
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรพจิำรณำออกใบรบัรองเป็นผูม้สีทิธจิดัท ำรำยงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มและ

รำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขลดตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

ระบบกำรขนสง่กำ๊ซธรรมชำตทิำงทอ่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :ส ำนักควำมปลอดภัยธรุกจิก๊ำซธรรมชำตกิระทรวงพลงังำน 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 นติบิคุคลผูท้ีป่ระสงคจ์ะจัดท ำรำยงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มและ/หรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขลด

ตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มระบบกำรขนสง่ก๊ำซธรรมชำตทิำงทอ่ตอ้งยืน่ขอรับใบรับรองฯตอ่กรมธรุกจิพลงังำน

และตอ้งไดรั้บใบรับรองฯกอ่นจงึจะมสีทิธจัิดท ำรำยงำนฯไดโ้ดยด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนทีก่ ำหนดในคูม่อืนี้ 

 กรณีนติบิคุคลเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดในใบรับรองหรอืรำยละเอยีดของเอกสำรทีจั่ดสง่ใหก้รมธรุกจิพลงังำนตอ้งแจง้

เป็นหนังสอืถงึกรมธรุกจิพลงังำนภำยในสำมสบิวนั(30 วนั)นับแตว่นัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงฯ 

 อนึง่ใบรับรองฯทีก่รมธรุกจิพลงังำนออกใหม้อีำย ุ3 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบรับรองฯโดยผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนฯจะตอ้งยืน่ค ำ

ขอรับใบรับรองฯใหมพ่รอ้มดว้ยเอกสำรประกอบค ำขอตอ่กรมธุรกจิพลงังำนภำยในหกสบิวนั(60 วนั) กอ่นวนัทีใ่บรับรองฯสิน้อำยุ 

 

 

หมำยเหต ุ

 

 

 1. กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนร่วมกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำ

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิหำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูรั้บค ำขอจะ

ด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

 2. พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไม่พจิำรณำค ำขอและยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำ

ขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 3. ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคูม่อืเริม่นับหลงัจำกเจำ้หนำ้ทีผู่รั้บค ำขอไดต้รวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำน

แลว้เห็นวำ่มคีวำมครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชน 

 4. ทัง้นีจ้ะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ศนูยบ์รกิำรธรุกจิพลงังำน 
กรมธรุกจิพลงังำน 

ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์ำคำรบชีัน้ 19                        
555/2 ถนนวภิำวดรัีงสติแขวง/เขตจตจุักรกรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์  0 2794 4555 

โทรสำร    0 2794 4300 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :21 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีรั่บค ำขอและตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำร
หลกัฐำนตำมรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนทีก่ ำหนด 

1 วนัท ำกำร ส ำนักบรหิำรกลำง 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมำยเหต:ุ -) 

2) กำรพจิำรณำ 
เจำ้หนำ้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิำรณำ/ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ

เอกสำรหลักฐำนเพือ่ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำรับรอง 
2.1 สง่เรือ่งใหห้น่วยงำนทีรั่บผดิชอบ 

2.2 หน่วยงำนรับเรือ่งและสง่ใหเ้จำ้หนำ้ทีผู่รั้บผดิชอบ 

2.3 เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรและหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.4 จัดท ำบนัทกึพรอ้มหนังสอืถงึผูข้อรับใบรับรองฯเพือ่เสนอ

รองอธบิดกีรมธรุกจิพลงังำนพจิำรณำออกใบรับรองฯ 
 

(หมำยเหต:ุ -) 

18 วนัท ำกำร ส ำนักควำมปลอดภัย
ธรุกจิก๊ำซธรรมชำต ิ

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
รองอธบิดกีรมธรุกจิพลงังำนลงนำมถงึผูข้อรับใบรับรองฯ 

(หมำยเหต:ุ -) 

2 วนัท ำกำร กรมธรุกจิพลงังำน 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอธพ.ช.1 ท-ส 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(ผูม้อี ำนำจลงนำม) 

- 

2) 

 

ชุดส ำเนำหนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(หนังสอืรับรองนติบิคุคลทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนพรอ้ม

เอกสำรยนืยันตัวตนของผูม้อี ำนำจลงนำมกรณีชำวตำ่งชำตใิหแ้นบส ำเนำ
หนังสอืเดนิทำงและส ำเนำใบอนุญำตท ำงำน) 

- 

3) 

 

ชุดหนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(หนังสอืมอบอ ำนำจตำมหลกันติกิรรมลงนำมโดยผูม้อบ
อ ำนำจผูรั้บมอบอ ำนำจและพยำนไมน่อ้ยกวำ่ 2 คนตดิอำกรแสตมป์ตำมที่

ประมวลรัษฎำกรก ำหนดพรอ้มเอกสำรยนืยันตวัตนของผูม้อบอ ำนำจและ

ผูรั้บมอบอ ำนำจกรณีชำวตำ่งชำตใิหแ้นบส ำเนำหนังสอืเดนิทำงและ
ส ำเนำใบอนุญำตท ำงำนทัง้นีห้ำกมอบอ ำนำจชว่งหนังสอืมอบอ ำนำจตอ้ง

ใหอ้ ำนำจกำรมอบชว่งไวแ้ละตอ้งน ำหนังสอืมอบอ ำนำจทกุชว่งฉบับจรงิ
มำแสดงตอ่เจำ้หนำ้ทีท่ัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมหนังสอืทีพ่น 0401.5/ว 5103 

เรือ่งกำรยืน่เอกสำรหลักฐำนกำรมอบอ ำนำจและกำรใชส้ ำเนำหนังสอื

มอบอ ำนำจ *ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิโดยคลกิทีค่ ำวำ่"ชดุหนังสอืมอบ
อ ำนำจ (ถำ้ม)ี"ในรำยกำรเอกสำรล ำดับที ่3) 

- 

4) 
 

ส ำเนำหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
ฉบบัจรงิ2ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(ผูม้อี ำนำจลงนำมพรอ้มประทบัตรำบรษัิททกุหนำ้กรณีที่
ประสงคจ์ะยืน่ขอเฉพำะใบรับรองเป็นผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนดำ้น

สิง่แวดลอ้มหรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขลด
ตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพยีงอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ใหใ้ช ้

เอกสำรหลักฐำนประกอบรำยกำรนีเ้พยีง 1 ฉบบั) 

- 

5) 
 

บญัชแีสดงรำยชือ่คณุวฒุแิละประสบกำรณข์องผูช้ ำนำญกำร 
ฉบบัจรงิ2ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(ผูม้อี ำนำจลงนำมพรอ้มประทบัตรำบรษัิททกุหนำ้กรณีที่

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ประสงคจ์ะยืน่ขอเฉพำะใบรับรองเป็นผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนดำ้น

สิง่แวดลอ้มหรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขลด
ตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพยีงอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ใหใ้ช ้

เอกสำรหลักฐำนประกอบรำยกำรนีเ้พยีง 1 ฉบบั) 

6) 

 

ชุดส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูช้ ำนำญกำรและเจำ้หนำ้ที ่

ฉบบัจรงิ2ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(ผูช้ ำนำญกำรและเจำ้หนำ้ทีล่งนำมกรณีทีป่ระสงคจ์ะยืน่ขอ

เฉพำะใบรับรองเป็นผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มหรอืรำยงำน
ผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขลดตดิตำมและตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพยีงอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ใหใ้ชเ้อกสำรหลกัฐำน

ประกอบรำยกำรนีเ้พยีง 1 ชดุ) 

- 

7) 

 

ชุดส ำเนำเอกสำรแสดงคุณวุฒขิองผูช้ ำนำญกำร 

ฉบบัจรงิ2ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(ผูช้ ำนำญกำรลงนำมกรณีทีป่ระสงคจ์ะยืน่ขอเฉพำะใบรับรอง

เป็นผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มหรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำม
มำตรกำรป้องกนัแกไ้ขลดตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

เพยีงอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ใหใ้ชเ้อกสำรหลักฐำนประกอบรำยกำรนีเ้พยีง 1 
ชดุ) 

- 

8) 

 

ชุดเอกสำรแสดงประสบกำรณข์องผูช้ ำนำญกำรอยำ่งนอ้ย 3 ปี

หรอือยำ่งนอ้ย 3 โครงกำร 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(ผูม้อี ำนำจลงนำมพรอ้มประทบัตรำบรษัิททกุหนำ้กรณีที่

ประสงคจ์ะยืน่ขอเฉพำะใบรับรองเป็นผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนดำ้น

สิง่แวดลอ้มหรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขลด
ตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพยีงอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ใหใ้ช ้

เอกสำรหลักฐำนประกอบรำยกำรนีเ้พยีง 1 ชดุ) 

- 

9) 
 

บญัชแีสดงรำยชือ่และคณุวุฒขิองเจำ้หนำ้ที ่
ฉบบัจรงิ2ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(ผูม้อี ำนำจลงนำมพรอ้มประทบัตรำบรษัิททกุหนำ้กรณีที่

ประสงคจ์ะยืน่ขอเฉพำะใบรับรองเป็นผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนดำ้น

สิง่แวดลอ้มหรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขลด
ตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพยีงอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ใหใ้ช ้

เอกสำรหลักฐำนประกอบรำยกำรนีเ้พยีง 1 ชดุ) 

- 

10) 

 

ชุดส ำเนำเอกสำรแสดงคุณวุฒขิองเจำ้หนำ้ที ่

ฉบบัจรงิ2ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เจำ้หนำ้ทีล่งนำมทกุหนำ้กรณีทีป่ระสงคจ์ะยืน่ขอเฉพำะ

ใบรับรองเป็นผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มหรอืรำยงำนผลกำร
ปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขลดตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มเพยีงอย่ำงใดอยำ่งหนึง่ใหใ้ชเ้อกสำรหลกัฐำนประกอบ

รำยกำรนีเ้พยีง 1 ชดุ) 

- 

11) 

 

หนงัสอืรบัรองสถำนภำพกำรอยูป่ระจ ำพรอ้มลงลำยมอืชือ่ของ

ผูช้ ำนำญกำรและเจำ้หนำ้ที ่
ฉบบัจรงิ2ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ(ผูม้อี ำนำจลงนำมพรอ้มประทบัตรำบรษัิททกุหนำ้กรณีที่
ประสงคจ์ะยืน่ขอเฉพำะใบรับรองเป็นผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนดำ้น

สิง่แวดลอ้มหรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขลด

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพยีงอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ใหใ้ช ้

เอกสำรหลักฐำนประกอบรำยกำรนีเ้พยีง 1 ฉบบัอำจท ำแบบรวมหรอืแยก
เป็นรำยบคุคลก็ได)้ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักควำมปลอดภัยธรุกจิกำ๊ซธรรมชำตกิรมธรุกจิพลงังำนศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์ำคำรบชีัน้ 20 555/2 ถนน

วภิำวดรัีงสติแขวง/เขตจตจุักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์: 0 2794 4901 
(หมำยเหต:ุ -) 

2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมธรุกจิพลงังำน (www.doeb.go.th) ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพล็กซอ์ำคำรบชีัน้ 19 555/2 ถนน

วภิำวดรัีงสติแขวง/เขตจตจุักรกรุงเทพฯ 10900  โทรศพัท ์: 0 2794 4111 
(หมำยเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิำรประชำชนส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบธพ.ช.1 ท-ส 

(หมำยเหต:ุ -) 

2) ตวัอยำ่งกำรกรอกแบบธพ.ช.1 ท-ส 
(หมำยเหต:ุ -) 

 

หมำยเหตุ 

กำรมอบอ ำนำจใหม้อบอ ำนำจตำมหลกันติกิรรมลงนำมโดยผูม้อบอ ำนำจผูรั้บมอบอ ำนำจและพยำนไมน่อ้ยกวำ่ 2 คนตดิอำกร

แสตมป์ตำมทีป่ระมวลรัษฎำกรก ำหนดพรอ้มเอกสำรยนืยันตวัตนของผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจกรณีชำวตำ่งชำตใิหแ้นบ
ส ำเนำหนังสอืเดนิทำงและส ำเนำใบอนุญำตท ำงำนทัง้นีห้ำกมอบอ ำนำจชว่งหนังสอืมอบอ ำนำจตอ้งใหอ้ ำนำจกำรมอบชว่งไวแ้ละ

ตอ้งน ำหนังสอืมอบอ ำนำจทกุชว่งฉบบัจรงิมำแสดงตอ่เจำ้หนำ้ทีท่ัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมหนังสอืทีพ่น 0401.5/ว 5103 เรือ่งกำรยืน่

เอกสำรหลักฐำนกำรมอบอ ำนำจและกำรใชส้ ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ *ศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิโดยคลกิลิง้คด์ำ้นลำ่ง&quot; 
 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/136EAA45EE2169995BA797C0065D5FEF/1473875741/%
E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%

E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1

%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1
%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%20%E0%B

9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B
9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%

B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0
%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88.pdf 

 
 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่กระบวนงำน:กำรพจิำรณำออกใบรับรองเป็นผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มและรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำร

ป้องกนัแกไ้ขลดตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มระบบกำรขนสง่ก๊ำซธรรมชำตทิำงทอ่ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส ำนักควำมปลอดภัยธรุกจิก๊ำซธรรมชำตกิรมธรุกจิพลงังำนส ำนักควำมปลอดภัยธรุกจิ

กำ๊ซธรรมชำต ิ

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.ควบคมุน ้ำมันเช ือ้เพลงิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 

 

2)พ.ร.บ.ควบคมุน ้ำมันเช ือ้เพลงิพ.ศ. 2542 
 

3)กฎกระทรวงระบบกำรขนสง่กำ๊ซธรรมชำตทิำงทอ่พ.ศ. 2556 
 

4)ประกำศกรมธรุกจิพลงังำนเรือ่งคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนและกำรออกใบรับรองใหเ้ป็นผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนดำ้น
สิง่แวดลอ้มและรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขลดตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มระบบกำร
ขนสง่ก๊ำซธรรมชำตทิำงทอ่พ.ศ. 2557 

 
5)ประกำศกระทรวงพลงังำนเรือ่งกำรก ำหนดประเภทและขนำดของระบบกำรขนสง่ก๊ำซธรรมชำตทิำงทอ่และหลักเกณฑ์
วธิกีำรระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มพ.ศ. 2556 
 

6)ประกำศกระทรวงพลงังำนเรือ่งหลกัเกณฑว์ธิกีำรระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำร
ป้องกนัแกไ้ขลดตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มำระบบกำรขนสง่ก๊ำซธรรมชำตทิำงทอ่พ.ศ. 2556 
ระดบัผลกระทบ:บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 1 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 5 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:กำรพจิำรณำออกใบรับรองเป็นผูม้สีทิธจัิดท ำรำยงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มและรำยงำนผลกำรปฏบิตั ิ

ตำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขลดตดิตำมและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มระบบกำรขนสง่ก๊ำซธรรมชำตทิำงทอ่ 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


