
ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลการบริหารจดัการ  Bypass  Gas 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการบริหารจัดการ   Bypass  Gas  
ส าหรับผู้บริหาร  Pool  Gas  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  (ครั้งที่  ๑๕๓)  เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๔ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๑)  และมาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ในการประชุม 
ครั้งที่  ๕๑/๒๕๖๔  (ครั้งที่  ๗๖๐)  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการบริหารจัดการ  Bypass  Gas  พ.ศ.  ๒๕๖๕”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“Pool  Gas”  หมายความว่า  ก๊าซธรรมชาติที่จ าหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย  ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ  ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  หรือผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติรายอื่น  ประกอบด้วย
ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เหลือจากการจ่ายให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติ   ก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ  
ก๊าซธรรมชาติเหลว  (LNG)  หรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่น 

“Bypass  Gas”  หมายความว่า  ปริมาณก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย  รวมถึงก๊าซธรรมชาติ 
จากพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย  (JDA)  ที่ขนส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลมายังระบบ 
การขนส่งก๊าซธรรมชาติบนบกที่ระยอง  โดยไม่ผ่านกระบวนการแยกก๊าซของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
ที่จังหวัดระยอง 

“การบริหารจัดการ  Bypass  Gas”  หมายความว่า  การบริหารการเรียกรับจ่าย  Bypass  Gas  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

“ผู้บริหาร  Pool  Gas”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ    
ที่ท าหน้าที่บริหารต้นทุนเฉลี่ยของเนื้อก๊าซที่ส่งเข้าระบบส่งก๊าซธรรมชาติของประเทศ 

“ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ”  หมายความว่า  บุคคล  หรือนิติบุคคลที่ไดล้งนามในสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ
กับผู้บริหาร  Pool  Gas 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๖๕



“เหตุการณ์ฉุกเฉิน”  หมายความว่า  เหตุการณ์  หรือกรณีแวดล้อมใด ๆ  ซึ่งไม่อาจคาดหมาย
ได้ล่วงหน้า  หรือคาดหมายได้แต่อยู่นอกเหนือการควบคุม  โดยผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน 
เพื่อแก้ไขปัญหาและระงับเหตุการณ์ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ   

“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ข้อ ๔ ให้ผู้บริหาร  Pool  Gas  บริหารจัดการ  Bypass  Gas  โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ  มีความมั่นคง  มีประโยชน์สูงสุด   

และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจการก๊าซธรรมชาติ 
(๒) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน  และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบในการ

ประกอบกิจการพลังงาน 
(๓) ส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นธรรมต่อผู้ใช้

พลังงานและผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ข้อ ๕ ให้ผู้บริหาร  Pool  Gas  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารจัดการ  Bypass  Gas  ในปริมาณเท่าที่จ าเป็น 
(๒) ควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติตามที่  กกพ.  ก าหนด 
ข้อ ๖ การบริหารจัดการ  Bypass  Gas  ตามข้อ  ๕  ให้ผู้บริหาร  Pool  Gas  ด าเนินการ  

ดังต่อไปนี้   
(๑) ให้เรียกรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย  รวมถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติ

จากพ้ืนที่ร่วมไทย - มาเลเซีย  (JDA)  ให้เพียงพอและไม่เกินกว่าความสามารถของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
และบริหารจัดการ  Bypass  Gas  เพ่ือควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติตามค่าควบคุมที่ผู้บริหารระบบส่ง
และศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ  (TSO)  ก าหนด 

(๒) ให้บริหารจัดการ  Bypass  Gas  ในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น  เพ่ือรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติ
ของผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ  ในกรณีโรงแยกก๊าซธรรมชาติหยุดซ่อมบ ารุงหรือหยุดผลิตนอกแผน 

(๓) ให้เรียกรับก๊าซธรรมชาติเหลวเพ่ิมเป็นล าดับแรก  และหากไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
สามารถเรียกรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นเพ่ิมเติม  รวมถึง  Bypass  Gas  เพ่ือควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติ  
ในกรณีที่ความต้องการก๊าซธรรมชาติของผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น   

ข้อ ๗ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  ให้ผู้บริหาร  Pool  Gas  หรือผู้บริหารระบบส่งและ 
ศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ  (TSO)  แล้วแต่กรณี  เรียกรับ  Bypass  Gas  เพ่ือรักษาความมั่นคง
ของระบบ   

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหาร  Pool  Gas  จัดท าขั้นตอนการปฏิบัตงิานการเรียกรับจ่าย  Bypass  Gas  
ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้  และประกาศในระบบสารสนเทศของผู้บริหาร  
Pool  Gas   

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๙ ให้ผู้บริหาร  Pool  Gas  จัดท ารายงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ  Bypass  Gas  
คุณภาพก๊าซธรรมชาติ  หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  (ถ้ามี)  พร้อมเหตุผลประกอบ  เสนอต่อ  กกพ.   
ทุกวันที่  ๑๕  ในแต่ละเดือน   

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  และ  กกพ.  
เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ค าวินิจฉัยของ  กกพ.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เสมอใจ  ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๖๕


