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คู่มือการจองใช้ความสามารถในการให้บริการสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที ่2 

1) ความเป็นมา 

 ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) เป็นผูใ้หบ้ริการสถานีเก็บรกัษาและแปรสภาพ

ก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ และได้ด าเนินโครงการก่อสรา้งสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด      

แห่งที่ 2 (LNG Map Ta Phut Terminal 2: LMPT 2) ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

(กพช.) ครัง้ที่ 2/2559 วนัที่ 30 พ.ค. 2559 และครัง้ที่ 5/2559 วนัที่ 8 ธ.ค. 2559 เพื่อด าเนินการก่อสรา้ง 

LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ดว้ยความสามารถในการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลว

เป็นก๊าซสงูสดุที่ 7.5 ลา้นตนัต่อปี (MTPA) เพื่อรองรบัการความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของประเทศที่มี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวมีแผนก่อสรา้งแลว้เสร็จและพรอ้มใหบ้ริการใน

ความสามารถการแปรสภาพก๊าซฯ ส่วนแรกที่ 2.5 MTPA ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 และพรอ้ม

ใหบ้รกิารในความสามารถการแปรสภาพก๊าซฯ เต็มความสามารถที่ 7.5 MTPA ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 

2565  

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลงังาน พ .ศ. 2550 และขอ้บงัคบัว่าดว้ย

การจัดท าขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดใหใ้ชห้รือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแก่บุคคลที่

สามและการเชื่อมต่อ  (Third Party Access Code: TPA Code) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ตามประกาศ

ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ .) ว่าดว้ยการขยายการให้บริการ (Open Season) 

รวมทัง้ขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับการใหบ้ริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม  PTTLNG จึงพิจารณา

ด าเนินประกาศเชิญชวนใหผู้ส้นใจ ผ่านทางเว็ปไซตเ์พื่อการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณะถึงโครงการ

สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพดุ แห่งที่ 2 เพื่อใหผู้ท้ี่มีความประสงคท์ี่จะใชบ้ริการซึ่งมีคณุสมบติัตามบทที่ 

5 ส่วน จ. ยื่นหนังสือค าขอแสดงเจตจ านงที่จะใช้บริการในโครงการขยายความสามารถในการ

ใหบ้รกิาร ตัง้แต่วนัที่วนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
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2) ความสามารถในการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที ่2  

 ความสามารถในการใหบ้ริการที่ไดร้บัการเปิดใหจ้องใชค้วามสามารถรูปแบบการใหบ้ริการของ

สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพดุ แห่งที่ 2 เป็นการใหบ้รกิารแบบรวม (Bundle Service) ตัง้แต่การใหบ้ริการ

ขนถ่ายแอลเอ็นจีจากเรือขนส่งแอลเอ็นจีไปยงัถังเก็บรกัษาแอลเอ็นจี (Unloading Service) ต่อไปยัง

การใหบ้ริการเก็บรกัษาแอลเอ็นจีในถังเก็บรกัษาแอลเอ็นจีเป็นการชั่วคราว (Storage) และการแปร

สภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติเพื่อส่งเข้าระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติต่อไป 

(Regasification Service) โดยคาดว่าสามารถเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในความสามารถการแปร

สภาพก๊าซฯ สว่นแรกที่ 2.5 MTPA ในเดือน มิถนุายน พ.ศ. 2565 และพรอ้มใหบ้รกิารในความสามารถ

การแปรสภาพก๊าซฯ เต็มความสามารถที่ 7.5 MTPA ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งสามารถด าเนิน

กระบวนการไดจ้นถึง พ.ศ. 2605 หรือเป็นระยะเวลา 40 ปี นับตัง้แต่เปิดใหบ้ริการเชิงพาณิชย ์ทัง้นี ้

ช่วงเวลาและก าหนดการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในแต่ละส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

สภาวการณแ์ละความจ าเป็น โดย PTTLNG จะเรง่ด าเนินการแจง้ก าหนดการใหม่ใหท้ราบโดยทนัท ี

 ความสามารถในการขนถ่าย (Unloading Service)  

ท่าเทียบเรือของสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด ประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือจ านวน 1 ท่า 

สามารถรับเรือขนส่งแอลเอ็นจีขนาดความจุสินค้าระหว่าง 125,000 ลูกบาศก์เมตร จนถึง 

264,000 ลกูบาศกเ์มตร โดยท่าเทียบเรือไดร้บัการออกแบบเพื่อใหเ้รือขนสง่แอลเอ็นจีสามารถเขา้

เทียบท่าดว้ยการพิจารณาถึงสภาพทางทะเลส าหรบัการเทียบท่า ระยะเวลาที่ตอ้งใชส้  าหรบัการ

เทียบท่า และความสามารถในการขนถ่ายของเรือขนส่งแอลเอ็นจี ซึ่งปัจจุบัน ก าหนดให้มี

ระยะเวลาการเทียบท่าต่อล าเรือสงูสดุไม่เกิน 4 วนั (อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามปัจจยัขา้งตน้) 

 ความสามารถในการจดัเก็บรกัษา (Storage Service) 

ความสามารถในการจัดเก็บรกัษาแอลเอ็นจีตามการออกแบบมีค่าเท่ากับปริมาณทาง

กายภาพของถังจัดเก็บรักษาแอลเอ็นจี ซึ่ งปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ ้น 2 ถัง โดยแต่ละถังมี

ความสามารถในการเก็บรกัษาแอลเอ็นจีเท่ากับ 250,000 ลูกบาศกเ์มตร รวมความสามารถใน

การจดัเก็บทัง้สิน้ 500,000 ลกูบาศกเ์มตร 
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 ความสามารถในการแปรสภาพก๊าซแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ 

ความสามารถในการแปรสภาพฯ สูงสุดตามการออกแบบหน่วยแปรสภาพแอลเอ็นจีจาก

ของเหลวเป็นก๊าซ (Vaporization Facilities) อยู่ที่ระดับ 7.5 ลา้นตันต่อปี หรือประมาณ 1,050 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และมีปริมาณความสามารถในการแปรสภาพฯ ขั้นต ่าที่  340 ล้าน

ลูกบาศกฟ์ุตต่อวัน โดยแอลเอ็นจีที่ไดร้บัการแปรสภาพจะไดร้บัการส่งผ่านไปยังจุดส่งมอบก๊าซ

ธรรมชาติทางท่อหลงัมาตรวดัปริมาณการสง่มอบก๊าซธรรมชาติ เพื่อเขา้สู่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบน

บกเสน้ที่ 5 ต่อไป 

 คณุสมบติัของแอลเอ็นจีที่อนญุาตใหจ้ดัเก็บ 

แอลเอ็นจีที่รบัมอบ ณ จุดรบัมอบแอลเอ็นจีตอ้งมีองคป์ระกอบแต่ละชนิดซึ่งอยู่ในขั้นต ่า

และขัน้สงูไม่เกินตามที่ก าหนดดงันี ้ 

คุณสมบัติ หน่วย อุณหภูมิ ขั้นต ่า ขั้นสูง 
มีเทน %mol N/A 87.24 99.84 

ไนโตรเจน %mol N/A 0 1 

ความหนาแน่น 
(ที่อณุหภมิูจดุเดือด ณ 
ความดนั 1 บรรยากาศ) 

Kg/m3 

ที่ Bubble Point 
(ความดนั 1 บรรยากาศ) 

424.70 469.50 

ที่ -160 oC 
(ISO 6578:1991) 

420.90 467.87 

   

3) อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ 

 ผูใ้ชบ้ริการที่ไดร้บัการคดัเลือกตอ้งช าระค่าบริการตามที่ไดร้บัการจดัสรรและก าหนดไวใ้นสญัญา

การใหบ้ริการ (Terminal Use Agreement: TUA) ในการใชบ้ริการตามที่ผูใ้หบ้ริการก าหนดและไดร้บั

อนุมัติจาก คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ .) โดยผูใ้หบ้ริการจะเผยแพร่อัตราค่าบริการ

ค่าบรกิารท่ีไดร้บัอนมุติัจาก กกพ. ไวบ้นเว็ปไซต ์www.pttlng.com อนัประกอบไปดว้ย อตัราค่าบริการ

ส่วนของตน้ทุนคงที่ (Demand Charge: Ld) และอตัราค่าบริการส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity 

Charge: Lc) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
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 อตัราค่าบรกิารสว่นของตน้ทนุคงที่ (Demand Charge: Ld) หน่วยบาทต่อลา้นบีทีย ู

ปัจจุบันอัตราค่าบริการส่วนของตน้ทุนคงที่ของสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 อยู่

ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ .) โดยผูใ้หบ้ริการจะ

ด าเนินการเรียกเก็บค่าบริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นการพิจารณาจากปริมาณ

ความสามารถที่ผูใ้ชบ้ริการไดท้ าการจองใชต้ามที่ไดร้ะบุในสญัญาการใชบ้ริการ โดยไม่ค านึงถึง

ปริมาณการใชบ้ริการจริงในแต่ละเดือน ทัง้นี ้PTTLNG จะด าเนินการแจง้อัตราค่าบริการที่ไดร้บั

อนมุติัโดย กกพ. ในภายหลงั อีกครัง้หนึ่ง 

 อตัราค่าบรกิารสว่นของตน้ทนุผนัแปร (Commodity Charge: Lc) หน่วยบาทต่อลา้นบีทีย ู

ปัจจุบนัอตัราค่าบริการส่วนของตน้ทุนผนัแปรของสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพดุ แห่งที่ 2 อยู่

ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ .) โดยผูใ้หบ้ริการจะ

ด าเนินการเรียกเก็บค่าบริการแก่ผูใ้ชบ้ริการเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นการพิจารณาจากปริมาณแอล

เอ็นจีที่ได้รับการแปรสภาพฯ จริงของผู้ใช้บริการแต่ละรายในแต่ละเดือน ทั้งนี ้PTTLNG จะ

ด าเนินการแจง้อตัราค่าบรกิารที่ไดร้บัอนมุติัโดย กกพ. ในภายหลงั อีกครัง้หนึ่ง 

4) ประเภทของสัญญาการให้บริการและระยะเวลาส าหรับการจองใช้บริการ 

 การให้บริการความสามารถสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 นั้น เป็นการให้บริการรวม 

นบัตัง้แต่การขนถ่ายแอลเอ็นจีจากเรือขนส่งแอลเอ็นจี ไปยงัถงัเก็บรกัษาแอลเอ็นจี (Unloading) การ

ใหบ้ริการเก็บรกัษาแอลเอ็นจีในถังจัดเก็บ (Storage) การแปรสภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซ

ธรรมชาติ จนกระทั่งเข้าสู่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ (Regasification) โดยรูปแบบสัญญาการ

ให้บริการที่ เ ปิดให้ผู ้ที่สนใจจองใช้บริการเป็นสัญญาในรูปแบบแน่นอน (Firm Terminal Use 

Agreement: Firm TUA) ส  าหรับการให้บริการประเภทตลาดแรก ซึ่งระยะเวลาการขอใช้ขึน้อยู่กับ

เจตจ านงของผูย้ื่นความประสงค ์โดยสามารถแบ่งตามระยะเวลาและประเภทของสญัญาการใชบ้ริการ 

ไดด้งันี ้

การใหบ้รกิารระยะสัน้: มีระยะเวลาอย่างนอ้ย 30 วนัแต่ไม่เกิน 1 ปี (ตลาดรอง) 

 การใหบ้รกิารระยะกลาง: มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
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 การใหบ้ริการระยะยาว: มีระยะเวลามากกว่า 5 ปี ไปจนถึงสิน้สุดอายุโครงการฯ โดยสถานีแอล
เอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 มีแผนการด าเนินกระบวนการเป็นระยะเวลา 40 ปี นับตั้งแต่เปิด
ใหบ้รกิารเชิงพาณิชย ์ 

5) ล าดับและก าหนดการเปิดให้จองใช้บริการ 

  ล าดับที ่1 ประกาศเชิญชวน 

   PTTLNG ด าเนินการประกาศเชิญชวนรวมไปถึงระบุรายละเอียดที่เก่ียวกับความสามารถที่

เปิดใหจ้องใชบ้ริการ โดยในระหว่างนี ้PTTLNG จะด าเนินการเผยแพรเ่อกสารที่เก่ียวเนื่องกบัการ

จองใชบ้รกิาร เพื่อเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของผูท้ี่สนใจผ่านทางเว็ปไซต ์

  ล าดับที ่2 ยื่นแสดงความจ านง 

   ผู้สนใจเข้าใช้บริการสามารถด าเนินการยื่นแสดงความจ านงมายัง PTTLNG พรอ้มด้วย

เอกสารประกอบการตามที่ระบุในหัวขอ้ที่ 6 และบรรจุในซองเอกสารปิดผนึก (ยกเวน้เอกสาร

แสดงรายการตรวจเอกสารและหนังสือยืนยันและรบัทราบเงื่อนไขการวางหลักประกัน) โดย

สามารถยื่นเอกสารแสดงความจ านงตามช่องทางที่ระบุในหวัขอ้ที่ 11 ไดต้ัง้แต่วนัที่ 16 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. ทั้งนี ้ ผู ้ที่

ประสงคย์ื่นแสดงความจ านงตอ้งด าเนินการแจง้ PTTLNG ก่อนวนัยื่นเอกสารล่วงหนา้ 1 วนั เพื่อ

เตรียมบคุลากรส าหรบัการตรวจรบัเอกสาร 

   ในกรณีที่มีผูป้ระสงคจ์ะขอใชบ้ริการมากกว่า 1 ราย แสดงความประสงคย์ื่นเจตจ านงก่อน

เวลา 9.00 น. ของแต่ละวันที่เปิดใหย้ื่นจอง ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอใชบ้ริการที่มาก่อนเวลา 9.00 น. 

ทุกรายท าการจับฉลากล าดับการยื่น ก่อน – หลงั แลว้จึงเรียงล าดับต่อดว้ยผูท้ี่มายื่นหลงัเวลา 

9.00 น. ต่อไป   

   ทัง้นี ้หากขอ้มูลและเอกสารประกอบไม่ครบถว้นตามที่ระบุในรายการตรวจเอกสารในวนัที่

ยื่นเอกสาร PTTLNG จะแจง้ผูข้อใชบ้ริการทราบถึงการยื่นเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลดังกล่าว

ภายในเวลาที่ก าหนดตามประกาศข้างต้น โดยจะนับวันที่มีผลยื่นเอกสารเมื่อได้รับเอกสาร

ครบถว้นสมบูรณเ์ท่านัน้ โดย PTTLNG จะด าเนินการออกหนังสือรบัรองการยื่นความจ านงแก่ผู้

ยื่นความจ านงเมื่อเอกสารครบถว้นแลว้ต่อไป    
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  ล าดับที ่3 ปิดรบัการยื่นแสดงความจ านง 

   PTTLNG พิจารณาก าหนดวันปิดรบัการยื่นแสดงความจ านงในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2564 เวลา 17.00 น. โดย PTTLNG จะด าเนินการเปิดซองเอกสารของผูท้ี่ไดย้ื่นความจ านงทุก

รายเพื่อพิจารณาการจดัสรรความสามารถตามขัน้ตอนต่อไป ในกรณีที่มีผูย้ื่นความจ านงหลงัจาก

ระยะเวลาการปิดรบัดงักลา่ว PTTLNG จะพิจารณาถึงมลูเหตจุ าเป็นเป็นรายกรณีไป  

  ล าดับที ่4 ประกาศผูไ้ดร้บัสิทธิและยืนยนัในความสามารถ 

 ภายหลงัการพิจารณาเอกสารแสดงความจ านง PTTLNG จะด าเนินการประกาศผูไ้ดร้บัสิทธิ

ในความสามารถประกาศผ่านเว็ปไซต ์และส่งหนังสือยืนยันสิทธิที่ไดร้บัการจัดสรรไปยังผูข้อใช้

บริการ โดยผูไ้ดร้บัการจดัสรรตอ้งด าเนินการยืนยนัสิทธิภายใน 15 วนัท าการ เพื่อเปลี่ยนผ่านเขา้

สูช่ว่งการเจรจาลงนามสญัญาต่อไป 

 ล าดับที ่5 เจรจาลงนามสญัญาการใหบ้รกิาร 

  การเจรจาสัญญาการใหบ้ริการจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาที่ก าหนดหรือ

ตามที่ไดต้กลงกนัหรือก่อนก าหนดการใชบ้ริการจรงิตามที่ไดย้ื่นแสดงความประสงคจ์องใชบ้ริการ 

โดยในช่วงเวลาเดียวกัน PTTLNG จะด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับอธิบาย

ขั้นตอนการด าเนินงานและขอ้ปฏิบัติ รวมไปถึงคู่มือการใชบ้ริการทั้งหมด เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมี

ความพรอ้มในการใชบ้รกิารจรงิ  

6) ข้อมูลและเอกสารประกอบการแสดงความจ านงจองใช้บริการ  

 ผูท้ี่ประสงคย์ื่นขอใชบ้ริการตอ้งมีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการใหบ้ริการสถานี

แอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สามและการเชื่อมต่อ (TPA Code) ในบทที่ 5 ส่วน จ. โดยจะตอ้งยื่นแบบฟอรม์

การขึน้ทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการสถานีฯ (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการขึน้ทะเบียน) และหนังสือแสดง

เจตจ านงการจองความสามารถในการใหบ้ริการแก่ผูใ้หบ้รกิาร ตามแบบเอกสารที่ผูใ้หบ้ริการจดัเตรียม

ให ้ซึ่งมีขอ้มลูรายละเอียดที่ตอ้งระบุและจดัเตรียม ดงันี ้

 ก. ความประสงคใ์นการใชบ้รกิาร 

 ข. ปรมิาณความตอ้งการความสามารถในการใชบ้รกิาร โดยระบเุป็นรายปี 

 ค. ระยะเวลาของการใชบ้รกิาร และวนัที่เริ่มตน้สง่มอบแอลเอ็นจี 
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 ง. ประเภทของสญัญาการใชบ้รกิาร 

 จ. แหลง่ผลิตและประเทศที่ผลิตแอลเอ็นจี  

 ฉ. คุณสมบัติและขนาดของเรือขนส่งแอลเอ็นจีที่ผู ้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้ในการขนส่ง         

แอลเอ็นจีมายงัท่าเทียบเรือของสถานี และท่าเรือที่ขนสง่แอลเอ็นจีจากแหลง่ผลิต  

 พร้อมกันนั้น ผู้ขอใช้บริการต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้แก่ผู ้ให้บริการ ณ ส านักงาน ของผู้

ใหบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ตามที่ระบุในประกาศเชิญชวน เพื่อใชใ้นการประกอบการพิจารณาการ

ขอใชบ้รกิารสถาน ี

 ช. เอกสารเก่ียวกับนิติบุคคล หน่วยงานของรฐั และรฐัวิสาหกิจตามที่ผูข้อใบอนุญาตประกอบ

กิจการพลังงานต้องยื่นให้แก่ กกพ. ตามที่ก าหนดในระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับ

ใบอนญุาตและการอนญุาตการประกอบกิจการพลงังาน 

 ซ. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการพลงังานที่เก่ียวขอ้ง 

 ฌ. เอกสารยืนยันว่าผู้ใชบ้ริการสามารถเข้าท าสัญญาซื ้อแอลเอ็นจี สัญญาขนส่งแอลเอ็นจี 

สญัญาขายก๊าซธรรมชาติ (ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการมิไดเ้ป็นผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติเอง) และสญัญา

เชื่อมต่อ (ในกรณีที่ตอ้งมีการเชื่อมต่อกับระบบส่งก๊าซธรรมชาติที่จุดส่งมอบ) ในปริมาณ 

คุณภาพและเวลาที่ส่งมอบที่สอดคลอ้งกับปริมาณ คุณภาพและเวลาที่ส่งมอบตามที่ขอใช้

บรกิาร  

 ญ. เอกสารยืนยันว่าแอลเอ็นจีมีคุณสมบติัครบถว้นตามที่ระบุไวใ้น TPA Code และเรือที่ใชใ้น

การขนส่งแอลเอ็นจีเป็นเรือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเดินเรือในน่านน ้า ไทยตาม

พระราชบญัญัติการเดินเรือและตามมาตรฐานเรือขนสง่แอลเอ็นจีระหว่างประเทศ  

7) หลักประกันการจองใช้ความสามารถในการให้บริการ  

 ผู้ขอใช้บริการต้องยื่นหลักประกันของธนาคารหรือแคชเชียร ์เช็ค เพื่อประกอบการจองใช้

ความสามารถในการให้บริการในเอกสารปิดผนึกแยกต่างหากโดยล าดับการยื่นหลักประกัน แบ่ง

ออกเป็น 3 ช่วง ตามขั้นตอนการจองใช้ความสามารถในการให้บริการ โดยมีเงื่อนไขและมูลค่าที่

แตกต่างกนั ดงันี ้
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  หลกัประกนัช่วงจองใชค้วามสามารถในการใหบ้ริการ 

หลักประกันช่วงแสดงความประสงค์จองใชค้วามสามารถในการใหบ้ริการ ก าหนดใหม้ี

วงเงิน 5% ของมลูค่าสญัญาสงูสดุต่อปี อา้งอิงอตัราการคิดหลกัประกนัที่ 18.3506 บาทต่อลา้นบี

ทียู (Demand Charge Tariff) โดยผู้มีความประสงค์จองใช้ความสามารถต้องน าหลักประกัน

ดังกล่าว มาประกอบการจองใช้สิทธิในความสามารถในช่วงการยื่นเอกสารการจองใช้

ความสามารถ โดยผูใ้หบ้ริการจะด าเนินการคืนหลกัประกนัแก่ผูจ้องใชส้ิทธิเมื่อ 1) ผูป้ระสงคจ์อง

ใช้บริการได้ยืนแสดงความประสงค์จองใช้ความสามารถ แต่ ไม่ได้รับการจัดสรรสิทธิใน

ความสามารถการใหบ้ริการ หรือ 2) ผูป้ระสงคจ์องใชบ้ริการไดย้ืนแสดงความประสงคจ์องใช้

ความสามารถและไดร้บัการจัดสรรสิทธิในความสามารถที่ไดย้ื่นจอง โดยในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการ

จดัสรร จะตอ้งน าหลกัประกนัอีกฉบบัมาประกอบการยืนยนัการสิทธิในความสามารถที่ไดร้บัการ

จดัสรรมาสบัเปลี่ยนหลกัประกนัต่อไป 

  หลกัประกนัช่วงยืนยนัการใชส้ิทธิในความสามารถการใหบ้รกิาร 

หลงัจากที่ผูใ้หบ้ริการไดแ้จง้ถึงการไดส้ิทธิในความสามารถที่ไดร้บัการจดัสรรแก่ผูท้ี่ยื่นจอง

ใชค้วามสามารถแลว้ ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรสิทธิตอ้งด าเนินการยืนยนัการใชค้วามสามารถดงักลา่ว 

พรอ้มดว้ยหลกัประกนัเพื่อยืนยนัการใชส้ิทธิมาสบัเปลี่ยนกบัหลกัประกนัช่วงจองใชค้วามสามารถ

ในการใหบ้ริการ ซึ่งก าหนดใหม้ีวงเงิน 10% ของมูลค่าสัญญาสูงสุดต่อปี อา้งอิงอัตราการคิด

หลักประกันที่ 18.3506 บาทต่อลา้นบีทียู โดยผูใ้หบ้ริการจะคืนหลักประกันแก่ผูใ้ช้บริการเมื่อ

สญัญาการใหบ้ริการสถานีฯ ไดร้บัการลงนาม ทัง้นี ้ผูใ้หบ้ริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืน

หรือยึดหลกัประกันแก่ผูข้อใชบ้ริการ ในกรณีที่สญัญาไม่ไดร้บัการลงนามจากเหตุที่ไม่สามารถ

เจรจาสัญญาได ้หรือผูท้ี่ไดร้บัจัดสรรสิทธิในความสามารถยกเลิกการใชส้ิทธิกลางคัน หรือไม่

สามารถเจรจาและลงนามในสัญญาการให้บริการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือก่อน

ก าหนดการใชบ้รกิารจรงิตามที่ไดย้ื่นแสดงความประสงคจ์องใชบ้ริการ 

 หลกัประกนัส าหรบัเมื่อลงนามสญัญาการใหบ้รกิาร 

หลังจากได้เกิดการลงน าสัญญาการใช้บริการระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแล้ว 

หนงัสือค า้ประกนัก าหนดใหม้ีวงเงินค่าใชบ้ริการ 2 เดือน อิงตามมลูค่าสญัญาสงูสดุต่อปี อา้งอิง

อตัราการคิดหลกัประกนัที่ 18.3506 บาทต่อลา้นบีทีย ู 
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 สตูรค านวณมลูค่าหลกัประกนั 

การพิจารณามลูค่าหลกัประกนัค านวณจากสมมติฐานที่ 1 Ton LNG = 52 MMBTU บน
สมการการค านวณดงันี;้ 

[Maximum Capacity Reservation 
Ton

Year
] × [52

MMBTU

Ton
] × [Demand Tariff 

Baht

MMBTU
] × %หลกัประกนั 

  ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาขั้นตอนการยื่นหลักประกันครัง้ที่ 1 ที่ก าหนดใหต้อ้งยื่นเป็น

มลูค่า 5% ของมลูค่าสญัญาสงูสดุต่อปี จะท าใหม้ลูค่าหลกัประกนัส าหรบัผูท้ี่จะจองใชบ้รกิาร 1.5 

ลา้นตันต่อปี (MTPA) เท่ากับ 5% ของ 1,431,346,800.00 บาท ซึ่งเท่ากับ 71,567,340.00 บาท 

เป็นมลูค่าขัน้ต ่าที่สามารถวางเป็นหลกัประกนัครัง้ที่ 1 ได ้

8) การพิจารณาจัดสรรความสามารถในการให้บริการ   

  PTTLNG จะพิจารณาจัดสรรการความสามารถในการใหบ้ริการตามหลักการที่ไดร้ะบุใน TPA 

Code ขอ้ที่ 5 สว่น ฉ. แก่ผูป้ระสงคจ์ะขอใชบ้รกิาร ตามหลกัการดงัต่อไปนี ้ 

 ก. ในกรณีที่มีขนาดของความสามารถในการใหบ้ริการที่มีผูป้ระสงคท์ี่จะใชบ้ริการนอ้ยกว่าหรือ

เท่ากบัขนาดของความสามารถในการใหบ้ริการสงูสุดของผูใ้หบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการทุกรายมี

สิทธิที่จะใชบ้รกิาร  

  ข. ในกรณีที่มีผูข้อใชบ้ริการในปรมิาณที่มากกว่าขนาดของความสามารถในการใหบ้รกิารสงูสดุ ผู้

ใหบ้รกิารจะจดัสรรใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารโดยใหค้วามส าคัญในล าดบัดงัต่อไปนี ้

    (1) ผูท้ี่มีความประสงคท์ี่จะใชบ้ริการที่มีระยะเวลาที่ยาวกว่าและปริมาณที่มากกว่าจะมี

สิทธิที่จะไดร้บัการพิจารณาก่อน 

    (2) ในกรณีที่มีผูข้อใชบ้รกิารในระยะเวลาที่เท่ากนั 

•  การจดัสรรจะใชร้ะบบแบ่งตามสดัสว่น เช่น ถา้ผูข้อขอในปรมิาณที่เท่ากนั 

    •  แต่หากการจัดสรรในสดัส่วนที่เท่ากันเกิดผลใหป้ริมาณความสามารถในการ

ใหบ้รกิารต่อผูข้อใชบ้ริการรายใดนอ้ยกว่าปรมิาณความสามารถขั้นต ่าที่ผูข้อใช้

บรกิารระบ ุผูข้อใชบ้รกิารรายนัน้จะไม่ไดร้บัการจดัสรร 

• ส าหรับปริมาณความสามารถที่ไม่ได้ท าการจัดสรรต่อผู้ใด จะต้องท าการ

จัดสรรให้ผู ้ขอใช้บริการรายอ่ืน ตราบเท่าที่ปริมาณที่จัดสรรสูงกว่าหรือ
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เทียบเท่ากับขัน้ต ่าของปริมาณความสามารถในการใหบ้ริการที่ผูข้อใชบ้ริการ

รายนัน้ระบไุว ้

  ทัง้นี ้ ้ผูใ้หบ้ริการสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดใหบ้ริการในส่วนเพิ่มในกรณีที่ผูใ้หบ้ริการเห็นว่าปริมาณ

และระยะเวลาการใหบ้รกิารตามที่แจง้ความประสงคม์าภายในก าหนดการยื่นหนงัสือแสดงความจ านง

นัน้ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนเพื่อขยายความสามารถในการใหบ้ริการ และผูใ้หบ้ริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธ

การเปิดใหบ้ริการในส่วนขยายหากปริมาณการใชค้วามสามารถในการใหบ้ริการที่เพิ่มขึ ้นรวมกันต ่า

กว่าจ านวนขัน้ต ่าที่ผูใ้หบ้รกิารก าหนดในประกาศเชิญชวน 

9) การแจ้งผลการจัดสรรปริมาณความสามารถในการให้บริการ 

 หลงัจากระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศเชิญชวนหลงัจากสิน้สุดลงและ PTTLNG ไดด้ าเนินการ

พิจารณาความจงนงของผูข้อใชบ้ริการแต่ละรายแลว้ PTTLNG จะด าเนินการประกาศผูไ้ดร้บัสิทธิใน

ความสามารถประกาศผ่านเว็ปไซต ์พรอ้มส่งหนังสือแจง้ผลการจัดสรรความสามารถไปยังผูข้อใช้

บรกิารทกุราย 

 ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการไดร้บัการจดัสรร PTTLNG จะแจง้ปรมิาณความสามารถในการใหบ้ริการที่

ไดร้บัการจดัสรร ระยะเวลาที่ไดร้บัการจดัสรร อตัราค่าบรกิาร พรอ้มขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้ข้อใช้

บริการตอบรบัและน าส่งหนงัสือยืนยันอย่างเป็นทางการภายในระยะเวลา 15 วนัท าการ นบัจากวันที่

ประกาศแจง้ผลการจัดสรรปริมาณความสามารถในการใหบ้ริการ ทั้งนี ้ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการไม่

ด าเนินการยืนยันการจัดสรรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผูใ้หบ้ริการขอสงวนสิทธิจัดสรรให้ผู ้ขอใช้

บริการที่มีคณุสมบติัครบถว้นและอยู่ในล าดบัต่อไป หรือด าเนินการประกาศเชิญชวนใชค้วามสามารถ

ใหม่ต่อไป 

10) การลงนามในสัญญาการให้บริการสถานี 

 หลงัจากผูใ้หบ้ริการไดร้บัการยืนยันจากผูข้อใชบ้ริการที่ไดร้บัการคัดสรรทุกราย ผู้ขอใชบ้ริการ

จะต้องด าเนินการลงนามในสัญญาการให้บริการสถานี (Terminal Use Agreement: TUA) และ

สญัญาขอ้ตกลงการใชบ้ริการสถานีระหว่างผูใ้ชบ้ริการ (Inter-shipper Agreement) และสญัญาอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวขอ้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือก่อนก าหนดการใช้บริการจริงตามที่ได้ยื่นแสดงความ

ประสงคจ์องใชบ้รกิาร 
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11) สถานทีแ่ละวิธีการย่ืนหนังสือแสดงเจตจ านง 

 ผูข้อใชบ้ริการสามารถน าส่งหนังสือแสดงเจตจ านง พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้งไปยัง ชื่อและที่อยู่

ของบรษิัท PTTLNG ดงันี ้

  สง่ถึง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธแ์ละบรหิารองคก์ร 
     บรษิัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั  
     555/1 ชัน้ 3 ศนูยเ์อนเนอรย์ี่คอมเพล็กซ ์อาคาร เอ 
     ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
     กรุงเทพมหานคร 10900 
     โทรศพัท ์+66(0) 2140-1553   

 ในกรณีท าการยื่นหนงัสือแสดงเจตจ านง ณ ที่ท าการบรษิัท PTTLNG ใหม้ีผลเมื่อเจา้หนา้ที่ที่ไดร้บั

มอบหมายของ PTTLNG ไดล้งบนัทึกตรายางและลงนามรบัเอกสารแลว้ หรือในกรณีส่งหนงัสือแสดง

เจตจ านงผ่านทางไปรษณียม์ายังที่อยู่ของ PTTLNG ขา้งตน้ ใหม้ีผลเมื่อครบก าหนด 3 วัน นับตัง้แต่

วนัที่ลงทะเบียนสง่หนงัสือดงักลา่ว  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: +66(0)65-730-0612 หรือ +66(0)86-904-0111  

              หรือ E-mail: lngtpa@pttlng.com 

 

ปรบัปรุง ณ วนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   

 

PTTLNG ขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูหรือขอ้ก าหนดที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบบันีต้าม

สภาวการณแ์ละความเหมาะสม โดยจะด าเนินการแจง้ใหท้ราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยทนัที 
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