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àËµØ¼Å áÅÐ ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹
 ¨Ò¡ÀÒÇÐ¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÃÒ¤Ò¹éÓÁÑ¹´Ôº¢Í§µÅÒ´âÅ¡ áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃ¿„œ¹µÑÇ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ 
Ê‹§¼Å·ÓãËŒ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§»ÃÐà·Èã¹ÀÒ¤¡ÒÃ¼ÅÔµ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 
áÅÐÀÒ¤¤Á¹Ò¤Áà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ ·Ò§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¨Ö§ÁÕÁµÔàËç¹ªÍºµÒÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹ 
áË‹§ªÒµÔ (¡¾ª.) àÃ×èÍ§á¼¹¡ÒÃ Ñ́̈ ËÒ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§»ÃÐà·Èä·Âã¹ÃÐÂÐÂÒÇáÅÐá¼¹áÁ‹º·ÃÐºº·‹Í 
Ê‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ©ºÑº·Õè 3 ¾.È.2544-2554 (»ÃÑº»ÃØ§à¾ÔèÁàµÔÁ) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 20 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553 
â´ÂÁÍºËÁÒÂãËŒºÃÔÉÑ· »µ·. ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) ¼ÙŒ«Öè§Ë¹ŒÒ·Õè́ ÙáÅ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§ Œ́Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§»ÃÐà·È 
à»š¹¼ÙŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ à¾×èÍ¢ÂÒÂâÍ¡ÒÊãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ÊÐÍÒ´ 
áÅÐÅ´ÁÅÀÒÇÐã¹ÀÒ¤¢¹Ê‹§áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¢µÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍµÍ¹Å‹Ò§  â´ÂãËŒ¤Ó¹Ö§¶Ö§ 
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÑ§¤Á ªØÁª¹ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËŒÁÕ¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´ 
 â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒÏ à»š¹Ë¹Öè§ã¹â¤Ã§¡ÒÃµÒÁá¼¹áÁ‹º·Ï 
«Öè§¨Ðàª×èÍÁµ‹Í¨Ò¡ÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔÇÑ§¹ŒÍÂ - á¡‹§¤ÍÂ ¢Í§ »µ·. ã¹ Í.á¡‹§¤ÍÂ ¨.ÊÃÐºØÃÕ 
ä»ÊÔé¹ÊØ´·Õè Í.àÁ×Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ â´Â¨Ò¡¡ÒÃÅ§¾×é¹·Õè´Óà¹Ô¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã†ÇÁáÅÐÈÖ¡ÉÒ 
¼Å¡ÃÐ·º·Ò§ Œ́Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ¾ºÇ‹Ò ã¹¾×é¹·Õè Í.àÁ×Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÁÕÅÑ¡É³ÐªØÁª¹·ÕèË¹Òá¹‹¹ 
áÅÐÁÕâ¤Ã§¡ÒÃÀÒ¤ÃÑ°ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèËÅÒÂâ¤Ã§¡ÒÃ ´Ñ§¹Ñé¹à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃÏ ÁÕ¤ÇÒÁ 
¤ÃÍº¤ÅØÁÊÍ´¤ÅŒÍ§ áÅÐÊÃ‡Ò§»ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊØ ã́ËŒá¡‹»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õèâ´ÂÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÑ§¤Á ªØÁª¹ 
áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´µÒÁà̈ µ¹ÒÃÁ³�¢Í§ÁµÔ ¤ÃÁ. ·Ò§ »µ·. ¨Ö§ä´Œáº‹§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃÍÍ¡ 
à»š¹ 2 ÃÐÂÐ «Öè§ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¤Çº¤Ù‹¡Ñ¹ä» â´Âä Œ́ÃÑºÁµÔàËç¹ªÍºã¹á¹Ç·Ò§ Ñ́§¡Å‹ÒÇ¨Ò¡¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè  20 µØÅÒ¤Á 2555 ã¹á¼¹áÁ‹º·ÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ©ºÑº·Õè 3 ¾.È.2544 - 2554 
(»ÃÑº»ÃØ§à¾ÔèÁàµÔÁ) ¤ÃÑé§·Õè 2 «Öè§àËç¹ªÍºµÒÁÁµÔàËç¹ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹áË‹§ªÒµÔ 
(¡¾ª.) ÇÑ¹·Õè 4 µØÅÒ¤Á 2555

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�      à¾×èÍÊÃ‡Ò§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ áÅÐÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§ 
¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃãªŒ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔã¹ÀÒ¤Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ

ÊÃ‡Ò§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§´ŒÒ¹¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿‡Ò

à¾×èÍÊÃ‡Ò§àÊ¶ÕÂÃÀÒ¾¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§´ŒÒ¹ 
¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Òã¹à¢µÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ 
àË¹×Íã¹Í¹Ò¤µ

- Ê¶Ò¹Õ NGV ÅÙ¡·ÕèÁÕÍÂÙ‹ÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹à»š¹ 
Ê¶Ò¹Õã¹á¹Ç·‹Í
- à¾ÔèÁâÍ¡ÒÊ¡ÒÃÊÃ‡Ò§Ê¶Ò¹Õ NGV ã¹ 
¾×é¹·Õè·Õèá¹Ç·‹Í¾Ò´¼‹Ò¹
- Å´¡ÒÃ¢¹Ê‹§·Ò§Ã¶ºÃÃ·Ø¡

à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡á¡‹»ÃÐªÒª¹ã¹¡ÒÃ 
ãªŒºÃÔ¡ÒÃ NGV

- à¢µ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¹Ç¹¤Ã 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
- º. à¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊØÃ¹ÒÃÕ ¨Ó¡Ñ´
- âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍ×è¹æ ã¹¾×é¹·Õè

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹·ÕèµŒ¹·Ø¹µèÓ 
áÅÐÊÐÍÒ´à¾×èÍÅ´ÁÅ¾ÔÉ
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Ê¶Ò¹Ðâ¤Ã§¡ÒÃ ³ äµÃÁÒÊ·Õè 3 - 4 »‚ 2556
ÃÐººâ¤Ã§¢‹ÒÂ

·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔà´ÔÁ
¾×é¹·Õ è¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ
¾× é¹·Õ è¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ã¹à¢µ·Ò§ËÅÇ§ËÁÒÂàÅ¢ 2 
¶¹¹ÁÔµÃÀÒ¾ ´ŒÒ¹¢ÇÒÁ×Í
Ë Ò ¡ ¢ Ñ º Ã ¶ Á Ø ‹ § Ë ¹ Œ Ò à ¢ Œ Ò   
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

Ê¶Ò¹ Õ ¤ Çº¤ Ø Á ¤ÇÒÁ´ Ñ ¹ 
WK.5 Í.á¡‹§¤ÍÂ ¨.ÊÃÐºØÃÕ 
ºÃÔàÇ³ ¡Á.15 ¢Í§·Ò§ËÅÇ§ 
ËÁÒÂàÅ¢ 2

á¹Ç¡ÒÃÇÒ§·‹Í

á¹Ç¡ÒÃÇÒ§·‹Í
äµÃÁÒÊ·Õè 1 »‚¾.È.2559

äµÃÁÒÊ·Õè 4 »‚¾.È.2559

¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ

ÍÂÙ‹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ 
¨ Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÃÐ·º 
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ

ÃÐÂÐ·Õ è 1 : 112 ¡ÔâÅàÁµÃ 

ÃÐÂÐ·Õ è 2 : 46 ¡ÔâÅàÁµÃ

ÂÑ§äÁèÃÐºØ 

ª×èÍâ¤Ã§¡ÒÃ   â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 
    à¾×èÍ¢ÂÒÂâÍ¡ÒÊãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ÊÐÍÒ´ áÅÐÅ´ÁÅÀÒÇÐã¹ÀÒ¤¢¹Ê‹§   
    áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ à¢µÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍµÍ¹Å‹Ò§ (ÃÐÂÐ·Õè 1)
»ÃÐàÀ·â¤Ã§¡ÒÃ  ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»�âµÃàÅÕÂÁ »ÃÐàÀ·ÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
¢¹Ò´áÅÐ¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµ àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ 28 ¹ÔéÇ ¡ÓÅÑ§¼ÅÔµ 320 ÅŒÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡�¿Øµ / ÇÑ¹
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÍÍ¡áºº ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò (ASME B 31.8)
ÃÐÂÐ·Ò§   ÃÐÂÐ·Ò§»ÃÐÁÒ³ 112 ¡ÔâÅàÁµÃ 
á¹Ç¡ÒÃÇÒ§·‹Í  ¾×é¹·Õèà¢µ·Ò§ËÅÇ§ËÁÒÂàÅ¢ 2 (¶¹¹ÁÔµÃÀÒ¾) 
¨Ø´àÃÔèÁµŒ¹   Ê¶Ò¹Õ¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁ´Ñ¹ WK.5 ÍÓàÀÍá¡‹§¤ÍÂ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ ËÃ×Í 
    ºÃÔàÇ³ ¡Á.15 ¢Í§·Ò§ËÅÇ§ËÁÒÂàÅ¢ 2
¨Ø´ÊÔé¹ÊØ´   ºÃÔàÇ³ ¡Á.127 ¶¹¹ÁÔµÃÀÒ¾ ÍÓàÀÍÊÙ§à¹Ô¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 
§ºÅ§·Ø¹   â´Âà̈ ŒÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ºÃÔÉÑ· »µ·. ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
¼ÅÔµÀÑ³±�ËÅÑ¡  ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ (NGV, CNG)

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´â¤Ã§¡ÒÃ

ÁÇ¡àËÅç¡

á¡‹§¤ÍÂ

»Ò¡ª‹Í§

ÊÕ¤Ô éÇ

ÊÙ§à¹Ô¹

àÁ×Í§¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ã¹à¢µ·Ò§ËÅÇ§ËÁÒÂàÅ¢
290-304-2310-224

¨Ø´Ê Ô é¹Ê Ø´¾ × é¹· Õ èºÃ Ô àÇ³á¶º 
º. à¢µÍ ØµÊÒË¡ÃÃÁÊ ØÃ¹ÒÃ Õ 
¨Ó¡Ñ´ Í.àÁ×Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

¨Ø´àÃ Ô èÁµ Œ¹¾× é¹·Õ èºÃ ÔàÇ³á¶º 
¡Á.127 ¶¹¹ÁÔµÃÀÒ¾ Í. ÊÙ§à¹Ô¹ 
¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù ŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ 
áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
áË‹§ªÒµÔ ÁÕÁµÔàËç¹ªÍºã¹ 
ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÏ â´ÂÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ 
àµÃÕÂÁ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§
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ËÅÑ¡¤Ô´¡ÒÃ¡Ó¡Ñº¹âÂºÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹

»µ·. à»š¹Ë¹Ö è§ã¹¼Ù Œ»¯ÔºÑµ ÔµÒÁ¹âÂºÒÂ
â´ÂÁÕË¹‹ÇÂ§Ò¹ËÅÒÂ½†ÒÂ´ÙáÅ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

ãËŒâ»Ã†§ãÊáÅÐà»š¹¸ÃÃÁ

¼ÙŒ¡ÓË¹´
¹âÂºÒÂ

¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ
µÒÁ¹âÂºÒÂ

¼ÙŒ´ÙáÅ
»ÃÐâÂª¹�
ÊÒ¸ÒÃ³ÐEnergy

for
Thai

Shell »µ·.

¡ÒÃä¿¿‡Ò

PTT
NGD

TTM

AMATA
NGDEsso

Chevron ºÒ§¨Ò¡

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡Ó¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ

¾ÅÑ§§Ò¹¡ÃÐ·ÃÇ§
¾ÅÑ§§Ò¹

 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ã¹â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒÏ ¹Ñé¹ 
ºÃÔÉÑ· »µ·. ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) µŒÍ§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍºã¹ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÏ ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒµÔ 
¡‹Í¹¨Ö§àÃÔèÁ´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´Œ áÅÐ´ŒÇÂ »µ·. à»š¹Ë¹Öè§ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¹âÂºÒÂ·Ò§ 
´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ¨Ö§ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¡Ó¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ â´Â »µ·. µŒÍ§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍºµ‹Íá¼¹¼Ñ§áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ 
ÅÑ¡É³Ð·ÔÈ·Ò§ áÅÐá¹Çà¢µã¹¡ÒÃÇÒ§ÃÐººâ¤Ã§¢‹ÒÂ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ¡‹Í¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§µÒÁ 
¤ÇÒÁã¹ÁÒµÃÒ 106 ÁÒµÃÒ 107 ÁÒµÃÒ 108 áË‹§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº 
¡Ô¨¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ ¾.È. 2550 áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ àÃ×èÍ§ 
ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ¨Ñ´·Ó»ÃÐ¡ÒÈ à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃá¨Œ§ÊÔ·¸Ôã¹à¢µÃÐººâ¤Ã§¢‹ÒÂ 
¾ÅÑ§§Ò¹ ¾.È. 2552 «Öè§»˜¨¨ØºÑ¹â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒÏ 
(ÃÐÂÐ·Õè 1) ä´ŒÃÑºÁµÔàËç¹ªÍºµÒÁ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ñé§ËÁ´áÅŒÇ
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á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒÏ (ÃÐÂÐ·Õè 1)

ËÁÒÂàËµØ 
 1. àÃÔèÁ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÇÒ§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï ËÅÑ§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (EIA) 
ä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Í¹ØÞÒµä Œ́á¡‹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃáÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒµÔ
 2. ·Ò§ »µ·. ä Œ́Ã†ÇÁ¡Ñº ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃŠ ã¹¡ÒÃÅ§¾×é¹·ÕèÈÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹ÊÑ§¤Á 
ªØÁª¹ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (SIA) µÑé§áµ‹»‚ 2551 áÅÐ´Óà¹Ô¹§Ò¹ Œ́Ò¹ÁÇÅª¹ÊÑÁ¾Ñ¹ Ş̌¡Ñº»ÃÐªÒª¹ 
ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§àÃ×èÍÂÁÒ¨¹àÃÔèÁµŒ¹â¤Ã§¡ÒÃ

2553

3 4 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 1 2

2554 2555 2556 2557 2558 2559

1. ¡ÒÃà¼Âá¾Ã†¢ŒÍÁÙÅ áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ 
ÁÕÊ‹Ç¹Ã†ÇÁã¹¡ÒÃÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ 
¢Í§»ÃÐªÒª¹

¡Ô¨¡ÃÃÁ

2. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¨Ñ´·Ó
- ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁàº×éÍ§µŒ¹(IEE)
- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
(EIA)

3. àÊ¹Íµ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒªÓ¹ÒÞ 
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒÂ§Ò¹ áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ 
¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒµÔ

4. §Ò¹ÍÍ¡áººáÅÐàµÃÕÂÁ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§
·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ

5. §Ò¹¡‹ÍÊÃ‡Ò§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ

6. ¡ÒÃ·´ÊÍºÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃáÅÐ¤³Ð  
¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒµÔÁÕÁµÔàËç¹ªÍºã¹ 
ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÏ 

â´ÂÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§

HAMBURGER
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¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¡ÓË¹´¢Íºà¢µ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´â¤Ã§¡ÒÃ

»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹/á¡Œä¢¼Å¡ÃÐ·º
áÅÐµÔ´µÒÁµÃÇ¨ÊÍºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Ã†Ò§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�
¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¹ÓàÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (©ºÑºÊÁºÙÃ³�)
µ‹ÍÊ¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (Ê¼.)

  ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 4 ´ŒÒ¹
     - ¡ÒÂÀÒ¾
     - ªÕÇÀÒ¾
     - ¤Ø³¤‹Ò¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�
     - ¤Ø³¤‹Òµ‹Í¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ

-à¡çºµÑÇÍÂ‹Ò§ 
¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àª‹¹ 

ÍÒ¡ÒÈ àÊÕÂ§ ¹éÓ¼ÔÇ´Ô¹ ¹éÓãµŒ´Ô¹ 
áÅÐ´Ô¹

-ÊÃÇ¨¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�·Õè´Ô¹ 
¤Á¹Ò¤Á ÊÑ§¤Á-àÈÃÉ°¡Ô¨ 
·ÑÈ¹¤µÔ áÅÐÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾ 
¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ à»š¹µŒ¹

¤.1 ÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹µ‹Í
¢Íºà¢µáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐ

ÊØ¢ÀÒ¾ (Public Scoping)

¤.3 ¡ÒÃÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
ã¹¡ÒÃ·º·Ç¹Ã†Ò§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ
ÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

(Public Review)

¤.2 ¡ÒÃÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¼Å¡ÃÐ·º

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
(Public Participation)

HAMBURGER
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¡ÒÃÊÃÇ¨áÅÐÈÖ¡ÉÒàÊŒ¹·Ò§·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾à»š¹á¹Ç·Ò§àÅ×Í¡
¡ÒÃà»�´àÇ·ÕªÕéá¨§ÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ÃÐ´ÑºµÓºÅ/à·ÈºÒÅ 

¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³�ÃÒÂºØ¤¤ÅáÅÐ»ÃÐªØÁ¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂã¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ 

PP 1 - 2
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ÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹µ‹Í¢Íºà¢µáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊØ¢ÀÒ¾ (Public Scoping) ¤.1

»ÃÐªØÁ¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂà¾×èÍªÕéá¨§áÅÐÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹Ïã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·º 
áÅÐ¨Ñ´·ÓÃ†Ò§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (EIA) ¤.2/1
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¤.2/2

¨Ñ´àÇ·ÕÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹Ïã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·º 
áÅÐ¨Ñ´·ÓÃ†Ò§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (EIA)

¡ÒÃÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ã¹¡ÒÃ·º·Ç¹Ã†Ò§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ
ÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (Public Review) ¤.3
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 ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àÃ×èÍ§¡ÓË¹´»ÃÐàÀ· 
áÅÐ¢¹Ò´¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ «Öè§µŒÍ§¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐ 
ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ ÃÇÁä»¶Ö§ÃÐàºÕÂº» Ô̄ºÑµÔ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ Ñ́̈ ·ÓÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·º 
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ©ºÑºÇÑ¹·Õè 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅÐ¶Ö§áÁŒâ¤Ã§¡ÒÃ¨ÐäÁ‹ä´Œà¢ŒÒ¢‹ÒÂµÒÁ»ÃÐ¡ÒÈÏ 
â¤Ã§¡ÒÃÃØ¹áÃ§ áµ‹à¾×èÍ¤ÇÒÁ¤ÃÍº¤ÅØÁÃÍº´ŒÒ¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊØ¢ÀÒ¾ 
¨Ö§ä´Œ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àÃ×èÍ§¡ÓË¹´ËÅÑ¡à¡³±� 
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ ÃÐàºÕÂº»¯ÔºÑµÔ áÅÐá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ©ºÑº 
ÇÑ¹·Õè 29 ¸˜¹ÇÒ¤Á 2552 áÅÐ¡®ËÁÒÂÍ×è¹æ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

¡Ô¨¡ÃÃÁ

ÃÐÂÐ¡èÍÊÃéÒ§

ÃÐÂÐ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

ÊÔè§¤Ø¡¤ÒÁÊØ¢ÀÒ¾

½Ø†¹ÅÐÍÍ§
àÊÕÂ§´Ñ§/àÊÕÂ§Ãº¡Ç¹

ÍØºÑµÔàËµØ/ºÒ´à̈ çº

¡Õ´¢ÇÒ§¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã
½Ø†¹ÅÐÍÍ§

¢ÂÐ/¢Í§àÊÕÂ

¼Å¡ÃÐ·º´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§

¼ÙŒãªŒàÊŒ¹·Ò§
¤¹§Ò¹¡‹ÍÊÃ‡Ò§

»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè
ªØÁª¹ã¡ÅŒà¤ÕÂ§

¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾×é¹·èÕ
¡ÒÃÇÒ§·‹Í

»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè
¤¹§Ò¹¡‹ÍÊÃ‡Ò§

¡ÒÃ¢¹Ê‹§

¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù¾×é¹·ÕèÀÒÂËÅÑ§
¡ÒÃÇÒ§·‹Í

ÊÁÃÃ¶ÀÒ¾·Ò§¡ÒÃä Œ́ÂÔ¹

ºÒ´à̈ çº/¾Ô¡ÒÃ/àÊÕÂªÕÇÔµ

¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´/¡Ñ§ÇÅ

âÃ¤ÃÐºº·Ò§à Ố¹ËÒÂã¨
¤ÇÒÁÃÓ¤ÒÞ

¡ÒÃÃÑèÇäËÅ¢Í§¡�Ò«Ï
áÅÐà¡Ô´¡ÒÃµÔ ä́¿

»ÃÐªÒª¹/ªØÁª¹ã¡ÅŒ
à¤ÕÂ§/¾¹Ñ¡§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¨‹ÒÂ¡�Ò«Ï ºÒ´à̈ çº/¾Ô¡ÒÃ/àÊÕÂªÕÇÔµ

âÃ¤ÃÐºº·Ò§à Ố¹ËÒÂã¨

âÃ¤ÃÐºº·Ò§à Ố¹ËÒÂã¨

ÃÐÂÐ¡‹ÍÊÃ‡Ò§

ÃÐÂÐ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
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ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ¡ÒÃá¡Œä¢¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁâ´ÂÊÑ§à¢»
ÃÐÂÐ¡‹ÍÊÃ‡Ò§

äÁ‹à»�´Ë¹ŒÒ´Ô¹¾Ã‡ÍÁ¡Ñ¹µÅÍ´á¹Ç áÅÐàÁ×èÍÇÒ§·‹ÍáÅŒÇàÊÃç ã̈ËŒ½˜§¡Åº·Ñ¹·Õ
©Õ´¾ÃÁ¹éÓà¾×èÍ¤Çº¤ØÁ áÅÐÅ´½Ø†¹ÅÐÍÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§
»‡Í§¡Ñ¹àÈÉ Ố¹ àÈÉâ¤Å¹ ËÃ×Í·ÃÒÂ·ÕèµỐ ÅŒÍÃ¶¡‹Í¹¹ÓÃ¶ÍÍ¡¨Ò¡¾×é¹·Õè¡‹ÍÊÃ‡Ò§
¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁàÃçÇÃ¶ºÃÃ·Ø¡ÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃ‡Ò§äÁ‹ãËŒà¡Ô¹¨Ò¡·Õè¡®ËÁÒÂ¡ÓË¹´
µÃÇ¨ÊÍºà¤Ã×èÍ§Á×Í à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã áÅÐà¤Ã×èÍ§Â¹µ�ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾ ṌáÅÐ¾Ã‡ÍÁãªŒ§Ò¹ÍÂÙ‹àÊÁÍ

á Œ̈§á¼¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ãËŒªØÁª¹ä Œ́ÃÑº·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ àÁ×èÍµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ·Ó§Ò¹·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ố àÊÕÂ§ Ñ́§
¡ÓË¹´¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁÕàÊÕÂ§´Ñ§ãËŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃã¹àÇÅÒ¡ÅÒ§ÇÑ¹ à¾×èÍÅ´¼Å¡ÃÐ·ºàÃ×èÍ§ 
àÊÕÂ§Ãº¡Ç¹
¡ÒÃà´Ô¹à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃË¹Ñ¡ãËŒàÃ†§´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒàÊÃç¨â´ÂàÃçÇ áÅÐµÃÇ¨ÊÍºà¤Ã×èÍ§Á×Í 
à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã à¤Ã×èÍ§Â¹µ� ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾ Ṍ áÅÐ¾Ã‡ÍÁãªŒ§Ò¹àÊÁÍ
¨Ñ ã́ËŒÁÕÃÑ éÇ¡Ñé¹ºÃÔàÇ³¾×é¹·Õè¡‹ÍÊÃ‡Ò§ áÅÐµÔ´µÑé§á¼§¡Ñé¹àÊÕÂ§ªÑèÇ¤ÃÒÇã¹ºÃÔàÇ³º‹ÍÊ‹§ 
·ÕèµÑé§ÍÂÙ‹ã¡ÅŒ¡Ñº¾×é¹·ÕèÍ‹Í¹äËÇã¹ÃÐÂÐ»ÃÐªỐ

¡ÒÃ¢Ø´à»� ã́¹¾×é¹·Õè¡ÒÃà¡ÉµÃ µŒÍ§áÂ¡Ë¹ŒÒ´Ô¹ÍÍ¡¨Ò¡´Ô¹ªÑé¹Å‹Ò§ áÅÐàÁ×èÍ½˜§¡Åº 
µŒÍ§ãªŒ́ Ô¹ªÑé¹Å‹Ò§¡Åº¡‹Í¹áÅŒÇµÒÁ Œ́ÇÂË¹ŒÒ Ố¹ 
µÔ´µÑé§à¤Ã×èÍ§Á×Í áÅÐÍØ»¡Ã³�»‡Í§¡Ñ¹´Ô¹¶Å‹Áã¹ºÃÔàÇ³¾×é¹·Õè·ÕèÁÕ´Ô¹Í‹Í¹ àª‹¹ ¡Óá¾§ 
¡Ñé¹ Ố¹à¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹
ËÅÑ§½̃§¡ÅºáÅŒÇàÊÃç̈ µŒÍ§»ÃÑºÊÀÒ¾¾×é¹·Õèá¹Ç·‹ÍãËŒÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾à ỐÁ 

»ÃÑº¤×¹ÊÀÒ¾¾×é¹·Õè µÅÍ´¨¹«‹ÍÁá«ÁºÙÃ³Ð¾×é¹·ÕèËÅÑ§¡ÒÃÇÒ§·‹ÍáÅŒÇàÊÃç̈ â´ÂàÃçÇ
¡ÓË¹´á¼¹§Ò¹¡‹ÍÊÃ‡Ò§ã¹áµ‹ÅÐ¾×é¹·ÕèãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñ¹ã¹áµ‹ÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ â´ÂäÁ‹à»�´
Ë¹ŒÒ´Ô¹¾Ã‡ÍÁ¡Ñ¹µÅÍ´á¹Ç¡‹ÍÊÃ‡Ò§ áÅÐá¨Œ§á¼¹§Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇãËŒ»ÃÐªÒª¹ÃÑº·ÃÒº
¡‹Í¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
ËŒÒÁ·Ôé§¢ÂÐ ËÃ×ÍàÈÉÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃ‡Ò§µÅÍ´¨¹¹éÓÅŒÒ§¨Ò¡¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ áÅÐ«‹ÍÁá«Á
ÍØ»¡Ã³�à¤Ã×èÍ§Á×Í áÅÐà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃÅ§ã¹áËÅ‹§¹éÓâ´Âà ḉ́ ¢Ò´
¨Ñ ã́ËŒÁÕËŒÍ§ÊØ¢ÒºÃÔ¡ÒÃµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ áÅÐà¾ÕÂ§¾Í¡Ñº¨Ó¹Ç¹¤¹§Ò¹ã¹¾×é¹·Õè¹Ñé¹æ 
áÅÐËŒÒÁÃÐºÒÂ¢Í§àÊÕÂã´æ¡‹Í¹¡ÒÃºÓºÑ́ ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾Å§ÊÙ‹áËÅ‹§¹éÓ

¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ

àÊÕÂ§

¤Ø³ÀÒ¾¹éÓ¼ÔÇ Ố¹
áÅÐ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ

·Ò§¹éÓ

Ố¹áÅÐ¡ÒÃªÐÅŒÒ§
¾Ñ§·ÅÒÂ¢Í§ Ố¹
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ÍÍ¡áºº áÅÐ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÃÐºº·‹Í¡�Ò«µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ 
·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹
¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µŒÍ§ÊÇÁãÊ‹ÍØ»¡Ã³�»‡Í§¡Ñ¹ÀÑÂÊ‹Ç¹ºØ¤¤ÅãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº»ÃÐàÀ·§Ò¹ 
áÅÐµŒÍ§¼‹Ò¹¡ÒÃÍºÃÁ Œ́Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ
Ñ́̈ ãËŒÁÕÍØ»¡Ã³�́ Ñºà¾ÅÔ§à¾×èÍÃÍ§ÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹ 

¡Ñé¹à¢µºÃÔàÇ³¾×é¹·Õè¡‹ÍÊÃ‡Ò§ ¾Ã‡ÍÁµỐ µÑé§»‡ÒÂàµ×Í¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂãËŒàËç¹ÍÂ‹Ò§ªÑ́ à̈ ¹ 
¡‹Í¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ã´æã¹ºÃÔàÇ³ÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ËÃ×ÍÃÐººÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ 
Í×è¹æ ¨ÐµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº áÅÐÂ×¹ÂÑ¹µÓáË¹‹§¡‹Í¹ÃÇÁ·Ñé§¨ÐµŒÍ§» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¢ŒÍ¡ÓË¹´ 
Œ́Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹ÍÂ‹Ò§à¤Ã†§¤ÃÑ́

¡ÓË¹´¡®ÃÐàºÕÂºµ‹Ò§æ ÊËÃÑºäÇŒ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ áÅÐ¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÊËÃÑº¤¹§Ò¹ 
à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹»˜ÞËÒ¡ÒÃ·ÐàÅÒÐÇÔÇÒ· áÅÐ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ÃÐËÇ‹Ò§¤¹§Ò¹ 
¡‹ÍÊÃ‡Ò§áÅÐ¤¹ã¹¾×é¹·Õè

ËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÇÑÊ ǾÍØ»¡Ã³�ã¹ªÑèÇâÁ§àÃ†§ ‹́Ç¹º¹¶¹¹·ÕèÁÕ¡ÒÃ¨ÃÒ¨ÃË¹Òá¹‹¹
¶¹¹ÊÒÂÂ‹ÍÂ·ÕèÇÒ§·‹Í´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃ¢Ø´à»�´µŒÍ§¨Ñ´·Ó·Ò§àºÕèÂ§¡ÒÃ¨ÃÒ¨ÃªÑèÇ¤ÃÒÇ 
ËÃ×ÍÁÕá¼‹¹àËÅç¡ÇÒ§¾Ò´¼‹Ò¹äÁ‹ãËŒ»�́ ¡Ñé¹¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã áÅÐá Œ̈§á¼¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 
à¾×èÍãËŒ¼ÙŒ¢Ñº¢ÕèÇÒ§á¼¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ÊÑÞ¨Ã 
¨Ñ ã́ËŒÁÕ»‡ÒÂ ËÃ×ÍÊÑÞÞÒ³àµ×Í¹·ÕèàËç¹ä´ŒªÑ´à¨¹·Ñé§àÇÅÒ¡ÅÒ§ÇÑ¹ áÅÐàÇÅÒ¡ÅÒ§¤×¹ 
·Ñé§ÊÍ§ Œ́Ò¹¡‹Í¹¶Ö§¾×é¹·Õè¡‹ÍÊÃ‡Ò§
ËÒ¡¼ÔÇ¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ãã¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§ªÓÃØ´àÊÕÂËÒÂµŒÍ§·Ó¡ÒÃ«‹ÍÁá«ÁãËŒÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾à´ÔÁ
â´ÂàÃçÇ
ÍºÃÁ áÅÐ¤Çº¤ØÁ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ãËŒ» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¡®¨ÃÒ¨ÃÍÂ‹Ò§à¤Ã†§¤ÃÑ́  ÃÇÁ·Ñé§ÇÒ§ 
à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃËÃ×ÍÇÑÊ Ǿ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ãËŒà»š¹ÃÐàºÕÂºã¹à¢µ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ 

¡ÒÃ¤Á¹Ò¤Á
¢¹Ê‹§

ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹á¡Œä¢ áÅÐÅ´¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃ·´ÊÍº·‹Í Œ́ÇÂáÃ§ Ñ́¹¹éÓ

µỐ µÑé§µÐá¡Ã§ Ñ́¡àÈÉ¢ÂÐ áÅÐ¢Í§á¢ç§·Õè»¹à»„œÍ¹ÁÒ¡Ñº¹éÓ áÅÐÃÇºÃÇÁàÈÉ¢ÂÐËÃ×Í
¢Í§á¢ç§»¹à»„œÍ¹ä»¡Ó Ñ́̈ Œ́ÇÂÇÔ̧ Õ¡ÒÃ·ÕèàËÁÒÐÊÁ
µÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾¹éÓ¡‹Í¹·Õè¨ÐÃÐºÒÂ·Ôé§ ÀÒÂËÅÑ§¡ÒÃ·Ó¡ÒÃ·´ÊÍº·‹Í´ŒÇÂáÃ§´Ñ¹ 
¹éÓà¾×èÍãËŒÁÑè¹ã¨Ç‹Ò¹éÓ·ÕèÃÐºÒÂ·Ôé§à»š¹ä»µÒÁÁÒµÃ°Ò¹¹éÓ·Ôé§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
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¨Ñ´àµÃÕÂÁÀÒª¹ÐÃÍ§ÃÑº¢ÂÐ·ÕèàËÁÒÐÊÁ à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¢ÂÐ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ áÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº 
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹·ŒÍ§·ÕèãËŒà¢ŒÒÁÒà¡çº¢¹¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂä»¡Ó Ñ́̈ µ‹Íä»
àÈÉÇÑÊ Ø̈́ Ò¡¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§µŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ́̈ à¡çº áÅÐ¡Ó Ñ́̈ ÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ̧ Õ
¢Í§àÊÕÂÍÑ¹µÃÒÂµŒÍ§à¡çºáÂ¡ÍÍ¡¨Ò¡¢Í§àÊÕÂ·ÑèÇä» áÅÐÃÇºÃÇÁãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèä´ŒÃÑº 
Í¹ØÞÒµã¹¡ÒÃ¡Ó Ñ́̈ ·Õè¶Ù¡µŒÍ§µ‹Íä» ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¡ÒÃµỐ µÒÁµÃÇ¨ÊÍº·ÕèªÑ́ à̈ ¹
¹Óâ¤Å¹àº¹â·ä¹µ�·ÕèàËÅ×Í¨Ò¡¡ÒÃà̈ ÒÐÅÍ ä́»¡Ó Ñ́̈ â´Â»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ áÅÐ¢ÍÍ¹ØÞÒµ¡Ñº
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ŒÍ§¶Ôè¹ËÃ×Íà̈ ŒÒ¢Í§¾×é¹·Õèã¹¡ÒÃ¡Ó Ñ́̈ µ‹Íä»

¨Ñ´µÑé§ÈÙ¹Â� / à̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õèà¾×èÍ´ÙáÅ »ÃÐÊÒ¹§Ò¹ á¡Œ»˜ÞËÒáÅÐÃÑºàÃ×èÍ§Ã‡Í§àÃÕÂ¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº 
¤ÇÒÁà´×Í´Ã‡Í¹·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§â¤Ã§¡ÒÃ¢Í§ªØÁª¹ áÅÐàÃ†§á¡Œä¢»˜ÞËÒ¤ÇÒÁ 
à ×́Í´Ã‡Í¹ Ñ́§¡Å‹ÒÇâ´ÂàÃçÇ
µỐ µÒÁµÃÇ¨ÊÍº»̃ÞËÒà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§Ã‡Í§àÃÕÂ¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§¾Ã‡ÍÁÊÃØ» áÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å 
ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹·ŒÍ§¶Ôè¹·Õè¼ÙŒÃ‡Í§àÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ÃÑº·ÃÒºà»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³�ÍÑ¡ÉÃ

ÊÃ‡Ò§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸Š·Õè´Õ »ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÍ§¤�¡Ã / Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ° áÅÐ 
àÍ¡ª¹ áÅÐ¼ÙŒ¹ÓªØÁª¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§à¾×èÍÊÃ‡Ò§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ŠÍÑ¹´Õ áÅÐËÒÃ×Í¶Ö§á¹Ç·Ò§
¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·º áÅÐ»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁÃ†ÇÁÁ×Íã¹ÃÐÂÐ¡‹ÍÊÃ‡Ò§
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸Šâ¤Ã§¡ÒÃ áÅÐá¨Œ§á¼¹§Ò¹ãËŒ¤ÃÍº¤ÅØÁ áÅÐ·ÑèÇ¶Ö§·Ø¡¡ÅØ‹Á 
à»‡ÒËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡‹Í¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡‹ÍÊÃ‡Ò§ã¹¾×é¹·Õè¹Ñé¹æ
¨Ñ ã́ËŒÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁÊÃ‡Ò§¤ÇÒÁÃÙ‡¤ÇÒÁà¢ŒÒã ã̈ËŒ¡ÑºªØÁª¹ àª‹¹ ¡ÒÃ¨Ñ´·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒÃÐºº 
¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§·‹Í¡�Ò« (SCADA) µÅÍ´¨¹¡ÒÃ¨Ñ´·ÓàÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ã†
ã¹ÃÙ»¢Í§á¼‹¹¾Ñº ¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁÃÙ‡á¡‹»ÃÐªÒª¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§áÅÐ·ÑèÇ¶Ö§
»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº¼ÙŒ¹ÓªØÁª¹ áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ã¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 
áÅÐá¡Œä¢»̃ÞËÒãËŒ¡ÑººØ¤¤Å·Õèä Œ́ÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï
Ñ́̈ ãËŒÁÕÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒ¸ÒÃ³Ð¤ØŒÁ¤ÃÍ§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨à¡Ố ¢Öé¹µ‹ÍªÕÇÔµ áÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ 

¨Ò¡¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§·‹Í¡�Ò«Ï   

¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ
¢Í§àÊÕÂ

¡ÒÃÃÑºàÃ×èÍ§Ã‡Í§àÃÕÂ¹
áÅÐµỐ µÒÁ
µÃÇ¨ÊÍº
á¡Œä¢»̃ÞËÒ

ÊÑ§¤Á
áÅÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã†ÇÁ 

¢Í§»ÃÐªÒª¹
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Ñ́̈ ãËŒÁÕ¡ÒÃÍºÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙ‡·Ò§ Œ́Ò¹ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁá¡‹
¾¹Ñ¡§Ò¹·Õè» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃãªŒ¡�Ò«Ï
¡ÓË¹ ã́ËŒÁÕ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ áÅÐ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ¡Ã³Õ¡�Ò«ÃÑèÇ áÅÐ¡ÒÃÅØ¡äËÁŒ
¨Ò¡¡�Ò«ÃÑèÇ
¡ÓË¹ ã́ËŒÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã‡ÍÁ áÅÐ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¡Ã³Õà¡Ố ¡ÒÃÃÑèÇäËÅ¢Í§¡�Ò«Ï
Ñ́̈ àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã‡ÍÁ Œ́Ò¹ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊËÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ 

àª‹¹ ¡ÒÃ«ŒÍÁá¼¹©Ø¡à©Ô¹ Ñ́̈ ãËŒÁÕÍØ»¡Ã³�»‡Í§¡Ñ¹ÍÑ¹µÃÒÂÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å à»š¹µŒ¹
¨Ñ ã́ËŒÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ÍØºÑµÔàËµØ â´Â¾¹Ñ¡§Ò¹·Õèà»š¹¼ÙŒ»ÃÐÊºàËµØ ËÃ×Í¾ºàËµØ¡ÒÃ³� 
ÁÕË¹ŒÒ·Õèà¢ÕÂ¹ÃÒÂ§Ò¹ÍØºÑµÔàËµØ / ÍØºÑµÔ¡ÒÃ³� á¨Œ§ãËŒ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒµÒÁÊÒÂ§Ò¹ áÅÐ 
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÃÑº·ÃÒºä Œ́·Ñ¹·Õ

ÊÃ‡Ò§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸Š·Õ è´Õ¡ÑºªØÁª¹ã¡ÅŒà¤ÕÂ§ áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ 
¢Í§ªØÁª¹ËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹¾×é¹·ÕèµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ àª‹¹ ¡ÒÃÃ†ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁµÒÁà·È¡ÒÅ 
»ÃÐà¾³ÕÇÑ¹Ê¤ÑÞ¢Í§ªØÁª¹ ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ¡ÕÌÒ Œ́Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ 
áÅÐÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�µ‹Ò§æ
Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã†ÇÁ´ÙáÅÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÃ‡Ò§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙ‡¢Í§ 
ªØÁª¹à¾×èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹� 
áÅÐà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè´Õ¢Öé¹ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ãËŒ¡ÑºªØÁª¹µÅÍ´á¹Ç·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï 
¾Ò´¼‹Ò¹
¨Ñ ã́ËŒÁÕÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒ¸ÒÃ³Ð¤ØŒÁ¤ÃÍ§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹µ‹ÍªÕÇÔµ áÅÐ
·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¨Ò¡¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§·‹Í¡�Ò«Ï
¨Ñ ã́ËŒÁÕà̈ ŒÒË¹ŒÒ·ÕèµÔ´µÒÁµÃÇ¨ÊÍº ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¤ÇÒÁàÃÕÂºÃ‡ÍÂ¢Í§¾×é¹·Õè áÅÐÃÑºàÃ×èÍ§ 
Ã‡Í§àÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃ

ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ¡ÒÃá¡Œä¢¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁâ´ÂÊÑ§à¢»
ÃÐÂÐ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ
áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

ÊÑ§¤ÁáÅÐ¡ÒÃ
ÁÕÊ‹Ç¹Ã†ÇÁ¢Í§
»ÃÐªÒª¹

** ·Ñé§¹Õé ÃÒÂÅÐàÍÕÂ ã́¹áµ‹ÅÐ¾×é¹·Õè ·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶¢Í¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁä´Œâ´ÂµÔ´µ‹ÍÈÙ¹Â�»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ã¹¾×é¹·Õè µÒÁ·ÕèÍÂÙ‹´ŒÒ¹ËÅÑ§ **
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¡ÒÃÇÒ§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡
¢Ñé¹µÍ¹

ÊÃÇ¨ áÅÐÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹·Õè
¡ÒÃÇÒ§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«

1

¨Ñ´àµÃÕÂÁ¾× é¹·Õ èÇÒ§·‹ÍÊ‹§¡�Ò« 
¸ÃÃÁªÒµÔ : ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾×é¹·ÕèµÒÁá¹Ç 
·‹ÍãËŒÁÕ¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§¾Í»ÃÐÁÒ³ ·Ñé§¹Õ é  
¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÊÀÒ¾¾×é¹·Õè à¾×èÍÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ 
à¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂÍØ»¡Ã³� ¾Ã‡ÍÁ·Ñé§»ÃÑºÃÐ´Ñº 
¼ÔÇ´Ô¹ãËŒàÃÕÂºÃ‡ÍÂÊÁèÓàÊÁÍ

2

¢Ø´Ã†Í§â´ÂãªŒÃ¶¢Ø´ : ¤ÇÒÁÅÖ¡ 
¢Í§Ã†Í§¨Ð¢Ö é¹¡Ñº¢¹Ò´¢Í§·‹Í áÅÐ 
ÁÒµÃ°Ò¹¤ÇÒÁÅ Ö¡µÒÁ· Õ è ¡ÓË¹´ 
â´ÂÁÕÁÒµÃ°Ò¹¢Ñé¹µèÓ â´Â»ÃÐÁÒ³   
1 - 1.5 àÁµÃ ÇÑ´¨Ò¡ËÅÑ§·‹Í Ê‹Ç¹´Ô¹ 
ªÑ é¹º¹¨Ð¶Ù¡áÂ¡äÇŒµ‹Ò§ËÒ¡à¾× èÍ¹ÓÁÒ 
¡Åº¼ÔÇ´Ô¹ÀÒÂËÅÑ§

4

¢¹ÂŒÒÂ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ : 
ãªŒÃ¶ºÃÃ·Ø¡¢¹ÂŒÒÂ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ 
¨Ò¡ÅÒ¹à¡çº·‹Íä»ÂÑ§¾×é¹·ÕèÇÒ§·‹Í¡‹Í¹ 
¹Ó·‹ÍÁÒÇÒ§àÃÕÂ§µ‹Í¡Ñ¹µÒÁá¹ÇÃ†Í§·Õè¢Ǿ

3

´Ñ´·‹Í : ·‹Í¨ÐµŒÍ§ÁÕâ¤Œ§µÒÁá¹ÇËÃ×Í 
â¤Œ§µÒÁÃÐ Ñ́º¢Í§Ã†Í§·Õè¢Ǿ  Ñ́§¹Ñé¹ Ö̈§µŒÍ§ 
ÁÕ¡ÒÃ´Ñ´·‹Í à¾×èÍãËŒ·‹ÍÇÒ§µÑÇã¹á¹Ç·Õè 
¶Ù¡µŒÍ§

5
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à¤Å×Íº·‹ÍÀÒÂ¹Í¡ : ÇÑÊ Ǿ·Õè·Ó¡ÒÃ 
à¤Å×ÍºÁÕËÅÒÂª¹Ố  áÅÐËÅÒÂÇÔ̧ Õ â´ÂÁÕ¡ÒÃ 
¡ÓË¹ ä́ÇŒã¹ÁÒµÃ°Ò¹ ASME B31.8 
àª‹¹ Gusion Bond Epoxy, High 
Density Polyethylene à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ 
Ê¹ÔÁáÅÐ¡ÒÃ¼Ø¡Ã†Í¹º¹ÃÍÂàª×èÍÁÍÕ¡¤ÃÑéÑ§

7

àª× èÍÁ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐ 
·Ó¡ÒÃàÍç¡«àÃÂ� : â´Â»¡µÔ·‹ÍÊ‹§ 
¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ·‹Í¹ÅÐ 
12 àÁµÃ «Öè§µŒÍ§µ‹Í·‹Íáµ‹ÅÐ·‹Í¹¡‹Í¹ 
â´Â·Ó¡ÒÃàª× èÍÁáÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ 
ÊÁºÙÃ³�·Ø¡ÃÍÂàª×èÍÁ 100%

6

¹Ó·‹ÍÅ§ÊÙ‹Ã†Í§¢Ǿ  : ãªŒà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã 
Â¡ËÔéÇ·‹Í áÅÐÇÒ§·‹ÍÅ§ã¹Ã†Í§¢Ø´¡Ã³Õ 
¾×é¹Ã†Í§à»š¹ËÔ¹¨ÐµŒÍ§ÃÍ§´ŒÇÂ´Ô¹ ËÃ×Í 
·ÃÒÂà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¡ÃÐá·¡¡‹Í¹

8

¡Åº·‹Í : ã¹¡Ã³Õ·Õè·‹ÍÍÂÙ‹ã¹á¹ÇËÔ¹ 
ËÃ×Í´Ô¹ËÂÒº µŒÍ§ãªŒ·ÃÒÂÃÍ§ÃÑº¡‹Í¹ 
áÅŒÇ¤‹ÍÂ¡Åº·‹Í´ŒÇÂ´Ô¹·Õ è¢ Ø´¢Ö é¹ÁÒ 
ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¢Ø´Ã†Í§ áÅÐ·Ó¡ÒÃÍÑ´á¹‹¹ 
¾Í¤ÇÃ à¾×èÍãËŒ¤×¹ÊÀÒ¾à´ÔÁ¢Í§¾×é¹·Õè 
áÅÐ¨Ð¹ÓàÍÒ´Ô¹ªÑé¹º¹¡ÅÑºÁÒ¡Åº·Õè¼ÔÇ 
´Ô¹à¾×èÍãËŒ¾×ªà̈ ÃÔÞàµÔºâµä´Œ§‹ÒÂ

9
»ÃÑº¾×é¹·Õè¤×¹ÊÙ‹ÊÀÒ¾à´ÔÁ : ËÅÑ§ 
¡ÒÃ¡Åº·‹Í ¨Ð»ÃÑºÊÀÒ¾¾×é¹·ÕèÀÙÁÔ·ÑÈ¹� 
ãËŒ¡ÅÑº¤×¹ÊÙ‹ÊÀÒ¾à´ÔÁàËÁ×Í¹¡‹Í¹ÁÕ¡ÒÃ 
ÇÒ§·‹Í Â¡àÇŒ¹¡ÒÃ»ÅÙ¡äÁŒÂ×¹µŒ¹¨ÐËÅÕ¡ 
àÅÕèÂ§ à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ÃÒ¡äÁŒªÍ¹äªÊÒÃà¤Å×Íº 
¼ÔÇ·‹Í ¾Ã‡ÍÁ·Ñé§µÔ´µÑé§»‡ÒÂàµ×Í¹áÊ´§ 
á¹Çà¢µµÅÍ´á¹Ç·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ

10

HAMBURGER

ASME B31.8
Gusion Bond Eproxy
High Density Polyethylene
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¡ÒÃ¢Ǿ à»�́  (Open Cut) :  ãªŒÃ¶¢Ø´´Ô¹ 
ãËŒà»š¹Ã†Í§ÅÖ¡ â´ÂÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÅÖ¡ËÅÑ§·‹ÍµŒÍ§ 
äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 1.5 àÁµÃ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹¨ÐÇÒ§·‹ÍÅ§ 
ÊÙ‹Ã†Í§¢Ø´ áÅÐ½˜§¡Åº¾Ã‡ÍÁ¡ÑºÇÒ§á¶ºàµ×Í¹ 
(Warning Tape) áÅÐ¤×¹¾×é¹·ÕèãËŒã¡ÅŒà¤ÕÂ§ 
ÊÀÒ¾à´ÔÁ 

¡ÒÃ´Ñ¹ÅÍ´ (Boring / Jacking) :  
à»š¹·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃÇÒ§·‹Í¼‹Ò¹¶¹¹ ·Ò§Ã¶ä¿ 
ËÃ×Í·Ò§¹éÓ ·ÕèÇÔ̧ Õ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§áºº¢Ǿ à»�́ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ 
·Óä´Œâ´Â¡ÒÃãªŒ·‹ÍàËÅç¡·Õ èÁ Õ¢¹Ò ã́ËÞ‹¡Ç‹Ò·‹Í 
Ê‹§¡�Ò«Ï à¨ÒÐ¹Ó¡‹Í¹¨Ò¡¹Ñé¹¨Ö§¹Ó·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï 
·ÕèàµÃÕÂÁäÇŒÊÍ´à¢ŒÒä»ã¹ª‹Í§à¨ÒÐáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ 
äÁ‹à¡Ô¹ 200 àÁµÃ 

¡ÒÃà̈ ÒÐÅÍ´ (HDD) : Horizontal   
Directional Drilling (HDD) à»š¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ 
¡‹ÍÊÃ‡Ò§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï ¼‹Ò¹áÁ‹¹éÓ ËÃ×ÍÍØ»ÊÃÃ¤ 
·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ 500 àÁµÃ ¶Ö§ 2,000 
àÁµÃ â´Â¡ÒÃãªŒá·‹¹à̈ ÒÐ HDD à̈ ÒÐ¹ÓáÅÐ 
¤ÇŒÒ¹ãËŒà»š¹ÃÙ¡ÇŒÒ§ ¨Ò¡¹Ñé¹¨Ö§¹Ó·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï 
·ÕèàµÃÕÂÁäÇŒ´Ö§ÅÍ´à¢ŒÒä»ã¹ª‹Í§à̈ ÒÐ  

200 àÁµÃ

500-2000 àÁµÃ

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÒ§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
à·¤¹Ô¤ã¹¡ÒÃÇÒ§·‹Í ÁÕ 3 ÇÔ¸Õ
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¨Ñ§ËÇÑ´ ÍÓàÀÍ à·ÈºÒÅ / µÓºÅ ËÁÙ‹ËÁÙ‹ºŒÒ¹ / ªØÁª¹
ÃÐÂÐ·Ò§ 

â´Â»ÃÐÁÒ³ 
(¡Á.)

ÊÃØ»à¢µ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ã¹â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒÏ (ÃÐÂÐ·Õè 1)

ÊÃÐºØÃÕ

¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

á¡‹§¤ÍÂ à·ÈºÒÅàÁ×Í§
·Ñº¡ÇÒ§

11

ºŒÒ¹Ë¹Í§¼Ñ¡ºØŒ§
ªØÁª¹Ë¹Í§¼Ñ¡ºØŒ§
ªØÁª¹ÁÔµÃÀÒ¾Ã†ÇÁã¨
ªØÁª¹Ë¹Í§ºÑÇºÒ¹
ºŒÒ¹·Ñº¡ÇÒ§
ªØÁª¹ÊÐ¾Ò¹ÊÒÁ
ºŒÒ¹à̈ ÃÔÞ¾Ã
ªØÁª¹à¿„›Í§¿‡Ò
ªØÁª¹ºŒÒ¹¨Ñ´ÊÃÃ·Ñº¡ÇÒ§
ºŒÒ¹«ÑººÍ¹
ªØÁª¹ºŒÒ¹«ÑººÍ¹¾Ñ²¹Ò
ªØÁª¹á¼‹¹´Ô¹·Í§

ªØÁª¹¾ÃËÁ»ÃÐ¡ÒÈÔµ
ºŒÒ¹ªÒÂà¢Ò
ªØÁª¹ªÒÂà¢Ò
ºŒÒ¹ÁÔµÃÀÒ¾
ªØÁª¹ÁÔµÃÀÒ¾
ºŒÒ¹¡ÅÒ§´§
ªØÁª¹ÃÒªâ´
ºŒÒ¹à¢Ò¾ÃÐ

7
7
7
7
4
4
9
9
9
5
5
5

10
4
4
13
13
7
7
9

Íºµ.ÁÔµÃÀÒ¾

Íºµ.¾ÞÒàÂç¹

à·ÈºÒÅµÓºÅ
¡ÅÒ§´§

9.2

2.1

5.5

8.1

ÁÇ¡àËÅç¡

»Ò¡ª‹Í§

ºŒÒ¹Í‹Ò§ËÔ¹
ºŒÒ¹ÍÁÃÈÃÕ
ºŒÒ¹ ÍÊ¤.

ºŒÒ¹¾ÃËÁ»ÃÐ¡ÒÈÔµ
ºŒÒ¹¼‹Ò¹ÈÖ¡

10
11

6
10
1

à·ÈºÒÅµÓºÅ
ÊÕÁÒÁ§¤Å

ºŒÒ¹ºØÞºÑ¹´ÒÅ
ºŒÒ¹»Ò§ÍâÈ¡
ºŒÒ¹»Ò§á¨Œ§

2
1
5
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¨Ñ§ËÇÑ´ ÍÓàÀÍ à·ÈºÒÅ / µÓºÅ ËÁÙ‹ËÁÙ‹ºŒÒ¹ / ªØÁª¹
ÃÐÂÐ·Ò§ 

â´Â»ÃÐÁÒ³ 
(¡Á.)

ÊÃØ»à¢µ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ã¹â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒÏ (ÃÐÂÐ·Õè 1)

¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

Íºµ.Ë¹Í§¹éÓá´§ 7.0

ºŒÒ¹Ë¹Í§¹éÓá´§
ºŒÒ¹Ç§É�à¡ÉµÃ
ºŒÒ¹ä·Âà´ÔÁ
ºŒÒ¹ÁÍ¡ÐËÒ´
ºŒÒ¹ä·Ã·Í§

ºŒÒ¹¤ÅÍ§µÐáº¡
ºŒÒ¹«ÑºÊÁºÙÃ³�
ºŒÒ¹àÅÔÈÊÇÑÊ´Ôì
ºŒÒ¹àÅÔÈ¹ÔÁÔµÃ

1
2
7
11
8

5
14
12
15

à·ÈºÒÅµÓºÅ
¤ÅÍ§ä¼‹

Íºµ. 
ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ

2.2

7.0

ÊÕ¤ÔéÇ

ÊÙ§à¹Ô¹

ºŒÒ¹¤ÅÍ§ä¼‹
ªØÁª¹ÁÔµÃÀÒ¾¤ÅÍ§ä¼‹ÊÒÁÑ¤¤Õ

1
1

ºŒÒ¹á¼‹¹´Ô¹¸ÃÃÁ
ªØÁª¹á¼‹¹´Ô¹¸ÃÃÁàË¹×Í
ºŒÒ¹¹éÓàÁÒ
ªØÁª¹ÁÔµÃÀÒ¾

16
16
6
6

à·ÈºÒÅµÓºÅ
ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ 3.4

ªØÁª¹ÁÔµÃÀÒ¾
ªØÁª¹â¹¹¡Ø‹ÁãµŒ

-
-

à·ÈºÒÅàÁ×Í§
ÊÕ¤ÔéÇ

3.6

ºŒÒ¹ÃÔÁ¤ÅÍ§¾Ñ²¹Ò
ºŒÒ¹Í‹Ò§á¡ŒÇ

10
11Íºµ.ÁÐà¡Å×ÍãËÁ‹ 4.3

ºŒÒ¹ÁÍ¨Ðº¡ 6Íºµ.ÁÔµÃÀÒ¾ 3.7

»Ò¡ª‹Í§

Íºµ.Ë¹Í§ÊÒËÃ†ÒÂ 22.8

ºŒÒ¹¤ÅÍ§·ÃÒÂ
ºŒÒ¹Ë¹Í§ä¼‹ÅŒÍÁ
ºŒÒ¹º‹Í·Í§
ºŒÒ¹Ë¹Í§¤Ù
ºŒÒ¹à¢Ò¹ŒÍÂ

19
14
15
4
12

Íºµ.¢¹§¾ÃÐ 5.2 ºŒÒ¹µÐà¤ÕÂ¹·Í§ 10
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¨Ñ§ËÇÑ´ ÍÓàÀÍ ËÁÙ‹ËÁÙ‹ºŒÒ¹ / ªØÁª¹
ÃÐÂÐ·Ò§ 

â´Â»ÃÐÁÒ³ 
(¡Á.)

ÊÃØ»à¢µ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ã¹â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒÏ (ÃÐÂÐ·Õè 1)

¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

18 à·ÈºÒÅ/µÓºÅ 20 ªØÁª¹ 47 ËÁÙ‹ºŒÒ¹5 ÍÓàÀÍ 111.62 ¨Ñ§ËÇÑ´

HAMBURGER

ÊÙ§à¹Ô¹

Íºµ.ÁÐà¡Å×Íà¡‹Ò 3.8 ºŒÒ¹ÁÐà¡Å×Íà¡‹Ò¾Ñ²¹Ò
ºŒÒ¹ÁÐà¡Å×Íà¡‹ÒÊÒÁÑ¤¤Õ

18
19

à·ÈºÒÅµÓºÅ
ÊÙ§à¹Ô¹ 2.4

ºŒÒ¹ÊØ¢ÒÇ´Õ
ªØÁª¹àºÞ¨ÁÔµÃ
ªØÁª¹àÊÃÔÁÊØ¢¾Ñ²¹Ò
ªØÁª¹ÁÔµÃÀÒ¾Ã†ÇÁã¨

8
8
8
8

Íºµ.¹Ò¡ÅÒ§ 4.9

ºŒÒ¹Ë¹Í§ºÍ¹
ºŒÒ¹¹Ò¡ÅÒ§
ºŒÒ¹¹Ò¡ÅÒ§ÊÒÁÑ¤¤Õ
ºŒÒ¹ËŒÇÂµÐ¤Ã‡Í

4
1
8
3

Íºµ.ÊÙ§à¹Ô¹ 5.4
ºŒÒ¹àËÅ‹Ò
ºŒÒ¹ºØãËÞ‹
ºŒÒ¹ºØãËÞ‹¾Ñ²¹Ò

4
7
14

à·ÈºÒÅ / µÓºÅ

ºÑ¹·Ö¡
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á¼¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ(ÃÐÂÐ·Õè1)
 ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ ä Œ́á¡‹ ·Ò§ËÅÇ§á¼‹¹ Ố¹ËÁÒÂàÅ¢ 2 (¶¹¹ÁÔµÃÀÒ¾) àÃÔèÁµŒ¹¡ÔâÅàÁµÃ·Õè 15 
µ.·Ñº¡ÇÒ§ Í.á¡‹§¤ÍÂ ¨.ÊÃÐºØÃÕ áÅÐÊÔé¹ÊǾ ·Õè¡ÔâÅàÁµÃ·Õè 127 µ.¹Ò¡ÅÒ§ Í.ÊÙ§à¹Ô¹ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 
¤ÃÍº¤ÅØÁà¢µ»¡¤ÃÍ§ : 2 ¨Ñ§ËÇÑ´ 5 ÍÓàÀÍ 2 à·ÈºÒÅàÁ×Í§ 5 à·ÈºÒÅµÓºÅ 11 Íºµ. 
ÃÇÁà»š¹ÃÐÂÐ·Ò§ 112 ¡ÔâÅàÁµÃ â´Âá¹ÇÇÒ§·‹ÍÍÂÙ‹ã¹à¢µ·Ò§¢Í§·Ò§ËÅÇ§ËÁÒÂàÅ¢ 2 ËÒ¡ÁØ‹§ 
Ë¹ŒÒà¢ŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ¨ÐÍÂÙ‹ã¹´ŒÒ¹¢ÇÒÁ×Í 
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¾×é¹·Õèà¢µ»¡¤ÃÍ§·Õè¾Ò´¼‹Ò¹µÒÁá¹Ç·‹ÍÏ ã¹â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒÏ (ÃÐÂÐ·Õè 1)

Ñ̈§ËÇÑ́ ÊÃÐºØÃÕ

Ñ̈§ËÇÑ́ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

Í.á¡‹§¤ÍÂ ·Á.·Ñº¡ÇÒ§
Íºµ.ÁÔµÃÀÒ¾  Í.ÁÇ¡àËÅç¡

Í.»Ò¡ª‹Í§ Íºµ.¾ÞÒàÂç¹ ·µ.¡ÅÒ§´§ Íºµ.Ë¹Í§¹éÓá´§ Íºµ.¢¹§¾ÃÐ 
Íºµ.Ë¹Í§ÊÒËÃ†ÒÂ ·µ.ÊÕÁÒÁ§¤Å 

Íºµ.ÁÐà¡Å×ÍãËÁ‹ Íºµ.ÁÐà¡Å×Íà¡‹Ò Íºµ.ÊÙ§à¹Ô¹ ·µ.ÊÙ§à¹Ô¹ 
Íºµ.¹Ò¡ÅÒ§  

·µ.¤ÅÍ§ä¼‹ Íºµ.ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ ·µ.ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ Íºµ.ÁÔµÃÀÒ¾ ·Á.ÊÕ¤ÔéÇ Í.ÊÕ¤ÔéÇ

Í.ÊÙ§à¹Ô¹
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¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ¤×Í ÍÐäÃ??
 à»š¹àª×éÍà¾ÅÔ§»�âµÃàÅÕÂÁª¹Ô´Ë¹Öè§ à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·Ñº¶Á¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¹ÑºÅŒÒ¹»‚
 à»š¹ÊÒÃ»ÃÐ¡ÍºäÎâ´Ã¤ÒÃŠºÍ¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¡�Ò«ÁÕà·¹à»š¹ËÅÑ¡
 äÁ‹ÁÕÊÕ áÅÐäÁ‹ÁÕ¡ÅÔè¹ ´Ñ§¹Ñé¹ ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§ËÃ×Íã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ 
¨Ö§µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃàµÔÁÊÒÃ·ÕèÁÕ¡ÅÔè¹Å§ä» à¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹
 àºÒ¡Ç‹ÒÍÒ¡ÒÈ ÁÕ¤‹Ò¤ÇÒÁ¶‹Ç§¨Óà¾ÒÐ (Specific Gravity) 
»ÃÐÁÒ³ 0.6 - 0.8 àÁ×èÍà¡Ô´¡ÒÃÃÑèÇäËÅ¨ÐÅÍÂ¢Öé¹ÊÙ‹·ÕèÊÙ§ 
áÅÐ¿Ø‡§¡ÃÐ¨ÒÂä»ã¹ÍÒ¡ÒÈÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ¨Ö§»ÅÍ´ÀÑÂ¡Ç‹Ò
 µÔ ä́¿ä´Œ â´ÂÁÕª‹Ç§¢Í§¡ÒÃµÔ ä́¿·Õè 5 - 15 % ¢Í§»ÃÔÁÒµÃã¹ÍÒ¡ÒÈ áÅÐÍØ³ËÀÙÁÔ·Õè 
ÊÒÁÒÃ¶µÔ ä́¿ä´ŒàÍ§ ¤×Í 580 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ
 à»š¹àª×éÍà¾ÅÔ§ÊÐÍÒ´ à¼ÒäËÁŒÊÁºÙÃ³� ¨Ö§Ê‹§¼Å¡ÃÐ·º
µ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñº àª×éÍà¾ÅÔ§»�âµÃàÅÕÂÁª¹Ô´Í×è¹æ

¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ã¹Ê¶Ò¹Ðµ‹Ò§æ·Õè¤ÇÃÃÙ‡¨Ñ¡¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ã¹Ê¶Ò¹Ðµ‹Ò§æ·Õè¤ÇÃÃÙ‡¨Ñ¡
 Pipe Natural Gas ËÃ×Í¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ·Õè¢¹Ê‹§â´Â·Ò§·‹Í àÃÕÂ¡ª×èÍ·Ò§¡ÒÃµÅÒ´Ç‹Ò 
Sale Gas  ¤×Í ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÁÕ¡�Ò«ÁÕà·¹à»š¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ ¶Ù¡¢¹Ê‹§´ŒÇÂÃÐºº·‹Í à¾×èÍÊ‹§ãËŒ 
á¡‹¼ÙŒãªŒ·Õèà»š¹ÅÙ¡¤ŒÒ¹Óä»à»š¹àª×éÍà¾ÅÔ§ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò ËÃ×Íã¹âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
 Natural Gas for Vehicles (NGV) ËÃ×Í¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔÊËÃÑºÃ¶Â¹µ� ¤×ÍÃÙ»áºº 
¢Í§¡ÒÃãªŒ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔà»š¹àª×éÍà¾ÅÔ§ÊËÃÑºÃ¶Â¹µ� Ê‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹¡�Ò«ÁÕà·¹ àÁ×èÍ¢¹Ê‹§¡�Ò« 
¸ÃÃÁªÒµÔÁÒ·Ò§·‹Í¨ÐÊ‹§à¢ŒÒÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ áÅÐà¤Ã×èÍ§à¾ÔèÁ¤ÇÒÁ´Ñ¹¡�Ò« ³ Ê¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¨ÐÃÑº 
¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ´Ñ¹µèÓ¨Ò¡ÃÐºº·‹ÍÁÒÍÑ´à¾ÔèÁ¤ÇÒÁ´Ñ¹»ÃÐÁÒ³ 3,000 - 3,600 
»Í¹´�µ‹ÍµÒÃÒ§¹ÔéÇ ¨Ò¡¹Ñé¹¡ç¨ÐÊÒÁÒÃ¶àµÔÁãÊ‹¶Ñ§à¡çº¡�Ò«Ï ¢Í§Ã¶Â¹µ�µ‹Íä»
 Liquefied Natural Gas (LNG) ËÃ×Í¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔàËÅÇ ã¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ 
¨Ò¡áËÅ‹§¼ÅÔµä»ÂÑ§ºÃÔàÇ³·ÕèãªŒ »¡µÔ¨Ð¢¹Ê‹§â´ÂÃÐºº·‹Í áµ‹ã¹¡Ã³Õ·ÕèÃÐÂÐ·Ò§ÃÐËÇ‹Ò§áËÅ‹§ 
¼ÅÔµ¡ÑººÃÔàÇ³·ÕèãªŒÁÕÃÐÂÐ·Ò§ä¡Åà¡Ô¹¡Ç‹Ò 2,000 ¡ÔâÅàÁµÃ ¡ÒÃÇÒ§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ¨Ð 
µŒÍ§ãªŒà§Ô¹Å§·Ø¹à»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃ¢¹Ê‹§´ŒÇÂàÃ×Í·Õè¶Ù¡ÍÍ¡áººäÇŒâ´Âà©¾ÒÐ â´Â¡ÒÃ·Ó 
¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔãËŒ¡ÅÒÂÊÀÒ¾à»š¹¢Í§àËÅÇ à¾×èÍãËŒ»ÃÔÁÒµÃÅ´Å§»ÃÐÁÒ³ 600 à·‹Ò â´Â·ÑèÇä» 
¨ÐÁÕÍØ³ËÀÙÁÔ -160 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ «Öè§¨Ð·ÓãËŒ»ÃÐËÂÑ́ ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒÃ¢¹Ê‹§ Œ́ÇÂÃÐºº·‹Í
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¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§
¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ¡Ñºàª×éÍà¾ÅÔ§ª¹Ô´Í×è¹æ

Ê¶Ò¹Ð à»š¹¡�Ò«

5 - 15 % 2 - 9.5 % 1.4 - 7.6 % 0.6 - 7.5 %

580 
Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ

481
Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ

275 
Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ

250 
Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ

¹éÓË¹Ñ¡

¢Õ´¨Ó¡Ñ´¡ÒÃµÔ ä́¿
(Flammability 

Limit)

àºÒ¡Ç‹ÒÍÒ¡ÒÈ
äÁ‹ÁÕ¡ÒÃÊÐÊÁ

àÁ×èÍà¡Ô´¡ÒÃÃÑèÇäËÅ

Ë¹Ñ¡¡Ç‹ÒÍÒ¡ÒÈ
¨Ö§à¡Ô´¡ÒÃÊÐÊÁ
à»š¹ÍÑ¹µÃÒÂ

Ë¹Ñ¡¡Ç‹ÒÍÒ¡ÒÈ

à»š¹¢Í§àËÅÇ à»š¹¢Í§àËÅÇ

Ë¹Ñ¡¡Ç‹ÒÍÒ¡ÒÈ

à»š¹¡�Ò« áÅÐ Ñ́̈  
à¡çºã¹ÃÙ»¢Í§àËÅÇ
·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ Ñ́¹ 7 ºÒÃŠ

ÍØ³ËÀÙÁÔµÔ ä́¿ 
â´Â»ÃÐÁÒ³

(Ignition  Tem-
perature)

¢ŒÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº NGV ¹éÓÁÑ¹àº¹«Ô¹ ¹éÓÁÑ¹´Õà«ÅLPG

¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ

    àºÒ¡Ç‹ÒÍÒ¡ÒÈ àÁ×èÍÃÑèÇ¨Ð¾Ø‹§¢Öé¹ÊÙ§
    Ê¶Ò¹Ðà»š¹¡�Ò« ¹ÓÁÒãªŒä´ŒàÅÂ
    äÁ‹ÁÕÊÕ äÁ‹ÁÕ¡ÅÔè¹ (ÁÕ¡ÒÃàµÔÁÊÒÃÁÕ
¡ÅÔè¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ) 
    à¼ÒäËÁŒ ÊÁºÙÃ³�
    µÔ ä́¿ÂÒ¡¡Ç‹Ò¡�Ò«ËØ§µŒÁ

¡�Ò«ËØ§µŒÁ

    Ë¹Ñ¡¡Ç‹ÒÍÒ¡ÒÈ
    Ê¶Ò¹Ðà»š¹¢Í§àËÅÇ
    äÁ‹ÁÕÊÕ äÁ‹ÁÕ¡ÅÔè¹ (ÁÕ¡ÒÃàµÔÁÊÒÃÁÕ
¡ÅÔè¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ) 
    à¼ÒäËÁŒ ÊÁºÙÃ³�»ÃÒÈ¨Ò¡à¢Á‹Ò
    µÔ ä́¿§‹ÒÂ

 ¡�Ò«»�âµÃàÅÕÂÁàËÅÇ ËÃ×Í¡�Ò«ËØ§µŒÁ 
(LPG) à»š¹¡�Ò«·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃáÂ¡¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ 
ã¹âÃ§áÂ¡¡�Ò«Ï áÅÐ¼ÅÔµä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¡ÅÑè¹¹éÓÁÑ¹ 
â´Â¹ÓÁÒºÃÃ¨Øã¹¶Ñ§ÀÒÂãµŒ¤ÇÒÁ´Ñ¹ÊÙ§ ¨Ö§¡ÅÒÂ 
à»š¹¢Í§àËÅÇäÁ‹ÁÕÊÕ äÁ‹ÁÕ¡ÅÔè¹ ¼ÙŒ¼ÅÔµ Ö̈§¨Óà»š¹µŒÍ§ 
àµÔÁÊÒÃàÁÍÃŠà¤»à·¹ «Öè§ÁÕ¡ÅÔè¹©Ø¹¤ÅŒÒÂä¢‹à¹‹ÒÅ§ä» 
à¾×èÍà»š¹ÊÑÞÞÒ³àµ×Í¹ã¹¡Ã³Õà¡Ố ¡�Ò«ÃÑèÇ

¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§¡�Ò«ËØ§µŒÁ áÅÐ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
·ÕèÁÒ : Ê¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹¾ÅÑ§§Ò¹
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Ê¶Ò¹Õ¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁ´Ñ¹ã¹á¹Ç·‹Í

»µ·. ÁÕÇÔÈÇ¡Ã´ÙáÅµÅÍ´ 24 ªÁ. ÊÒÁÒÃ¶´ÙáÅ 
µÃÇ¨ÊÍºàÁ×èÍà¡Ô´àËµØ¡ÒÃ³�µ‹Ò§æ¢Öé¹ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ

1

3

5 6

2

4

àÁ×èÍà¡Ô´¡ÒÃÃÑèÇäËÅ¢Öé¹ ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¨Ð·ÃÒºâ´Â·Ñ¹·Õ
¨Ò¡ÃÐºº¤Çº¤ØÁÍÑµâ¹ÁÑµÔ (SCADA)

ÇÒÅ�ÇÊ‹§¡�Ò«¨ÐÊÒÁÒÃ¶»� ä́´Œ·Ñ¹·Õ ÀÒÂãµŒ¡ÒÃÊÑè§¡ÒÃ¨Ò¡ 
ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¼‹Ò¹·Ò§ÃÐºº¤Çº¤ØÁÍÑµâ¹ÁÑµÔ (SCADA)

â´ÂãªŒ´ÒÇà·ÕÂÁà»š¹µÑÇÊ‹§ÊÑÞÞÒ³

·Ó¡ÒÃ«‹ÍÁá«Áá¹Ç·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ 
µÒÁÊÀÒ¾¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ

»ÃÑº¤×¹ÊÀÒ¾·Õè´Ô¹ºÃÔàÇ³·Õè·Ó¡ÒÃ«‹ÍÁá«ÁãËŒàËÁ×Í¹à´ÔÁ

·Ó¡ÒÃÃÐºÒÂ¡�Ò«Ï ·Õè¤ŒÒ§ÍÂÙ‹ã¹ÃÐººÍÍ¡
à¾×èÍàµÃÕÂÁ¾Ã‡ÍÁÊËÃÑº¡ÒÃ«‹ÍÁºÓÃØ§

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃµÑ́ ¡�Ò«Ï ã¹¡Ã³Õ·‹Í¡�Ò«à¡Ố ¡ÒÃÃÑèÇäËÅ
ÁÒµÃ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
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ÁÒµÃ°Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ

1. ÇÑÊ´ØáÅÐ¢ŒÍ¡ÓË¹´

3. ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ·‹Í

  - à»š¹·‹ÍàËÅç¡¡ÅŒÒ àË¹ÕÂÇ¾ÔàÈÉ 
(Carbon Steel) ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁá¢ç§áÃ§ 
áÅÐÂ×´ËÂØ‹¹ÊÙ§¼‹Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍºµÒÁ 
ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å
 - ¢¹Ò´ ¤ÇÒÁË¹Ò áÅÐ¡ÒÃ½˜§ÅÖ¡ 
¢Ö é¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§ÊÀÒ¾ 
¾× é¹·Õ èµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å¡ÓË¹´ 
àª‹¹ ½˜§ÅÖ¡ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 1.5 àÁµÃ 
¨Ò¡ËÅÑ§·‹Íã¹á¹Ç¶¹¹ à»š¹µŒ¹

  - ¡ÒÃÊ‹§¡�Ò«Ï¨Ð¶Ù¡¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ áÅÐµÃÇ¨ÊÍº
¼‹Ò¹ ÃÐºº¤Çº¤ØÁÍÑµâ¹ÁÑµÔ Supervisory Control 
and Data Acquisition System ËÃ×Í ÃÐºº
SCADA â´Â·ÕèÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃªÅºØÃÕ¨ÐÁÕÇÔÈÇ¡Ã¤Çº¤ØÁ
µÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§
  - ÁÕÊ¶Ò¹Õ¤Çº¤ØÁ¡�Ò«Ï µÅÍ´á¹Ç·‹ÍÏ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶
»�´-à»�´ÇÒÅ�Çä´Œâ´ÂµÃ§ â´Â¶Ù¡àª×èÍÁâÂ§·Ø¡¨Ø´¡Ñº 
ÃÐºº SCADA ¼‹Ò¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ´ŒÇÂÃÐººäÁâ¤ÃàÇ¿, 
ÃÐÐººãÂá¡ŒÇ¹ÓáÊ§ (Optical Fiber Cable), 
ÃÐºº¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¼‹Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁ, ÃÐººâ·ÃÈÑ¾·� áÅÐ 
ÃÐººÇÔ·ÂØ UHFáÅÐ VHF

2. ÃÐºº¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÃÐºº·‹Í 
   áÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

  - ÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºá¹Ç·‹ÍáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¢ŒÒ§à¤ÕÂ§ â´Â¡ÒÃãªŒÃ¶Â¹µ�µÃÇ¨¡ÒÃ, àÎÅÔ¤Í»àµÍÃŠ
ºÔ¹ÊÃÇ¨áÅÐ¡ÒÃà´Ô¹ÊÃÇ¨ÍÂ‹Ò§ÊÁèÓàÊÁÍµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å
   - ÁÕÃÐºº¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¼Ø¡Ã†Í¹ â´ÂÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÃÍÂÃÑèÇ¢Í§·‹Í Œ́ÇÂáÃ§ Ñ́¹¹éÓ (Hydrostatic 
Test) ¡‹Í¹¡ÒÃÇÒ§·‹Í, ÁÕÃÐºº¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¼Ø¡Ã†Í¹´ŒÇÂä¿¿‡Òà¤ÁÕ (Cathodic Protection) 
áÅÐÁÕ¡ÒÃà¤Å×Íº¼ÔÇÀÒÂ¹Í¡·‹Í (Corrosion Coating)
   - ÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊÀÒ¾ÀÒÂã¹¢Í§·‹Í ´ŒÇÂÍØ»¡Ã³�¡ÃÐÊÇÂÍÔàÅç¤·ÃÍ¹Ô¤Ê� Intelligent PIG
(Pipeline Inspection Gauge) ÇÔè§µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹·‹ÍµÅÍ´á¹Ç ¾Ã‡ÍÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ
ÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å ÃÐºØµÓáË¹‹§¾Ô¡Ñ´ â´ÂÊÒÁÒÃ¶¤Ò´¡ÒÃ³�¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂä´ŒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ
   - ÁÕ¡ÒÃ½ƒ¡«ŒÍÁµÒÁá¼¹ÃÐ§ÑºàËµØ©Ø¡à©Ô¹¢Í§ÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹¾×é¹·Õè
ÍÂ‹Ò§ÊÁèÓàÊÁÍ
   - ÁÕ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ªÕÇÔµáÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§ºØ¤¤Å·ÕèÊÒÁã¹Ç§à§Ô¹ 50 ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ° ËÃ×Í
»ÃÐÁÒ³ 1,500 ÅŒÒ¹ºÒ· µ‹Í¡ÒÃà¡Ô´àËµØ 1 ¤ÃÑé§
   - ÁÕ¡ÒÃ»˜¡»‡ÒÂàµ×Í¹à¾×èÍáÊ´§µÓáË¹‹§µÅÍ´á¹Ç·‹Í ¾Ã‡ÍÁÃÐºØàºÍÃŠâ·ÃÈÑ¾·�á¨Œ§àËµØ©Ø¡à©Ô¹
µÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§
   - ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹¡ÒÃÇÒ§·‹Íã¹á¹Ç¶¹¹ ÂÑ§ÁÕá¹Çá¶º¤Óàµ×Í¹áÅÐá¼‹¹¤Í¹¡ÃÕµàµ×Í¹ÍÂÙ‹àË¹×Í·‹Í 
¡‹Í¹¶Ö§á¹Ç·‹ÍÍÕ¡´ŒÇÂ   
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 ãªŒÃÐºººÃÔËÒÃ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ÁÍ¡./OHSAS 18001 áÅÐÃÐºººÃÔËÒÃ¤ÇÒÁ
ÁÑè¹¤§á¢ç§áÃ§¢Í§·‹Íâ´ÂÁÕà»‡ÒËÁÒÂ·ÕèªÑ´à̈ ¹ã¹´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
â´Â¤Ó¹Ö§¶Ö§¼ÙŒä´ŒàÊÕÂ·Ø¡½†ÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ «Öè§ »µ·. ÊÒÁÒÃ¶´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÁÒµÃ°Ò¹¨¹ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ
¤Ø³ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ ã¹»‚ 2553 «Öè§ »µ·. à»š¹à¾ÕÂ§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à´ÕÂÇ·Õèä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¹Õéã¹»‚ 2553 â´Âà»š¹
ÃÒ§ÇÑÅ·ÕèáÊ´§¶Ö§ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Ñé¹ÊÙ§ÊØ´·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾·Ñ´à·ÕÂÁÁÒµÃ°Ò¹âÅ¡ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ä´ŒÃÑº
ÃÒ§ÇÑÅÍ×è¹æ àª‹¹ ÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃºÃÔËÒÃÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ TQC »‚ 2550 - 2552, ISO9001, 
ISO14001, ÁÍ¡./OHSAS 18001 áÅÐ ISO/IEC 17025           

 »µ·. ãËŒ¤ÇÒÁÊ¤ÑÞ¡Ñº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«ÏÁÒ¡·ÕèÊØ´ â´Âä´Œ¡ÓË¹´¾×é¹°Ò¹
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹ µÑé§áµ‹¡ÒÃàÃÔèÁµŒ¹ÇÒ§á¼¹ ÍÍ¡áºº ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ »¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ áÅÐ¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
à¾×èÍãËŒªØÁª¹ÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ áÅÐ»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§ÊØ´ «Öè§¨Ò¡¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅÊ¶ÔµÔÍØºÑµÔàËµØ¨Ò¡·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï
¢Í§»µ·. µÑé§áµ‹àÃÔèÁÁÕ¡ÒÃ¢¹Ê‹§¡�Ò«Ï¼‹Ò¹ÃÐºº·‹Í¡Ç‹Ò 30 »‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ (µÑé§áµ‹»‚ 2524 - 2554)
¾ºÇ‹Ò»ÃÐà·Èä·Â ÂÑ§äÁ‹à¤Âà¡Ô´àËµØ¨Ò¡·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï¨¹¶Ö§¢Ñé¹ÁÕ¼ÙŒä´ŒÃÑººÒ´à̈ çºËÃ×ÍàÊÕÂªÕÇÔµ â´ÂÍØºÑµÔàËµØ
Ê‹Ç¹ãËÞ‹·Õè¾ºà¡Ô´¨Ò¡ºØ¤¤Å·ÕèÊÒÁ ËÃ×Í»˜¨¨ÑÂÀÒÂ¹Í¡ «Öè§ »µ·. ÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»˜ÞËÒáÅÐÃÐ§ÑºàËµØä´Œ
ÃÇ´àÃçÇáÅÐ·Ñ¹àËµØ¡ÒÃ³�·Ø¡¤ÃÑé§

Ê¶ÔµÔáÅÐÊÒàËµØ¡ÒÃà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ¨Ò¡ÃÐºº

HAMBURGER

ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ´ÙáÅÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
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ÁÕ»‡ÒÂàµ×Í¹µÅÍ´á¹Ç
·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
â´ÂÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Í 
»µ·. ä´Œ¿ÃÕµÅÍ´ 

24 ªÑèÇâÁ§
·ÕèËÁÒÂàÅ¢ 1540

¡ÒÃ«ŒÍÁá¼¹©Ø¡à©Ô¹¡ÑºªØÁª¹·ÕèÁÕá¹Ç·‹Í¡�Ò«Ï ¾Ò´¼‹Ò¹
 ËÅÑ§¨Ò¡·ÕèÁÕ¡ÒÃ¨‹ÒÂ¡�Ò«Ï à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐººáÅŒÇ à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ 
´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔÁÕàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾´ŒÒ¹ 
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§ÊØ ã́¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹ ·Ò§ »µ·. ä´Œ¨Ñ´·Óá¼¹ 
ÃÐ§ÑºàËµØ©Ø¡à©Ô¹¢Í§ÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ¢Öé¹ à¾×èÍãªŒà»š¹ 
á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔà¾×èÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´µ‹ÍºØ¤¤Å ªØÁª¹ 
áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ·ÓàËµØ¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹¡ÅÑºà¢ŒÒÊÙ‹ 
ÀÒÇÐ»¡µÔâ´ÂàÃçÇ·ÕèÊØ´ â´ÂÁÕ¡ÒÃ½ƒ¡«ŒÍÁá¼¹©Ø¡à©Ô¹Ã†ÇÁ¡Ñº 
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹¾×é¹·ÕèÍÂÙ‹à»š¹»ÃÐ¨ÓÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

ªÁÊ¶Ò¹Õ¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁ´Ñ¹ ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ÃÐºº SCADA ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ

ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ´ÙáÅÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ

ãËŒ¤ÇÒÁÃÙ‡¡ÑºªØÁª¹ àÃ×èÍ§¡ÒÃÇÒ§ÃÐºº·‹Í¡�Ò«Ï

»‡ÒÂ¤Óàµ×Í¹µÅÍ´á¹Ç·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï
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¤Ø³ÀÒ¾
ªÕÇÔµ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ÈÔÅ»Ð
áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

»ÃÐà¾³Õ
àÈÃÉ°¡Ô¨
áÅÐÍÒªÕ¾

¡ÕÌÒ
áÅÐÊØ¢ÀÒ¾

¡ÒÃ´ÙáÅªØÁª¹
áÅÐÊÑ§¤Áã¹¾×é¹·Õè

â¤Ã§¡ÒÃ

    »µ·. ÁÕà¨µ¹ÒÃÁ³�ã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤Á áÅÐªØÁª¹ÍÂ‹Ò§ 
ÂÑè§Â×¹ «Öè§à»š¹»ÃÐâÂª¹�µ‹ÍªØÁª¹ áÅÐ 
Í§¤�¡Ã ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ª‹ÇÂÅ´¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í 
ÊÑ§¤Á áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

  ¡ÃÍº¡ÒÃ·Ó§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹
Ã†ÇÁ áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á
¢Í§ ¡ÅØ‹Á »µ·.

¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

µ‹ÍÊÑ§¤Á

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨
·Õèà»š¹¸ÃÃÁ

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¾×èÍ
¼ÅÔµÀÑ³±�
·Õèà»š¹àÅÔÈ

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õè´Õ

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹
áÅÐÊÑ§¤Á

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
Ë‹Ç§â«‹ÍØ»·Ò¹

¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã†ÇÁ
¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

ÊÔ·¸ÔáÃ§§Ò¹ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹   
  ¡Ò

Ã¡Ó¡
Ñº Ù́áÅ¡Ô̈ ¡ÒÃ·Õè́ Õ áÅÐÁÕÀÒÇÐ¼ÙŒ¹Ó

¡ÒÃ´ÙáÅªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á¤Çº¤Ùè¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ

»µ·.ÁÍº¹éÓá¢ç§áËŒ§à¾×èÍ 
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ½¹ËÅÇ§ 

ª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊºÀÑÂáÅŒ§·ÑèÇ»ÃÐà·È 
ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§µÑé§áµ‹»‚ 2541 à»š¹µŒ¹ÁÒ

»µ·. ¹ŒÍÁ¶ÇÒÂÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙ‡ ã¹§Ò¹ 
“ÃÇÁ¾ÅÑ§ªÒÇä·Â à·Ô ä́·ŒÍ§¤�ÃÒªÑ¹ 

ÁËÑÈ¨ÃÃÂ�¤ÇÒÁ¾Íà¾ÕÂ§” 
à¾×èÍà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨ 

¾ÃÐà̈ ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ 84 ¾ÃÃÉÒ

»µ·. ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ “¹Ñ¡¹ÔÂÁä¾Ã 
à¢ÒãËÞ‹ÁÃ´¡âÅ¡” à¾×èÍãËŒÃÙ‡¤Ø³¤‹Ò¢Í§ 

»†ÒäÁŒ·ÕèÊÁºÙÃ³�
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â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÀÒÂãµŒ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍªØÁª¹ ÊÑ§¤Á áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

â¤Ã§¡ÒÃ “ÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »µ·. »ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. 2555 - 2556”

»ÃÑº»ÃØ§ËŒÍ§ÊÁǾ áÅÐÀÙÁÔ·ÑÈ¹� âÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹ºØãËÞ‹
Í.ÊÙ§à¹Ô¹ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÊÐ¾Ò¹àª×èÍÁÍÒ¤ÒÃ âÃ§àÃÕÂ¹àº·Òâ¡ÃÇÔ·ÂÒ
Í.ÁÇ¡àËÅç¡ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
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´ŒÒ¹¡ÕÌÒ áÅÐÊØ¢ÀÒ¾

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÕÌÒ 
ã¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃÏ

- ¡ÕÌÒµŒÒ¹ÂÒàÊ¾µÔ´
- ¡ÕÌÒÊÕªØÁª¹

´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐÍÒªÕ¾

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾ ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ·ÓäÁŒ¡ÇÒ´´Í¡ËÞŒÒ µ.¹Ò¡ÅÒ§ Í.ÊÙ§à¹Ô¹ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
30



´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃÃÑ¡É�ÅÓµÐ¤Í§ à·ÈºÒÅµÓºÅ¤ÅÍ§ä¼‹ 
ÍÓàÀÍÊÕ¤Ô éÇ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ»˜›¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹
à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ Car Free Day 
·µ.ÊÙ§à¹Ô¹ Í.ÊÙ§à¹Ô¹ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  

´ŒÒ¹»ÃÐà¾³Õ áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

Ê¹Ñ¹Ê¹Ø¹»ÃÐà¾³ÕÊ§¡ÃÒ¹µ�
»ÃÐ¨Ó»‚ 2556

ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ
áÅÐ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹»ÃÐà¾³Õ·ÓºØÞ¡ÅÒ§ºŒÒ¹
ªØÁª¹ÁÔµÃÀÒ¾Ã†ÇÁã¨ Í.ÊÙ§à¹Ô¹ 

¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹»ÃÐà¾³Õ¡Ô¹à¢‹Ò¤èÓ
¢Í§´ÕàÁ×Í§ÊÙ§à¹Ô¹ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹áÁ‹áË‹§ªÒµÔ 
·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍÓàÀÍ»Ò¡ª‹Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
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´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ

â¤Ã§¡ÒÃµÔ´µÑé§¡�Ò«ªÕÇÀÒ¾ 
ã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ·µ.ÊÙ§à¹Ô¹ 
Í.ÊÙ§à¹Ô¹ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

Ê¹Ñ¹Ê¹Ø¹¡Ô¨¡¡ÃÁ 
Big cleaning day 
µ.ÊÙ§à¹Ô¹ Í.ÊÙ§à¹Ô¹ 
¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ÁÍºà¤Ã×èÍ§ÇÑ´¤ÇÒÁ´Ñ¹ áÅÐâ¹ŒµºØ�¤ 
Ã¾.Êµ.ÁÐà¡Å×Íà¡‹Ò Í.ÊÙ§à¹Ô¹

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃŠ 
ÊÀ.¤ÅÍ§ä¼‹ Í.ÊÕ¤Ô éÇ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹¡Ó¹Ñ¹¼ÙŒãËÞ‹ºŒÒ¹ 
Í.ÁÇ¡àËÅç¡

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÃÇÂÂÒ§ áÅÐàÊ×éÍµÓÃÇ¨ÊËÃÑº§Ò¹¨ÃÒ¨Ã 
ÊÀ.¤ÅÍ§ä¼‹ Í.ÊÕ¤Ô éÇ

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹
áÅÐºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÊËÃÑºÍ§¤�¡Ã

»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ¨.ÊÃÐºØÃÕ
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à·È¡ÒÅµ‹Ò§æ

Ê¹Ñ¹Ê¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
“§‹Ç§ àÁÒ àÃÒäÁ‹¢Ñº”
ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ
áÅÐ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ºÍÃŠ´¤ÇÒÁÃÙ‡ ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃµ‹Ò§æ

  à¢ŒÒÃ†ÇÁ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ
ãËŒ¤ÇÒÁÃÙ‡ã¹§Ò¹»ÃÐà¾³Õ

“¡Ô¹à¢‹Ò¤èÓ ¢Í§´ÕàÁ×Í§ÊÙ§à¹Ô¹”
Í.ÊÙ§à¹Ô¹ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
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1. ·Ò§â¤Ã§¡ÒÃÏ ÁÕá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍÍ¡áººÇÔ̧ Õ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§áµ‹ÅÐ Ǿ̈ ÍÂ‹Ò§äÃ ?? 
 â´Â·ÑèÇä»ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÇÒ§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¹Ñé¹ÁÕ 3 ÇÔ̧ Õ »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ ¡ÒÃ¢Ǿ à»�́  (Open Cut), 
¡ÒÃ Ñ́¹ÅÍ´ (Boring) áÅÐ¡ÒÃà̈ ÒÐÅÍ´ (Horizontal Directional Drilling) â´ÂÇÔ̧ Õ·ÕèãªŒ¡Ñ¹ 
à»š¹ÁÒµÃ°Ò¹¤×Í ¡ÒÃ¢Ǿ à»�́  (Open Cut) Ê‹Ç¹ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ Ñ́¹ÅÍ´áÅÐà̈ ÒÐÅÍ´¹Ñé¹¨ÐãªŒã¹¡Ã³Õ·Õè¾º 
ÍØ»ÊÃÃ¤¢ÇÒ§¡Ñé¹á¹Ç¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÇÒ§·‹Í ·Ñé§¹Õéáµ‹ÅÐÇÔ¸Õ¨ÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¾×é¹·Õèáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ä» 
( Ù́ä Œ̈́ Ò¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ã¹àÍ¡ÊÒÃ¢Í§·‹Ò¹) Ñ́§¹Ñé¹·Ò§â¤Ã§¡ÒÃÏ ¨ÐµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÊÃÇ¨ 
ÊÀÒ¾¾×é¹·ÕèÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´à¾×èÍ¹Óä»ÍÍ¡áººÇÔ̧ Õ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§·ÕèàËÁÒÐÊÁµÒÁËÅÑ¡ÇÔÈÇ¡ÃÃÁâ´Â¤Ó¹Ö§¶Ö§ 
¼Å¡ÃÐ·ºãËŒÁÕ¹ŒÍÂ·ÕèÊǾ  «Öè§·Ò§â¤Ã§¡ÒÃÏ ä Œ́ÁÕ¡ÒÃÅ§¾×é¹·ÕèÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§à¾×èÍÃÑº¿̃§¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹ áÅÐ 
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¢Í§»ÃÐªÒª¹·Õ èÁÕµ‹Í¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§à¾× èÍ¹ÓÁÒ¨Ñ´·ÓÁÒµÃ¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Ò§æ 
â´Â¡‹Í¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§¨ÐÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ Ş̌ªÕéá¨§áÅÐÃÑº¿̃§¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§µ‹Íä»

2. ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã†ÇÁ¢Í§»ÃÐªÒª¹ªÕéãËŒâ¤Ã§¡ÒÃÇÒ§·‹Íã¹á¹Ç·Ò§ËÅÇ§  
ËÁÒÂàÅ¢ 2  (¶¹¹ÁÔµÃÀÒ¾) Ö̈§ÍÂÒ¡·ÃÒºÇ‹Ò µÓáË¹‹§·‹Í¨ÐÍÂÙ‹½̃›§«ŒÒÂËÃ×Í¢ÇÒ¢Í§¶¹¹ áÅÐ¨ÐÁÕ 
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ãµŒ́ Ô¹à ỐÁ·ÕèÁÕÍÂÙ‹ã¹á¹Ç¶¹¹ËÃ×ÍäÁ‹??
 ·Ò§â¤Ã§¡ÒÃÏ ä Œ́ÊÃÇ¨ÊÀÒ¾¾×é¹·Õè¾Ã‡ÍÁ·Ñé§ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤à ỐÁ·ÕèÍÂÙ‹ã¹á¹Çà¢µ 
·Ò§¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ àª‹¹ ÊÒÂà¤àºÔÅãÂá¡ŒÇ¹ÓáÊ§ ·‹Í¹éÓ»ÃÐ»Ò ÊÒÂâ·ÃÈÑ¾·� à»š¹µŒ¹ 
à¾×èÍ¹ÓÁÒ»ÃÐ¡Íº¡Ñº¤ÇÒÁàËç¹µ‹Ò§æ µÒÁ·Õèä Œ́́ Óà¹Ô¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã†ÇÁ¡Ñº»ÃÐªÒª¹ã¹¡ÒÃÍÍ¡áºº 
·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¾×èÍ¹ÓàÊ¹Íµ‹Í¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§ «Öè§à»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍºã¹¾×é¹·Õè́ Ñ§¡Å‹ÒÇ â´Â¡ÃÁ- 
·Ò§ËÅÇ§ä´ŒÍ¹ØÞÒµãËŒâ¤Ã§¡ÒÃÏ ÇÒ§·‹Íã¹à¢µ·Ò§ËÅÇ§ËÁÒÂàÅ¢ 2 (¶.ÁÔµÃÀÒ¾) â´ÂÁÕ 
µÓáË¹‹§·‹ÍÍÂÙ‹́ ŒÒ¹«ŒÒÂ¢Í§ª‹Í§·Ò§ËÅÇ§¢Òà¢ŒÒ¡ÃØ§à·¾Ï

¤Ó¶ÒÁ - ¤ÓµÍº

3. àÁ×èÍ¡‹ÍÊÃ‡Ò§áÅŒÇàÊÃç¨ »µ·. ¨ÐÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã†ÇÁ áÅÐ 
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤ÁÍÂ‹Ò§äÃ ?? 
 ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÇÒ§·‹ÍÏ áÅŒÇàÊÃç̈  ·Ò§ »µ·. ¨ÐÁÕ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÈÙ¹Â�» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÃÐºº·‹Í 
ã¹¾×é¹·Õè à¾×èÍà¢ŒÒÁÒÃÑº¼Ố ªÍº Ù́áÅºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔÍÂ‹Ò§ã¡ÅŒªỐ  ¾Ã‡ÍÁ·Ñé§ÊÒ¹µ‹Í 
¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã†ÇÁ Ù́áÅÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÊÑ§¤ÁªØÁª¹ã¹¾×é¹·Õèµ‹Íä» «Öè§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á áÅÐ 
¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ªØÁª¹à»š¹¹âÂºÒÂ·Õè »µ·. ãËŒ¤ÇÒÁÊ¤ÑÞÁÒâ´ÂµÅÍ´ áÅÐä´Œ¡ÓË¹´à»š¹Ë¹Öè§ã¹ 
¾Ñ¹¸¡Ô̈ ËÅÑ¡¢Í§Í§¤�¡Ã Ñ́§¹Ñé¹ áÁŒâ¤Ã§¡ÒÃ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇàÊÃç̈  áµ‹ »µ·. ¡çÂÑ§¤§ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 
áÅÐÁÕÊ‹Ç¹Ã†ÇÁ¡ÑºªØÁª¹µ‹Íä» ÍÑ¹¨ÐàËç¹ä´Œ¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ CSR ·ÕèÊ¤ÑÞµ‹Ò§æ¢Í§ »µ·. àª‹¹ 
â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡»†Ò Ë¹Öè§ÅŒÒ¹äÃ†·ÑèÇ»ÃÐà·È, 84 µÓºÅÇÔ¶Õ¾Íà¾ÕÂ§, ÅÙ¡âÅ¡ÊÕà¢ÕÂÇ, ÅŒÒ¹¡ÅŒÒ¶ÇÒÂ¾‹Í ÏÅÏ
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5. »µ·. ¤Ó¹Ö§¶Ö§»ÃÐà ḉ¹¡ÒÃà¡Ố á¼‹¹ Ố¹äËÇã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ ??
 ¨Ò¡¡ÒÃà¡Ố á¼‹¹ Ố¹äËÇ·ÑèÇâÅ¡·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ¾ºÇ‹Ò ºÃÔàÇ³¾×é¹·Õè·Õèà¡Ố á¼‹¹ Ố¹äËÇÁÑ¡¨Ðà»š¹ºÃÔàÇ³ 
ÃÍÂµ‹ÍËÃ×ÍÃÍÂàÅ×èÍ¹¢Í§á¼‹¹à»Å×Í¡âÅ¡ «Öè§»ÃÐà·Èä·ÂÍÂÙ‹Ë‹Ò§ä¡Å¨Ò¡ÃÍÂµ‹Í¢Í§á¼‹¹à»Å×Í¡âÅ¡ 
Ñ́§¡Å‹ÒÇÁÒ¡ ¾Ô̈ ÒÃ³Ò¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÊÃÇ¨ÃÍÂàÅ×èÍ¹·ÕèÁÕ¾ÅÑ§ã¹»ÃÐà·Èä·Â¢Í§¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸Ã³Õ 

àÁ×èÍà´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2555 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ¾ºÇ‹Ò ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒäÁ‹ÍÂÙ‹ã¹ 22 ¨Ñ§ËÇÑ´·ÕèÁÕÃÍÂàÅ×èÍ¹ 
(·ÕèÁÕ¾ÅÑ§)¾Ò´¼‹Ò¹áÅÐàÁ×èÍ¾Ô̈ ÒÃ³Ò¨Ò¡á¼¹·ÕèºÃÔàÇ³àÊÕèÂ§ÀÑÂá¼‹¹ Ố¹äËÇ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§ 
¤ÃÑé§·Õè 2 »‚ 2548 ¢Í§¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸Ã³Õ «Öè§áº‹§¾×é¹·Õè¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÍÍ¡à»š¹ 4 à¢µ ¾ºÇ‹Ò 
¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÍÂÙ‹ã¹à¢µ 0 â´Âà»š¹¾×é¹·ÕèäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹¡ÒÃà¡Ố á¼‹¹ Ố¹äËÇ à¾ÃÒÐäÁ‹ÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·Õè 
á¹ÇÃÍÂàÅ×èÍ¹·ÕèÁÕ¾ÅÑ§áÅÐ¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅÊÃÇ¨¢Í§¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸Ã³Õ ¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ 
áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾ºÇ‹Ò á¹ÇÃÍÂàÅ×èÍ¹·ÕèÁÕ¾ÅÑ§¢Í§ä·Â·Õè·ÓãËŒà¡Ô´á¼‹¹´Ô¹äËÇ¹Ñé¹ÁÕÊ¶ÔµÔÊÙ§ÊØ ä́Á‹à¡Ô¹ 
6 ÃÔ¡àµÍÃŠ áÅÐäÁ‹ÁÕâÍ¡ÒÊ¾ºá¼‹¹´Ô¹äËÇÃØ¹áÃ§àËÁ×Í¹»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ ¨Ö§·ÓãËŒ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÍÒ¤ÒÃ 
·ÑèÇä»ã¹»ÃÐà·Èä·ÂäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹µŒÍ§ÍÍ¡áººâ¤Ã§ÊÃ‡Ò§à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃà¡Ô´á¼‹¹´Ô¹äËÇ 
áµ‹ÍÂ‹Ò§ã´ ÍÂ‹Ò§äÃ¡ç´Õ·Ò§ »µ·. ä´ŒÁÕ¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐàÅ×Í¡ãªŒ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ·Õè·Ó¨Ò¡ÇÑÊ´Ø 
à»š¹âÅËÐàË¹ÕÂÇ¾ÔàÈÉ ÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ â¤Œ§§Íä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁÅÒ´ªÑ¹¢Í§ÊÀÒ¾¾×é¹·Õè áÅÐÊÒÁÒÃ¶ 
ÃÍ§ÃÑºáÃ§·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃá¼‹¹´Ô¹äËÇ ³ á¹Ç·‹Íä´ŒµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ áÅÐÂÑ§ä´ŒÃÐºØ  
¡Ã³Õ¡ÒÃà¡Ố á¼‹¹ Ố¹äËÇäÇŒã¹¢Íºà¢µ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ã¹Í Ṍµ 
»µ·. à¤ÂÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÇÒ§·‹Í¡�Ò«Ï ã¹ºÃÔàÇ³¾×é¹·Õè·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§à¡Ô´á¼‹¹´Ô¹äËÇÁÒ¡‹Í¹ ¤×Í 
¡ÒÃÇÒ§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï ä·Â - ÊËÀÒ¾¾Á‹Ò ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ áÅÐÃÒªºØÃÕ â´Âä´ŒàªÔÞ 
¤³ÐÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃŠ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ¼Å¡ÃÐ·ºá¼‹¹´Ô¹äËÇ 
·ÕèÁÕµ‹Í·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï ¢Í§ »µ·. ¾ºÇ‹Ò ·‹Í¡�Ò«Ï ÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§ÁÒ¡ ÀÒÂãµŒ¤Å×è¹á¼‹¹´Ô¹äËÇ 
·Õè¡ÃÐ¨ÒÂä»µÒÁá¹Ç·‹Í áÅÐ·‹ÍÊÒÁÒÃ¶ÃÑº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹µÑÇ¢Í§ÃÍÂàÅ×èÍ¹ä´Œ¶Ö§ 0.5 àÁµÃ «Öè§ 
à·ÕÂºä´Œ¡Ñº¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢¹Ò´ 6.7 ÃÔ¡àµÍÃŠ

4. ÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹¢Í§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ·Õè½̃›§ÍÂÙ‹ãµŒ́ Ô¹ÂÒÇ¹Ò¹à·‹Òã´ ??
 ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ̈ Ð¶Ù¡ÍÍ¡áººÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹äÇŒ·Õè 40 »‚ «Öè§ »µ·. ÁÕÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ Ù́áÅ 
ÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å·Ñé§¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ ¡ÒÃ¼Ø¡Ã†Í¹ Œ́ÇÂ¡ÒÃà¤Å×Íº¼ÔÇ·‹Í¨Ò¡ 
â¾ÅÕàÍ·ÔÅÕ¹¾ÔàÈÉ 3 ªÑé¹ (Corrosion Coating) ¡ÒÃãªŒÃÐººä¿¿‡Òà¤ÁÕ (Cathodic Protection) 
áÅÐ ¡ÒÃãªŒ¡ÃÐÊÇÂÍÔàÅç¤·ÃÍ¹Ô¤Ê� (Intelligent PIG) à¢ŒÒä»à¡çº¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹·‹Íà¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹ÊÀÒ¾ 
·‹ÍÍÂÙ‹àÊÁÍ ·ÓãËŒ »µ·. ÊÒÁÒÃ¶ºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ«‹ÍÁá«Á¡‹Í¹·Õè·‹Í¨ÐàÊÕÂËÒÂ ¨Ö§·ÓãËŒ·‹ÍÊÒÁÒÃ¶ 
ãªŒ§Ò¹ä Œ́ÍÂ‹Ò§»ÅÍ´ÀÑÂµÅÍ´àÇÅÒ
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6. »µ·. ÁÕ¡ÒÃ Ù́áÅÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï ÍÂ‹Ò§äÃ ??
 ÃÐºº·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï ¢Í§ »µ·. ÁÕ¡ÒÃ Ù́áÅºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ ·Ñé§ÁÒµÃ°Ò¹ 
ã¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§, Œ́Ò¹¡ÒÃÊ‹§¡�Ò«Ï, Œ́Ò¹¡ÒÃ Ù́áÅºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ áÅÐ Œ́Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ Ö̈§ÁÕ¤ÇÒÁ 
»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§ â´Â »µ·. ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ Ù́áÅ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂµÑé§áµ‹¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï ·ÕèµŒÍ§à»š¹ 
ÇÑÊ Ǿ·Õèä Œ́ÁÒµÃ°Ò¹ áÅÐµÃ§µÒÁ¢ŒÍ¡ÓË¹ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å ASME B 31.8 ÁÕ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¼Ø¡Ã†Í¹ 
Œ́ÇÂ¡ÒÃà¤Å×Íº¼ÔÇ·‹Í¾ÔàÈÉ áÅÐ¡ÒÃãªŒÃÐººä¿¿‡Òà¤ÁÕ, ÁÕ¡ÒÃµỐ µ‹ÍÊ×èÍÊÒÃã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ ‹̈ÒÂ¡�Ò«Ï 
Œ́ÇÂÃÐºº SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition System) ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ 

áÅÐ»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§ÊØ´ «Öè§µÑé§ÍÂÙ‹·ÕèÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÃÐºº·‹Í·Õè ¨.ªÅºØÃÕ â´Âà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¢Í§»ÃÐà·È 
ã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ¨‹ÒÂ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ¼‹Ò¹·‹Í·ÕèÊÑè§¡ÒÃ´ŒÇÂÃÐººÍÑµâ¹ÁÑµÔâ´ÂÇÔÈÇ¡Ã¼ÙŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ 
Ù́áÅµÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§ áÅÐã¹áµ‹ÅÐ¾×é¹·ÕèÁÕá¹Ç·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ï ¨ÐÁÕ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÈÙ¹Â�» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÃÐºº·‹Í 

à¾×èÍáº‹§¾×é¹·Õèã¹¡ÒÃ Ù́áÅ µÃÇ¨ÊÍº ºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ «‹ÍÁá«Á ÍÂ‹Ò§ã¡ÅŒªỐ µÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§ ¾Ã‡ÍÁ·Ñé§ 
ÁÕÊ¶Ò¹Õ¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁ Ñ́¹µÅÍ´á¹Ç·‹Íà¾×èÍ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔãËŒà»š¹ä»ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ 
áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ·Ñé§¹Õé »µ·. ÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ«Ñ¡«ŒÍÁá¼¹©Ø¡à©Ô¹Ã†ÇÁ¡ÑºªØÁª¹áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁ 
»ÅÍ´ÀÑÂã¹¾×é¹·ÕèÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ÍÕ¡´ŒÇÂ  

7. ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ã´æ ã¹Í¹Ò¤µ«Öè§ÁÕ¼Åµ‹Íá¹Ç·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÍÂÙ‹ã¹à¢µ 
·Ò§ËÅÇ§·Ò§ »µ·. ÁÕá¹Ç·Ò§¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ ??
 ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÇÒ§·‹Í¹Ñé¹ »µ·. ä´Œ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¢ŒÍ¡ÓË¹´¢Í§¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§ÍÂ‹Ò§ 
à¤Ã†§¤ÃÑ́  ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¢ÍÍ¹ØÞÒµ¨Ò¡¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§µÒÁ¢Ñé¹µÍ¹ à¾ÃÒÐá¹Ç·‹ÍÇÒ§ÍÂÙ‹ã¹à¢µ·Ò§ 
«Öè§¡‹Í¹·Õè¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§¨Ð¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÞÒµ ·Ò§ »µ·. ¨ÐµŒÍ§Ê‹§áºº¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§¾Ã‡ÍÁ·Ñé§¢ŒÍÁÙÅ·Õè 
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ä»ãËŒ áÅÐÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁªÕéá¨§µ‹Ò§æ¡‹Í¹ à¾×èÍãËŒ¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§¾Ô̈ ÒÃ³ÒàµÃÕÂÁ¡ÒÃÇÒ§á¼¹ã¹ 
Í¹Ò¤µäÇŒ â´ÂËÒ¡ÁÕ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ã´æ ËÃ×ÍÁÕ¼ÙŒÍ×è¹à¢ŒÒÁÒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ã¹¾×é¹·Õè ·Ò§¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§ 
¨Ðà»š¹¼ÙŒ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍÕ¡¤ÃÑé§ áÅÐã¹¡Ã³Õ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ ·Ò§ÇÔÈÇ¡Ã¢Í§ »µ·. ¨Ðà»š¹¼ÙŒà¢ŒÒÃ†ÇÁ 
ÊÃÇ¨áÅÐãËŒ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁµ‹Íä» »̃¨ Ø̈ºÑ¹ »µ·. ́ ÙáÅá¹Ç·‹Í¡�Ò«Ïã¹»ÃÐà·ÈÍÂÙ‹à¡×Íº 4,000 ¡ÔâÅàÁµÃ 
«Öè§¡çÁÕ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹µÔ´µ‹Í¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹à̈ ŒÒ¢Í§¾×é¹·Õèµ‹Ò§æ ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§µÅÍ´ÁÒ â´Âã¹¡Ã³Õ·Õè 
»ÃÐªÒª¹ÁÕ¢ŒÍÊ§ÊÑÂ µŒÍ§¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅá¹Ç·‹Í ËÃ×Í¾ºàËç¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§·ÕèÍÒ¨¡ÃÐ·ºµ‹Íá¹Ç·‹Í ÊÒÁÒÃ¶ 
â·Ãá Œ̈§ä Œ́·Õè 1540 ËÃ×ÍµỐ µ‹ÍÈÙ¹Â�» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÃÐºº·‹Íã¹¾×é¹·Õè¹Ñé¹æ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹»̃ÞËÒ 
¡ÒÃÃº¡Ç¹á¹Ç·‹Í«Öè§·Õè¼‹Ò¹ÁÒÊ‹Ç¹ãËÞ‹à¡Ố ¨Ò¡ºØ¤¤Å·ÕèÊÒÁ »µ·. ä Œ́ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 
ä Œ́á¡‹  1. ¡ÒÃµÑé§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒáÅÐ Ù́áÅá¹Ç·‹Í¢Í§ »µ·. ã¹¾×é¹·Õèá¹Ç·‹Í¹Ñé¹æ
 2. ¡ÒÃµỐ µÑé§»‡ÒÂàµ×Í¹á¹Ç·‹ÍµÅÍ´á¹Ç
 3. ¡ÒÃµỐ µÑé§á¼‹¹¤Í¹¡ÃÕµ áÅÐà·»àµ×Í¹ÃÐÇÑ§ (Warning Tape) ½̃§Å§ãµŒ́ Ô¹àË¹×Íá¹Ç·‹Í
 4. ¡ÒÃÍÍ¡µÃÇ¨á¹Ç·‹ÍÍÂ‹Ò§ÊÁèÓàÊÁÍ ·Ñé§·Ò§º¡ áÅÐ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ äÁ‹à¾ÕÂ§µÃÇ¨ÊÍºá¹Ç·‹Í 
à·‹Ò¹Ñé¹áµ‹ÂÑ§µÃÇ¨ÊÍºÀÙÁÔ»ÃÐà·È·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»ÃÍº¢ŒÒ§á¹Ç·‹Íà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§ÊØ´ àª‹¹ 
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ªÑé¹´Ô¹ áÅÐ¾×ª¾Ñ¹¸ŠØµ‹Ò§æ·ÕèÍÂÙ‹ã¡ÅŒà¤ÕÂ§ à»š¹µŒ¹
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9. â¤Ã§¡ÒÃ¹ÕéÁÕ¼Å´Õ¼ÅàÊÕÂÍÂ‹Ò§äÃ ??
 ¨Ò¡ÊÀÒÇÐÇÔ¡Äµ¾ÅÑ§§Ò¹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹·ÓãËŒ¹éÓÁÑ¹ÁÕÃÒ¤Ò¾Ø‹§ÊÙ§¢Öé¹áÅÐ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¤ÇÒÁ 
µŒÍ§¡ÒÃãªŒ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔã¹ÀÒ¤Ê‹Ç¹¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿‡Ò, ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐÀÒ¤¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê‹§  
ÃÑ°ºÒÅ Ö̈§àÅç§àËç¹ãËŒ́ Óà¹Ô¹¡ÒÃ â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒÏ à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¤ÇÒÁ 
µŒÍ§¡ÒÃ Ñ́§¡Å‹ÒÇáÅÐª‹ÇÂÊÃ‡Ò§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐÅ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹¡ÒÃ¢Ò´á¤Å¹¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§ 
»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·ÕèÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍµÍ¹Å‹Ò§ ª‹ÇÂãËŒÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§¾ÅÑ§§Ò¹¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔä´Œ 
§‹ÒÂáÅÐÊÐ´Ç¡¢Öé¹à¾×èÍà»š¹¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡ã¹ÂØ¤·Õè¹éÓÁÑ¹ÁÕá¹Çâ¹ŒÁÃÒ¤ÒÊÙ§¢Öé¹ «Öè§»̃¨ Ø̈ºÑ¹¡�Ò« NGV 
ÂÑ§¤§äÁ‹à¾ÕÂ§¾Íµ‹Í¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ·ÓãËŒ»ÃÐªÒª¹µŒÍ§àÊÕÂàÇÅÒã¹¡ÒÃÃÍ¤ÍÂ àº×éÍ§µŒ¹·Ò§ »µ·. ä Œ́à¾ÔèÁ 
»ÃÔÁÒ³Ã¶¢¹Ê‹§¡�Ò«Ï áÅÐÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ NGV ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§à¾×èÍãËŒ·Ñ¹µ‹Í¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ·Õè¢ÂÒÂµÑÇáÅŒÇ 
áµ‹¡çÂÑ§äÁ‹à¾ÕÂ§¾Í «Öè§á¹Ç·‹Í¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÏ ¨Ðª‹ÇÂºÃÃà·Ò»̃ÞËÒ Ñ́§¡Å‹ÒÇä Œ́ ¨Ò¡¨Ó¹Ç¹Ê¶Ò¹Õã¹ 
á¹Ç·‹Í·ÕèÃÑº¡�Ò«¨Ò¡·‹Íâ´ÂµÃ§à¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹¾×é¹·Õè·ÓãËŒÁÕ¡�Ò« NGV ·Õèà¾ÕÂ§¾ÍáÅÐ»ÃÐªÒª¹ÊÒÁÒÃ¶ àµÔÁ 
NGV ä Œ́ã¹ÃÒ¤Ò·ÕèäÁ‹ÁÕ¤‹Ò¢¹Ê‹§µÒÁÃÐºØã¹¹âÂºÒÂ ÃÒ¤Ò NGV ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹ ·Ñé§ÂÑ§ 
ª‹ÇÂÅ´»˜ÞËÒ¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã·Õè¤Ñº¤Ñè§¨Ò¡Ã¶¢¹Ê‹§¡�Ò«Ï ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹·Ø¡»‚ÁÒãªŒà»š¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼‹Ò¹·‹Í «Öè§ä´Œ 
ÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑºÇ‹Òà»š¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§ÊØ´ ÍÕ¡·Ñé§¡ÒÃÁÕ¾ÅÑ§§Ò¹¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔà¢ŒÒÁÒã¹ 
¾×é¹·Õè̈ Ðª‹ÇÂà¾ÔèÁ¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¹×èÍ§¨Ò¡à»š¹¾ÅÑ§§Ò¹·ÕèÁÕÃÒ¤ÒäÁ‹ÊÙ§¹Ñ¡ 
·ÓãËŒ»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè́ ÕáÅÐÃÒÂä Œ́à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃ Ñ̈º ‹̈ÒÂãªŒÊÍÂ·ÕèÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐà»š¹¡ÒÃ 
Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡·ÕèÁÕÁÅ¾ÔÉ¹ŒÍÂ à¼ÒäËÁŒÊÐÍÒ´ áÅÐà»�́ âÍ¡ÒÊãËŒ »µ·. ä Œ́à¢ŒÒÁÒÁÕ 
Ê‹Ç¹Ã†ÇÁã¹¡ÒÃ´ÙáÅªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Áã¹¾×é¹·ÕèÍÂ‹Ò§ã¡ÅŒªÔ´áÅÐà¢ŒÒª‹ÇÂàËÅ×Í´ÙáÅã¹ÀÒÇÐ·Õè¾×é¹·ÕèÍÒ¨ÁÕ 
ÀÑÂ¾ÔºÑµÔà¡Ố ¢Öé¹ÍÕ¡ Œ́ÇÂ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¢ŒÍàÊÕÂ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÏ ·ÕèàËç¹ä Œ́ªÑ́ ¤×Í ¼Å¡ÃÐ·ºã¹ª‹Ç§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ 
«Öè§·Ò§ »µ·. ¡ç̈ ÐÃ†ÇÁ¡ÑºªØÁª¹áÅÐË¹‹ÇÂÃÒª¡ÒÃã¹¾×é¹·Õèã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ áÅÐ¡ÓË¹´ÁÒµÃ¡ÒÃÅ´¼Å 
¡ÃÐ·ºã¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§à¾×èÍãËŒÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÑ§¤Á ªØÁª¹ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¹ŒÍÂ·ÕèÊǾ µ‹Íä» 

8. ËÒ¡à¡Ô´¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔÃÑèÇáÅŒÇÁÕ¡ÒÃÊÙ´´Áà¢ŒÒä»¨Ðà»š¹ÍÑ¹µÃÒÂ¡ÑºÁ¹ØÉÂ�ËÃ×ÍäÁ‹ ??
 â´Â»¡µÔáÅŒÇ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ̈ Ð½̃§ÅÖ¡ÍÂÙ‹ãµŒ́ Ô¹áÅÐ·Í´µÑÇÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·Õèà»�́ âÅ‹§ÁÕÍÒ¡ÒÈ¶‹ÒÂà· 
ä Œ́ÊÐ´Ç¡ Ñ́§¹Ñé¹¡ÒÃ·Õè¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ̈ ÐÃÑèÇäËÅ¢Öé¹ÁÒà»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ËÃ×ÍÊÐÊÁµÑÇÍÂÙ‹ºÃÔàÇ³¾×é¹ Ố¹¨¹·Ó
ãËŒà¡Ô´¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÃÐºº¡ÒÃËÒÂã¨¢Í§Á¹ØÉÂ�¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´ŒÂÒ¡ à¹×èÍ§¨Ò¡¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔÁÕ 
¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÕèàºÒ¡Ç‹ÒÍÒ¡ÒÈ àÁ×èÍÃÑèÇäËÅÍÍ¡ÁÒ¨Ð¿Ø‡§¡ÃÐ¨ÒÂä»ã¹ÍÒ¡ÒÈÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ áÅÐäÁ‹ÊÐÊÁµÑÇ 
«Öè§µÑÇ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ̈ ÐäÁ‹ÁÕÊÕ äÁ‹ÁÕ¡ÅÔè¹ äÁ‹à»š¹ÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁËÒ¡ÍÂÙ‹ 
ã¹·Õè·ÖºáÅŒÇÁÕ¡ÒÃÊÙ´´Áà¢ŒÒä»ã¹»ÃÔÁÒ³ÁÒ¡ ·ÓãËŒ¡�Ò«à¢ŒÒä»á·¹·ÕèÍÍ¡«Ôà̈ ¹ã¹Ã†Ò§¡ÒÂ¡çÍÒ¨·ÓãËŒ 
Ë¹ŒÒÁ×´áÅÐà»š¹ÅÁä´Œ ã¹¡Ã³Õ·Õè¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔÃÑèÇäËÅ»ÃÐªÒª¹¨ÐÊÒÁÒÃ¶ÊÑ§à¡µä´Œ¨Ò¡àÊÕÂ§´Ñ§¢Í§ 
¡�Ò«·ÕèäËÅÍÍ¡¨Ò¡·‹Í´ŒÇÂ¤ÇÒÁ´Ñ¹ áÅÐ¡ÅÔè¹¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ«Öè§ »µ·. ãÊ‹äÇŒà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
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11. ã¹ÇÒ§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ¼‹Ò¹áËÅ‹§¹éÓµ‹Ò§æ ¨ÐÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ ??
 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§¼‹Ò¹áËÅ‹§¹éÓ·Óä Œ́ËÅÒÂÇÔ̧ ÕµÒÁÇÔ̧ Õ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÇÒ§·‹Íâ´Â»¡µÔ «Öè§·Ò§ 
â¤Ã§¡ÒÃÏ ̈ Ð¾Ô̈ ÒÃ³ÒÇÔ̧ Õ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§·ÕèàËÁÒÐÊÁâ´Â¤Ó¹Ö§¶Ö§ÅÑ¡É³ÐÊÀÒ¾áËÅ‹§¹éÓ ÊÀÒ¾ÀÙÁÔ»ÃÐà·È 
¤ÇÒÁÊ¤ÑÞ¢Í§áËÅ‹§¹éÓ µÅÍ´¨¹ªØÁª¹ËÃ×Í»ÃÐªÒ¡Ã·ÕèãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡áËÅ‹§¹éÓ¹Ñé¹æ à¾×èÍÅ´¼Å 
¡ÃÐ·º·Õè̈ Ðà¡Ố ¢Öé¹¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁºÃÔàÇ³áËÅ‹§¹éÓ áÅÐÁÕ¡ÒÃµỐ µÒÁµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éÓµÅÍ´ÃÐÂÐ 
àÇÅÒã¹ª‹Ç§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§à¾×èÍà»š¹¡ÒÃà½‡ÒÃÐÇÑ§ «Öè§¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔäÁ‹ÁÕ¼Å¡ÑºáËÅ‹§¹éÓáµ‹ÍÂ‹Ò§ã´ 
ÍÕ¡·Ñ é§·‹Í·Õ èãªŒ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÃÍÂàª× èÍÁµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å·ÓãËŒäÁ‹ÁÕÃÙÃÑ èÇ·Õ è¡�Ò«Ï 
¨ÐÍÍ¡ÁÒÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº¼ÔÇ´Ô¹áÅÐáËÅ‹§¹éÓ «Öè§¡ç¨ÐäÁ‹ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¡ÒÃãªŒ¹éÓ¢Í§»ÃÐªÒª¹ ·Ñé§¹Õé   
¡‹Í¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§â¤Ã§¡ÒÃÏ¨Óà»š¹µŒÍ§ä Œ́ÃÑº¡ÒÃàËç¹ªÍº¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÊÔè§¡‹ÍÊÃ‡Ò§Å‹Ç§ÅéÓ
ÅÓ¹éÓ¢Í§ Ñ̈§ËÇÑ́ àÊÕÂ¡‹Í¹

10. »µ·. ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§áÅÐÁÒµÃ¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Ò§æãËŒà»š¹ä»µÒÁÃÒÂ§Ò¹¼Å 
¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ̈ Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃáÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
áË‹§ªÒµÔ ÍÂ‹Ò§äÃ ??
 ËÅÑ§¨Ò¡·ÕèÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁä Œ́ÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ̈ Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃáÅÐ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒµÔáÅŒÇ ·Ò§ »µ·. ¨Ð·Ó¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ Ş̌áÅÐ Ñ́̈ »ÃÐªØÁÃÑº¿̃§ 
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ã¹áµ‹ÅÐ¾×é¹·Õè¢Öé¹à¾×èÍªÕéá¨§ÁÒµÃ¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºáÅÐÇÔ¸Õ¡‹ÍÊÃ‡Ò§µÒÁ·Õèä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔÁÒ 
áÅÐ¢Í¤ÇÒÁàËç¹à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡»ÃÐªÒª¹·ÕèÁÕµ‹Íá¼¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèãªŒ áÅÐá¹Ç·Ò§µ‹Ò§æ ·Õèä Œ́ 
¹ÓàÊ¹Íä» à¾×èÍãËŒ·Ò§ »µ·. ¹Óä»ãªŒã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ «Öè§¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃµỐ µÒÁ¤Çº¤ØÁ 
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÀÒÂã¹¢Í§ »µ·. àÍ§áÅŒÇ ã¹ª‹Ç§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§¨ÐÁÕ¡ÒÃµÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ 
µÔ´µÒÁ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÍÑ¹»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¼ÙŒ¹ÓªØÁª¹áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃã¹¾×é¹·Õèà¾×èÍà¢ŒÒÁÒª‹ÇÂµÔ´µÒÁ 
¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡‹ÍÊÃ‡Ò§ãËŒà»š¹ä»µÒÁ¡ÒÃÃÑº¿̃§¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹áÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
(EIA) «Öè§ËÒ¡¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºËÃ×Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·ÕèäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ÍÂ‹Ò§äÃ »ÃÐªÒª¹ÊÒÁÒÃ¶ 
µÔ´µ‹ÍÃ‡Í§àÃÕÂ¹à¢ŒÒÁÒä´Œâ´ÂµÃ§ ·Ñé§¡ÒÃÃ‡Í§àÃÕÂ¹¼‹Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁµÔ´µÒÁ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§, 
¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÇÅª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸Šã¹¾×é¹·Õè,  ÈÙ¹Â�»ÃÐÊÒ¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃã¹¾×é¹·Õè áÅÐª‹Í§·Ò§Í×è¹æ µÒÁ·Õè 
ÃÐºØäÇŒã¹àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õé

12. àÁ×èÍâ¤Ã§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇàÊÃç̈ ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�̈ Ò¡¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔã¹·‹ÍàÊŒ¹¹Õéà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ ??
 ÀÒ¤Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ·Ñé§ÀÒ¤¡ÒÃ¼ÅÔµ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò ÀÒ¤¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê‹§ áÅÐÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ¨ÐÁÕ 
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§µ‹Í·‹Í¡�Ò«Ï ¢¹Ò´àÅç¡à¾×èÍà¢ŒÒä»ãªŒã¹ÀÒ¤Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ â´Â »µ·. ãËŒ 
¤ÇÒÁÊ¤ÑÞ¡ÑºÀÒ¤¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê‹§áÅÐÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»š¹ËÅÑ¡ µÒÁ·ÕèÃÐºØã¹ª×èÍâ¤Ã§¡ÒÃ «Öè§¡ÒÃ 
´Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÒ§·‹Í¢¹Ò´àÅç¡ã¹Í¹Ò¤µ¡çµŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹º·ºÑÞÞÑµÔ¢Í§ÃÐàºÕÂº ¢ŒÍºÑ§¤Ñº 
áÅÐ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ
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13. ËÒ¡ÁÕÍØºÑµÔàËµØà¡Ố ¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ »µ·. ¨ÐÁÕÁÒµÃ¡ÒÃ Ù́áÅÍÂ‹Ò§äÃ áÅŒÇ¼ÙŒ·Õè 
ä Œ́ÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØ̈ Ðä Œ́ÃÑº¤‹Òª´àªÂËÃ×Í¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂÍÂ‹Ò§äÃ ??
 ¡�Ò«·ÕèÊ‹§¼‹Ò¹·‹Íã¹â¤Ã§¡ÒÃÏ ¹Õéà»š¹¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ (CNG,NGV) «Öè§à»š¹¡�Ò«·ÕèÁÕ¹éÓË¹Ñ¡àºÒ 
¡Ç‹ÒÍÒ¡ÒÈ ¨Ö§¨ÐÅÍÂÊÙ§¢Öé¹ÊÙ‹·ŒÍ§¿‡ÒàÁ×èÍÍÂÙ‹ã¹ÍÒ¡ÒÈ ´Ñ§¹Ñé¹àÁ×èÍà¡Ô´àËµØ¼Ô´»¡µÔ¨¹·ÓãËŒ¡�Ò«ÃÑèÇäËÅ 
ÍÍ¡ÁÒ¡�Ò«¨ÐäËÅÍÍ¡áÅÐÅÍÂÊÙ§¢Öé¹ â´ÂäÁ‹äËÅÂŒÍ¹¡ÅÑºä»ã¹·‹Í «Öè§ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕàËµØ¡ÒÃ³�äÁ‹¾Ö§ 
»ÃÐÊ§¤�µ‹Ò§æ¢Öé¹ ·Ò§ »µ·. ¨Ðà¢ŒÒÁÒ Ù́áÅáÅÐÃÐ§ÑºàËµØã¹·Ñ¹·Õ â´Âã¹ÃÐÂÐ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ‹̈ÒÂ¡�Ò«Ï »µ·. 
ÁÕ¡ÒÃ·Ó»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¤Ø ŒÁ¤ÃÍ§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµÒÁ¡®ËÁÒÂµ‹ÍªÕÇÔµáÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§ºØ¤¤Å 
ÀÒÂ¹Í¡·Õèä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ »µ·. ã¹Ç§à§Ô¹ 50 
ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ°Ï (»ÃÐÁÒ³ 1,500 ÅŒÒ¹ºÒ·) µ‹Í¡ÒÃà¡Ố ÍØºÑµÔàËµØáµ‹ÅÐ¤ÃÑé§ â´Â¾Ô̈ ÒÃ³Ò ‹̈ÒÂµÒÁ 
°Ò¹Ò¹ØÃÙ»¢Í§¼ÙŒ»ÃÐÊºàËµØ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶â·ÃµỐ µ‹Íä Œ́·ÕèËÁÒÂàÅ¢©Ø¡à©Ô¹ 1540 ËÃ×ÍµỐ µ‹Íä Œ́·ÕèÈÙ¹Â�» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ 
ÃÐºº·‹Íã¹¾×é¹·Õè¹Ñé¹æ ä Œ́â´ÂµÃ§ Ê‹Ç¹ã¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÇÒ§·‹Í¹Ñé¹·Ò§ »µ·. ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁÁÒµÃ¡ÒÃ 
Œ́Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂµ‹Ò§æ ·Õèä Œ́¡ÓË¹ ä́ÇŒã¹ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÂ‹Ò§à¤Ã†§¤ÃÑ́  ·Ñé§¹Õé·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ 

µÔ´µ‹ÍÃ‡Í§àÃÕÂ¹ËÃ×Íá¨Œ§àËµØµ‹Ò§æ ä´Œ·Ò§à̈ ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÁÇÅª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸Š áÅÐÈÙ¹Â�»ÃÐÊÒ¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ 
ã¹¾×é¹·ÕèµÒÁ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃµỐ µ‹Íã¹àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õé

14.  à¹×èÍ§¨Ò¡ºÒ§ª‹Ç§¢Í§á¹ÇÇÒ§·‹ÍÏ ÁÕá¹ÇÃ‡Ò¹¤ŒÒ áÅÐÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍÂÙ‹ÃÔÁ¶¹¹ ã¹¡ÒÃ 
¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÇÒ§·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ̈ Ö§ÍÒ¨Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¡ÒÃ¤ŒÒ¢ÒÂ¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Ò§â¤Ã§¡ÒÃÏ 
ÁÕá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ Ù́áÅ»̃ÞËÒ¹ÕéÍÂ‹Ò§äÃ ??   
 ËÅÑ§¨Ò¡·ÕèÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁä Œ́ÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ̈ Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ áÅÐ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒµÔáÅŒÇ ·Ò§ »µ·. ¨Ð·Ó¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ Ş̌áÅÐ Ñ́̈ »ÃÐªØÁÃÑº¿̃§ 
¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹ ã¹áµ‹ÅÐ¾×é¹·Õè¢Öé¹à¾×èÍªÕéá¨§ÁÒµÃ¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºáÅÐÇÔ̧ Õ¡‹ÍÊÃ‡Ò§µÒÁ·Õèä Œ́ÃÑºÍ¹ØÁÑµÔÁÒ 
¾Ã‡ÍÁ·Ñé§¢Í¤ÇÒÁàËç¹à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡»ÃÐªÒª¹µ‹Íá¼¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèãªŒ áÅÐá¹Ç·Ò§µ‹Ò§æ 
·Õèä Œ́¹ÓàÊ¹Íä» â´Âã¹¡Ã³Õ·Õè¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¡ÒÃ¤ŒÒ¢ÒÂ¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ àª‹¹ ¡ÒÃ¢Ǿ  
à»�´¼‹Ò¹Ë¹ŒÒÃ‡Ò¹¤ŒÒáÅŒÇÁÕ¼Å¡ÃÐ·º¨¹·ÓãËŒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¤ŒÒ¢ÒÂä´ŒáÅÐ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ  
àÊÕÂËÒÂµ‹ÍÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃ‡Ò§µ‹Ò§æ ã¹¾×é¹·Õè ·Ò§â¤Ã§¡ÒÃÏ ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃà̈ Ã¨ÒáÅÐ¾Ô̈ ÒÃ³Òª´àªÂãËŒ¼ÙŒ 
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà»š¹ÃÒÂ¡Ã³Õä» â´Âã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù¤×¹ÊÀÒ¾¾×é¹·Õè â¤Ã§¡ÒÃÏ¨Ð·Ó¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù áÅÐ 
¤×¹ÊÀÒ¾ãËŒã¡ÅŒà¤ÕÂ§ËÃ×ÍÁÕÊÀÒ¾·Õè́ Õ¢Öé¹¡Ç‹Òà ỐÁ ·Ñé§¹Õéã¹ª‹Ç§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§¨ÐÁÕ¡ÒÃµÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ 
µÔ´µÒÁ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÍÑ¹»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¼ÙŒ¹ÓªØÁª¹áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃã¹¾×é¹·Õèà¾×èÍà¢ŒÒÁÒª‹ÇÂµÔ´µÒÁ 
¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡‹ÍÊÃ‡Ò§áÅÐÃÑº¢ŒÍÃ‡Í§àÃÕÂ¹¨Ò¡»ÃÐªÒª¹à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ·Ó§Ò¹·Ñé§ËÁ ã́ËŒà»š¹ä» 
ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§áÅÐà»š¹¸ÃÃÁ
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15. à»š¹ä»ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ ·Õèã¹ª‹Ç§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ ·Ò§ »µ·. ¨ÐÁÕ¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹áÃ§§Ò¹ã¹¾×é¹·Õè ??
 ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§·Ò§ »µ·. ¨ÐÁÕ¡ÒÃ¹Óá¹Ç·Ò§´Ñ§¡Å‹ÒÇà¢ŒÒÁÒãªŒã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 
«Öè§â´Â»¡µÔáÅŒÇ¼ÙŒÃÑºàËÁÒ·Õè´Óà¹Ô¹§Ò¹ãËŒ »µ·. ¹Ñé¹¨ÐÁÕ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨ŒÒ§§Ò¹ºØ¤¤Åã¹¾×é¹·ÕèµÒÁ 
¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§§Ò¹ áÅÐ·ÕÁ§Ò¹¡‹ÍÊÃ‡Ò§¢Í§ »µ·. ·ÕèÅ§¾×é¹·ÕèÁÒ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡‹ÍÊÃ‡Ò§ÂÑ§ÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂ 
ã¹¡ÒÃÊÃ‡Ò§ÃÒÂä Œ́ãËŒ¡Ñº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¤ŒÒ¢ÒÂã¹¾×é¹·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒµ‹Ò§æ ÍÕ¡ Œ́ÇÂ

16. àÃÒÊÒÁÒÃ¶ÊÑ§à¡µá¹Ç·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔÇ‹ÒÍÂÙ‹ºÃÔàÇ³ã´ ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ ??
 ÊÒÁÒÃ¶ÊÑ§à¡µºÃÔàÇ³·ÕèÁÕ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«Ïä´Œ¨Ò¡»‡ÒÂàµ×Í¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊÕàËÅ×Í§·ÕèÍÂÙ‹µÅÍ´      
á¹ÇËÅÑ§·‹Íº¹¾×é¹´Ô¹·Ø¡æ 100 àÁµÃ «Öè§¨ÐÃÐºØËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�©Ø¡à©Ô¹ 1540 µÔ´µ‹Íä´ŒµÅÍ´ 
24 ªÑèÇâÁ§ ¾Ã‡ÍÁ¡ÑºËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�¢Í§Ë¹‹ÇÂ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¾×é¹·ÕèäÇŒã¹»‡ÒÂ´ŒÇÂ «Öè§¡ÒÃÇÒ§ 
·‹Íã¹á¹Ç¶¹¹º¹ ËÅÑ§·‹ÍãµŒ´Ô¹¨ÐÁÕá¹Çà·»»‡ÒÂàµ×Í¹áÅÐá¼‹¹¤Í¹¡ÃÕµ Slab ½˜§ÍÂÙ‹à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ 
ÍØºÑµÔàËµØ¨Ò¡¡ÒÃ¢Ø´à̈ ÒÐµ‹Ò§æ 

17. à¹×èÍ§¨Ò¡á¹Ç·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÍÂÙ‹ã¹à¢µ·Ò§ËÅÇ§ËÁÒÂàÅ¢ 2 (¶.ÁÔµÃÀÒ¾) 
«Öè§ÍÒ¨ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ãã¹ª‹Ç§¡‹ÍÊÃ‡Ò§ ·Ò§â¤Ã§¡ÒÃÏ ÁÕá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»˜ÞËÒ¹Õé 
ÍÂ‹Ò§äÃ??
 ¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã†ÇÁ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ·Ò§ »µ·. ä´Œ·ÃÒº¶Ö§¤ÇÒÁÊ¤ÑÞ¢Í§ 
»˜ÞËÒ¨ÃÒ¨Ãã¹¶¹¹ÁÔµÃÀÒ¾ â´Âä´ŒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº 
Œ́Ò¹¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã ä Œ́á¡‹ µÓÃÇ¨áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§ã¹¾×é¹·Õè à¾×èÍ¢Í¤Óá¹Ð¹Óã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´ 

ÁÒµÃ¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ãã¹ª‹Ç§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ «Öè§ÁÕËÅÒÂ»ÃÐ¡ÒÃ àª‹¹ ÁÕ»‡ÒÂàµ×Í¹¾×é¹·Õè 
¡‹ÍÊÃ‡Ò§·ÕèÁÍ§àËç¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ªÑ´à̈ ¹ ËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�ã¹ª‹Ç§àÇÅÒàÃ†§´‹Ç¹ ¡ÒÃÍºÃÁ 
áÅÐ¤Çº¤ØÁ¾¹Ñ¡§Ò¹ãËŒ» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¡®ÃÐàºÕÂºµ‹Ò§æ ÍÂ‹Ò§à¤Ã†§¤ÃÑ́   ¡ÒÃ Ñ́̈ ÇÒ§à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃÍØ»¡Ã³� 
ãËŒà»š¹ÃÐàºÕÂºµÒÁà¢µ¾×é¹·Õè·Õè¨Ñ ä́ÇŒ ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¹éÓË¹Ñ¡ºÃÃ·Ø¡ ¡ÒÃ»�´¤ÅØÁÊÔè§¢Í§·ÕèºÃÃ·Ø¡ 
¡ÒÃ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¼ÔÇ¶¹¹ ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹à̈ ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã ¡ÒÃ¨Ñ´ 
·Ó·Ò§àºÕèÂ§ªÑèÇ¤ÃÒÇËÃ×Íá¼‹¹àËÅç¡¾Ò´¼‹Ò¹ãËŒ¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã´Óà¹Ô¹ä»ä´Œ¡Ã³Õ¡‹ÍÊÃ‡Ò§¡Õ´¢ÇÒ§·Ò§à¢ŒÒ
ÍÍ¡¢Í§»ÃÐªÒª¹ ËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ã¹ª‹Ç§à·È¡ÒÅáÅÐÇÑ¹ËÂØ´µ‹Íà¹×èÍ§ËÅÒÂÇÑ¹ ¾ÂÒÂÒÁ»�´ 
¡Ñé¹¡ÒÃ¨ÃÒ¨ÃãËŒ¹ŒÍÂ·ÕèÊǾ  à»š¹µŒ¹ «Öè§â¤Ã§¡ÒÃÏ ä Œ́áº‹§¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÍÍ¡à»š¹ª‹Ç§æ ·ÓãËŒÁÕ¼Å¡ÃÐ·º 
µ‹Í¡ÒÃ¨ÃÒ¨ÃµÅÍ´á¹Ç·‹Í¹ŒÍÂÅ§ áÅÐÍÍ¡áººÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÒ§·‹ÍãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊÀÒ¾¾×é¹·Õè áÅÐ 
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§»ÃÐªÒª¹à¾×èÍãËŒà¡Ô´¼Å¡ÃÐ·º¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´ â´Â¡‹Í¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃ‡Ò§¨Ð»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸Š 
áÅÐ¨Ñ´»ÃÐªØÁÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ã¹¾×é¹·Õèà¾×èÍªÕéá¨§ÁÒµÃ¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºÏ ÇÔ¸Õ¡‹ÍÊÃ‡Ò§ á¼¹§Ò¹ 
ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèãªŒ¾Ã‡ÍÁ·Ñé§¢Í¤Óá¹Ð¹Ó¨Ò¡»ÃÐªÒª¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ áÅÐàÁ×èÍ¡‹ÍÊÃ‡Ò§áÅŒÇàÊÃç¨¨Ð·Ó¡ÒÃ 
¤×¹ÊÀÒ¾ãËŒ¶¹¹¡ÅÑºÊÙ‹ÊÀÒ¾à´ÔÁÍÂ‹Ò§àÃçÇ·ÕèÊØ´ «Öè§ËÒ¡ÁÕ¢ŒÍá¹Ð¹Óã´æ ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Íâ¤Ã§¡ÒÃÏ 
ä´ŒµÒÁª‹Í§·Ò§·ÕèÃÐºØäÇŒã¹àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õé
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·ÓäÁ..
µŒÍ§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ?

¨Ò¡·Õè¹ÔÂÁãªŒ¹éÓÁÑ¹´Ôºà»š¹¾ÅÑ§§Ò¹ËÅÑ¡ÁÒ 
à¹Ôè¹¹Ò¹ »˜¨¨ØºÑ¹ ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔàÃÔèÁä´ŒÃÑº 
¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡ËÅÒÂ»ÃÐà·È·Ñ èÇâÅ¡ 
ÃÇÁ¶Ö§»ÃÐà·Èä·Â ¤Ò´¡ÒÃ³�Ç‹ÒÍÕ¡ 20 »‚ 
¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ̈ Ðà»š¹¾ÅÑ§§Ò¹·ÕèÁÕ 
º·ºÒ·à¾ÔèÁ¢Öé¹ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊ¤ÑÞà»š¹ÍÑ¹ Ñ́º 2 
¢Í§âÅ¡ÃÍ§¨Ò¡¹éÓÁÑ¹ Œ́ÇÂàËµØ¼Åµ‹Ò§æ Ñ́§¹Õé

à»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
à¾ÃÒÐ»Å‹ÍÂÁÅ¾ÔÉ¹ŒÍÂ¡Ç‹Òàª× éÍà¾ÅÔ§»�âµÃàÅÕÂÁ»ÃÐàÀ·Í×è¹æ 
«Öè§àËÁÒÐ¡ÑºâÅ¡»˜¨¨ØºÑ¹·ÕèµÃÐË¹Ñ¡àÃ×èÍ§ÀÒÇÐâÅ¡Ã‡Í¹ áÅÐÃÐºº 
àÈÃÉ°¡Ô¨áºº Low Carbon

ÁÕà¾ÕÂ§¾Í·ÑèÇâÅ¡
¢³Ð·Õè¹éÓÁÑ¹ ỐºÁṎ Ó¹Ç¹¹ŒÍÂÅ§àÃ×èÍÂæ ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔÂÑ§ÁÕ»ÃÔÁÒ³ 
ÊÃÍ§·Õè¤Œ¹¾ºáÅŒÇ·ÑèÇâÅ¡ã¹ÃÐ Ñ́º·Õèà¾ÕÂ§¾Íµ‹Í¡ÒÃãªŒä»ÍÕ¡ 100 »‚ 
·Ñé§¹ÕéÂÑ§äÁ‹¹ÑºÃÇÁ»ÃÔÁÒ³¡�Ò«·Õèá·Ã¡ÍÂÙ‹µÒÁªÑé¹ËÔ¹ËÃ×Í¶‹Ò¹ËÔ¹ 
(Unconventional Gas) «Öè§àÃÔèÁ¹Ó¢Öé¹ÁÒãªŒä Œ́áÅŒÇà¾ÃÒÐà·¤â¹âÅÂÕ 
¾Ñ²¹Ò¢Öé¹¡Ç‹ÒÍ Ṍµ

ÃÒ¤Òá¢‹§¢Ñ¹ä´Œ
à¹×èÍ§¨Ò¡ÃÒ¤Ò¹éÓÁÑ¹ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹ áÅÐÁÕá¹Çâ¹ŒÁ¨ÐÊÙ§¢Öé¹àÃ×èÍÂæ 
¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ̈ Ö§à»š¹¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§«Öè§ÁÕÃÒ¤Ò·Õè¶Ù¡¡Ç‹Ò 
¹éÓÁÑ¹ áÅÐàª×éÍà¾ÅÔ§»�âµÃàÅÕÂÁª¹Ô´Í×è¹æ ÂÑ§µŒ¹·Ø¹ÊÙ§ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ 
¹ÓÁÒãªŒ¨ÃÔ§ã¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ�ä´Œ



ËÒ¡»ÃÐªÒª¹µŒÍ§¡ÒÃÃ†ÇÁáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
ËÃ×ÍµŒÍ§¡ÒÃ·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅâ¤Ã§¡ÒÃÏà¾ÔèÁàµÔÁ ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Í
Ê‹Ç¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÁÇÅª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸Š
¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
ºÃÔÉÑ· »µ·. ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
555 ¶.ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔµ á¢Ç§ ¨µØ¨Ñ¡Ã 
à¢µ ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900
www.pttplc.com
E - Mail : gasproject@pttplc.com
â·ÃÈÑ¾·� : 02-537-2079
â·ÃÊÒÃ : 02-537-1540

ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒµÔ´µ‹Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹
¹ÒÂ¡Äµ¹ÑÂ Ä¡É�ÊÁºÙÃ³�ÈÔÃÔ 084-387-3743
¹ÒÂ»�ÂºØµÃ â¾¸Ôì¾ÃÁÈÃÕ  089-907-6006
¹Ò§ÊÒÇ³Ñ¯°Ô¡Ò ÍÀÔÃÑ¡É�âÂ¸Ô¹ 081-901-2002

ÈÙ¹Â�»ÃÐÊÒ¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÏ ã¹¾×é¹·Õè
179/7/8 ¶.ÁÔµÃÀÒ¾ ËÁÙ‹ 6 ºŒÒ¹ÊÃÐÁâ¹ÃÒË�
µ. â¤¡¡ÃÇ´ Í. àÁ×Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30280
â·ÃÈÑ¾·� : 044-305-642
â·ÃÊÒÃ : 044-305-650
176/54 ¶.ÁÔµÃÀÒ¾  ËÁÙ‹18 ºŒÒ¹µÅÒ´¹ŒÍÂË¹‹Ò
µ.»Ò¡ª‹Í§ Í.»Ò¡ª‹Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30130
â·ÃÈÑ¾·�: 089-7771036, 083-5409411

·Ò§ »µ·. ÂÔ¹ ṌÃÑº¿̃§¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð ¡ÃØ³ÒµỐ µ‹Í  

ÊÐ
¾Ò

¹Å
ÍÂ

ÊÐ
¾Ò

¹Å
ÍÂ

¶¹¹ÁÔµÃÀÒ¾ (·Ò§ËÅÇ§ÊÒÂ·Õè 2)

¡Á.
133

¡Á.
132

¡Á.
132+400

¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ

¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ÁØè§Ë¹éÒáÂ¡ÊÕ¤ÔéÇ

Ê¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éÓÁÑ¹ »µ·.

à·ÈºÒÅµÓºÅâ¤¡¡ÃÇ´ Ã¾.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ÈÙ¹Âì»ÃÐÊÒ¹§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ·èÍÊè§
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ

ºÃÔÉÑ· CP ÍÕÊÒ¹ ¨Ó¡Ñ´

Ã¾

    
ÊÐ¾

Ò¹
¡Å

ÑºÃ
¶

á¼¹·ÕèÈÙ¹Âì»ÃÐÊÒ¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ·èÍÊè§¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒÏ

¡Á.
55

¡Á. ¡Á.

¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ÈÙ¹Âì»ÃÐÊÒ¹§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ·èÍÊè§
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ

ºéÒ¹äÃè¡Òá¿ à¨êÎÇ§ Premium Outlet

McDonald’s & Market Village LOTUS

Home Pro

¶¹¹ÁÔµÃÀÒ¾ (·Ò§ËÅÇ§ÊÒÂ·Õè 2)

¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ

55+400 56

á¼¹·ÕèÈÙ¹Âì»ÃÐÊÒ¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ·èÍÊè§¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒÏ

ÊÐ
¾Ò

¹Å
ÍÂ

á¼¹·ÕèÈÙ¹Â�»ÃÐÊÒ¹§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒÏ

á¼¹·ÕèÈÙ¹Âì»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ 1 á¼¹·ÕèÈÙ¹Âì»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ 2

“ Ǿ̈ »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ Ş̌¢ŒÍÁÙÅâ¤Ã§¡ÒÃÏ 
áÅÐÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèÍÂÙ‹ã¡ÅŒ 
ºŒÒ¹·‹Ò¹·Ñé§ËÁ´¡Ç‹Ò 50 ¨Ø´”
·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÒÁ¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§æ ¾Ã‡ÍÁ·Ñé§àÊ¹Í 
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹µ‹Íâ¤Ã§¡ÒÃÏ ä´Œ â´Âà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¨Ð 
ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍ¤Ô´àËç¹·Ø¡ 2 ÊÑ»´ÒË�

¨Ø´ÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§»ÃÐªÒª¹à¾ÔèÁ



โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก 

นครราชสีมา (ระยะที่2)
(เพื่อขยายโอกาสใชพลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนสง

และอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง)



 จากภาวะความผันผวนของราคาน้ำมันดิบของตลาดโลก และแนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 

สงผลทำใหความตองการกาซธรรมชาติของประเทศ ในภาคการผลิตกระแสไฟฟา ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคคมนาคมเพิ่มสูงขึ้น ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเรื่องการทบทวนแผนแมบทระบบทอสง 

กาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ที่กำหนดให ปตท. ตองทำการ 

ทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซฯฉบับดังกลาว ใหมีความสอดคลองกับแผนการจัดหากาซฯ รวมทั้งให 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุนขยายระบบทอสงกาซฯ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมีมติเห็นชอบ 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 โดยใหขยายโครงขายระบบทอสงกาซฯ บนบก นครราชสีมา จากสถานี 

ควบคุมกาซฯ วังนอย-แกงคอยที่ 5 (WK#5) อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ไปยังบริเวณพื้นที่อำเภอ 

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 จากการลงพื้นที่ดำเนินกระบวนการมีสวนรวมและศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่ผานมา 

พบวา ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีลักษณะชุมชนที่หนาแนน และมีโครงการภาครัฐในการพัฒนา 

พื้นที่หลายโครงการ ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินโครงการฯ มีความครอบคลุม สอดคลองและสรางประโยชน 

สูงสุดใหแกประชาชนในพื้นที่โดยมีผลกระทบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ตามเจตนารมณ 

ของมติคณะรัฐมนตรี ทาง ปตท. จึงไดแบงการดำเนินโครงการออกเปน 2 ระยะ โดยมีการดำเนินงาน 

ควบคูกันไป โดยไดรับมติเห็นชอบในแนวทางดังกลาวจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 

ในแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับท่ี 3 พ.ศ.2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 2 ซ่ึงเห็นชอบ 

ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) วันที่ 4 ตุลาคม 2555

   àËµØ¼ÅáÅÐ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

สรางความมั่นคงดานการผลิตไฟฟา

เพื่อสรางเสถียรภาพความมั่นคงทางดาน 
พลังงานไฟฟาในเขตภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือในอนาคต

เพิ่มความสะดวกแกประชาชน

ในการใชบริการ NGV

สถานี NGV ลูกที่มีอยูอาจเปลี่ยนเปน    
สถานีในแนวทอ
เพิ่มโอกาสการสรางสถานี NGV 
ในพื้นที่ที่แนวทอพาดผาน
ลดการขนสงทางรถบรรทุก

สงเสริมการใชพลังงานที่ตนทุนต่ำ 

และสะอาดเพื่อลดมลพิษ

เขตประกอบการอ ุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดนครราชสีมา
บ. เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จำกัด
โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ในพื้นที่

เพื่อสรางความมั่นคงทางดานพลังงานและรองรับการขยายตัวของความตองการใชกาซธรรมชาติ ในภาคสวนตางๆ



   ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´â¤Ã§¡ÒÃ

มาตรฐานการออกแบบ    มาตรฐานสากลทางวิศวกรรมของสหรัฐอเมริกา (ASME B 31.8)   

งบลงทุนของโครงการ    โดยเจาของโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑหลัก     กาซธรรมชาติ (Pipeline Natural Gas)

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา    รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนววางทอฯ ของโครงการ

ช่ือโครงการ โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะท่ี 2  
(เพ่ือขยายโอกาส ใชพลังงานสะอาด และลดมลภาวะในภาคขนสงและอุตสาหกรรม  
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง) 

วิธีการกอสราง วิธีขุดเปด (Open Cut) 
วิธีดันลอด (Boring) 

สาระสำคัญ วางทอสงกาซธรรมชาติ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 น้ิว โดยมีจุดเร่ิมตนจากระบบ 
ทอสงกาซฯ ภายในสถานีควบคุมกาซฯท่ี 7 ของระบบทอสงกาซธรรมชาติ บนบก 
นครราชสีมา (ระยะท่ี 1) บริเวณ กม.127 ทางหลวงหมายเลข 2 ตัดกับทางหลวง 
หมายเลข 290 อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา และวางทอสงกาซธรรมชาติขนาด 
เสนผานศูนยกลาง 28 น้ิว ไปส้ินสุดท่ีสถานีควบคุมกาซฯท่ี 10 บริเวณ กิโลเมตรท่ี 
13+100 ทางหลวงหมายเลข 224 อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา รวมระยะทาง 
ประมาณ 33 กิโลเมตร 

การเปล่ียนแปลง 

รายละเอียดโครงการ

กรมทางหลวงมีแผนดำเนินโครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ดานทิศใต 
ตอนท่ี 2 โดยไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน 
เพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา 
ตอนบานหนองไทร–บานหนองบัวศาลา พ.ศ.2559  ซึ่งพื้นที่ดำเนินโครงการ 
ดังกลาวอยูใกลกับโครงการทอสงกาซฯ บนบก นครราชสีมา ระยะท่ี 2 ของ ปตท.  
ดังนั้น ปตท. จึงพิจารณาทบทวนแนววางทอสงกาซธรรมชาติของโครงการชวง 
KP129 ถึงสถานีควบคุมกาซฯ ที ่ 10 ระยะทางประมาณ 26.4 กิโลเมตร 
โดยใชพื้นที่ตามแนวถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ดานทิศใต ตอนที่ 2 
เพื่อลดผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินของชุมชน เนื่องจากระยะวางทอสั้นลง 
และสามารถขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติตามแนวเสนทางคมนาคม 
สายใหม โดยภายหลังการทบทวน มีระยะทางวางทอ ประมาณ 15 กิโลเมตร

ประเภทโครงการ ระบบขนสงกาซธรรมชาติทางทอ



á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ·‹ÍÊ‹§¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔº¹º¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ (ÃÐÂÐ·Õè 2)

หมายเหตุ - ไดรับความเห็นชอบ รายงานการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
โครงการทอสง กาซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่ 2  ครั้งที่ 2 แลว 

การเผยแพรขอมูลและกระบวนการมีสวนรวม 
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

การศึกษาและจัดทำรายการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (อีไอเอ) และเสนอตอหนวยงาน 
ราชการที่เกี่ยวของ จนไดรับความเห็นชอบ

งานออกแบบทางวิศวกรรม งานวางทอสงกาซฯ 
และทดสอบระบบ (Commissioning)

การขอทบทวนรายละเอียดโครงการในรายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 
ทอสงกาซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะท่ี 2 
(เปลี่ยนแปลงแนววางทอชวง KP129 ถึงสถานี 
ควบคุมกาซฯ ที่ 10) และเสนอตอหนวยงาน 
ราชการที่เกี่ยวของ จนไดรับความเห็นชอบ

กิจกรรม / ไตรมาส
2556-2558 2559 2560 2561

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

- งานออกแบบทางวิศวกรรม 

- งานกอสรางและวางระบบทอสงกาซฯ

- งานทดสอบระบบจายกาซฯ (Commissioning)

งานจายกาซฯ เขาสูระบบ (ระยะดำเนินการ)

Ê¶Ò¹Ðâ¤Ã§¡ÒÃ ³ »‚ 2561 ระบบโครงขาย
ทอสงกาซธรรมชาติเดิม พื้นที่จังหวัดสระบุรี

พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เริ่มกอสราง : ไตรมาสที่ 2 ป 2560
แลวเสร็จ : ไตรมาสที่ 4 ป 2561

ระยะที่ 2 : 33 กิโลเมตร

มวกเหล็ก

แกงคอย

ปากชอง

สีคิ ้ว

สูงเนิน

เมือง

ระยะที่ 1 : 112 กิโลเมตร 

สถานีควบคุมความดัน
WK.5 อ.แกงคอย จ.สระบุรี 

จุดเริ่มตนบริเวณ 
กม.15+750 

ของทางหลวงหมายเลข 2

จุดเริ่มตนพื้นที่ สถานีควบคุมกาซฯที 7 
บริเวณ กม.127 ถนนมิตรภาพ 

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จุดสิ้นสุดพื้นที่ สถานีควบคุมกาซฯที 10
บริเวณ กม.13+100 

ของทางหลวง หมายเลข 224

á¹Ç¡ÒÃÇÒ§·‹Í
ในเขตทางหลวงหมายเลข  2 
ถนนมิตรภาพดานขวามือ 
หากขับรถมุงหนาเขาจังหวัด 
นครราชสีมา

á¹Ç¡ÒÃÇÒ§·‹Í
สวนที่ 1 (18 กม. แรก)
- ในเขตทางหลวงหมายเลข 290
สวนที่ 2 (ประมาณ 15 กม.)
ทบทวนแนววางทอโดยใชพื ้นที ่ 
ตามแนวถนนวงแหวนรอบเมือง 
นครราชสีมา ดานทิศใต ตอนที่ 2

¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ

ดำเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ
สวนที่ 1
อยูในระยะหลังการกอสราง
สวนที่ 2
อยูระหวางการกอสรัาง

 (สวนที่ 1) อยูในชวงระยะหลังการกอสราง ซึ่งเปนการปรับคืน 
สภาพพื้นที่แนวทอในพื้นที่เขตทางหลวงหมายเลข 290 ระยะทางประมาณ 
18 กิโลเมตร (สวนที่ 2) อยูระหวางการกอสราง ตามแนวถนนวงแหวน 
รอบเมืองนครราชสีมา ดานทิศใต ตอนท่ี 2 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
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จังหวัด อำเภอ หมูที่เทศบาล / ตำบล หมูบาน / ชุมชน

นครราชสีมา

โชคชัย

ปกธงชัย

เมือง

สูงเนิน อบต.นากลาง

เทศบาลตำบลสุรนารี

เทศบาลตำบลไชยมงคล

อบต.ธงชัยเหนือ

เทศบาลตำบล

เมืองใหมโคกกรวด

อบต.หนองบัวศาลา

อบต.ทาอาง

อบต.ดานเกวียน

3 เทศบาล 5 อบต. 23 หมูบาน1 จังหวัด 4 อำเภอ

บานหวยตะครอ
บานนากลาง

บานนากลางสามัคคี
บานนากลางพัฒนา
บานโปงแมลงวัน
บานหนองรังกา
บานหนองกุง
บานโปงดินสอ

บานโกรกเดือนหา
บานสะพานหิน
บานไชยมงคล

บานหนองพลวงใหญ
บานหนองไทร

บานหนองบัวศาลา
บานอางหนองแหน

บานหนองโสมง
บานพันธสงวน
บานหวยดินดำ

บานอางหินเหนือ
บานทาอาง

บานหนองเสาเดียว
บานหนองเสาเดียวใหมพัฒนา

บานหนองสระธาร

3
5
8
9
5
12
13
15
7
8
1
3
5
4
5
6
3
11
15
6
7
10

10



 ขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการกำหนดพื้นที่ศึกษาครอบคลุมระยะ 
อยางนอยดานละ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวทอสงกาซธรรมชาติของโครงการ โดยมีขอบเขต 
และแนวทางการศึกษา ดังนี้

มาตรการปองกันและการแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยสังเขป
ระยะกอสราง

- ไมเปดหนาดินพรอมกันตลอดแนว และเมื่อวางทอแลวเสร็จใหฝงกลบทันที

- ฉีดพรมน้ำเพื่อควบคุม และลดฝุนละอองจากการกอสราง

- ปองกันเศษดิน เศษโคลน หรือทรายที่ติดลอรถกอนนำรถออกจากพื้นที่กอสราง

- ควบคุมความเร็วรถบรรทุกวัสดุกอสรางไมใหเกินจากที่กฎหมายกำหนด

- ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนตใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงานอยูเสมอ

- แจงแผนการกอสรางใหชุมชนไดรับทราบลวงหนา เมื่อตองมีการทำงานที่กอใหเกิดเสียงดัง

- กำหนดกิจกรรมท่ีมีเสียงดังใหดำเนินการในเวลากลางวัน เพ่ือลดผลกระทบเร่ือง เสียงรบกวน

- การเดินเครื่องจักรหนักใหเรงดำเนินการใหเสร็จโดยเร็ว และตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร  

  เครื่องยนต ใหอยูในสภาพดี และพรอมใชงานเสมอ

- จัดใหมีรั้วกั้นบริเวณพื้นที่กอสราง และติดตั้งแผงกั้นเสียงชั่วคราวในบริเวณบอสงที่ตั้งอยู                                             

  ใกลกับพื้นที่ออนไหวในระยะประชิด

- การขุดเปดในพื้นที่การเกษตร ตองแยกหนาดินออกจากดินชั้นลาง และเมื่อฝงกลบ 

  ตองใชดินชั้นลางกลบกอนแลวตามดวยหนาดิน 

- ติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณปองกันดินถลมในบริเวณพื้นที่ที่มีดินออน เชน กำแพง

  กั้นดินเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- หลังฝงกลบแลวเสร็จตองปรับสภาพพื้นที่แนวทอใหอยูในสภาพเดิม 

ดานคุณภาพอากาศ

ดานเสียงรบกวน

ดานดิน และการชะลางพังทลายของดิน



- แจงแผนการกอสรางใหชุมชนไดรับทราบลวงหนา เมื่อตองมีการทำงานที่กอใหเกิดเสียงดัง

- กำหนดกิจกรรมท่ีมีเสียงดังใหดำเนินการในเวลากลางวัน เพ่ือลดผลกระทบเร่ือง เสียงรบกวน

- การเดินเครื่องจักรหนักใหเรงดำเนินการใหเสร็จโดยเร็ว และตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร  

  เครื่องยนต ใหอยูในสภาพดี และพรอมใชงานเสมอ

- จัดใหมีรั้วกั้นบริเวณพื้นที่กอสราง และติดตั้งแผงกั้นเสียงชั่วคราวในบริเวณบอสงที่ตั้งอยู                                             

  ใกลกับพื้นที่ออนไหวในระยะประชิด

- ปรับคืนสภาพพื้นที่ ตลอดจนซอมแซมบูรณะพื้นที่หลังการวางทอแลวเสร็จโดยเร็ว

- กำหนดแผนงานกอสรางในแตละพื้นที่ใหสอดคลองกันในแตละกิจกรรม โดยไมเปด

  หนาดินพรอมกันตลอดแนวกอสราง และแจงแผนงานดังกลาวใหประชาชนรับทราบ

  กอนการดำเนินงาน

- หามทิ้งขยะ หรือเศษวัสดุกอสรางตลอดจนน้ำลางจากการบำรุงรักษา และซอมแซม

  อุปกรณเครื่องมือ และเครื่องจักรลงในแหลงน้ำโดยเด็ดขาด

- จัดใหมีหองสุขาบริการตามความเหมาะสม และเพียงพอกับจำนวนคนงานในพ้ืนท่ีน้ันๆ 

  และหามระบายของเสียใดๆกอนการบำบัดอยางมีประสิทธิภาพลงสูแหลงน้ำ

- หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุอุปกรณในชั่วโมงเรงดวนบนถนนที่มีการจราจรหนาแนน

- ถนนสายยอยที่วางทอดวยวิธีการขุดเปดตองจัดทำทางเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 

  หรือมีแผนเหล็กวางพาดผานไมใหปดกั้นการจราจร และแจงแผนการกอสราง 

  ลวงหนา เพื่อใหผูขับขี่วางแผนการเดินทางสัญจร 

- จัดใหมีปาย หรือสัญญาณเตือนที่เห็นไดชัดเจนทั้งเวลากลางวัน และเวลากลางคืน 

  ทั้งสองดานกอนถึงพื้นที่กอสราง

- หากผิวการจราจรในการขนสงชำรุดเสียหายตองทำการซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม

  โดยเร็ว

- อบรม และควบคุมพนักงานขับรถใหปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด รวมทั้งวาง 

เครื่องจักรหรือวัสดุกอสรางใหเปนระเบียบในเขตกอสราง 

มาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบจากการทดสอบทอดวยแรงดันน้ำ

- ติดตั้งตะแกรงดักเศษขยะ และของแข็งที่ปนเปอนมากับน้ำ และรวบรวมเศษขยะ   

  หรือของแข็งปนเปอนไปกำจัดดวยวิธีการที่เหมาะสม

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำกอนที่จะระบายทิ้ง ภายหลังการทำการทดสอบทอดวย  

  แรงดัน น้ำเพื่อใหมั่นใจวาน้ำที่ระบายทิ้งเปนไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

ดานคุณภาพน้ำผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ำ

ดานการคมนาคมขนสง

มาตรการปองกันและการแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยสังเขป (ตอ)
ระยะกอสราง



- ออกแบบ และกอสรางระบบทอกาซตามมาตรฐานสากล และมีความปลอดภัยใน

  ทุกขั้นตอน

- ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลใหเหมาะสมกับประเภทงาน 

  และตองผานการอบรมดานความปลอดภัย และขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม

- จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน 

- กั้นเขตบริเวณพื้นที่กอสราง พรอมติดตั้งปายเตือนความปลอดภัยใหเห็นอยางชัดเจน 

- กอนการปฏิบัติงานใดๆในบริเวณระบบทอสงกาซธรรมชาติ หรือระบบสาธารณูปโภค 

  อื่นๆ จะตองมีการตรวจสอบและยืนยันตำแหนงกอนรวมทั้งจะตองปฏิบัติตาม 

  ขอกำหนด ดานความปลอดภัยของแตละหนวยงานอยางเครงครัด

- กำหนดกฎระเบียบตางๆ สำหรับไวกำกับดูแล และควบคุมความประพฤติสำหรับคนงาน 

  เพื่อปองกันปญหาการทะเลาะวิวาท และความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางคนงาน 

  กอสรางและคนในพื้นที่

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดานการจัดการของเสีย

ดานการรับเร่ืองรองเรียนและติดตามตรวจสอบแกไขปญหา

มาตรการปองกันและการแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยสังเขป (ตอ)
ระยะกอสราง

- จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับขยะท่ีเกิดข้ึน และประสานงานกับ 

  หนวยงานในทองท่ีใหเขามาเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตอไป

- เศษวัสดุจากการกอสรางตองดำเนินการจัดเก็บ และกำจัดอยางถูกวิธี

- ของเสียอันตรายตองเก็บแยกออกจากของเสียท่ัวไป และรวบรวมใหหนวยงานท่ีไดรับ 

  อนุญาตในการกำจัดท่ีถูกตองตอไป รวมท้ังมีการติดตามตรวจสอบท่ีชัดเจน

- นำโคลนเบนโทไนตท่ีเหลือจากการเจาะลอดไปกำจัดโดยประสานงาน และขออนุญาตกับ

  หนวยงานทองถ่ินหรือเจาของพ้ืนท่ีในการกำจัดตอไป

- จัดต้ังศูนย / เจาหนาท่ีเพ่ือดูแล ประสานงาน แกปญหาและรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับ 

  ความเดือดรอนท่ีไดรับจากการกอสรางโครงการของชุมชน และเรงแกไขปญหาความ 

  เดือดรอนดังกลาวโดยเร็ว

- ติดตามตรวจสอบปญหาเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนอยางตอเน่ืองพรอมสรุป และรายงานผล 

  ใหหนวยงานทองถ่ินท่ีผูรองเรียนอยูรับทราบเปนลายลักษณอักษร



มาตรการปองกันและการแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยสังเขป (ตอ)
ระยะกอสราง

- สรางความสัมพันธที่ดี ประสานงานกับองคกร / หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และ 

  เอกชน และผูนำชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อสรางความสัมพันธอันดี และหารือถึงแนวทาง

  การลดผลกระทบ และประสานความรวมมือในระยะกอสราง

- ดำเนินการประชาสัมพันธโครงการ และแจงแผนงานใหครอบคลุม และทั่วถึงทุกกลุม  

  เปาหมายที่เกี่ยวของกอนการดำเนินงานกอสรางในพื้นที่นั้นๆ

- จัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับชุมชน เชน การจัดทัศนศึกษาระบบ  

  ควบคุมความปลอดภัยของทอกาซ (SCADA) ตลอดจนการจัดทำเอกสารเผยแพร

  ในรูปของแผนพับ จดหมายขาว เพื่อใหความรูแกประชาชนอยางตอเนื่องและทั่วถึง

- ประสานงานกับผูนำชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการใหความชวยเหลือสนับสนุน  

  และแกไขปญหาใหกับบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการกอสรางทอสงกาซฯ

- จัดใหมีระบบประกันภัยสาธารณะคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิต 

  และทรัพยสิน จากการกอสรางทอกาซฯ   

ดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน

กิจกรรมศึกษาดูงาน ในธุรกิจตางๆ ของ ปตท.

การจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม



- จัดใหมีการอบรมใหความรูทางดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอยางเหมาะสม   

  แกพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชกาซฯ

- กำหนดใหมีการปองกัน และควบคุมการเกิดอุบัติเหตุกรณีกาซรั่ว และการลุกไหม

  จากกาซรั่ว

- กำหนดใหมีการเตรียมความพรอม และการปฏิบัติงานกรณีเกิดการรั่วไหลของกาซฯ

- จัดเตรียมความพรอมดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยสำหรับพนักงานปฏิบัติงาน 

  เชน การซอมแผนฉุกเฉิน จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เปนตน

- จัดใหมีการรายงานอุบัติเหตุ โดยพนักงานที่เปนผูประสบเหตุ หรือพบเหตุการณ 

  มีหนาที่เขียนรายงานอุบัติเหตุ / อุบัติการณ แจงใหผูบังคับบัญชาตามสายงาน และ 

  หนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบไดทันที

- สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนใกลเคียง และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตางๆ 

  ของชุมชนหรือหนวยงานในพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม เชน การรวมกิจกรรมตามเทศกาล 

  ประเพณีวันสำคัญของชุมชน การสนับสนุนดานการกีฬา ดานการศึกษา 

  ดานสาธารณสุข และสาธารณประโยชนตางๆ

- สงเสริมการมีสวนรวมดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม สงเสริมการสรางองคความรูของ  

  ชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน 

  และเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นในดานตางๆ อยางยั่งยืนใหกับชุมชนตลอดแนวทอสงกาซฯ 

  พาดผาน

- จัดใหมีระบบประกันภัยสาธารณะคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิต และ

  ทรัพยสินจากการกอสรางทอกาซฯ

- จัดใหมีเจาหนาที่ติดตามตรวจสอบ ควบคุมดูแลความเรียบรอยของพื้นที่ และรับเรื่อง   

  รองเรียนจากการพัฒนาโครงการ

มาตรการปองกันและการแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยสังเขป (ตอ)
ระยะดำเนินการ

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน
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                           การดันลอด (Boring)
เปนทางเลือกในการวางทอผานถนน ทางรถไฟ หรือทางน้ำ 

ที่วิธีการกอสรางแบบขุดเปดไมสามารถทำได โดยการใช 

ทอเหล็กท่ีมีขนาดใหญกวาทอสงกาซฯ เจาะนำกอนจากน้ัน 

จึงนำทอสงกาซฯ ที่เตรียมไวสอดเขาไปในชองเจาะ หรือ 

ใชการเช่ือมทอเขากับหัวเจาะ แลวทำการดันลอดจากบอสง 

ไปบอรับ

                      การขุดเปด (Open Cut)
เปนวิธีการกอสรางตามมาตรฐาน ซึ่งจะใชรถขุดดินให 

เปนรองลึก โดยมีระดับความลึกจากหลังทอถึงพื้นดิน 

ไมนอยกวา 1.5 เมตร หลังจากน้ันจะวางทอลงสูรองขุด 

พรอมฝงกลบ และติดตั้งวัสดุเตือนและปองกัน เชน 

แถบเตือน (Warning Tape), แผนคอนกรีตปองกันทอ 

(Concrete Slab) ในกรณีท่ีทอวางในเขตทางหลวง เปนตน 
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เมื่อเกิดการรั่วไหลขึ้น ศูนยปฏิบัติการจะทราบโดยทันที

จากระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA)

วาลวสงกาซจะสามารถปดไดทันที ภายใตการสั่งการจาก 

ศูนยปฏิบัติการผานทางระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA)

โดยใชดาวเทียมเปนตัวสงสัญญาณ

ทำการซอมแซมแนวทอสงกาซธรรมชาติ 

ตามสภาพความเสียหาย
ปรับคืนสภาพที่ดินบริเวณที่ทำการซอมแซมใหเหมือนเดิม

ทำการระบายกาซฯ ที่คางอยูในระบบออก

เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการซอมบำรุง

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃµÑ́ ¡�Ò«Ï ã¹¡Ã³Õ·‹Í¡�Ò«à¡Ố ¡ÒÃÃÑèÇäËÅ
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มีปายเตือนตลอดแนว
ทอสงกาซธรรมชาติ
โดยสามารถติดตอ 

ปตท. ไดฟรีตลอด 24 
ชั่วโมง

ที่หมายเลข 1540

การซอมแผนฉุกเฉินกับชุมชนท่ีมีแนวทอกาซฯ พาดผาน
 หลังจากที่มีการจายกาซฯ เขาสูระบบแลว เพื่อใหการ 
ดำเนินงานของระบบทอสงกาซธรรมชาติมีเสถียรภาพดาน 
ความปลอดภัยสูงสุดในการใช Œงาน ทาง ปตท. ไดจัดทำแผน 
ระงับเหตุฉุกเฉินของระบบทอสงกาซธรรมชาติขึ้น เพื่อใชเปน 
แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดตอบุคคล ชุมชน 
และสภาพแวดล Œอม รวมถึงการทำเหตุการณฉุกเฉินกลับเขาสู 
ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินรวมกับ 
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่อยูเปนประจำอยางตอเนื่อง

ชมสถานีควบคุมความดันกาซฯ ศึกษาดูงานระบบ SCADA ที่จังหวัดชลบุรี

มาตรฐานการดูแลระบบทอสงกาซธรรมชาติ

ใหความรูกับชุมชน เร่ืองการวางระบบทอกาซฯ

ปายคำเตือนตลอดแนวทอสงกาซฯ



มาตรฐานความปลอดภัยระบบทอสงกาซธรรมชาติ

1. วัสดุและขอกำหนด

3. การตรวจสอบและการบำรุงรักษาทอ

  - เปนทอเหล็กกลา เหนียวพิเศษ 

(Carbon Steel) ที่มีความแข็งแรง 

และยืดหยุนสูงผานการทดสอบตาม 

มาตรฐานสากล

 - ขนาด ความหนา และการฝงลึก 

ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาพ 

พื้นที่ตามมาตรฐานสากลกำหนด เชน 

ฝงลึกอยางนอย 1.5 เมตร 

จากหลังทอในแนวถนน เปนตน

  - การสงกาซฯจะถูกควบคุมการทำงาน และตรวจสอบ
ผาน ระบบควบคุมอัตโนมัติ Supervisory Control and 
Data Acquisition System หรือ ระบบSCADA 
โดยที่ศูนยปฏิบัติการชลบุรีจะมีวิศวกรควบคุม
ตลอด 24 ชั่วโมง
  - มีสถานีควบคุมกาซฯ ตลอดแนวทอฯ ซึ่งสามารถ
ปด-เปดวาลวไดโดยตรง โดยถูกเชื่อมโยงทุกจุดกับระบบ 
SCADA ผานการส่ือสารดวยระบบใยแกวนำแสง (Optical 
Fiber Cable), ระบบโทรศัพท และ ระบบวิทยุ UHF

2. ระบบควบคุมการทำงานระบบทอ 
   และการสื่อสาร

  - มีการตรวจสอบแนวทอและสภาพแวดลอมขางเคียง โดยการใชรถยนตตรวจการ, เฮลิคอปเตอร
บินสำรวจและการเดินสำรวจอยางสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล
   - มีระบบการปองกันการผุกรอน โดยมีการตรวจสอบรอยร่ัวของทอดวยแรงดันน้ำกอนการจายกาซฯ, 
มีระบบการปองกันการผุกรอนดวยไฟฟาเคมี และมีการเคลือบผิวภายนอกทอแบบคาโทด
   - มีการตรวจสอบสภาพภายในของทอ ดวยอุปกรณกระสวยอิเล็คทรอนิคส Intelligent PIG
(Pipeline Inspection Gauge) วิ่งตรวจสอบภายในทอตลอดแนวอยางสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล 
พรอมบันทึกขอมูล วิเคราะหผล ระบุตำแหนงพิกัด โดยสามารถคาดการณความเสียหายไดลวงหนา
   - มีการฝกซอมตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินของระบบทอสงกาซฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
อยางสม่ำเสมอ
   - มีประกันภัยคุมครองชีวิตและทรัพยสินของบุคคลที่สามในวงเงิน 50 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 1,500 ลานบาท ตอการเกิดเหตุ 1 ครั้ง
   - มีการปกปายเตือนเพื่อแสดงตำแหนงตลอดแนวทอ พรอมระบุเบอรโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง
   - นอกจากนั้นการวางทอในแนวถนน ยังมีแนวแถบคำเตือนและแผนคอนกรีตเตือนอยูเหนือทอ 
กอนถึงแนวทออีกดวย   



 ใชระบบบริหารความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 และระบบบริหารความ
มั่นคงแข็งแรงของทอโดยมีเปาหมายที่ชัดเจนในดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
โดยคำนึงถึงผูไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่ง ปตท. สามารถดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานจนไดรับรางวัล
คุณภาพแหงชาติ ในป 2553 ซึ่ง ปตท. เปนเพียงหนวยงานเดียวที่ไดรับรางวัลนี้ในป 2553 โดยเปน
รางวัลที่แสดงถึงมาตรฐานการทำงานขั้นสูงสุดที่มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานโลก นอกจากนี้ยังไดรับ
รางวัลอื่นๆ เชน รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ TQC ป 2550 - 2552, ISO9001, ISO14001, มอก. 
/OHSAS 18001 และ ISO/IEC 17025           

 ปตท. ใหความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบทอสงกาซฯมากที่สุด โดยไดกำหนดพื้นฐาน
ความปลอดภัยทุกขั้นตอน ตั้งแตการเริ่มตนวางแผน ออกแบบ กอสราง ปฏิบัติการ และการบำรุงรักษา
เพื่อใหชุมชนมีความมั่นใจ และปลอดภัยสูงสุด ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลสถิติอุบัติเหตุจากทอสงกาซฯ
ของปตท. ตั้งแตเริ่มมีการขนสงกาซฯผานระบบทอกวา 35 ปที่ผานมา (ตั้งแตป 2524 - 2559)
พบวาประเทศไทย ยังไมเคยเกิดเหตุจากทอสงกาซฯจนถึงขั้นมีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุ
สวนใหญที่พบเกิดจากบุคคลที่สาม หรือปจจัยภายนอก ซึ่ง ปตท. สามารถแกปญหาและระงับเหตุได
รวดเร็วและทันเหตุการณทุกครั้ง

สถิติและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากระบบ

มาตรฐานการดูแลระบบทอสงกาซธรรมชาติ



 ปตท. มีเจตนารมณในการลงทุน เพื่อการพัฒนาสังคม และชุมชนอยางยั่งยืน ซึ่งเปนประโยชนตอ
ชุมชนและองคกร อีกทั้งยังชวยลดผลกระทบตอ สังคม และสิ่งแวดลอม จึงไดกำหนดกรอบการทำงาน
ดานการมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมปตท.ขึ้น
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การรายงาน
ความรับผิดชอบ

ตอสังคม

การดำเนินธุรกิจ
ที่เปนธรรม

การพัฒนาเพื่อ
ผลิตภัณฑ
ที่เปนเลิศ

การจัดการ
สิ่งแวดลอมที่ดี

การพัฒนาชุมชน
และสังคม

การบริหารจัดการ
หวงโซอุปทาน

การมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสีย

สิทธิแรงงานสิทธิมนุษยชน    
 กา

รกำกับดูแลกิจการท่ีดี และมีภาวะผูนำ

ปตท.มอบน้ำแข็งแหงเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการฝนหลวง ชวยเหลือ

ผูประสบภัยแลงทั่วประเทศ 

อยางตอเนื่องตั้งแตป 2541 เปนตนมา

ปตท. นอมถวายองคความรูในงาน 
“รวมพลังชาวไทย เทิดไทองคราชัน 

มหัศจรรยความพอเพียง” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว 84 พรรษา

ปตท. จัดโครงการ “นักนิยมไพร 

เขาใหญมรดกโลก” เพื่อใหรูคุณคา
ของปาไมที่สมบูรณ
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ดานศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม

จุดบริการประชาชน ในชวงเทศกาลปใหม 2561

สนับสนุนการจัดงาน
ฉลองชัยชนะทาวสุรนารี 

สนับสนุนโครงการแหเทียนพรรษา 

สนับสนุนกิจกรรม
วันลอยกระทง

สนับสนุนกิจกรรมปใหม 2561

สนับสนุนกิจกรรมวันกำนันผูใหญบาน สนับสนุนงานประเพณีแขงวาว 
อำเภอสูงเนิน
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สนับสนุนกรวยยางจราจร
แขวงทางหลวงนครราชสีมา

สนับสนุนสิ่งของ อาหาร
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

สนับสนุนการปรับปรุงสนามเด็กเลน
และลานกีฬา อบต.หนองบัวศาลา

ดานคุณภาพชีวิต

ดานเศรษฐกิจ และอาชีพ

สนับสนุนโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน  

สนับสนุนผาหมปองกันภัยหนาว ป 2561

สนับสนุนกิจกรรมเทศกาลปงยาง
จังหวัดนครราชสีมา

สนับสนุนกิจกรรมวันนักขาว สนับสนุนการจัดงานไมดอกไมประดับ
ตำบลโคกกรวด ป 2561
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ดานการศึกษา

ดานกีฬาและสุขภาพ

ดานสิ่งแวดลอม

สนับสนุนทุนการศึกษา ใหกับโรงเรียนในแนวโครงการฯ ปการศึกษา 2560

สนับสนุนโครงการ
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ

สนับสนุนการจัดงาน
สักการะลุมน้ำมูล ป 2559-2560 

สนับสนุนการปรับภูมิทัศนเขื่อน
ณ ลำน้ำมูลขางวัดดานเกวียน

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ป 2561

สนับสนุนจัดการแขงขันวอลเลยบอล
ซุปเปอรลีก ประจำป 2560-2561

สนับสนุนการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด สุรนารีเกมส

สนับสนุนเสื้อการแขงขันกีฬา
ชมรมกำนันผูใหญบาน

สนับสนุนการจัดซื้อชุดกีฬา สนับสนุนชุดสื่อการเรียนการสอน



¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ¤×Í ÍÐäÃ??

 เปนเชื้อเพลิงปโตรเลียมชนิดหนึ่ง เกิดจากการทับถมของสิ่งมีชีวิตนับลานป

 เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ประกอบดวยกาซมีเทนเปนหลัก

 ไมมีสี และไมมีกลิ่น

 เบากวาอากาศ มีคาความถวงจำเพาะ (Specific Gravity) 

ประมาณ 0.6 - 0.8 เมื่อเกิดการรั่วไหลจะลอยขึ้นสูที่สูง และฟุงกระจาย

ไปในอากาศอยางรวดเร็ว จึงปลอดภัยกวา

 ติดไฟได โดยมีชวงของการติดไฟที่ 5 - 15 % ของปริมาตรใน

อากาศ และอุณหภูมิที่สามารถติดไฟไดเอง คือ 482-632 องศาเซลเซียส

 เปนเชื้อเพลิงสะอาด เผาไหมสมบูรณ จึงสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงปโตรเลียมชนิดอื่นๆ

¡ÒÃàÃÕÂ¡ª×èÍ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔµÒÁÃÙ»áºº¡ÒÃãªŒ§Ò¹
 เน่ืองจากกาซธรรมชาติ (Natural Gas) สามารถนำไปใชงานไดหลายรูปแบบ จึงมีการเรียกช่ือท่ี 

แตกตางกันออกไป ดังน้ี

 Pipeline Natural Gas เปนช่ือเรียกกาซธรรมชาติท่ีขนสงโดยระบบทอสงกาซฯ เพ่ือสงใหแก 

ผูใชท่ีเปนลูกคา นำไปเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา หรือใชในโรงงานอุตสาหกรรม

 Natural Gas for Vehicles (NGV) คือ กาซธรรมชาติสำหรับยานยนต เกิดจากการนำกาซธรรมชาติ 

มาอัดจนมีความดันสูงประมาณ 3,000 ปอนด / ตารางนิ้ว (240 เทาของความดันบรรยากาศ) แลวจึง 

นำมาบรรจุไวในถังเก็บกาซฯ เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในภาคการขนสง ซึ่งปจจุบันมีการขนสงทั้งทางทอสง 

กาซธรรมชาติ ที่มีความทนทานพิเศษมาที่สถานีบริการ NGV และการขนสงโดยรถบรรทุก ทั้งนี้ 

สามารถเรียกกาซธรรมชาติลักษณะดังกลาวแบบสากลวา Compressed Natural Gas (CNG)

 Liquefied Natural Gas (LNG) หรือกาซธรรมชาติเหลว เปนการนำกาซธรรมชาติจากแหลงที่ 

ผลิตมาผานกระบวนการควบแนน เพ่ือเปล่ียนสถานะเปนของเหลวท่ีระดับอุณหภูมิ -160 องศาเซลเซียส 

ซ่ึงจะทำใหมีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เทา เพ่ือสะดวกตอการขนสงในระยะทางไกล ซ่ึงไมเหมาะสม 

ในเชิงเศรษฐศาสตรตอการกอสรางทอสงกาซฯ โดยในการขนสงน้ัน จะใชเรือขนสงท่ีถูกออกแบบไวโดย 

เฉพาะเทาน้ัน
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เฉพาะเทาน้ัน

ขอมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2559  ซึ่งอยูในระหวางการศึกษาโครงการ ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม

แผนที่แสดงเครือขายศูนยปฎิบัติการ

ระบบทอสงกาซธรรมชาติในปจจุบัน

สวนปฎิบัติการระบบทอ

ฝายปฎิบัติการระบบทอ

สงกาซธรรมชาติในทะเล

ฝายปฎิบัติการระบบทอสงกาซฯ ในทะเล, แทนพักทอ Erawan Riser Platform (ERP) 

และแทนพักทอ PTT Riser Platform (PRP) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปตตานี สงขลา 

นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ และระยอง

พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี และประจีนบุรี
ระยอง และชลบุรี
ขอนแกน
ราชบุรี และนครปฐม
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนครปฐม
สงขลา
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก
พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ลพบุรี ชัยนาท และนครสวรรค



ถาม - ตอบ กับโครงการฯ

1. อายุการใชงานของทอสงกาซธรรมชาติที่ฝงอยูใตดินยาวนานเทาใด ??
 ทอสงกาซธรรมชาติจะถูกออกแบบอายุการใชงานไวที่ 40 ป ซึ่ง ปตท. มีมาตรฐานการดูแล 
ระบบทอสงกาซธรรมชาติตามมาตรฐานสากลท้ังการปองกัน การผุกรอนดวยการเคลือบผิวทอจาก 
โพลีเอทิลีนพิเศษ 3 ช้ัน (Corrosion Coating) การใชระบบไฟฟาเคมี (Cathodic Protection) และ 
การใชกระสวยอิเล็คทรอนิคส (Intelligent PIG) เขาไปเก็บขอมูลภายในทอเพ่ือประเมินสภาพ 
ทออยูเสมอ ทำให ปตท. สามารถบำรุงรักษาซอมแซมกอนที่ทอจะเสียหาย จึงทำใหแนวทอสามารถ 
ใชงานไดอยางปลอดภัยตลอดเวลา

2. หากมีการดำเนินการกอสรางใดๆ ในอนาคตซึ่งมีผลตอแนวทอสงกาซธรรมชาติที่อยูในเขต 
ทางหลวง ทาง ปตท. มีแนวทางการจัดการอยางไร ??
 ในการดำเนินงานกอสรางวางทอนั้น ปตท. ไดปฏิบัติตามขอกำหนดของกรมทางหลวงอยาง 
เครงครัด มีการประสานงานขออนุญาตจากกรมทางหลวงตามข้ันตอน เพราะแนวทอวางอยูในเขตทาง 
ซ่ึงกอนท่ีกรมทางหลวงจะพิจารณาอนุญาต ทาง ปตท. จะตองสงแบบการกอสรางพรอมท้ังขอมูลท่ี 
เก่ียวของไปให และมีการประชุมช้ีแจงตางๆ กอน เพ่ือใหกรมทางหลวงพิจารณาเตรียมการวางแผนใน 
อนาคตไว โดยหากมีการกอสรางใดๆ หรือมีผูอ่ืนเขามาดำเนินการกอสรางในพ้ืนท่ี ทางกรมทางหลวง 
จะเปนผูพิจารณาอีกคร้ัง และในกรณีท่ีตองการขอมูลเพ่ิมเติม ทางวิศวกรของ ปตท. จะเปนผูเขารวม 
สำรวจและใหขอมูลเพิ่มเติมตอไป ปจจุบัน ปตท. ดูแลแนวทอกาซฯในประเทศอยูเกือบ 4,000 
กิโลเมตร ซึ่งก็มีการประสานงานติดตอกับหนวยงานเจาของพื้นที่ตางๆ อยางตอเนื่องตลอดมา 
โดยในกรณีที่ประชาชนมีขอสงสัยตองการขอมูลแนวทอ หรือพบเห็นการกอสรางที่อาจกระทบตอ 
แนวทอ สามารถโทรแจงไดที่ 1540 หรือติดตอศูนยปฏิบัติการระบบทอในพื้นที่นั้นๆ อยางไรก็ตาม 
เพื่อปองกันปญหา การรบกวนแนวทอซ่ึงท่ีผานมาสวนใหญเกิดจากบุคคลท่ีสาม ปตท. ไดมีมาตรการ 
การปองกันลวงหนา

ไดแก  1. การตั้งหนวยงานบำรุงรักษาและดูแลแนวทอของ ปตท. ในพื้นที่แนวทอนั้นๆ
 2. การติดตั้งปายเตือนแนวทอตลอดแนว
 3. การติดตั้งแผนคอนกรีต และเทปเตือนระวัง (Warning Tape) ฝงลงใตดินเหนือแนวทอ

 4. การออกตรวจแนวทออยางสม่ำเสมอ ท้ังทางบก และทางอากาศ ไมเพียงตรวจสอบแนวทอ 
เทานั้นแตยังตรวจสอบภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปรอบขางแนวทอเพื่อความปลอดภัยสูงสุด เชน 
การเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน และพืชพันธุตางๆที่อยูใกลเคียง เปนตน



หากประชาชนตองการรวมแสดงความคิดเห็น
หรือตองการทราบขอมูลโครงการฯเพิ่มเติม สามารถติดตอ

สวนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ

กลุมธุรกิจโครงสรางพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร 

เขต จตุจักร กทม. 10900

www.pttplc.com

E - Mail : gasproject@pttplc.com

โทรศัพท : 02-537-2079

โทรสาร : 02-537-1540

รายชื่อผูติดตอประสานงาน
นางสาวทสมา ทองภูสวรรค 087-711-0401

นายภัทรพล ทองคำ              089-814-7959

นายจามร ซอนบุญ                083-540-9413

ทาง ปตท. ยินดีรับฟงขอเสนอแนะ กรุณาติดตอ  

ศูนยประสานงานโครงการฯ ในพื้นที่
179/7/8 ถ.มิตรภาพ หมู 6 บานสระมโนราห
ต. โคกกรวด อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท : 044-305-642
โทรสาร : 044-305-650
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แผนที่ศูนยประสานงาน
โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก นครราชสีมาฯ

“จุดประชาสัมพันธขอมูลโครงการฯ 
และรับฟงความคิดเห็นที ่อยู ใกล 
บานทานทัั้งหมดกวา 12 จุด”
 ทานสามารถติดตามขอมูลตางๆ 
พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นตอโครงการฯ 
ได โดยเจาหนาที่จะ รวบรวมขอคิดเห็น 
ทุก 2 สัปดาห

จุดรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนเพ่ิม
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