
 

 

 

 

 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน และกำรออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข ลด  
ติดตำม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ 

พ.ศ. 2557 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๘ แห่งประกำศกระทรวงพลังงำน เร่ือง กำรก ำหนดประเภท
และขนำดของระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๕ แห่งประกำศกระทรวง
พลังงำน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข ลด ติดตำม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบกำรขนส่งก๊ำซ
ธรรมชำติทำงท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตำมควำมในกฎกระทรวงระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็น
กฎหมำยท่ีมีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ 
ประกอบกับมำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บัญญัติให้กระท ำโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน  
จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปน้ี  

ข้อ ๑ ประกำศน้ี เรียกว่ำ “ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ
จัดท ำรำยงำน และกำรออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม และรำยงำนผล
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข ลด ติดตำม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระบบกำร
ขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ พ.ศ. 2557” 

ข้อ ๒ ประกำศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกำศน้ี 
“ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน” หมำยควำมว่ำ ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข ลด ติดตำม และตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ 

“ใบรับรอง” หมำยควำมว่ำ ใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน 

 

 



๒ 
 

 

 

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธจิัดท ำรำยงำน ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
(๑) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ท่ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัย และให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร  หรือเป็น
สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ หรือสถำบันวิจัย ซึ่งมีฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย 

(๒) ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับรองตำมข้อ ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) เว้นแต่
ระยะเวลำได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปีนับแต่วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบรับรอง 

(๓) ต้องจัดให้มีบุคลำกร ดังต่อไปน้ี 
(ก) ผู้ช ำนำญกำรอย่ำงน้อยหน่ึงคน ซึ่งอยู่ประจ ำเพื่อท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรท ำ

รำยงำน โดยผู้ช ำนำญกำรดังกล่ำวต้องส ำเร็จกำรศึกษำข้ันต่ ำในระดับอุดมศึกษำในวิชำ
วิทยำศำสตร์สำขำสิ่งแวดล้อม สำขำนิเวศน์วิทยำ หรือสำขำสุขำภิบำล หรือวิชำวิศวกรรมศำสตร์
สำขำสิ่งแวดล้อม หรือสำขำสุขำภิบำล หรือวิชำเศรษฐศำสตร์สำขำเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม และ
ต้องมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมไม่น้อย
กว่ำสำมปี หรือไม่น้อยกว่ำสำมโครงกำร และต้องไม่เคยมีส่วนร่วมในกำรท ำรำยงำนส่วนท่ีเป็นเท็จ 
เว้นแต่ระยะเวลำได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี นับแต่วันท่ีผู้ได้รับใบรับรองซึ่งตนเคยเป็นผู้มี
ส่วนร่วมในกำรท ำรำยงำนส่วนท่ีเป็นเท็จถูกสั่งเพิกถอนใบรับรอง 

(ข) เจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงน้อยสำมคน ซึ่งอยู่ประจ ำเพื่อร่วมในกำรท ำรำยงำน  โดย
เจ้ำหน้ำ ท่ี ดังกล่ำวต้องส ำ เร็จกำรศึกษำข้ันต่ ำ ในระดับอุดมศึกษำในวิชำวิทยำศำสตร์  
วิศวกรรมศำสตร์ และสังคมศำสตร์ และต้องไม่เคยมีส่วนร่วมในกำรท ำรำยงำนส่วนท่ีเป็นเท็จ เว้น
แต่ระยะเวลำได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปีนับแต่วันท่ีผู้ได้รับใบรับรองซึ่งตนเคยเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในกำรท ำรำยงำนส่วนท่ีเป็นเท็จถูกสั่งเพิกถอนใบรับรอง  

ข้อ ๕  กำรขอรับใบรับรอง ให้ยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงำนมอบหมำย พร้อมด้วยหลักฐำนและระบุช่ือ อำยุ ท่ีอยู่ กำรศึกษำและประสบกำรณ์
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมของผู้ช ำนำญกำรและเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งผู้
ขอรับใบรับรองต้องจัดให้มีตำมข้อ ๔ (๓)   

ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนต้องได้รับใบรับรองจำกอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงำนมอบหมำยก่อน จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนดังกล่ำวได้  

แบบค ำขอรับใบรับรองและใบรับรองให้ใช้ตำมแบบท้ำยประกำศน้ี 

ข้อ ๖ ใบรับรองให้มีอำยสุำมปีนับแต่วันท่ีออกใบรับรอง 
ในกำรออกใบรับรอง กรมธุรกิจพลังงำนอำจก ำหนดเงื่อนไขให้ผู้ท่ีได้รับใบรับรองจะต้อง

ปฏิบัติตำมท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 
 



๓ 
 

 

 

ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน ให้ยื่นแบบค ำขอรับใบรับรองใหม่พร้อมด้วยเอกสำร
ประกอบค ำขอต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมอบหมำย ภำยในหก
สิบวันก่อนวันท่ีใบรับรองสิ้นอำยุ และเมื่อได้ยื่นค ำขอรับใบรับรองแล้ว ให้ถือว่ำผู้ยื่นค ำขออยู่ใน
ฐำนะเป็นผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน 

ข้อ ๘ ในกรณีท่ีใบรับรองสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญในลักษณะท่ีไม่
สำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมถูกต้องของใบรับรองได้ ให้ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนยื่นค ำขอรับใบแทน
ใบรับรองต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมอบหมำย ภำยในสำมสิบ
วันนับแต่วันท่ีทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดเสียหำย พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมท่ี
ระบุไว้ในแบบค ำขอรับใบแทนใบรับรองท้ำยประกำศน้ี 

ใบแทนใบรับรองให้ใช้แบบใบรับรองและเขียนหรือประทับตรำควำมว่ำ “ใบแทน” ด้วย
อักษรสีแดงไว้ด้ำนบนของใบรับรอง และให้ระบุวัน เดือน ปี ท่ีออกใบแทน พร้อมท้ังลงลำยมือช่ือ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมอบหมำยก ำกับไว้ด้วย 

ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนท่ีประสงค์จะยกเลิกกิจกำร ให้ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนแจ้ง
เป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมอบหมำย 

ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดใน
ใบรับรอง ให้แจ้งเป็นหนังสือ พร้อมใบรับรองฉบับเดิมหรือใบแทนใบรับรอง และเอกสำรท่ี
เกี่ยวข้องต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมอบหมำย ภำยในสำมสิบ
วันนับแต่วันท่ีได้มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในใบรับรอง 

ข้อ ๑๑ ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
รำยละเอียดของเอกสำรท่ีได้จัดส่งต่อกรมธุรกิจพลังงำน เช่น ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล ส ำเนำ
หนังสือบริคณห์สนธิ  เป็นต้น ให้แจ้งเป็นหนังสือ พร้อมแนบเอกสำรท่ีได้มีกำรเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มเติมดังกล่ำวต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมอบหมำย ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันท่ีได้มีกำรเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรำยละเอียดดังกล่ำว 

ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
ผู้ช ำนำญกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ี ให้ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมอบหมำย 

ผู้ช ำนำญกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีตำมวรรคหน่ึง ไม่สำมำรถร่วมจัดท ำรำยงำนได้จนกว่ำจะได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกกรมธุรกิจพลังงำน 

ข้อ ๑๓ หำกกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ช ำนำญกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ี ตำมข้อ ๑๒ 
เน่ืองมำจำกผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนขำดคุณสมบัติท่ีก ำหนดไว้ในข้อ ๔(๓) ให้ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน
ดังกล่ำวหยุดท ำรำยงำนจนกว่ำจะด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง 



๔ 
 

 

 

ให้ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนตำมวรรคหน่ึงแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมอบหมำย ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีปรำกฏเหตุท่ีท ำให้ขำดคุณสมบัติ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็น กรมธุรกิจพลังงำนมีอ ำนำจผ่อนผันให้ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนตำม
วรรคหน่ึงท ำรำยงำนในระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติได้  ในกำรน้ีจะก ำหนดเงื่อนไข
อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดใหผู้้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๔ รำยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข 
ลด ติดตำม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ ต้องมี
ลำยมือช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลตำมข้อ ๔(๑) กับลำยมือช่ือผู้ช ำนำญกำรซึ่งอยู่ประจ ำ
ตำมข้อ ๔(๓)(ก) และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรท ำรำยงำนอย่ำงน้อยหน่ึงคน กับลำยมือช่ือ
เจ้ำหน้ำท่ีของผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนซึ่งประจ ำตำมข้อ ๔(๓)(ข) และมีส่วนร่วมในกำรท ำรำยงำน
อย่ำงน้อยสำมคน รวมท้ังให้ระบุช่ือ ท่ีอยู่  และเลขท่ีใบรับรองของผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนไว้ใน
รำยงำนดังกล่ำวด้วย 

ข้อ ๑๕ อธิบดีกรมธุรกิจพลงังำนมีอ ำนำจสัง่พกัใช้ใบรับรองของผูม้ีสิทธิจัดท ำรำยงำนได้ไม่
เกินหน่ึงปี เมื่อปรำกฏว่ำ  

(๑) ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน ท ำรำยงำนด้วยควำมประมำทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทำง
รำชกำรได้รับควำมเสียหำย 

(๒) ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน ยินยอมให้ผู้ช ำนำญกำร หรือเจ้ำหน้ำท่ีของผู้มีสิทธิจัดท ำ
รำยงำนอื่นซึ่งถูกเพิกถอนใบรับรอง เพรำะท ำรำยงำนอันเป็นเท็จหรือมีส่วนร่วมในกำรท ำรำยงำน
ส่วนท่ีเป็นเท็จมำท ำรำยงำน  

(๓) ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ในใบรับรอง 
ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบรับรอง ต้องหยุดท ำรำยงำนนับแต่วันท่ีถูกสั่งพักใช้

ใบรับรอง 

ข้อ ๑๖ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบรับรอง ของผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน
ได้เมื่อปรำกฏว่ำ 

(๑) ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๔  
(๒) ข้อควำมในค ำขอรับใบรับรอง ในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคัญในกำรขอรับใบรับรอง ไม่ตรง

กับควำมจริงท้ังหมดหรือบำงส่วน 
(๓) ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบรับรอง ตำมข้อ ๑๕ มำแล้ว และได้กระท ำตำม

ข้อ ๑๕(๑) หรือ ๑๕(๒) หรือ ๑๕(๓) ข้อหน่ึงข้อใดอีก 
(๔) ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน ท ำรำยงำนอันเป็นเท็จ 
(๕) ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมประกำศน้ี 
 



๕ 
 

 

 

(๖) ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ในใบรับรอง ในกรณี
ท่ีเงื่อนไขในใบรับรอง น้ัน ได้ระบุว่ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเป็นเหตุให้เพิกถอนใบรับรองได้ 

ผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน ซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบรับรอง ต้องหยุดท ำรำยงำนนับแต่วันท่ีถูกสั่งเพิก
ถอนใบรับรอง 

ข้อ ๑๗ หำกผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำน ถูกสั่งพักใช้ใบรับรองตำมข้อ ๑๕ หรือถูกสั่งเพิกถอน
ใบรับรองตำมข้อ ๑๖ หำกกำรกระท ำผิดดังกล่ำว เกี่ยวข้องกับผู้ช ำนำญกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีของผู้มี
สิทธิจัดท ำรำยงำนซึ่งปฏิบัติงำนด้วยควำมประมำทเลินเล่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนหรือผู้ซึ่งอธิบดี
กรมธุรกิจพลังงำนมอบหมำย มีอ ำนำจสั่งพักกำรด ำเนินกำรของผู้ช ำนำญกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีน้ันได้
ไม่เกินสำมปี และหำกเป็นกรณีท่ีท ำให้รำชกำรเสียหำยร้ำยแรง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนมอบหมำย มีอ ำนำจสั่งเพิกถอนสิทธิกำรเป็นผู้ช ำนำญกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ี
ตลอดชีวิตและแจ้งสภำวิศวกรเพื่อทรำบต่อไปด้วย 

ในกรณีท่ีมีกำรสั่งเพิกถอนใบรับรอง ตำมข้อ ๑๖(๔) ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนระบุช่ือ
ของผู้ช ำนำญกำรและเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งมีส่วนร่วมในกำรท ำรำยงำนในส่วนท่ีเป็นเท็จของผู้มีสิทธิจัดท ำ
รำยงำนซึ่งท ำรำยงำนอันเป็นเท็จไว้ในค ำสั่งเพิกถอนใบรับรอง น้ันด้วย 

ข้อ ๑๘ ส ำหรับระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อใด ๆ ผู้จัดท ำรำยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
และผู้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข ลด ติดตำม และตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องไม่เป็นรำยเดียวกัน หรือไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
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