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ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 

ประเภทใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 
เพื่อคุ้มครองผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่ดีและเกิดการพัฒนา 
ด้านการให้บริการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  89  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  2550  
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  ประเภทใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความวา่  ใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  ประเภทใบอนุญาต

จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  ประเภทใบอนุญาต

จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 
“ผู้รับบริการ”  หมายความว่า  โรงไฟฟ้า  ผู้ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ  ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติอื่น ๆ   

ที่ซื้อก๊าซธรรมชาตจิากผู้ให้บริการ 
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“สํานักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“เหตุสุดวิสัย”  หมายความว่า  เหตุใด ๆ   อันจะเกิดขึ้นก็ดี  จะให้ผลพิบัติก็ดี  เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้  

แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมาย
ได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

ข้อ 4 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการให้บริการ  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ 
การให้บริการ  ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ  ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้   

ข้อ 5 ให้ผู้ รับใบอนุญาตจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานการให้บริการ  การประเมินคุณภาพ 
การให้บริการ  และเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต  หรือเว็บไซต์ 
ของสํานักงาน  กกพ.  เป็นประจําทุกปี 
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ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานข้อมูลตามวรรคหน่ึงทุกหนึ่งปี  โดยรายงานภายในวันที่  25  ของมกราคม
ของปีถัดไปต่อสํานักงาน  กกพ.   

ข้อ 6 กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อ  4  
ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้สํานักงาน  กกพ.  ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว   

การรายงานตามวรรคหนึ่ ง  ให้ทําเป็นหนังสือ  โดยระบุข้อมูลรายละเอียดที่ เก่ียวข้อง  
พยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแห่งการนั้น  แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  ผลการดําเนินการ  รวมถึง
แผนแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต   

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตให้บริการไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ตามข้อ  4  ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายเงินชดเชยตามบัญชีอัตราเงินชดเชยแนบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย   

ข้อ 8 ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้  กกพ.   
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
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เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการพลังงานด้านกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ประเภทใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 

แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการใน 
การประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติประเภท ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 

 

1.  คํานิยาม 
“ก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ ที่มี

สภาพเป็นก๊าซหรือของเหลว 
“สัญญา” หมายความว่า สัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมถึงข้อตกลงอ่ืนๆ ที่ตกลงร่วมกัน

ระหว่างคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 
“จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า จุดส่งมอบ หรือจุดจ่ายออก ตามสัญญา 
“บีทียู” หมายความว่า หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ (British Thermal Unit : Btu) หน่ึงหน่วยซ่ึง

กําหนดว่าเป็นปริมาณความร้อนที่ต้องการใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ําบริสุทธิ์หนักหน่ึงปอนด์จากห้าสิบแปดจุด
ห้า (58.5) องศาฟาเรนไฮต์ ข้ึนเป็นห้าสิบเก้าจุดห้า (59.5) องศาฟาเรนไฮต์ที่ความดันมาตรฐานสัมบูรณ์สิบส่ีจุด
เจ็ดสาม (14.73) ปอนด์ต่อตารางน้ิว  

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า โรงไฟฟ้า ผู้ ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติอ่ืนๆ ที่ ซ้ือ 

ก๊าซธรรมชาติจากผู้ให้บริการ 
“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับบริการแจ้งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร เก่ียวกับการให้บริการ

ของผู้ให้บริการท่ีไม่เป็นไปตามสัญญาผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกําหนด 
“เหตุฉุกเฉิน” หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนอย่างกะทันหัน โดยปัจจุบันทันด่วนและต้องการ 

การช่วยเหลือและแก้ไขอย่างรีบด่วน มิเช่นน้ัน อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ส่ิงแวดล้อม ของผู้ให้บริการ 
รวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงรอบข้าง 
2.  ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน 

 2.1  มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality Standard) 
 2.1.1  ดัชนีจํานวนครั้งของข้อร้องเรียนของค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญา 
 

เกณฑ์ดัชนี ค่าเป้าหมาย 

ไม่เกิน 2 ครั้ง/จุดส่งมอบ/ปี 95 % 
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 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือวัดคุณภาพของค่าความดันก๊าซธรรมชาติ โดยผู้ให้บริการจะต้องควบคุมค่าความดันก๊าซธรรมชาติให้
เป็นไปตามสัญญา เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับก๊าซธรรมชาติที่มีความดันในช่วงที่ยอมรับได้ และเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ทําการนับจํานวนครั้งของข้อร้องเรียนเรื่องค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการส่งมอบ ณ จุดส่งมอบไม่
เป็นไปตามสัญญา เม่ือเกิดเหตุการณ์ที่ค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่จําหน่ายให้กับผู้รับบริการแต่ละรายไม่เป็นไปตาม
สัญญา โดยช่วงที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนับต้ังแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์จนถึงผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สมบูรณ์แล้วเสร็จ และผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการที่ค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบ ณ จุดส่งมอบไม่
เป็นไปตามสัญญา และผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับบริการรวมถึงจะต้องมีการ
รายงานผลค่าความดันก๊าซธรรมชาติไม่เป็นไปตามสัญญาจากอุปกรณ์ หรือเครื่องมือตรวจวัดที่ติดต้ัง ณ จุดส่งมอบ
ที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย โดยจะทําการนับ 1 ครั้ง/จุดส่งมอบ และจะทําการประเมินรอบ 1 ปี 
 วิธีการประเมิน  
 ประเมินจากเอกสารข้อร้องเรียนท่ีผู้รับบริการทําการร้องเรียนมายังผู้ให้บริการ โดยที่ข้อร้องเรียนจะต้อง
เป็นข้อร้องเรียนที่ได้รับการสรุปร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการว่าเกิดจากผู้ให้บริการจริงโดยข้อ
ร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางจดหมายไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร 
(Fax) หรือช่องทางอ่ืนที่ผู้ให้บริการจัดไว้ 

หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : คร้ัง/จุดส่งมอบ/ปี 
 สูตรการคํานวณของค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจํานวนจุดส่งมอบที่มีจํานวนครั้งของข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
ค่าความดันก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบเป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

= 
จํานวนจุดส่งมอบทั้งหมด – จํานวนจุดส่งมอบท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

X100
จํานวนจุดส่งมอบทั้งหมด 
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 2.1.2  ดัชนีจํานวนครั้งของข้อร้องเรียนของค่าความร้อนก๊าซธรรมชาติที ่ส่งมอบไม่เป็นไปตาม
สัญญา 

เกณฑ์ดัชนี ค่าเป้าหมาย 

ไม่เกิน 1 ครั้ง/จุดส่งมอบ/ปี 95% 

 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือวัดคุณภาพของค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ และเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ
ก๊าซธรรมชาติที่มีค่าความร้อนในช่วงที่ยอมรับได้ ไม่เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรและเป็นท่ีพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยที่ ผู้ให้บริการจะต้องควบคุมค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามสัญญา 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ทําการนับจํานวนครั้งของข้อร้องเรียนเร่ืองค่าความร้อนก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการส่งมอบ ณ จุดส่งมอบไม่
เป็นไปตามสัญญา เม่ือเกิดเหตุการณ์ที่ค่าความร้อนก๊าซธรรมชาติที่จําหน่ายให้กับผู้รับบริการแต่ละรายไม่เป็นไปตาม
สัญญา โดยช่วงที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนับต้ังแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์จนถึงผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สมบูรณ์แล้วเสร็จ และผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการที่ค่าความร้อนก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบ ณ จุดส่งมอบไม่
เป็นไปตามสัญญา และผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับบริการรวมถึงจะต้องมีการ
รายงานผลค่าความร้อนก๊าซธรรมชาติไม่เป็นไปตามสัญญาจากอุปกรณ์ หรือเครื่องมือตรวจวัดที่ติดต้ัง ณ จุดส่ง
มอบที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย โดยจะทําการนับ 1 ครั้ง/จุดส่งมอบ และจะทําการประเมินรอบ 1 ปี 
 วิธีการประเมิน 
 ประเมินจากเอกสารข้อร้องเรียนที่ผู้รับบริการทําการร้องเรียนมายังผู้ให้บริการ โดยที่ข้อร้องเรียนจะต้อง
เป็นข้อร้องเรียนที่ได้รับการสรุปร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการว่าเกิดจากผู้ให้บริการจริงโดยข้อร้องเรียน
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางจดหมายไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร (Fax) 
หรือช่องทางอ่ืนที่ผู้ให้บริการจัดไว้ 
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : คร้ัง/จุดส่งมอบ/ปี 

สูตรการคํานวณของค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจํานวนจุดส่งมอบท่ีมีจํานวนครั้งของข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
ค่าความร้อนก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบเป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

= 
จํานวนจุดส่งมอบทั้งหมด – จํานวนจุดส่งมอบที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี  

X100
จํานวนจุดส่งมอบท้ังหมด 
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2.2  มาตรฐานการให้บริการ (Service Standard) 
 2.2.1  ดัชนีระยะเวลาท่ีต้องแจ้งผู้รับบริการทราบล่วงหน้า กรณีที่จะมีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ือ
ซ่อมหรือปรับปรุงระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน และกรณีที่จะ
กระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบส่ง  
 
 

เกณฑ์ดัชนี ค่าเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 180 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) - 

  

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบและสามารถวางแผนล่วงหน้าสําหรับการดําเนินงานหากเกิดกรณีผู้ให้บริการหยุด
ให้บริการระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้รับบริการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากแผนดังกล่าว รวมถึงเพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการท่ีมีการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 คําอธิบาย 
 ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าเพ่ือการดําเนินงานตามแผนโดยผู้ให้บริการต้อง
แจ้งวันที่จะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ และกําหนดวันจ่ายก๊าซธรรมชาติกลับคืนสู่ระบบให้ผู้รับบริการที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากแผนดังกล่าวทราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติตามระยะเวลาท่ีมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการกําหนดโดยผู้ให้บริการจะทําการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
 แผน หมายถึง แผนหยุดเพ่ือซ่อมระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติหรือแผนหยุดเพ่ือปรับปรุงระบบโครงข่าย
ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงแผนที่ผู้ให้บริการไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติให้ผู้รับบริการได้ เช่น แผนการซ่อมอุปกรณ์ที่
ใช้ในการขนส่งก๊าซฯ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการแจ้งแผนล่วงหน้าครั้งแรกนั้น ให้นับวันที่ถัดจากวันที่มีการแจ้งการหยุดจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติจนถึงวันก่อนที่จะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ โดยให้นับรวมวันหยุดราชการ 
 วิธีการประเมิน 
 ประเมินจากจดหมายที่ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยรวมถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ด้วย 
ที่ผู้ให้บริการแจ้งผู้รับบริการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากแผนดังกล่าวว่าจะมีการหยุดให้บริการของระบบ
โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ 
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 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : วัน 

2.2.2  ดัชนีระยะเวลาในการเริ่มจ่ายก๊าซธรรมชาติ กรณีผู้รับบริการเคยได้รับการส่งมอบก๊าซ
ธรรมชาติจากผู้ให้บริการหลังจากได้รับการตรวจสอบความพร้อมจ่ายก๊าซธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว 

 

เกณฑ์ดัชนี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) 95% 

  

 วัตถุประสงค์ 
 การให้บริการและการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบ
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ 
 คําอธิบาย 
 กรณีที่ผู้รับบริการเคยยกเลิกการใช้ก๊าซธรรมชาติไปแล้ว แต่ต้องการให้ผู้ให้บริการดําเนินการจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติคืนให้อีกครั้งผ่านระบบท่อเดิมที่ได้รับการเช่ือมต่อกับพ้ืนที่ของผู้รับบริการแล้วน้ันผู้ให้บริการจะต้องเริ่ม
จ่ายก๊าซธรรมชาติภายในระยะเวลาตามที่มาตรฐานคุณภาพการบริการกําหนดหลังจากที่ผู้ให้บริการได้ทําการ
ตรวจสอบความพร้อมในการจ่ายก๊าซธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว อาทิ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัย  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินสถานะทางการเงินไม่มีหน้ีค้างชําระ และได้รับใบอนุญาตต่างๆ         
ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการจ่ายก๊าซธรรมชาติคืนให้อีกคร้ังผ่านระบบท่อเดิมสําหรับผู้ที่เคยใช้บริการ
ก๊าซธรรมชาติที่มีระบบท่อเช่ือมต่ออยู่แล้ว โดยจะเร่ิมนับวันที่ถัดจากวันที่ผู้ให้บริการได้ตรวจสอบความพร้อมใน
การจ่ายก๊าซธรรมชาติเรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่ที่มีการเร่ิมจ่ายก๊าซธรรมชาติให้ผู้รับบริการ 
 วิธีการประเมิน 
 ประเมินจากเอกสารของผู้ให้บริการ กล่าวคือ วันท่ีผู้ให้บริการได้ตรวจสอบความพร้อมในการจ่าย 
ก๊าซธรรมชาติเรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่ที่เริ่มมีการเริ่มจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบให้ผู้รับบริการ  
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : วัน 
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 สูตรการคํานวณของค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจํานวนคร้ังที่ดําเนินการจ่ายก๊าซธรรมชาติใหม่ กรณี 
เคยใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วหรือระบบท่อพร้อมแล้วที่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 
 

= 

 

จํานวนครั้งที่ดําเนินการจ่ายก๊าซธรรมชาติใหม่กรณีเคยใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วหรือระบบ
ท่อพร้อมแล้วทั้งหมดตลอดปี – จํานวนครั้งที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์ดัชนี X 100 

 จํานวนครั้งท่ีดําเนินการจ่ายก๊าซธรรมชาติใหม่ กรณีเคยใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วหรือระบบ
ท่อพร้อมแล้วทั้งหมดตลอดปี 

2.2.3 ดัชนีระยะเวลาที่จะต้องตอบสนองครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากผู้ประสงค์จะซื้อ 
ก๊าซธรรมชาติแจ้งความประสงค์จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

เกณฑ์ดัชนี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 14 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) 95% 

  

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือขยายเขตการให้บริการก๊าซธรรมชาติและสามารถตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงแสดงถึงระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ 
 คําอธิบาย 
 การตอบสนองครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษร หมายถึง การที่ผู้ให้บริการแจ้งกลับทางจดหมายเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นคร้ังแรกต่อผู้รับบริการหรือผู้ท่ีมีความประสงค์จะซ้ือก๊าซธรรมชาติว่า ได้รับทราบถึงความประสงค์แล้ว 
และจะดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 การแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร หมายถึง การแจ้งความประสงค์ผ่านทางจดหมายที่ลงนาม
โดยผู้มี อํานาจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีความประสงค์จะซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยรวมถึงช่องทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร (Fax) 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ระยะเวลาที่จะต้องตอบสนองคร้ังแรกเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากผู้รับบริการหรือผู้ที่มีความประสงค์จะ
ซ้ือก๊าซธรรมชาติได้แจ้งความประสงค์จะซื้อก๊าซธรรมชาติ โดยจะเร่ิมนับถัดจากวันท่ีผู้ให้บริการได้รับหนังสือแจ้ง
ความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่ผู้ให้บริการดําเนินการตอบสนองคร้ังแรกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ผู้รับบริการหรือผู้ที่มีความประสงค์จะซ้ือก๊าซธรรมชาติ ผ่านช่องทางจดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์        
(E-mail) หรือโทรสาร (Fax) ทั้งน้ี สําหรับการตอบสนองน้ัน ผู้ที่ตอบสนองต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการมอบหมาย
ของผู้ให้บริการให้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการรับแจ้งความประสงค์จะใช้ก๊าซธรรมชาติ 
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 วิธีการประเมิน 
 ประเมินจากวันที่ที่ผู้ให้บริการได้รับ จดหมายแจ้งความประสงค์จะซ้ือก๊าซธรรมชาติเป็นลายลักษณ์อักษร 
และประเมินจากวันที่ท่ีเอกสารการตอบสนองคร้ังแรกเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ให้บริการส่งให้กับผู้ประสงค์จะซ้ือ
ก๊าซธรรมชาติตามวันที่เอกสารได้ตีตราไปรษณีย์ หรือวันที่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) หรือโทรสาร (Fax) 
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : วัน 
 สูตรการคํานวณของค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจํานวนครั้งท่ีดําเนินการตอบสนองครั้งแรกเป็นลายลักษณ์
อักษรที่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 
 

= 

จํานวนครั้งที่ต้องดําเนินการตอบสนองคร้ังแรกเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด – 
จํานวนครั้งที่ตอบสนองครั้งแรกไม่ตรงตามเกณฑ์ดัชนี 

 

X 100 

จํานวนครั้งท่ีต้องดําเนินการตอบสนองคร้ังแรกเป็นลายลักษณ์อักษรท้ังหมด 

 2.2.4  ดัชนีระยะเวลาในการตอบสนองครั้งแรกต่อข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

เกณฑ์ดัชนี ค่าเป้าหมาย 

ภายใน 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) 95% 

  

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการท้ังด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และด้านคุณภาพของบริการ 
ดังน้ัน เพ่ือให้มีมาตรฐานด้านคุณภาพบริการเทียบเท่ามาตรฐานสากลจึงต้องมีการให้บริการและการปฏิบัติงานที่
รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 คําอธิบาย 
 การตอบสนองครั้งแรกต่อข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร หมายถึง การที่ผู้ให้บริการแจ้งกลับเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรก ซ่ึงการตอบสนองน้ัน จะต้องตอบสนองต่อทุกคําถาม หากกรณีใดที่ไม่สามารถตอบได้ 
ผู้ให้บริการจะต้องบอกถึงสาเหตุที่ไม่สามารถตอบคําถามหรือแก้ปัญหาเช่นว่าน้ันได้ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบสนองคร้ังแรกต่อข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรในประเด็นเก่ียวข้องกับ 
การให้บริการของผู้ให้บริการที่ไม่เป็นไปตามสัญญา โดยจะเริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือร้องเรียนไปจนถึงวันที่ 
ผู้ให้บริการดําเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้รับบริการ ผ่านช่องทางจดหมาย
ไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร (Fax) หรือช่องทางอ่ืนท่ีผู้ให้บริการจัดไว้ ทั้งน้ี  
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การตอบสนองน้ัน ผู้ที่ตอบสนองต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการมอบหมายของผู้ให้บริการให้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ในการรับข้อร้องเรียน 
 วิธีการประเมิน 
 ประเมินจากวันที่ที่ผู้ให้บริการได้รับจดหมายข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้รับบริการ และ
ประเมินจากวันที่เอกสารการตอบสนองครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ให้บริการส่งให้กับผู้รับบริการท่ีได้
ร้องเรียนตามวันที่ท่ีเอกสารได้ตีตราไปรษณีย์ หรือวันที่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร (Fax) 
หรือช่องทางอ่ืนที่ผู้ให้บริการจัดไว้ 
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : วัน  

สูตรการคํานวณของค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจํานวนครั้งท่ีดําเนินการตอบสนองครั้งแรกต่อข้อร้องเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 

 

= 

จํานวนคร้ังที่ต้องดําเนินการตอบสนองครั้งแรกต่อข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรท้ังหมด 

– จํานวนคร้ังที่ตอบสนองครั้งแรกได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี  

X 100 
จํานวนคร้ังที่ต้องดําเนินการตอบสนองครั้งแรกต่อข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรท้ังหมด 

  
 2.2.5  ดัชนี จํานวนความผิดพลาดของการออกใบแจ้งหนี้จากการคํานวณปริมาณหน่วยซื้อขาย 
ก๊าซธรรมชาติ 
 

เกณฑ์ดัชนี ค่าเป้าหมาย 

ไม่เกิน 1 ครั้ง/จุดส่งมอบ/ปี 95% 

 การออกใบแจ้งหนี ้ตามปริมาณหน่วยซื้อขายก๊าซธรรมชาติที ่ผู ้รับบริการใช้จริงเป็นอีกหน้าที ่ของ          
ผู้ให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับรู้ถึงปริมาณหน่วยซื้อขายก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือน รวมถึงทําให้ผู้ให้บริการ
สามารถทราบถึงแนวโน้มปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของผู้รับบริการอีกทางหน่ึง 
 คําอธิบาย 
 ปริมาณหน่วยซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ หมายถึง ปริมาณค่าพลังงานความร้อน (บีทียู) หรือปริมาณหน่วยอ่ืน
ที่ระบุไว้ในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 
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 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ให้บริการออกใบแจ้งหน้ีให้แก่ผู้รับบริการให้มีความถูกต้อง ป้องกันการผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก
การคํานวณปริมาณหน่วยซ้ือขายก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการจําหน่ายแก่ผู้รับบริการ ซ่ึงเกิดจากการต้ังค่าที่อุปกรณ์
วัดซ้ือขายผิดพลาด หรือ จดหน่วยผิดหรือคํานวณผิด จากผู้ให้บริการ (Human Error)  
 เกณฑ์การประเมิน 
 ประเมินจากจํานวนความผิดพลาดของการออกใบแจ้งหน้ีเน่ืองจากการคํานวณปริมาณหน่วยซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติที่ผู้ให้บริการจําหน่ายแก่ผู้รับบริการตามที่มาตรฐานคุณภาพการให้บริการกําหนดของแต่ละจุดส่งมอบ 
 วิธีการประเมิน 
 ประเมินจากใบแจ้งหนี้ที่มีปริมาณหน่วยซื้อขายก๊าซธรรมชาติผิดพลาดซึ่งเกิดจากการต้ังค่าท่ีอุปกรณ์วัด
ซ้ือขายผิดพลาด หรือ จดหน่วยผิดหรือคํานวณผิด จากผู้ให้บริการ (Human Error) 
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : คร้ัง/จุดส่งมอบ/ปี 

สูตรการคํานวณของค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจํานวนครั้งในการออกใบแจ้งหน้ีที่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี 
 

= 
จํานวนจุดส่งมอบทั้งหมด – จํานวนจุดส่งมอบที่ได้รับใบแจ้งหน้ีในรอบปีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนี  

X 100 
จํานวนจุดส่งมอบทั้งหมด 

 
 

 2.2.6  ดัชนีการร่วมซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระบบส่งก๊าซธรรมชาติ  
 

เกณฑ์ดัชนี ค่าเป้าหมาย 

ไม่ตํ่ากว่า 1 คร้ัง/ปี - 

  

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการแก้ปัญหาด้านพลังงาน และเตรียมความพร้อมในการดําเนินการประสานงาน

และการปฏิบัติการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จํานวนการเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานประจําปี หรือเข้าร่วมซ้อมแผนระงับเหตุ
ฉุกเฉินระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 
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หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : คร้ัง/ปี 

 2.3  มาตรฐานเชิงสมรรถนะ (Performance Standard) 
 2.3.1  ดัชนีความสามารถในการบริหารจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอรองรับความต้องการการใช้ 
ก๊าซธรรมชาติ  
 

เกณฑ์ดัชนี ค่าเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 0.98 - 

  

 วัตถุประสงค์ 
 การที่ผู้ ให้บริการสามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติได้ตามปริมาณที่ ผู้รับบริการต้องการซึ่งแสดงถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการได้ 
 คําอธิบาย 
 เป็นดัชนีที่วัดความสามารถในการบริหารจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ 
ก๊าซธรรมชาติของลูกค้า ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือปริมาณเรียกรับก๊าซธรรมชาติของผู้รับบริการ (Nomination) 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในสัญญา 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ประเมินจากสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการจัดส่งให้แก่ผู้รับบริการได้จริง เทียบกับปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติที่ผู้รับบริการมีความต้องการใช้ ทั้งน้ี จะต้องไม่เกินปริมาณก๊าซธรรมชาติตามที่ผู้ให้บริการผูกพันใน
สัญญา 
 ความสามารถในการบริหารจัดหาก๊าซธรรมชาติ ให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้ก๊าซธรรมชาติ จะไม่
รวมถึงระยะเวลาการทํางานของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีสิทธิการทํางานที่ระบุไว้ในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 
และความผิดพลาดอันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ เช่น  
 - ความผิดพลาดที่ ผู้ผลิต ผู้รับสัมปทาน หรือผู้ขายก๊าซธรรมชาติ ไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ได้ตาม
ปริมาณที่ผูกพันตามสัญญาซื้อขาย 
 - ความผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ อันเน่ืองมากจากความล่าช้าในการก่อสร้าง
ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ หรือเกิดความผิดพลาดที่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ  

วิธีการประเมิน 
ประเมินจากสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการสามารถจัดส่งให้แก่ผู้รับบริการ เทียบกับ 
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ปริมาณก๊าซธรรมชาติที ่ผู ้ร ับบริการต้องการโดยพิจารณาเฉพาะผู้ร ับบริการที ่ม ีข ้อผูกพันตามสัญญากับ 
ผู้ให้บริการ  
 สําหรับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้รับบริการต้องการ หมายถึง ผลรวมปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติ 
โดยเป็นค่าที่ตํ่าท่ีสุดระหว่าง 

- ปริมาณเรียกรบัก๊าซธรรมชาติของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญา 
- ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจริง 
- ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผูกพันตามสัญญา 

 การคํานวณใช้ข้อมูลรายปีของปีที่มีการให้บริการเป็นค่าร้อยละตามที่มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
กําหนดไว้ 
 หน่วยวัดของเกณฑ์ดัชนี 
 หน่วยวัด : อัตราส่วน 
 สูตรการคํานวณ : อัตราส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการสามารถจัดส่งให้แก่ผู้รับบริการเทียบ
กับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้รับบริการต้องการ 
 

    
=   

  
  
หมายเหตุ: * ค่าที่ตํ่าท่ีสุดระหว่างปริมาณเรียกรับก๊าซธรรมชาติของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในสัญญา/
ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจริง/ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผูกพันตามสัญญา 
  
3. การจ่ายเงินชดเชย 
 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ตามดัชนีวัดผลการดําเนินงานที่กําหนด ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ใช้พลังงาน โดยจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสด หรือช่องทางที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการตก
ลงกัน ตามบัญชีอัตราเงินชดเชยแนบท้าย  
 
  

(ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการสามารถจัดส่งให้แก่ผู้รับบริการ) 
 

ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้รับบริการต้องการ * 
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บัญชีอัตราเงินชดเชย 

กรณีไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  

ประเภทใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 
 

 มาตรฐานตามดัชนีวัดผลการดําเนินงาน อัตราเงินชดเชย 
1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งผู้รับบริการทราบล่วงหน้า กรณีที่จะ

มีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ือซ่อมหรือปรับปรุงระบบ
โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิน และกรณีที่ จะกระทบต่อความ
ปลอดภัยและความม่ันคงของระบบส่ง 

หากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 180 วัน จะต้องจ่าย
ค่าชดเชยแก่ผู้ใช้พลังงาน 20,000 บาทต่อวัน
ต่อราย  

2 ระยะเวลาในการเริ่มจ่ายก๊าซธรรมชาติ กรณีผู้รับบริการ
เคยได้รับการส่งมอบก๊าซธรรมชาติจากผู ้ให้บริการ
หลังจากได้ รับการตรวจสอบความพร้อมจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว 

หากเกิน 7 วันจะต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ใช้
พลังงานรายละ 20,000 บาทต่อวัน  

3 ระยะเวลาที่จะต้องตอบสนองคร้ังแรกเป็นลายลักษณ์
อักษร หลังจากผู้ประสงค์จะซ้ือก๊าซธรรมชาติแจ้งความ
ประสงค์จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นลายลักษณ์อักษร 

หากเกิน 14 วันจะต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ใช้
พลังงานรายละ 5,000 บาทต่อวัน  

4 ระยะเวลาในการตอบสนองคร้ังแรกต่อข้อร้องเรียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

หากเกิน 7 วันจะต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ใช้
พลังงานรายละ 20,000 บาทต่อวัน  

5 จํานวนความผิดพลาดของการออกใบแจ้งหน้ีจากการ
คํานวณปริมาณหน่วยซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 

 หากผิดพลาด เกิน 1 ครั้งต่อจุดส่งมอบต่อปี 
ให้จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ใช้พลังงานทุกรายท่ีเกิด
ความผิดพลาดเกิน 1 คร้ัง จํานวน 20,000 
บาทต่อครั้งต่อจุดส่งมอบ 

 
 


