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กฎกระทรวง 
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๗  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)  และวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ก๊าซธรรมชาติ”  หมายความว่า  ก๊าซปิโตรเลียมที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่  และอยู่ใน

สถานะไอก๊าซ 
“ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ”  หมายความว่า  ระบบที่ประกอบด้วยท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

สถานี  และส่ิงอ่ืนอันเป็นส่ิงจําเป็นที่ใช้ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
“ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ”  หมายความว่า  ท่อ  ส่วนประกอบของท่อ  และอุปกรณ์  ซ่ึงไม่ว่าจะ

วางอยู่บนพื้นดิน  ใต้ดิน  หรือในน้ํา  หรือวางอยู่บนส่ิงปลูกสร้างใด  แต่ไม่รวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่
ในพื้นที่นอกชายฝ่ังทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝ่ัง  และท่อส่งก๊าซธรรมชาติในสถานที่ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

“สถานี”  หมายความว่า  ส่ิงปลูกสร้างสําหรับการใช้งานท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  และรวมถึง
อุปกรณ์สําหรับสูบ  เพิ่มความดัน  ลดความดัน  ตรวจวัดปริมาณ  รับ  หรือส่งก๊าซธรรมชาติ  และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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“รายงานด้านส่ิงแวดล้อม”  (Environmental  Report;  ER)  หมายความว่า  เอกสารการศึกษา
สภาพแวดล้อมปัจจุบันและการกําหนดมาตรการป้องกัน  แก้ไข  ลด  ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการที่สามารถใช้ประมวลหลักการปฏิบัติงาน   

“ประมวลหลักการปฏิบัติงาน”   (Code  of  Practice)  หมายความว่า  ประมวลหลักการปฏิบัติงาน
เพื่อลด  ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ   

“มาตรฐาน  CSA  Z662”  หมายความว่า   มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมมาตรฐาน 
แห่งประเทศแคนาดา  ลําดับที่  CSA  Z662  เรื่อง  Oil  and  Gas  Pipeline  Systems 

“มาตรฐาน  ASME  B31.8”  หมายความว่า  มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกล
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  ลําดับที่  ASME  B31.8  เรื่อง  Gas  Transmission  and  Distribution  
Piping  Systems 

“มาตรฐาน  ASME  Boiler  and  Pressure  Vessel  Code  Section  VIII”  หมายความว่า  
มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  เรื่อง  Boiler  and  Pressure  
Vessel  Code  ส่วนที่  VIII 

“มาตรฐาน  EN  1555”  หมายความว่า  มาตรฐานของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป  ลําดับที่  
EN  1555  เรื่อง  Plastics  piping  systems  for  the  supply  of  gaseous  fuels - Polyethylene  (PE) 

“มาตรฐาน  EN  12007”  หมายความว่า  มาตรฐานของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป  ลําดับที่  
EN  12007  เรื่อง  Gas  supply  systems - Pipelines  for  maximum  operating  pressure  up  to  
and  including  16  bar 

“บริเวณอันตราย”  หมายความว่า  พื้นที่โดยรอบที่ตั้งสถานีซ่ึงมีลักษณะเป็นบริเวณอันตราย
ประเภทที่  ๑  ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

“กําแพงกันไฟหรือผนังกันไฟ”  หมายความว่า  กําแพงหรือผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐฉาบปูนหนา 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบเซนติเมตร  หรือกําแพงหรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  
และไม่มีช่องที่ให้ไฟหรือควันผ่านได้  โดยมีความสูงไม่น้อยกว่า  ๐.๕๐  เมตร  จากจุดสูงสุดของท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติที่อยู่พ้นเหนือพื้นดิน 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
“ผู้ขออนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ข้อ ๓ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะต้องได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  หรือได้รับความเห็นชอบรายงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมจากกรมธุรกิจพลังงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
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ข้อ ๔ เจ้าของโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพและผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  โดยจัดทํารายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  แก้ไข  ลด  ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติหรือรายงานด้านส่ิงแวดล้อม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕ การทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้องดําเนินการโดย 
ผู้ทดสอบและตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๗  (๔)   

การดําเนินการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ต้องดําเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานซ่ึงมีคุณสมบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๗  (๔) 

ข้อ ๖ ระยะควบคุมความปลอดภัยของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน  ASME  B31.8  มาตรฐาน  CSA  Z662  มาตรฐาน  EN  1555  มาตรฐาน  EN  12007  หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานอาจประกาศกําหนดเงื่อนไขในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพิ่มเติมเพื่อให้มี
มาตรฐานที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ามาตรฐานที่กําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได้   

ข้อ ๗ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะนํามาใช้ในบริเวณอันตรายของสถานีจะต้องได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด  หรือได้รับ
การรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง   

การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณอันตรายของสถานีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๘ แนวเขตสถานีต้องมีมาตรการความปลอดภัย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งอยู่ห่างจากผนังถังเก็บน้ํามัน  ผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวง

ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  และสถานที่เก็บวัตถุที่ติดไฟหรือระเบิดได้ทุกชนิดที่อยู่ 
เหนือพื้นดินหรือที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้ง่าย  ไม่น้อยกว่า  ๗.๕๐  เมตร   

(๒) ตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินโดยรอบไม่น้อยกว่า  ๗.๕๐  เมตร  หากระยะไม่เป็นไปตาม 
ที่กําหนดดังกล่าว  จะต้องมีกําแพงกันไฟหรือผนังกันไฟที่ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร   

(๓) มีรั้วเหล็กโปร่งหรืออย่างอ่ืนที่คล้ายคลึงกันโดยรอบเขตสถานี  ยกเว้นด้านที่มีกําแพงกันไฟ
หรือผนังกันไฟตาม  (๒)  แล้ว  โดยมีระยะห่างจากท่อที่อยู่เหนือพื้นดินไม่น้อยกว่า  ๑.๐๐  เมตร  และมี
ความสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐  เมตร   
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(๔) บริเวณที่ตั้งสถานีด้านใดที่ยานพาหนะเข้าไปถึงสถานีได้ต้องจัดให้มีเสากันภัยที่มีความม่ันคง
แข็งแรงทุกระยะ  ๑.๕๐  เมตร  หรือราวเหล็กหรือกําแพงคอนกรีตป้องกันตลอดแนวสถานีด้านนั้นโดยมี
ระยะห่างจากรั้วเหล็กโปร่งหรืออย่างอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน  หรือกําแพงกันไฟหรือผนังกันไฟตาม  (๒)  
แล้วแต่กรณี  ไม่น้อยกว่า  ๑.๐๐  เมตร  เสากันภัยหรือราวเหล็กหรือกําแพงคอนกรีตดังกล่าวต้องออกแบบ
และก่อสร้างให้มีความม่ันคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม   

ผู้ขออนุญาตอาจกําหนดแนวเขตสถานีที่มีระยะน้อยกว่าที่กําหนดในวรรคหนึ่งได้  แต่ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด   

ข้อ ๙ บริเวณอันตรายของสถานีให้กําหนดระยะโดยรอบจากแนวเขตสถานี  ดงัต่อไปนี้ 
(๑) สถานีที่มีความดันก๊าซไม่เกิน  ๘๕๐  กิโลปาสคาลมาตร  ให้มีระยะโดยรอบจากแนวเขตสถานี

ไม่น้อยกว่า  ๑.๐๐  เมตร 
(๒) สถานีที่มีความดันก๊าซเกินกว่า  ๘๕๐  กิโลปาสคาลมาตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๙๐๐  กิโลปาสคาลมาตร  

ให้มีระยะโดยรอบจากแนวเขตสถานีไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร 
(๓) สถานีที่มีความดันก๊าซเกินกว่า  ๑,๙๐๐  กิโลปาสคาลมาตร  ให้มีระยะโดยรอบจากแนวเขตสถานี

ไม่น้อยกว่า  ๗.๕๐  เมตร 
ผู้ขออนุญาตอาจกําหนดบริเวณอันตรายของสถานีที่มีระยะน้อยกว่าที่กําหนดในวรรคหนึ่งได้  

แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด   
ข้อ ๑๐ วัสดุ  อุปกรณ์  และการออกแบบก่อสร้างในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  ASME  B31.8  มาตรฐาน  ASME  Boiler  and  Pressure  Vessel  Code  
Section  VIII  มาตรฐาน  CSA  Z662  มาตรฐาน  EN  1555  มาตรฐาน  EN  12007  หรือมาตรฐานอ่ืน 
ที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๑ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่นอกเขตสถานีต้องวางอยู่ใต้พื้นดิน  เว้นแต่ในพื้นที่ที่ 
กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบให้วางอยู่เหนือพื้นดินได้ 

ข้อ ๑๒ การเชื่อมบรรจบท่อเข้ากับท่อในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีการใช้งานอยู่
ต้องดําเนินการตามมาตรฐาน  ASME  B31.8  มาตรฐาน  CSA  Z662  มาตรฐาน  EN  1555  มาตรฐาน  
EN  12007  หรือมาตรฐานอ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๓ การทดสอบความดันท่อและอุปกรณ์ในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ   
ต้องดําเนินการตามมาตรฐาน  ASME  B31.8  มาตรฐาน  ASME  Boiler  and  Pressure  Vessel  Code  
Section  VIII  มาตรฐาน  CSA  Z662  มาตรฐาน  EN  1555  มาตรฐาน  EN  12007  หรือมาตรฐานอ่ืน 
ที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีการเชื่อมบรรจบท่อเข้ากับท่อในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มี
การทดสอบความดันแล้ว  และการเชื่อมบรรจบท่อดังกล่าวไม่สามารถทดสอบความดันทั้งระบบได้   
ให้ตรวจสอบรอยเชื่อมดังกล่าวแบบไม่ทําลายโดยวิธีการทดสอบด้วยรังสี  คล่ืนความถี่สูง  ผงแม่เหล็ก  
หรือสารแทรกซึม  หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๕ สถานีต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  ๖.๘  กิโลกรัม  
ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบอย่างน้อยสองเครื่องไว้  
ณ  บริเวณที่มองเห็นและสามารถนําออกมาใช้ได้โดยง่าย   

ในกรณีที่สถานีมีเครื่องสูบอัดก๊าซ  ให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งเพิ่มอย่างน้อยสองเครื่อง
ต่อเครื่องสูบอัดก๊าซหนึ่งเครื่อง 

ในกรณีที่สถานีใช้เครื่องดับเพลิงชนิดอ่ืน  เครื่องดับเพลิงนั้นจะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หรือมาตรฐานอ่ืนที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยเทียบเท่าชนิดผงเคมีแห้ง  ๖.๘  กิโลกรัม  และได้รับความเห็นชอบ
จากกรมธุรกิจพลังงาน 

ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง 
ข้อ ๑๖ ห้ามทําการใด ๆ  ที่ ก่อให้ เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟภายในเขตสถานี   เว้นแต่ 

การปฏิบัติงานที่ มีการควบคุมโดยผู้รับใบอนุญาต  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี 
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๗ สถานีต้องจัดให้มีป้ายห้ามที่มีข้อความและสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้  ติดตั้งไว้  ณ  บริเวณ
ที่เห็นได้ง่าย  โดยข้อความและสัญลักษณ์ในป้ายห้ามต้องใช้ตัวอักษรและสัญลักษณ์สีแดงบนพื้นสีขาว   
มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและมีความสูงไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เซนติเมตร   

(๑) ห้ามสูบบุหรี่ 
(๒) ห้ามทําให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
(๓) ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ 
ในกรณีที่สถานีมีเครื่องสูบอัดก๊าซ  ต้องจัดให้มีป้ายห้ามตามวรรคหนึ่ง  ติดตั้งไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย  

ณ  บริเวณเครื่องสูบอัดก๊าซนั้นด้วย  และหากเครื่องสูบอัดก๊าซนั้นเป็นชนิดเดินเครื่องได้อัตโนมัติ  
นอกจากจะต้องจัดให้มีป้ายห้ามดังกล่าวแล้ว  ให้ติดตั้งป้ายเตือนมีข้อความว่า  “เครื่องสูบอัดก๊าซนี้ 
ทํางานอัตโนมัติทุกเวลา”  ที่ใช้ตัวอักษรสีดําบนพื้นสีเหลือง  มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและมีความสูงไม่น้อยกว่า  
๒.๕๐  เซนติเมตร  ไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย  ณ  บริเวณเครื่องสูบอัดก๊าซนั้นด้วย 

ข้อ ๑๘ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการเตรียมการระงับเหตุเพลิงไหม้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนระงับเหตุเพลิงไหม้ 
(๒) ฝึกซ้อมตามแผนระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๓) จัดทํารายงานการฝึกซ้อมดังกล่าวเพื่อส่งให้กรมธุรกิจพลังงาน  และเก็บรายงานการฝึกซ้อม

ดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีเพื่อให้กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้ 
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทําให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อชํารุดเสียหายจนเกิด

การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้  ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒๐ แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติต้องจัดให้มีป้ายที่อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ข้อความว่า  “ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ”  และเครื่องหมายแสดงแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   
(๒) ชื่อผู้รับใบอนุญาต   
(๓) หมายเลขโทรศัพท์สําหรับแจ้งเหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบการรับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง  (๓)  และผู้รับผิดชอบเพื่อรับแจ้งเหตุ

และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องตลอดยี่สิบส่ีชั่วโมง 
การติดตั้งป้ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อฝังดินโดยวิธีการขุดเปิด  ต้องมีการฝังเทปเตือน   

สีเหลืองมีข้อความเตือนเป็นภาษาไทยไว้เหนือท่ออย่างน้อย  ๐.๓๐  เมตร  ถ้ามีแผ่นคอนกรีตป้องกันท่อ  
ให้ฝังเทปเตือนไว้เหนือแผ่นคอนกรีต 

ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบการตรวจประเมินด้านการจัดการความปลอดภัยของ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่เป็นไปตามแผนประกันคุณภาพซ่ึงอย่างน้อยประกอบด้วย 

(๑) การควบคุมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
(๒) การจัดการด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทํารายงานระบบการตรวจประเมินตามวรรคหนึ่งส่งให้กรมธุรกิจพลังงาน  

ซ่ึงประกอบด้วย  รายการบันทึกข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด  การแก้ไขและผลการแก้ไขที่ดําเนินการไปแล้ว  
และแผนการแก้ไขที่จะดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเก็บเอกสารและข้อมูลของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ซ่ึงอย่างน้อยประกอบด้วย 

(๑) คู่มือการออกแบบ  ก่อสร้าง  ปฏิบัติการ  และบํารุงรักษา 
(๒) แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง  พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ 
(๓) รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 
(๔) รายงานการตรวจสอบการใช้งานและการบํารุงรักษา 
(๕) รายงานการตรวจประเมินด้านการจัดการความปลอดภัย 
(๖) รายงานการเกิดอุบัติเหตุ 
เอกสารและข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  และพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่

สามารถตรวจสอบได้ตลอดอายุการใช้งานของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะทําการพักหรือหยุดใช้งานระบบการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราว  ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงานโดยระบุ
เหตุผลที่จะพักหรือหยุดใช้งานชั่วคราว  พร้อมทั้งจะต้องกําหนดมาตรการตรวจสอบและบํารุงรักษา 
ตามมาตรฐาน  ASME  B31.8  มาตรฐาน  ASME  Boiler  and  Pressure  Vessel  Code  Section  VIII  
มาตรฐาน  CSA  Z662  มาตรฐาน  EN  1555  มาตรฐาน  EN  12007  หรือมาตรฐานอ่ืนที่อธิบดี 
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด  ตลอดระยะเวลาที่มีการพักหรือหยุดใช้งาน 
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เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  
และให้รายงานการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะนําระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้พักหรือหยุดการใช้งานชั่วคราวตามข้อ  ๒๔  กลับมาใช้ใหม่  ผู้รับใบอนุญาต 
ต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อตรวจสอบว่าระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อดังกล่าวยังมีมาตรฐาน
ตามข้อ  ๖  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๓  และยังปฏิบัติตามข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๗  
ข้อ  ๑๘  (๑)  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  และเม่ือกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ยังคงมีมาตรฐานและปฏิบัติถูกต้องตามข้อกําหนดดังกล่าว  ก็ให้มีคําส่ัง
เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตนําระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้   

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการถาวร  ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงานโดยแนบแบบรายละเอียด
ระบุตําแหน่ง  ขนาด  ความยาว  และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่จะ
เลิกใช้งาน  พร้อมทั้งมาตรการในการจัดการและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อดังกล่าว  
และมาตรการในการป้องกันส่ิงแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โดยรอบของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
เพื่อให้กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

เม่ือได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๒๗ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  เว้นแต่กรณีตามข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๙  
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และกรณีตามข้อ  ๗  ข้อ  ๘  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  
และ  (๔)  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 



หน้า   ๘๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๗  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดแนวทางหรอืลักษณะการดําเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง  ถังหรือภาชนะที่ใช้ในการขนส่ง  
การบํารุงรักษา  คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน  การจัดให้มีและบํารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใด  
รวมทั้งกําหนดการอ่ืนใดอันจําเปน็เพื่อใหบ้รรลวัุตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์
แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญ  หรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล  สัตว์  
พืช  ทรัพย์  หรือสิ่งแวดล้อม  อันเกิดจากการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง  สมควรกําหนดระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


