  



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๑๗ 

คอนมสนมนงเใกขนงแขงสานงออ่ใชบไเบจงิร ดข็กสอ่กอน่รงอหอน่ร 

ข.  คอนมสนมนงเงอมใกขนงแขงสานงแตลดต็กจออนมขนงตตขแขข 

ป.  คอนมสนมนงเใกขนงแขงสานงแตลดต็กจอปตรผูบใหบขงิขนง โเขคดนกรึเึรานงอผขูงกัปตรอกอนม
สญัญนใหบขงิขนง 

๕.๓.๓  ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีท่ีเหลืออยู่ท่ีในเวลาใดเวลาหน่ึง  

คอนมสนมนงเใกขนงแขงสานงแตลดต็กจอออ่ดหลืตตขูอ่อ่ใกดอลนใเดอลนหกึร่ คืต คอนมสนมนงเใกขนงแขง
สานงแตลดต็กจอสอ่กออ่ขรัไมไ่เบจเัสงง ซึร่งงบตมใหบขงิขนงแข่ผูบปตใชบขงิขนง 

๕.๔ ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติ 

๕.๔.๑  ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาตเิข้าสู่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาต ิ

ผูบใหบขงิขนงสนมนงเใหบขงิขนงใกขนงสร่ข๊นซธงงมชนอโิเขส่รมตข ก จาเสร่มตขข๊นซธงงมชนอิอนรอ่ตขงิดอก

หลรัมนองอเัขงิมนกขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิ โเขมอคอนมสนมนงเใกขนงแขงสานงแตลดต็กจอสรูสาเออ่หบน

ลบนก (๕,๐๐๐,๐๐๐) อกัอต่ขอ    

๕.๔.๒ ความสามารถในการส่งแอลเอ็นจีทางรถบรรทุก  

ผูบใหบขงิขนงสนมนงเใหบขงิขนงใกขนงสร่แตลดต็กจอ โเขสร่มตข ก จาเดช่ืตมอต่ขขังเขงงอาขานขใอบปบตจดนขเั
อนรดอคกิค โเขมอคอนมสนมนงเใกขนงปกสร่แตลดต็กจอโเขงเขงงอาขอัร้หมเใกขงิมนกสรูสาเหบนงบ ตข 
(๕๐๐) อกัอต่อกั อัร้กอข้นงใหบขงิขนงกอต้ขูใ่กชอ่รขนงอเสตขคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนง 

๕.๕ การก าหนดจ านวน Slot การให้บริการสูงสุด 

๕.๕.๑ ผูบใหบขงิขนงมอสิอธิขดนหกเจดนกอก Slot ขนงใหบขงิขนงสรูสาเอต่ขอ สญัญน โเขงิจนงกนจนขปบตจดนขเั
เบนกดอคกิคสดนหงัขขนงใหบขงิขนง ๓ ส่อกขงอขตขขกั เรักอ ้

๑. คอนมสนมนงเใกขนงปกเ่นขแตลดต็กจอ 
จดนกอก Slot ขนงใหบขงิขนงงนขขอ สรูสาเ =                   จดนกอกอกัออ่ใหบขงิขนงอต่ขอ   
                             จดนกอกอกัออ่จดนดข็กใกขนงดออขขอน่สดนหงัขดงืต ๑ ลดน 

๒. คอนมสนมนงเใกขนงจเัดข็ขแตลดต็กจอ 
จดนกอก Slot ขนงใหบขงิขนงงนขขอ สรูสาเ =                         (๒ x Vbasis – ๑) x ๓๖๕ 
                              Dbasis 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๑๘ 

โเขออ่: 

Vbasis = คอนมสนมนงเใกขนงจเัดข็ขแตลดต็กจอปตรสเนกอ ออ่แสเรดข็กจดนกอกดอน่ปตรปกนเดงืตปกสร่แตล
ดต็กจอ 

Dbasis = งอขอดอลนขนงจเัดข็ขแตลดต็กจออต่ ๑ ชอ่รขนงใชบขงิขนง (จดนกอกอกั) 

๓. คอนมสนมนงเใกขนงแขงสานงแตลดต็กจอดข็กข๊นซธงงมชนอิ 

จดนกอก Slot ขนงใหบขงิขนงงนขขอ สรูสาเ =           ขงิมนกขนงแขงสานงแตลดต็กจองนขขอ สรูสาเ  

                            ปกนเมนองฐนกปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจอ 

โเขผลขนงคดนกอกออ่มอคน่อด่นออ่สาเจนขขนงใหบขงิขนง ๓ สอ่ก เรัขลน่อ จอเืตอน่ดข็กจดนกอก Slot ขนง
ใหบขงิขนงงนขขอ สรูสาเปตรสเนกอแตลดต็กจอ อัร้กอ ้สอูงขนงคดนกอกแลอขนงงิจนงกนจดนกอก Slot ขนง
ใหบขงิขนงงนขขอ สรูสาเ ตนจมอขนงดขลอ่ขกแขลรอนมงูขแขขแลอคอนมอบตรขนงใชบขงิขนงออ่ดขลอ่ขกไข 

 

ส่วน ข .หน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

๕.๖ หน้าท่ีของผู้ให้บริการ 

ผูบใหบขงิขนงมอหกบนออ่เรักอ ้ 

ข. เดนดกิกขนงแลอขดนงารงัขษนสเนกออนมมนองฐนกสเนกอแตลดต็กจอสนขล แลอ อนมแกอขฏิขอัอิอ่
ผูบขงอขตขขนงงรึขงออดน  

ป.  เดนดกิกขนงจเัขนงสเนกอแตลดต็กจอดง่ืตใหบมอขนงใหบขงิขนงอนมสญัญนใหบขงิขนงแลอปบตขดนหกเกอ ้
ตขน่รมอขงอสิอธิานง  

ค. เดนดกิกขนงจเัสงง Slot ตขน่รมอขงอสิอธิานงแลอขลตเาขั 

ร.  ใหบขงิขนงโเขคอนมดข็กธงงม โขง่รใส แลอไมม่อขนงดลืตขขฏิขอัติขน่รไมด่ข็กธงงม 

จ.  งฒักนงอขขสนงสกดอศดง่ืตใหบปบตมลูแลอใกขนงอดนธางขงงม 

ฉ. ขฏิขอัิอนมงอดขอขขปบตขรัคขัปตร ขขง. 

๕.๗ หน้าท่ีของผู้ใช้บริการ 

ผูบใชบขงิขนงมอหกบนออ่เรักอ ้
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 ข. ใชบขงิขนงอนมปบตขดนหกเกอแ้ลอสญัญนใหบขงิขนง งอมเึรขฏิขอัอินมอนมแกอขฏิขอัอิอ่
ผูบขงอขตขขนงงรึขงออดน  

 ป. ชดนงอคน่ขงิขนงอนมตอังนออ่ขดนหกเอนมคอนมสนมนงเออ่ไเบงัขขนงจเัสงงงอมเึรคน่ธงงมดกอขมออ่
หกอ่ขรนกงนชขนงดงอขขดข็ขใกขนงดเิกดงืตใกกน่กกดน้ไอขอนมตอังนออ่ขดนหกเ 

 ค.  จเัใหบมองอขขสนงสกดอศดง่ืตใหบปบตมลูแลอใชบใกขนงอดนธางขงงมออ่สตเคลบตรขขังอขข
สนงสกดอศปตรผูบใหบขงิขนง 

ร. ไมข่งออดนขนงใเๆ ตกัมอผลดข็กขนงขงออขอต่คอนมสนมนงเใกขนงจเัหนแตลดต็กจอหงืตขนง
จเัสร่หงืตจดนหกน่ขข๊นซธงงมชนอิปตรผูบใชบขงิขนงงนขต่ืก หงืตดข็กขนงลเหงืตจดนขเัขนงแปร่ปกั
ใกขนงสร่หงืตจดนหกน่ขข๊นซธงงมชนอิ 

จ. ไมเ่ดนดกิกขนงใเๆ ตกัสร่ผลขงออขเึรสิอธิปตรผูบใชบขงิขนงงนขต่ืก 

๕.๘ สิทธิของผู้ใช้บริการ 

ผูบใชบขงิขนงมอสิอธิออ่จอข่ืกคดนงบ ตรปตใหบผูบใหบขงิขนงปขนขคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงสเนกอแตลดต็กจอไเบ
อนมสอ่ก ร. ปตรปบตขดนหกเกอ ้

๕.๙   ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

ผูบใหบขงิขนงแลอผูบ ใชบขงิขนงอบตรง่อมมืตแลอขงอสนกรนกขกัดง่ืตใหบขนงเดนดกิกขนงใกขนงใหบขงิขนง งอมอัร้
ขนงเดนดกิกขนงปกเ่นขแตลดต็กจอ แลอขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิดข็กไขตข่นรขลตเาขั มอขงอสิอธิานง แลอ
ดข็กไขอนมปบตขดนหกเกอแ้ลอสญัญนใหบขงิขนง  

๕.๑๐   ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้วยกัน 

ผูบใหบขงิขนงแลอผูบใชบขงิขนงเบอขขกัอบตรง่อมมืตแลอขงอสนกรนกขกัใกขนงเดนดกิกขนงเรัอต่ไขกอ ้

ข.  ขนงเดนดกิกขนงใกขงกอดขิเดหอาปเัปบตรแลอดหอาฉาขดฉิกดง่ืตขงงดอนคอนมดสอขหนขออ่ตนจจอ
ดขิเปึก้ แลอ 

ป. ขนงสกขัสกากแลอสร่ดสงิมใหบมออลนเงตรใกขนงใหบขงิขนงออ่มอขงอสิอธิานง แลอตขูา่นขใอบ
งอดขอขขปบตขรัคขัหงืตปบตขดนหกเปตร ขขง. 

๕.๑๑ ภาระผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน 

ผูบใชบขงิขนงเบอขขกัจอไมง่่อมมืตขกัลเหงืตจดนขเัขนงแปร่ปกัออ่จอมอผลใหบดขิเขนงดตนดขงอขขอต่ผูบขงิโาคแตล
ดต็กจอแลอข๊นซธงงมชนออิัร้ใกเบนก 
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๒๐ 

ข. ขนงจเัหนแตลดต็กจอสดนหงัขขงอดอศไอข 

ป. ขนงปตใชบคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงต่ืก (ดม่ืตดขิเใหบขงิขนง) จนขผูบใหบขงิขนง 

 

ส่วน ค . ประเภทของการให้บริการ  

๕.๑๒ การให้บริการ 

๕.๑๒.๑ ผูบใหบขงิขนงจอใหบขงิขนงใกลขัษกอเรัอต่ไขกอ ้

ผูบใหบขงิขนงมอขนงใหบขงิขนงงอม กขัอัร้แอข่นงปกเ่นขแตลดต็กจอจนขดงืตปกสร่แตลดต็กจอไขขรัเรัดข็ขงัขษนแตล
ดต็กจอ  ขนงใหบขงิขนงดข็ขงัขษนแตลดต็กจอใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอดข็กขนงชัอ่คงนอ  ขนงแขงสานงแตลดต็กจอ
จนขปตรดหลอดข็กข๊นซธงงมชนอ ิจกขงออัร่ขนงสร่ข๊นซธงงมชนอดิปบนสู่งอขขโคงรปน่ขข๊นซธงงมชนอิ 

ผูบใหบขงิขนงจอจเัสงงคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงอนมออ่ขดนหกเไอบใกสอ่ก ฉ. แลอดง่ิมใหบขงิขนงอนม
ดร่ืตกไปแลอปบตขดนหกเออ่งอขาไอบใกสญัญนใหบขงิขนง  

๕.๑๒.๒ งอขอดอลนขนงใหบขงิขนงมอใหบดลืตขใกลขัษกอเรัอต่ไขกอ ้
ข.  ขนงใหบขงิขนงงอขอสัก้ออ่มองอขอดอลนตข่นรกบตขสนมสิข (๓๐) อกั แอไ่มด่ขิกหกึร่ (๑) ขอ  ซึร่ขนง

ใหบขงิขนงขงอดาอกอ ้ผูบใชบขงิขนงมอสิอธิออ่จอดลืตขอ่นใชบขงิขนงแขข Firm หงืต Non-firm (ขลน่อคืต 
ดข็กขนงใหบขงิขนงออ่ผูบ ใหบขงิขนงสนมนงเงอรขัขนงใหบขงิขนงดข็กคงัร้คงนอไเบ (interruptible))  

ป.  ขนงใหบขงิขนงงอขอขลนรออ่มองอขอดอลนมนขขอน่หกึร่ (๑) ขอ  แอไ่มด่ขิกหบน (๕) ขอ  

ค.  ขนงใหบขงิขนงงอขอขนอออ่มองอขอดอลนมนขขอน่หบน (๕) ขอ  

านขใอบดร่ืตกไปแลอปบตขดนหกเออ่งอขาไอบใกสญัญนใหบขงิขนง 

๕.๑๒.๓ การเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการ 
 ผูบใหบขงิขนงจอดผขแงง่ปบตมลูดขอ่ขอขขัขนงใหบขงิขนงดง่ืตใหบผูบขงอสรค์จอใชบขงิขนงมนปตงัขขงิขนง ใก
ขงกอเรัอต่ไขกอ ้

๕.๑๒.๓.๑  ใกอลนเแงข สดนหงัขสญัญนใหบขงิขนงออ่อดนโเของรขขัผูบใหบขงิขนงอนมออ่ผูบ ใหบขงิขนง
จเัสงง  
๕.๑๒.๓.๒  ใกอลนเงตร สดนหงัขสญัญนใหบขงิขนงใกขงกอเรัอต่ไขกอ ้
ข. ผูบใชบขงิขนงออ่ขงอสรค์จอโตกสิอธิแลอหกบนออ่ปตรอกอนมสญัญนใหบขงิขนงใหบแข่ผูบใชบขงิขนงงนขต่ืก

หงืตขาคคลต่ืกออ่มอคากสมขอัใิกขนงดข็กผูบใชบขงิขนงอนมปบตขดนหกเกอ ้ 
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ป. ขงกอ Use-It-Or-Lose-It  
ค. ขงกอขนงใหบขงิขนงใกงอขอสัก้ 

 

ส่วน ง . การขยายการให้บริการ (Open Season) 

๕.๑๓  การขยายการให้บริการ (Open Season) 

ผูบใหบขงิขนงตนจปขนขขนงใหบขงิขนงใกขงกอเรัอต่ไขกอ  ้

ข.  ผูบใหบขงิขนงมอคอนมงงบตมออ่จอปขนขดงิ่มดอมิจนขขนงใหบขงิขนงแข่ผูบใชบขงิขนงอนมสิอธิดเมิหงืต
ดงิ่มดอมิจนขขนงใหบขงิขนงออ่มอขนงปขนขแลบอ  หงืต 

ป.  ผูบใชบขงิขนงหงืตขาคคลออ่สนมไเบแจบรคอนมขงอสรค์ดขืต้รอบกออ่จอใชบขงิขนงใกงอขอขลนรแลองอขอ
ขนอจดนกอกงอมขกัไมก่บตขขอ่นปกนเปตรคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงปัก้อด่นออ่สนมนงเใหบขงิขนง
ดงิ่มดอมิจนขขนงใหบขงิขนงแข่ผูบใชบขงิขนงอนมสิอธิดเมิหงืตดงิ่มดอมิจนขขนงใหบขงิขนงออ่มอขนงปขนข
แลบอ แอข่รักบตขขอน่ปอเจดนขเัปตรคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ตนจปขนขไเบสดนหงัขสเนกอ แลอ
ผูบใหบขงิขนงดห็กอน่งงบ ตมออ่จอดขิเใหบขงิขนงดงิ่มดอมิแลอมอคอนมดข็กไขไเบออ่ไเบงัขผลอตขแอกออ่
ดหมนอสมปตรขนงลรอากใกขนงปขนขขนงใหบขงิขนง 

๕.๑๓.๑ ขัน้ตอนในการขยายการให้บริการ 

๕.๑๓.๑.๑ ผูบใหบขงิขนงจอกดนปบตมลูคอนมอบตรขนงปขนขงอขขจนขปบต ๕.๑๓ แจบรอต่ขขง. ดง่ืตปตคอนม
ดห็กชตขใกดขืต้รอบก ใกดง่ืตรขนงปขนขขนงใหบขงิขนง  หลรัจนขกัก้ผูบใหบขงิขนงจอขงอขนศดชิญชอกโเขอนร
ดอ็ขไซอด์ง่ืตขนงดขิเดผขปบตมลูใหบแข่สนธนงกอเึรโคงรขนงปขนขคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงดง่ืตใหบผูบออ่มอ
คอนมขงอสรค์ออ่จอใชบขงิขนงซึร่มอคากสมขอัิอนมขอออ่ ๕ ส่อก จ. ข่ืกหกรัสืตคดนปตแสเรดจอจดนกรออ่จอใชบ
ขงิขนงใกโคงรขนงปขนขคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงอนมแขขออ่ผูบ ใหบขงิขนงขดนหกเ 

๕.๑๓.๑.๒ ขนงขงอขนศดชิญชอกอบตรมองนขขนงลอดตอขเดขอ่ขอขขัขนงปขนขคอนมสนมนงเใกขนง
ใหบขงิขนง ตขน่รกบตขเรัอต่ไขกอ ้

ข.  ปกนเคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงปัก้สรูสาเแลออด่นสาเออ่ตนจดขิเใหบขงิขนงไเบ แลอขงอดาอขนง
ใหบขงิขนง 

ป.  งอขอดอลนออ่คนเอน่ตนจดง่ิมขนงใหบขงิขนง แลอขงอดาอปตรขนงดขิเใหบขงิขนง 
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ค.  ปบตมลูอนรดอคกิค ซึร่งอมเึรคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงงนขอกั  คากสมขอัปิตรแตลดต็กจอแลอ
ข๊นซธงงมชนอิ ชอ่รดอลนปตรขนงสร่มตข  ปกนเปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจอออ่ตนจดออขขอ่นไเบ 
คอนมสนมนงเใกขนงดข็ขงัขษนแตลดต็กจอใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอ แลอจาเดช่ืตมอต่ 

ร.  ตอังนคน่ขงิขนงดขืต้รอบกโเขขงอมนก  อัร้กอ ้ผูบ ใหบขงิขนงจองิจนงกนขดนหกเตอังนคน่ขงิขนงอนมออ่
ไเบงัขคอนมดห็กชตขจนข  ขขง. 

จ. แกออนรใกขนงงิจนงกนออ่จอปขนขขนงดขิเใหบขงิขนง ซึร่งอมเึรหลขัขนงออ่ใชบใกขนงอเัสิกใจใก
ขนงปขนขขนงดขิเใหบขงิขนงแลอปกนเปตรคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงดงิ่มดอมิ 

ฉ. อิธอขนงจเัสงงใกขงกอออ่ไเบงัขหกรัสืตดจอจดนกรมนขขอ่นหงืตกบตขขอน่ปกนเคอนมสนมนงเใกขนง
ดขิเใหบขงิขนงปัก้สรูสาเ 

ช. งอขอดอลนแลออิธอขนงข่ืกหกรัสืตแสเรดจอจดนกรขนงใชบขงิขนง หลขัขงอขกัแลอดตขสนงขงอขตข 

ซ.  งนขลอดตอขเออ่อบตรงอขาใกหกรัสืตแสเรดจอจดนกรขนงใชบขงิขนง ซึร่งอมเึรจาเขงอสรค์ใกขนงใชบ
ขงิขนง ขงิมนกข๊นซธงงมชนอิออ่อบตรขนงอต่ขอ แลองนขอกั ขงิมนกข๊นซธงงมชนอปิัก้อด่นออ่งัขไเบหนข
ไเบงัขขนงจเัสงงกบตขขอน่จดนกอกออ่อบตรขนง  งอขอดอลนออ่ขงอสรค์ใกขนงใชบขงิขนง จาเดช่ืตมอต่
านขใกงอขอดอลนออ่ขดนหกเ แลอชอ่รตอังนคน่ขงิขนงออ่งัขไเบ  

ฌ. แขขสญัญนใหบขงิขนง สญัญนดช่ืตมอต่ แลอปบตอขลรแลอดร่ืตกไปขนงใชบอน่ดงืต  งงบตมอัร้
หลขัขงอขกั 

ญ. ขดนหกเขนงใกขนงดปบนอดนสญัญน 

ฎ.  ปัก้อตกขนงตกามอัิใกขนงปขนขคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนง แลอขนงตกามอัดิข็กผูบใชบขงิขนงโเข
ขขง. 

ฏ. ปบตสรอกปตรผูบใหบขงิขนงใกขนงไม่ปขนขขนงดขิเใหบขงิขนงหงืตปขนขขนงดขิเใหบขงิขนงกบตขขอน่ออ่
ขงอขนศดชิญชอก  ซึร่งอมอัร้ขนงออ่ผูบ ใหบขงิขนงไเบงัขหกรัสืตดจอจดนกรซึร่มอปกนเปตรคอนมสนมนงเ
ใกขนงใหบขงิขนงหงืตงอขอดอลนใกขนงปตใหบขงิขนงไม่คาบมคน่แลอดหมนอสมใกขนงลรอากหงืตขนง
เดนดกิกรนกใกสอ่กปตรขนงใหบขงิขนงดงิ่มดอมิ ไมอ่น่อนรดอคกิค อนรขนงดริก อนรดศงษฐศนสอง์หงืต
ใกเบนกต่ืก 

๕.๑๔ การยื่นหนังสือแจ้งเจตจ านง 

๕.๑๔.๑ ผูบปตใชบขงิขนงจออบตรข่ืกหกรัสืตแจบรดจอจดนกรงงบตมดตขสนงขงอขตขขนงปตใชบขงิขนง
านขใกดอลนออ่ขดนหกเอนมขงอขนศดชิญชอก 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๒๓ 

๕.๑๔.๒ หนขปบตมลูแลอดตขสนงขงอขตขไมค่งขเบอก ผูบใหบขงิขนงอบตรแจบรผูบปตใชบขงิขนงอ่นอบตรขนง
ปบตมลูหงืตดตขสนงใเดงิ่มดอมิานขใกดอลนออ่ขดนหกเอนมขงอขนศดชิญชอก 

๕.๑๕ การแจ้งผล 

านขใกดอลนออ่ขดนหกเใกขงอขนศดชิญชอกหลรัจนขสิก้สาเงอขอดอลนออ่ผูบขงอสรค์ปตใชบขงิขนงอบตรข่ืกหกรัสืต
ดจอจดนกร  ผูบใหบขงิขนงจอแจบรใหบผูบขงอสรค์จอใชบขงิขนงองนขอน่ผูบใหบขงิขนงจอดขิเใหบขงิขนงใกคอนมสนมนงเ
ใกขนงใหบขงิขนงดงิ่มดอมิหงืตไม ่แลอผูบปตใชบขงิขนงผน่กขนงงิจนงกนคากสมขอัิแลอไเบ งัขขนงจเัสงงหงืตไม่   

ใกขงกอออ่ผูบปตขงิขนงไเบงัขขนงจเัสงง  ผูบใหบขงิขนงจอแจบรขงิมนกคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ไเบงัขขนง
จเัสงง งอขอดอลนออ่ไเบงัขขนงจเัสงง ตอังนคน่ขงิขนง งงบ ตมปบตมลูต่ืกออ่ดขอ่ขอปบตรดง่ืตใหบผูบปตใชบขงิขนงอตข
ขืกขกัดข็กหกรัสืตานขใกดอลนออ่ขดนหกเใกขงอขนศดชิญชอกแลอเดนดกิกขนงปตตกาญนอดข็กผูบขงอขตข
ขิจขนงงลรัรนกจนข ขขง. อนมงงองนชขญัญอัิขนงขงอขตขขิจขนงงลรัรนก 

ใกขงกอออ่มอผูบปตใชบขงิขนงไมอ่ตขขืกขกัานขใกดอลนออ่ขดนหกเใกขงอขนศดชิญชอก  ผูบใหบขงิขนงมอสิอธิจเัสงง
ใหบผูบปตใชบขงิขนงออ่มอคากสมขอัคิงขเบอกแลอตขู่ใกลดนเขัอต่ไขอนมปบต ๕.๑๗ หงืตตตขขงอขนศดชิญชอกใหม่
ไเบ 

๕.๑๖ การลงนามในสัญญาให้บริการ 

หลรัจนขผูบใหบขงิขนงไเบ งัขขนงขืกขกัจนขผูบปตใชบขงิขนงออ่ไเบ งัขขนงคเัสงงอาขงนข ผูบใหบขงิขนงจอจเัอดน
แผกขนงปขนขขนงใหบขงิขนงดง่ืตกดนดสกต ขขง. งิจนงกนใหบคอนมดห็กชตข  แลอใหบผูบใชบขงิขนงแลอผูบ
ดช่ืตมอต่เดนดกิกขนงลรกนมใกสญัญนใหบขงิขนงแลอสญัญนดช่ืตมอต่ (หนขมอ) อนมงอขอดอลนออ่ขดนหกเ 

 

ส่วน จ. คุณสมบัตขิองผู้ขอใช้บริการ 

๕.๑๗  คุณสมบัตขิองผู้ขอใช้บริการ 

คากสมขอัปิตรผูบปตใชบขงิขนง งอมเึรคากสมขอัอินรเบนกดอคกิคแลอคากสมขอัอินรเบนกขนงดริก หลขัดขกฑ์ 
อิธอขนง แลอดร่ืตกไปขนงปตใชบขงิขนง ใหบดข็กไขอนมงอดขอขขออ่ผูบ ใหบขงิขนงขดนหกเซึร่สตเคลบตรขขัปบตขดนหกเ
กอ ้

ใกขงกอออ่ผูบปตใชบขงิขนงดข็กผูบ ดช่ืตมอต่ ขนงงิจนงกนคากสมขอัปิตรผูบปตใชบขงิขนงจองอมไขเึรขนงงิจนงกน
คากสมขอัปิตรผูบ ดช่ืตมอต่อนมออ่ขดนหกเไอบใกปบต ๖.๒ 

๕.๑๘ คุณสมบัตพิืน้ฐาน 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๒๔ 

ผูบปตใชบขงิขนงอบตรมอคากสมขอัต่ืิกๆ เรัอต่ไขกอ ้

ข.  มอคากสมขอัคิงขเบอกใกขนงดข็กผูบขงอขตขขิจขนงงลรัรนกอนมงอดขอขขปตร ขขง.อน่เบอขขนง
ปตงัขใขตกาญนอแลอขนงปตตกาญนอขนงขงอขตขขิจขนงงลรัรนก  

 ป. หนขไเบงัขดลืตขใหบดข็กผูบใชบขงิขนง ผูบใชบขงิขนงอบตรสนมนงเดปบนอดนสญัญนซืต้แตลดต็กจอ สญัญนปนข
ข๊นซธงงมชนอิ (ใกขงกอออ่ผูบ ใชบขงิขนงมิไเบดข็กผูบใชบ ข๊นซธงงมชนอดิตร) แลอสญัญนดช่ืตมอต่ (ใกขงกอ
ออ่อบตรมอขนงสร่ข๊นซธงงมชนอิผน่กขาคคลออ่สนม ก จาเสร่มตขข๊นซธงงมชนอ)ิ ใกขงิมนก คากานง
แลอดอลนออ่สร่มตขออ่สตเคลบตรขขัขงิมนก คากานงแลอดอลนออ่สร่มตขอนมออ่ปตใชบขงิขนง 

๕.๑๙ ข้อก าหนดเก่ียวกับหลักประกัน 

ผูบใชบขงิขนงอบตรข่ืกหกรัสืตคดน้ขงอขกัปตรธกนคนงหงืตStandby letter of credit ออ่ตตขโเขธกนคนงออ่ดข็กออ่
ขตมงัขปตรผูบใหบขงิขนง ใกอรดริกอนมออ่ขงอขนศโเขผูบใหบขงิขนง านขใกดอลนออ่ขดนหกเใกขงอขนศดชิญชอก 
กขัแออ่กัออ่ผูบปตใชบขงิขนงข่ืกคดนปตงัขขงิขนงอนรดอ็ขไซเ์ดง่ืตดข็กขนงขงอขกัขนงดปบนอดนสญัญนใหบขงิขนงหนข
ผูบปตใชบขงิขนงไเบงัขดลืตขใหบดข็กผูบใชบขงิขนง ซึร่ผูบใหบขงิขนงจอสร่คืกหกรัสืตคดน้ขงอขกัหงืตStandby letter of 
credit ใหบแข่ผูบใชบขงิขนงดม่ืตผูบ ใชบขงิขนงไเบดปบนอดนสญัญนใหบขงิขนงขขัผูบใชบขงิขนง 

๕.๒๐ รายละเอียดเอกสารส าหรับการขอใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี 

๕.๒๐.๑ ขาคคลใเออ่ขงอสรค์ปตใชบขงิขนงใกอลนเแงขแลออลนเงตรอบตรข่ืกคดนปตดข็กผูบใชบขงิขนงขขัผูบ
ใหบขงิขนงอนมอิธอขนงออ่ขดนหกเใกปบตกอ ้

๕.๒๐.๒ ใกขนงข่ืกปตดข็กผูบใชบขงิขนง  ผูบปตใชบขงิขนงอบตรแจบรปบตมลูเรัอต่ไขกอแ้ข่ผูบใหบขงิขนง  

ข.  คอนมขงอสรค์ใกขนงใชบขงิขนงใกอลนเแงขหงืตอลนเงตร 

ป. ขงิมนกคอนมอบตรขนงคอนมสนมนงเใกขนงใชบขงิขนง โเขงอขาดข็กดข็กงนขอกัแลองนขขอ  

ค  งอขอดอลนปตรขนงใชบขงิขนง แลออกัดง่ิมอบกขนงสร่มตขแตลดต็กจอ 

ร.  ขงอดาอปตรขนงใชบขงิขนง อ่นดข็กขงอดาอแขข แกก่ตก (firm) หงืตไมแ่กก่ตก (non-firm) 

จ. แหลร่ผลิอแลอขงอดอศออ่ผลิอแตลดต็กจอ 

ฉ. คากสมขอัแิลอปกนเปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจอ ออ่ผูบปตใชบขงิขนงขงอสรค์จอใชบใกขนงปกส่รแตลดต็กจอ
มนขรัอน่ดออขขดงืตปตรสเนกอ แลออน่ดงืตออ่ปกสร่แตลดต็กจอจนขแหลร่ผลิอ 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๒๕ 

ช.  ใกขงกอออ่ผูบปตใชบขงิขนงขงอสรค์จอดข็กผูบใชบขงิขนงใกอลนเงตร ผูบปตใชบขงิขนงอบตรงอขาช่ืต
ผูบใชบขงิขนงออ่ขงอสรค์จอโตกสิอธิแลอหกบนออ่ใหบแข่ผูบปตใชบขงิขนง 

งงบตมขกักัก้ ผูบปตใชบขงิขนงอบตรสร่ดตขสนงเรัอต่ไขกอใ้หบแข่ผูบใหบขงิขนง ก สดนกขัรนกปตรผูบใหบขงิขนงใก
ขงารดองมหนกคง อนมออ่งอขาใกขงอขนศดชิญชอก ดง่ืตใชบใกขนงขงอขตขขนงงิจนงกนขนงปตใชบขงิขนงสเนกอ 

๑. ดตขสนงดขอ่ขอขขักิอขิาคคล หกอ่ขรนกปตรงัฐ แลองัฐอิสนหขิจอนมออ่ผูบปตใขตกาญนอขงอขตข
ขิจขนงงลรัรนกอบตรข่ืกใหบแข่ ขขง. อนมออ่ขดนหกเใกงอดขอขข ขขง. อ่นเบอขขนงปตงัขใขตกาญนอ
แลอขนงตกาญนอขนงขงอขตขขิจขนงงลรัรนก 

๒.  สดนดกนใขตกาญนอขงอขตขขิจขนงงลรัรนกออ่ดขอ่ขอปบตร หนขผูบปตใชบขงิขนงดข็กผูบไเบงัขตกาญนอใหบ
ขงอขตขขิจขนงจนข ขขง.แลบอใกอกัข่ืกปตงัขขงิขนง หงืตดม่ืตไเบงัขจนข ขขง. 

๓.  ดตขสนงขืกขกัอน่ผูบใชบขงิขนงสนมนงเดปบนอดนสญัญนซืต้แตลดต็กจอ  สญัญนปกสร่แตลดต็กจอ  สญัญน
ปนขข๊นซธงงมชนอ ิ(ใกขงกอออ่ผูบ ใชบขงิขนงมิไเบดข็กผูบใชบ ข๊นซธงงมชนอดิตร) แลอสญัญนดช่ืตมอต่ (ใก
ขงกอออ่อบตรมอขนงดช่ืตมอต่ขขังอขขสร่ข๊นซธงงมชนออิอ่จาเส่รมตข) ใกขงิมนก คากานงแลอดอลนออ่
สร่มตขออ่สตเคลบตรขขัขงิมนก คากานงแลอดอลนออ่สร่มตขอนมออ่ปตใชบขงิขนง 

๔.  ดตขสนงขืกขกัอน่แตลดต็กจอมอคากสมขอัคิงขเบอกอนมออ่งอขาไอบใกปบต ๕.๓๑  แลอดงืตออ่ใชบใกขนง
ปกสร่แตลดต็กจอดข็กดงืตออ่มอคากสมขอัิคงขเบอกใกขนงดเกิดงืตใกกน่กกดน้ไอขอนมงงองนชขญัญอัิ
ขนงดเกิดงืตแลออนมมนองฐนกดงืตปกสร่แตลดต็กจองอหอน่รขงอดอศ 

๕.ใกขงกอออ่ผูบปตใชบขงิขนงขงอสรค์จอดข็กผูบใชบขงิขนงใกอลนเงตร ดตขสนงขืกขกัจนขผูบ ใชบขงิขนงอน่อก
ขงอสรค์ออ่จอโตกสิอธิแลอหกบนออ่ใหบแข่ผูบปตใชบขงิขนงใกขงกอขนงโตกสิอธิแลอหกบนออ่อนมสญัญน
ใหบขงิขนง 

๖. ใกขงกอออ่ผูบปตใชบขงิขนงไม่ใชผู่บ ดช่ืตมอต่ ดตขสนงขืกขกัอ่นผูบ ดช่ืตมอต่มอคากสมขอัิอนมออ่ขดนหกเไอบใก
ปบต ๖.๒ ปตรปบตขดนหกเกอ ้

ขนงแจบรใเๆออ่ผูบ ใชบขงิขนง ผูบปตใชบขงิขนง ผูบ ดช่ืตมอต่ หงืต ผูบ ใหบขงิขนงอบตรขงออดนานขใอบปบตขดนหกเกอส้นมนงเ
ขงออดนไเบโเขเดนดกิกขนงเรัอต่ไขกอ ้

๑. สร่โเขขนงกดนสร่หกรัสืตไขขรัออ่ตขูป่ตร ผูบใชบขงิขนง ผูบปตใชบขงิขนง ผูบ ดช่ืตมอต่ หงืต ผูบ ใหบขงิขนง 
แลบอแอข่งกอ โเขใหบมอผลดม่ืตไเบจเัสร่หกรัสืตเรัขลน่อ 

๒. สร่อนรไขงษกอข์ไขขรัออ่ตขูป่ตร ผูบใชบขงิขนง ผูบปตใชบขงิขนง ผูบ ดช่ืตมอต่ หงืต ผูบใหบขงิขนง แลบอแอข่งกอ 
โเขใหบมอผลดม่ืตคงขขดนหกเ สนม (๓) อกั กขัอัร้แออ่กัออ่ส่รหกรัสืตเรัขลน่อ 
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๓. ใกขงกอปตรผูบใหบขงิขนง โเขผน่กขนงขงอขนศใก ดอ็ขไซอ์ หงืต 

๔. อิธอขนงต่ืกๆอนมออ่ผูบ ใหบขงิขนงไเบขงอขนศใก ดอ็ขไซอ์ 

๕.๒๑ ขัน้ตอนการพจิารณาอนุญาตการใช้บริการ 

ผูบใหบขงิขนงสเนกอแตลดต็กจอจองิจนงกนตกาญนอขนงใชบขงิขนงอนมปัก้อตกเรักอ ้

๕.๒๑.๑ ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ในการเป็นผู้ใช้บริการในตลาดแรก  

ดม่ืตผูบใหบขงิขนงงิจนงกนอน่ผูบปตใชบขงิขนงมอคากสมขอัคิงขเบอกแลอไเบงัขขนงจเัสงงใหบดข็กผูบใชบขงิขนงอนม
ขอออ่ ๕ ส่อก จ. แลบอ 

๕.๒๑.๒ ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ในการเป็นผู้ใช้บริการในตลาดรอง 

ดม่ืตผูบใหบขงิขนงงิจนงกนอน่ผูบปตใชบขงิขนงมอคากสมขอัคิงขเบอก  แลอ (ข) ข่ตกออ่ผูบปตใชบขงิขนงจออดนสญัญน
โตกสิอธิใกขนงใชบขงิขนงขขัผูบใชบขงิขนงงนขดเมิ ใกขงกอออ่ดข็กขนงซืต้ปนขสิอธิแลอหกบนออ่อนมสญัญน
ใหบขงิขนง หงืต (ป) ดม่ืตผูบใหบขงิขนงงิจนงกนอน่ดขิเขงกอ Use-It-Or-Lose-It ซึร่ดขิเปึก้อนมปบต ๗.๓.๓ 

๕.๒๒ ระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาตการใช้บริการ 

ผูบใหบขงิขนงอบตรงอขางอขอดอลนใกขนงงิจนงกนตกาญนอขนงใชบขงิขนงใกขงอขนศดชิญชอก โเขคดนกรึเึรคอนม
ดอน่ดออขมขกัปตรผูบปตใชบขงิขนงอาขงนข 

 

ส่วน ฉ. การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ 

๕.๒๓ การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ 

ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัสงงขนงใหบขงิขนงอนมอิธอขนงเรัอต่ไขกอ ้

๕.๒๓.๑ การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดมิ (Grandfathered Basis) 

ผูบใหบขงิขนงสรอกสิอธิใกขนงใหบขงิขนงแข่ผูบใชบขงิขนงอนมสญัญนซืต้ปนขข๊นซธงงมชนอิ ปบตผขูงกัหงืต
ปบตอขลรขนงซืต้ปนขข๊นซธงงมชนอิ ปบตผขูงกัหงืตปบตอขลรขนงใชบขงิขนงงอขขสร่ข๊นซธงงมชนอแิลอสเนกอ
แตลดต็กจอออ่มอตขูด่เมิข่ตกออ่ปบตขดนหกเกอม้อผลขรัคขัใชบ  

๕.๒๓.๒  ตลาดแรก 

๕.๒๓.๒.๑ การให้บริการในระยะกลางและระยะยาว 
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๒๗ 

ขนงใหบขงิขนงใกงอขอขลนรแลองอขอขนอผูบใหบขงิขนงคองงอขาเึรคอนมสนมนงเครดหลืตจนขขนงใหบขงิขนงแข่
ผูบใชบขงิขนงอนมสิอธิดเมิ (Grandfathered Basis) อนมปบต ๕.๒๓.๑ แลอานขหลรัขนงจเัอดนขนงปขนขขนง
ใหบขงิขนง (Open Season) อนมชบต ๕.๒๓.๒.๒ ปตรสเนกอออ่มอขนงปขนขคอนมสนมนงเแลอผูบใหบขงิขนงงอขา
เึรขงอขอกขนงจตร ดชก่  

ข. ขนงดขิเจตรานขใอบงอขอดอลนออ่ขดนหกเ แลออิธอขนงจตร 

ป.  คอนมอบตรขนงออ่จอใชบขงิขนงปตรผูบปตใชบออ่จอมอปบตผขูมเัอนรสญัญน  

 (๑). ขงิมนกขนงใชบปัก้อด่น  

 (๒). ขงิมนกขนงใชบปัก้สรูสาเ 

โเขใกขงกอออ่มอคอนมสนมนงเครดหลืตานขหลรัขนงจเัอดนขนงปขนขขนงใหบขงิขนง (Open Season) ผูบ
ใหบขงิขนงจองิจนงกนจเัสงงอนมสิอธิออ่ผูบมนข่ตกมอสิอธิไเบข่ตก (First Come First Served) อนมปบต ๕.๒๔ 

๕.๒๓.๒.๒  การพจิารณาจัดสรรการให้บริการ (ระยะกลางและระยะยาว) 

ผูบใหบขงิขนงจองิจนงกนจเัสงงขนงจเัอดนขนงปขนขขนงใหบขงิขนง (Open Season)แข่ผูบขงอสรค์จอปตใชบ
ขงิขนงงอขอขลนรแลองอขอขนออนมหลขัขนงเรัอต่ไขกอ  ้

ข.  ใกขงกอออ่มอปกนเปตรคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่มอผูบขงอสรค์ออ่จอใชบขงิขนงกบตขขอน่หงืต
ดอน่ขขัปกนเปตรคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงสรูสาเปตรผูบใหบขงิขนง ผูบปตใชบขงิขนงอาขงนขมอสิอธิ
ออ่จอใชบขงิขนง 

ป. ใกขงกอออ่มอผูบปตใชบขงิขนงใกขงิมนกออ่มนขขอ่นปกนเปตรคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงสรูสาเ  ผูบ
ใหบขงิขนงจอจเัสงงใหบแข่ผูบใชบขงิขนงโเขใหบคอนมสดนคญัใกลดนเขัเรัอต่ไขกอ  ้

(๑). ผูบออ่มอคอนมขงอสรค์ออ่จอใชบขงิขนงออ่มองอขอดอลนออ่ขนอขอน่แลอขงิมนกออ่มนขขอน่
จอมอสิอธิออ่จอไเบงัขขนงงิจนงกนข่ตก 

(๒). ใกขงกอออ่มอผูบปตใชบขงิขนงใกงอขอดอลนออ่ดอน่ขกั 

 ขนงจเัสงงจอใชบงอขขแขร่อนมสเัสอ่ก ดชก่ เบนผูบปตปตใกขงิมนกออ่ดอน่ขกั   

 แอห่นขขนงจเัสงงใกสเัสอ่กออ่ดอน่ขกัดขิเผลใหบขงิมนกคอนมสนมนงเใกขนง
ใหบขงิขนงอต่ผูบปตใชบขงิขนงงนขใเกบตขขอน่ขงิมนกคอนมสนมนงเปัก้อด่นออ่ผูบปต
ใชบขงิขนงงอขา ผูบปตใชบขงิขนงงนขกัก้จอไมไ่เบงัขขนงจเัสงง  
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๒๘ 

 สดนหงัขขงิมนกคอนมสนมนงเออ่ไมไ่เบอดนขนงจเัสงงอต่ผูบใเ จออบตรอดนขนง
จเัสงงใหบผูบปตใชบขงิขนงงนขต่ืก องนขดอน่ออ่ขงิมนกออ่จเัสงงสรูขอน่หงืต
ดออขขดอน่ขขัปัก้อด่นปตรขงิมนกคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ผูบปตใชบขงิขนง
งนขกัก้งอขาไอบ  

อัร้กอ ้ผูบ ใหบขงิขนงสรอกสิอธิออ่จอไมด่ขิเใหบขงิขนงใกส่อกดงิ่มใกขงกอออ่ผูบ ใหบขงิขนงดห็กอน่ขงิมนกแลอ
งอขอดอลนขนงใหบขงิขนงอนมออ่แจบรคอนมขงอสรค์มนานขใกขดนหกเขนงข่ืกหกรัสืตแสเรดจอจดนกรกัก้ไม่
คาบมคน่อต่ขนงลรอากดง่ืตปขนขคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนง แลอผูบใหบขงิขนงมอสิอธิออ่จอขฏิดสธขนงดขิเ
ใหบขงิขนงใกสอ่กปขนขหนขขงิมนกขนงใชบคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ดงิ่มปึก้งอมขกัอด่นขอน่จดนกอกปัก้
อด่นออ่ผูบ ใหบขงิขนงขดนหกเใกขงอขนศดชิญชอก 

๕.๒๓.๓ ตลาดรอง 

ผูบใหบขงิขนงจอใหบขงิขนงแข่ผูบปตใชบขงิขนงเรัอต่ไขกอ ้

ข. ผูบออ่ไเบงัขสิอธิจนขขนงโตกสิอธิแลอหกบนออ่อนมสญัญนใหบขงิขนงจนขผูบใชบขงิขนงงนขข่ตก   

ป.  ผูบไเบงัขขนงจเัสงงหงืตซืต้ปนขสิอธิใกขงกอ Use-It-Or-Lose-It อนมปบต ๕.๒๙.๙ แลอ 

ค. ผูบใชบขงิขนงออ่ขงอสรค์จอใชบขงิขนงงอขอสัก้อนมปบต ๕.๒๓.๓.๑ 

อนมสิอธิออ่ผูบมนข่ตกมอสิอธิไเบข่ตก ออ่มอคากสมขอัิคงขเบอกอนมออ่ผูบ ใหบขงิขนงขดนหกเ (First Come First 
Served Basis) ใกขงกอออ่ขนงโตกสิอธิหงืตขนงปนขสิอธิานขใอบปบต (ข.) หงืต (ป.) ดข็กขนงโตกใหบขขัผูบใหบ
ขงิขนงดข็กผูบเดนดกิกขนง 

๕.๒๓.๓.๑ การให้บริการในระยะสัน้ 

ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัสงงขงิมนกคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงปตรสอ่กปขนขตขน่รกบตขงบตขลอ ๕ ใหบขขั
ผูบใชบขงิขนงออ่ขงอสรค์จอใชบขงิขนงงอขอสัก้ออ่มอคากสมขอัิคงขเบอกอนมออ่ขงอขนศโเขผูบใหบขงิขนงอนมสิอธิออ่ผูบ
มนข่ตกมอสิอธิไเบข่ตก โเขขงิมนกคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงจออบตรสตเคลบตรขขัคอนมสนมนงเออ่
ดหลืตตขูแ่ลอมองอขอดอลนใกขนงใหบขงิขนงไมด่ขิกหกึร่ (๑) ขอ  

๕.๒๔ การจัดสรรความสามารถในการให้บริการท่ีเหลืออยู่จากตลาดแรกและตลาดรองให้แก่
ผู้ใช้บริการ 

ใกขงกอออ่ผูบ ใหบขงิขนงมอคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงมนขขอน่คอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ไเบจเัสงง
ใหบแข่ผูบใชบขงิขนงอนมสญัญนใหบขนงขงิขนงออ่มอตขู่ กตขจนขขงกอ Use-It-Or-Lose-It  ผูบใหบขงิขนงอบตร
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ขงอขนศดชิญชอกใหบ ข่ืกคอนมขงอสรค์ใกขนงใชบคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ดหลืตใกดอ็ขไซอ์ดง่ืต
ดผขแงง่ปบตมลูใหบแข่สนธนงกอดงื่ตจเัสงงใหบแข่ผูบปตใชบขงิขนงออ่มอคากสมขอัิคงขเบอกอนมออ่ขดนหกเเรัอต่ไขกอ ้ 

ข.  สิอธิขนงใชบขงิขนงออ่ดหลืตตขู่อัร้จนขอลนเแงขแลออลนเงตรอบตรจเัสงงใหบแข่ผูบใชบขงิขนงแลอผูบปต
ใชบขงิขนงออ่มอคากสมขอัิคงขเบอกอนมขอออ่ ๕ สอ่ก จ. อนมลดนเขัออ่ไเบงัขคดนปตออ่สมขงูก์อนมสิอธิออ่
ผูบมนข่ตกมอสิอธิไเบข่ตก (First Come First Served) จกขงออัร่สิอธิใกขนงใชบขงิขนงออ่ขรัดหลืตตขู่
อัร้หมเไเบงัขขนงจเัสงง  

ป. ใกขงกอออ่ผูบปตใชบขงิขนงดขิกขอน่ปกนเคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ดหลืตตขู่แลอปกนเ
คอนมสนมนงเใกขนงใชบขงิขนงปัก้อด่นออ่ผูบขงอสรค์จอใชบขงิขนงแจบรไอบสรูขอน่ปกนเขนงใหบขงิขนงออ่
ดหลืตตขูด่ก่ืตรจนขมอหลรัขนงจเัสงงใหบอนมลดนเขัข่ตกอนมปบต ๕.๒๓.๒.๑ (ป.) ผูบใหบขงิขนงอบตรแจบร
ใหบผูบปตใชบขงิขนงองนขเึรปกนเคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่อด่นขอน่คดนปตปตรผูบปตใชบขงิขนง ผูบ
ปตใชบขงิขนงมอสิอธิออ่จอแขบไปปกนเคอนมสนมนงเออ่ปตใชบหงืตขขดลิขคดนปตขนงจเัสงงไเบ  

ค.  หนขคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่งงบ ตมใหบขงิขนงออ่ดหลืตตขูส่ดนหงัขขนงจเัสงงกบตขขอน่
ขงิมนกออ่แสเรดจอจดนกรใกหกรัสืตแสเรดจอจดนกรปตรผูบมอคากสมขอัคิงขเบอกใกลดนเขัอต่ไข ผูบ
ใหบขงิขนงจอจเัสงงคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงดข็กขนรสอ่กอนมขงิมนกคอนมสนมนงเใกขนง
ใหบขงิขนงออ่ดหลืตตขู่ 

๕.๒๕ การประกาศความสามารถในการให้บริการท่ีเหลืออยู่ 

ผูบใหบขงิขนงจอขงอขนศคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ดหลืตตขู่อนมขงอดาอสญัญนขนงใชบคอนมสนมนงเใก
ขนงใหบขงิขนง ตขน่รกบตขขอ ลอคงัร้ แลอมอขนงขงัขขงารปบตมลูใกขนงขงอขนศอนรดอ็ขไซอ์อกัออดม่ืตผูบใหบขงิขนง
องนขเึรขนงดขลอ่ขกแขลร 
คอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ดหลืตออ่ผูบ ใหบขงิขนงจอตตขขงอขนศคอนมสนมนงเครดหลืตอนรดอ็ขไซอ์
ขงอขตขเบอข 
 ๕.๒๕.๑ คอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ดหลืตตขูจ่นขขนงขงอขนศจตรดม่ืตมอขนงปขนขงอขข 
 ๕.๒๕.๒ คอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ดหลืตตขูง่อมหลรัจนขมอขนงจเัสงง 

  ข. งอขอขลนร แลอ งอขอขนอ 
  ป. งอขอสัก้ 

 ๕.๒๕.๓ คอนมสนมนงเครดหลืตจนขขนงขงอขนศจตรขนงใหบขงิขนงงอขอสัก้ใกอลนเแงข 
 ๕.๒๕.๔ คอนมสนมนงเครดหลืตจนขขนงคืกสิอธ์ิปตรผูบใชบขงิขนงออ่มอปึก้ 
 ๕.๒๕.๕ คอนมสนมนงเครดหลืตจนขขนงดสอขสิอธ์ิ Use-It-Or-Lose-It 
 ๕.๒๕.๖ ปบตมลูดขอ่ขอขขั Slot ออ่ไเบมอขนงจตรไอบแลบอแลอ Slot ออ่ดหลืตตขู่ 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๓๐ 

๕.๒๖ การย่ืนค าขอใช้ความสามารถในการให้บริการท่ีเหลืออยู่ 

ผูบใหบขงิขนงจอขงอขนศดชิญชอกใหบผูบมอคอนมขงอสรค์ออ่จอใชบขงิขนงคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ดหลืตตขู่ 
โเขใกขงอขนศดชิญชอกอบตรมองนขขนงลอดตอขเดขอ่ขอขขัคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ดหลืตตขู ่ซึร่งอมเึร 

ข.  ปกนเคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ดหลืตตขู่  

ป.  งอขอดอลนใกขนงใหบขงิขนง แลอขงอดาอขนงใหบขงิขนง 

ค.  ปบตมลูอนรดอคกิค ซึร่งอมเึรคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงงนขอกั  คากสมขอัปิตรแตลดต็กจอแลอ
ข๊นซธงงมชนอิ ชอ่รดอลนปตรขนงสร่มตข  ปกนเปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจอออ่ตนจดออขขอ่นไเบ 
คอนมสนมนงเใกขนงดข็ขงัขษนแตลดต็กจอใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอ แลอจาเดช่ืตมอต่ 

ร.  ตอังนคน่ขงิขนง 

จ. อิธอขนงจเัสงงใกขงกอออ่ไเบงัขหกรัสืตดจอจดนกรมนขขอ่นหงืตกบตขขอน่ปกนเคอนมสนมนงเใกขนง
ใหบขงิขนงออ่ดหลืตตขู่ 

ฉ. งอขอดอลนแลออิธอขนงข่ืกหกรัสืตแสเรดจอจดนกรใกขนงใชบขงิขนง หลัขขงอขกัแลอดตขสนงขงอขตข 

ช.  งนขลอดตอขเออ่อบตรงอขาใกหกรัสืตแสเรดจอจดนกรขนงใชบขงิขนง ซึร่งอมเึรจาเขงอสรค์ใกขนงใชบ
ขงิขนง ขงิมนกข๊นซธงงมชนออิอ่อบตรขนงอต่ขอ แลองนขอกั ขงิมนกข๊นซธงงมชนอปิัก้อด่นออ่งัขไเบหนข
ไเบงัขขนงจเัสงงกบตขขอน่จดนกอกออ่อบตรขนง  งอขอดอลนออ่ขงอสรค์ใกขนงใชบขงิขนง จาเดช่ืตมอต่
านขใกงอขอดอลนออ่ขดนหกเ แลอชอ่รตอังนคน่ขงิขนงออ่งัขไเบ  

ซ.  แขขสญัญนใหบขงิขนง สญัญนดช่ืตมอต่ แลอปบตอขลรแลอดร่ืตกไปขนงใชบอน่ดงืต  งงบตมอัร้
หลขัขงอขกั 

ฌ. ขดนหกเขนงใกขนงดปบนอดนสญัญน 

ญ. ปัก้อตกขนงตกามอัดิข็กผูบใชบขงิขนงโเข ขขง. 

๕.๒๗ การก าหนดจ านวน Slot การใช้บริการรายปีที่สามารถปฎิบัตไิด้ 

จดนกอกSlot ขนงใชบขงิขนงสรูสาเอต่ขอ จอลเลรใหบดข็กจดนกอก Slot ขนงใชบขงิขนงงนขขอ ออ่สนมนงเขฏิขอัไิเบ  
โเขคดนกรึเึรปบตจดนขเัอต่ไขกอ:้ 

ข.  ผลขงออขปตรจดนกอก Slot ขนงใชบขงิขนงอต่ผูบใชบขงิขนงอาขงนขตขน่รดข็กธงงม  

ป.  ปบตจดนขเัใกขนงขดนหกเอนงนรดอลนออ่ดขอ่ขอปบตรขขัขนงผลิอแลอปกสร่แตลดต็กจอ 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๓๑ 

ค.  คอนมจดนดข็กใกขนงขืเหขาก่ขนงใหบขงิขนงขนงปกเ่นขอนมออ่ผูบ ใชบขงิขนงงบตรปต โเขไมข่งออขอต่
ผูบใชบขงิขนงงนขต่ืก 

จ. ขนงซต่มขดนงาร 

ฉ. สานงตนขนศออ่ดลองบ นข 

ช. ขนงดเกิอนรไขขลขัปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจองอหอน่รอน่ดงืตออ่ปกเ่นขแตลดต็กจอปึก้ดงืตปกสร่แลอ
สเนกอแตลดต็กจอ  

๕.๒๗.๑ ผูบใหบขงิขนงสเนกอแตลดต็กจออบตรดขิเดผขจดนกอกSlotขนงใชบขงิขนงสรูสาเอต่ขอ แลอจดนกอกSlotขนงใชบ
ขงิขนงงนขขอ ออ่สนมนงเขฏิขอัไิเบใกดอ็ขไซอ์ปตรอก 

๕.๒๘ การคืนสิทธิโดยสมัครใจของผู้ใช้บริการในการใช้ความสามารถในการใช้บริการท่ีได้รับ
การจัดสรร 

๕.๒๘.๑ ผูบใชบขงิขนงมอสิอธิคืกคอนมสนมนงเใกขนงใชบขงิขนงออ่ไเบ งัขจเัสงง แอไ่มข่งอสรค์ออ่จอใชบขงิขนง
ใหบขขัผูบใหบขงิขนง โเขผูบใหบขงิขนงมอสิอธิออ่จอกดนคอนมสนมนงเใกขนงใชบขงิขนงเรัขลน่อมนจเัสงงใหมไ่เบ  
๕.๒๘.๒ ขนงคืกคอนมสนมนงเเรัขลน่อตนจดข็กขนงคืกดฉงนอชอ่รดอลนไเบ  
๕.๒๘.๓  ผูบใชบขงิขนงออ่คืกคอนมสนมนงเใกขนงใชบขงิขนงออ่ไเบงัขจเัสงงจออบตรงัขผิเชตขจน่ขคน่ขงิขนงออ่
ดขอ่ขอปบตรขขัคอนมสนมนงเใกขนงใชบขงิขนงออ่ไเบงัขจเัสงงใกสอ่กออ่คืกขนงใชบไขแลบอจกขอน่คอนมสนมนงเใก
ขนงใชบขงิขนงกัก้จอไเบงัขขนงจเัสงงใหบแข่ผูบใชบขงิขนงงนขใหม่ 

๕.๒๘.๔ ดม่ืตผูบใชบขงิขนงไมอ่บตรขนงใชบสิอธิคอนมสนมนงเไมอ่น่จอดข็กใกขงกอชัอ่คงนอ หงืตขงกอเนอง แลอไเบ
แจบรอต่ผูบใหบขงิขนง ผูบใหบขงิขนงจออบตรกดนปบตมลูกัก้มนขงอขนศอต่สนธนงกอชกใกดอ็ขไซอ์โเขอกัออ อนมปบต 
๕.๒๖ 

๕.๒๙ การซือ้ขายความสามารถในการใช้บริการระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน 

๕.๒๙.๑ ผูบใชบขงิขนงสนมนงเซืต้ปนขสิอธิขนงใชบคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงใหบแข่ผูบมอคากสมขอัคิงขเบอก
อนมปบตขดนหกเกอ ้โเขจออบตรแจบรใหบผูบใหบขงิขนงองนขเึรขงิมนกคอนมสนมนงเใกขนงใชบขงิขนงปตร
ผูบใชบขงิขนงออ่ซืต้ปนข แลออดนขนงซืต้ปนขเรัขลน่อานขใกสอ่สิขหบน (๔๕) อกัข่ตกอกัสร่มตข  

คอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงอนมสญัญนใหบขงิขนงออ่ไเบ งัขจนขผูบใหบขงิขนงใกอลนเแงข  สนมนงเกดนไขซืต้
ปนขไเบใกอลนเงตร ขนงซืต้ปนขสิอธิใกคอนมสนมนงเใกขนงใชบขงิขนงเรัขล่นออบตรไมม่อปบตขดนหกเตกัตนจ
ขงออขเึรสิอธิใกคอนมสนมนงเใกขนงใชบขงิขนงปตรผูบใชบงนขต่ืก ดชก่ ไมม่อขนงแขลอ่ขกแขลรขงิมนกหงืต
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ขดนหกเขนงงัขมตขแตลดต็กจอหงืตสร่มตขข๊นซธงงมชนอ ิดข็กอบก ดอบกแอจ่อไเบ งัขคอนมขิกขตมจนขผูบ
ใหบขงิขนง ซึร่จองิจนงกนตข่นรดข็กธงงมแลอโขง่รใส 

๕.๒๙.๒ ผูบใชบขงิขนงตนจดสกตปนขสิอธิใกขนงใชบขงิขนงปตรอกออ่ไเบงัขขนงจเัสงงแลบออนมสญัญนใหบขงิขนง
แลอไมอ่บตรขนงใกขนงเดนดกิกขนงปตรอกขนรสอ่กหงืตอัร้หมเโเขชัอ่คงนอหงืตเนองโเขผน่กดอ็ขไซอ์  

๕.๒๙.๓ ผูบใชบขงิขนงตนจขดนหกเปบตจดนขเัใกขนงปนขสิอธิขนงใชบขงิขนงออ่จเัสงงไขแลบอ แออ่บตรดขิเดผข
ปบตจดนขเัเรัขล่นอใกดอ็ขไซอ์ 

๕.๒๙.๔ ผูบใหบขงิขนงไมจ่ดนดข็กอบตรองอจสตขหงืตใหบปบตมลูอนรดอ็ขไซอ์อ่นสิอธิขนงใชบขงิขนงออ่มอขนงดสกตปนข
ใกอลนเงตรกัก้ตขูา่นขใอบปบตจดนขเัใเหงืตผูบใชบขงิขนงออ่ดสกตปนขกัก้ไเบมอขนงผิเสญัญนอนมสญัญน
ใหบขงิขนงหงืตไม ่ 

๕.๒๙.๕ ผูบขงอสรค์ออ่จอซืต้สิอธิใกขนงใชบขงิขนงอนมคดนดสกตปนขปตรผูบใชบขงิขนงอบตรมอคากสมขอัอินมออ่
ขดนหกเไอบใกขอออ่ ๕ สอ่ก จ. แลออบตรงัขไขอัร้สิอธิแลอหกบนออ่ปตรผูบ ใชบขงิขนงใกสอ่กออ่ดขอ่ขอปบตรขขัขนงซืต้
ปนข 

๕.๒๙.๖ ดม่ืตผูบปนขแลอผูบ ซืต้ไเบอขลรขกัใกดร่ืตกไปแลอปบตขดนหกเสดนหงัขขนงซืต้ปนขแลบอ ผูบปนขอบตรแจบรใหบ
ผูบใหบขงิขนงองนขดง่ืตลรกนมใกขนงใหบคอนมขิกขตมใกขนงซืต้ปนขใกขงกอออ่ผูบ ซืต้ดข็กผูบ ใชบขงิขนงตขูข่่ตกแลบอ   

ใกขงกอออ่ผูบ ซืต้ไมด่ข็กผูบใชบขงิขนงตขู่ข่ตก  ผูบปนขอบตรแจบรใหบผูบใหบขงิขนงองนขแลอผูบ ซืต้อบตรปตดปบนใชบขงิขนง
อนมปบต ๕.๑๗ แลอไเบงัขขนงตกามอัจินข ขขง. แลอผูบใหบขงิขนงข่ตก ผูบปนขจรึจอใหบคอนมขิกขตมใกขนงซืต้
ปนข 

ดม่ืตผูบใหบขงิขนงลรกนมใหบคอนมขิกขตมใกขนงซืต้ปนขแลบอ ผูบใหบขงิขนงอบตรขกัอขึขนงซืต้ปนขไอบใกออดขอขก
ปบตมลู ซึร่ ขขง.สนมนงเองอจสตขไเบ  

๕.๒๙.๗ ขนงซืต้ปนขสิอธิขนงใชบคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงงอหอ่นรผูบใชบขงิขนงอนมปบตกอ ้จอไมเื่ตอน่ดข็ก
ขนงอดนใหบคอนมงัขผิเชตขใกขนงชดนงอคน่ขงิขนงออ่ดขอ่ขอขขัคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงสอ่กกัก้ปตร
ผูบใชบขงิขนงงนขดเมิอต่ผูบใหบขงิขนงหมเไขหงืตลเลร 

๕.๒๙.๘ ผูบใหบขงิขนงจอมอสิอธิขฏิดสธขนงโตกเรัขล่นอไเบหนขผูบใชบขงิขนงดเมิขรัครมอหกอค้บนรชดนงอใเอต่ผูบ
ใหบขงิขนง  ดอบกแอผู่บ งัขโตกผขูงกัอกออ่จอชดนงอหกออ้อ่คบนรชดนงอจกคงขเบอกใหบแข่ผูบใหบขงิขนงข่ตกออ่ผูบ ใหบขงิขนง
มอหกบนออ่ออ่จองัขแตลดต็กจอจนขดงืตปกสร่แตลดต็กจอปตรผูบใชบขงิขนงงนขใหม่ 

๕.๒๙.๙ Use-It-Or-Lose-It 
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ใกขงกอออ่มอคอนมสนมนงเครดหลืตจนขขนงดสอขสิอธิ Use-It-Or-Lose-It ดก่ืตรจนขผูบใชบขงิขนงไมไ่เบใชบขงิขนง
านขใกงอขอดอลนออ่ผูบ ใหบขงิขนงขดนหกเอนมปบต ๗.๓.๓ แลอไมม่อขนงซืต้ปนขอนมปบต ๕.๒๙.๑ ผูบใหบขงิขนงมอ
สิอธิออ่จอเดนดกิกขนงแอกผูบใชบขงิขนงใกขนงจเัขนงคอนมสนมนงเครดหลืตจนขขนงดสอขสิอธิเรัขลน่อ อัร้กอ ้
ผูบ ใชบขงิขนงออ่ดสอขสิอธิขรัครมอหกบนออ่ชดนงอคน่ขงิขนงใกตอังนคน่ขงิขนงดอน่ดเมิ ใกขงกอออ่ผูบ ใหบขงิขนงสนมนงเ
ปนขสิอธิเรัขล่นอแข่ผูบ ใชบขงิขนงงนขต่ืกไเบใกตอังนคน่ขงิขนงดอน่ดเมิ ผูบใหบขงิขนงจอไมด่งอขขดข็ขคน่ขงิขนงขขั
ผูบใชบขงิขนงออ่ดสอขสิอธิ ดอบกแอข่งกอออ่ผูบ ใหบขงิขนงไมส่นมนงเปนขสิอธิเรัขล่นอแข่ผูบ ใชบขงิขนงงนขต่ืกไเบใกตอังน
คน่ขงิขนงดอ่นดเมิผูบใชบขงิขนงจออบตรงัขผิเชตขสอ่กอน่รงอหอน่รตอังนคน่ขงิขนงดเมิขขัตอังนคน่ขงิขนงออ่ผูบ
ใหบขงิขนงปนขไเบ  

 

ส่วน ช. ข้อก าหนดด้านเทคนิค 

๕.๓๐ ข้อก าหนดด้านเทคนิคและมาตรฐานส าหรับการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี 

ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัอดนปบตขดนหกเเบนกดอคกิคแลอมนองฐนกสดนหงัขขนงใชบสเนกอแตลดต็กจอเรัอต่ไขกอ ้ซึร่
ผูบ ใชบขงิขนง ผูบ ดช่ืตมอต่ แลอผูบขงอขตขขนงดงืตปกสร่อบตรขฏิขอัอินม 

ข. ปบตมลูสเนกอแตลดต็กจอ มนขอนงาเแลอปัก้อตกขนงขฏิขอัิขนงงัขดงืตปกสร่แตลดต็กจอ  

ป. ปัก้อตกขนงตกามอัดิงืตปกสร่แตลดต็กจอสดนหงัขสเนกอแตลดต็กจอ มนขอนงาเ  

ค.  ปบตขดนหกเขนงดช่ืตมอต่ขขัสเนกอแตลดต็กจอ มนขอนงาเ   

ร.  คูมื่ตขนงขฏิขอัรินกออ่สเนกอแตลดต็กจอ มนขอนงาเ  

จ.  คูมื่ตขนงอเัแตลดต็กจอปตรสเนกอแตลดต็กจอ  

ฉ. คูมื่ตขนงอเัข๊นซธงงมชนอปิตรสเนกอแตลดต็กจอ  

๕.๓๑ คุณสมบัตขิองแอลเอ็นจี 

๕.๓๑.๑ แตลดต็กจอออ่งัขมตข ก จาเงัขมตขแตลดต็กจออบตรมอตรค์ขงอขตขแอล่อชกิเซึร่ตขูใ่กปัก้อด่นแลอปัก้สรู
ไมด่ขิกอนมออ่ขดนหกเเรัอต่ไขกอ ้

คากสมขอัิ หกอ่ข ปัก้อด่น ปัก้สรู 
มอดอก ดขตง์ดซ็กอ์โเขโมล ๘๗.๒๔ ๙๙.๘๔ 

ไกโองดจก ดขตง์ดซ็กอ์โเขโมล ๐ ๑ 
คอนมหกนแกก่ (ออ่ตากหามูิจาเดเืตเ 

คอนมเกั 1 ขงงขนขนศ 
ขิโลขงัมอต่

ลขูขนศข์ดมอง 
๔๒๔.๗ ๔๖๙.๕ 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๓๔ 

 
๕.๓๑.๒ แตลดต็กจอออ่งัขมตข ก จาเงัขมตขแตลดต็กจออบตรมอสิ่รดจืตขกใเไมด่ขิกมนองฐนกอนมออ่ผูบ ใหบขงิขนง
ขดนหกเ 

๕.๓๑.๓ ผูบใชบขงิขนงแสเรดตขสนงขืกขกัออ่ตตขโเขผูบผลิอแตลดต็กจออ่นแตลดต็กจออัร้หมเออ่ผูบ ใหบขงิขนงงัขมตข 
ก จาเงัขมตขแตลดต็กจอดข็กไขอนมคากสมขอัอิอ่งอขาใกปบต ๕.๓๑.๑ ปบนรอบก ข่ตกขนงงัขมตขแตลดต็กจอใกแอ่
ลอคงัร้ดข็กดอลนไมก่บตขขอน่สอ่สิขแขเ (๔๘) ชัอ่โมรกขัจนขดงืตตตขจนขอน่ออ่ปกเ่นขแตลดต็กจอลรดงืต 

๕.๓๑.๔  ใกขงกอออ่แตลดต็กจอออ่งัขมตขออ่จาเงัขมตขแตลดต็กจอมอสิ่รดจืตขกใเดขิกขอน่ออ่ขดนหกเไอบใกปบต 
๕.๓๑.๑ แลอสิ่รดจืตขกไเบข่ตใหบดขิเคอนมดสอขหนขแข่สเนกอหงืตผูบไเบ งัขข๊นซธงงมชนอิออ่มอขนงขกดขืต้ก  
ผูบใชบขงิขนงจออบตรงัขผิเชตขคน่ใชบจน่ขออ่ดขิเปึก้ดง่ืตชเใชบคอนมดสอขหนขตกัดขิเแข่สเนกอ ผูบปกสร่ข๊นซ
ธงงมชนอแิลอผูบไเบงัขข๊นซธงงมชนออิอ่มอขนงขกดขืต้ก 

๕.๓๑.๕  ข๊นซธงงมชนออิอ่อบตรสร่มตข ก จาเสร่มตขข๊นซธงงมชนอิอบตรมอคากสมขอัิเรักอ ้

คากสมขอัิ หกอ่ข ปัก้อด่น ปัก้สรู 
มอดอก ดขตง์ดซ็กอ์โเขโมล ๘๗.๒๔ ๙๙.๘๔ 

ไกโองดจก ดขตง์ดซ็กอ์โเขโมล ๐ @ 
ตากหามูิ ตรศนดซลดซอขส ๑๕.๖ ๔๘.๙ 
แงรเกั ขนง์ดขจ ๕๐ ๘๖.๒ 

๕.๓๑.๖ หนขแตลดต็กจอออ่งัขมตข ก จาเงัขมตขแตลดต็กจอดข็กไขอนมคากสมขอัอิอ่ขดนหกเ  ผูบใหบขงิขนงอบตรสร่
มตขข๊นซธงงมชนออิอ่ดข็กไขอนมคากสมขอัอิอ่งอขาใกปบต ๕.๓๑.๑ ก จาเสร่มตขข๊นซธงงมชนอิ 

ดม่ืตผูบใชบขงิขนงองนขอน่แตลดต็กจอออ่มอตขูแ่ลอออ่คนเอน่จอใหบสเนกองัขมตขไมด่ข็กอนมคากสมขอัอิอ่ขดนหกเใก
ปบต ๕.๓๑.๑ ผูบใชบขงิขนงจออบตรแจบรผูบใหบขงิขนงดข็กลนขลขัษก์ตขัษงอกัออเึรงนขลอดตอขเปตรคากสมขอั ิ
สิ่รดจืตขกแลอขงิมนกแตลดต็กจอออ่ไมด่ข็กไขอนมคากสมขอัิ  สนดหอาปตรขนงไมด่ข็กไขอนมปบตขดนหกเ   
ชอ่รดอลนสดนหงัขขนงสร่มตขแตลดต็กจอ แลอผลขงออขออ่ผูบ ใหบขงิขนง ผูบ ดช่ืตมอต่ ผูบปกสร่ข๊นซธงงมชนอแิลอผูบใชบ
ข๊นซธงงมชนอจิอไเบ งัขตกัดก่ืตรจนขขนงงัขมตขแตลดต็กจอออ่ไมด่ข็กไขอนมคากสมขอัอิอ่ขดนหกเ  

หนขผูบใหบขงิขนงองนขเึรหงืตไเบงัขแจบรอน่แตลดต็กจอออ่งัขมตข ก จาเงัขมตขแตลดต็กจอไมด่ข็กไขอนม
คากสมขอัอิอ่ขดนหกเ  ผูบใหบขงิขนงอบตรแจบรผูบใชบขงิขนงอาขงนขใกปกอกัก้องนขโเขอกัออเึรงนขลอดตอขเปตร
คากสมขอั ิสิ่รดจืตขกแลอขงิมนกแตลดต็กจอออ่ไมด่ข็กไขอนมคากสมขอัิ สนดหอาปตรขนงไมด่ข็กไขอนม
ปบตขดนหกเ  คากสมขอัิปตรข๊นซธงงมชนออิอ่จอไเบงัขแลอสิ่รดจืตขก  ช่อรดอลนสดนหงัขขนงงัขแตลดต็กจอ 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๓๕ 

ชอ่รดอลนสดนหงัขขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิออ่ไเบงัขผลขงออข แลอผลขงออขตขน่รต่ืกตกัดก่ืตรจนขขนงงัข
มตขแตลดต็กจอออ่ไมด่ข็กไขอนมคากสมขอัอิอ่ขดนหกเ 

๕.๓๑.๗ ผูบใหบขงิขนงแลอผูบใชบขงิขนงอาขงนขอบตรขงอชามหนงืตขกัแลองขนขนมอขลรขกัใกอนรตตขออ่ชอ่ขใหบ
สนมนงเงัขมตขแตลดต็กจอออ่คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเใหบแขส่เนกอดง่ืตใชบใกขนงผลิอข๊นซธงงมชนอิ
ไเบ 

๕.๓๑.๘ ใกขงกอออ่อขลรขกัใหบ งัขแตลดต็กจอออ่คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเดง่ืตใชบใกขนงผลิอข๊นซ
ธงงมชนอ ิ ผูบใหบขงิขนงสเนกอแตลดต็กจออบตรใชบคอนมงอมเังออรัตขน่รงตขคตขอนมแกอขฏิขอัอิอ่
ผูบขงอขตขขนงงรึขงออดนใกขนงงัขแตลดต็กจอออ่คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเเรัขล่นอ แลอแจบรใหบ
ผูบใชบขงิขนงอาขงนของนขเึรขงอมนกขนงคน่ใชบจน่ขแลอคน่ดสอขหนขออ่ผูบ ใชบขงิขนงออ่จเัสร่แตลดต็กจอออ่คากสมขอัิ
ไมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเอขลรออ่จองัขผิเชตข 

๕.๓๑.๙ หนขคูส่ญัญนไมส่นมนงเอขลรขกัใกขนงงัขแตลดต็กจอออ่คากสมขอัไิมต่ขู่ใกดขกฑ์ออ่ขดนหกเหงืตไม่
สนมนงเอขลรขกัใกดง่ืตรปตรขงอมนกขนงคน่ใชบจน่ข  ผูบใหบขงิขนงสเนกอมอสิอธิขฏิดสธขนงงัขแตลดต็กจอออ่
คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเเรัขลน่ออัร้หมเ แลอผูบ ใชบขงิขนงงอมอัร้ดงืตปกสร่แตลดต็กจอจอไมไ่เบงัข
ตกาญนอใหบสร่มตขแตลดต็กจอออ่คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเกัก้ 

๕.๓๑.๑๐ หนขมอขนงงัขมตขแตลดต็กจอออ่คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเใหบขขัผูบใหบขงิขนงโเขไมไ่เบแจบรใหบ
ผูบใหบขงิขนงองนขอน่แตลดต็กจอออ่สร่มตขดข็กแตลดต็กจอออ่คากสมขอัไิมต่ขู่ใกดขกฑ์ออ่ขดนหกเ  หงืตผูบ ใชบขงิขนง
ไเบแจบรใหบผูบใหบขงิขนงแอผู่บใหบขงิขนงไมม่อดอลนอนมสมคองออ่จออเัสิกใจหงืตขงอชามขขัผูบใชบขงิขนงงนขต่ืกอน่
อกจอไเบงัขผลขงออขจนขขนงงัขแตลดต็กจอออ่คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเเรัขลน่อ หงืตใกขงกอออ่ผูบ
ใหบขงิขนงสเนกอแตลดต็กจออขลรออ่จองัขมตขแตลดต็กจอออ่คากสมขอัไิมต่ขู่ใกดขกฑ์ออ่ขดนหกเ ผูบใหบขงิขนงมอสิอธิ
ออ่จอขฏิดสธขนงงัขแตลดต็กจอหงืตหขาเขนงปกเ่นขแตลดต็กจอออ่คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเไเบโเขอกัออ  
ใกขงกอดชก่กัก้ ผูบใหบขงิขนงอบตรแจบรใหบผูบใชบขงิขนงแลอดงืตปกสร่แตลดต็กจอเรัขลน่อองนขโเขอกัออ 

๕.๓๑.๑๑ หนขผูบใหบขงิขนงแจบรผูบใชบขงิขนงอนมปบต ๕.๓๑.๖ แลบอ ผูบใหบขงิขนงอบตรเดนดกิกขนงใหบดงืตปกสร่แตล
ดต็กจอ หขาเขนงปกเ่นขแลอตตขจนขอน่ดออขขดงืตอกัออ 

๕.๓๑.๑๒ ผูบใหบขงิขนงมอสิอธิเดนดกิกขนงใเๆขขัแตลดต็กจอออ่คากสมขอัิไมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเออ่ไเบ งัขมน 
งอมอัร้ขนงขดนจเัหงืตจดนหกน่ขแตลดต็กจอออ่คากสมขอัไิม่ตขู่ใกดขกฑ์ออ่ขดนหกเ โเขผูบใชบขงิขนงออ่สร่มตขแตล
ดต็กจอออ่คากสมขอัไิม่ตขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเอบตรดข็กผูบ งัขผิเชตขใกคน่ใชบจน่ขออ่ผูบ ใหบขงิขนงอบตรเดนดกิกขนง
เรัขลน่อ งอมอัร้คน่ดสอขหนขใเๆออ่ตนจดขิเปึก้แข่สเนกอแตลดต็กจอ ผูบ ใหบขงิขนง ผูบ ดช่ืตมอต่หงืตผูบปกสร่ข๊นซ
ธงงมชนอแิลอผูบใชบ ข๊นซธงงมชนอิออ่ผลิอจนขแตลดต็กจอเรัขล่นอ 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๓๖ 

๕.๓๑.๑๓  ผูบใชบขงิขนงออ่สร่มตขแตลดต็กจอออ่คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเอบตรงัขผิเชตขเรัอต่ไขกอ ้

ข.  คน่ใชบจน่ขออ่ดขิเปึก้อนมออ่งอขาไอบใกปบต ๕.๓๑.๑๒ แลอ 

ป.  คน่ดสอขหนขสดนหงัขคอนมงัขผิเออ่ดขิเขขัผูบ ใชบขงิขนงงนขต่ืกๆตกัดก่ืตรจนขขนงงัขแตลดต็กจอออ่
คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเแลอจเัสร่ข๊นซธงงมชนออิอ่คากสมขอัไิม่ตขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเ 

อัร้กอ ้ผูบ ใหบขงิขนงแลอ/หงืต ผูบใชบขงิขนงงนขต่ืกๆจออบตรข่ืกดตขสนงแสเรคน่ใชบจน่ขแลอคอนมดสอขหนขเรัขลน่อ
อต่ผูบใชบขงิขนงแลออบตรใชบคอนมงขนขนมอนมแกออนรขฏิขอัอิอ่ผูบขงอขตขขนงงรึขฏิขอัิดง่ืตลเคน่ใชบจน่ขแลอ
ขงงดอนคอนมดสอขหนขเรัขลน่อ  

๕.๓๒ ก๊าซธรรมชาตทิี่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด 

หนขข๊นซธงงมชนออิอ่สร่มตข ก จาเสร่มตขข๊นซธงงมชนอ ิไมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเใกปบต ๕.๓๑.๑ ใหบกดน
หลขัขนงเรัอต่ไขกอม้นขรัคขัใชบ  

๕.๓๒.๑ ผูบใหบขงิขนงอบตรขงอสนกรนกขขัผูบใชบขงิขนงแลอใชบคอนมงอมเังออรัตขน่รงตขคตขดขอ่ขร
ผูบขงอขตขขนงออ่ดหมนอสมดง่ืตสร่มตขข๊นซธงงมชนออิอ่คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเ 

๕.๓๒.๒ ผูบใหบขงิขนงมอสิอธิใกขนงขฏิดสธข๊นซธงงมชนออิอ่คากสมขอัิไมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเอต่ดม่ืตผูบ ดช่ืตมอต่
หงืตผูบใชบ ข๊นซธงงมชนอิขฏิดสธงัขข๊นซธงงมชนออิอ่คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเดปบนใกงอขขปกสร่ข๊นซ
ธงงมชนอปิตรอกหงืตอต่ดม่ืตผูบใชบขงิขนงสเนกอแตลดต็กจอขฏิดสธชดนงอคน่ใชบจน่ขแลอคน่ดสอขหนขออ่ผูบ ดช่ืตมอต่ ผูบ
ปกสร่หงืตผูบใชบ ข๊นซธงงมชนอิดงอขขดข็ขใกขนงขตมงัขข๊นซธงงมชนออิอ่คากสมขอัไิมต่ขูใ่กดขกฑ์ออ่ขดนหกเดปบน
ใกงอขขปกสร่ข๊นซธงงมชนอิปตรอก 

  
บทที่ ๖ ข้อก าหนดการเช่ือมต่อสถานี (Connection Code) 

ส่วน ซ. หน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้เช่ือมต่อ 

๖.๑ หน้าท่ีของผู้ให้บริการและผู้เช่ือมต่อ 

๖.๑.๑ หน้าท่ีของผู้ให้บริการ 
ข.  ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัใหบปบตมลูแข่ผูบขงอสรค์อดนขนงดช่ืตมอต่อนมออ่จดนดข็กสดนหงัขขนงดช่ืตมอต่ดปบนขขั

สเนกอ 

ป.  ผูบใหบขงิขนงจเัขนงแลอขดนงารงัขษนจาเสร่มตขข๊นซธงงมชนอดิง่ืตใหบขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอดิข็กไข
ตขน่รขลตเาขัแลอมอขงอสิอธิานง 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๓๗ 

ค.  งฒักนงอขขสนงสกดอศดง่ืตใหบปบตมลูแข่ผูบ ดช่ืตมอต่แลอผูบใชบขงิขนง 

๖.๑.๒ หน้าท่ีของผู้เช่ือมต่อ 

๖.๑ ๒.๑ ผูบใชบขงิขนงอบตรงัขมตขหงืตจเัใหบมอผูบ ดช่ืตมอต่ดข็กผูบ งัขมตขข๊นซธงงมชนอ ิก จาเสร่มตข
ข๊นซธงงมชนอผิ่นกงอขขสร่ข๊นซธงงมชนอิ 

๖.๑.๒.๒ ผูบ ดช่ืตมอต่อบตรขฏิขอัอินมปบตขดนหกเกอ ้ปบตขดนหกเขนงดช่ืตมอต่ขขัสเนกอแตลดต็กจอ มนขอน
งาเแลอสญัญนดช่ืตมอต่ 

๖.๑.๒.๓ ผูบ ดช่ืตมอต่อบตร: 

ข.  จเัใหบมองอขขสนงสกดอศดง่ืตใหบปบตมลูขขัผูบใหบขงิขนงแลอผูบ ใชบขงิขนง 

ป. ไมเ่ดนดกิกขนงใเๆ ตกัสร่ผลขงออขเึรสิอธิปตรผูบใชบขงิขนงหงืตผูบ ดช่ืตมอต่งนขต่ืก 

๖.๑.๓ ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้เช่ือมต่อ 

๖.๑.๓.๑ ผูบใหบขงิขนง ผูบใชบขงิขนงแลอผูบ ดช่ืตมอต่อบตรง่อมมืตแลอขงอสนกรนกขกัดง่ืตใหบขนงเดนดกิกขนงใกขนง
ใหบขงิขนงแลอขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิดข็กไขตข่นรขลตเาขั มอขงอสิอธิานง แลอสตเคลบตรขขัปบตขดนหกเ
กอ ้สญัญนขนงใหบขงิขนงแลอสญัญนดช่ืตมอต่ โเขดฉงนอตข่นรขิ่รใกดง่ืตรเรัอต่ไขกอ ้ 

ข.  ขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิ 

ป.  ขนงเดนดกิกขนงใกขงกอดขิเดหอาฉาขดฉิกดง่ืตขงงดอนคอนมสญูดสอขออ่ตนจจอดขิเปึก้ 

ค. ขนงงฒักนแลอขนงเดนดกิกขนงออ่มอขงอสิอธิานงปตรงอขขสร่ข๊นซธงงมชนอิ 

๖.๑.๓.๒ สญัญนดช่ืตมอต่อบตรงอขาดร่ืตกไปแลอปบตขดนหกเดขอ่ขอขขัดง่ืตรเรัอต่ไขกอ ้ 

ข.  านงอผขูงกัง่อมขกัปตรผูบ ใหบขงิขนงแลอผูบ ดช่ืตมอต่ดง่ืตขนงจเัหนแลอแลขดขลอ่ขกปบตมลูออ่จดนดข็ก
สดนหงัขขนงปกสร่ข๊นซธงงมชนออิอ่ขลตเาขั สมด่นดสมตแลอมอขงอสิอธิานง 

ป.  ขฎดขกฑ์ขนงองอจอเั คอนมเขูอบตรปตรขนงองอจอเั แลอขนงคอขคามคากานงข๊นซธงงมชนอิ 

ค.  คากสมขอัปิตรข๊นซธงงมชนอิออ่ผูบ ใหบขงิขนงจเัสร่ 

ร.  ตอังนสร่มตขข๊นซธงงมชนอปิัก้อด่น ตอังนสร่มตขข๊นซธงงมชนอปิัก้สรู แลอขนงดขลอ่ขกแขลรปตร
ตอังนขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอ ิ 

จ. แกอปตรงอขขสร่ข๊นซธงงมชนอปิตรผูบ ดช่ืตมอต่ 
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๓๘ 

ฉ.  ขฎดขกฑ์สดนหงัขขนงส่ืตสนงงอหอน่รผูบใหบขงิขนง ผูบใชบขงิขนงแลอผูบ ดช่ืตมอต่ 

ช.  านงอผขูงกัใกขนงงัขษนสมเาลปตรดคงืตป่นขข๊นซธงงมชนอิ 

ซ.  ขนงขงอสนกรนกขนงอนรแผกขนงซต่มขดนงารแลอขนงเดนดกิกรนก 

ฌ. ขฎดขกฑ์ขนงขงอสนกรนกสดนหงัขขนงขบ ตรขกัแลอจเัขนงใกสเนกขนงก์ดหอาปเัปบตรแลอดหอา
ฉาขดฉิก 

๖.๒. การยื่นค าขอเช่ือมต่อสถานี 

๖.๒.๑ เกณฑ์ขัน้พืน้ฐานของผู้เช่ือมต่อ  

ผูบปตดช่ืตมอต่อบตรมอคากสมขอัเิรัอต่ไขกอ ้

ข. งืก้ฐนกอนรเบนกดอคกิค 

ตาขขงก์ออ่กดนมนอต่ดช่ืตมขขัสเนกอแตลดต็กจออบตรมอขนงตตขแขขดชิรอิศอขงงมงตรงัขคากสมขอัข๊ินซ ก จาเ
ดช่ืตมอต่เรักอ ้

คากสมขอัิ หกอ่ข ปัก้อด่น ปัก้สรู 
ตากหามูิ ตรศนดซลดซอขส ๑๕.๖ ๔๘.๙ 
แงรเกั ขนง์ดขจ ๕๐ ๘๖.๒ 

ป. คากสมขอัปิตรผูบ ดช่ืตมอต่ 

คากสมขอัปิตรผูบ ดช่ืตมอต่ งอมเึรคากสมขอัอินรเบนกดอคกิคแลอคากสมขอัอินรเบนกขนงดริก 
หลขัดขกฑ์ อิธอขนง แลอดร่ืตกไปขนงปตดช่ืตมอต่ ใหบดข็กไขอนมงอดขอขขออ่ผูบ ใหบขงิขนงขดนหกเซึร่
สตเคลบตรขขัปบตขดนหกเกอ ้

ค.  คากสมขอัต่ืิกๆ เรัอต่ไขกอ ้

(๑).  มอคากสมขอัคิงขเบอกใกขนงดข็กผูบขงอขตขขิจขนงงลรัรนกอนมงอดขอขขปตรขขง.อ่นเบอข
ขนงปตงัขใขตกาญนอแลอขนงปตตกาญนอขนงขงอขตขขิจขนงงลรัรนก 

(๒). มอคากสมขอัคิงขเบอกใกขนงไเบงัขตกามอัิใกขนงปกสร่ข๊นซธงงมชนอิ 

(๓). หนขไเบงัขดลืตขใหบดข็กผูบ ดช่ืตมอต่ ผูบ ดช่ืตมอต่สนมนงเเดนดกิกขนงปกสร่ข๊นซธงงมชนอิอนม
สญัญนขนงดช่ืตมอต่ใกขงิมนก คากานงแลอดอลนออ่งัขมตขออ่สตเคลบตรขขัขงิมนก คากานง
แลอดอลนออ่สร่มตขข๊นซธงงมชนออินมออ่ผูบ ใชบขงิขนงงอขาไอบใกหกรัสืตแสเรดจอจดนกรปตใชบขงิขนง 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๓๙ 

๖.๒.๒. ข้อก าหนดเก่ียวกับหลักประกันท่ีผู้ขอเช่ือมต่อต้องย่ืน 

ผูบปตดช่ืตมอต่อบตรข่ืกหกรัสืตคดน้ขงอขกัปตรธกนคนงหงืตStandby letter of creditอนมออ่ขดนหกเโเขผูบ
ใหบขงิขนง ออ่ตตขโเขธกนคนงออ่ผูบ ใหบขงิขนงขตมงัข ใกอรดริกแลอดอลนอนมออ่ขดนหกเใกขงอขนศดชิญชอกกขั
แออ่กัออ่ผูบปตดช่ืตมอต่ข่ืกคดนปตงัขขงิขนงอนรดอ็ขไซอ์ดง่ืตดข็กขนงขงอขกัขนงดปบนอดนสญัญนดช่ืตมอต่หนขผูบปต
ดช่ืตมอต่ไเบงัขดลืตขใหบดข็กผูบ ดช่ืตมอต่จกเึรอกัออ่ผูบ ดปบนอดนดช่ืตมอต่อดนสญัญนดช่ืตมอต่ขขัผูบใหบขงิขนงแลอ
ผูบใชบขงิขนง 

๖.๒.๓ เอกสารส าหรับการขอเช่ือมต่อกับสถานีแอลเอ็นจี 

ขาคคลใเออ่ขงอสรค์ปตใชบ ดช่ืตมอต่อบตรข่ืกคดนปตดข็กผูบ ดช่ืตมอต่ขขัผูบใหบขงิขนงผน่กอนรดอ็ขไซอ์อนมอิธอขนงออ่
ขดนหกเใกปบตกอ ้

ใกขนงข่ืกปตดข็กผูบ ดช่ืตมอต่ดข็กผูบใชบ ข๊นซธงงมชนอดิตร  ผูบปตดช่ืตมอต่อบตรแจบรปบตมลูเรัอต่ไขกอแ้ข่ผูบใหบขงิขนง 

ข.  คอนมขงอสรค์ใกขนงใชบขงิขนงดช่ืตมอต่ 

ป. ขงิมนกข๊นซธงงมชนออิอ่งัขดข็กงนขอกัแลองนขขอ  

ค  งอขอดอลนปตรสญัญนดช่ืตมอต่ แลออกัดง่ิมอบกขนงงัขมตขข๊นซธงงมชนอิ 

ร.  คากสมขอัแิลอปกนเปตรอต่ออ่ใชบใกขนงงัขข๊นซธงงมชนอจินขผูบใหบขงิขนง  

งงบตมขกักัก้ ผูบปตใชบขงิขนงอบตรสร่ดตขสนงเรัอต่ไขกอใ้หบแข่ผูบใหบขงิขนง ก สดนกขัรนกปตรผูบใหบขงิขนงใก
ขงารดองมหนกคง 

๑.  ดตขสนงดขอ่ขอขขักิอขิาคคล หกอ่ขรนกปตรงัฐ แลองัฐอิสนหขิจอนมออ่ผูบปตใขตกาญนอขงอขตข
ขิจขนงงลรัรนกอบตรข่ืกใหบแข่ ขขง. อนมออ่ขดนหกเใกงอดขอขข ขขง. อ่นเบอขขนงปตงัขใขตกาญนอ
แลอขนงตกาญนอขนงขงอขตขขิจขนงงลรัรนก 

๒.  สดนดกนใขตกาญนอขงอขตขขิจขนงงลรัรนกออ่ดขอ่ขอปบตร หนขผูบปตใชบขงิขนงดข็กผูบไเบงัขตกาญนอใหบ
ขงอขตขขิจขนงจนข ขขง.ตขูใ่กอกัข่ืกปตดช่ืตมอต่หงืตดม่ืตไเบงัขจนข ขขง. 

๓.  ดตขสนงขืกขกัอน่ผูบ ดช่ืตมอต่สนมนงเดช่ืตมอต่อนมสญัญนดช่ืตมอต่ใกขงิมนก คากานงแลอดอลนออ่
งัขมตขออ่สตเคลบตรขขัขงิมนก คากานงแลอดอลนออ่สร่มตขข๊นซธงงมชนออินมออ่ขดนหกเไอบใก
สญัญนใหบขงิขนงแลอคดนปตดช่ืตมอต่ 

๖.๒.๔. ขัน้ตอนและระยะเวลาการการพจิารณาอนุมัตกิารเช่ือมต่อ 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๔๐ 

ดม่ืตไเบงัขคดนปตขนงดช่ืตมอต่ออ่ดข็กไขอนมดขกฑ์ออ่งอขาใกปบต ๖.๒.๑ ผูบใหบขงิขนงจองิจนงกนขนงปตดช่ืตมอต่
งงบตมไขขขัขนงงิจนงกนขนงปตใชบขงิขนงปตรผูบปตใชบขงิขนงแลอดปบนอดนสญัญนดช่ืตมอต่ขขัผูบ ดช่ืตมอต่แลอ
ผูบใชบขงิขนงงงบ ตมขขัขนงดปบนอดนสญัญนใหบขงิขนง 

๖.๓. การวางแผนทางการเงนิ 

๖.๓.๑  แหล่งเงนิทุนส าหรับทรัพย์สินเพื่อการเช่ือมต่อ 

ผูบใหบขงิขนงแลอผูบ ดช่ืตมอต่อบตรจเัหนดริกอากสดนหงัขสิกองังข์ขนงดช่ืตมอต่ออ่อัร้ตขูใ่กขงิดอกปตรอก 

๖.๓.๒  การถือครองทรัพย์สินเพื่อการเช่ือมต่อ 

องังข์สิกดงื่ตขนงดช่ืตมใกสอ่กออ่ตขูา่นขใกขงิดอกสเนกอแตลดต็กจอจอดข็กปตรผูบใหบขงิขนงแลอองังข์สิกสอ่กออ่
ตขูใ่กขงิดอกปตรผูบ ดช่ืตมอต่จอดข็กผูบ ดช่ืตมอต่ 

๖.๓.๓ การคืนทุนในส่วนทรัพย์สินเพื่อการเช่ือมต่อและค่าบริการ 

ผูบใหบขงิขนงอบตรงอมอบกอากใกขนงข่ตสงบ นรองังข์สิกสดนหงัขขนงดช่ืตมอต่ใกส่อกปตรอกไอบใกขนงคเิคน่ขงิขนง
ใกขนงใชบสเนกอจนขผูบใชบขงิขนงงนขออ่ปตดช่ืตมอต่ 

๖.๔ ข้อก าหนดทางเทคนิคและมาตรฐานส าหรับการเช่ือมต่อกับสถานี 

๖.๔.๑ ผูบใหบขงิขนงอบตรเดนดกิกขนงศขึษนอิดคงนอห์ขนงดช่ืตมอต่ขขัผูบ ดช่ืตมอต่หงืตผูบใชบขงิขนงแอล่องนข 

๖.๔.๒ ใกขนงงิจนงกนขนงดช่ืตมอต่ ผูบใหบขงิขนงจอคดนกรึเึรปบตมลูเรัอต่ไขกอ ้

ข.  ขนงตตขแขขเบนกดอคกิค 

ป. ขงอโขชก์ปตรโคงรขนงขนงลรอากอต่ขนงงฒักนโเขงอมปตรตาอสนหขงงมข๊นซธงงมชนอิ 

ค.  อบกอากออ่แอบจงิรแลอผลอตขแอกออ่ดหมนอสมใกขนงดช่ืตมอต่แอล่อโคงรขนง 

ร.  ผลขงออขปตรโคงรขนงขนงลรอากอต่ตอังนคน่ขงิขนงสดนหงัขขนงใชบขงิขนง 

บทที่ ๗ ข้อก านดการปฏบิัตกิารสถานี (Operation Code) 

๗.๑ การปฎิบัตกิาร 

๗.๑.๑ การวางแผนซ่อมบ ารุงรักษา 
๗.๑.๑.๑ ผูบใหบขงิขนงจออบตรคดนกรึเึรคอนมขลตเาขัแลอดสเอขงานงปตรขนงใหบขงิขนงดข็กตกัเขัแงข โเข
ขเึอนมแกอขฏิขอัิออ่ผูบขงอขตขขนงงรึขงออดนแลอคดนกรึเึรผลอตขแอกออ่ดหมนอสมปตรขนงลรอากโเขขนง
เดนดกิกขนงตขน่รมอขงอสิอธิานง 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๔๑ 

๗.๑.๑.๒ ผูบใหบขงิขนงสเนกอแตลดต็กจอจอจเัขนงซ่ตมขดนงารใหบสตเคลบตรขขัรนกซ่ตมขดนงารปตรผูบใชบขงิขนง ผูบ
ดช่ืตมอต่ ผูบปกสร่ข๊นซธงงมชนอิแลอผูบใชบ ข๊นซธงงมชนอิออ่ดขอ่ขอปบตร 

๗.๑.๑.๓ ผูบ ใหบขงิขนงอบตรสร่แผกขนงซ่ตมขดนงารขงอจดนขอ สดนหงัขขอ เเัไขใหบแข่ผูบใชบขงิขนงไมด่ขิกสิก้ดเืตก 
สิรหนคม ปตรแอล่อขอ  โเขงอขาอกัออ่จอเดนดกิกขนงซต่มขดนงารอนมแผกหงืตรนกต่ืกๆ ออ่ขดนหกเดอลนไอบสดนหงัข
สเนกอใกขอ สญัญนเเัไข งงบ ตมอัร้ผลขงออขออ่จอดขิเปึก้จนขขนงซ่ตมขดนงารหงืตรนกเรัขลน่ออต่คอนมงงบตม
ใกขนงใหบขงิขนง   

ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัอดนขนงคนเขนงก์ขนงซ่ตมขดนงารหงืตรนกต่ืกๆ ออ่คนเหมนขอน่จอดขิเปึก้ออ่สเนกอแตลดต็กจอ
โเขสรัดปขสดนหงัขงอขอดอลนสนม( ๓) ขอ สญัญนเเัไขไมด่ขิกสิก้ดเืตก สิรหนคม ปตรแอล่อขอ  โเขงอขาอกัออ่จอ
เดนดกิกขนงซต่มขดนงารอนมแผกหงืตรนกต่ืกๆ ออ่ขดนหกเดอลนไอบสดนหงัขสเนกอใกขอ สญัญนเเัไข งงบ ตมอัร้
ผลขงออขออ่จอดขิเปึก้จนขขนงซต่มขดนงารหงืตรนกเรัขลน่ออต่คอนมงงบ ตมใกขนงใหบขงิขนง   

๗.๑.๑.๔ ผูบใหบขงิขนงมอสิอธิเดนดกิกขนงซ่ตมขดนงารออ่อบตรเดนดกิกขนงดง่ืตคอนมขลตเาขัใกขนงเดนดกิกขนง
สเนกอโเขแจบรลอ่รหกบนใกงอขอดอลนสัก้ใหบผูบใชบขงิขนงองนขโเขดง็อเึรขนงดขลอ่ขกแขลรจนขขดนหกเดอลนออ่
แจบรอนมปบต ๗.๑.๑.๓ งอขอดอลนคนเหมนขออ่จอใชบใกขนงซต่มขดนงาร แลอขนงลเหงืตงอรขัขนงใหบขงิขนง โเข
จเัสงงขนงลเหงืตงอรขัขนงใหบขงิขนงแข่ผูบใชบขงิขนงตข่นรดข็กธงงมแลอดอน่ดออขมขกั  

๗.๑.๑.๕ ใกขงกอออ่มอดหอาปเัปบตรหงืตดหอาฉาขดฉิก  ผูบใหบขงิขนงมอสิอธิเดนดกิกขนงซต่มขดนงารออ่อบตรเดนดกิกขนง
ดง่ืตคอนมขลตเาขัดข็กขนงดง่รเอ่กโเขแจบรใหบผูบใชบขงิขนงองนขโเขดง็อเึรขนงดขลอ่ขกแขลรจนขขดนหกเดอลน
ออ่แจบรอนมปบต ๗.๑.๑.๓ งอขอดอลนคนเหมนขออ่จอใชบใกขนงซต่มขดนงาร แลอขนงลเหงืตงอรขัขนงใหบขงิขนง 
โเขจเัสงงขนงลเหงืตงอรขัขนงใหบขงิขนงแข่ผูบใชบขงิขนงตขน่รดข็กธงงมแลอดอน่ดออขมขกั 

๗.๑.๑.๖  ขนงซต่มขดนงารโเขแจบรลอ่รหกบนใกงอขอดอลนสัก้หงืตใกขงกอออ่มอดหอาปเัปบตรหงืตดหอาฉาขดฉิกจอ
จดนขเัดงอขรขนงลเหงืตงอรขัขนงใหบขงิขนงอนมออ่จดนดข็กดง่ืตใหบผูบใหบขงิขนงสนมนงเขงงดอนดหอาเรัขลน่อไเบ ผูบ
ใหบขงิขนงอบตรแจบรใหบผูบ ใชบขงิขนงองนขอกัออออ่สนมนงเขลขัมนใหบขงิขนงอนมขขอิ 

๗.๑.๑.๗  ปบตมลูแผกใกขนงซต่มขดนงารงัขษน อบตรมอขนงขงอขนศใกดอ็ขไซอ์สดนหงัขผูบใชบขงิขนง 

๗.๒ การแจ้งปริมาณก๊าซธรรมชาต ิและช่วงเวลาที่ต้องการขอใช้ความสามารถในการให้บริการ 
(Nomination of  capacity) โดยผู้ใช้บริการ 

๗.๒.๑ ผูบใหบขงิขนงอบตรขดนหกเงอเขัปตรปอเจดนขเัขงิมนกข๊นซธงงมชนอิออ่ตกาญนอใหบผูบ ใชบขงิขนงมอสิอธิไเบงัข
งนขชัอ่โมร งนขอกั งนขดเืตกแลองนขขอ ไอบใกสญัญนใหบขงิขนง 

๗.๒.๒ แผนการส่งมอบประจ าปีส าหรับผู้ใช้บริการตัง้แต่หน่ึง( ๑) ปีขึน้ไป 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๔๒ 

 ปัก้อตกสดนหงัขขนงสร่มตขแตลดต็กจอ ก จาเสร่มตข แลอขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิ ก จาเสร่มตขข๊นซ
ธงงมชนอจิอขดนหกเไอบใกปบตขดนหกเขนงใชบสเนกอแตลดต็กจอ มนขอนงาเอนมหลขัขนงเรัอต่ไขกอ ้   

ข.  ผูบใหบขงิขนงอบตรสร่แผกคอนมงงบตมใกขนงใหบขงิขนงขงอจดนขอ ใกขอ เเัไขใหบแข่ผูบใชบขงิขนงไมด่ขิกสิก้
ดเืตก สิรหนคม ปตรแอล่อขอ  

ป. ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัอดนขนงคนเขนงก์คอนมงงบตมใกขนงใหบขงิขนงออ่คนเหมนขไอบโเขสรัดปขสดนหงัข
งอขอดอลนสนม( ๓ )ขอ สญัญนเเัไขจนขขอ สญัญนอนมปบต (ข.) 

ค.  านขใกสิก้ดเืตก ขกัขนขก ปตรอาขขอ  (ขขดอบกสดนหงัขขอ อนมสญัญนแงข) ผูบใชบขงิขนงจอแจบรปบตมลู
เรัอต่ไขกอส้ดนหงัขขอ อนมสญัญนเเัไขใหบแขผู่บ ใหบขงิขนง 

(๑).  ขดนหกเดอลนขนงปกสร่แลอส่รมตขแตลดต็กจอใกงอหอน่รขอ    

(๒).  ขงิมนกขนงสร่มตขสรูสาเานขใกขอ สญัญน  

(๓).  ช่ืตดงืตปกสร่แตลดต็กจอแลอขงิมนกแตลดต็กจอออ่จองัขมตขแลอปกเ่นขจนขดงืตปกสร่แตลดต็ก
จอใกแอล่อคงัร้    

(๔).  ขงิมนกขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิโเขดฉลอ่ขใกแอล่ออกั  

(๕).  คากานงปตรแตลดต็กจอออ่จอส่รมตข  

ร.  านขใกสิก้ดเืตกอาลนคมปตรแอล่อขอ  ผูบใหบขงิขนงแลอผูบใชบขงิขนงจอขงอชามง่อมขกัดง่ืตหนงืตแลออข
ลรดขอ่ขอขขัแผกขนงงัขมตขแตลดต็กจอแลอสร่มตขข๊นซธงงมชนอขิงอจดนขอ สดนหงัขขอ สญัญนเเัไข 
แลอผูบใหบขงิขนงจอจเัอดนแผกขนงงัขมตขแตลดต็กจอแลอสร่มตขข๊นซธงงมชนอิขงอจดนขอ แลอสร่
ใหบขขัผูบใชบขงิขนง ซึร่ใกแผกเรัขลน่อจอขดนหกเชอ่รดอลนสดนหงัขขนงงัขมตขแตลดต็กจออนมขดนหกเ
ดงืตปกสร่ แตลดต็กจอแอล่อลดน โเขงิจนงกนจนขปบตมลูออ่ไเบงัขจนขผูบใชบขงิขนงแลอปบตมลูออ่ไเบงัข
งอหอน่รขนงขงอชามง่อมขกั 

จ.  ใกอาขๆ ดเืตกอลตเขอ อนมสญัญน ผูบใหบขงิขนงจอแจบรใหบผูบ ใชบขงิขนงองนขเึรชอ่รดอลนอ่นรสดนหงัข
ขนงงัขมตขแตลดต็กจอใกดเืตกอต่ๆไขอลตเขอ อนมสญัญน 

๗.๓ การแจ้งก าหนดการส่งมอบแอลเอ็นจี 

๗.๓.๑ านขใกอกัออ่ ๑ ปตรอาขดเืตก ผูบใชบขงิขนงจอสร่อนงนรขนงสร่มตขดต็กแตลจอใกช่อรงอขอดอลน ดขบนสิข 
(๙๐) อกัเเัไข  อนงนรเรัขล่นอจอขงอขตขเบอขงนขช่ืตดงืตปกสร่แตลดต็กจอ อกัออ่งัขมตขแตลดต็กจอ แลอ 
ขงิมนกแตลดต็กจอสดนหงัขขนงงัขมตขแอล่อคงัร้  



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๔๓ 

๗.๓.๒ ผูบใชบขงิขนงอบตรขืกขกัขนงใชบสิอธิ ขนงสลอสิอธิหงืตขนงดขลอ่ขกแขลรขนงงัขมตขแตลดต็กจอจนข
อนงนรสร่ใหบผูบใหบขงิขนงตขน่รกบตข สอ่สิขหบน (๔๕) อกัข่ตกอกัสร่มตข  

ใกขงกอออ่ผูบ ใชบขงิขนงปตดขลอ่ขกแขลรแขบไปอนงนร  ผูบใหบขงิขนงจอใชบคอนมงขนขนมอนมคอนมดหมนอสมเบอข
คอนมดข็กธงงมอต่อาขฝ่นขดง่ืตดขลอ่ขกแขลรชอ่รดอลนสดนหงัขขนงงัขมตขแตลดต็กจอจนขออ่ขดนหกเไอบใกอนงนร
แลอแจบรใหบผูบใชบขงิขนงองนขานขใกขอสิขสอ (๒๔) ชัอ่โมร  อัร้กอ ้ผูบ ใหบขงิขนงจอใชบคอนมงอมเังออรัอนมแกอ
ขฎิขอัอิอ่ผูบขงอขตขขนงงรึขงออดนใกขนงดขลอ่ขกแขลรแขบไปใเๆ ดง่ืตขบ ตรขกัผลขงออขอต่ขนงขฏิขอัขินงหงืต
คอนมขลตเาขัปตรสเนกอแตลดต็กจอแลอผลขงออขอต่ผูบใชบขงิขนงงนขต่ืก 

๗.๓.๓ ใกขงกอออ่ไมม่อขนงขืกขกัานขใกงอขอดอลนออ่ขดนหกเใกปบต ๗.๓.๒ องงคแงข เืตอน่ผูบใชบขงิขนงสลอ
สิอธิขนงใชบขนงจเัสร่แตลดต็กจอใกงอขอดอลนเรัขลน่อ (Use-It-Or-Lose-It) 

๗.๓.๔ ใกดอลนใเๆ หลรัจนขขดนหกเดอลนอนมปบต ๗.๓.๑ แลอ ๗.๓.๒  ผูบใชบขงิขนงตนจข่ืกคดนปต
ดขลอ่ขกแขลรแขบไปช่อรดอลนสดนหงัขขนงงัขมตขแตลดตลจอไขขรัผูบใหบขงิขนงไเบ   ผูบใหบขงิขนงจอใชบคอนม
งขนขนมอนมคอนมดหมนอสมเบอขคอนมดข็กธงงมอต่อาขฝ่นขดง่ืตดขลอ่ขกแขลรชอ่รดอลนสดนหงัขขนงงัขมตข
แตลดต็กจอจนขออ่ขดนหกเไอบใกอนงนรแลอแจบรใหบผูบใชบขงิขนงองนขานขใก  ขอ่สิขสอ่ (๒๔) ชัอ่โมร  อัร้กอ ้ผูบ
ใหบขงิขนงจอใชบคอนมงอมเังออรัอนมแกอขฏิขอัอิอ่ผูบขงอขตขขนงงรึขงออดนใกขนงดขลอ่ขกแขลรแขบไปใเๆ ดง่ืต
ขบ ตรขกัผลขงออขอต่ขนงขฏิขอัขินงหงืตคอนมขลตเาขัปตรสเนกอแตลดต็กจอแลอผลขงออขอต่ผูบใชบขงิขนง
งนขต่ืก 

๗.๓.๕ ดงืตปกสร่แตลดต็กจออบตรผน่กปัก้อตกขนงตกามอัดิงืตปกสร่แตลดต็กจอ สดนหงัขสเนกอแตลดต็กจอแลบอดสง็จ
ดอน่กัก้จรึจอไเบงัขตกาญนอใหบดปบนเึรสเนกอแตลดต็กจอไเบ  

๗.๔ การแจ้งก าหนดการส่งมอบก๊าซธรรมชาต ิ

ผูบใชบขงิขนงอบตรงัขมตขข๊นซธงงมชนอิอนมออ่ขดนหกเไอบใกสญัญนานขใอบหลขัดขกฑ์เรัอต่ไขกอ ้

๗.๔.๑ การคาดการณ์การส่งมอบก๊าซธรรมชาตใินช่วงเวลาสองสัปดาห์:  านขใกดอลน ๑๒.๐๐ ก.
ปตรอาขอกังฤหสัขเอ ผูบใหบขงิขนงจอแจบรใหบผูบใชบขงิขนงองนขเึรขนงคนเขนงก์คอนมสนมนงเใกขนงสร่มตข
ข๊นซธงงมชนอใิกชอ่รสตร (๒) สขัเนห์เเัไขซึร่ดง่ิมอบกกขัจนขอกัตนอิอข์ออ่จอเึร 

๗.๔.๒ ก าหนดเวลาการส่งมอบก๊าซธรรมชาตขัิน้ต้น านขใกดอลน ๑๒.๐๐ ก. ปตรอาขอกัศาขง์ 
ผูบใชบขงิขนงจอแจบรใหบผูบใหบขงิขนงองนขเึรขนงคนเขนงก์ขงิมนกข๊นซธงงมชนออิอ่อกขงอสรค์ออ่จองัขใกอกัสร่
มตขข๊นซแอล่ออกัใกชอ่รสขัเนห์เเัไข ดง่ิมอบกกขัจนขอกัตนอิอข์ออ่จอเึร ซึร่จออบตรสตเคลบตรขขัขนง
คนเขนงก์คอนมสนมนงเใกขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอสิดนหงัขชอ่รสตร (๒) สขัเนห์ออ่ผูบ ใหบขงิขนงไเบแจบรไอบ    
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๔๔ 

๗.๔.๓ ก าหนดเวลาการส่งมอบก๊าซธรรมชาตปิระจ าวัน านขใกดอลน ๒๑.๐๐ ก.ข่ตกอกัสร่มตขข๊นซ
แอล่ออกั ผูบใชบขงิขนงจอแจบรใหบผูบใหบขงิขนงองนขเึรขงิมนกข๊นซธงงมชนอิออ่อกขงอสรค์ออ่จองัขมตข ก จาเสร่
มตขข๊นซธงงมชนอใิกอกัสร่มตขข๊นซเเัไขดข็กงนขชัอ่โมร 

๗.๔.๔ อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาตขัิน้สูง  ดอบกแอไ่เบงัขขนงดขลอ่ขกแขลรอนมปบต ๗.๔.๖ ขงิมนกออ่
ผูบ ใชบขงิขนงขงอสรค์ออ่จอใชบใกแอล่ออกัขนงจน่ขข๊นซจออบตรมอขงิมนกไมด่ขิกปบตใเปบตหกึ่รเรัอต่ไขกอ ้

ข.  ตอังนขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอสิรูสาเอนมออ่งอขาไอบใกสญัญนใหบขงิขนง  

ป.  ขงิมนกครดหลืตปตรแตลดต็กจอ ก สเนกอแตลดต็กจอแลอ 

ค. ขงิมนกออ่คนเขนงก์ไอบอ่นจอสร่มตขใหบผูบใหบขงิขนง ก สเนกอแตลดต็กจอานขใกดอลน 00.00 ก. ใก
อกัสร่มตขข๊นซ 

๗.๔.๕ อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาตขัิน้ต ่า ขงิมนกข๊นซธงงมชนอิออ่ผูบ ใชบขงิขนงขงอสรค์ออ่จอใชบใกแอ่
ลออกัสร่มตขข๊นซจออบตรไมก่บตขขอ่นตอังนขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอปิัก้อด่นอนมออ่งอขาไอบใกสญัญนใหบขงิขนง 

ใกขงกอออ่ผูบ ใชบขงิขนงข๊นซธงงมชนอิงัขกบตขขอน่ตอังนสร่มตขข๊นซธงงมชนอปิัก้อด่น ผูบใชบขงิขนงจออบตร
งัขผิเชตขชดนงอดริกดอน่ขขัคน่ขงิขนงปตร อกัสร่มตขข๊นซกัก้ใกตอังนขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอปิัก้อด่น  ดอบกแอ่
ผูบใชบขงิขนงไเบงัขตกาญนอจนขผูบใหบขงิขนง 

๗.๔.๖ ผูบ ใชบขงิขนงขงอสรค์ออ่จองัขมตขข๊นซธงงมชนอใิกตอังนขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนออิอ่สรูขอน่ตอังนขนง
สร่มตขข๊นซธงงมชนอปิัก้สรูหงืตใกตอังนขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนออิอ่อด่นขอน่ตอังนขนงส่รมตขข๊นซธงงมชนอิ
ปัก้อด่น ผูบ ใชบขงิขนงสนมนงเสร่คอนมขงอสรค์มนขรัผูบใหบขงิขนงไเบ ใกขงกอเรัขล่นอ ผูบใหบขงิขนงไมม่อหกบนออ่
จออบตรจเัสร่ข๊นซธงงมชนอใิหบขขัผูบใชบขงิขนงใกตอังนออ่สรูขอน่ตอังนขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอปิัก้สรูหงืตอด่น
ขอน่ตอังนขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอปิัก้อด่น แอผู่บ ใหบขงิขนงจอใชบคอนมงขนขนมอนมคอนมดหมนอสมออ่จอ
เดนดกิกขนงเรัขลน่อองนขดอน่ออ่ขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิเรัขลน่อจอไมข่งออขเึรสิอธิใกขนงใชบขงิขนงปตร
ผูบใชบขงิขนงงนขต่ืกแลอแจบรอน่จอเดนดกิกขนงอนมออ่ผูบ ใชบขงิขนงแสเรคอนมขงอสรค์มนหงืตไม ่  

๗.๔.๗ ผูบใหบขงิขนงอบตรสร่มตขข๊นซธงงมชนอใิกงอหอน่รอกัสร่มตขข๊นซใกตอังนออ่สมด่นดสมตแลออต่ดก่ืตร 

๗.๔.๘ ขงิมนกข๊นซธงงมชนออิอ่ผูบ ใหบขงิขนงสร่มตขใหบผูบใชบขงิขนงแอล่องนขอบตรสมเาลขขัขงิมนกแตลดต็กจอออ่
ผูบ ใหบขงิขนงไเบงัขมตขจนขผูบใชบขงิขนง   

ใกขงกอออ่ผูบ ใหบขงิขนงคนเอ่นจอปนเคอนมสมเาล  ผูบใหบขงิขนงอบตรแจบรใหบผูบใชบขงิขนงองนขแลอดขิเโตขนสใหบ
ผูบใชบขงิขนงมอโตขนสแขบไปดง่ืตสงบ นรคอนมสมเาล 
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๔๕ 

ใกขงกอออ่แตลดต็กจอปตรผูบใชบขงิขนงงนขใเใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอแลอสเนกอแตลดต็กจอมอขงิมนกดข็กศกูข์ ผูบ
ใหบขงิขนงมอสิอธิขฏิดสธขนงส่รมตขข๊นซธงงมชนอใิหบแข่ผูบใชบขงิขนงงนขกัก้ 

อัร้กอ ้ผูบ ใหบขงิขนงมอสิอธิใชบเาลขงิกิจใกขนงขงิหนงจเัขนงแตลดต็กจอออ่ไเบงัขมตขจนขผูบใชบขงิขนงอาขงนขดง่ืต
สงบ นรคอนมสมเาลแลอจเัสงงตขน่รดข็กธงงมใหบแข่ผูบใชบขงิขนงอาขงนข 

ใกขงกอออ่ขงิมนกแตลดต็กจอปตรผูบใชบขงิขนงใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอมอมนขดขิกไขจนขขงิมนกออ่อกมอสิอธิ
อนมสญัญนใหบขงิขนง ผูบใหบขงิขนงอบตรเดนดกิกขนงลเขงิมนกแตลดต็กจอปตรผูบใชบขงิขนงงนขเรัขล่นอลรใหบไม่
ดขิกสอ่กขงิมนกออ่อกมอสิอธิอนมสญัญนใหบขงิขนง  

๗.๕ การบริการจัดการเม่ือสถานีแอลเอ็นจีมีเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน 

๗.๕.๑ การบริการจัดการเม่ือสถานีแอลเอ็นจีมีเหตุขัดข้อง 

ข. ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัอดนแผกขฏิขอัขินงดง่ืตงัขมืตขขัดหอาปเัปบตร โเขขงึขษนหนงืตขขัผูบใชบขงิขนงแลอผูบ
ดช่ืตมอต่ใกดง่ืตรเรัอต่ไขกอ ้

(๑).  ปัก้อตกขนงขฏิขอัขินงอน่รๆ ออ่อบตรเดนดกิกขนงดม่ืตดขิเดหอาปเัปบตร 

(๒).  มนองขนงออ่ผูบ ใหบขงิขนงจออบตรเดนดกิกขนงดง่ืตจเัขนงขขัดหอาปเัปบตร 

(๓).  มนองขนงออ่อาขฝ่นขออ่ดขอ่ขอปบตรอบตรเดนดกิกขนงดง่ืตจเัขนงขขัดหอาปเัปบตร 

ป. ดม่ืตผูบใหบขงิขนงองนขเึรดหอาปเัปบตร ผูบใหบขงิขนงอบตรเดนดกิกขนงอนมแผกขฏิขอัขินงออ่อนรไอบ   หนข
ดหอาปเัปบตรเรัขลน่อตนจสร่ผลขงออขเึรขนงใหบขงิขนงปตรสเนกอแตลดต็กจอแลอผูบใชบขงิขนงต่ืก  ผูบใหบขงิขนง
อบตรแจบรใหบขขง.แลอผูบใชบขงิขนงออ่ตนจไเบงัขผลขงออของนขเึรดหอาปเัปบตรแลองอขอดอลนออ่คนเขนงก์อน่
จออบตรใชบใกขนงแขบไปดหอาปเัปบตรโเขดง็อออ่สาเดอน่ออ่ดข็กไขไเบ  

ค. ผูบใหบขงิขนงตนจหขาเหงืตลเขนงใหบขงิขนงดง่ืตคอนมขลตเาขัแลอเดนงรขงอสิอธิานงใกขนง
เดนดกิกรนกปตรสเนกอแตลดต็กจอ หงืตปตรงอขขข๊นซธงงมชนอไิเบอนมแกออนรเรัอต่ไขกอ ้

(๑).  งอรขัขนงใหบขงิขนงงอหอน่รดขิเดหอาปเัปบตร 

(๒).  ลเขนงใหบขงิขนงสดนหงัขผูบใชบขงิขนง สดนหงัขผูบใชบขงิขนงออ่ข่ตใหบดขิเดหอาข่ตก จนขกัก้จอลเ
ขนงใหบขงิขนงแขข Non-firm แลอหนขขนงลเขนงขงิขนงเรัขลน่อขรัไมด่งอขรงต ผูบใหบขงิขนง
สนมนงเลเขนงใหบขงิขนงแขข Firm ไเบอนมสเัสอ่กคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงปตร
ผูบใชบขงิขนงงนขต่ืก 

๗.๕.๒ การบริการจัดการเม่ือสถานีแอลเอ็นจีมีเหตุฉุกเฉิน 
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ข. ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัอดนแผกขฏิขอัขินงดง่ืตงัขมืตขขัดหอาฉาขดฉิก โเขขงึขษนหนงืตขขัผูบใชบขงิขนงแลอผูบ
ดช่ืตมอต่ใกดง่ืตรเรัอต่ไขกอ ้

(๑).  ปัก้อตกขนงขฏิขอัขินงอน่รๆ ออ่อบตรเดนดกิกขนงดม่ืตดขิเดหอาฉาขดฉิก 

(๒).  มนองขนงออ่ผูบ ใหบขงิขนงจออบตรเดนดกิกขนงดง่ืตจเัขนงขขัดหอาฉาขดฉิก 

(๓).  มนองขนงออ่อาขฝ่นขออ่ดขอ่ขอปบตรอบตรเดนดกิกขนงดง่ืตจเัขนงขขัดหอาฉาขดฉิก 

ป. ดม่ืตผูบใหบขงิขนงองนขเึรดหอาฉาขดฉิก ผูบใหบขงิขนงอบตรเดนดกิกขนงอนมแผกขฏิขอัขินงออ่อนรไอบ   หนข
ดหอาฉาขดฉิกเรัขลน่อตนจส่รผลขงออขเึรขนงใหบขงิขนงปตรสเนกอ แตลดต็กจอแลอผูบใชบขงิขนงต่ืก ผูบใหบขงิขนง
อบตรแจบรใหบขขง.แลอผูบใชบขงิขนงออ่ตนจไเบงัขผลขงออของนขเึรดหอาฉาขดฉิกแลองอขอดอลนออ่คนเขนงก์อน่
จออบตรใชบใกขนงแขบไปดหอาฉาขดฉิกโเขดง็อออ่สาเดอน่ออ่ดข็กไขไเบ  

ค. ผูบใหบขงิขนงตนจหขาเหงืตลเขนงใหบขงิขนงดง่ืตคอนมขลตเาขัแลอเดนงรขงอสิอธิานงใกขนง
เดนดกิกรนกปตรสเนกอแตลดต็กจอไเบอนมแกออนรเรัอต่ไขกอ  ้

(๑).  งอรขัขนงใหบขงิขนงงอหอน่รดขิเดหอาฉาขดฉิก 

(๒).  ลเขนงใหบขงิขนงสดนหงัขผูบใชบขงิขนงใกลขัษกอออ่สนมนงเงอรขัขนงใหบขงิขนงข่ตก (Non-
firm) หนขขนงลเขนงขงิขนงเรัขลน่อขรัไมด่งอขรงต ผูบใหบขงิขนงสนมนงเลเขนงใหบขงิขนงไเบ
อนมสเัส่อกคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงปตรผูบใชบขงิขนงงนขต่ืก 

๗.๕.๓ สิทธิด าเนินการตามที่จ าเป็นเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ข. ผูบใหบขงิขนงมอสิอธิเดนดกิกขนงอนมออ่จดนดข็กแลอสมคองกตขจนขอนมแผกขฎิขอัขินงอนมปบต ๗.๕.๒ 
(ข) ดม่ืตดขิเดหอาฉาขดฉิกดง่ืตคอนมขลตเาขัปตรสเนกอแตลดต็กจอ ซึร่งอมไขเึร 

(๑).  สเนกขนงก์จนขดหอาสาเอิสขัซึร่สร่ผลใหบอบตรใชบมนองขนงงิดศษชัอ่คงนอดงื่ตจเัขนงขขั
ผลขงออขออ่สืขดก่ืตรจนขดหอาสาเอิสขัเรัขลน่อ  

(๒).  สเนกขนงก์จนขดหอาอน่รๆ ออ่แมบมิใชด่หอาสาเอิสขั แอด่ข็กสเนกขนงก์งิดศษแลองากแงรออ่อบตร
ไเบงัขขนงแองขแซรโเขเอ่กตขน่รเขูอบตร  

ดง่ืตขบ ตรขกัแลอฟืก้ฟขูนงอดนรนกตข่นรขลตเาขัแลอมอขงอสิอธิานงปตรสเนกอแตลดต็กจอ 

ป. มนองขนงออ่เดนดกิกขนงใกขงกอดขิเดหอาฉาขดฉิกตนจเดนดกิกขนงไเบโเขไมข่งออขอต่แผกขฏิขอัิขนง
ดง่ืตงัขมืตขขัดหอาฉาขดฉิก  มนองขนงเรัขลน่อสนมนงเขงัขแลอแขบไปไเบใกดอลนใเอนมออ่จดนดข็กแลอสมคอง
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โเขผูบใหบขงิขนงไมอ่บตรแจบรลอ่รหกบน องนขดอ่นออ่ดหอาฉาขดฉิกขรัครเดนดกิกตขู่ มนองขนงเรัขลน่อขรัคขัใชบขขั
ผูบใชบขงิขนง ดงืตปกสร่แตลดต็กจอแลอผูบ ดช่ืตมอต่อาขงนขออ่ดขอ่ขอปบตร 

๗.๕.๖ ผูบ ใหบขงิขนงอบตรขกัอึขดหอาขนงก์ ขนงหขาเชอรขัหงืตขนงลเขนงใหบขงิขนงงงบ ตมอัร้ดหอาผลใกออดขอขก
ปบตมลูอนมออ่ขดนหกเใกปบต ๑๐.๑ 

๗.๕.๗ ใกขงกอออ่ผูบ ใชบขงิขนง ดงืตปกสร่แตลดต็กจอแลอ/หงืตผูบ ดช่ืตมอต่ไเบงัขผลขงออขจนขดหอาขนงก์ออ่ดขิเ
ปึก้ขขัสเนกอแตลดต็กจอหงืตองังข์สิกปตรอก ผูบใชบขงิขนง ดงืตปกสร่แตลดต็กจอแลอ/หงืตผูบ ดช่ืตมอต่จออบตร
เดนดกิกมนองขนงอัร้ขอรอนมแกออนรขฏิขอัอิอ่ผูบขงอขตขงึรขงออดนานขใอบสเนกขนงก์กัก้ๆ ดง่ืตออ่จอแขบไป
ดหอาขนงก์แลอสนมนงเขลขัมนขฏิขอัิหกบนออ่อนมสญัญนใหบขงิขนงไเบอนมขขอาินขใกงอขอดอลนดง็อออ่สาเ
ดอน่ออ่จอขงออดนไเบ ใกงอขอดอลนกขัแอด่ขิเดหอาขนงก์จกขงออัร่ผูบใชบขงิขนงสนมนงเขลขัมนขฏิขอัิหกบนออ่ไเบ
อนมสญัญน ผูบ ใชบขงิขนง ดงืตปกสร่แตลดต็กจอแลอ/หงืตผูบ ดช่ืตมอต่จอขรัครขฏิขอัาินงอหกบนออ่ปตรอกอนม
สญัญนใหบขงิขนงอต่ไของนขดอน่ออ่ไมไ่เบ งัขผลขงออขจนขดหอาขนงก์เรัขล่นอ 

๗.๖ การบริการจัดการปริมาณก๊าซธรรมชาตทิี่หายไปในกระบวนการจัดเก็บและแปรสภาพ 
(Terminal User's Losses) 

Terminal User’s Losses ตนจดขิเปึก้ไเบจนข Boil-Off-Gas ออ่ดขิเปึก้จนขขงอขอกขนงจเัดข็ขแลอแขงสานง
แตลดต็กจอ โเขผูบใหบขงิขนงมอสิอธิออ่เดนดกิกขนงขขั Boil-Off-Gas ใกขงอขอกขนงจเัดข็ขแลอแขงสานงจนข
ปตรดหลอดข็กข๊นซธงงมชนอิเรักอ ้

ข.  ใชบใกขนงเดนดกิกรนกปตรสเนกอ 

ป.  จเัสร่ Boil-Off-Gas เรัขลน่อ งอมไอบใกขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิใหบขขัผูบใชบขงิขนง   

ค.  งอขนข ดผนไหมบหงืตเดนดกิกขนงโเขอิธอต่ืกใเ 

อัร้กอ ้ผูบ ใหบขงิขนงจอเดนดกิกขนงขงิหนงจเัขนงขนงใหบขงิขนงตขน่รงตขคตขแลองอมเังออรัดขอ่ขรผูบ
ใหบขงิขนงอนมมนองฐนกสนขล ดง่ืตใหบมิใหบมอโตขนสขนงดขิเ Terminal User’s Losses ดขิกขอน่คน่
มนองฐนก 

๗.๗. การบริหารปริมาณแอลเอ็นจีในสถานีแอลเอ็นจี (Balancing)  

๗.๗.๑ ความรับผิดชอบในการบริหารปริมาณแอลเอ็นจีที่ส่งเข้าและน าออกจากถังเก็บที่เกินหรือ
น้อยกว่าปริมาณความสามารถในการเก็บรักษาที่จัดสรรไปแล้ว  

ข.  ผูบใชบขงิขนงมอหกบนออ่ใกขนงงัขษนสมเาลงอหอน่รขงิมนกข๊นซธงงมชนออิอ่ผูบ ใหบขงิขนงสร่มตขใหบ
ผูบใชบขงิขนงขขัขงิมนกแตลดต็กจอออ่ผูบ ใหบขงิขนงไเบงัขมตขจนขผูบใชบขงิขนงดง่ืตครขงอสิอธิานงใกขนง
ใหบขงิขนงแข่ผูบใชบขงิขนงปตรสเนกอแตลดต็กจอ โเขคดนกรึเึรงูขแขขขนงสร่มตขแตลดต็กจอแลอขนงงัข
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มตขข๊นซธงงมชนอปิตรผูบใชบขงิขนงออ่ผน่กมนแลอแกอโกบมใกตกนคอ  คอนมสนมนงเใกขนงดข็ข
งัขษนแตลดต็กจอใกเรัดข็ขงัขษนออ่สเนกอแตลดต็กจอ  

ป.  ผูบใหบขงิขนงตนจจดนขเัขงิมนกใกขนงงัขมตขแตลดต็กจอแลอ/หงืตสร่มตขข๊นซธงงมชนอติตขจนข
สเนกอดง่ืตงัขษนคอนมสมเาล 

ค.  หบนมมิใหบผูบใชบขงิขนงจรใจสงบ นรคอนมปนเสมเาลดงื่ตใหบไเบมนซึร่โตขนสอนรขนงคบน 

ร.  ดง่ืตดข็กขนงงัขษนสมเาลปตรสเนกอแตลดต็กจอ ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัหนองังขนขงออ่ดงอขรงตใกขนง
ขงิหนงคอนมสมเาลดง่ืตใหบขงิขนงแขขขืกหขาก่ (Flexible) ดง่ืตอตขสกตรคอนมอบตรขนงปตร
ผูบใชบขงิขนงอนมแกอขฏิขอัอิอ่ผูบขงอขตขขนงงึรขงออดน 

จ.  ผูบใชบขงิขนงตนจจตรขนงใชบขงิขนงใกขงกอออ่มอผูบ ใชบขงิขนงงนขใเงนขหกึร่แจบรคอนมขงอสรค์อน่จอไม่
ใชบขนงขงิขนงดข็กขนงชัอ่คงนอดง่ืตใหบข่ตใหบดขิเคอนมขืเหขาก่ (Flexible) แลอดง่ืตชเดชขคอนมไม่
สมเาลใกขนงเดนดกิกขนงปตรสเนกอแตลดต็กจอ โเขผูบใหบขงิขนงจอใหบสิอธิผูบใชบขงิขนงงนขออ่ขืกขกั
ดจอจดนกรขนงจตรไอบข่ตกใกขงกอออ่มอผูบ ใชบขงิขนงงนขใเไมข่งอสรค์จอใชบขงิขนง อัร้กอ ้ผูบ ใหบขงิขนง
จออบตรดขิเดผขปบตมลูขนงจตรเรัขลน่อใกดอ็ขไซอ์สดนหงัขผูบ ใชบขงิขนงเบอขขกั 

ฉ.  ผูบใหบขงิขนงตนจจเัหนแตลดต็กจอดง่ืตสงบ นรสมเาลใกขงกอออ่คนเอน่จอดขิเคอนมไมส่มเาลใกขนง
เดนดกิกขนงปตรสเนกอแตลดต็กจอแลอดง่ืตใหบสเนกอแตลดต็กจอสนมนงเเดนดกิกขนงอต่ไขไเบ  

๗.๗.๒ การจัดเก็บ 

๗.๗.๒.๑ ผูบใหบขงิขนงจออบตรจเัใหบมอคอนมสนมนงเใกขนงจเัดข็ขแตลดต็กจอใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอใก
ขงิมนกขนงจเัดข็ขแตลดต็กจอสรูสาเอนมคอนมสนมนงเออ่มอขนงจเัสงงใหบแข่ผูบใชบขงิขนง โเขดม่ืตงอมขงิมนก
ขนงจเัดข็ขอัร้หมเแลบอไมด่ขิกคอนมสนมนงเสรูสาเใกขนงจเัดข็ขแตลดต็กจอ 

๗.๗.๒.๒ ผูบใหบขงิขนงไมม่อหกบนออ่งัขมตขแตลดต็กจอจนขดงืตปกสร่แตลดต็กจอ หนขขงิมนกออ่จองัขมตขจนข
ผูบใชบขงิขนงดม่ืตงอมขขัขงิมนกแตลดต็กจอออ่มอตขูใ่กเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอกัก้จอดขิกขงิมนกคอนมสนมนงเ
สรูสาเใกขนงจเัดข็ขแตลดต็กจอปตรผูบใชบขงิขนงแลอคอนมสนมนงเสรูสาเใกขนงจเัดข็ขแตลดต็กจอปตรสเนกอแตล
ดต็กจอ 

๗.๗.๓ การบริหารจัดการของผู้ใช้บริการ 

ผูบใชบขงิขนงมอคอนมงัขผิเชตขออ่จอขงิหนงจเัขนงดง่ืตใหบขงิมนกแตลดต็กจอออ่จอสร่มตขอนมอนงนรขนงงัขมตข
แตลดต็กจอใกชอ่รงอขอดอลนดขบนสิข (๙๐) อกัใหบแข่ผูบใหบขงิขนงดม่ืตงอมขขัขงิมนกแตลดต็กจอออ่มอตขูใ่กเรัดข็ข
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๔๙ 

งัขษนแตลดต็กจอใกสอ่กออ่อกส่รมตขกัก้ไมด่ขิกขงิมนกคอนมสนมนงเสรูสาเใกขนงจเัดข็ขแตลดต็กจอออ่อกไเบงัข
ขนงจเัสงง 

๗.๗.๔ การส่งมอบก๊าชธรรมชาติที่จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาต ิ

ผูบใหบขงิขนงจอสร่มตขข๊นซธงงมชนอใิหบแข่ผูบใชบขงิขนงอนมขดนหกเดอลนขนงสร่ข๊นซธงงมชนอขิงอจดนอกั อัร้กอ ้ผูบ
ใหบขงิขนงไมม่อหกบนออ่อบตรสร่มตขข๊นซธงงมชนอใิกอกัสร่มตขข๊นซใเๆ ออ่ดขิกขงิมนกครดหลืตปตรข๊นซ
ธงงมชนออิอ่คนเอน่จอดหลืต ก ดอลนสิก้สาเอกัสร่มตขข๊นซเรัขลน่อ  

๗.๗.๕ การผสมแอลเอ็นจี 

ผูบใชบขงิขนงงัของนขแลออขลรอน่ 

ข.  ผูบใหบขงิขนงจอดข็ขงัขษนแตลดต็กจอออ่มอคากานงอนมปบตขดนหกเ ๕.๓๑.๑ ออ่ไเบ งัขมตขจนข
ผูบใชบขงิขนงแอล่องนขไอบใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจองอมขกัแลอผูบใหบขงิขนงมอสิอธิออ่จอผสมแตลดต็กจอ
ออ่ไเบงัขจนขผูบใชบขงิขนงอาขงนขดปบนเบอขขกั 

ป.  ผูบใหบขงิขนงสเนกอสนมนงเสร่มตขข๊นซธงงมชนอิจนขขงิมนกแตลดต็กจอออ่ผสมแลบออนมปบต ข. ใหบแข่
ผูบใชบขงิขนง 

๗.๗.๖ ความไม่สมดุลและระดับความคลาดเคล่ือนของปริมาณก๊าซธรรมชาตท่ีิอยู่ในวิสัยที่จะ
ยอมรับได้ 

ผูบใหบขงิขนงขดนหกเขงิมนกข๊นซธงงมชนออิอ่สร่มตขดข็กงนขอกัสดนหงัขผูบใชบขงิขนงแอล่องนข โเขงิจนงกน
จนข 

ข. ขงิมนกแตลดต็กจอออ่ปกเ่นข 

ป.  ข๊นซธงงมชนอิออ่จอสร่มตข 

ค.  ขงิมนกคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ซืต้ปนขขกังอหอน่รผูบใหบขงิขนงแลอผูบใชบขงิขนง 

ร.  ขนงใชบข๊นซดชืต้ดงลิร 

๗.๗.๗ การบังคับการส่งมอบก๊าซธรรมชาต ิ(Forced send-out) 

ข. ใกขงกอออ่มอคอนมไมส่มเาลปตรขนงขงิหนงขงิมนกแตลดต็กจอใกสเนกอหงืตดง่ืตงัขษนคอนมขลตเาขั
ปตรสเนกอ ตกัดขิเจนขดหอา เรัอต่ไขกอ ้ 
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(๑).  ผูบใชบขงิขนงไมส่นมนงเขฏิขอัิอนมานงอผขูงกัปตรอกอนมสญัญนใหบขงิขนงใกขนงงัขข๊นซ
ธงงมชนอใิกตอังนขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอปิัก้อด่น 

(๒).  ผูบใชบขงิขนงไมส่นมนงเอดนคอนมอขลรขขัผูบ ใหบขงิขนงปกสร่ข๊นซธงงมชนอหิงืตผูบใชบ ข๊นซ
ธงงมชนอขิลนขอนรไเบ อดนใหบผูบ ใหบขงิขนงปกสร่ข๊นซธงงมชนอขิฏิดสธงัขมตขข๊นซธงงมชนอปิตร
ผูบใชบขงิขนงจนขผูบใหบขงิขนง  

(๓).  ดหอาปเัปบตรหงืตดหอาฉาขดฉิก 

ผูบใหบขงิขนงตนจแขงสานงแตลดต็กจอแลอสร่ข๊นซธงงมชนอ ิใหบขขัผูบใชบขงิขนงหงืตผูบใชบขงิขนงงนขต่ืกออ่อขลร
แลอสนมนงเงัขมตขข๊นซธงงมชนอไิเบ แลบอแอข่งกอ 

ใกขงกอออ่ผูบ ใหบขงิขนงสร่ข๊นซธงงมชนอใิหบแข่ผูบใชบขงิขนงงนขต่ืก ผูบใชบขงิขนงงนขต่ืกเรัขลน่อจออบตรเดนดกิกขนง
ชเดชขมลูคน่แตลดต็กจอใหบแข่ผูบใชบขงิขนงดเมิโเของร 

ป.  หนขผูบใหบขงิขนงเดนดกิกขนงแขงสานงแตลดต็กจอแลอสร่ข๊นซธงงมชนอิตกัดก่ืตรมนจนขขงกอออ่งอขาใก
ปบต ข. ปบนรอบก 

(๑).  หนขผูบใชบขงิขนงมนขขอน่หกึร่งนขไมข่ฏิขอัิอนมานงอผขูงกัปตรอกอนมสญัญนใหบขงิขนง 
แตลดต็กจอออ่ดขลอ่ขกสเนกอแลอปนขใกลขัษกอข๊นซธงงมชนอจิอเืตอน่มนจนขแตลดต็กจอปตร
ผูบใชบขงิขนงอาขงนขออ่ข่ตใหบดขิเขงกอเรัขลน่ออนมสเัสอ่กปตรขงิมนกแตลดต็กจอ ใกคลรัจเัดข็ข 
แตลดตก็จอใกดอลนออ่ขงกอเรัขลน่อดขิเปึก้ 

ค.  ผูบใหบขงิขนงอบตรหนงืตขขัผูบ ใชบขงิขนงออ่ดขอ่ขอปบตรแลอดปบนอดนสญัญนออ่จดนดข็กขขัผูบใชบขงิขนงงนขต่ืก
หงืตผูบปกสร่ข๊นซธงงมชนอดิง่ืตขนงปนขข๊นซธงงมชนอใิหบไเบอกัดอลนแลอครมอขงอสิอธิานงใกขนง
เดนดกิกรนกปตรสเนกอแตลดต็กจอ านขใอบแกออนรเรัอต่ไขกอ ้

(๑).  ผูบใชบขงิขนงออ่ดข็กสนดหอาใหบมอขนงขรัคขัสร่มตขข๊นซธงงมชนออิบตรงขนขนมหลอขดลอ่ขรสเนก
ขนง์กแลองขนขนมปนขแตลดต็กจอหงืตข๊นซธงงมชนออิต่ผูบ ใชบขงิขนงงนขต่ืก 

ร.  ผูบใหบขงิขนงอบตรแจบรผูบใชบขงิขนงออ่ไเบงัขผลขงออขใกดง่ืตรเรัอต่ไขกอ ้

(๑).  อกัออออ่ดข็กไขไเบดม่ืตผูบใหบขงิขนงขงอดมิกอน่มอขงกอออ่อดนใหบผูบ ใหบขงิขนงอบตรแขงสานงปตรแตล
ดต็กจอแลอปนขข๊นซธงงมชนอิปตรผูบใชบขงิขนงดง่ืตงัขษนสมเาลใกขนงเดนดกิกขนงปตรสเนกอแตล
ดต็กจอ  

(๒).  ดม่ืตผูบใหบขงิขนงดง่ิมแขงสานงปตรแตลดต็กจอแลอสร่ข๊นซธงงมชนอปิตรผูบใชบขงิขนง  
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(๓).  ดม่ืตผูบใหบขงิขนงดง่ิมสร่ข๊นซธงงมชนอแิลอหขาเสร่ข๊นซธงงมชนอิ ปตรผูบใชบขงิขนง 

(๔). ผูบใหบขงิขนงอบตรมอขนงขงอขนศดหอาขนงก์ อนรดอ็ขไซอ์ปตรอก 

จ. ผูบใหบขงิขนงสเนกอแตลดต็กจออบตรขกัอขึขงิมนก ขนงสร่ข๊นซธงงมชนอิออ่แขงสานงจนขแตลดต็กจอปตร
ผูบใชบขงิขนง แลอแจบรผูบใชบขงิขนงองนขโเขดง็อ 

ฉ. ผูบใหบขงิขนงจเัอดนงนขรนกขกัอขึสงาขดหอาขนงก์ขนงขรัคขัสร่มตขข๊นซธงงมชนอิขงอจดนดเืตกสร่อต่
ขขง. งนขลอดตอขเอบตรงอขาเึร 

 (๑). อกัออ่มอขนงขรัคขัสร่มตข 

 (๒). ชัอ่โมรออ่มอขนงขรัคขัสร่มตข 

 (๓). ขนงขรัคขัสร่มตขดขิเปึก้ 

 (๔). ช่ืตขงิษัอผูบข่ตใหบดขิเขนงขรัคขัสร่มตข 

 (๕). ช่ืตขงิษัอผูบ ซืต้ข๊นซฯ  

  (๖). จดนกอกหงืตขงิมนกออ่ขรัคขัสร่มตข 

๗.๗.๘ ช่วงเวลาในการวัดความไม่สมดุลของปริมาณก๊าซธรรมชาติ 

ผูบใหบขงิขนงอบตรองอจอเัคอนมไมส่มเาลดข็กงนขชัอ่โมร งนขอกั แลองนขสขัเนห์ 

๗.๗.๙ ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายกรณีที่เกิดความไม่สมดุลในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี 
ผูบใชบขงิขนงอบตรงัขผิเสดนหงัขคน่ใชบจน่ขออ่ดขอ่ขอปบตรขขัคอนมไมส่มเาลปตรขนงจเัดข็ขใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอ 
แลอชดนงอคน่ใชบจน่ขใหบแข่ผูบใหบขงิขนงอนมปบต ๗.๗.๑๐ 

๗.๗.๑๐ ค่าบริการส าหรับการรักษาสมดุลของแอลเอ็นจีในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี 

ผูบใหบขงิขนงอบตรดงอขขดข็ขคน่ใชบจน่ข/ดขอข้ขงัขสดนหงัขขนงงัขษนสมเาลปตรแตลดต็กจอใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอ
จนขผูบใชบขงิขนงใกขงกอออ่ดขิเคอนมไมส่มเาลปตรขนงจเัดข็ขแตลดต็กจออนมตอังนออ่ผูบ ใหบขงิขนงขดนหกเแลอ
ไเบงัขตกามอัจินขขขง. 

๗.๘ การตรวจวัดปริมาณและคุณภาพของแอลเอ็นจีและก๊าซธรรมชาติ 

ข.  ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัใหบมอขนงองอจอเัแลออเสตขคากานงแตลดต็กจอออ่สร่มตขใหบแข่ผูบใหบขงิขนง ก 
จาเสร่มตขอนมหลขัดขกฑ์ออ่ขดนหกเไอบใกคูมื่ตขนงองอจอเัปตรสเนกอแตลดต็กจอ 
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ป.  ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัใหบมอขนงองอจอเัแงรเกั ตากหามูิแลอตอังนคอนมดง็อใกขนงสร่ข๊นซธงงมชนออิอ่
สร่มตขใหบผูบใชบขงิขนง ก จาเสร่มตขข๊นซธงงมชนอิอนมหลขัดขกฑ์ออ่ขดนหกเไอบใกคูมื่ตขนงองอจอเั
ปตรสเนกอแตลดต็กจอ 

ค. ผูบใหบขงิขนงอบตรแจบรใหบผูบใชบขงิขนงองนขเึรผลปตรขนงองอจอเัแลออเสตขแตลดต็กจอ านขใกสอ่สิข
แขเ (๔๘) ชัอ่โมรกขัจนขขนงปกเ่นขแลบอดสง็จ ดง่ืตใหบผูบใชบขงิขนงกดนปบตมลูไขคดนกอกขงิมนกแลอ
คน่ขอออขปูตรแตลดต็กจอออ่ปกเ่นข แลอขงิมนก Boil-Off-Gasออ่สร่ขลขัมนขรัดงืตปกสร่แตลดต็กจอ
งอหอน่รขนงปกเ่นขใหบขขัผูบใชบขงิขนง 

ร.  ผูบใหบขงิขนงอบตรแจบรใหบผูบใชบขงิขนงองนขเึรผลขนงองอจอเัขงิมนกแลอคากานงข๊นซธงงมชนอิ
านขใกอกัเเัไขจนขอกัสร่มตขข๊นซ ผูบใชบขงิขนงมอสิอธิออ่จอดข็กงขนกใกดอลนมอขนงอเัหงืตอเสตข 

จ.  ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัหน เดนดกิกขนง แลอขดนงารงัขษนตาขขงก์ออ่ใชบใกขนงอเัเรัอต่ไขกอ ้

(๑). ตาขขงก์ออ่จดนดข็กสดนหงัขขนงจเัดข็ขออัตขน่รแลอสดนหงัขขนงงอขาคากานงแลอตรค์ขงอขตข
ปตรแตลดต็กจอออ่สร่มตข อนมหลขัดขกฑ์ปตรคูมื่ตขนงองอจอเัปตรสเนกอแตลดต็กจอ แลอ
ตาขขงก์องอจอเัหงืตอเสตขต่ืกใเออ่จดนดข็กสดนหงัขขนงองอจอเัแลออเสตขออ่อบตรเดนดกิกขนงออ่
สเนกอแตลดต็กจอ 

(๒). ตาขขงก์องอจอเัออ่ดหมนอสมสดนหงัขขนงองอจอเัคากานงข๊นซธงงมชนอ ิก จาเสร่มตขข๊นซ
ธงงมชนอ ิงอมเึรตาขขงก์อเัคอนมเกัแลอตากหามูิ อนมคูมื่ตขนงองอจอเัข๊นซธงงมชนอปิตร
สเนกอแตลดต็กจอ 

(๓). ตาขขงก์องอจอเัออ่ดหมนอสมสดนหงัขขนงองอจอเัขงิมนก แงรเกัแลอตากหามูิปตรข๊นซ
ธงงมชนอแิลอดข็ขออัตข่นรข๊นซธงงมชนอิออ่สร่มตข ก จาเสร่มตขข๊นซธงงมชนอ ิแลอดคง่ืตรมืต
อเสตขต่ืกใเออ่จดนดข็กสดนหงัขขนงเดนดกิกขนงอเสตข ก จาเสร่มตขข๊นซธงงมชนอ ิอนมคูมื่ต
ขนงองอจอเัขงิมนกข๊นซธงงมชนอปิตรสเนกอแตลดต็กจอ 

๗.๙ การก าหนดอัตราค่าบริการ การออกใบแจ้งหนี ้และการช าระเงิน 

๗.๙.๑ การก าหนดอัตราค่าบริการ 

ข.  ผูบใชบขงิขนงอบตรชดนงอคน่ขงิขนงอนมออ่ไเบงัขจเัสงงแลอออ่ขดนหกเไอบใกสญัญนใหบขงิขนงใกขนงใชบ
ขงิขนงอนมออ่ผูบ ใหบขงิขนงขดนหกเแลอไเบงัขตกามอัจินขขขง. 

ป.  ผูบใหบขงิขนงจอดผขแงง่ตอังนคน่ขงิขนงแลอคน่ขงัขออ่ไเบงัขตกามอัจินขขขง.ไอบ ใกดอ็ขไซอ์ 
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ค.  ใหบกดนขอขญัญัอใิกมนองน ๖๔ เึร ๗๑ ปตรงงองนชขญัญัอขินงขงอขตขขิจขนงงลรัรนกมนขรัคขั
ใชบ   

๗.๙.๒ การออกใบแจ้งค่าบริการ 

ผูบใหบขงิขนงอบตรตตขใขแจบรคน่ขงิขนงดข็กงนขดเืตกใหบแข่ผูบ ใชบขงิขนง ดข็กงนขดเืตกานขใกอกัออ่ ๓ ปตรดเืตก
เเัไข โเขอบตรงอขางนขลอดตอขเเรัอต่ไขกอ ้

ข.  สดนหงัขสญัญนใหบขงิขนงงอขอขลนรแลองอขอขนอ ผูบ ใหบขงิขนงจออบตรตตขใขแจบรคน่ขงิขนงใหบแข่
ผูบใชบขงิขนง 

ป.  คน่ใชบจน่ขใกขนงขงิหนงขงิมนกแตลดต็กจอออ่งอขาใกปบต ๗.๗ (หนขมอ) โเขผูบใชบขงิขนงอบตรสร่ใขแจบร
คน่ขงิขนง งงบ ตมปบตมลูแลอดตขสนงขงอขตขใหบแข่ผูบใหบขงิขนง 

ค.  คน่ใชบจน่ขต่ืกๆ อนมออ่ขดนหกเใกปบตขดนหกเกอแ้ลอสญัญนใหบใชบขงิขนง 

๗.๙.๓ การช าระค่าบริการ 

สญัญนใหบขงิขนงอบตรขงอขตขเบอขขอขญัญัอโิเขลอดตอขเดขอ่ขอขขัขนงชดนงอคน่ธงงมดกอขมอนมหลขัขนง
อต่ไขกอ ้

ข. ผูบใชบขงิขนงจออบตรชดนงอคน่ขงิขนงานขใกอกัเึรขดนหกเชดนงออนมงอขอดอลนชดนงอดริกออ่อขลรขกัไอบ
ใกสญัญนใหบขงิขนง ขขดอบกใกขงกอปตรขนงใหบขงิขนงงอขอสัก้ ผูบใชบขงิขนงอบตรชดนงอคน่ขงิขนง
ลอ่รหกบนอนมจดนกอกออ่งอขาใกสญัญนขนงใหบขงิขนงใกงอขอสัก้  ใกตอังนอนมออ่ขดนหกเใกสญัญน 

ป.  อิธอขนงชดนงอดริก 

ขนงชดนงอดริกอนมสญัญนใหบขงิขนงใหบอดนโเขขนงโตกดริกดปบนขญัชออนมออ่ผูบ ใหบขงิขนงขดนหกเหงืต
อิธอขนงต่ืกอนมออ่ไเบมอขนงอขลรขกั 

ค.  ขนงชดนงอดริกลน่ชบน 

หนขมอขนงชดนงอดริกจดนกอกใเๆ ลน่ชบนขอ่นขดนหกเออ่อบตรชดนงอ ผูบมอหกบนออ่อบตรชดนงอดริกอบตร
งัขผิเชตขใกขนงจน่ขเตขดขอข้ผิเกเัดข็กงนขอกัใกตอังนเตขดขอข้ MLR ขอขเบอขงบ ตขลอ ๒ อต่ขอ  
ซึร่จอมอขนงอขอบกดม่ืตคบนรชดนงอดขิกขอน่หกึร่ (๑) ขอ   โเขคดนกอกกขัแออ่กัออ่คงขขดนหกเชดนงอ
จกเึรอกัออ่มอขนงชดนงอดริกโเขคงขเบอก 

ร.  ขนงโอบแขบร 
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ใกขงกอออ่ผูบ ใชบขงิขนงไมด่ห็กเบอขขขังนขขนงหงืตจดนกอกดริกใกใขแจบรคน่ขงิขนงใเๆ  ผูบ ใชบขงิขนง
อบตรโอบแขบรขลขัมนขรัผูบใหบขงิขนงานขใกดอลนออ่ขดนหกเใกสญัญนขงิขนง แลออบตรชดนงอดริกใกสอ่ก
ออ่ไมม่อขนงโอบแขบรานขใกขดนหกเ  

หนขผูบใชบขงิขนงดห็กเบอขขขัขนงโอบแขบร ผูบใหบขงิขนงจอขงัขขงารงนขขนงหงืตจดนกอกดริกแลอสร่ใข
แจบรคน่ขงิขนงใหมใ่หบแข่ผูบใชบขงิขนงโเขดง็อแลอผูบใชบขงิขนงมอหกบนออ่อบตรชดนงอดริกใกสอ่กออ่มอโอบแขบร
แลอขงัขขงารแขบไปใหมา่นขใก ดอลนออ่ขดนหกเใกสญัญนขงิขนง 

ใกขงกอออ่ผูบ ใหบขงิขนงไมด่ห็กเบอขขขัปบตโอบแขบรปตรผูบใชบขงิขนง ใหบผูบใหบขงิขนงแลอผูบใชบขงิขนง
เดนดกิกขนงงอรขัปบตโอบแขบรเบอขอิธอขนงงอรขังิงนออนมขอออ่ ๑๓ านขหลรัออ่ไเบมอขนงงอรขัปบตงิงนอ
เรัขลน่อแลบอ ใหบผูบมอหกบนออ่อบตรชดนงอดริกชดนงอดริกสอ่กออ่ปนเ (งอมเึรเตขดขอข้อนมออ่ขดนหกเไอบใกปบต 
ค.) ใหบแข่คูส่ญัญนตอขฝ่นขหกึ่รใกอกัออ  

 

บทที่ ๘  การประกันภัย - ความรับผิด - เหตุสุดวิสัย 

๘.๑ การประกันภัยของผู้ให้บริการ 

ผูบใหบขงิขนงอบตรอดนขงอขกัาขัสดนหงัขสเนกอแตลดต็กจอเดนงรไอบซึร่ขนงขงอขกัาขัเรัขลน่ออนมออ่ขฎหมนข
ขดนหกเ อนมมนองฐนกสเนกอแตลดต็กจองอหอน่รขงอดอศขดนหกเแลออนมแกอขฏิขอัอิอ่ผูบขงอขตขขนงงรึ
ขงออดนอลตเงอขอดอลนออ่ใหบขงิขนงสเนกอแตลดต็กจอ  ขนงขงอขกัาขัเรัขลน่ออบตรงอมไขเึรขนงคาบมคงตรดม่ืต
ดขิเคอนมดสอขหนขหงืตสญูดสอขอต่แตลดต็กจอใกเรัดข็ขงัขษนแตลดต็กจอแลอขนงขงอขกัาขัคอนมงัขผิเอต่
ขาคคลออ่สนมเบอข 

ขนงขงอขกัาขัปตรผูบใชบขงิขนงแลอปบตอขลรแลอดร่ืตกไปขนงใชบอน่ดงืต 

ข.  ข่ตกดง่ิมขนงสร่มตขแตลดต็กจอใหบแขผู่บ ใหบขงิขนงออ่สเนกอแตลดต็กจอ ผูบใชบขงิขนงจเัใหบดงืตปกสร่แตล
ดต็กจออาขลดนออ่ดปบนดออขขอน่ดงืตแตลดต็กจอมอขนงอดนขงอขกัาขัคอนมงัขผิเอต่ขาคคลออ่สนมแลอเดนงรไอบ
ซึร่ขนงขงอขกัาขัเรัขลน่ออลตเงอขอดอลนออ่ดปบนดออขขอ่นโเขมอ (ข) ขนงขงอขกัาขัออัดงืตแลอ
ดคง่ืตรจขัง ซึร่อดนไอบขขัผูบ งัขขงอขกัาขัอนรออดลออ่มอช่ืตดสอขรออ่มอขงอสขขนงก์ใกขนงขงอขกัาขัดงืต
ปกสร่แตลดต็กจอ (ป) ขนงขงอขกัาขัคอนมคาบมคงตรแลอขนงชเดชขคน่ดสอขหนข (P&I) อนมดขกฑ์ 
full entry ออ่อดนขขัขลาม่ขงิษัอขงอขกัาขังอหอ่นรขงอดอศ ซึร่มอขงอสขขนงก์ใกขนงงัขขงอขกัาขั 
P&I ใหบขขัดงืตขงงอาข แตลดต็กจอ แลอ (ค) คอนมคาบมคงตรต่ืกๆ ออ่ดข็กธงงมดกอขมขฏิขอัสิดนหงัข
ดจบนปตรดงืตออ่มอคอนมงอมเังออรัใกขนงขงอขตขธางขิจดงืตขงงอาข แตลดต็กจอ ออ่มอขงอดาอ ปกนเ ตนขา
ขนงใชบรนกแลอขนงคบนใกอดนกตรดเอขอขกัขขัดงืตปกสร่ แตลดต็กจอ ออ่ดขอ่ขอปบตร 
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ป.  ผูบใชบขงิขนงอบตรเดนดกิกขนงใหบ ดจบนปตร ผูบขงอขตขขนง หงืตกนขดงืตปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจออาขลดนออ่
จอดปบนดออขขอ่นดงืตแตลดต็กจอ อดนสญัญนหงืตปบตอขลรขขัผูบ ใหบขงิขนงใกขนงงัขผิเชเใชบคอนม
ดสอขหนขออ่ตนจดขิเปึก้ขขัผูบใหบขงิขนงหงืตขาคคลต่ืกใเใกงอหอน่รขนงดออขขอ่นแลอขนงปกเ่นขแตล
ดต็กจออนมแขขออ่ผูบ ใหบขงิขนงขดนหกเแลอไเบงัขตกามอัจินข ขขง. 

ค.  ผูบ ใชบขงิขนงอบตรสร่หลขัฐนกขนงดตนขงอขกัาขัออ่งอขาใกปบต ข. ใหบแข่ผูบใหบขงิขนงข่ตกดง่ิมขนงดออขข
อน่ดงืตออ่สเนกอแตลดต็กจอ 

๘.๒  ความรับผิด 

ใกขงกอออ่คูส่ญัญนฝ่นขใเฝ่นขหกึร่ไมข่ฏิขอัิอนมสญัญนใหบขงิขนงหงืตสญัญนดช่ืตมอต่หงืตปบตอขลรแลอ
ดร่ืตกไปขนงใชบอน่ดงืต คูส่ญัญนตอขฝ่นขหกึร่มอสิอธิดงอขขคน่ดสอขหนขหงืตดงอขขใหบตอขฝ่นขหกึร่ขฏิขอัขินงหงืตลอ
ดอบกใหบมอขนงขฏิขอัิขนงดง่ืตใหบดข็กไขอนมสญัญนออ่ดขอ่ขอปบตรอนมหลขัขนงออ่งอขาใกปบตกอ ้

ข.  คูส่ญัญนฝ่นขออ่ไเบงัขคอนมดสอขหนขจอใชบคอนมงขนขนมอนมแกอขฏิขอัอิอ่ผูบขงอขตขขนงงรึขงออดน
ดง่ืตขงงดอนคอนมดสอขหนขออ่ตนจดขิเตกัดข็กผลมนจนขขนงไมข่ฏิขอัิอนมสญัญนปตรคูส่ญัญนตอข
ฝ่นขหกึร่ 

ป.  คอนมงัขผิเสรูสาเปตรคูส่ญัญนแอล่อฝ่นขใกแอล่อขอ จอจดนขเัตขูด่งอขรคน่ขงิขนงงอมสรูสาเดข็กงนข
ขอ ใกขอ กัก้ปตรผูบใหบขงิขนงอนมสญัญนคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่จเัอดนงอหอ่นรคูส่ญัญน ดอบก
แอใ่กขงกอปตรคอนมขงอมนอดลิกดลต่ตขน่รงบ นขแงรหงืตขนงขงออดนลอดมิเโเขจรใจ 

ค.  คูส่ญัญนฝ่นขออ่ไมข่ฏิขอัอินมสญัญนอบตรงัขผิเอต่คูส่ญัญนตอขฝ่นขหกึร่ดฉงนอออ่ดข็กคอนม
ดสอขหนขโเของร แลอไมอ่บตรงัขผิเอต่คูส่ญัญนตอขฝ่นขหกึ่รสดนหงัขคอนมสญูดสอขหงืตคอนม
ดสอขหนขออ่ดข็กผลสืขดก่ืตรจนขขนงไมข่ฏิขอัอินมสญัญนใเๆซึร่งอมเึร ขนงปนเงนขไเบหงืตขดนไง 
หงืตขนงสญูดสอขขนงใชบรนก โตขนสหงืตสญัญน หงืตผลปนเอากตกัดก่ืตรมนจนขขนงหขาเชอรขัปตร
ธางขิจ หงืตดริกจดนกอกใเออ่ผูบ ใชบขงิขนงงรึชดนงออบตรชดนงอใหบแข่ผูบ ซืต้ข๊นซธงงมชนอิหงืตผูบจเัหนข๊นซ
สดนหงัขข๊นซธงงมชนอิออ่กดนมนอเแอกใกสอ่กออ่ผูบ ใหบขงิขนงอบตรสร่มตขหงืตใหบแข่ผูบ ดช่ืตมอต่ 

ร.  ใกขงกอออ่ดขิเขนงง่ัอไหลปตรแตลดต็กจอ ผลิอากัฑ์ขิโองดลอขมหงืตอสัเาหงืตสนงออ่ดข็กงิษหงืตดข็ก
ตกัองนขต่ืกตกัดขิเจนขดงืตปกสร่แตลดต็กจอ อัร้ออ่ดขิเปึก้ข่ตกหงืตงอหอน่รขนงสร่มตขแตลดต็กจอ ใหบ
ดจบนปตร ผูบขงอขตขขนง หงืตกนขดงืตปตรดงืตปกสร่แตลดต็กจอมอคอนมงัขผิเอนมปบตอขลรแลอ
ดร่ืตกไปขนงใชบอน่ดงืตออ่ดขอ่ขอปบตร 

๘.๓  เหตุสุดวิสัย 

๘.๓.๑ ค านิยามเหตุสุดวิสัย 
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ดง่ืตออัเาขงอสรค์ปตรปบตขดนหกเกอ ้สญัญนใหบขงิขนง สญัญนดช่ืตมอต่แลอปบตอขลรแลอดร่ืตกไปขนงใชบอ่นดงืต  
"ดหอาสาเอิสขั" หมนขเึร ดหอาขนงก์ออ่ไม่ตนจขบ ตรขักหงืตคอขคามไเบ แมบผูบขงอสขหงืตใขลบจอขงอสขไเบจเัขนง
ขบ ตรขกัหงืตคอขคามเบอขคอนมงอมเังออรัตขน่รดหมนอสมแลองตขคตขดขอ่ขรผูบขงอขตขขนงใกขิจขนงขงอดาอ
กัก้ แลอส่รผลใหบขาคคลผูบ ไเบ งัขผลขงออขไม่สนมนงเขฏิขอัิหกบนออ่ออ่อกมออ่ตไเบหงืตขฏิขอัิหกบนออ่เรัขล่นอ
ลน่ชบน  ซึร่งอมเึรดหอาขนงก์ใเๆ เรัอต่ไขกอ ้

ข. สรคงนม (ไม่อ่นมอขนงขงอขนศสรคงนมแลบอหงืตไม่) ขนงคาขคนมจนขาขัสรคงนม ขนงขงออดนปตร
ศอังูออ่ดข็กาขัอต่สนธนงกอ ขนงข่ตขนงงบ นข ขนงขิเลบตม ขนงขฏิออัิ ขนงข่ตคอนมไม่สรข ขนงขขฎ 
ขนงลาขฮืตปตรขงอชนชก ขนงขงออบอร ขนงข่ตอิกนศขงงม หงืตขนงขต่กอดนลนของังข์สิก  

ป. าขังิขอัอินรธงงมชนอิออ่ไมด่ขิเปึก้ใกงตข ขอ่สิข (๒๐) ขอ  

ค. ขนงกัเหขาเรนกดข็กอรขอบ นร ขนงขิเรนกดข็กอรขอบ นร ขนงขงออบ อรหงืตข่ตคอนมไม่สรขโเข
แงรรนกหงืตใกานคตาอสนหขงงม  

ร. ตคัคอาขั งอดขเิ  

จ. โงคงอขนเหงืตขนงขขัขกัคอขคามโงคงอขนเ 

ฉ. ดหอาฉาขดฉิกออ่ขงออขอต่คอนมขลตเาขัปตรงอขขสร่ข๊นซธงงมชนอ ิ

ช. ขนงขงอขนศขฎหมนข ขงอขนศ งอดขอขข หงืตคดนสัร่ใเโเขงัฐขนล หก่อขรนกปตรงัฐหงืต ขขง. 
งอมอัร้ขนงออคอนมขฎหมนข ขงอขนศ งอดขอขข หงืตปบตจดนขเัใหม ่

๘.๓.๒ เหตกุารณ์หรือพฤตกิารณ์ต่อไปนีไ้ม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย 

ข. ขนงดขลอ่ขกแขลรสานงอลนเ งอมเึรขนงดขลอ่ขกแขลรต่ืกออ่มอผลขงออขโเขอนรองรหงืตอนรตบตม
อต่ตาขสรค์หงืตงนคนปตรแตลดต็กจอหงืตข๊นซธงงมชนอิ ตาขสรค์หงืตคน่ขงิขนงใกขนงใหบขงิขนง หงืต
คอนมสนมนงเใกขนงอดนขดนไงหงืตไเบ งัขตอังนผลอตขแอกออ่ก่นงตใจสดนหงัขขนงคบนแตลดต็กจอหงืต
ข๊นซธงงมชนอ ิ

ป. ขนงไมส่นมนงเชดนงอดริกหงืตลอดลขไมช่ดนงอดริกอนมใขแจบรคน่ขงิขนงดม่ืตเึรขดนหกเชดนงอ 

ค. ขนงใชบมนองขนงขรัคขัหงืตเดนดกิกขนงปตรงัฐขนล หกอ่ขรนกปตรงัฐ หงืต ขขง. ตกัดข็กผลจนขขนง
ออ่คูส่ญัญนฝ่นขใเๆไมข่ฏิขอัอินมขฎหมนข ขงอขนศหงืตปบตขรัคขัใเ 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๕๗ 

ร. ขนงไม่ตกามัอิ เตก ขึเ ไม่อ่ตหงืตปขนข งัขหงืตสั่รงอรัขขนงตกาญนอ ขนงตกามัอิหงืตขนงจเ
ออดขอขกโเขหกอ่ขงนชขนงหงืต ขขง. ตกัดก่ืตรจนขคูส่ญัญนฝ่นขออ่ไเบงัขผลขงออขไม่ใหบปบตมลูหงืต
เดนดกิกขนงอนมออ่ผูบขงอขตขขนงออ่ใชบคอนมงอมเังออรัตขน่รดหมนอสมแลองตขคตขคองขงออดน 

จ. ขนงชดนงาเดสอขหนข ขนงชดนงาเขขงง่ตร หงืตขนงไมอ่ดนรนกปตรดคง่ืตรจขังหงืตตาขขงก์ ตกัดขิเจนข: 

(๑). ขนงสขึหงตอนมขขอ ิ

(๒). ขนงไมจ่เัดองอขมดคง่ืตรจขัง ตาขขงก์หงืตตอไหล่สดนงตร อนมมนองฐนกออ่ผูบขงอขตขขนงออ่ใชบ
คอนมงอมเังออรัตขน่รดหมนอสมแลองตขคตขคองขงออดน 

(๓). ขนงใชบรนกผิเขงอดาอหงืตไมข่ฎิขอัอินมคูมื่ตใกขนงใชบรนกตขน่รดคง่รคงัเ 

(๔). ขนงใชบ รนก เูแลงัขษนหงืตซ่ตมขดนงารโเขไม่ ใชบ คอนมงอมัเงออัรตข่นรดหมนอสมแลอ
งตขคตขดขอ่ขรผูบขงอขตขขนงใกขิจขนงขงอดาอกัก้ 

ฉ. ดหอาขนงก์ใเออ่ดข็กผลมนจนขขนงจรใจขงองฤอิมิชตข หงืต ขนงขงออดนหงืตรเดอบกขนงขงออดนขนง
ตกัดข็กขนงขงอมนอดลิกดลต่ตขน่รงบ นขแงร  

ช. ดหอาขนงก์ใเออ่ ดขิเปึก้ตักดก่ืตรจนขขนงลอดมิเ ฝ่นฝืกหงืตไม่ขฏิขัอิอนมขฎหมนข งอดขอขข 
ขงอขนศหงืตคดนสัร่ปตรงัฐขนล หก่อขรนกปตรงัฐ หงืต ขขง. หงืตดร่ืตกไปแลอปบตขดนหกเใกขนงจเ
ออดขอขก ใขตกาญนอ ขนงตกามัอิหงืตคอนมขิกขตมออ่ตตขใหบ โเขงัฐขนล หก่อขรนกปตรงัฐหงืต 
ขขง. หงืตผูบ ใหบขงิขนง สญัญนหงืตปบตอขลรใเๆ หงืตอนมมนองฐนกหงืตคูมื่ตดง่ืตคอนมขลตเาขัออ่
จเัอดนโเขหกอ่ขรนกปตรงัฐ ขขง. หงืตผูบใหบสญัญน 

ซ. ขนงไม่สนมนงเจัเหนดริกอากหงืตขนงสกัขสกากอนรขนงดริกดง่ืตกดนมนใชบ ใกขนงข่ตสงบ นรหงืต
เดนดกิกรนกปตรอก 

๘.๓.๓ ดหอาสาเอิสขัอนมออ่งอขาไอบใกปบต ๘.๓.๑ ออ่ขงออขอต่ขาคคลเรัอต่ไขกอใ้หบเืตดข็กดหอาสาเอิสขั 

ข.  ผูบจเัหนหงืตจดนหกน่ขแตลดต็กจอใหบแข่ผูบใชบขงิขนงออ่ไเบงัขผลขงออข 

ป. ผูบจดนหกน่ข อเิอัร้ ขดนงารงัขษนหงืตซต่มขดนงารดคง่ืตรจขังหงืตตาขขงก์ใหบแข่ผูบ ใหบขงิขนง ผูบ ใชบ ขงิขนง ผูบ
ดช่ืตมอต่หงืต ดงืตปกสร่แตลดต็กจอออ่ไเบงัขผลขงออข 

ค. ผูบ งัขซืต้ หงืตผูบปกส่รข๊นซธงงมชนอิจนขผูบ ใชบขงิขนงหงืตผูบ ดช่ืตมอ่ตออ่ไเบ งัขผลขงออขใหบ เืตดข็กดหอา
สาเอิสขัออ่ผูบ ไเบงัขผลขงออขเรัขลน่อขลน่อตบนรไเบ 

๘.๓.๔ ผลกระทบของเหตุสุดวิสัย 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๕๘ 

๘.๓.๔.๑   ขาคคลออ่ไเบ งัขผลขงออขจนขดหอาสาเอิสขัแลอผลตกัดก่ืตรมนจนขดหอาเรัขล่นอจอไเบ งัขขนงผ่ตก
ขงกจนขขนงขฏิขอัหิกบนออ่อนมปบตขดนหกเกอห้งืตอนมสญัญนออ่ดขอ่ขอปบตรซึร่เขูขงออขอัร้หมเหงืตขนรสอ่ก   

๘.๓.๔.๒   ขาคคลออ่ไเบงัขผลขงออขจอไเบงัขขนงผต่กขงกจนขขนงขฏิขอัิอนมหกบนออ่ปตรอกองนขดอ่นออ่มอดหอา
สาเอิสขัแลอผลขงออขตกัดก่ืตรมนจนขดหอาเรัขล่นอ แอ่ขาคคลเรัขล่นออบตรเดนดกิกขนงอนมออ่ผูบขงอขตขขนง
ดขอ่ขรอกงึรขงออดนดง่ืตงอรขัดหอาสาเอิสขัแลอขงงดอนผลขงออขออ่จอดขิเปึก้ตกัดก่ืตรจนขดหอาเรัขล่นอดง่ืตใหบ
สนมนงเขลขัมนขฏิขอัหิกบนออ่ไเบ 

๘.๓.๔.๓   หนขดงืตปกส่รแตลดต็กจอไม่สนมนงเดปบนดออขขอ่นไเบหงืตไม่สนมนงเปกเ่นขแตลดต็กจอใกงอหอ่นร
ชอ่รดอลนสดนหงัขขนงงัขมตขแตลดต็กจอแลอปกเ่นขแตลดต็กจอดสง็จานขใกอนงนรดอลนอนมออ่ขดนหกเ ไม่อ่นเบอข
ดหอาออ่ผูบ ใหบขงิขนงหงืตดงืตปกส่รแตลดต็กจอดข็กผูบ ไเบ งัขผลขงออขจนขดหอาสาเอิสัขแลอผลปตรดหอาสาเอิสัข ผูบ
ใหบขงิขนงจอใชบคอนมงขนขนมอนมคอนมดหมนอสมแลอขงอสนกขขัผูบ ใชบขงิขนงงนขต่ืกดง่ืตแขบ ไปขดนหกเขนง
งัขมตขแตลดต็กจอใกช่อรงอขอดอลนดขบนสิข( ๙๐) อกัดง่ืตใหบผูบ ใชบขงิขนงสนมนงเอดนขนงปกเ่นขแตลดต็กจอไเบ
ดง่ืตขงงดอนขัญหนออ่ตนจจอดขิเปึก้ตักดก่ืตรจนขขนงส่รมตขข๊นซธงงมชนอิอบตรหขาเชอรัขดก่ืตรจนขไม่
สนมนงเงัขมตขแตลดต็กจอไเบอนมขดนหกเ 

๘.๓.๕ การแจ้งเหตุสุดวิสัย 

ดม่ืตดขิเดหอาสาเอิสัขปึก้ คู่สัญญนออ่ไเบ งัขผลขงออขอบตรแจบ รใหบคู่สัญญนฝ่นขต่ืกแอ่ลอฝ่นขออ่ก่นจอไเบ งั ข
ผลขงออขจนขขนงดขิเดหอาสาเอิสขัองนขอกัออออ่ขงออดนไเบอนมสมคอง โเขใหบงนขลอดตอขเดขอ่ขอขัขขนงดขิเ
แลอลขัษกอปตรดหอาสาเอิสขั งอขอดอลนออ่คนเหมนข (หนขสนมนงเขงอดมิกไเบอนมสมคอง) แลอขนงขฏิขอัิ
านงอหกบนออ่ปตรคูส่ญัญนออ่ไเบงัขผลขงออขออ่ไเบงัขผลขงออขจนขดหอาสาเอิสขั 

ข. หนขผูบ ปกส่รไเบ งัขผลขงออขจนขดหอาสาเอิสัข ผูบ ปกส่รอบตรส่รหกัรสืตแจบ รแข่ผูบ ส่รสิกคบนออ่ไเบ งัข
ผลขงออขจนขขนงผิเกเัานงอผขูงกัแลอคอนมงัขผิเชตขปตรผูบปกสร่ 

ป. หนขผูบส่รสิกคบน แลอ/หงืตลูขคบนปัก้ขลนขปตรผูบส่รสิกคบน แลอ/หงืตผูบ จัเหนสิกคบนปตรผูบส่รสิกคบน 
ไเบ งัขผลขงออขจนขดหอาสาเอิสขั ผูบส่รสิกคบนอบตรส่รหกรัสืตแจบรผูบปกส่รเึรสเนกขนงก์แลอขนงไม่
สนมนงเขฏิขอัิานงอหกบนออ่แลอคอนมงัขผิเชตขปตรอกไเบ  ซึ่รงอมไขเึรหลขัฐนกออ่ดขอ่ขอปบตรปตร
ดหอาสาเอิสขัจนขลขูคบนปัก้ขลนขแลอ/หงืตผูบจเัหนสิกคบนปตรผูบส่รสิกคบน แลอ/หงืตโงรรนกปตรผูบส่ร
สิกคบนดตร แลอหนขผูบ ปกส่รดช่ืตอ่นสเนกขนงก์เรัขล่นอดข็กดหอาสาเอิสัขออ่ขงออขอ่ตงอขขส่รใก
ออดลอัร้หมเหงืตส่อกหกึ่รส่อกใเ ผูบ ปกส่รจอแจบ รใหบ ผูบ ส่รสิกคบ นงนขต่ืกอัร้หมเออ่ตนจไเบ งัข
ผลขงออของนขเึรสเนกขนงก์เรัขลน่อ 

๘.๓.๖ การให้เหตุผลส าหรับเหตุสุดวิสัย 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๕๙ 

านงอหกบนออ่แลอคอนมงัขผิเชตขปตรคูส่ญัญนออ่ไเบ งัขผลขงออขจอไม่ไเบ งัขขนงขขดอบกอนมปบต ๘.๓.๒ หนข
คูส่ญัญนออ่ไเบงัขผลขงออข 

ข. ไม่ส่รงนขรนกโเขลอดตอขเดง่ืตแจบรใหบคู่สญัญนฝ่นขต่ืกองนขดขอ่ขอขัขสเนกออ่แลอดหอาผลปตรดหอา
สาเอิสขัานขใกขอ่สิขดต็เ (๒๑) อกักขัจนขอกัออ่ดขิเดหอาสาเอิสขั แลอหนขคูส่ญัญนออ่ไเบ งัขผลขงออข
ไม่ใหบปบตมูลออ่ดขอ่ขอปบตรออ่ไม่สนมนงเส่รไเบานขใกขอ่สิขดต็เ (๒๑) อกัโเขดง็อออ่สาเดอ่นออ่ดข็กไขไเบ 
หงืต 

ป. ไมส่นมนงเงิสจูก์ไเบอน่อกไเบใชบคอนมงขนขนมอัร้หมเดง่ืตจดนขเัผลปตรดหอาสาเอิสขั 

๘.๓.๗ ข้อพพิาทว่าด้วยเหตุสุดวิสัย 

ข. หนขคูส่ญัญนฝ่นขต่ืกคเัคบนกอน่ดหอาออ่คูส่ญัญนออ่ไเบ งัขผลขงออขแจบรกัก้มิใช่ดหอาสาเอิสขั คูส่ญัญน
ฝ่นขต่ืกอบตรอดนขนงคเัคบนกคูส่ญัญนออ่ไเบงัขผลขงออขานขใกสิข (๑๐) อกักขัจนขไเบ งัขแจบรเึรดหอา
เรัขลน่อ 

ป. หนขคู่สัญญนฝ่นขต่ืกไม่คัเคบนกดตนอนมออ่ขดนหกเใกปบ ต (ข) านขใกดอลนออ่ขดนหกเ จอเืตอ่น
คูส่ญัญนฝ่นขเรัขลน่อสลอสิอธิใกขนงคเัคบนก 

ค. หนขคู่สญัญนฝ่นขต่ืกข่ืกคดนคเัคบนกอ่ตคู่สญัญนออ่ไเบ งัขผลขงออขเรัขล่นอปบนรอบก คู่สญัญนอบตร
งอรขัปบตงิงนอานขใก สนมสิข (๓๐) อกั 

ร. หนขคูส่ญัญนไม่สนมนงเอขลรขักไเบ  ใหบงอรัขปบ ตงิงนออนมขงอขอกขนงงอรขัปบตงิงนอออ่งอขาใก
สญัญนคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงหงืตสญัญนสกขัสกาก อนมปบตขดนหกเขนงเดนดกิกขนงออ่งอขา
ใกปบตขดนหกเฉขขักอ ้

  

บทที่ ๙ การบอกเลิกตามสัญญาให้บริการ 

๙.๑ การสิน้สุดลงของสัญญาให้บริการ 

๙.๑.๑ คูส่ญัญนแอ่ลอฝ่นขตนจขตขดลิขสญัญนใหบขงิขนงไเบ โเขส่รคดนขตขขล่นอขนงดลิขสญัญนล่อรหกบน 
สนมสิข (๓๐) อกัแข่คูส่ญัญนตอขฝ่นขหกึร่ หนขดหอาสาเอิสขัไเบส่รผลขงออขอต่คูส่ญัญนตอขฝ่นขหกึ่ร แลอดหอา
เรัขล่นอเดนดกิกอิเอ่ตขักดข็กดอลนหข (๖) ดเืตก โเขส่รผลใหบคู่สัญญนฝ่นขออ่ไเบ งัขผลขงออขไม่สนมนงเ
ขฏิขอัอินมานงอผขูงกัหลขัปตรอกอนมสญัญนคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงไเบ  



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๖๐ 

๙.๑.๒ ดม่ืตคูส่ญัญนฝ่นขหกึ่รผิเกเัอนมสญัญนคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนง คูส่ญัญนฝ่นขออ่ไม่ผิเกเัมอ
สิอธิขตขดลิขสญัญนคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงอนมปัก้อตกโเขลอดตอขเออ่งอขาใกสญัญนเรัขล่นออนม
หลขัขนงเรัอต่ไขกอ ้

ข.  สร่หกรัสืตขตขขลน่อใหบแข่คูส่ญัญนฝ่นขออ่ผิเกเัซึร่งอขาขนงผิเกเัเรัขล่นอ 

ป.  หลรัจนขสร่หกรัสืตขตขขลน่อ ขงึขษนหนงืตง่อมขกัดง่ืตหนอนรตตขออ่ขตมงัขไเบอนมสมคองแข่
คูส่ญัญนฝ่นขออ่ไมผ่ิเกเั ดง่ืตแขบไปหงืตดขอขอขนขนงผิเกเัเรัขลน่อ แลอคูส่ญัญนฝ่นขออ่ผิเกเัอบตร
แขบไปหงืตดขอขอขนขนงผิเกเัเรัขลน่ออนมอนรตตขกัก้ 

ค.  หนขขนงผิเกเัไมไ่เบงัขขนงดขอขอขนหลรัจนขงอขอดอลนขงึขษนหนงืตหงืตไมไ่เบงัขขนงดขอขอขนจก
ดข็กออ่งตใจแข่คูส่ญัญนฝ่นขออ่ไมผ่ิเกเั คูส่ญัญนฝ่นขออ่ไม่ผิเกเัตนจสร่หกรัสืตขตขขล่นอใหบแข่
คูส่ญัญนฝ่นขออ่ผิเกเัโเขงอขาคอนมขงอสรค์ใกขนงขตขดลิขสญัญนคอนมสนมนงเใกขนง
ใหบขงิขนง 

ร.  สญัญนคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงจอสิก้สาเลรดม่ืตคงขขดนหกเงอขอดอลนออ่งอขาใกหกรัสืตขตข
ขลน่อคอนมขงอสรค์ใกขนงขตขดลิขสญัญนดอบกแอข่นงผิเกเัเรัขล่นอจอไเบงัขขนงดขอขอขนจกดข็ก
ออ่งตใจอนมสมคองปตรคูส่ญัญนฝ่นขออ่ไมผ่ิเกเัข่ตกคงขขดนหกเงอขอดอลนออ่งอขาเรัขลน่อ 

๙.๑.๓ สญัญนดช่ืตมอต่ แลอปบตอขลรแลอดร่ืตกไปขนงใชบอ่นดงืตจอสิก้สาเดม่ืตสญัญนใหบขงิขนงสิก้สาเลรไม่
อ่นเบอขดหอาใเข็อนม ขขดอบกคอนมงัขผิเชตขงอมเึรค่นดสอขหนขปตรคู่สัญญนออ่ดขิเปึก้ข่ตกขนงสิก้สาเปตร
สญัญนเรัขลน่อ 

 

บทที่ ๑๐  การเปิดเผยข้อมูล และข้อก าหนดการรักษาความลับ 

๑๐.๑ ทะเบียนข้อมูล 

ข.  ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัอดนออดขอขกปบตมลูดขอ่ขอขขัคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงอัร้หมเ 
คอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่กดนมนจเัสงงไเบ อัร้ใกสอ่กออ่ไเบจเัสงงไขแลบอแลอสอ่กออ่ขรัไมไ่เบ
จเัสงง  

ออดขอขกปบตมลูเรัขลน่อจอจเัอดนใกงูขแขขติดลคองตกิคส์ ซึร่ ขขง. หงืตผูบใชบขงิขนงมอสิอธิปต
ปบตมลูจนขผูบใหบขงิขนงไเบ  

ป.  ผูบใหบขงิขนงจอจเัอดนออดขอขกปบตมลูปตรผูบใชบขงิขนงแอล่องนขเรักอ :้ 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๖๑ 

(๑).  คอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่จเัสงงใหบแข่ผูบใชบขงิขนง 

(๒). ปบตมลูดขอ่ขอขขั Slot ออ่ไเบมอขนงจตรไอบแลบอแลอ Slot ออ่ดหลืตตขู่ 

(๓).  ขงิมนกแตลดต็กจอแลอขดนหกเขนงสร่มตขแตลดต็กจออนมออ่ขดนหกเใกแอล่อดเืตก 

(๔).  ขงิมนกแตลดต็กจอแลออกัออ่มอขนงงัขมตขแตลดต็กจอใกแอล่อดเืตก 

(๕).  ขงิมนกแตลดต็กจอออ่ไมม่อขนงงัขมตขอนมขดนหกเขนง แลอดหอาผลออ่ไมม่อขนงงัขมตข งอมอัร้
สิอธิใกขนงใชบขงิขนงแอกสอ่กออ่ขรัไมม่อขนงงัขมตข 

ออดขอขกปบตมลูอนมปบตกอจ้อจเัอดนใกงูขแขขติดลคองตกิคส์ ซึร่ดฉงนอ ขขง. มอสิอธิปตปบตมลูไเบ  

๑๐.๒ การเปิดเผยข้อมูล 

ผูบใหบขงิขนงอบตรดขิเดผขปบตมลูอนมหลขัดขกฑ์เรัอต่ไขกอด้ง่ืตคอนมโขง่รใสแลอดข็กธงงม 

๑๐.๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ 

ผูบใหบขงิขนงอบตรดผขแงง่ปบตมลูเรัอต่ไขกอใ้กดอ็ขไซอ์ดง่ืตสนธนงกอ 

ข.  ปบตมลูดขืต้รอบกดขอ่ขอขขัสเนกอแตลดต็กจอ ออ่อัร้ ขนงใหบขงิขนงปตรสเนกอ คอนมสนมนงเงอมใกขนง
ใหบขงิขนง แลอจาเดช่ืตมอต่ขขังอขขอต่สร่ข๊นซธงงมชนอิ  

ป.  สิอธิใกขนงใชบขงิขนงออ่ไเบจเัสงงแลบอ แลอสิอธิใกขนงใชบขงิขนงครดหลืตออ่งงบ ตมใหบขงิขนง [งนขช่ืต
ผูบใชบขงิขนงงงบ ตมสิอธิออ่ไเบงัขขนงจเัสงง] 

ค.  ตอังนคน่ขงิขนงอนมออ่ไเบงัขตกามอัจินข ขขง. 

ร.  แผกรนกใกขนงปขนขคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนง 

๑๐.๒.๒ การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้เช่ือมต่อ  

ผูบใหบขงิขนงอบตรดผขแงง่ปบตมลูเรัอต่ไขกอข้กดอ็ขไซอ์ดง่ืตผูบ ใชบขงิขนงแลอผูบ ดช่ืตมอต่ 

ข.  ขนงใชบขงิขนง 

(๑).  คอนมสนมนงเออ่ใชบจงิรแลอออ่ไมไ่เบใชบดม่ืตดออขขขขัสิอธิขนงใหบขงิขนงจเัสงงไขแลบอ แลอ
สิอธิขนงใหบขงิขนงออ่ขรัดหลืตตขู ่ใกสนมขอ ข่ตกหกบนดข็กงนขดเืตก งอมเึรงอเขัขนงใชบรนกงนข
ดเืตกสรูสาเแลออด่นสาเ แลอตอังนดฉลอ่ขปตรขนงใชบขงิขนงดข็กงนขขอ  

(๒).  คอนมงงบตมงอขอสัก้ใกขนงใหบขงิขนง 



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๖๒ 

(๓).  จดนกอกแตลดต็กจอออ่สร่มตขแลอตอังนขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิออ่สร่มตขจงิรใกดเืตกออ่แลบอ 

(๔). ขนงสลอสิอธิขนงใชบขงิขนงออ่จเัสงงไขแลบอแลอขนงซืต้ปนขสิอธิใกขนงขงิขนงใกอลนเงตร
ใกดเืตกออ่แลบอ 

(๕).  ขนงขรัคขัสร่มตขข๊นซธงงมชนอใิกดเืตกออ่แลบอ 

ป. ขนงซ่ตมขดนงารแลอขนงขิเหงืตรเใหบขงิขนง 

(๑).  แผกขนงซ่ตมขดนงารหงืตรนกอน่รๆ ออ่อนรแผกไอบซึร่ตนจขงออขอต่ขนงใหบขงิขนงใกขอ สญัญน
เเัไข งอมอัร้งอขอดอลนขนงเดนดกิกขนงแลอผลขงออขออ่ตนจดข็กไขไเบอต่ขนงใหบขงิขนง โเข
อบตรดผขแงง่ปบตมลูเรัขล่นอานขใกดเืตก อาลนคม ปตรแอล่อขอ แลอคอนมคืขหกบนใกงอหอน่รขนง
เดนดกิกขนง 

(๒).  ขนงขิเหงืตลเขนงใหบขงิขนงตกัดก่ืตรจนขขนงซ่ตมขดนงารโเขแจบรลอ่รหกบนใกงอขอดอลนสัก้
แลอคอนมคืขหกบนใกงอหอ่นรขนงเดนดกิกขนง 

(๓).  ดหอาปเัปบตร หงืตดหอาฉาขดฉิก คอนมคืขหกบนใกขนงแขบไปขัญหนแลองอขอดอลนออ่คนเอน่จอ
เดนดกิกขนงแขบไปขัญหนไเบแลบอดสง็จ  

(๔). ปบตมลูออ่จดนดข็กแข่ผูบปกสร่ดง่ืตใหบขนงสร่ข๊นซธงงมชนอดิข็กไขใกลขัษกอขลตเาขัแลอมอ
ขงอสิอธิานง 

ค.  ขนงปกเ่นขแตลดต็กจอแลอขนงสร่มตขข๊นซธงงมชนอิ 

(๑). ปบตมลูดขอ่ขอขขัขนงปกเ่นขแตลดต็กจอซึร่ตนจขงออขเึรขนงปกเ่นขแตลดต็กจอปตรผูบใชบขงิขนง
งนขต่ืก 

(๒).  ปบตมลูดขอ่ขอขขัสเนกอแตลดต็กจอ อน่ดงืตปกเ่นขแลองอขขสร่ข๊นซธงงมชนอิซึร่ตนจขงออขอต่
ขนงใชบขงิขนง ดชก่ ขนงชดนงาเดสอขหนข ดหอาสาเอิสขั ดข็กอบก 

ร.  ขนงดขิเดผขปบตมลูใหบแข่ผูบใชบขงิขนงดฉงนองนข 

ผูบใหบขงิขนงอบตรดผขแงง่ปบตมลูเรัอต่ไขกอข้กดอ็ขไซอ์ดง่ืตผูบ ใชบขงิขนง 

(๑).  ช่ืตดงืตปกสร่แตลดต็กจอ ขดนหกเขนงสร่มตข แลอขงิมนกแตลดต็กจอออ่จอสร่มตขใกแอล่อ
ชอ่รดอลน ใกงอขอดอลน ดขบนสิข (๙๐) อกัเเัไข 

(๒).  ขงิมนกข๊นซธงงมชนออิอ่จอจเัสร่ใหบแข่ผูบใชบขงิขนง ใกงอขอดอลน หกึร่ (๑) ดเืตกเเัไข 
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(๓).  ผูบใหบขงิขนงอบตรจเัอดนปบตมลูเรัขลน่อใกงูขดตขสนง ดม่ืตมอขนงงบตรปตซึร่ปบตมลูออ่จออบตร
ดผขแงง่อนมมนองน ๘๖ แหร่งงองนชขญัญอัิขนงขงอขตขขิจขนงงลรัรนกแลออนมปบต ๑๖ 
ปตร TPA Regime   

(๔).  ผูบใหบขงิขนงไมม่อหกบนออ่อบตรดผขแงง่ปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขัซึ่รผูบใหบขงิขนงมอหกบนออ่ออ่อบตรดข็ข
คอนมลขัอนมปบต ๑๐.๓ 

จ.  ขนงดขิเดผขปบตมลูใหบแข่ผูบ ดช่ืตมอต่ 

ผูบใหบขงิขนงอบตรใหบปบตมลูแข่ผูบขงอสรค์จอดช่ืตมอต่แลอผูบ ดช่ืตมอต่ออ่ดขอ่ขอปบตรขขัผูบใหบขงิขนงดง่ืต
อดนขนงศขึษนขนงดช่ืตมอต่ 

๑๐.๓ ข้อก าหนดการรักษาความลับ 

ข. ผูบใหบขงิขนงอบตรไมด่ขิเดผขปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขัออ่ไเบงัขจนขผูบปตใชบขงิขนง ผูบใชบขงิขนง ดงืตปกสร่
แตลดต็กจอ ผูบ ดช่ืตมอต่ หงืตดจบนหกบนออ่หงืตงกขัรนกใเปตรขาคคลเรัขลน่อ  กตขจนขปบตมลูออ่งอขาไอบ
ใกปบต ๑๐.๒ 

ป. ผูบใหบขงิขนงจอไเบงัขตกาญนอใหบดขิเดผขปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขัแข่งกขัรนกปตรอกดอน่กัก้ ปบตจดนขเักอ ้
ไมใ่ชบขขัปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขัใเออ่ไเบขลนขดข็กปบตมลูสนธนงกอโเขมิไเบดขิเจนขขนงขงออดนหงืต
ขนงลอดลขปตรผูบใหบขงิขนง 

ค. ผูบใหบขงิขนงอบตรใชบมนองขนงใกขนงขงิหนงจเัขนงใกตรค์ขงแลออนรดอคกิคดง่ืตจดนขเัขนงดปบนเึร
ปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขัแลอขนงขงอมอลผลปบตมลูเรัขลน่อไอบสดนหงัขงกขัรนกปตรอกออ่อบตรใชบปบตมลู
ออ่ดข็กคอนมลขัดง่ืตขนงอดนรนกดอน่กัก้ แลอผูบใหบขงิขนงอบตรเดนดกิกขนงใหบงกขัรนกปตรผูบ ใหบขงิขนง
ผขูงกัออ่อบตรขฎิขอัอินมหลขัขฎิขอัอิ่นเบอขจงงขนขงงกตรค์ขงปตรงกขัรนกแลอลขูจบนร 

ร. ผูบใหบขงิขนงแลองกขัรนกจอสนมนงเใชบปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขัใกรนกออ่ดขอ่ขอปบตรขขัขนงใหบขงิขนง
หงืตขนงอนรแผกออ่จอปขนขโคงรขนงออ่สเนกอแตลดต็กจอดอน่กัก้  

จ. ผูบใหบขงิขนงอบตรเดนดกิกขนงใหบ ดจบนหกบนออ่หงืตงกขัรนกปตรอกออ่ใชบปบตมลู ดข็ขงัขษนปบตมลูออ่ดข็ก
คอนมลขัมอขนงขฏิขอัิหกบนออ่แขขดข็กติสงอจนขดจบนหกบนออ่หงืตงกขัรนกใกตรค์ขงออ่สนมนงเดตืต้
ขงอโขชก์ใหบแข่ผูบปตใชบขงิขนง ผูบใชบขงิขนง ดงืตปกสร่แตลดต็กจอ ผูบ ดช่ืตมอต่ หงืตดจบนหกบนออ่หงืต
งกขัรนกใเปตรขาคคลเรัขล่นอ 

ฉ.  ผูบใหบขงิขนง แลองกขัรนกตนจดขิเดผขปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขัแข่: 

(๑). ขขง. หงืตหกอ่ขรนกปตรงัฐออ่ดขอ่ขอปบตร 
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(๒). ขาคคลอนมขอขญัญัอปิตรงงองนชขญัญัอขินงขงอขตขขิจขนงงลรัรนกแลอ TPA Regime  

(๓). ศนลออ่อบตรอเัสิกปบตงิงนองอหอน่รผูบใหบขงิขนง ผูบปตใชบขงิขนง หงืตผูบ ใชบขงิขนง หงืตผูบ ดช่ืตมอต่ 
หงืตขขง. งอมเึรออ่ขงึขษนออ่ดข็กผูบแอกปตรขาคคลเรัขลน่อใกขนงดหลน่กอ ้แลอผูบ ดชอ่ขอชนญออ่
ดขอ่ขอปบตรขขัปบตงิงนอ 

(๔). ผูบสตขขญัชอ โเขมอดร่ืตกไปอน่ผูบสตขขญัชออบตรผขูงกัอกอต่ขฎขนงงัขษนคอนมลขัใกลขัษกอ
ดเอขอขกั ซึร่ขดนหกเขนงคาบมคงตรปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขัใกลขัษกอออ่ดหมนอสม 

(๕). ผูบ งัขจบนร แลอผูบ งัขจบนรช่อร ออ่ขงึขษน แลอผูบ ดชอ่ขอชนญ (กตขดหกืตจนขใกคเอคอนม) ปตรผูบ
ใหบขงิขนง โเขมอดร่ืตกไปอน่ขาคคลเรัขลน่อผขูงกัอกอต่ขฎขนงงัขษนคอนมลขัออ่งัขขงอขกัขนง
คาบมคงตรปบตมลูสอ่กขาคคลใกลขัษกอดเอขอขกั ซึร่ขดนหกเขนงคาบมคงตรปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขัใก
ลขัษกอออ่ดหมนอสม แลอองนขดอน่ออ่ขาคคลเรัขล่นอไมม่อผลขงอโขชก์ปเัแขบรจนขคอนมสมังกัธ์
ปตรขาคคลเรัขลน่อขขัขงิษัอจเัหนแตลดต็กจอหงืตข๊นซธงงมชนอ ิหงืตขิจขนงใกดคงืต 

ช.  ผูบใหบขงิขนงตนจใชบปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขัดง่ืตออัเาขงอสรค์อนรสเิอ ิโเขมอดร่ืตกไปอน่ผูบ ใหบขงิขนงจอ
ไมส่นมนงเดขิเดผขออัอกปตรผูบปตใชบขงิขนง ผูบใชบขงิขนง หงืตผูบ ดช่ืตมอต่จนขปบตมลูอนรสเิออิอ่
เรัขลน่อ 

๑๐.๔ การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับ 

หนขผูบใหบขงิขนงดห็กอน่อกไม่สนมนงเขฏิขอัหิงืตขงงลาานงอผขูงกัใกขนงดผขแงง่ปบตมลูอนมปบต ๑๐.๒ ไเบ
ดก่ืตรมนจนขานงอผขูงกัไมใ่หบดขิเดผขปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขั ใหบผูบขงอขตขขนงแจบรใหบขขง.แลอขขง.จอ
อเัสิกอน่ปบตมลูเรัขลน่อเืตดข็กปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขัหงืตไม ่แลออเัสิกปตขดปอออ่ตกาญนอใหบผูบใหบขงิขนง
ดขิเดผขปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขัเรัขลน่อ 

ผูบใหบขงิขนงสเนกอแตลดต็กจอตนจดผขแงง่ปบตมลูดงิ่มดอมิอนมเาลขงิกิจปตรอกโเขอบตรดข็กไขอนมานงอผขูงกั
ปตรอกใกขนงงัขษนปบตมลูออ่ดข็กคอนมลขั 

 

บทที่ ๑๑ การเผยแพร่และการแก้ไขข้อก าหนด 

๑๑.๑ ขนงดผขแงง่ปบตขดนหกเ 

ก อกัออ่ผูบ ใหบขงิขนงจอดผขแงง่ ปบตขดนหกเกอซ้ึร่ไเบงัขตกามอัิจนข ขขง. ใกดอ็ขไซอ์ดง่ืตดผขแงง่ปบตมลู
ใหบแข่สนธนงกอแลอจอมอขนงขงอขนศปบตขดนหกเออ่มอขนงขงัขขงารแลอไเบงัขตกามอัจินข ขขง. 
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๑๑.๒ ขนงแขบไปปบตขดนหกเ 

ข.  ผูบใหบขงิขนงตนจปตใหบมอขนงแขบไปดงิ่มดอมิปบตขดนหกเกอใ้กดอลนใเข็ไเบ โเขผูบใหบขงิขนงตนจ
ขงึขษนหนงืตขขัผูบใชบขงิขนงแลอผูบ ดช่ืตมอต่ แลอสร่ขนงแขบไปดงิ่มดอมิออ่ดสกตงอมเึรปบตคิเดห็กปตร
ผูบใชบขงิขนงแลอ/หงืตผูบ ดช่ืตมอต่ใหบแข่ ขขง.ดง่ืตขนงตกามอัิ 

ป.  ใกขงกอออ่ ขขง. ดห็กอน่ปบตขดนหกเกอไ้มด่ข็กอนมมนองน ๘๑ ปตรงงองนชขญัญัอขินงขงอขตข
ขิจขนงงลรัรนกหงืต TPA Regime หงืตตนจมอขัญหนใกอนรขฎิขอัิหงืตดห็กอ่นปบตขดนหกเกอไ้ม่
สตเคลบตรขขัหลขัขนงออ่งอขาใก TPA Regime  ขขง. สนมนงเสัร่ใหบผูบใหบขงิขนงแขบไปขงัขขงาร
ปบตขดนหกเกอไ้เบ  

ค.  ผูบใชบขงิขนงหงืตผูบ ดช่ืตมอต่มอสิอธิดสกตขนงแขบไปดงิ่มดอมิปบตขดนหกเกอใ้กสอ่กออ่อกดขอ่ขอปบตรอต่ผูบ
ใหบขงิขนงไเบ  

ร.  ขนงแขบไปดงิ่มดอมิออ่ดสกตใหบแข่ ขขง. ตกามอั ิอบตรชอแ้จรดหอาผลสกขัสกากขนงปตแขบไปดงิ่มดอมิโเข
ลอดตอขเ 

จ.  หนขขนงแขบไปดงิ่มดอมิออ่ดสกตไเบงัขขนงตกามอัจินข ขขง. ผูบ ใหบขงิขนงอบตรดผขแงง่ปบตขดนหกเฉขขั
สมขงูก์แลอสอ่กออ่ไเบงัขขนงแขบไปดงิ่มดอมิขกดอ็ขไซอ์ดง่ืตดผขแงง่ปบตมลูใหบสนธนงกอ  

ฉ.  ใหบใชบปบตขดนหกเกอ ้แลอปบตขดนหกเออ่มอขนงแขบไปดงิ่มดอมิขขัผูบปตใชบขงิขนง  ผูบใชบขงิขนง แลอผูบ
ดช่ืตมอต่อาขงนข  

 

บทที่  ๑๒  ความเท่าเทยีมในการให้บริการแก่กจิการในเครือ 

๑๒.๑ ความเท่าเทียมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

ข. ผูบใหบขงิขนงอบตรเดนดกิกขนงดง่ืตใหบมัก่ใจอน่ผูบ ใชบขงิขนงอาขงนขงอมอัร้ขิจขนงใกดคงืตปตรผูบใหบขงิขนง
จอไเบงัขสิอธิแลอขงอโขชก์ใกขนงใชบขงิขนงสเนกอแตลดต็กจอตขน่รดอน่ดออขมขกั 

ป. ผูบใหบขงิขนงอบตรแสเรใหบดห็กอ่นผูบใชบขงิขนงอาขงนขงอมอัร้ขิจขนงใกดคงืตปตรผูบใหบขงิขนงจอไเบงัข
ปบตมลูดขอ่ขอขขัคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่สนมนงเใชบไเบแลอไเบงัขขนงจเัสงงคอนมสนมนงเ
ใกขนงใหบขงิขนงออ่สนมนงเใชบไเบตขน่รดอ่นดออขมขกั 

ค. ผูบใหบขงิขนงจอดขิเดผขปบตมลูดขอ่ขอขขัขงิขนงออ่ใหบแขขิ่จขนงใกดคงืตดช่กดเอขอขกัขขัปบตมลูปตร
ผูบใชบขงิขนงหงืตผูบปตใชบขงิขนงต่ืกๆอนมปบตขดนหกเกอ ้
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๖๖ 

ร. ผูบใหบขงิขนงจอขฏิขอัอินมหลขัดขกฑ์ขนงขฏิขอั ิ(Code of Conduct) ดง่ืตใหบคอนมมัก่ใจอน่ขิจขนง
ใกดคงืตปตรผูบใหบขงิขนงจอไมไ่เบงัขขงอโขชก์ดหกืตผูบ ต่ืกใกขนงปตใชบหงืตดช่ืตมอต่งอขขสร่ข๊นซ
ธงงมชนอหิงืตสเนกอแตลดต็กจอ 

 

บทที่ ๑๓ วิธีการระงับข้อพพิาท 

๑๓.๑  วิธีการระงับข้อพพิาทอย่างฉันท์มิตร 

หนขมอปบตงิงนอดขิเปึก้งอหอ่นรผูบใหบขงิขนง ผูบปตใชบขงิขนง ผูบใชบขงิขนงแลอผูบ ดช่ืตมอต่ใกดง่ืตรดขอ่ขอขขั
ปบตขดนหกเกอห้งืตสญัญน  

ข.  คูส่ญัญนอบตรงขนขนมงอรขัปบตงิงนอตข่นรฉกัอ์มิองข่ตกานขใกดอลนออ่ดหมนอสม  

ป.  ใกขงกอออ่ดขิเปบตงิงนอใกอนรดอคกิคหงืตเบนกขนงดริก  คูส่ญัญนอัร้สตรฝ่นขตนจอขลรง่อมขกัดง่ืต
สร่ปบตงิงนอเรัขลน่อใหบแข่ผูบ ดชอ่ขอชนญอเัสิก 

ค.  หนขคูส่ญัญนไมส่นมนงเงอรขัปบตงิงนอปตรอกไเบตข่นรฉกัอ์มิองหงืตไมส่นมนงเอขลรขกัดง่ืตสร่
ปบตงิงนอใหบแข่ผูบ ดชอ่ขอชนญอเัสิก คูส่ญัญนฝ่นขใเฝ่นขหกึ่รมอสิอธิออ่จอปตใหบ ขขง.อิกิจฉขัปบต
งิงนออนมปบต ๑๓.๒ 

๑๓.๒  การระงับข้อพพิาทโดย กกพ. 

ดม่ืตมอขนงสร่ปบตงิงนอใหบขขง. ขขง.จองิจนงกนแลออิกิจฉขัปบตงิงนออนมปบตขรัคขัหงืตปบตขดนหกเปตร
คกอขงงมขนงขดนขขัขิจขนงงลรัรนกอน่เบอขหลขัดขกฑ์ อิธอขนง แลอดร่ืตกไปใกขนงข่ืกปบตงิงนอแลอขนง
งิจนงกนอิกิจฉขัปบตงิงนองอหอน่รผูบ งัขใขตกาญนอ ง.ศ. ๒๕๕๕  

  



   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๖๗ 

เอกสารแนบท้าย ๑ 

ดตขสนงแขขฟตง์มแกข TPA Code  

๑. หกรัสืตแจบรดจอจดนกรปตใชบขงิขนงขงกอออ่ปขนขคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนง 
๒. หกรัสืตแจบรดจอจดนกรปตใชบขงิขนงขงกอคอนมสนมนงเใหบขงิขนงออ่ดหลืตตขู่ 
๓. หกรัสืตปตรผูบใหบขงิขนงแจบรขงิมนกคอนมสนมนงเใกขนงใหบขงิขนงออ่ไเบงัขจเัสงง 
๔. หกรัสืตปตรผูบใชบขงิขนงปตโตกสิอธิแลอหกบนออ่อนมสญัญน 
๕. หกรัสืตปตรผูบใหบขงิขนงแจบรขืกขกัขนงโตกสิอธ์ิแลอหกบนออ่อนมสญัญน 
๖. หกรัสืตปตดช่ืตมอต่สเนกอปตรผูบปตดช่ืตมอต่ 
๗. งูขแขขสญัญนใหบขงิขนงมนองฐนก 
๘. งูขแขขสญัญนดช่ืตมอต่มนองฐนก 
๙.  งูขแขขหกรัสืตคดน้ขงอขกัปตรธกนคนง/หงืต standby letter of credit 


