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ฉบับเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 

 

 

(ร่าง) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน  

เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขเกีย่วกบัการอนุญาต  

ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. .... 

------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔๙ ข้อ ๕๑ ข้อ ๕๔ ข้อ ๕๘ ข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ แห่งกฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑวิ์ธกีารและเง่ือนไขเกี่ยวกบัการแจ้ง การอนุญาต และอตัราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการ

ประกอบกจิการน า้มันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... อนัเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากดั

สทิธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธบิดี

กรมธุรกจิพลังงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในประกาศน้ี 

“กา๊ซธรรมชาติ” หมายความว่า กา๊ซธรรมชาติตามความหมาย (๑) ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่า

ด้วยการก าหนดหลักเกณฑวิ์ธกีารและเง่ือนไขเกี่ยวกบัการแจ้ง การอนุญาต และอตัราค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกบัการประกอบกจิการน า้มันเช้ือเพลิง  

 “ทอ่ส่งกา๊ซธรรมชาติ” หมายความว่า ทอ่ ส่วนประกอบของทอ่ และ อุปกรณ์ ซ่ึงไม่ว่าจะวางอยู่
บนพ้ืนดิน ใต้ดิน หรือในน า้ หรือวางอยู่บนสิ่งปลูกสร้างใด แต่ไม่รวมถึงทอ่ส่งกา๊ซธรรมชาติที่อยู่ในพ้ืนที่

นอกชายฝั่งทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝั่ง และทอ่กา๊ซธรรมชาติในสถานประกอบการ 

“ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่” หมายความว่า ท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ สถานี และสิ่งอื่นอนั

เป็นสิ่งจ าเป็นที่ใช้ในการขนส่งกา๊ซธรรมชาติ 

 “สถานี” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างส าหรับการใช้งานทอ่ส่งกา๊ซธรรมชาติ และให้

รวมถึงอุปกรณ์ส าหรับสบู เพ่ิมความดัน ลดความดัน กกัเกบ็ ตรวจวัดปริมาณ รับหรือส่งกา๊ซธรรมชาติ

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

“รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA)” 

หมายความว่า เอกสารการศึกษาเพ่ือคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวก และลบ จากการ

พัฒนาโครงการหรือกจิการที่ส าคัญ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้

ในการประกอบการตัดสนิใจในการพัฒนาโครงการกจิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

“รายงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Report; ER)” หมายความว่า เอกสารการศึกษา

สภาพแวดล้อมปัจจุบันและการก าหนดมาตรการป้องกนั แก้ไข ลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการที่สามารถใช้ประมวลหลักการปฏบัิติงาน (Code of Practice)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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“ประมวลหลักการปฏบัิติงาน (Code of Practice)” หมายความว่า ประมวลหลักการปฏบัิติงาน

เพ่ือลดและติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ 

“แผนการจัดการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง (Construction Safety Program)” 

หมายความว่า กจิกรรมหรือขั้นตอนปฏบัิติที่ส าคัญ รวมไปถึง ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

ในระหว่างการก่อสร้าง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินการกอ่สร้างน้ันมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏบัิติงาน

และบุคคลอื่น รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

“รายงานผลการตรวจประเมินด้านการจัดการความปลอดภัย” หมายความว่า รายงานสรุปผล

การตรวจสอบการก่อสร้าง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ว่าได้ด าเนินการตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึง สรุปผลการ

ทดสอบและตรวจสอบก่อนการใช้งาน 

“ระดับความหนาแน่นของชุมชน (Location Class)” หมายความว่า ระดับความหนาแน่นของ

ชุมชนในพ้ืนที่ที่แนวทอ่ส่งกา๊ซธรรมชาติวางผ่าน ที่จะเป็นข้อมูลในการออกแบบระบบการขนส่งกา๊ซ

ธรรมชาติทางทอ่ให้เกดิความปลอดภัย ตามนิยามในมาตรฐาน ASME B31.8 หรือมาตรฐานอื่นที่กรม

ธุรกจิพลังงานเหน็ชอบ 

 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ 

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ 

“ผู้ขออนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ย่ืนขอรับใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่  

ข้อ ๒ ผู้ที่ใช้ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่อยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนด

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการแจ้ง การอนุญาต และอตัราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการประกอบ

กจิการน า้มันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... ใช้บังคับ ให้ย่ืนค าขออนุญาต พร้อมด้วยเอกสารประกอบค าขอ เพ่ือขอ

ความเหน็ชอบจากกรมธุรกจิพลังงานภายในหน่ึงร้อยแปดสบิวันนับแต่วันที่กฎกระทรวง ก าหนด

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการแจ้ง การอนุญาต และอตัราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการประกอบ

กจิการน า้มันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... ใช้บังคับ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ต่างๆ อย่างน้อย ประกอบด้วย 

(๑) แบบแปลน แผนภาพการไหลของกระบวนการอย่างง่าย (Simplified Flow Diagram) แผนผัง

สงัเขป (Location Plan)  

(๒) แบบรายละเอยีดและรายการค านวณทอ่ส่งกา๊ซธรรมชาติในการออกแบบด้านความม่ันคง

แขง็แรง ของระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ 

(๓) ในกรณีที่ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ ด าเนินการภายหลัง พระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับ ให้จัดส่งรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ หนังสือให้ความเหน็ชอบรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการปฏบัิติตาม

มาตรการป้องกนั แก้ไข ลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(๔) สญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยความรับผิดตามกฎหมาย ที่เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการจัดให้มีการประกนัภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
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ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกดิจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๓ ส าหรับธุรกจิกา๊ซธรรมชาติ 

พ.ศ. .... 

(๕) หนังสืออนุญาตให้ใช้ทางสาธารณะ หรือใบอนุญาตให้ใช้ทางสาธารณะ (ถ้ามี) 

(๖) ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารสถานี (ถ้ามี)  

(๗) หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

(๘) หนังสือให้ใช้กรรมสิทธิ์ที่ดิน (ถ้ามี) 

(๙) แบบก่อสร้างจริง (As Built Drawing) และบันทกึลงในแผ่นบันทกึข้อมูลส าหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

 โดยรายละเอยีดของแบบก่อสร้างจริงที่ต้องจัดส่งให้กบักรมธุรกจิพลังงาน ประกอบไปด้วย 

แผนภาพการไหลของกระบวนการ (Process Flow Diagram) แผนภาพระบบทอ่และอุปกรณ์เคร่ืองมือวัด 

(Piping and Instrument Diagram) ผังสถานี (Plot Plan) แบบการวางแนวทอ่และความลึก (Alignment 

Sheet) และรายละเอียดโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง (Related Structure Detail) 

(๑๐) ใบรับรองผลการทดสอบความดันทอ่ และอุปกรณ์ในทอ่ส่งกา๊ซธรรมชาติ และใบรับรอง

ผลการตรวจสอบรอยเช่ือมแบบไม่ท าลาย (Non Destructive Test)  

แบบย่ืนค าขออนุญาต และใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้ใช้แบบค าขอตามแนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๓ ผู้ที่ประสงค์จะใช้ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ นับแต่วันที่กฎกระทรวง ก าหนด

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการแจ้ง การอนุญาต และอตัราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการประกอบ

กจิการน า้มันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... ใช้บังคับ ให้ย่ืนค าขออนุญาต พร้อมด้วยเอกสารประกอบค าขอ เพ่ือขอ

ความเหน็ชอบจากกรมธุรกจิพลังงาน ก่อนด าเนินการก่อสร้าง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ต่างๆ อย่าง

น้อย ประกอบด้วย 

(๑) แบบแปลน แผนภาพการไหลของกระบวนการอย่างง่าย (Simplified Flow Diagram) แผนผัง

สงัเขป (Location Plan)  

(๒) แบบรายละเอยีดและรายการค านวณทอ่ส่งกา๊ซธรรมชาติในการออกแบบด้านความม่ันคง

แขง็แรง ของระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ 

(๓) ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 

พร้อมด้วยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ รายงานด้านสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี 

(๔) แผนการจัดการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง 

 แบบค าขออนุญาต ตามวรรคหน่ึง ให้ใช้แบบค าขอตามแนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๔ เมื่อผู้ขออนุญาตได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ ให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน ต่างๆ ต่อ  

กรมธุรกจิพลังงาน เพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต ประกอบด้วย 

(๑) ผลการทดสอบความดันทอ่ และอุปกรณ์ในทอ่ส่งกา๊ซธรรมชาติ และใบรับรองผลการ

ตรวจสอบรอยเช่ือมแบบไม่ท าลาย (Non Destructive Test) 
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(๒) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ รายงานด้านสิ่งแวดล้อม และหนังสือให้

ความเหน็ชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏบัิติตามมาตรการป้องกนั แก้ไข ลดและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะด าเนินการ 

(๓) สญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยความรับผิดตามกฎหมาย ที่เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการจัดให้มีการประกนัภัยความรับผิดตาม

กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๓ ส าหรับธุรกจิ

กา๊ซธรรมชาติ พ.ศ. .... 

(๔) หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(๕) รายงานผลการตรวจประเมินด้านการจัดการความปลอดภัย 

(๖) หนังสือให้ใช้กรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือเอกสารแสดงสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน  

แบบใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้ใช้แบบตามแนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๕ เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตแล้ว จะต้องจัดส่งแบบก่อสร้างจริง (As Built 

Drawing) และบันทกึลงในแผ่นบันทกึข้อมูลส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ต่อกรมธุรกจิพลังงานก่อนการต่อ

อายุใบอนุญาต หรือไม่เกนิ ๑ ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต 

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตให้ย่ืนแบบค าขอพร้อมด้วยเอกสารประกอบ

ค าขอต่อกรมธุรกจิพลังงาน  

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้แบบตามแนบท้ายประกาศน้ี  

ข้อ ๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดส่งรายงานการตรวจสอบระดับความหนาแน่นของชุมชน ต่อ กรม

ธุรกจิพลังงาน อย่างน้อยทุก ๕ ปี และหากผลการตรวจสอบหรือกรมธุรกจิพลังงานพบว่า ระดับความ

หนาแน่นของชุมชนเปล่ียนไปจากเดิม ผู้รับใบอนุญาตต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกจิ

พลังงาน เร่ือง หลักเกณฑก์ารจัดท าเคร่ืองหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ 

พ.ศ. .... ก่อนการต่ออายุใบอนุญาตคร้ังต่อไป 

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ย่ืนแบบค าขอพร้อมด้วยเอกสาร

ประกอบค าขอที่ระบุไว้ในแบบค าขอแนบท้ายประกาศน้ีต่อกรมธุรกจิพลังงาน 

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอื่น ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ขอรับ

โอนใบอนุญาต ย่ืนค าขอโอนใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมที่ได้รับ

อนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมธุรกจิพลังงาน 

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอยีดในใบอนุญาต ให้ย่ืนค า

ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทนใบอนุญาตและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมธุรกจิพลังงาน 

ใบอนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงตามวรรคหน่ึง ให้ใช้แบบแนบท้ายประกาศน้ี 
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ข้อ ๑๑ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ให้ไว้ ณ วันที่                                     พ.ศ. ....  

         

                                                        อธบิดีกรมธุรกจิพลังงาน 
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(ร่าง) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

พ.ศ. …. 
-------------------------------------  

เพ่ือให้การประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเป็นไปด้วยความปลอดภัย
และเป็นการป้องกันอันตรายต่อประชาชนและระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จึงจ าเป็นต้องก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดท าเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศ
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าเครื่องหมาย
แสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในประกาศนี ้
“ระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ” หมายความว่า ระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ ระบบ

การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ และระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
“ผู้ขออนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
“เครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ” หมายความว่า 

เครื่องหมายทีผู่้ขออนุญาตจัดให้มีในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเพ่ือแสดงข้อมูล และเตือน
ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

“พ้ืนที่เขตชุมชน” หมายความว่า พ้ืนที่จากแนวท่อออกไปข้างละ ๒๐๐ เมตร ในช่วงความ
ยาวท่อทุก ๆ ๑ กิโลเมตร ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) มีอาคารพักอาศัย จ านวนมากกว่า ๓๐ หลัง 
(๒) มีตึกแถว อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ทาวส์เฮ้าส์ หรืออาคารในลักษณะเดียวกัน 
(๓) มีอาคารสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๔  ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อที่มีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้พ้ืนดิน เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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(๑) หลักเขตแสดงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

(๒) ป้ายค าเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

(๓) ป้ายค าเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ข้อ ๕  หลักเขตแสดงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้องท าจากคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือวัสดุอ่ืนที่มีความคงทนแข็งแรง โดยหลักเขตมีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละไม่น้อยกว่า ๑๕ 
เซนติเมตร พื้นผิวและสีที่ใช้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดเซาะ พ้ืนผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรใช้สี
ด า หลักเขตต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และติดตั้งให้มีส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินไม่น้อยกว่า ๖๐ 
เซนติเมตร ทุกด้านมีข้อความว่า “เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ” โดยติดตั้งที่แนวเขตระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อทั้งสองด้าน ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๑ ท้ายประกาศนี้ 

 ในกรณีที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อตัดผ่านถนน ทางรถไฟ แม่น้ า ล าคลอง ทะเล หรือ
ที่ดินส่วนบุคคล ให้ติดตั้งหลักเขตบริเวณจุดตัดทั้งสองด้านด้วย 

 ข้อ ๖  ป้ายค าเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้องมีขนาดกว้างและยาวไม่น้อย
กว่า ๔๐ x ๖๐ เซนติเมตร ท าจากแผ่นโลหะหรือวัสดุอ่ืนที่มีความคงทนแข็งแรง พ้ืนผิวและสีที่ใช้มีความทนทานต่อ
สภาพอากาศและการกัดเซาะ โดยให้แสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อความว่า “ค าเตือน” ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร 
(๒) ข้อความว่า “เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ” ความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร 
(๓) ข้อความว่า “ห้ามขุด เจาะ หรือกระท าการก่อสร้างใด ๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ” ความสูง

ไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร 
(๔) ชื่อผู้ขออนุญาตและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร 
(๕) ข้อความว่า “การรื้อถอน ท าลาย ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ มีความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร 

พ้ืนผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรใช้สีด า ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๒ ท้ายประกาศนี ้

ข้อ ๗ ป้ายค าเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อให้ติดตั้งบนเสาที่มีความคงทน
แข็งแรง ณ บริเวณต าแหน่งใกล้เคียงกันกับหลักเขตแสดงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โดยให้ป้ายขนาน
กับแนวท่อ และให้ขอบด้านล่างของป้ายอยู่สูงจากระดับพ้ืนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร หรือให้สูงพ้นจากสิ่งกีดขวาง
โดยรอบเพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

 ข้อ ๘ ป้ายค าเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ท าการติดตั้งบริเวณแม่น้ า ล า
คลอง หรือทะเล ต้องมีขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร และต้องมีข้อความตามข้อ ๖ 
(๑) ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ข้อความตามข้อ ๖ (๒) ความสูงไม่น้อยกว่า ๙ เซนติเมตร ข้อความว่า 
“ห้ามขุดลอก ทอดสมอเรือ หรือกระท าการก่อสร้างใดๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ” และข้อความตามข้อ ๖ (๔) 
และ (๕) ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๓ ท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ บริเวณป้ายค าเตือน ตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือข้อความตามที่กรมเจ้า
ท่าก าหนดด้วย 



 

ฉบับเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 
๓ 

 

 ข้อ ๙ ป้ายค าเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ต้องมีขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๖๐ 
เซนติเมตร ท าจากแผ่นโลหะหรือวัสดุอ่ืนที่มีความคงทนแข็งแรง พ้ืนผิวและสีที่ใช้มีความทนทานต่อสภาพอากาศ
และการกัดเซาะ โดยให้แสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(๑) ข้อความว่า “ค าเตือน” ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร 

(๒) ข้อความว่า “ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ” ความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร 

(๓) ข้อความว่า “ห้ามขุด เจาะ หรือกระท าการก่อสร้างใด ๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ” ความสูง
ไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร 

(๔) ชื่อผู้ขออนุญาตและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร 

(๕) ข้อความว่า “เขตระมัดระวัง..... เมตร” ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร 

(๖) ข้อความว่า “การรื้อถอน ท าลาย ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ มีความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร 

พ้ืนผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรใช้สีด า ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๔ ท้ายประกาศนี ้
ในกรณีที่มีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้พ้ืนดินเกินกว่าหนึ่งแนวท่อ ต้องจัดให้มีป้ายแสดงภาพ

ตัดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติพร้อมระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละท่อและระยะห่างระหว่างท่อให้ชัดเจน 
อีกปา้ยหนึ่งด้วย 

ข้อ ๑๐ ป้ายค าเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ติดตั้งบนเสาที่มีความคงทนแข็งแรง  โดยให้
ติดตั้งป้าย ณ จุดที่มีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติวางพาดผ่านโดยให้แผ่นป้ายตั้งฉากกับแนวท่อ และอยู่ในแนว
เดียวกันกับหลักเขตแสดงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทั้ง ๒ ข้าง โดยให้ขอบด้านล่างของป้ายอยู่สูงจากระดับ
พ้ืนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร หรือให้สูงพ้นจากสิ่งกีดขวางโดยรอบเพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ ๑๑ หลักเขตแสดงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ป้ายค าเตือนเขตระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาตทิางท่อ และป้ายค าเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้มีต าแหน่งในการติดตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) พ้ืนที่เขตชุมชน ให้ติดตั้งทุกระยะ ๑๐๐ เมตร 

(๒) พ้ืนที่นอกเขตชุมชน ให้ติดตั้งทุกระยะ ๒๐๐ เมตร 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีแนวท่อส่งน้ ามันเชื้อเพลิงใต้พ้ืนดินหลายประเภท ให้ใช้เครื่องหมายแสดงใน
บริเวณเขตระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อร่วมกันได้โดยอนุโลม ทั้งนี้รายละเอียดให้กรมธุรกิจพลังงานให้
ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติอยู่เหนือพ้ืนดิน ผู้ขออนุญาตต้องทาสีแนวท่อขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติด้วยสีเทา และให้มีข้อความว่า “            ” “               ” และ “ห  ยเล โท    ท       ” 
   ย      บนท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติทุกระยะไม่เกินกว่า ๑๐๐ เมตร ตลอดแนวท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติเหนือ
พ้ืนดิน โดยให้ขนาดตัวอักษรมีความสูงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
โดยสีที่ใช้ทาต้องมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการกัดเซาะ 
  ข้อ ๑๔  ผู้รับใบอนุญาตต้องบ ารุงรักษาเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อให้มีสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ ในกรณีที่เครื่องหมายดังกล่าวช ารุดหรือเสียหาย หรือข้อความ
ลบเลือนในสาระส าคัญ ให้ด าเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 



 

ฉบับเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 
๔ 

 

  ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดท าเครื่องหมาย
แสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศฉบับนี้ ให้ผู้ขออนุญาต
ด าเนินการเสนอรายละเอียดที่แตกต่างจากประกาศฉบับนี้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ก่อนด าเนินการ  

ข้อ ๑๖  ผู้ที่ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้
ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศนี้ก่อนการต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่สอง  

 
ประกาศ   ณ   วันที่                         พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
                         (นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล) 

                                       อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฉบับเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 
๕ 

 

ตัวอย่างภาพประกอบท่ี ๑  
หลักเขตแสดงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ฉบับเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 
๖ 

 

ตัวอย่างภาพประกอบท่ี ๒ 
ป้ายค าเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
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หมายเหตุ 
(๑) ชื่อผู้ประกอบกิจการ 
(๒) หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบกิจการที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา  
(๓) ระบเุขตระมัดระวังระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 
 
 
 
 
 



 

ฉบับเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 
๗ 

 

ตัวอย่างภาพประกอบท่ี ๓ 
ป้ายค าเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

ในกรณีที่ติดตั้งบริเวณแม่น้ า ล าคลอง หรือทะเล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
(๑) ชื่อผู้ประกอบกิจการ 
(๒) หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบกิจการที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา  
(๓) ระบเุขตระมัดระวังระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 
 



 

ฉบับเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 
๘ 

 

ตัวอย่างภาพประกอบที่ 4 
ป้ายค าเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
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หมายเหตุ 
(๑) ชื่อผู้ประกอบกิจการ 
(๒) หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบกิจการที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา  
(๓) ระบเุขตระมัดระวังระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 



 

 

ฉบับเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 

 

(ร่าง) ประกาศกระทรวงพลงังาน 

เรือ่ง หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการด าเนนิการในกรณีเกิดอุบติัเหตุทีม่ีผลกระทบต่อ                 

ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ....  

------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๕ แห่งกฎกระทรวง ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ พ.ศ. 

.... ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน า้มันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ อนัเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา 

๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ในประกาศน้ี 

 “ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่” หมายความว่า ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทาง

ทอ่ตามนิยามของกฎกระทรวง ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ พ.ศ. ....  

ข้อ ๒ เม่ือเกดิอุบัติเหตุที่ท  าให้ระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ช ารุดเสยีหายจนเกิดกา๊ซ

ธรรมชาตร่ัิวไหลหรือเกดิเหตุเพลิงไหม้ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งการเกดิอบัุติเหตุต่ออธบิดีกรมธุรกจิพลังงาน

หรือผู้ที่อธบิดีมอบหมายภายใน ๑ ช่ัวโมงนับจากเวลาที่เกดิอุบัติเหตุ และรายงานเบ้ืองต้นถึงสาเหตุ 

วิธกีารระงับเหตุ ความเสียหาย จ านวนผู้บาดเจบ็และเสยีชีวิต รวมทั้งแผนการฟ้ืนฟูสภาพ เป็นลายลักษณ์

อกัษรภายใน ๓ วันนับจากวันที่เกดิอุบัติเหตุ แบบรายงานการเกดิอุบัติเหตุเบ้ืองต้นให้เป็นไปตามแบบ

แนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท ารายงานการเกดิอุบัติเหตุ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องประกอบ 

ด้วยการวิเคราะห์สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุ แนวทางป้องกันและแก้ไข ปริมาณความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สนิ และให้รายงานกรมธุรกจิพลังงานทราบภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่เกดิอุบัติเหตุ 

ข้อ ๔ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

          ประกาศ ณ วันที่                               พ.ศ. .... 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฉบับเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้น  
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