
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

พ.ศ. 2556 
 

 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 และมาตรา 7 (1) (3) (4) (5) และ (7) และวรรความ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
น้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญั ติ ให้กระท้าได้ โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญั ติแห่ งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี ้
 “ก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมท่ีประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ และอยู่
ในสถานะไอก๊าซ 
 “ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ” หมายความว่า ระบบท่ีประกอบด้วยท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ สถานี และสิ่งอื่นอันเป็นสิ่งจ้าเป็นท่ีใช้ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
 “ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า ท่อ ส่วนประกอบของท่อ และอุปกรณ์ ซึ่งไม่ว่าจะ
วางอยู่บนพื้นดิน ใต้ดิน หรือในน้้า หรือวางอยู่บนสิ่งปลูกสร้างใด แต่ไม่รวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีนอกชายฝั่งทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝั่ง และท่อส่งก๊าซธรรมชาติในสถานท่ีตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 “สถานี” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างส้าหรับการใช้งานท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และรวมถึง
อุปกรณ์ส้าหรับสูบ เพิ่มความดัน ลดความดัน ตรวจวัดปริมาณ รับ หรือส่งก๊าซธรรมชาติ และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 “รายงานด้านสิ่งแวดล้อม” (Environmental Report; ER) หมายความว่า เอกสาร
การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันและการก้าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้าหรับโครงการท่ีสามารถใช้ประมวลหลักการปฏิบัติงาน 
 “ประมวลหลักการปฏิบัติงาน” (Code of Practice) หมายความว่า ประมวลหลักการ
ปฏิบัติงานเพื่อลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้าหรับระบบการขนส่ งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ 



 “มาตรฐาน CSA Z662” หมายความว่า มาตรฐานท่ีประกาศโดยสมาคมมาตรฐานแห่ง
ประเทศแคนาดา ล้าดับท่ี CSA Z662 เร่ือง Oil and Gas Pipeline Systems 
 “มาตรฐาน ASME B31.8” หมายความว่า มาตรฐานท่ีประกาศโดยสมาคมวิศวกร
เครื่องกลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ล้าดับท่ี  ASME B 31.8 เรื่อง Gas Transmission and 
Distribution Piping Systems 
 “มาตรฐาน ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII” หมายความว่า
มาตรฐานท่ีประกาศโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง Boiler and 
Pressure Vessel Code ส่วนท่ี VIII 
 “มาตรฐาน EN 1555” หมายความว่า มาตรฐานของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ล้าดับท่ี 
EN 1555 เรื่อง Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels-Polyethylene 
(PE) 
 “มาตรฐาน EN 12007” หมายความว่า มาตรฐานของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ล้าดับท่ี 
EN 12007 เรื่ อ ง  Gas supply systems-Pipelines for maximum operating pressure to 
and including 16 bar 
 “บริเวณอันตราย” หมายความว่า พื้นท่ีโดยรอบท่ีตั้งสถานีซึ่งมีลักษณะเป็นบริเวณ
อันตรายประเภทท่ี 1 ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส้าหรับประเทศไทยของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ 
 “ก้าแพงกันไฟหรือผนังกันไฟ” หมายความว่า ก้าแพงหรือผนังทึบท่ีก่อด้วยอิฐฉาบปูนหนา
ไม่น้อยกว่ายี่สิบเซนติเมตร หรือก้าแพงหรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่าสิบห้า
เซนติเมตรและไม่มีช่องท่ีให้ไฟหรือควันผ่านได้ โดยมีความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร จาก
จุดสูงสดุของท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีอยู่พ้นเหนือพื้นดิน 
 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 “ผู้ขออนุญาต” หมายความว่า ผู้ท่ียื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อ 
 “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อ 

 ข้อ 3 ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะต้องได้รับความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติจากส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือได้รับความ
เห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมจากกรมธุรกิจพลังงาน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

 



 ข้อ 4 เจ้าของโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โดยจัดท้า
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นตามท่ีระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อ 5 การทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้องด้าเนินการโดย 
ผู้ทดสอบและตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 7 (4) 
 การด้าเนินการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ต้องด้าเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 7 (4) 

 ข้อ 6 ระยะควบคุมความปลอดภัยของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ASME B31.8 มาตรฐาน CSA Z662 มาตรฐาน EN 1555 มาตรฐาน EN 12007 หรือ
มาตรฐานอ่ืนท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 
 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานอาจประกาศก้าหนดเงื่อนไขในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพิ่มเติมเพื่อให้มี
มาตรฐานท่ีดีกว่าหรือเทียบเท่ามาตรฐานท่ีก้าหนดตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

 ข้อ 7 อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีจะน้ามาใช้ในบริเวณอันตรายของสถานีจะต้อง
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก้าหนด 
หรือได้รับการรับรองจากส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณอันตรายของสถานีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส้าหรับประเทศไทยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก้าหนด 

 ข้อ 8 แนวเขตสถานีต้องมีมาตรการความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ตั้งอยู่ห่างจากผนังถังเก็บน้้ามัน ผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และ
อัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเช้ือเพลิง และสถานท่ีเก็บวัตถุท่ีติดไฟหรือ
ระเบิดได้ทุกชนิดที่อยู่เหนือพื้นดินหรือท่ีก่อให้เกิดประกายไฟได้ง่าย ไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร 
 (2) ตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตท่ีดินโดยรอบไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร หากระยะไม่เป็นไปตามท่ี
ก้าหนดดังกล่าว จะต้องมีก้าแพงกันไฟหรือผนังกันไฟท่ีห่างจากแนวเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า 2.00 
เมตร 
 (3) มีรั้วเหล็กโปร่งหรืออย่างอื่นท่ีคล้ายคลึงกันโดยรอบเขตสถานี ยกเว้นด้านท่ีมีก้าแพงกัน
ไฟหรือผนังกันไฟตาม (2) แล้ว โดยมีระยะห่างจากท่อท่ีอยู่เหนือพื้นดินไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
และมีความสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 



 (4) บริเวณท่ีตั้งสถานีด้านใดท่ียานพาหนะเข้าไปถึงสถานีได้ต้องจัดให้มีเสากันภัยท่ีมีความ
มั่นคงแข็งแรงทุกระยะ 1.50 เมตร หรือราวเหล็กหรือก้าแพงคอนกรีตป้องกันตลอดแนวสถานี
ด้านนั้นโดยมีระยะห่างจากรั้วเหล็กโปร่งหรืออย่างอื่นท่ีคล้ายคลึงกัน หรือก้าแพงกันไฟหรือผนังกัน
ไฟตาม (2) แล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร เสากันภัยหรือราวเหล็กหรือก้าแพงคอนกรีต
ดังกล่าวต้องออกแบบและก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม 
 ผู้ขออนุญาตอาจก้าหนดแนวเขตสถานีท่ีมีระยะน้อยกว่าท่ีก้าหนดในวรรคหนึ่งได้ แต่ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก้าหนด 

 ข้อ 9 บริเวณอันตรายของสถานีให้ก้าหนดระยะโดยรอบจากแนวเขตสถานี ดังต่อไปนี้ 
 (1) สถานีท่ีมีความดันก๊าซไม่เกิน 850 กิโลปาสคาลมาตร ให้มีระยะโดยรอบจากแนวเขต
สถานีไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
 (2) สถานีท่ีมีความดันก๊าซเกินกว่า 850 กิโลปาสคาลมาตร แต่ไม่เกิน 1,900 กิโล
ปาสคาลมาตร ให้มีระยะโดยรอบจากแนวเขตสถานีไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร 
 (3) สถานีท่ีมีความดันก๊าซเกินกว่า 1,900 กิโลปาสคาลมาตร ให้มีระยะโดยรอบจากแนว
เขตสถานีไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร 
 ผู้ขออนุญาตอาจก้าหนดบริเวณอันตรายของสถานีท่ีมีระยะน้อยกว่าท่ีก้าหนดในวรรคหนึ่ง
ได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก้าหนด 

 ข้อ 10 วัสดุ อุปกรณ์ และการออกแบบก่อสร้างในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASMW B31.8 มาตรฐาน ASME Boiler and Pressure Vessel 
Code Section VIII มาตรฐาน CSA Z662 มาตรฐาน EN 1555 มาตรฐาน EN 12007 หรือ
มาตรฐานอ่ืนท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก้าหนด 

 ข้อ 11 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีอยู่นอกเขตสถานีต้องวางอยู่ใต้พื้นดิน เว้นแต่ในพื้นท่ีท่ีกรม
ธุรกิจพลังงานเห็นชอบให้วางอยู่เหนือพื้นดินได้ 

 ข้อ 12 การเชื่อมบรรจบท่อเข้ากับท่อในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อท่ีมีการใช้
งานอยู่ต้องด้าเนินการตามมาตรฐาน ASME B31.8 มาตรฐาน CSA Z662 มาตรฐาน EN 1555 
มาตรฐาน EN 12007 หรือมาตรฐานอื่นท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก้าหนด 

 ข้อ 13 การทดสอบความดันท่อและอุปกรณ์ในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้อง
ด้าเนินการตามมาตรฐาน ASME B31.8 มาตรฐาน ASME Boiler and Pressure Vessel Code 
Section VIII มาตรฐาน CSA Z662 มาตรฐาน EN 1555 มาตรฐาน EN 12007 หรือมาตรฐานอื่น
ท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก้าหนด 

 ข้อ 14 ในกรณีท่ีมีการเชื่อมบรรจบท่อเข้ากับท่อในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อท่ี
มีการทดสอบความดันแล้ว และการเช่ือบรรจบท่อดังกล่าวไม่สามารถทดสอบความดันท้ังระบบได้
ให้ตรวจสอบรอยเชื่อมดังกล่าวแบบไม่ท้าลายโดยวิธีการทดสอบด้วยรังสี คลื่นความถี่สูง ผง
แม่เหล็กหรือสารแทรกซึม หรือวิธีการทดสอบอื่นท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก้าหนด 



 ข้อ 15 สถานีต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผลเคมีแห้งขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6.8 
กิโลกรัม ท่ีได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นทีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบอย่าง
น้อยสองเครื่องไว้ ณ บริเวณท่ีมองเห็นและสามารถน้าออกมาใช้ได้โดยง่าย 
 ในกรณีท่ีสถานีมีเครื่องสูบอัดก๊าซ ให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งเพ่ิมอย่างน้อยสอง
เคร่ืองต่อเคร่ืองสูบอัดก๊าซหนึ่งเคร่ือง 
 ในกรณี ท่ีสถานี ใช้ เครื่องดับเพลิงชนิดอื่น  เครื่องดับเพลิงนั้นจะต้องได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นท่ีมีคุณสมบัติอย่างน้อยเทียบเท่าชนิดผงเคมีแห้ง 6.8 
กิโลกรัม และได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 
 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง 

 ข้อ 16 ห้ามท้าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟภายในเขตสถานี เว้นแต่การ
ปฏิบัติงานท่ีมีการควบคุมโดยผู้รับใบอนุญาต ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อ 17 สถานีต้องจัดให้มีป้ายห้ามท่ีมีข้อความและสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ติ ดตั้งไว้ ณ 
บริเวณท่ีเห็นได้ง่าย โดยข้อความและสัญลักษณ์ในป้ายห้ามต้องใช้ตัวอักษรและสัญลักษณ์สีแดงบน
พื้นสีขาวมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เซนติเมตร 
 (1) ห้ามสูบบุหรี่ 
 (2) ห้ามท้าให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
 (3) ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ 
 ในกรณีท่ีสถานีมีเครื่องสูบอัดก๊าซ ต้องจัดให้มีป้ายห้ามตามวรรคหนึ่ง ติดตั้งไว้ในท่ีท่ีเห็นได้
ง่าย ณ บริเวณเครื่องสูบอัดก๊าซนั้นด้วย และหากเครื่องสูบอัดก๊าซนั้นเป็นชนิดเดินเครื่องอัตโนมัติ 
นอกจากจะต้องจัดให้มีป้ายห้ามดังกล่าวแล้ว ให้ติดตั้งป้ายเตือนมีข้อความว่า “เครื่องสูบอัดก๊าซนี้
ท้างานอัตโนมัติทุกเวลา” ท่ีใช้ตัวอักษรสีด้าบนพื้นสีเหลือง มีขนาดท่ีเห็นได้ชัดเจนและมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 2.50 เซนติเมตร ไว้ในท่ีท่ีเห็นได้ง่าย ณ บริเวณเคร่ืองสูบอัดก๊าซนั้นด้วย 

 ข้อ 18 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการเตรียมการระงับเหตุเพลิงไหม้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดท้าแผนระงับเหตุเพลิงไหม้ 
 (2) ฝึกซ้อมตามแผนระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 (3) จัดท้ารายงานการฝึกซ้อมดังกล่าวเพื่อส่งให้กรมธุรกิจพลังงาน และเก็บรายงานการ
ฝึกซ้อมดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีเพื่อให้กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้ 

 ข้อ 19 ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุท้าให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อช้ารุดเสียหายจน
เกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ผู้รับใบอนุญาตด้าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อ 20 แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติต้องจัดให้มีป้ายท่ีอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 (1) ข้อความว่า “ท่อส่งก๊าซธรรมชาต”ิ และเคร่ืองหมายแสดงแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 (2) ชื่อผู้รับใบอนุญาต 



 (3) หมายเลขโทรศัพท์ส้าหรับแจ้งเหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบการรับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง (3) และผู้รับผิดชอบเพื่อรับ
แจ้งเหตุและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 
 การติดตั้งป้ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อ 21 ในกรณีท่ีท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อฝังดินโดยวิธีการขุดเปิด ต้องมีการฝังเทป
เตือนสีเหลืองมีข้อความเตือนเป็นภาษาไทยไว้เหนือท่ออย่างน้อย 0.30 เมตร ถ้ามีแผ่นคอนกรีต
ป้องกันท่อให้ฝังเทปเตือนไว้เหนือแผ่นคอนกรีต 

 ข้อ 22 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบการตรวจประเมินด้านการจัดการความปลอดภัย
ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อท่ีเป็นไปตามแผนประกันคุณภาพซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วย 
 (1) การควบคุมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 (2) การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท้ารายงานระบบการตรวจประเมินตามวรรคหนึ่งส่ งให้กรมธุรกิจ
พลังงานซึ่งประกอบด้วย รายการบันทึกข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด การแก้ไขและผลการแก้ไขท่ี
ด้าเนินการไปแล้วและแผนการแก้ไขที่จะด้าเนินการต่อไป 

 ข้อ 23 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเก็บเอกสารและข้อมูลของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) คู่มือการออกแบบ ก่อสร้าง ปฏิบัติการ และบ้ารุงรักษา 
 (2) แบบท่ีใช้ในการก่อสร้าง พร้อมรายละเอียดต่างๆ 
 (3) รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบต่างๆ ตามท่ีก้าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 
 (4) รายงานการตรวจสอบการใช้งานและการบ้ารุงรักษา 
 (5) รายงานการตรวจประเมินด้านการจัดการความปลอดภัย 
 (6) รายงานการเกิดอุบัติเหตุ 
 เอกสารและข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และพร้อมให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบได้ตลอดอายุการใช้งานของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชิตทางท่อ 
 ข้อ 24 ในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะท้าการพักหรือหยุดใช้งานระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อท้ังหมดหรือบางส่วนชั่วคราว ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจ
พลังงานโดยระบุเหตุผลท่ีจะพักหรือหยุดใช้งานชั่วคราว พร้อมท้ังจะต้องก้าหนดมาตรการ
ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาตามมาตรฐาน ASME B31.8 มาตรฐาน ASME Boiler and Pressure 
Vessel Code Section VIII มาตรฐาน CSA Z662 มาตรฐาน EN 1555 มาตรฐาน EN 12007 
หรือมาตรฐานอื่นท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก้าหนด ตลอดระยะเวลาท่ีมีการพักหรือหยุด
ใช้งาน 
 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามมาตรการท่ีก้าหนดในวรรคหนึ่ง
และให้รายงานการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 



 ข้อ 25 ในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะน้าระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีได้พักหรือหยุดการใช้งานชั่วคราวตามข้อ 24 กลับมาใช้ใหม่ ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อตรวจสอบว่าระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ดังกล่าวยังมีมาตรฐานตามข้อ 6 ข้อ 10 และข้อ 13 และยังปฏิบัติตามข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 
11 ข้อ 15 ข้อ 17 ข้อ 18 (1) ข้อ 20 ข้อ 22 และข้อ 23 และเมื่อกรมธุรกิจพลังงาน
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ยังคงมีมาตรฐานและปฏิบัติถูกต้องตาม
ข้อก้าหนดดังกล่าว ก็ให้มีค้าส่ังเห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตน้าระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้ 

 ข้อ 26 ในกรณี ท่ีผู้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นการถาวร ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงาน
โดยแนบแบบรายละเอียด ระบุต้าแหน่ง ขนาด ความยาว และรายละเอียดอื่นๆ ของระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อท่ีจะเลิกใช้งาน พร้อมท้ังมาตรการในการจัดการและตรวจสอบระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อดังกล่าวและมาตรการในการป้องกันสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้ นท่ี
โดยรอบของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเพื่อให้กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 
 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามมาตรการ
ท่ีก้าหนดในวรรคหนึ่ง 

 ข้อ 27 ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อท่ีด้าเนินการอยู่ในวันก่อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่กรณีตามข้อ 16 และข้อ 19 
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และกรณีตามข้อ 7 ข้อ 8 วรรคหนึ่ง (2) 
(3) และ (4) ข้อ 9 ข้อ 15 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 20 ข้อ 22 และข้อ 23 ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
 

                                                          ให้ไว้ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
                                                     พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 

                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา 7 (1) (3) (4) (5) และ 
(7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานมีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดแนวทางหรือลักษณะการด้าเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง 
ถังหรือภาชนะท่ีใช้ในการขนส่ง การบ้ารุงรักษา คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน การจัดให้
มีและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใด รวมท้ังก้าหนดการอื่นใดอันจ้าเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุ
เดือดร้อนร้าคาญ หรือความเสียหายหรืออันตรายท่ีจะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง สมควรก้าหนดระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ จึงจ้าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้
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