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ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 

ประเภทใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
เพื่อคุ้มครองผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่ดีและเกิดการพัฒนา 
ด้านการให้บริการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  ประเภทใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพ
ก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

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

เก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  ประเภท

ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ 
“ผู้รับบริการ”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ 
“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 

ผู้ รับใบอนุญาตต้องรายงานข้อมูลตามวรรคหน่ึงทุกหนึ่งปี  โดยรายงานภายในวันที่  ๒๕   
ของมกราคมของปีถัดไปต่อสํานักงาน  กกพ.   
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ข้อ ๖ กรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อ  ๔   
ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้สํานักงาน  กกพ.  ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว 

การรายงานตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นหนังสือ  โดยระบุข้อมูลรายละเอียดที่ เ ก่ียวข้อง  
พยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแห่งการนั้น  แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  ผลการดําเนินการ  รวมถึง
แผนแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต   

ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้  
กกพ.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 



 

เกณฑม์าตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ประเภทใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาตจิากของเหลวเป็นกา๊ซ 

แนบท้ายระเบยีบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกจิการก๊าซธรรมชาต ิ

ประเภทใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาตจิากของเหลวเป็นกา๊ซ พ.ศ. 2560 
 

1. ค านิยาม 

 “ก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ 
ที่มีสภาพเป็นก๊าซหรือของเหลว 

 “สัญญา” หมายความว่า สัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่ตกลง
ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 “การให้บริการ” หมายความว่า การให้บริการจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว 

 “จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาต”ิ หมายความว่า จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติตามสัญญา  

 “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ 

 “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลว
เป็นก๊าซ 

 “สถานีแอลเอ็นจี” หมายความว่า สถานีแอลเอ็นจีพร้อมท่าเทียบเรือขนส่งแอลเอ็นจีที่            
ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของและด าเนินการ 

 “เหตุฉุกเฉิน” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน โดยปัจจุบันทันด่วนและต้องการ
การช่วยเหลือและแก้ไขอย่างรีบด่วน มิเช่นนั้น อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม ของผู้ให้บริการ 
รวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงรอบข้าง 

 “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับบริการแจ้งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการ
ให้บริการของผู้ให้บริการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการก าหนด 

2. ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 

 2.1 มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Standard) 
  2.1.1 ดัชนีจ านวนครั้งของข้อร้องเรียนของค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบไม่เป็นไปตาม
สัญญา  
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ไม่เกิน 4 ครั้ง/จุดส่งมอบ/ปี 95 % 
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  วัตถุประสงค์ 

  เพื่อวัดคุณภาพของความดันก๊าซธรรมชาติ โดยผู้ให้บริการจะต้องควบคุมค่าความดันก๊าซ
ธรรมชาติให้เป็นไปตามสัญญาให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับก๊าซธรรมชาติที่มีความดันในช่วงที่ยอมรับได้ 
ไม่เกิดความเสียหายทางธุรกิจของผู้รับบริการ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

  เกณฑ์การประเมิน 

  ท าการนับจ านวนครั้งของข้อร้องเรียนเรื่องค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการส่งมอบ ณ 
จุดส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญา เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ค่าความดันก๊าซธรรมชาติส่งมอบให้กับผู้รับบริการแต่ละราย
ไม่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลมาจากผู้ให้บริการ โดยช่วงที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวนับตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์จนถึงผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แล้วเสร็จ 
และผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการที่ค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบ ณ  จุดส่งมอบไม่เป็นไปตาม
สัญญา และผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับบริการรวมถึงจะต้องมีการรายงานผล
ค่าความดันก๊าซธรรมชาติไม่เป็นไปตามสัญญาจากอุปกรณ์ หรือเครื่องมือตรวจวัดที่ติดต้ัง ณ จุดส่งมอบที่เป็นที่
ยอมรับของทั้งสองฝ่าย โดยจะท าการนับ 1 ครั้ง/จุดส่งมอบ และจะท าการประเมินรอบ 1 ปี  

  วิธีการประเมิน 

  ประเมินจากเอกสารข้อร้องเรียนที่ผู้รับบริการท าการร้องเรียนมายังผู้ให้บริการ โดยที่ ข้อ
ร้องเรียนจะต้องเป็นข้อร้องเรียนที่ได้รับการสรุปร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ  และผู้รับบริการว่าเกิด
จากผู้ให้บริการจริง 

หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี  

  หน่วยวัด : ครั้ง/จุดส่งมอบ/ปี 

สูตรการค านวณของค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจ านวนจุดส่งมอบที่มีจ านวนครั้งของข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบเป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

= 
จ านวนจุดส่งมอบทั้งหมด – จ านวนจุดส่งมอบทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

X100 
จ านวนจุดส่งมอบทั้งหมด 

2.1.2 ดัชนีจ านวนครัง้ของขอ้ร้องเรยีนทีค่่าความรอ้นกา๊ซธรรมชาติที่ส่งมอบไมเ่ปน็ไปตามสัญญา
ให้บริการ  

 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ไม่เกิน 4 ครั้ง/จุดส่งมอบ/ปี 95 % 
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วัตถุประสงค์  
เพื่อวัดคุณภาพของค่าความร้อนก๊าซธรรมชาติ โดยผู้ให้บริการจะต้องควบคุมค่าความร้อนก๊าซ

ธรรมชาติให้เป็นไปตามสัญญาให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับก๊าซธรรมชาติที่มีค่าความร้อนในช่วงที่ยอมรับ
ได้ ไม่เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของผู้รับบริการ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ค าอธิบาย 

เป็นการนับจ านวนครั้งของข้อร้องเรียนที่ค่าความร้อนก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบไม่เป็นไปตาม      
ค่าความร้อนที่ได้ระบุในสัญญาให้บริการ โดยนับเฉพาะจ านวนครั้งที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ และได้รับข้อ
ร้องเรียนจากผู้รับบริการ ทั้งน้ีการนับจ านวนครั้งจะไม่รวมกรณีดังต่อไปนี้ 

 กรณีที่ก๊าซธรรมชาติเหลว ที่ผู้รับบริการจัดหามาให้มีค่าความร้อนอยู่นอกย่าน (Range)    
ค่าความร้อนที่ระบุไว้ตามสัญญา 

 กรณีที่ก๊าซธรรมชาติเหลว ที่ผู้รับบริการจัดหามา มีค่าความร้อนอยู่นอกค่าที่ระบุไว้ตาม
สัญญา 

เกณฑ์การประเมิน  

 ท าการนับจ านวนครั้งของข้อร้องเรียนที่ค่าความร้อนก๊าซธรรมชาติไม่เป็นไปตามค่าที่ระบุใน
สัญญาให้บริการ หากค่าความร้อนที่จ าหน่ายให้กับผู้รับบริการแต่ละรายไม่เป็นไปตามสัญญา 1 ครั้ง และได้รับ
การร้องเรียนจากผู้รับบริการ จะท าการนับเป็น 1 ครั้ง โดยจะท าการประเมินในรอบ 1 ปี  

 วิธีการประเมิน  

ตรวจสอบจากเอกสารข้อร้องเรียน และตรวจสอบจากเอกสารบันทึกการด าเนินงานของ           
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 

หน่วยวัด : ครั้ง / จุดส่งมอบ / ปี 

สูตรการค านวณของค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจ านวนจุดส่งมอบที่มีจ านวนครั้งของข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับค่าความร้อนก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบเป็นไปตามเกณฑ์ดัชน ี

= 
จ านวนจุดส่งมอบทั้งหมด – จ านวนจุดส่งมอบที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

X 100 
จ านวนจุดส่งมอบทั้งหมด 

2.2 มาตรฐานการให้บริการ (Service Standard) 

2.2.1  ดัชนีระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงพื้นที่ในกรณีที่สถานีแอลเอ็นจีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 30 นาท ี - 
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  วัตถุประสงค์ 

  เพื่อควบคุมมาตรฐานคุณภาพการบริการด้านระยะเวลาของการเข้าถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมิให้มีการเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นการสะท้อนถึงระบบการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพและระบบการปฏิบัติงานที่ดีขององค์กร  

  เกณฑ์การประเมิน 

  ระยะเวลาในการเข้าถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เวลาที่ผู้ให้บริการได้รับ
แจ้งถึงเหตุฉุกเฉินไปจนถึงเวลาที่ผู้ให้บริการเข้าถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุ 

  วิธีการประเมิน 

  ประเมินจากหลักฐานเวลาที่ผู้ให้บริการได้รับการแจ้งเหตุฉุกเฉินของสถานีแอลเอ็นจี หรือ 
เวลาที่ผู้ให้บริการตรวจพบเหตุฉุกเฉินไปจนถึงเวลาที่ผู้ให้บริการเข้าถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุ 
  หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 

  หน่วยวัด : นาท ี  

  2.2.2  ดัชนีระยะเวลาที่ใช้ในการจ่ายก๊าซธรรมชาติคืนสู่ระบบ ในกรณีที่ระบบเก็บรักษา
และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อควบคุมมาตรฐานคุณภาพการบริการในด้านระยะเวลาการแก้ไขปัญหาการให้บริการ
ก๊าซธรรมชาติขัดข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดและเพื่อสะท้อนถึงระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพและการ
ปฏิบัติงานที่ดีขององค์กร 
 (1) ดัชนีระยะเวลาที่ใช้ในการจ่ายก๊าซคืนสู่ระบบ ในกรณีที่ระบบเก็บรักษาและแปร
สภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซเกิดเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 1  
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 24 ชั่วโมง - 

 

ค าอธิบาย 

  เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1  หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่สามารถระงับได้ด้วยพนักงานของผู้ให้บริการที่
ปฏิบัติงานประจ า หรือพนักงานที่ก าลังปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุในขณะนั้น โดยไม่ต้องติดต่อหรือขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยระงับเหตุ รวมทั้งไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งท่อและอุปกรณ์
เพิ่มเติม 
  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จทันภายในระยะเวลาที่มาตรฐานคุณภาพการบริการ
ก าหนดผู้ให้บริการจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อ กกพ. ถึงความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จ
ทันภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดตามมาตรฐานคุณภาพบริการนี ้
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  เกณฑ์การประเมิน 

  ระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินของระบบเก็บรักษาและแปรสภาพ      
จะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุฉุกเฉินไปจนถึงเวลาที่ผู้ให้บริการสามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติคืนสู่
ระบบได้ตามปกติ  

วิธีการประเมิน 
กรณีที่ 1  กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 1 และยังไม่มีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติทันที      

ให้ประเมินจากเอกสารของผู้ให้บริการ 
กรณีที่ 2  กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 1 และมีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติทันทีให้ประเมิน

จากเอกสารของผู้รับบริการ 

หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี    

  หน่วยวัด : ชั่วโมง 

          (2) ดัชนีระยะเวลาที่ใช้ในการจ่ายก๊าซคืนสู่ระบบ ในกรณีที่ระบบเก็บรักษาและแปร
สภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซเกิดเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 2 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน  15 วนั (ไม่เว้นวันหยุด) - 

 

ค าอธิบาย 

  เหตุฉุ กเฉินระดับที่  2   หมายถึ ง เหตุฉุก เฉินที่ ผู้ สั่ งการ  ณ  ที่ เกิด เหตุ  (On-Scene 
Commander หรือ Incident Controller) ในขณะนั้น หรือ Gas Controller พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
เหตุการณ์ที่รุนแรง ไม่สามารถควบคุมให้เข้าสู่ภาวะปกติได้ด้วยพนักงานประจ า หรือพนักงานที ่ก าลัง
ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุในขณะนั้น จ าเป็นต้องให้ผู้บริหาร และพนักงานในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
รวมถึงต้องการก าลังสนับสนุนหรืออ านาจตัดสินใจภายนอกระดับท้องถิ่น และสามารถระงับเหตุได้ โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งท่อและอุปกรณ์เพิ่มเติม ซึ่งผู้ให้บริการมีส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉิน 
   ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จทันภายในระยะเวลาที่มาตรฐานคุณภาพการบริการ
ก าหนดผู้ให้บริการจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อ กกพ. ถึงความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จ
ทันภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดตามมาตรฐานคุณภาพบริการนี ้

เกณฑ์การประเมิน 
  ระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินของระบบเก็บรักษาและแปรสภาพ จะ
เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุฉุกเฉินไปจนถึงเวลาที่ผู้ให้บริการสามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติคืนสู่ระบบ
ได้ตามปกติ  
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วิธีการประเมิน 
กรณีที่ 1  กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 2 และยังไม่มีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติทันที ให้

ประเมินจากเอกสารของผู้ให้บริการ 
กรณีที่ 2  กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 2 และมีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติทันที ให้ประเมิน

จากเอกสารของผู้รับบริการ 

  หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี    

  หน่วยวัด : วัน 

 (3) ดัชนีระยะเวลาที่ใช้ในการจ่ายก๊าซคืนสู่ระบบ ในกรณีที่ระบบเก็บรักษาและแปร
สภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซเกิดเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 3 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 45 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) - 

ค าอธิบาย 

      เหตุฉุกเฉินระดับที่ 3 หมายถึง เหตุฉุกเฉินซึ่งผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ (On-Scene Commander 
หรือ Incident  Controller) ในขณะนั้น หรือ Gas Controller พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมาก 
และมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถระงับเหตุได้ด้วยพนักงานและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ 
และ/หรือ รวมทั้งทีมระงับยับยั้งเหตุ และอุปกรณ์ของหน่วยงานที่มีข้อตกลงช่วยเหลือ/ระงับเหตุกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ต้องเข้าสู่แผนฉุกเฉินของราชการ (แผนจังหวัด)/แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ และจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งท่อและ
อุปกรณ์หลักในการขนส่งก๊าซฯ เพิ่มเตมิ (ยกเว้นกรณีเกิดความเสียหายถาวรกับอุปกรณ์)  
  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จทันภายในระยะเวลาที่มาตรฐานคุณภาพการบริการ
ก าหนดผู้ให้บริการจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อ กกพ. ถึงความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จ
ทันภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดตามมาตรฐานคุณภาพบริการนี ้

  เกณฑ์การประเมิน 

  ระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินของระบบเก็บรักษาและแปรสภาพขัดข้อง 
จะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุฉุกเฉินไปจนถึงเวลาที่ผู้ให้บริการสามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติคืนสู่
ระบบได้ตามปกติ  

วิธีการประเมิน 

กรณีที่ 1  กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินระดับที่ 3 และยังไม่มีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติทันที ให้
ประเมินจากเอกสารของผู้ให้บริการ 

กรณีที่ 2  กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินระดับที่ 3 และมีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติทันที ให้ประเมิน
จากเอกสารของผู้รับบริการ 
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หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี    

  หน่วยวัด : วัน 

2.2.3  ดัชนีระยะเวลาที่ต้องแจ้งผู้รับบริการทราบล่วงหน้า กรณีที่จะมีการหยุดจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อซ่อมหรือปรับปรุงสถานีแอลเอ็นจี ซึ่งมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน และกรณี
ที่จะกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ 

 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 180 วนั (ไม่เว้นวันหยุด) 95 % 

   

  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้ผู้รับบริการมีก๊าซธรรมชาติใช้อย่างต่อเนื่องและสามารถวางแผนล่วงหน้าส าหรับการ
ท างานหรือกิจวัตรประจ าวันหากไม่มีก๊าซธรรมชาติใช้ เพื่อลดความเสียหายหรือความกระทบกระเทือนต่อ
ผู้รับบริการ และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการที่มีการท างานอย่างเป็นระเบียบแบบแผน
และมีการวางแผนการท างานล่วงหน้า 

  ค าอธิบาย 

  ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผน โดยจะต้อง
แจ้งวันและเวลาที่จะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ และก าหนดวันเวลาจ่ายก๊าซธรรมชาติคืนให้ผู้รับบริการทราบ
ล่วงหน้าก่อนการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ ตามระยะเวลาที่มาตรฐานคุณภาพบริการได้ก าหนดไว้ โดยผู้ให้บริการ
จะท าการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร   
  แผน หมายถึง แผนหยุดเพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสถานีแอลเอ็นจีหรือแผนหยุดเพื่อ
ปรับปรุงสถานีแอลเอ็นจี รวมถึงแผนที่ผู ้ให้บริการไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติให้ผู ้รับบริการได้ โดยไม่
รวมถึงกรณีที่ผู้รับบริการขอหยุดเอง 

  เกณฑ์การประเมิน 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการแจ้งแผนล่วงหน้าครั้งแรกนั้น ให้นับวันที่ถัดจากวันที่มีการแจ้งการ
หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจนถึงวันก่อนที่จะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาต ิโดยให้นับรวมวันหยุดราชการ 

  วิธีการประเมิน 

  ประเมินจากจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ผู้ให้บริการแจ้งผู้รับบริการที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากแผนดังกล่าวว่าจะมีการหยุดให้บริการของสถานีแอลเอ็นจ ี 

  หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 

  หน่วยวัด : วัน 
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 2.2.4  ดัชนีระยะเวลาในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร  
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) 95 % 

   โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ให้บริการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซึ่งกระทบกับ
กระบวนการท างานของผู้รับบริการ อันเป็นผลมาจากการด าเนินงานหรือบริการของผู้ให้บริการ   

  วัตถุประสงค์  

  การบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
บริการ เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ให้บริการจะต้องตระหนักถึง ดังนั้นเพื่อให้มาตรฐานด้านคุณภาพบริการเทียบเท่าสากล 
จะต้องมีการให้บริการและปฏิบัติการที่รวดเร็วทันความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งรวมถึงการตอบข้อร้องเรียน
ที่รวดเร็ว และทันเหตุการณ ์ 

 ค าอธิบาย 

  การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร หมายถึง การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
(ที่ไม่เป็นไปตามสัญญา) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร หมายถึง ผู้ให้บริการแจ้งเป็นลายลักษณ์โดยการตอบสนอง
นั้นๆ จะต้องตอบสนองทุกข้อร้องเรียน และกรณีที่ยังไม่สามารถตอบได้ ต้องบอกถึงสาเหตุที่ไม่ยังสามารถตอบ
ข้อร้องเรียนทุกข้อร้องเรียนได ้

 เกณฑ์การประเมิน   

  ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบสนองครั้งแรกต่อข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในประเด็น
เกี่ยวข้องกับ การให้บริการของผู้ให้บริการที่ไม่เป็นไปตามสัญญา โดยจะเริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
ร้องเรียนไปจนถึงวันที่ผู้ให้บริการด าเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้รับบริการ ผ่าน
ช่องทางจดหมายไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร (Fax) หรือช่องทางอื่นที่        
ผู้ให้บริการจัดไว้ ทั้งนี้ ส าหรับการตอบสนองนั้น ผู้ที่ตอบสนองต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการมอบหมายของ        
ผู้ให้บริการให้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการรับข้อร้องเรียน 

 วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากวันที่ผู้ ให้บริการได้รับจดหมายข้อร้องเรียนที่ เป็นลายลักษณ์อักษรของ
ผู้รับบริการ และประเมินจากวันที่เอกสารการตอบสนองครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ให้บริการส่งให้กับ
ผู้รับบริการที่ได้ร้องเรียนตามวันที่เอกสารได้ตีตราไปรษณีย์ หรือวันที่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ
โทรสาร (Fax) หรือช่องทางอื่นที่ผู้ให้บริการจัดไว ้

 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชน ี  

 หน่วยวัด : วัน 

  สูตรการค านวณค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจ านวนครั้งที่ด าเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษร ที่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 
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= 

จ านวนครั้งที่ต้องด าเนินการตอบสนองครั้งแรกต่อข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด 
– จ านวนครั้งที่ตอบสนองครั้งแรกได้ไม่ตรงตามเกณฑ์ดัชนี  

X 100 
จ านวนครั้งที่ต้องด าเนินการตอบสนองครั้งแรกต่อข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด 

 
2.2.5  ดัชนีจ านวนความผิดพลาดของการออกใบแจ้งหนี ้
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

 ไม่เกิน 2 ครั้ง/สัญญา/ป ี 95 % 

  
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้ให้บริการออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้รับบริการให้มีความถูกต้อง ป้องกันการผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากผู้ให้บริการ (Human Error)  

 เกณฑ์การประเมิน 

 ประเมินต่อสัญญาของจ านวนความผิดพลาดของการออกใบแจ้งหนี้ตามที่มาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการก าหนด  

 วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากใบแจ้งหนี้ที่ผิดพลาดจากผู้ให้บริการ (Human Error) 

 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 

หน่วยวัด : ครั้ง/สัญญา/ป ี 

สูตรการค านวณของค่าเป้าหมาย : การออกใบแจ้งหนี้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

= 
จ านวนสัญญาทั้งหมด – จ านวนสัญญาที่ไดร้ับใบแจ้งหนี้ในรอบปีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

X 100 
จ านวนสัญญาทั้งหมด 
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 2.2.6  ดัชนีการซ่อมบ ารุงระบบเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ 
ตามแผน 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 90 % - 

  
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ระบบส่งก๊าซธรรมชาติมีความมั่นคง ปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดยด าเนินการ

บ ารุงรักษาระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติ ตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมวิศวกร
เครื ่อ งกลแห ่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Society of Mechanical Engineers) : ASME 
มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมมาตรฐานแห่งประเทศแคนาดา (Canadian Standard Association) : CSA 
มาตรฐานของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป : EN 

ค าอธิบาย 
   ผู้ให้บริการต้องจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษาระบบเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
จากของเหลวเป็นก๊าซ ที่กระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งก าหนด
กิจกรรมการบ ารุงรักษา และตารางการบ ารุงรักษา ในการด าเนินการส าหรับระบบเพื่อเปรียบเทียบกับการ
ด าเนินงานบ ารุงรักษาที่เกิดขึ้นจริง 

  เกณฑ์การประเมิน 

  เปรียบเทียบการด าเนินงานบ ารุงรักษาที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการซ่อมบ ารุงรักษาระบบ
เก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซที่ได้ก าหนดไว้ 

   หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 

   หน่วยวัด : ร้อยละของจ านวนครั้งที่มีการซ่อมบ ารุงที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนบ ารุงรักษาที่ได้
ก าหนดไว ้

 สูตรการค านวณของค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจ านวนครั้งที่มีการซ่อมบ ารุงที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ
แผนบ ารุงรักษาที่ได้ก าหนดไว้ 

= 
จ านวนครั้งที่มีการซ่อมบ ารุงที่เกิดขึ้นจริง 

X 100 
จ านวนครั้งตามแผนบ ารุงรักษาที่ได้ก าหนดไว้ 
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 2.2.7  ดัชนีการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระบบเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ 
 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ไม่ต่ ากว่า 1 ครั้ง/พ้ืนที่การให้บริการ/ปี - 

 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางการจัดการและเตรียมความพร้อมในการด าเนินการประสานงานและการ

ปฏิบัติการ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และสามารถระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าอธิบาย 

 พื้นที่การให้บริการ หมายถึง พื้นที่ที่ผู้ให้บริการ ก าหนดขึ้นผ่านระบบเก็บรักษาและแปร
สภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 เกณฑ์การประเมิน 

 จ านวนการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินต่อพื้นที่การให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องก าหนด
ขอบเขตของพื้นที่การให้บริการของระบบเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซตาม
หลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้ และแจ้งให้ กกพ. ทราบด้วย 

 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 

 หน่วยวัด : ครั้ง/พ้ืนที่การให้บริการ/ปี 
2.3 มาตรฐานเชิงสมรรถนะ (Performance Standard) 

   2.3.1 ดัชนีอัตราส่วนจ านวนวันที่ สามารถส่งก๊าซได้ตามสัญญาต่อจ านวนวันใน  1 ปี 
(Availability) 

 

เกณฑ์ดัชน ี ค่าเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 0.95 - 

 

วัตถุประสงค์  

   ปัญหาก๊าซธรรมชาติขัดข้องไม่พร้อมจ่ายนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่ง  ซึ่งท าให้
ผู้รับบริการไม่สามารถประกอบกิจกรรมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติได้ ส่งผลให้สูญเสียมูลค่าทางการเงินในอนาคต ดังนั้น 
จึงจ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาก๊าซธรรมชาติเพื่อให้มีความพร้อมจ่ายหรือพัฒนาระบบต่างๆ ในการป้องกันและ
เพิ่มระดับความน่าเช่ือถือของระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติของผู้ให้บริการ  
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เกณฑ์การประเมิน  

  จ านวนวันที่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติได้จริงตามสัญญา ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
ตกลงกันตามสัญญาโดยนับเฉพาะวันที่มีการส่งก๊าซได้ตามสัญญา โดยจะท าการประเมินในรอบ 1 ปี และไม่นับ
รวมการวางแผนบ ารุงรักษาล่วงหน้า  

วิธีการประเมิน 

ประเมินจากเอกสารของผู้ให้บริการ 

สูตรการค านวณ  

 

Availability     =    

 

 

หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี  

หน่วยวัด :  อัตราส่วน 

จ านวนวันที่สามารถส่งปริมาณก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญาเนื่องมาจากการ 

ด าเนินการของกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 

จ านวนวันในหนึ่งป ี- จ านวนวันที่มีแผนบ ารงุรักษาล่วงหน้า 


