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ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ประเภทใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
เพื่อคุ้มครองผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่ดีและเกิดการพัฒนา 
ด้านการให้บริการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  ประเภทใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  ประเภทใบอนุญาต

ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  ประเภท

ใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 
“ผู้รับบริการ”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการซึ่งเป็น  ผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการจัดหา

และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ  ที่ได้รับการจัดสรรความสามารถในการให้บริการ 
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“สํานักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“เหตุสุดวิสัย”  หมายความว่า  เหตุใด ๆ  อันจะเกิดขึ้นก็ดี  จะให้ผลพิบัติก็ดี  เป็นเหตุที่ไม่อาจ

ป้องกันได้  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร 
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการให้บริการ  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ 
การให้บริการ  ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ  ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้   

ข้อ ๕ ให้ผู้ รับใบอนุญาตจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานการให้บริการ  การประเมินคุณภาพ 
การให้บริการ  และเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต  หรือเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน  กกพ.  เป็นประจําทุกปี 
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ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่งเป็นรายปี  โดยรายงานภายในวันที่  ๒๕  เดือนมกราคม  
ของปีถัดไปต่อสํานักงาน  กกพ.   

ข้อ ๖ กรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อ  ๔   
ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้สํานักงาน  กกพ.  ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว   

การรายงานตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นหนังสือ  โดยระบุข้อมูลรายละเอียดที่ เ ก่ียวข้อง  
พยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแห่งการนั้น  แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  ผลการดําเนินการ  รวมถึง
แผนแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต   

ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้  
กกพ.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัตติามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
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 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือวัดคุณภาพของค่าความดันก๊าซธรรมชาติ โดยผู้ให้บริการจะต้องควบคุมค่าความดันก๊าซธรรมชาติ
ให้เป็นไปตามสัญญา เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับก๊าซธรรมชาติที่มีความดันในช่วงที่ยอมรับได้ โดยไม่เกิดความ
เสียหายต่อธุรกิจของผู้รับบริการและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ทําการนับจํานวนคร้ังของข้อร้องเรียนเร่ืองค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการส่งมอบ ณ จุดส่ง
มอบไม่เป็นไปตามสัญญา เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่ขนส่งให้กับผู้รับบริการแต่ละ
รายไม่เป็นไปตามสัญญา โดยช่วงที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนับต้ังแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์จนถึงผู้ให้บริการสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แล้วเสร็จ และผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการที่ค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่ส่ง
มอบ ณ จุดส่งมอบ ไม่เป็นไปตามสัญญา และผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้รับบริการรวมถึงจะต้องมีการรายงานผลค่าความดันก๊าซธรรมชาติไม่เป็นไปตามสัญญาจากอุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือตรวจวัดที่ติดต้ัง ณ จุดส่งมอบที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย โดยจะทําการนับ 1 ครั้ง/จุดส่งมอบ 
และจะทําการประเมินรอบ 1 ปี 
 วิธีการประเมิน 
 ประเมินจากเอกสารข้อร้องเรียนที่ผู้รับบริการทําการร้องเรียนมาที่ผู้ให้บริการ และข้อร้องเรียนจะต้อง
เป็นข้อร้องเรียนที่ได้รับการสรุปร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการว่าเกิดจากผู้ให้บริการจริง 
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : ครั้ง/จุดส่งมอบ/ปี 

สูตรการคํานวณของคา่เป้าหมาย : ร้อยละของจํานวนจุดส่งมอบที่มีจาํนวนคร้ังของข้อร้องเรียน
เก่ียวกับค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบเป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

= 
จํานวนจุดส่งมอบทั้งหมด – จํานวนจุดส่งมอบที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

X 100 
จํานวนจุดส่งมอบทั้งหมด 

2.2 มาตรฐานการให้บริการ (Service Standard) 

 2.2.1  ดัชนีระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุในกรณีระบบส่งก๊าซธรรมชาติเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 2 ช่ัวโมง - 
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 วัตถุประสงค ์

 เพ่ือควบคุมมาตรฐานคุณภาพการบริการในด้านระยะเวลาการเข้าถึงพ้ืนที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยมิให้มีการเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเพ่ือสะท้อนถึงระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ดีขององค์กร  
 เกณฑ์การประเมิน 
 ระยะเวลาในการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ให้บริการได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุฉุกเฉินไป
จนถึงเวลาที่ผู้ให้บริการไปถึงเข้าถึงพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ 
 วิธีการประเมิน 
 ประเมินจากหลักฐานเวลาที่ผู้ให้บริการได้รับการแจ้งเหตุฉุกเฉินของระบบส่งก๊าซธรรมชาติ หรือเวลา
ที่ผู้ให้บริการตรวจพบเหตุฉุกเฉินไปจนถึงเวลาที่ผู้ให้บริการไปถึงพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ  
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : ช่ัวโมง 

2.2.2  ดัชนีระยะเวลาที่ใช้ในการจ่ายก๊าซธรรมชาติคืนสู่ระบบ ในกรณีที่ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
เกิดเหตุฉุกเฉิน 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือควบคุมมาตรฐานคุณภาพการให้บริการด้านระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาการให้บริการก๊าซ
ธรรมชาติที่เกิดเหตุขัดข้องภายในระยะเวลาที่กําหนด และเพื่อสะท้อนถึงระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
และการปฏิบัติงานที่ดีขององค์กร 
  (1)  ดัชนีระยะเวลาที่ใช้ในการจ่ายก๊าซธรรมชาติคืนสู่ระบบ ในกรณีที่ระบบส่งก๊าซ
ธรรมชาติเกิดเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 1 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 24 ช่ัวโมง - 

   

  คําอธิบาย 
  เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่สามารถระงับได้ด้วยพนักงานของผู้ให้บริการท่ี
ปฏิบัติงานประจํา หรือพนักงานที่กําลังปฏิบัติงานในพ้ืนที่เกิดเหตุในขณะน้ัน โดยไม่ต้องติดต่อหรือขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยระงับเหตุ รวมทั้งไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือติดต้ังท่อและอุปกรณ์
เพ่ิมเติม 
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  ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จทันภายในระยะเวลาที่มาตรฐานคุณภาพการบริการ
กําหนดผู้ให้บริการจะต้องช้ีแจงข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อ กกพ. ถึงความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จ
ทันภายในระยะเวลาตามที่กําหนดตามมาตรฐานคุณภาพบริการน้ี 
  เกณฑ์การประเมิน 
  ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินของระบบส่งก๊าซธรรมชาติจะเริ่ม
นับต้ังแต่เวลาที่ผู้ให้บริการได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจนถึงเวลาท่ีผู้ให้บริการสามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติคืนสู่
ระบบได้ตามปกติ 
  วิธีการประเมิน 
  กรณีที่ 1  กรณีที่สามารถตรวจประเมินได้จากระบบควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติของ         
ผู้ให้บริการ ให้ประเมินจากระบบควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ 
  กรณีที่ 2  กรณีไม่สามารถตรวจประเมินได้จากระบบควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติของ        
ผู้ให้บริการ ให้ประเมินจากหลักฐานในการแจ้งการไม่มีก๊าซธรรมชาติจ่ายของผู้ให้บริการ และเอกสารการแก้ไข
แล้วเสร็จของผู้ให้บริการ 
  หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
  หน่วยวัด : ช่ัวโมง 
  (2)  ดัชนีระยะเวลาที่ใช้ในการจ่ายก๊าซธรรมชาติคืนสู่ระบบ ในกรณีที่ระบบส่งก๊าซ
ธรรมชาติเกิดเหตุฉุกเฉินระดับที่ 2 
  

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 10 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) - 

  คําอธิบาย 
  เหตุฉุก เฉินระดับที่  2  หมายถึ ง  เหตุฉุก เฉินที่ ผู้ สั่ งการ  ณ  ที่ เ กิด เหตุ  (On-Scene 
Commander หรือ Incident Controller) ในขณะนั้น หรือ Gas Controller พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
เหตุการณ์ที่รุนแรง ไม่สามารถควบคุมให้เข้าสู่ภาวะปกติได้ด้วยพนักงานประจํา หรือพนักงานที ่กําลัง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เกิดเหตุในขณะนั้น จําเป็นต้องให้ผู้บริหาร และพนักงานในส่วนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ
รวมถึงต้องการกําลังสนับสนุนหรืออํานาจตัดสินใจภายนอกระดับท้องถิ่น และสามารถระงับเหตุได้ โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือติดต้ังท่อและอุปกรณ์เพ่ิมเติม ซึ่งผู้ให้บริการมีสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน  
  ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จทันภายในระยะเวลาตามที่มาตรฐานคุณภาพการ
บริการกําหนดผู้ให้บริการจะต้องช้ีแจงข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อ กกพ. ถึงความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการ
ให้เสร็จทันภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดตามมาตรฐานคุณภาพบริการน้ี 
  เกณฑ์การประเมิน 
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  ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินของระบบส่งก๊าซธรรมชาติจะเริ่ม
นับต้ังแต่เวลาที่ผู้ให้บริการได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุฉุกเฉินไปจนถึงเวลาที่ผู้ให้บริการสามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติคืนสู่
ระบบได้ตามปกติ 
 
  วิธีการประเมิน 
  กรณีที่ 1  กรณีที่สามารถตรวจประเมินได้จากระบบควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติของ          
ผู้ให้บริการ ให้ประเมินจากระบบควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ 
  กรณีที่ 2  กรณีไม่สามารถตรวจประเมินได้จากระบบควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติของ          
ผู้ให้บริการ ให้ประเมินจากหลักฐานในการแจ้งการไม่มีก๊าซธรรมชาติจ่ายของผู้ให้บริการ และเอกสารการแก้ไข
แล้วเสร็จของผู้ให้บริการ 
  หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
  หน่วยวัด : วัน 
  (3)  ดัชนีระยะเวลาที่ใช้ในการจ่ายก๊าซธรรมชาติคืนสู่ระบบ ในกรณีที่ระบบส่งก๊าซ
ธรรมชาติเกิดเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 3 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 45 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) - 

 

คําอธิบาย 
  เหตุฉุกเฉินระดับที่ 3 หมายถึง เหตุฉุกเฉินซึ่ งผู้สั่ งการ ณ ที่ เ กิดเหตุ  (On-Scene 
Commander หรือ Incident Controller) ในขณะนั้น หรือ Gas Controller พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
เหตุการณ์ที่รุนแรงมาก และมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถระงับเหตุได้ด้วยพนักงาน
และอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ และ/หรือ รวมท้ังทีมระงับยับย้ังเหตุ และอุปกรณ์ของหน่วยงานที่มีข้อตกลง
ช่วยเหลือ/ระงับเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องเข้าสู่แผนฉุกเฉินของราชการ (แผนจังหวัด)/แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ และจําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนหรือติดต้ังท่อและอุปกรณ์หลักในการขนส่งก๊าซฯ เพ่ิมเติม (ยกเว้นกรณีเกิดความเสียหายถาวรกับ
อุปกรณ์)  
  ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จทันภายในระยะเวลาที่มาตรฐานคุณภาพการบริการ
กําหนดผู้ให้บริการจะต้องช้ีแจงข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อ กกพ. ถึงความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จ
ทันภายในระยะเวลาตามที่กําหนดตามมาตรฐานคุณภาพบริการน้ี 
  เกณฑ์การประเมิน 
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  ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินของระบบส่งก๊าซธรรมชาติจะเริ่ม
นับตั้งแต่เวลาที ่ผู ้ให้บริการได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุฉุกเฉินไปจนถึงเวลาที ่ผู ้ให้บริการสามารถจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติคืนสู่ระบบได้ตามปกติ 
  วิธีการประเมิน 
  กรณีที่ 1  กรณีที่สามารถตรวจประเมินได้จากระบบควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติของ          
ผู้ให้บริการ ให้ประเมินจากระบบควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ  
  กรณีที่ 2  กรณีไม่สามารถตรวจประเมินได้จากระบบควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติของ 
ผู้ให้บริการ ให้ประเมินจากหลักฐานในการแจ้งการไม่มีก๊าซธรรมชาติจ่ายของผู้ให้บริการ และเอกสารการแก้ไข
แล้วเสร็จของผู้ให้บริการ 
  หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
  หน่วยวัด : วัน 

2.2.3 ดัชนีระยะเวลาท่ีต้องแจ้งผู้รับบริการทราบล่วงหน้า กรณีที่จะมีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ
เพื่อซ่อมหรือปรับปรุงระบบส่งก๊าซธรรมชาติซ่ึงมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน และกรณีที่
จะกระทบต่อความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบส่ง 

 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 180 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) - 

  

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบและสามารถวางแผนล่วงหน้าสําหรับการดําเนินงานหากเกิดกรณีผู้ให้บริการ
หยุดให้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู ้รับบริการที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากแผนดังกล่าว รวมถึงเพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการที่มีการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  คําอธิบาย 
 ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าเพ่ือการดําเนินงานตามแผน โดยผู้ให้บริการ
ต้องแจ้งวันที่จะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติและกําหนดวันจ่ายก๊าซธรรมชาติกลับคืนสู่ระบบให้ผู้รับบริการที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากแผนดังกล่าวทราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติตามระยะเวลาท่ี
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการกําหนดโดยผู้ให้บริการจะทําการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
 แผน หมายถึง แผนหยุดเพ่ือซ่อมระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือแผนหยุดเพ่ือปรับปรุงระบบโครงข่ายก๊าซ
ธรรมชาติรวมถึงแผนที่ผู้ให้บริการไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติให้ผู้รับบริการได้ เช่น แผนการซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
 เกณฑ์การประเมิน 
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 ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าครั้งแรกน้ัน ให้นับถัดจากวันที่มีการแจ้งหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ จนถึง
วันหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ โดยจะนับรวมวันหยุดราชการ 
 วิธีการประเมิน 
 ประเมินจากจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีผู้ให้บริการแจ้งผู้รับบริการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากแผนดังกลา่วว่าจะมีการหยุดให้บริการของระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ 
 
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : วัน 
 2.2.4 ดัชนีระยะเวลาในการตอบสนองคร้ังแรกต่อข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) 95 % 

  

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพบริการ ดังนั้น 
เพื่อให้มีมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการเทียบเท่ามาตรฐานสากล จึงต้องมีการให้บริการและการ
ปฏิบัติงานที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 คําอธิบาย 
 การตอบสนองคร้ังแรกต่อข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร หมายถึง การที่ผู้ให้บริการแจ้งกลับเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นคร้ังแรกซึ่งการตอบสนองนั้น จะต้องตอบสนองต่อทุกคําถาม หากกรณีใดที่ไม่สามารถ
ตอบได้ ผู้ให้บริการจะต้องบอกถึงสาเหตุที่ไม่สามารถตอบคําถามหรือแก้ปัญหาเช่นว่าน้ันได้ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบสนองคร้ังแรกต่อข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในประเด็นเก่ียวข้อง
กับการให้บริการของผู้ให้บริการที่ไม่เป็นไปตามสัญญา โดยจะเริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือร้องเรียนไป
จนถึงวันที่ผู้ให้บริการดําเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้รับบริการ ผ่านช่องทาง
จดหมายไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร (Fax) หรือช่องทางอ่ืนที่ผู้ให้บริการจัด
ไว้ ทั้งน้ี สําหรับการตอบสนองนั้น ผู้ที่ตอบสนองต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการมอบหมายของผู้ให้บริการให้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการรับข้อร้องเรียน  
 วิธีการประเมิน 
 ประเมินจากวันที่ผู้ให้บริการได้รับจดหมายข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้รับบริการ และประเมิน
จากวันที่เอกสารการตอบสนองคร้ังแรกเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ให้บริการส่งให้กับผู้รับบริการท่ีได้ร้องเรียน
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ตามวันที่เอกสารได้ตีตราไปรษณีย์ หรือวันที่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร (Fax) หรือ
ช่องทางอ่ืนที่ผู้ให้บริการจัดไว้ 
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : วัน 
 สูตรการคํานวณของค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจํานวนครั้งที่ดําเนินการตอบสนองครั้งแรกต่อข้อ
ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

 
= 

จํานวนคร้ังที่ต้องดําเนินการตอบสนองครั้งแรกต่อข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด 
– จํานวนคร้ังที่ตอบสนองครั้งแรกได้ไม่เป็นตามเกณฑ์ดัชนี  

X 100 
จํานวนคร้ังที่ต้องดําเนินการตอบสนองครั้งแรกต่อข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด 

2.2.5 ดัชนีจํานวนความผิดพลาดของการออกใบแจ้งหนี้ 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ไม่เกิน 2 ครั้ง/สัญญา/ป ี 95 % 

 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ให้บริการออกใบแจ้งหน้ีให้แก่ผู้รับบริการให้มีความถูกต้อง ป้องกันการผิดพลาดอัน

เน่ืองมาจากผู้ให้บริการ (Human Error)  
 เกณฑ์การประเมิน 
 ประเมินต่อสัญญาของจํานวนความผิดพลาดของการออกใบแจ้งหน้ีตามท่ีมาตรฐานคุณภาพ

การให้บริการกําหนด  
 วิธีการประเมิน 
 ประเมินจากใบแจ้งหน้ีที่ผิดพลาดจากผู้ให้บริการ (Human Error) 
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : ครั้ง/สัญญา/ปี  
สูตรการคํานวณของค่าเป้าหมาย : การออกใบแจ้งหน้ีที่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

= 
จํานวนสัญญาทั้งหมด – จํานวนสัญญาที่ได้รับใบแจ้งหน้ีในรอบปีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี  

X 100 
จํานวนสัญญาทั้งหมด 
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2.2.6 ดัชนีการซ่อมบํารุงระบบส่งก๊าซธรรมชาติตามแผน 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 90 % - 

 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ระบบส่งก๊าซธรรมชาติมีความมั่นคง ปลอดภัยและเช่ือถือได้ โดยดําเนินการบํารุงรักษาระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติ ตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The American Society of Mechanical Engineers) : ASME มาตรฐานที่ประกาศโดย
สมาคมมาตรฐานแห่งประเทศแคนาดา (Canadian Standard Association) : CSA มาตรฐานของประเทศ
กลุ่มสหภาพยุโรป : EN 
 คําอธิบาย 
 ผู้ให้บริการต้องจัดทําแผนการซ่อมบํารุงรักษาที่กระทบต่อความม่ันคงและความเช่ือมั่นของ
ผู้รับบริการอย่างมีนัยสําคัญของระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งกําหนดกิจกรรมการบํารุงรักษา และตารางการ
บํารุงรักษา ในการดําเนินการสําหรับระบบส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือเปรียบเทียบกับการดําเนินงานบํารุงรักษาที่
เกิดขึ้นจริง 
 เกณฑ์การประเมิน 
 เปรียบเทียบการดําเนินงานบํารุงรักษาที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการซ่อมบํารุงรักษาระบบส่งก๊าซ
ธรรมชาติที่ได้กําหนดไว้ 
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : ร้อยละของจํานวนคร้ังที่มีการซ่อมบํารุงที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนบํารุงรักษาที่ได้กําหนดไว้ 
 สูตรการคํานวณ: ร้อยละของจํานวนคร้ังที่มีการซ่อมบํารุงที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนบํารุงรักษาที่ได้
กําหนดไว้ 

= 
จํานวนคร้ังที่มีการซ่อมบํารุงที่เกิดขึ้นจริง 

 
X 100 จํานวนคร้ังตามแผนบํารุงรักษาที่ได้กําหนดไว้ 

2.2.7 ดัชนีการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 
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เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ไม่ตํ่ากว่า 1 ครั้ง/พ้ืนที่การให้บริการ/ปี - 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการและเตรียมความพร้อมในการดําเนินการประสานงานและการปฏิบัติการ 
เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และสามารถระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คําอธิบาย 
 พ้ืนที่การให้บริการ หมายถึง พ้ืนที่ที่ผู้ให้บริการ กําหนดขึ้นผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือให้บริการ
แก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 เกณฑ์การประเมิน 
 จํานวนการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระบบส่งก๊าซธรรมชาติต่อพ้ืนที่การให้บริการ ทั้งน้ี ผู้ให้บริการ
จะต้องกําหนดขอบเขตของพ้ืนที่การให้บริการของระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการกําหนด
ไว้ และแจ้งให้ กกพ. ทราบด้วย 
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : ครั้ง/พ้ืนที่การให้บริการ/ปี 
 2.3 มาตรฐานเชิงสมรรถนะ (Performance Standard) 
 2.3.1 ดัชนีอัตราของสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบส่งก๊าซธรรมชาติทําให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติได้ (Pipeline Failure Rate) 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ไม่เกิน 1 ครั้ง/1,000 กม./ปี - 

 เน่ืองจากปัญหาระบบส่งก๊าซธรรมชาติขัดข้องไม่พร้อมจ่ายนับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญประการหน่ึง ซึ่ง
ทําให้ผู้รับบริการไม่สามารถประกอบกิจกรรมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้สูญเสียมูลค่าทาง
การเงินในอนาคต ดังน้ัน ผู้ให้บริการจําเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาระบบส่งก๊าซธรรมชาติขัดข้องไม่พร้อมจ่าย 
พร้อมพัฒนาระบบต่างๆ ในการป้องกันไม่ให้ระบบส่งก๊าซธรรมชาติขัดข้อง 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมระดับความน่าเช่ือถือของระบบส่งก๊าซธรรมชาติของผู้ให้บริการ 
 คําอธิบาย 
 Pipeline Failure Rate คือ ค่าดัชนีที่ใช้ในการประเมินความเช่ือถือได้ของระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 
เป็นดัชนีที่แสดงค่าเฉล่ียจํานวนคร้ังของสภาวการณ์ที่ไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติได้ อันเกิดจากความ
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ผิดพลาดของระบบท่อ หรืออุปกรณ์ หรือการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ ทําให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติได้
ตามความต้องการของผู้รับบริการซึ่งได้วางแผนร่วมกันไว้ 
 ขอบเขตของดัชนี 
 Failure สําหรับดัชนีน้ี คือ สภาวการณ์ที่ไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติได้ อันเน่ืองจากท่อ รวมถึง
มิเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการจ่ายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่วนหน่ึงส่วนใดที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถใช้
งานได้โดยสิ้นเชิง หรือยังใช้งานได้แต่ไม่เต็มความสามารถตามที่ต้องการ หรือมีการเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงจนถึง
จุดที่การใช้งานต่อไปจะไม่ปลอดภัยหรือเช่ือมั่นได้  
 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่จะนับว่าเป็น Failure เช่น  
 - กรณีที่ Block Valve ปิดตัวเองทําให้ระบบส่งก๊าซธรรมชาติหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
 - กรณีที่ระบบควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติทํางานผิดพลาดส่งผลให้ระบบส่งก๊าซธรรมชาติต้องหยุด
จ่ายก๊าซธรรมชาติ  

 - กรณีที่ Control Valve ทํางานผิดพลาด ทําให้เกิดค่าความดันก๊าซเกินกว่าค่าความดันสูงสุดที่ระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติรับได้ จนส่งผลให้ระบบส่งก๊าซธรรมชาติได้รับความเสียหาย 
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : ครั้ง/1,000 กิโลเมตร/ปี 
 สูตรการคํานวณ 

Pipeline Failure Rate    = จํานวน Pipeline Failure ตลอดทั้งปี   

X 1000 
ความยาวทั้งหมดของระบบท่อของผู้ให้บริการ  

 


