เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม เพื่อส่งเสริมการแข่งขันการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม พร้อมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน ทั้งด้านอัตราค่าบริการและ
คุณภาพการให้บริการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) และมาตรา ๘๑ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง ข้อบังคับ
ว่าด้วยการจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจี
แก่บุคคลที่สาม พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถานีแอลเอ็นจี” หมายความว่า สถานีที่ให้บริการรับ เก็บรักษา แปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
จากของเหลวเป็นก๊าซ และส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ท างท่ อ ผ่ า นระบบส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละผู้ รั บ
ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ จัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้
หรือ เชื่อ มต่อ ระบบส่ง ก๊า ซธรรมชาติห รือ สถานีแ อลเอ็น จีต ามที่กํา หนดไว้ใ นมาตรา ๘๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบกิจ การพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใ น
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี
แอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม

บทที่ ๑ บทนํา

๒

บทที่ ๒ วัตถุประสงค์และหลักการ

๒

บทที่ ๓ คําจํากัดความ

๓

บทที่ ๔ ขอบเขตของ TPA Code

๖

บทที่ ๕ สิทธิและหน้าที่

๖

บทที่ ๖ เนื้อหาในTPA Code สําหรับระบบส่งก๊าซธรรมชาติ

๗

บทที่ ๗ เนื้อหาในTPA Code สําหรับสถานีแอลเอ็นจี

๙

บทที่ ๘ การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ

๑๑

บทที่ ๙ การคืนสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการ

๑๒

บทที่ ๑๐ การซื้อขายความสามารถในการให้บริการ

๑๓

บทที่ ๑๑ การเสียสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการ (Use-It-Or-Lose-It)

๑๓

บทที่ ๑๒ การบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติ

๑๓

บทที่ ๑๓ การศึกษาการเชื่อมต่อ

๑๔

บทที่ ๑๔ ความเท่าเทียมในการให้บริการแก่กิจการในเครือ

๑๕

บทที่ ๑๕ ค่าบริการ

๑๕

บทที่ ๑๖ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

๑๕

บทที่ ๑๗ การพิจารณาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

๑๖

บทที่ ๑๘ การปรับปรุงแก้ไข TPA Code

๑๖

บทที่ ๑๙ อื่นๆ

๑๖

๑

บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕o (พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงานฯ)
มาตรา ๘o กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องประกอบกิจการพลังงานอย่างเป็น
ธรรม จะเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมิได้ และ มาตรา ๘๑ กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่าย
พลั ง งานต้ อ งยิ น ยอมให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การพลั ง งานรายอื่ น ใช้ ห รื อ เชื่ อ มต่ อ ระบบ
โครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศกําหนด
๑.๒ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติข้างต้นอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๑) และ ๘๑ วรรค ๒ (๖) พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงานฯ กกพ. ได้จัดทําข้อบังคับว่าด้วยการจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime : TPA Regime)
๑.๓ ผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติที่มีระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และผู้รับใบอนุญาตเก็บ
รักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซที่มีสถานีแอลเอ็นจี จะต้องประกาศข้อกําหนด
เกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third
Party Access Code : TPA Code) ทั้งนี้ TPA Code ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ระบุ
ไว้ใน TPA Regime ฉบับนี้
๑.๔ ผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและ
แปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซจะต้องยื่น TPA Code ของตนต่อ กกพ. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้
๑.๕ ผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติที่มีระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และผู้รับ
ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซที่มีสถานีแอลเอ็นจี ที่ดําเนินการ
อยู่แล้วในปัจจุบันจะต้องยื่น TPA Code ภายใน ๖ เดือน หลังจากที่ TPA Regime ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
และภายในระยะเวลา ๓ เดือนหลั งจากการทดสอบระบบก่ อนเริ่ม ดําเนินงานจริ งในกรณี ที่เป็นผู้รั บ
ใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติและผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปร
สภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซที่มีระบบส่งก๊าซธรรมชาติ หรือสถานีแอลเอ็นจีรายใหม่
บทที่ ๒ วัตถุประสงค์และหลักการ
๒.๑ เพื่อกําหนดข้อบังคับว่าด้วยการจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม สําหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซ
ธรรมชาติและผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทํา TPA Code ภายใต้ TPA Regime ฉบับนี้
๒.๒ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม
(TPA Code) ที่จัดทําภายใต้ TPA Regime ฉบับนี้ จะต้องสอดคล้องกับหลักการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘๑
แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงานฯซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ก. ไม่กระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบพลังงาน
ข. ไม่ทําให้ผู้ใช้พลังงานและส่วนรวมเสียประโยชน์
๒

ค. ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น
ง. ข้อกําหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มีการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายพลังงานต้องชัดเจนมีความเป็นไปได้
ในทางเทคนิค และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานเกินควร
จ. มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานและผู้ให้ใช้
หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานที่ชัดเจน
ฉ. ลักษณะอื่นตามที่ กกพ. ประกาศกําหนด
ข้อกําหนดตามวรรคหนึ่งต้องไม่ทําให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานเสียประโยชน์หรือเกิด
ความเสียเปรียบในการแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น
๒.๓ โดยคํานึงถึงสิทธิที่มีอยู่เดิมของผู้ประกอบกิจการพลังงาน จึงกําหนดให้ TPA Regime ฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับ
กับ Grandfathered Basis
๒.๔ ในการกําหนด TPA Regime นี้ กกพ. ได้คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงานฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน ทั้งทางด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ
ข. ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อํานาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการ
พลังงาน
ค. ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่มีการ
เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ง. ส่งเสริมการให้ประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาต และ
ผู้ใช้พลังงาน
บทที่ ๓ คําจํากัดความ
“กิจการพลังงาน” หมายถึง กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการระบบโครงข่ายพลังงาน
“กิจการก๊ าซธรรมชาติ ”
หมายถึง การขนส่งก๊ าซธรรมชาติทางท่อผ่ านระบบส่ งก๊ าซธรรมชาติ
การเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ การจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ หรือ
การค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่รวมถึงการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
ในภาคขนส่ง
“ก๊าซธรรมชาติ” หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ ที่มีสภาพเป็น
ก๊าซหรือของเหลว
“ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ” หมายถึง ระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ
“ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ” หมายถึง ระบบท่อที่ใช้ในการรับก๊าซธรรมชาติจากจุดซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
และส่งก๊าซธรรมชาติไปถึงจุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ หรือระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติหรือโรงไฟฟ้าของการ

๓

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดอันเป็น
สิ่งจําเป็นในการรับและส่งก๊าซธรรมชาติ
“บริการของระบบส่งก๊าซธรรมชาติ”
ธรรมชาติและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายถึง บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซ

“แอลเอ็นจี” (Liquefied Natural Gas: LNG) หมายถึง ก๊าซธรรมชาติที่มีสภาพเป็นของเหลว
“สถานีแอลเอ็นจี” (LNG Terminal) หมายถึง สถานีที่ให้บริการรับ เก็บรักษา แปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
จากของเหลวเป็นก๊าซ และส่งก๊าซธรรมชาติ เข้าสู่ระบบส่งก๊าซธรรมชาติรวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
“บริการของสถานี” หมายถึง บริการที่ดําเนินการโดยสถานีแอลเอ็นจี ซึ่งรวมถึงการให้บริการรับ
เก็ บรักษา แปรสภาพก๊ าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ และส่งก๊าซธรรมชาติ เข้าสู่ระบบส่ งก๊าซ
ธรรมชาติหรือระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
“กกพ.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
“กิจการในเครือ” หมายถึง บุคคล บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์กับผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษา
และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ในฐานะ
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ดังนี้
ก. มีอํานาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่
ข. เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลว
เป็นก๊าซเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของหุ้นที่ออกชําระแล้ว
“บุคคลที่สาม” (Third Party) หมายถึง บุคคลที่ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจี
ซึ่งไม่ใช่ผู้ให้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจีนั้น
“ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
“ผู้ให้บริการสถานี” หมายถึง ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจี
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ที่ได้รับการจัดสรร
ความสามารถในการให้บริการ
“ผู้เชื่อมต่อ” หมายถึง ผู้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติหรือผู้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง
ที่มีความประสงค์ที่จะเชื่อมต่อทางกายภาพกับระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจี แต่ไม่รวมผู้ใช้
ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์รายบุคคล
“สินทรัพย์เพื่อการเชื่อมต่อ” หมายถึง สินทรัพย์ที่ใช้สําหรับการเชื่อมต่อระหว่างผู้เชื่อมต่อกับระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจีและเป็นสินทรัพย์ที่จํากัดการใช้เฉพาะผู้เชื่อมต่อรายนั้นเท่านั้น
๔

“ค่าบริการ” หมายถึง อัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติ หรือสถานีแอลเอ็นจี
“ค่าบริการที่ได้รับการอนุมัติ” หมายถึง อัตราค่าบริการ หรือค่าบริการที่ กกพ. ให้ความเห็นชอบแล้ว
“ค่าบริการในการบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติ” (Balancing Charge) หมายถึง ค่าบริการ หรือ ราคา ที่คํานวณ
จากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคําสั่ง Instructed Flows
“ความสามารถในการให้บริการ” หมายถึง ศักยภาพของระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจีในการ
ให้บริการของระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือบริการของสถานีแอลเอ็นจี ซึ่งระบุเป็นปริมาณก๊าซธรรมชาติสูงสุด ณ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
“สัญญาการใช้ความสามารถในการให้บริการ” หมายถึง สัญญาที่ระบุปริมาณ ความสามารถในการ
ให้บริการ ระยะเวลาในการใช้ความสามารถในการให้บริการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้ความสามารถใน
การให้บริการที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริการ
“First–Come-First Served Basis” หมายถึง การจัดสรรความสามารถในการให้บริการตามลําดับคําขอ
ที่ได้รับอนุมัติ
“Grandfathered” หมายถึ ง สิ ท ธิ ที่ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารมี อ ยู่ ต ามสั ญ ญาซื้ อขายก๊ า ซธรรมชาติ ข้อ ผู กพั น หรื อ
ข้อตกลงการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ข้อผูกพันหรือข้อตกลงการใช้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี
แอลเอ็นจีที่มีอยู่เดิม ก่อนที่ TPA Code มีผลบังคับใช้
“คําสั่ง Instructed Flows” หมายถึง คําสั่งเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งเข้า และ/หรือจ่าย
ออกจากระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจีโดยผู้ให้บริการเพื่อให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งเข้า
และ/หรือจ่ายออกทั้งหมดสมดุลกัน
“Use-It-Or-Lose-It” หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการเสียสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการส่วนที่
ผู้ใช้บริการได้รับการจัดสรรเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้ ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกําหนด
“TPA” หมายถึง Third Party Access หรือ สิทธิของบุคคลที่สามในการขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซ
ธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจี
“TPA Code” หมายถึง Third Party Access Code หรือ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สามที่จัดทําขึ้นภายใต้ TPA Regime ฉบับนี้
“TPA Regime” หมายถึง Third Party Access Regime หรือ ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทําข้อกําหนด
เกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม
๕

บทที่ ๔ ขอบเขตของ TPA Code
๔.๑ TPA Code ต้องระบุขอบเขตทางกายภาพของระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจีที่ TPA Code ฉบับ
นั้นๆ มีผลบังคับใช้
๔.๒ ในการจัดสรรความสามารถในการให้บริการ การบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติ การคํานวณค่าบริการ และ
การกําหนดรายละเอียดคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ผู้ให้บริการอาจแบ่งพื้นที่ (Zone) การให้บริการระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติเป็นสองพื้นที่หรือมากกว่านั้น อย่างถาวรหรือเฉพาะบางกรณี โดยจะต้องระบุและอธิบายถึง
เหตุผลของการแยกพื้นที่การให้บริการดังกล่าวไว้ใน TPA Code ที่เกี่ยวข้องด้วย
บทที่ ๕ สิทธิและหน้าที่
๕.๑ กกพ. มีอํานาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ TPA Code ดังนี้
ก. ให้ความเห็นชอบ TPA Code
ข. สั่งให้ผู้ให้บริการแก้ไขหรือปรับปรุง TPA Code เมื่อเห็นว่า TPA Code ไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๑ แห่ง
พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงานฯ และ TPA Regime ฉบับนี้
ค. ตรวจสอบและพิจารณาระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก TPA Code ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
TPA Regime ฉบับนี้
ง. ตรวจสอบกรณีที่มีการปฏิเสธการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือการใช้สถานีแอลเอ็นจีที่
อยู่ภายใต้ TPA Code
๕.๒ ผูใ้ ห้บริการมีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ TPA Code ดังนี้
ก. ยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้ หรือผู้เชื่อมต่อทําการเชื่อมต่อกับระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจี
โดยจะต้องไม่ได้รับความเสียหายทางกายภาพหรือทางการเงินในการทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ จาก
พันธะที่จะต้องเปิดให้เชื่อมต่อและใช้ระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจีของตน
ข. จัดทํา เผยแพร่ และแก้ไขปรับปรุง TPA Code ให้สอดคล้องกับ TPA Regime ฉบับนี้ เพื่อระบุ
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการใช้ระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจีของตน
ค. ให้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจีตามที่กําหนดใน TPA Code
๕.๓ ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ TPA Code ดังนี้
ก. ใช้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อการส่งก๊าซธรรมชาติ หรือใช้บริการสถานีแอลเอ็นจีเพื่อรับ เก็บรักษา
แปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซและส่งก๊าซธรรมชาติ เข้าสู่ระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือ
ระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ข. ปฏิบัติตาม TPA Code ที่ผู้ให้บริการได้จัดทําขึ้นในการใช้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจี
ค. ชําระค่าบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจี และสําหรับ
ความสามารถในการให้บริการที่ได้รับการจัดสรร ไม่ว่าจะมีการใช้หรือไม่ก็ตาม
ง. ยื่นคําร้องขอให้ผู้ให้บริการขยายความสามารถในการให้บริการของระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจี

๖

๕.๔ ผู้เชื่อมต่อมีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ TPA Code ดังนี้
ก. เชื ่ อ มต่ อ ระบบส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ห รื อ สถานี แ อลเอ็ น จี เ พื่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ เ ข้ า หรื อ รั บ ก๊ า ซ
ธรรมชาติจากระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานี แ อลเอ็ น จี นั้น
ข. ปฏิบัติตาม TPA Code ที่ผู้ให้บริการได้จัดทําขึ้นในการใช้บริการที่กล่าวข้างต้น
บทที่ ๖ เนื้อหาใน TPA Code สําหรับระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
การจัดทํา TPA Code สําหรับระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ภายใต้ TPA Regime ฉบับนี้ จะต้องระบุถึงการ
เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อ ข้อกําหนดในการเก็บรักษาความลับ และขั้นตอนการพิจารณา
ไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาท
TPA Code สําหรับระบบส่งก๊าซธรรมชาติตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยข้อกําหนดรวมถึง
เนื้อหาดังต่อไปนี้
๖.๑ ข้อกําหนดการใช้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Code)
ก. ขอบเขตของ TPA Code
ข. หน้าที่ของผู้ให้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติและผู้ใช้บริการ
ค. การยื่นคําขอใช้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(๑) เกณฑ์ขั้นพื้นฐานทางด้านเทคนิคและการเงินของผู้ใช้บริการ
(๒) ข้อกําหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการค้ําประกันของผู้ใช้บริการ
(๓) รายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นขอใช้ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(๔) ขั้นตอนการยื่นคําขอใช้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(๕) การพิจารณาอนุญาตการใช้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(๖) ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการใช้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
ง. การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ
(๑) การกําหนดจุดส่งก๊าซธรรมชาติ เข้า-ออกเพื่อทําการจัดสรรความสามารถในการให้บริการ
(๒) การระบุความสามารถในการให้บริการทั้งหมด
(๓) การระบุความสามารถในการให้บริการที่จัดสรรไปแล้วและที่ยังเหลืออยู่
(๔) การจัดสรรความสามารถในการให้บริการที่ยังเหลืออยู่ให้แก่สญ
ั ญาการใช้ความสามารถในการ
ให้บริการแต่ละประเภท (ระยะสั้น/ระยะกลาง/ระยะยาว)
(๕) การประกาศความสามารถในการให้บริการที่ยังเหลืออยู่ตามประเภทสัญญาการใช้ความสามารถ
ในการให้บริการอย่างน้อยปีละครั้ง
(๖) การรับคําขอใช้ความสามารถในการให้บริการที่ยังเหลืออยู่จากผู้ใช้บริการ
(๗) การจัดสรรความสามารถในการให้บริการที่ยังเหลืออยู่ให้กับผู้ใช้บริการ
(๘) การสละสิทธิโดยสมัครใจของผู้ใช้บริการในการใช้ความสามารถในการให้บริการที่ได้รับการจัดสรร
(๙) การเสียสิทธิของผู้ใช้บริการในการใช้ความสามารถในการให้บริการที่ได้รับการจัดสรรตามข้อผูกพัน
Use-It-Or-Lose-It
(๑๐) การซื้อขายความสามารถในการให้บริการระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน
๗

จ. ข้อกําหนดด้านเทคนิค
(๑) ข้อกําหนดด้านเทคนิคและมาตรฐานสําหรับการใช้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(๒) ข้อเสนอของผู้ให้บริการ เกี่ยวกับช่วงคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ (Range of Gas Specifications)
ที่เหมาะสม และข้อกําหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ฉ. การขยายความสามารถในการให้บริการของระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(๑) หน้าที่ของผู้ให้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติและผู้ใช้บริการ
(๒) การพิจารณาความจําเป็นที่จะต้องมีการขยายความสามารถในการให้บริการของระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(๓) ขั้นตอนสําหรับผู้ใช้บริการในการยื่นคําร้องขอให้มีการขยายความสามารถในการให้บริการของ
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(๔) การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายในการอนุญาตการขยายความสามารถในการให้บริการของ
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(๕) ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการขยายความสามารถในการให้บริการของระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(๖) การคืนทุนพร้อมทั้งผลกําไรที่เหมาะสม จากส่วนของการขยายความสามารถในการให้บริการของ
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
๖.๒ ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ (Connection Code)
ก. หน้าที่ของผู้ให้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติและผู้เชื่อมต่อ
ข. การยื่นคําขอเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(๑) เกณฑ์ขั้นพื้นฐานทางด้านเทคนิคและการเงินของผู้เชื่อมต่อ
(๒) เอกสารที่ต้องส่งเพื่อประกอบการพิจารณาและอนุญาตการเชื่อมต่อ
(๓) ขั้นตอนการยื่นคําขอเชื่อมต่อ
(๔) ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตการเชื่อมต่อ
(๕) ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการเชื่อมต่อ
ค. การวางแผนทางการเงิน
(๑) แหล่งเงินทุนสําหรับสินทรัพย์เพื่อการเชื่อมต่อ
(๒) การถือครองสินทรัพย์เพื่อการเชื่อมต่อ
(๓) การคืนทุนในส่วนสินทรัพย์เพื่อการเชื่อมต่อ
(๔) ค่าบริการต่างๆ สําหรับสินทรัพย์เพื่อการเชื่อมต่อ
ง. ข้อกําหนดด้านเทคนิคและมาตรฐาน
๖.๓ ข้อกําหนดการปฏิบัติการระบบส่งก๊าซธรรมชาติ (Operations Code)
ก. การปฏิบัติการ
(๑) การวางแผนซ่อมบํารุงรักษา
(๒) การแจ้งปริมาณก๊ าซธรรมชาติ และช่วงเวลา ที่ ต้องการขอใช้ ความสามารถในการให้บริ การ
(Nomination of capacity) โดยผู้ใช้บริการ
(๓) การบริหารจัดการเมื่อระบบมีปัญหา รวมถึงกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน และการจัดลําดับการลดการส่ง
ก๊าซธรรมชาติ
(๔) การจัดการก๊าซธรรมชาติค้างในท่อ (Line pack Management)
๘

(๕) การบริการจัดการปริมาณก๊าซธรรมชาติ ทีห่ ายไปในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ
และในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Shrinkage gas)
ข. การบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติในระบบส่งก๊าซธรรมชาติ (Balancing)
(๑) หน้าที่ในการบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติ
(๒) การกําหนดความไม่สมดุล และช่วงความคลาดเคลื่อนของปริมาณก๊าซธรรมชาติ
(๓) ช่วงเวลาในการวัดความไม่สมดุลของปริมาณก๊าซธรรมชาติ
(๔) ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อทําให้ระบบสมดุล
(๕) ค่าบริการต่างๆ ในการบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อทําให้ระบบสมดุล
ค. การตรวจวัด การออกใบแจ้งหนี้ และการชําระเงิน
(๑) การตรวจวัดปริมาณและคุณภาพก๊าซธรรมชาติ
(๒) การออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
(๓) การชําระค่าบริการ
บทที่ ๗ เนื้อหาใน TPA Code สําหรับสถานีแอลเอ็นจี
การจัดทํา TPA Code สําหรับสถานีแอลเอ็นจีภายใต้ TPA Regime ฉบับนี้ จะต้องระบุถึงการเปิดเผย
ข้ อมูล ให้กับผู้ ใ ช้บริ ก ารและผู้ เชื่อมต่อ ข้ อ กําหนดในการเก็ บรั กษาความลั บ และขั้ นตอนในการพิจ ารณา
ไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาท
TPA Code สําหรับสถานีแอลเอ็นจีตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยข้อกําหนดรวมถึงเนื้อหา
ดังต่อไปนี้
๗.๑ ข้อกําหนดการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี (LNG Terminal Code)
ก. ขอบเขตของ TPA Code
ข. หน้าที่ของผู้ให้บริการสถานีและผู้ใช้บริการ
ค. ประเภทของการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจี
ง. การยื่นคําขอใช้บริการของสถานีแอลเอ็นจี
(๑) เกณฑ์ขั้นพื้นฐานทางด้านเทคนิคและการเงินของผู้ใช้บริการ
(๒) ข้อกําหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการรับประกันที่ผู้ใช้บริการต้องยื่น
(๓) รายละเอียดเอกสารสําหรับการขอใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี
(๔) ขั้นตอนการยื่นคําขอใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี
(๕) ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี
(๖) ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี
จ. การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ
(๑) การระบุประเภทการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีเพื่อทําการจัดสรรความสามารถในการให้บริการ
(๒) การระบุความสามารถในการให้บริการทั้งหมดโดยแยกตามประเภทการให้บริการของสถานี
(๓) การระบุความสามารถในการให้บริการที่ทําการจัดสรรไปแล้วและที่เหลืออยู่
(๔) การจั ดสรรความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่ให้แ ก่สัญญาการใช้ความสามารถในการ
ให้บริการแต่ละประเภท
๙

(๕) การประกาศความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่ตามประเภทสัญญาการใช้ความสามารถใน
การให้บริการ อย่างน้อยปีละครั้ง
(๖) การรับคําขอใช้ความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่จากผู้ใช้บริการ
(๗) การจัดสรรความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่ให้กับผู้ใช้บริการ
(๘) การสละสิทธิโดยสมัครใจของผู้ใช้บริการในการใช้ความสามารถในการให้บริการที่ได้รับการจัดสรร
(๙) การเสียสิทธิของผู้ใช้บริการในการใช้ความสามารถในการให้บริการที่ได้รับการจัดสรรตามข้อผูกพัน
Use-It-Or-Lose-It
(๑๐)การซื้อขายความสามารถในการให้บริการระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน
ฉ. ข้อกําหนดด้านเทคนิค
(๑) ข้อกําหนดด้านเทคนิคและมาตรฐานสําหรับการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี
(๒) ข้อเสนอของผูใ้ ห้บริการ เกีย่ วกับช่วงคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ (Range of Gas Specifications)
ที่เหมาะสม และข้อกําหนดต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
ช. การขยายความสามารถในการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจี
(๑) หน้าที่ของผู้ให้บริการสถานีและผู้ใช้บริการ
(๒) การพิจารณาความจําเป็นที่จะต้องมีการขยายความสามารถในการให้บริการ
(๓) ขั้นตอนสําหรับผู้ใช้บริการในการร้องขอให้มีการขยายความสามารถในการให้บริการ
(๔) การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายในการขออนุญาตการขยายความสามารถในการให้บริการ
(๕) ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการขยายความสามารถในการให้บริการ
(๖) การคืนทุนพร้อมทั้งผลกําไรที่เหมาะสมจากส่วนของการขยายความสามารถในการให้บริการของ
สถานีแอลเอ็นจี
๗.๒ ข้อกําหนดการเชื่อมต่อสถานีแอลเอ็นจี (Connection Code)
ก. หน้าที่ของผู้ให้บริการสถานีและผู้เชื่อมต่อ
ข. การยื่นคําขอเชื่อมต่อสถานีแอลเอ็นจี
(๑) เกณฑ์ขั้นพื้นฐานทางด้านเทคนิคและการเงินของผู้เชื่อมต่อ
(๒) เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาและอนุญาตการเชื่อมต่อ
(๓) ขั้นตอนการยื่นคําขอเชื่อมต่อ
(๔) ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตการเชื่อมต่อ
(๕) ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการเชื่อมต่อ
ค. การวางแผนทางการเงิน
(๑) แหล่งเงินทุนสําหรับสินทรัพย์เพื่อการเชื่อมต่อ
(๒) การถือครองสินทรัพย์เพื่อการเชื่อมต่อ
(๓) การคืนทุนในส่วนสินทรัพย์เพื่อการเชื่อมต่อ
(๔) ค่าบริการต่างๆ สําหรับสินทรัพย์เพื่อการเชื่อมต่อ
ง. ข้อกําหนดเทคนิคและมาตรฐาน
๑๐

๗.๓ ข้อกําหนดการปฏิบัติการสถานีแอลเอ็นจี (Operations Code)
ก. การปฏิบัติการ
(๑) การวางแผนซ่อมบํารุงรักษา
(๒) การแจ้งปริมาณก๊าซธรรมชาติ และช่วงเวลา ที่ต้องการขอใช้ความสามารถในการให้บริการ
(Nomination of capacity) โดยผู้ใช้บริการ
(๓) การบริหารจัดการเมื่อสถานีแอลเอ็นจี มีปญั หาขัดข้อง รวมถึงการดําเนินการในภาวะฉุกเฉิน
(๔) การบริการจัดการปริมาณก๊าซธรรมชาติ ทีห่ ายไปในกระบวนการจัดเก็บและแปรสภาพ
(Terminal User’s Loss)
ข. การบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลังเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ (Balancing)
(๑) ความรับผิดชอบในการบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติ ที่ส่งเข้า – ออกจากคลังเก็บที่เกินหรือ
น้อยกว่าปริมาณความสามารถในการเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ ที่ได้รับการจัดสรร
(๒) การกําหนดความไม่สมดุล และช่วงความคลาดเคลื่อนของปริมาณก๊าซธรรมชาติ
(๓) ช่วงเวลาในการวัดความไม่สมดุลของปริมาณก๊าซธรรมชาติ
(๔) ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายกรณีที่เกิดความไม่สมดุลของปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลังเก็บรักษา
(๕) ค่าบริการต่างๆ สําหรับการบริการรักษาสมดุลของปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลังเก็บรักษา
ค. การตรวจวัด การออกใบแจ้งหนี้ และการชําระเงิน
(๑) การตรวจวัดปริมาณและคุณภาพก๊าซธรรมชาติ
(๒) การออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
(๓) การชําระค่าบริการ
บทที่ ๘ การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ
๘.๑ TPA Code จะต้องระบุข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานี
แอลเอ็นจี ไม่น้อยกว่าตามที่กําหนดไว้ในบทนี้
๘.๒ ผู้ให้บริการจะต้องคํานวณความสามารถในการให้บริการและส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นระยะๆ อย่างสม่ําเสมอ
๘.๓ ผู้ให้บริการจะต้องจัดสรรความสามารถในการให้บริการที่มีอยู่ตามหลัก Grandfathered Basis ก่อน
๘.๔ หลังจากการจัดสรรตามหลัก Grandfathered Basis แล้ว ผู้ให้บริการจะต้องจัดสรรความสามารถในการ
ให้บริการที่ยังเหลืออยู่ตามหลัก First-Come-First-Served Basis
ก. ความสามารถในการให้บริการที่ยังเหลืออยู่จะต้องนํามาจัดสรรให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ตามลําดับที่ได้รับคําขอใช้
บริการที่มีข้อมูลครบถ้วน จนกว่าความสามารถในการให้บริการที่เหลือทั้งหมดถูกจัดสรร หรือจนกว่าคําขอใช้
บริการที่มีข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ
ข. ในกรณีที่ความสามารถในการให้บริการคงเหลือสําหรับการจัดสรรมีน้อยกว่าปริมาณที่ขอใช้บริการที่ระบุใน
คําขอใช้บริการที่มีข้อมูลครบถ้วนรายถัดไป ผู้ขอใช้บริการรายนั้นจะได้รับการจัดสรรความสามารถในการ
ให้บริการเฉพาะส่วนคงเหลือเท่านั้น
๑๑

ค. ต้องมีการยื่นหลักฐานเกี่ยวกับพันธะสัญญาที่จะชําระค่าบริการทั้งหมดที่เรียกเก็บตามปริมาณความสามารถ
ในการให้บริการที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งรวมถึงการวางเงินมัดจําหรือหลักประกันก่อนที่จะอนุมัติคําขอรับการ
จัดสรรความสามารถในการให้บริการ
ง. ผู้ให้บริการสามารถใช้วิธีการจัดสรรอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงการใช้วิธีประมูลความสามารถในการให้บริการ
หากผู้ใช้บริการมีจํานวนมากขึ้นจนสมควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรร
จ. เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นเพียงพอสําหรับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องทําการจัดสรรความสามารถในการ
ให้บริการอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของความสามารถที่ยังเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามหลัก Grandfathered
Basis แล้ว ภายใต้สัญญาการใช้ความสามารถในการให้บริการระยะสั้น (ไม่เกิน ๑ ปี)
๘.๕ ผู้ให้บริการจะต้องเสนอประเภทสัญญาการใช้ความสามารถในการให้บริการที่มีระยะเวลาที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการจองความสามารถในการให้บริการ ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการให้บริการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
ก. สัญญาการใช้ความสามารถในการให้บริการระยะยาว (> ๕ ปีขึ้นไป)
ข. สัญญาการใช้ความสามารถในการให้บริการระยะกลาง (> ๑ ถึง ๕ ปี)
ค. สัญญาการใช้ความสามารถในการให้บริการระยะสั้น (ไม่เกิน ๑ ปี)
๘.๖ สําหรับสัญญาการใช้ความสามารถในการให้บริการระยะสั้น ผู้ให้บริการจะต้องเสนอทางเลือกให้กับ
ผู้ใช้บริการว่าจะรับบริการแบบ Firm หรือ แบบ Non-Firm (Interruptible) ผู้ให้บริการอาจจะเสนอให้เป็น
สัญญาการใช้ความสามารถในการให้บริการระยะกลางและระยะยาวแบบ Non-Firm ด้วยก็ได้
๘.๗ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการทั้งหมด ความสามารถ
ในการให้บริการที่นํามาจัดสรรได้ในส่วนที่ได้จัดสรรไปแล้วและส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยพร้อมจะเปิดเผย
ให้ผู้ใช้บริการทุกรายและ กกพ. ทราบ
๘.๘ ทะเบี ย นข้ อ มู ล อาจจะระบุ ร ายชื่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรายใดได้ รั บ จั ด สรรความสามารถในการให้ บ ริ ก าร
ส่วนไหนหรือไม่ระบุก็ได้
บทที่ ๙ การคืนสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการ
๙.๑ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะคืนสิทธิความสามารถในการให้บริการที่ได้รับการจัดสรรไว้แต่ไม่ได้ใช้งานคืนให้กับ
ผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะนําความสามารถในการให้บริการดังกล่าวมาจัดสรรใหม่
๙.๒ ผู้ใช้บริการรายเดิมที่ได้รับการจัดสรรความสามารถในการให้บริการ จะต้องรับผิดชอบค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการให้บริการที่ได้คืนสิทธิการใช้ไปแล้ว จนกว่าความสามารถในการให้บริการนั้นจะได้รับการ
จัดสรรให้กับผู้ใช้บริการรายใหม่
๙.๓ ผู้ใ ช้บริ การที่ คืนสิทธิความสามารถในการให้บริการสามารถกําหนดช่ วงเวลาที่ให้ นําความสามารถในการ
ให้บริการในส่วนดังกล่าวไปทําการจัดสรรใหม่

๑๒

บทที่ ๑๐ การซื้อขายสิทธิความสามารถในการให้บริการ
๑๐.๑ ผู้ใช้บริการสามารถซื้อขายสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการ ในลักษณะทวิภาคี (Bilateral) โดย
จะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามของปริมาณความสามารถในการให้บริการ
ที่ได้รับการจัดสรรของผู้ใช้บริการแต่ละราย
๑๐.๒ การซื้อขายสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการระหว่างผู้ใช้บริการตามข้อ ๑๐.๑ จะไม่ถือว่าเป็นการทํา
ให้ความรับผิดชอบในการชําระค่าบริการที่เกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการส่วนนั้นของผู้ใช้บริการราย
เดิมหมดไปหรือลดลง
บทที่ ๑๑ การเสียสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการ (Use-It-Or-Lose-It)
๑๑.๑ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพัน Use-It-Or-Lose-It ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้ความสามารถในการ
ให้บริการที่ได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาตามที่ผู้ให้บริการกําหนด ซึ่งต้องไม่เกิน ๑๒ เดือน ผู้ใช้บริการจะ
เสียสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการที่ได้รับการจัดสรรนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ให้บริการนําความสามารถใน
การให้บริการดังกล่าวไปจัดสรรใหม่
๑๑.๒ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการรายเดิมที่ถือครองความสามารถในการให้บริการที่จะต้องเสียสิทธิ สามารถแสดงเหตุผลให้
ผู้ให้บริการเห็นได้ว่าความสามารถในการให้บริการในส่วนที่ไม่ได้ใช้ดังกล่าวจําเป็นต้องมีไว้เพื่อรองรับการชะงัก
ของอุปทาน (Supply Interruptions) ที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศตามที่ กกพ.
เห็นสมควร ผู้ให้บริการมีสิทธินําความสามารถในการให้บริการดังกล่าวมาจัดสรรใหม่ โดยต้องเป็นการจัดสรร
แบบ Non-Firm
๑๑.๓ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการรายเดิมที่ถือครองความสามารถในการให้บริการที่จะต้องเสียสิทธิ สามารถแสดงเหตุผลให้
ผู้ให้บริ การเห็ นได้ ว่าความสามารถในการให้บริการในส่วนที่ไม่ได้ ใช้ดังกล่าว จําเป็นต้องมีไว้เพื่อรองรับ
ประมาณการความเติบโตของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับจากปัจจุบัน
ความสามารถในการให้บริการในส่วนที่เสียสิทธิมานั้น อาจจะนํามาจัดสรรใหม่เป็นประเภทระยะสั้นหรือระยะ
กลางแทน
๑๑.๔ ผู้ใช้บริการรายเดิมที่จองความสามารถในการให้บริการ จะต้องรับผิดชอบค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ
ในการให้บริการที่ได้เสียสิทธิการใช้ไปแล้ว จนกว่าความสามารถในการให้บริการส่วนนั้นจะได้รับการจัดสรร
ให้กับผู้ใช้บริการรายใหม่
๑๑.๕ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการรายเดิมได้ใช้สิทธิตามข้อ ๑๑.๒ หรือ ๑๑.๓ และในกรณีที่มีส่วนต่างระหว่างค่าบริการที่
ผู้ใ ช้ บริ การรายใหม่ต้องชําระกับค่าบริการที่ผู้ใ ช้บริการรายเดิม ต้องชําระ ผู้ ใช้บริการรายเดิ มจะต้ อง
รับผิดชอบในการชําระเงินส่วนต่างสําหรับความสามารถในการให้บริการที่นําไปจัดสรรใหม่ดังกล่าวด้วย
บทที่ ๑๒ การบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติ
๑๒.๑ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาสมดุลระหว่างปริมาณก๊าซธรรมชาติของตนที่ส่งเข้าระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
หรือสถานีแอลเอ็นจีกับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่นําออกจากระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจี
เพื่อจ่ายไปยังผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าของตน
๑๓

๑๒.๒ หลักการที่กําหนดให้ผู้ใช้บริการในการบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งเข้าและ/หรือจ่ายออก จะต้องไม่
ก่อให้เกิดความยุ่งยากเกินควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผู้ให้บริการคํานวณการเกิด
ความไม่สมดุลและระดับความคลาดเคลื่อนของความไม่สมดุลที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ในการบริหารปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติที่ส่งเข้าและ/หรือจ่ายออก จะต้องคํานึงถึงความสามารถในการเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติของระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจีนั้นด้วย
๑๒.๓ ผู้ให้บริการอาจจะจํากัดปริมาณก๊าซธรรมชาติทางกายภาพที่จะส่งเข้าและ/หรือจ่ายออกจากระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจี เพื่อรักษาความสมดุล
๑๒.๔ ผู้ให้บริการอาจสั่งให้ผู้ใช้บริการเพิ่มหรือลดปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติ เข้าระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือ
สถานีแอลเอ็นจีได้หากจําเป็น เพื่อที่จะรักษาความสมดุลระหว่างการส่งเข้าและ/หรือจ่ายออกของ
ปริ มาณก๊าซ โดยรวมให้ อยู่ ใ นระดับที่เ หมาะสม ซึ่งผู้ใ ช้บริ การจะต้องปฏิ บัติตามคําสั่ง Instructed
Flows ยกเว้นในกรณีที่การปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวไม่สามารถทําได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค
๑๒.๕ ในกรณี ที่ การส่ งเข้ าและ/หรื อ จ่ ายออกของปริ มาณก๊ าซธรรมชาติ ของผู้ ใช้ บริ การรายใดไม่ สมดุ ลกั น
อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นที่นอกเหนือจากคําสั่งของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการรายนั้นๆ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทําให้ระบบกลับมาสมดุล
โดยปฏิบัติตามคําสั่ง Instructed Flows
ก. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้างต้นจะต้องชําระคืนผ่านทางค่าบริการในการบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติ (Balancing
Charge)
ข. ผู้ให้บริการจะต้องกําหนดวิธีการคํานวณค่าบริการในการบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติ ให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั่ง Instructed Flows ให้ครบถ้วน และแบ่งความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ของผู้ใช้บริการตามปริมาณของความไม่สมดุลที่ผู้ใช้บริการแต่ละรายทําให้เกิดขึ้น
บทที่ ๑๓ การศึกษาการเชื่อมต่อ
๑๓.๑ TPA Code ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เชื่อมต่อมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการ เพื่อทําการศึกษา
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
๑๓.๒ ในการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการตามข้อ ๑๓.๑ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการยื่นคําขอเชื่อมต่อระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจีเพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกําหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑๒ เดือน ก่อนวันยื่นคําขอเชื่อมต่อ
บทที่ ๑๔ ความเท่าเทียมในการให้บริการแก่กิจการในเครือ
๑๔.๑ ผู้ให้บริการจะต้องจัดทํา TPA Code ซึ่งมีขั้นตอนและข้อจํากัดเพื่อให้ความมั่นใจว่ากิจการในเครือของ
ผู้ให้บริการจะไม่ได้รับประโยชน์เหนือผู้อื่นในการขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจี
๑๔.๒ TPA Code จะต้องแสดงให้เห็นว่ากิจการในเครือจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ มากกว่าบุคคลที่สามใน
การรับข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการที่สามารถใช้ได้และจะไม่มีสิทธิเหนือผู้อื่นในการรับ
การจัดสรรความสามารถในการให้บริการที่สามารถใช้ได้
๑๔

บทที่ ๑๕ ค่าบริการ
๑๕.๑ ในกรณีที่ยังไม่เคยมีการกําหนดค่าบริการที่ได้รับการอนุมัติสําหรับการให้บริการใดภายใต้ TPA Code
ผู้ให้บริการจะต้องเสนอค่าบริการสําหรับการให้บริการนั้นต่อ กกพ. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการ
ประกาศใช้
๑๕.๒ บริการที่กล่าวถึงตามข้อ ๑๕.๑ หมายรวมถึงบริการดังต่อไปนี้ เช่น
ก. การรับและให้ความเห็นชอบคําขอใช้บริการจากผู้ใช้บริการ และผู้เชื่อมต่อ
ข. การจัดหาสินทรัพย์เพื่อการเชื่อมต่อ
ค. งานบริหารที่เกี่ยวกับการจัดสรรความสามารถในการให้บริการให้กับผูใ้ ช้บริการ
ง. งานบริหารที่เกี่ยวกับการจัดการการจองความสามารถในการให้บริการ การออกใบแจ้งหนี้ และการ
ชําระเงิน
๑๕.๓ ค่าบริการที่เสนอให้ กกพ. พิจารณาอนุมัติตามข้อ ๑๕.๑ ควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง และคํานึงถึง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของการประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ให้บริการ
จะต้องอธิบายและชี้แจงหลักการดังกล่าวต่อ กกพ.
๑๕.๔ การคิดค่าบริการที่เกี่ยวกับการทําให้ระบบสมดุลจะต้องเป็นไปตามที่กําหนดในบทที่ ๑๒
บทที่ ๑๖ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
๑๖.๑ ผู้ให้บริการจะต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของตนเอง โดยไม่คิดค่าบริการ และจะต้องจัดทํา
ข้อมูลดังกล่าวรูปเอกสาร เมื่อมีการร้องขอ ซึ่งข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ ตามมาตรา ๘๖ แห่ง พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการพลังงานฯ มีดังนี้
ก. TPA Code ทีใ่ ช้กับระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจี
ข. ขั้นตอนของผู้ให้บริการในการพิจารณาและอนุมัติคําขอเชื่อมต่อและ/หรือใช้ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
หรือสถานีแอลเอ็นจี
ค. ระยะเวลาในการพิจารณาคําขอตามข้อ ข.
ง. รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงขั้นตอนสําหรับการยื่นคําขอใช้บริการตามข้อ ข.
และการประมาณการค่าใช้จ่ายในการยื่นคําขอใช้บริการดังกล่าว
๑๖.๒ ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเพิ่มเติมแล้วแต่ดุลยพินิจโดยจะต้องคํานึงถึงข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การรักษาความลับทางธุรกิจของผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อแต่ละราย
๑๖.๓ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มจากข้อกําหนดในการให้ข้อมูลกับ
ผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อที่ระบุไว้ใน TPA Code
บทที่ ๑๗ การพิจารณาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
๑๗.๑ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการหรือผู้เชื่อมต่อจะต้องร่วมกันหาทางระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ภายใต้ TPA
Code

๑๕

๑๗.๒ ในกรณีที่ไม่สามารถร่วมกันระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ TPA Code ได้ คู่กรณีของข้อพิพาทฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้ กกพ. พิจารณาและวินิจฉัย
๑๗.๓ ในกรณี ที่ มี ก ารส่ ง ข้ อ พิ พ าทมายั ง กกพ. นั้ น กกพ. จะพิ จ ารณาข้ อ พิ พ าทดั ง กล่ า วตามระเบี ย บ
คณะกรรมการกํ ากั บกิ จการพลั งงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการยื่ นข้ อพิพาท และการ
พิจารณาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๕
บทที่ ๑๘ การปรับปรุงแก้ไข TPA Code
๑๘.๑ ในกรณีที่ กกพ. เห็นว่า TPA Code ของผู้ให้บริการรายใดอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือเห็นว่า TPA
Code ไม่สอดคล้องกับหลักการที่กําหนดไว้ใน TPA Regime ฉบับนี้ กกพ. สามารถสั่งให้ผู้ให้บริการแก้ไข
ปรับปรุง TPA Code ได้
๑๘.๒ ผู้ให้บริการ สามารถเสนอการปรับแก้ไข TPA Code ได้ และผู้ใช้บริการหรือผู้เชื่อมต่อสามารถเสนอเพื่อ
ขอแก้ไขปรับปรุง TPA Code ได้เช่นกัน
๑๘.๓ การเสนอขอแก้ไข TPA Code ใดๆ ก็ตาม จะต้องยื่นต่อ กกพ.พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนการขอแก้ไข
โดยละเอียด
บทที่ ๑๙ อื่นๆ
๑๙.๑ ผู้ให้บริการที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม TPA Regime ฉบับนี้ ให้ยื่นคําขอ พร้อมแสดงเหตุผลต่อ กกพ. เพื่อ
พิจารณา กกพ. จะพิจารณาการยกเว้นปฏิบัติตาม TPA Regime ฉบับนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
ในกรณีที่ กกพ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเว้นการปฏิบัติตาม TPA Regime ฉบับนี้ ให้กําหนด
ระยะเวลาในการยกเว้นเป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๒ ปี โดยผู้ ให้บริการสามารถขอต่อระยะเวลาการยกเว้น
ดังกล่าวได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
๑๙.๒ กรณีที่ผู้ให้บริการประสบปัญหาจากการปฏิบัติตาม TPA Regime ฉบับนี้ ให้ทําหนังสือยื่นต่อ กกพ.
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย

๑๖

