การเปลี่ยนแปลงความถี่การประเมินคาขอและ
กาหนดการขอใช้สิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการ
1. ผูใ้ ช้บริการสามารถยืน่ คาร้องขอใช้สทิ ธิฯ ได้ตลอดเวลา
2. ปรับเพิม่ ความถีก่ ารประเมินคาขอใช้สทิ ธิความสามารถในการให้บริการ ประเภทสัญญาระยะยาวและระยะกลาง จากทุกปี
เป็ นทุกไตรมาส ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดใน Website ของผูใ้ ห้บริการ ดังนี้
• ประเภทสิทธิระยะยาว กาหนดการประเมินคาขอ ในทุกเดือน ม.ค., เม.ย., ก.ค., ต.ค. และ
• ประเภทสิทธิระยะกลาง กาหนดการประเมินคาขอ ในทุกเดือน มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.
3. พิจารณาตาม First Come First Serve
4. เริม่ เปลีย่ นแปลงตัง้ แต่ประกาศวันที่ 15 พ.ค. 61 เป็ นต้นไป
ประกาศ 15 พ.ค. 61
ประเมินคาขอประเภทสัญญาระยะยาวและระยะกลาง ทุกไตรมาส

หลักการ
(ตัวอย่าง)
ประเภท
ของสัญญา

Long term
firm

อายุ
สัญญา

> 5 ปี

Medium term
>1 - 5 ปี
firm

กาหนดยืน่ คาขอ
เริม่ จากวันทีป่ ระกาศ
ถึง
31 ม.ค. Y (31 ม.ค. 62)
30 เม.ย. Y (30 เม.ย. 62)
31 ก.ค. Y (31 ก.ค. 61)
31 ต.ค. Y (31 ต.ค. 61)
31 มี.ค. Y (31 มี.ค. 62)
30 มิ.ย. Y (30 มิ.ย. 62)
30 ก.ย. Y (30 ก.ย. 61)
30 ธ.ค. Y (30 ธ.ค. 61)

ประกาศผล
15 มี.ค. Y (15 มี.ค. 62)
15 มิ.ย. Y (15 มิ.ย. 62)
15 ก.ย. Y (15 ก.ย. 61)
15 ธ.ค. Y (15 ธ.ค. 61)
15 พ.ค. Y (15 พ.ค. 62)
15 ส.ค. Y (15 ส.ค. 62)
15 พ.ย. Y (15 พ.ย. 61)
15 ก.พ. Y+1 (15 ก.พ. 62)

ช่วงวันทีเ่ ริม่ ใช้สทิ ธิ
1 ก.ค. Y
1 ต.ค. Y
1 ม.ค. Y+1
1 เม.ย. Y+1
1 ก.ค. Y
1 ต.ค. Y
1 ม.ค. Y+1
1 เม.ย. Y+1

– 30 มิ.ย. Y+3 (1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 65)
– 30 ก.ย. Y+3 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 65)
– 31 ธ.ค. Y+4 (1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 64)
– 31 มี.ค. Y+4 (1 เม.ย. 62 – 31 มี.ค. 65)
– 30 มิ.ย. Y+3 (1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 65)
– 30 ก.ย. Y+3 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 65)
– 31 ธ.ค. Y+4 (1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 64)
– 31 มี.ค. Y+4 (1 เม.ย. 62 – 31 มี.ค. 65)

ทัง้ นีมร่้ยวงมระหว่
ั คงพิาจง กฟผ.-ปตท.
ารณาการจองใช้
สทิ ธิบตริกามประเภทสั
Short(10term
ทุกเดือน ตาม TPA Code – ไม่เปลีย่ นแปลง
ประชุ
หารือเรือ่ งการใช้
ารระบบส่งก๊าซฯ ญ
ของญา
บมจ.ปตท.
พ.ค. 2561)

