บริการขนส่งทางท่อ
(Pipeline Transport)

1. สถานการณ์ภาพรวม
1.1 แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาของบริการขนส่งทางท่อ
วารสาร Oil&Gas ของสหรัฐอเมริกา1 ได้ให้ข้อมูลว่าในปี 2561 มีโครงการก่อสร้างท่อเพื่อใช้ในการ
ขนส่งน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติที่แล้วเสร็จ เพิ่มขึนจากปีที่แล้วสองเท่า โดยในต้นปี 2560 ผู้ประกอบการ
หลายรายได้ออกมาประกาศถึงโครงการสร้างและขยายท่อส้าหรับขนส่งน้ามัน น้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติทั่ว
โลกอีกประมาณ 33,600 ไมล์ใน 10 ปีข้างหน้า ถึงแม้ว่าโครงการสร้างท่อขนส่งในประเทศแถบตะวันออกกลาง
ลดลง แต่ในทวี ปอเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิค และแอฟริกายังมีการเพิ่มขึนของการสร้างท่ออย่างต่อเนื่อง
(Figure 1) โดย Energy Information Administration หรือ EIA ของสหรัฐอเมริกาได้คาดการณ์ว่าการ
บริโภคเชือเพลิงเหลว (liquid fuels) ทั่วโลกจะเพิ่มขึน 18.9% ในปี 2583 โดยค้านวณจากข้อมูลปี 2558
ความต้องการในการบริโภคเชือเพลิงจะมีมากในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของ The Organisation
for Economic Co-operation and Development หรือ OECD โดยประเทศเหล่านีมีตัวเลขการเติบโตของ
การบริโภคอยู่ที่ 1.3% ต่อปีซึ่งแตกต่างจากความต้องการในประเทศสมาชิก OECD ที่ลดลง 3 % จากการ
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเอเซียเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของความต้องการบริโภคน้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติมากที่สุดถึง 80% ของการขยายตัวการบริโภคเชือเพลิงทังหมดทั่วโลก เนื่องจากจีนและอินเดียมีการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และระบบขนส่งอย่างรวดเร็ว ทังนี มีการคาดการณ์ว่าการบริโภคเชือเพลิงใน
ปี 2583 ในระบบขนส่งของจีนและอินเดียจะเติบโตประมาณ 36% และ 142%2 ตามล้าดับ
1.2 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันภายในประเทศ
ธุรกิจขนส่งทางท่อในประเทศไทย ปัจจุบันมีลักษณะเป็นการผูกขาดโดยบริษัทใหญ่คือ บริษัท ขนส่ง
น้ามันทางท่อ จ้ากัด และ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ้ากัด เป็นต้น ทังนีการแข่งขันโดยเอกชนรายอื่นเป็นไป
ได้ยากเนื่องจากลักษณะของธุรกิจเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การขออนุญาตประกอบกิจการ รัฐจึงมีมาตรการควบคุมและการพิจารณาอนุญาตที่ค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งทังสอง
บริษัทข้างต้นจัดตังขึนโดยมติคณะรัฐมนตรี มีรัฐเป็นผู้ก้ากับดูแลอย่างใกล้ชิดในการออกกฎหมายเพื่อควบคุม
การด้าเนินการและความปลอดภัยของการประกอบกิจการ
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Figure 1 : Pipeline construction in 2018

2. ลักษณะธุรกิจ
2.1 กิจกรรมสาขาบริการขนส่งทางท่อ
การค้าบริการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก ทังในเรื่องมูลค่าตลาด จ้านวน
ผู้ประกอบการ และประเภทของธุรกิจ ในแต่ละสาขาบริการได้มีการแตกกิจกรรมย่อยออกไปอีกหลากหลายมาก
ขึน อย่างไรก็ตาม ในการเจรจาเพื่อเปิดตลาดการค้าบริการระหว่างกันจ้าเป็นต้องมีความชัดเจนในสาขาบริการ
ต่างๆ ดังนัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในระหว่างประเทศสมาชิก องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้ก้าหนด
สาขาบริการโดยแบ่งเป็น 12 สาขา ซึ่งในแต่ละสาขายังจ้าแนกออกเป็นสาขาย่อยหรือกิจกรรมต่างๆ ลงไปอีก โดย
ให้สอดคล้องกับที่ United Nation (U.N.) ก้าหนดตาม Provisional Central Product Classification (CPC) 3
ในส่วนของสาขาบริการขนส่งทางท่อนัน ได้จ้าแนกกิจกรรมย่อยไว้ ดังต่อไปนี
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ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายการให้ครอบคลุมสาขา/กิจกรรมย่อยให้มากขึน
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ตารางที่ 1 กิจกรรมภายใต้สาขาบริการขนส่งทางท่อ
จาแนกตาม CPC Provisional ของ UN และ W120 ของ WTO 4
กิจกรรม
Pipeline Transport
(CPC 713)

รหัส CPC
7131 Transportation
of fuels
7139 Transportation
of other goods

คาอธิบาย
บริการขนส่งทางท่อ เป็นบริการขนส่งของเหลว เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติ ปิโตรเลียม น้ามัน และอาจรวมถึงของเหลวชนิด
อื่นๆ เช่น น้า เป็นต้น

2.2 ลักษณะธุรกิจ/การให้บริการ
ตารางที่ 2
รูปแบบการให้บริการขนส่งทางท่อ (Mode of Supply)
รูปแบบการค้าบริการ
ตัวอย่าง
เช่ น กรณี วิ ศ วกรจากบริ ษั ท ในออสเตรเลี ย ให้ บ ริ ก ารให้
Mode 1: การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross/border
ค้าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี หรือออกแบบระบบที่
Supply) ผู้ให้บริการและผู้รับบริการอยู่คนละประเทศ โดย
น้ามาให้กับการขนส่งทางท่อให้กับบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย
ให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางออนไลน์ โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ เป็นต้น
Mode 2: การเดินทางไปใช้บ ริการในต่ างประเทศ เช่น กรณี บริษัทน้ ามันไทยไปใช้บ ริการขนส่งน้ามัน ทางท่อ ที่
(Consumption Abroad) ผู้บริโภคเดินทางจากประเทศ ตังอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือกรณีบริษัทน้ามันต่างชาติ มา
หนึ่งเข้าไปใช้บริการในประเทศที่ตังของผู้ให้บริการ
ใช้บริการขนส่งน้ามันทางท่อในประเทศไทย
Mode 3: การตั้งกิจการในต่างประเทศ (Commercial
เช่น กรณีผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนเปิดกิจการขนส่งทางท่อ
Presence) ผู้ให้บริการจากประเทศหนึ่งเข้าไปลงทุนจัดตัง
ในประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
ธุรกิจรูปแบบต่างๆในประเทศผู้ใช้บริการ
เช่ น กรณี วิ ศ วกรจากออสเตรเลี ย เดิ น ทางเข้ า มาให้ บ ริ ก าร
Mode 4: การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement
ตรวจสอบความปลอดภัย และเทคโนโลยีของการขนส่ง ทางท่อ
of Natural Persons) บุคคลธรรมดาจากประเทศหนึ่ง
ในไทย หรือวิศวกรชาวไทยจากบริษัทขนส่งน้ามันทางท่อ เดิน
เข้าไปท้า งาน หรื อให้ บริก ารในอีก ประเทศหนึ่ง แต่ ไม่ใ ช่
ทางเข้ า ไปท้ า งานในศู น ย์ ซ่ อ มบ้ า รุ ง ของบริ ษั ท ดั ง กล่ า วใน
แรงงาน
ออสเตรเลีย เป็นต้น

2.3 ภาพรวมธุรกิจบริการขนส่งทางท่อ
การขนส่งทางท่อเป็นการขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลวบริเวณที่
ท่อผ่านจะต้องมีความชันไม่มากเกินไป เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อไม่ไหลย้อนกลับและไม่มีการขนส่งเที่ยว
กลับ สินค้าที่นิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่ น้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ระบบขนส่งประเภทนี
สามารถแก้ปัญหาการขนส่งที่ต้องพึ่งพา รถขนส่งน้ามัน หรือขนส่งทางรถไฟ โดยจะส่งไปยังเป้าหมายโดยตรง ซึ่ง
จะช่วยลดต้นทุน ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม และมีความปลอดภัยในการขนส่ง มากขึน นอกจากนียังสามารถ
ก้าหนดระยะเวลาในการขนส่งได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการขนส่งทางท่อไม่มีอุปสรรคการขนส่งระหว่างทาง เช่น
ปัญหาการจราจร หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น นอกจากนียังสามารถขนส่งสินค้าไปยังพืนที่ที่ถนน หรือการขนส่งทางบก
ไม่สามารถกระท้าได้
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องค์การการค้าโลก ได้จัดท้าเอกสาร MTN.GNS/W/120 โดยจ้าแนกบริการออกเป็น 12 สาขา ซึ่งเอกสารนีจ้าแนกประเภทบริการโดยอิงกับ
Central Product Classification (CPC:) ของสหประชาชาติ และในการเจรจา FTA ของไทยจะใช้การจ้าแนกประเภทบริการตาม WTO เป็น
แนวทาง
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อย่างไรก็ตามธุรกิจบริการขนส่งทางท่อเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในขันตอนของการจัดตังธุรกิจ และสร้าง
ระบบขนส่ง การขนส่งระยะยาวผ่านหลายพืนที่ ในกรณีที่เป็นที่ดินของเอกชน หรือผ่านชุมชนอาจต้องพิจารณา
จ่ายค่าทดแทนหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในการก่อสร้างและขนส่ง เป็นต้น ในรายงานค้าขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนใน เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2559 ของส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอ ไอ)
ได้ให้ข้อมูลว่ามีเงินลงทุนในธุรกิจขนส่งทางท่อประมาณ 122,600 ล้านบาท5 นอกจากนีการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย รวมถึงสภาพของท่อขนส่งถือว่าเป็นสิ่งจ้าเป็นและส้าคัญอย่างยิ่ง เพราะการรั่วไหลหรือแตกหัก
ของท่อ ในกรณีที่เป็นของเหลวอันตราย อาจท้าให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและท้าให้เกิดอันตรายกับชุมชนรอบ
ข้างได้
2.4 ตัวอย่างบริษัท
1. บริษัท ขนส่งน้ามันทางท่อ จ้ากัด (Fuel Pipeline Transportation Limited : FPT)
ก่อตังขึนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมี บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน)
เป็นแกนน้าในการจัดตังบริษัทร่วมทุน เพื่อด้าเนินการขนส่งน้ามันทางท่อสายบางจาก-ดอนเมือง-บางปะอิน รวมถึง
ก่อสร้ างคลั งน้ ามันปลายทางด้ว ยทุนจดทะเบียนถึงปัจจุบัน 1,592 ล้ านบาท มีบริษัทเข้าร่วมทุน ได้แก่ กลุ่ ม
รั ฐวิ สาหกิจ กลุ่ มบริ ษัทผู้ ค้าน้ ามัน กลุ่ มธนาคาร สถาบันการเงิ น และกลุ่ มอื่นๆ ตามล้ าดับ บริษัท ฯ เริ่ มเปิ ด
ให้บริการขนส่งน้ามันอากาศยาน จากโรงกลั่นน้ามันบางจากและคลังน้ามันช่องนนทรี มายังคลังน้ามันดอนเมือง ใน
วันที่ 5 มกราคม 2537 และเริ่ มเปิดให้ บริ การขนส่ งน้ามันภาคพืนดินมายังคลังน้ามันบางปะอิน เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2537 นอกจากนี เมื่อสนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มเปิดให้บริการในปี 2549 บริษัทฯ เริ่มให้บริการขนส่งน้ามัน
อากาศยาน เพื่อส่งมอบให้บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จ้ากัด ที่สถานีสูบถ่ายน้ามันมักกะสัน และเริ่มให้บริการรับจ้าง
บริหารจัดการ การขนส่งน้ามันอากาศยานผ่านระบบท่อของบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จ้ากัด ไปยังคลังน้ามันสุวรรณ
ภูมิ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549
ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการขนส่งน้ามันอากาศยานและน้ามันภาคพืนดินผ่านระบบท่อสูงถึง 4,000 ล้านลิตร
ต่อปี โดยผู้ ใช้บริการเป็นบริษัทผู้จ้ าหน่ายน้ามันชันน้าของประเทศ อาทิเช่น บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด
(มหาชน) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ้ากัด และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ้ากัด เป็นต้น
และส่ งมอบน้ ามันให้ กับบริ ษั ท บริ การเชือเพลิ งการบินกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) เพื่อเติมให้ กับอากาศยานที่
ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิสูงถึง 1,700 ล้านลิตรต่อปี และ ส่งมอบน้ามันภาคพืนดินให้กับลูกค้ารับ
น้ามันภาคพืนดินที่คลังน้ามันบางปะอินทางรถยนต์สูงถึง 900 ล้านลิตรต่อปี
นอกจากนี บริษัทฯ ก้าลังด้าเนินการขยายท่อขนส่งน้ามันไปยังภาคเหนือ โดยตังเป้าหมายเปิดใช้ในต้นปี
2562 จากคลังน้ามันบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา -ล้าปาง รวมระยะทาง 569 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่
โครงการขยายระบบท่อระยะที่ 1 จากคลังน้ามันคลังน้ามันบางปะอินไปคลังพิจิตรระยะทาง 367 กิโลเมตร และ
โครงการขยายระบบท่อระยะที่ 2 จากสถานีเพิ่มแรงดันและแยกระบบท่อก้าแพงเพชร ไปยังคลังน้ามันนครล้าปาง
ระยะทาง 202 กิโลเมตร รวมมูลค่าลงทุน 7 พันล้านบาท โดยขณะนีในส่วนของการก่อสร้างคลังน้ามันที่ จ.พิจิตรมี
ความคืบหน้าเร็ วกว่าสั ญญา และคลังน้ามันที่ จ.ล้าปาง อยู่ในช่วงปรับภูมิทัศน์ ซึ่งการวางแนวท่อขนส่งน้ามัน
ได้ว่าจ้างบริษัท สเตรกา จ้ากัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี โดยมีการก่อสร้างด้วยรูปแบบการขุด
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เปิดหน้าดิน (Open Cut) และการขุดเจาะแบบไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling :HDD) มา
ด้าเนินการ6
2. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ้ากัด (THAPPLINE)
จัดตังเมื่อ 5 มิถุนายน 2533 โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อสร้างระบบขนส่งน้ามันทางท่อจากศรีราชาไป
ยัง สระบุรี และมอบหมายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันคือบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จัดตัง
บริษัทร่วมทุนเพื่อด้าเนินงาน โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบน
บก และระบบท่อส่ งก๊ าซธรรมชาติในทะเล โดยระบบท่อส่ งก๊ าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเชื่อมแหล่ งก๊าซ
ธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย สถานีแอลเอ็นจี และท่อส่ งก๊าซธรรมชาติจากแหล่ งยาดานา เยตากุนและซอติก้า
สหภาพเมียนมาร์ ที่ชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ เข้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติและลูกค้า
อุตสาหกรรมภายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ยังประกอบด้วย หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของ
ก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊าซธรรมชาติ (Header) ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อ
ควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ ในอ่าวไทยให้มีค่าความร้อนคงที่เป็นหนึ่งเดียวและมีคุณภาพเดียวกัน
ทังระบบ7
ในการด้าเนิ นงาน ปตท. ได้ ควบคุมและการบริหารงานระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ โดยการแบ่งความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายปฏิบัติการระบบส่งก๊าซธรรมชาติตะวันตก ฝ่ายปฏิบัติการ
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติตะวันออก และฝ่ายปฏิบัติการระบบส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล เพื่อท้าหน้าที่ในการดูแล
ส่วนปฏิบัติการระบบส่งก๊าซธรรมชาติทังบนบกและในทะเล โดยมีควบคุมหลักอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
โดยศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เป็นศูนย์หลักในการด้าเนินงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ควบคุมและวางแผน
ปฏิบัติการรับ-ส่งก๊าซธรรมชาติ จากผู้ผลิตสู่ลูกค้าตลอดแนวท่อทังหมดทั่วประเทศ สนับสนุนงานวิศวกรรมระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บ้ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดูแลควบคุมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ และดูแลสถานีควบคุมความดั นและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ รวมถึง ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) ผ่านระบบสื่อสาร อาทิ ระบบไมโครเวฟ
เคเบิลใยแก้วน้าแสง หรือระบบดาวเทียม เป็นต้น
3 หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานและกฎหมายที่ก้ากับดูแลสาขาบริการขนส่งทางท่อ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ มีดังต่อไปนี
1. กรมธุรกิจพลังงาน
1.1 กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และ
อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 ข้อ 4 ก้าหนดให้ ระบบการขนส่ง
น้ามันทางท่อ ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ และระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อเป็น
กิจการควบคุมประเภทที่ 38
6
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1.2 พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ก้าหนดให้กิจการควบคุมประเภทที่ 3
ได้รับอนุญาตก่อนจึงจะประกอบกิจการได้ตามมาตรา 17 ในส่วนนีหมายความว่า ถึงแม้การจัดตังธุรกิจและการ
ประกอบกิจการจะถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต
ก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้ (considered as domestic regulations หรือเป็นการใช้กฎระเบียบ
ภายในประเทศ)
มาตรา 4 กาหนดให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายเป็นผู้มี
อานาจในการอนุญาตและกาหนดเพิ่มเติมให้คณะรัฐมนตรีมีอานาจอนุมัติให้เอกชนรายใดเป็นผู้รับสัมปทานใน
การจัดให้มีคลังน้ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อตามหมวดนี้ก็ได้ในมาตรา 43 และ 44
ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ยังให้อานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
เพื่อกาหนดแนวทางหรือลักษณะการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ในเรื่องของการขนส่งไว้ ใน
มาตรา 7
1.3 ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 กาหนด
เงื่อนไขในการประกอบกิจการขนส่งน้ามันทางท่อกรมธุรกิจพลังงานได้ระบุไว้ในคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจ
การะบบการขนส่งน้ามันทางท่อ (แบบ ธพ.น.1ท) คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ (แบบ ธพ.ช.1ท) และคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ทางท่อ (แบบ ธพ.ก.1ท) โดยทั้งสามกิจการกาหนดให้ ผู้ขอรับอนุญาตในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติ
ไทย หรือในกรณีนิติบุคคลจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ตามระเบียบ
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2554 (โดยการจด
ทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายดังกล่าว จะมีผลทาให้เป็นนิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทย แต่ไม่ได้เป็นการระบุ
สัญชาติของนิติบุคคลนั้น หากคนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 50 จะถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามมาตรา 4
‘คนต่างด้าว’ พ.ร.บ.ประธุรกิจของคนต่างด้าว)
1.4 กฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 ข้อ 3 ก้าหนดให้ระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะต้องได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจากส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือได้รับความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมจากกรมธุรกิจพลังงาน ข้อ 4 เจ้าของโครงการ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โดยจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม
และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.5 ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทารายงาน และการออกใบรับรอง
ให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทารายงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด
ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557 ข้อ 4 ใน
เรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดท้ารายงาน คือ (1) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ้ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และให้ค้าปรึกษาทางวิชาการ หรือเป็น
สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
1.6 ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบถังเก็บและจ่าย
ก๊า ซ ถังขนส่งก๊า ซ ระบบท่อ และอุปกรณ์ ก๊า ซธรรมชาติ พ.ศ. 2547 ข้อ 3 ที่ระบุให้ วิศวกรทดสอบและ
ตรวจสอบ หมายถึง นิ ติบุคคลที่มีคุณสมบัติ และคุณวุฒิ ตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกอบวิชาชีพวิศวก รรม
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ควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท
นิติบุคคล
2. ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน (ดูแลเรื่องไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ)
2.1 ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 4 ในเรื่องสัญชาติของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงานโดยใน
กรณีบุคคลธรรมดาจะต้องมี สัญชาติไทย และในกรณีนิติบุคคลจะต้องเป็นห้ างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ้ากัดตาม
ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์หรือเป็นบริษัทมหาชนจ้ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ้ากัด หรือนิติ
บุคคลต่างประเทศซึ่งมีส้านักงานสาขาในประเทศไทยการจดทะเบียนจัดตังธุรกิจ
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3.1 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 4 ก้าหนดค้า
นิยาม ‘คนต่างด้าว’ ไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีสัญชาติไทยหรือ
ต่างด้าว โดยการพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น โดยตามมาตรา 8(3) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ ที่คน
ไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับ คนต่างด้าว โดยกิจการขนส่งทางท่อเป็นการธุรกิจ
บริการตามบัญชีสาม ที่ยังไม่มีกฎกระทรวงออกมาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการนีได้
3.2 ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับแก้ไข (ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ) ก้าหนดหลักเกณฑ์
ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนไว้ในกรณี
(1) ประเภทบุคคลธรรมดา
- มีลักษณะเป็นกิจการที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคน หรือห้า ง
หุ้นส่วน สามัญ ประเภทไม่จดทะเบียน
- สัญชาติไทย
(2) ประเภทนิติบุคคล บริษัทจ้ากัด ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
- ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

4. ข้อผูกพันการเปิดตลาดของไทยในเวทีต่างๆ ในสาขาบริการขนส่งทางท่อ
พันธกรณี
WTO
ASEAN (AEC Blueprint)
ภายใต้ข้อตกลง AFAS ชุดที่ 9

การค้าบริการ
ไทย
ไม่มี
ไม่มี

ประเทศคู่ภาคี
N/A
Myanmar : ผูกพันการขนส่ง
พลังงานทางท่อ (CPC 7131) ใน
โหมด 1 2 และ 3
Indonesia : ผูกพันการขนส่ง
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อ (CPC 7131) ในโหมด 1 2
และ 3 โดยมีเงื่อนไขจะต้องจัดตัง
บริษัทในประเทศอินโดนีเซีย และ
ให้คนต่างด้าวถือหุ้นได้ไม่เกิน 30%
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พันธกรณี

THAI-FTAs
Thailand-Australia
มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2548

Japan-Thailand
มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2550

Thailand-Chile
มีผลใช้บังคับ 5 พฤศจิกายน 2558
Thailand-New Zealand
มีผลใช้บังคับ 12 มีนาคม 2553
ASEAN+1
ASEAN-China
มีผลใช้บังคับ 1 กรกฎาคม 2550

การค้าบริการ
ไทย

ประเทศคู่ภาคี
นอกจากนีหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นชาว
อินโดนีเซียจะต้องมีใบอนุญาต
ขนส่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
Cambodia : ผูกพันการขนส่ง
พลังงานและสินค้าอื่นทางท่อ
(CPC 7131 และ 7139)ในโหมด 1
2 และ 3
Philippines : ผูกพันการขนส่ง
ทางท่อ (CPC 713) ในโหมด 2
และ 3 โดยคนต่างด้าวจะถือหุ้นได้
ไม่เกิน 40%

ไม่มี

เปิดตลาดโดยไม่มีข้อจ้ากัด

ไม่มี

ไม่มี

a) Transportation of fuels
(a) transportation services
of natural gas on a fee
or contract basis
ผูกพันการเปิดตลาดเฉพาะโหมด
2 และโหมด 3 โดยโหมด 3 จะมี
เงื่อนไขในเรื่องจ้านวนของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
(b) transportation services
of petroleum on a fee
or contract basis
ผูกพันการเปิดตลาดเฉพาะโหมด 2
และโหมด 3
b) Transport of goods other
than fuels
ผูกพันการเปิดตลาดทัง 4 โหมด
ไม่มี
ผูกพันการเปิดตลาด
ในโหมด 1 2 และ 3

ไม่มี

ไม่มี
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การค้าบริการ

พันธกรณี

ไทย
ไม่มี

ASEAN-Australia-New Zealand
มีผลใช้บังคับ 12 มีนาคม 2553
ไม่มี

ประเทศคู่ภาคี
Australia
New Zealand
ผูกพันการเปิด ผูกพันการเปิด
ตลาดในโหมด ตลาดในโหมด
1 2 และ 3
1 2 และ 3
ผูกผันเฉพาะการขนส่งน้ามัน โดย
ไม่รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(LPG) โดยผูกพันการเปิดตลาดใน
โหมด 3 และ โหมด 4 เฉพาะใน
กรณีของ
A. ผู้โอนย้ายภายในกิจการ Intracorporate Transferees(ICT)
B. ผู้มาเยือนทางธุรกิจ Business
Visitors(BV)
C. ผู้ขายบริการ Service
Salespersons(SS)
D. ผู้ให้บริการโดยมีสัญญาจ้าง
Contractual Service Suppliers
(CSS) ระยะเวลาการเข้ามาและกา
รอยาในราชอาณาจักรให้เป็นไป
ตามระยะเวลาตามสัญญาจ้าง โดย
จะต้องไม่เกิน 1 ปี
ไม่มี

ASEAN-Korea
มีผลใช้บังคับ 1 มิถุนายน 2552
ASEAN-India
ไม่มี
มีผลใช้บังคับ 1 กรกฎาคม 2558
MoU
The ASEAN Memorandum of Understanding (MoU) on the Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP)
5. สถิติการใช้ประโยชน์จาก FTA ฉบับต่างๆ ไม่พบข้อมูล
_______________________________

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ส้านักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน
กรกฎาคม 2561

