
กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสํารวจ ผลิต 

และอนุรักษปโตรเลียม พ.ศ. 2555 

----------------------------------------------------- 

  

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (1) แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 

อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 

มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

          ขอ 1 ใหยกเลิก 

                    (1) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม 

พ.ศ. 2514 

                    (2) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 

          ขอ 2 กอนดําเนินการสํารวจปโตรเลียมในบริเวณใด ผูรับสัมปทานตองแจงรายการดังตอไปน้ี เปนหนังสือ ใหอธิบดีทราบ

ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 

                    (1) วิธีการสํารวจพรอมวัตถุประสงคของการสํารวจ 

                    (2) แผนท่ีแสดงตําแหนงและบริเวณท่ีจะสํารวจ 

                    (3) แผนการ ปริมาณงาน และระยะเวลาดําเนินการสํารวจ 

                    (4) ช่ือและท่ีอยูของตัวแทนของผูรับสัมปทานซ่ึงจะปฏิบัติหนาท่ีอยู ณ บริเวณสํารวจ 

                    (5) รายละเอียดอ่ืนท่ีจําเปนเก่ียวกับการสํารวจ 

          ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการตามวรรคหน่ึง ผูรับสัมปทานตองแจงเปน หนังสือใหอธิบดีทราบภายในสิบหาวันนับแต

วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

หากอธิบดีเห็นวารายการท่ีแจงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองมีรายละเอียดไมเพียงพอและส่ังใหผูรับสัมปทานแกไขเพ่ิมเติม ผูรับ

สัมปทานตองแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบคําส่ัง 

          ขอ 3 กอนดําเนินการสํารวจปโตรเลียมโดยวิธีวัดคล่ืนไหวสะเทือน ผูรับสัมปทานตองจัดทํา รายงานแผนการบริหาร

จัดการดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมสําหรับการสํารวจปโตรเลียมโดยวิธี วัดคล่ืนไหวสะเทือนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

อธิบดีประกาศกําหนด โดยย่ืนตออธิบดีลวงหนาไมนอยกวา หกสิบวันเพ่ือขออนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการได 

          ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดใดๆ ในการดําเนินงานท่ีแตกตางในสาระสําคัญ จากท่ีระบุในรายงานตามวรรค

หน่ึง ผูรับสัมปทานตองแจงรายละเอียดและเหตุผลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง ดังกลาวพรอมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมเปนหนังสือตออธิบดีลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันเพ่ือขออนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการได 

          ในกรณีฉุกเฉิน ผูรับสัมปทานจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดตามวรรคสองไปกอนเพ่ือปองกัน การสูญเสียหรือความเสียหาย

ใดในระหวางการดําเนินงานก็ได แตตองแจงใหอธิบดีทราบโดยพลันถึงรายละเอียด ของการเปล่ียนแปลง มาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและเหตุผลท่ีทําใหเปนกรณีฉุกเฉิน และอธิบดีอาจส่ังใหผูรับสัมปทานแกไขเพ่ิมเติมได 

          ขอ 4 กอนดําเนินการเจาะหลุมเพ่ือการสํารวจปโตรเลียม หลุมเพ่ือการผลิตปโตรเลียม หรือหลุมอัดน้ําสําหรับกิจการ

ปโตรเลียม ผูรับสัมปทานตองแจงรายการดังตอไปน้ีเปนหนังสือให อธิบดีทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 



                    (1) วิธีการเจาะพรอมวัตถุประสงคของการเจาะ 

                    (2) แผนท่ีแสดงตําแหนงท่ีจะเจาะและแนวหลุม 

                    (3) แผนการ ปริมาณงาน งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการเจาะ 

                    (4) รายละเอียดของแทนเจาะ 

                    (5) แผนท่ีและรายละเอียดดานโครงสรางทางธรณีวิทยาของตําแหนงหลุมเจาะ 

                    (6) รายละเอียดอ่ืนท่ีจําเปนเก่ียวกับการเจาะ 

          ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการตามวรรคหน่ึง ผูรับสัมปทานตองแจงเปนหนังสือให อธิบดี ทราบภายในสิบหาวันนับ

แตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

          หากอธิบดีเห็นวารายการท่ีแจงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองมีรายละเอียดไมเพียงพอและส่ังใหผูรับสัมปทานแกไขเพ่ิมเติม 

ผูรับสัมปทานตองแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบคําส่ัง 

          ขอ 5 ในการเจาะหลุมเพ่ือการสํารวจปโตรเลียม ผูรับสัมปทานตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

                    (1) ติดต้ังเคร่ืองปองกันการพลุงของปโตรเลียมไวท่ีหลุมเจาะ 

                    (2) บํารุงรักษาเคร่ืองปองกันการพลุงของปโตรเลียมใหคงสภาพใชการไดดีอยูเสมอ และทําการทดสอบตามท่ี

กําหนดในคูมือของเคร่ืองน้ัน 

                    (3) ติดต้ังอุปกรณสําหรับควบคุมเคร่ืองปองกันการพลุงของปโตรเลียมในท่ีท่ีสามารถ ปฏิบัติการไดทันทวงที 

พรอมท้ังบํารุงรักษาใหคงมีสภาพใชการไดดีอยูเสมอ 

                    (4) ดูแลน้ําโคลนท่ีใชในการเจาะใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมในระหวางการเจาะ 

                    (5) หย่ังธรณีหลุมเจาะติดตอกันไปตลอดความลึกของหลุม 

                    (6) เก็บตัวอยางดินหรือหินท่ีเจาะผานทุกระยะไมเกินสิบเมตรติดตอกันไปตลอด 

ความลึกของหลุมเจาะ 

          ในกรณีท่ีมีขอมูลเพียงพอและมีเหตุผลทางเทคนิคท่ีสมควร ผูรับสัมปทานอาจขอยกเวน 

การปฏิบัติตาม (5) หรือ (6) ท้ังหมดหรือบางสวนก็ได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดี 

          ขอ 6 ในการเจาะหลุมเพ่ือการผลิตปโตรเลียม หรือหลุมอัดน้ําสําหรับกิจการปโตรเลียม 

ผูรับสัมปทานตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

                    (1) ติดต้ังเคร่ืองปองกันการพลุงของปโตรเลียมไวท่ีหลุมเจาะ 

                    (2) บํารุงรักษาเคร่ืองปองกันการพลุงของปโตรเลียมใหคงสภาพใชการไดดีอยูเสมอ และทําการทดสอบตามท่ี

กําหนดในคูมือของเคร่ืองน้ัน 

                    (3) ติดต้ังอุปกรณสําหรับควบคุมเคร่ืองปองกันการพลุงของปโตรเลียมในท่ีท่ีสามารถ ปฏิบัติการไดทันทวงที 

พรอมท้ังบํารุงรักษาใหคงมีสภาพใชการไดดีอยูเสมอ 

                    (4) ดูแลน้ําโคลนท่ีใชในการเจาะใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมในระหวางการเจาะ 

          ขอ 7 กอนทดสอบการไหลของปโตรเลียมนอกพ้ืนท่ีผลิต ผูรับสัมปทานตองแจงเหตุผล วิธีการ แผนการทดสอบ และ

แผนการจัดการปโตรเลียมท่ีไดจากการทดสอบเปนหนังสือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อธิบดีประกาศกําหนด โดยย่ืนตออธิบดีลวง

หนาไมนอยกวาสามสิบวันเพ่ือขออนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติแลว จึงจะดําเนินการได 

          ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดใดๆ ในการดําเนินงานท่ีแตกตางในสาระสําคัญ จากท่ีไดระบุไวตามวรรคหน่ึง ผูรับ

สัมปทานตองแจงรายละเอียดและเหตุผลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว เปนหนังสือตออธิบดีลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันเพ่ือ

ขออนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการได 



          ขอ 8 กอนดําเนินการสละหลุมเพ่ือการสํารวจปโตรเลียมไมวาช่ัวคราวหรือถาวร ผูรับสัมปทานตอง แจงเหตุผล วิธีการ 

และแผนงานเปนหนังสือตออธิบดีเพ่ือทราบลวงหนาไมนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง และถาไมได รับการคัดคานจากอธิบดีภายในกําหนด

เวลาย่ีสิบส่ีช่ัวโมงดังกลาว ผูรับสัมปทานจึงจะดําเนินการได 

          กอนดําเนินการสละหลุมเพ่ือการผลิตปโตรเลียมไมวาช่ัวคราวหรือถาวร หรือกอนดําเนิน การเปล่ียนสถานภาพของหลุม 

ผูรับสัมปทานตองแจงเหตุผล วิธีการ และแผนงานเปนหนังสือตออธิบดี เพ่ือขออนุมัติ และเม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการได 

          ในกรณีฉุกเฉิน ผูรับสัมปทานจะดําเนินการสละหลุมตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองไปกอน 

เพ่ือปองกันการสูญเสียหรือความเสียหายใดก็ได แตตองแจงใหอธิบดีทราบโดยพลันถึงวิธีการและแผนงาน พรอมท้ังเหตุผลท่ีทําให

เปนกรณีฉุกเฉิน และอธิบดีอาจส่ังใหผูรับสัมปทานแกไขเพ่ิมเติมได 

          ขอ 9 ผูรับสัมปทานตองแจงเปนหนังสือแสดงรายละเอียดและเหตุผลใหอธิบดีทราบลวงหนา ไมนอยกวาเจ็ดวันกอน

กระทําการดังตอไปน้ี 

                    (1) การกระตุนเพ่ือเพ่ิมการผลิตโดยวิธีใชกรดหรือโดยวิธีอ่ืนใด 

                    (2) การเจาะหลุมเพ่ือการผลิตใหลึกลงไปอีก 

                    (3) การยิงผนังทอกรุ 

                    (4) การอุดกนหลุม 

                    (5) การเจาะทแยงออกดานขาง 

                    (6) การอัดโคลนหรือซีเมนตเขาไปในช้ันหินเพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพหลุมท่ีทําสําเร็จแลว หรือสภาพช้ันน้ํามันดิบ

หรือกาซธรรมชาติ 

                    (7) การซอมแซมหรือเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับหลุมเพ่ือการผลิต นอกจาก 

การซอมแซมท่ีตองกระทําอยูเปนประจํา 

ในกรณีฉุกเฉิน ผูรับสัมปทานจะกระทําการตามวรรคหน่ึงไปกอนเทาท่ีจําเปน เพ่ือปองกัน การสูญเสีย หรือความเสียหายใดก็ได 

แตตองแจงใหอธิบดีทราบโดยพลันถึงรายละเอียดตามวรรคหน่ึง และเหตุผลท่ีทําใหเปนกรณีฉุกเฉิน 

          ขอ 10 เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม ทรัพยสินของแผนดินหรือบุคคลอ่ืน ผูรับสัมปทานหรือผูรับจาง

ซ่ึงไดทําสัญญาจางเหมาโดยตรงกับผูรับสัมปทานตองกระทําการดังตอไปน้ี 

                    (1) กลบหลุมท่ีระเบิดและหลุมอ่ืนๆ ท่ีใชในการสํารวจโดยวิธีวัดคล่ืนไหวสะเทือน 

ใหแนนในทันทีท่ีไมตองการใชอีกตอไป 

                    (2) กรุผนังหลุมเพ่ือการสํารวจปโตรเลียม หลุมเพ่ือการผลิตปโตรเลียม หรือหลุม อัดน้ําสําหรับกิจการปโตรเลียม 

ดวยทอโลหะและใชซีเมนตยึดและอุดชองวางระหวางผิวดานนอกของทอกรุ กับผนังหลุมน้ัน ท้ังน้ี ตามหลักเทคนิคและวิธีการ

ปฏิบัติงานปโตรเลียมท่ีดี 

                    (3) ควบคุมการไหลของปโตรเลียมและปองกันไมใหปโตรเลียมร่ัวไหลหรือสูญเสีย ไปโดยไรประโยชน 

                    (4) ดูแลรักษาพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีมีการสํารวจ ในกรณีท่ีจะมีการดําเนินการผลิตปโตรเลียม 

                    (5) ใชมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือ 

                              (ก) ปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกช้ันน้ํามันดิบหรือกาซธรรมชาติท่ีอยูใกลเคียง 

                              (ข) ปองกันไมใหน้ําในช้ันน้ํามันดิบหรือกาซธรรมชาติเขาไปในหลุม และปองกัน ไมใหน้ํา จากภายนอก

เขาไปในช้ันน้ํามันดิบหรือกาซธรรมชาติ ท้ังน้ี ไมรวมถึงการใชน้ําในการผลิตข้ันสอง หรือข้ันสามและการรักษาความดันของแหลง

กักเก็บปโตรเลียม 



                              (ค) ปองกันไมใหปโตรเลียม น้ําเค็ม น้ําโคลน ท่ีใชในการเจาะ หรือส่ิงโสโครกอ่ืนใด ร่ัวไหล เขาไปในแหลง

น้ําธรรมชาติใตดิน 

                              (ง) ควบคุมการจัดการของเสีย ส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุหรือสารเคมีท่ีไมใชแลว 

                    (6) บํารุงรักษาโครงกอสราง เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชท่ีใชในการสํารวจ ผลิต และอนุรักษปโตรเลียมให

คงสภาพใชการไดดีและปลอดภัยอยูเสมอ 

          ขอ 11 ผูรับสัมปทานตอง 

                              (1) เตรียมและดําเนินการอนุรักษปโตรเลียมตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงาน ปโตรเลียมท่ีดี 

                              (2) ดําเนินมาตรการท่ีเพียงพอเพ่ือปองกันกาซธรรมชาติไมใหสูญเสียเม่ือพบช้ันหิน 

ท่ีมีกาซธรรมชาติและทราบขอบเขตของแหลงกักเก็บกาซธรรมชาติน้ันแลว โดยยอมใหกาซธรรมชาติ สูญเสียไปไดเทาท่ีจําเปนเพ่ือ

ปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดแกหลุมเจาะเพราะความดันสูงเกินไป และถาไมนํากาซธรรมชาติไปใชในภายหลังตองกรุปดช้ันหินท่ีมี

กาซธรรมชาติน้ัน 

          ขอ 12 ผูรับสัมปทานตองไมเจาะหลุมใดๆ ล้ําออกนอกเขตตามแนวด่ิงของพ้ืนท่ีท่ีผูรับสัมปทาน ไดรับสิทธิสํารวจและผลิต

ปโตรเลียม 

          ขอ 13 ในการผลิตปโตรเลียม ผูรับสัมปทานตองจัดใหมีการออกแบบและกอสรางสถานีผลิต ปโตรเลียมบนบกหรือแทน

ประกอบการผลิตปโตรเลียมในทะเลท่ีประกอบดวยโครงสราง ส่ิงติดต้ัง กลอุปกรณ และระบบควบคุมท่ีจําเปนตอการผลิต การกัก

เก็บ การวัดปริมาณ และการขนสงปโตรเลียมท่ีมีความคงทนถาวร และปลอดภัยตามมาตรฐานทางเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงาน

ปโตรเลียมท่ีดี 

ใหผูรับสัมปทานย่ืนแบบและรายละเอียดทางเทคนิคตามวรรคหน่ึง ตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

                    (1) สถานีผลิตปโตรเลียมบนบก ใหย่ืนแบบกอสราง (approved for construction drawing) และรายละเอียด

ทางเทคนิคท่ีใชในการกอสรางใหอธิบดีทราบกอนเร่ิมทําการกอสรางไมนอยกวา 

สิบหาวัน 

                    (2) แทนประกอบการผลิตปโตรเลียมในทะเล ใหย่ืนแบบกอสราง (approved for construction drawing) ราย

ละเอียดทางเทคนิค และวิธีการเคล่ือนยายและติดต้ังแทน ใหอธิบดีทราบกอนท่ีจะเคล่ือนยายแทนจากสถานีกอสรางไมนอยกวา

สิบหาวัน 

          ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการทางเทคนิคท่ีสําคัญของแบบหรือรายละเอียดท่ีย่ืนตามวรรคสอง ผูรับสัมปทานตอง

แจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน และเม่ือกอสรางสถานีผลิตหรือติดต้ังแทนเสร็จ ให

สงแบบกอสรางฉบับสมบูรณ (as-built drawing) ใหอธิบดีทราบภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีกอสรางสถานีผลิตหรือติดต้ัง

แทนเสร็จ 

          หากอธิบดีเห็นวาแบบหรือรายละเอียดท่ีผูรับสัมปทานย่ืนหรือเปล่ียนแปลง มีรายละเอียดไมเพียงพอและส่ังใหผูรับ

สัมปทานสงขอมูลเพ่ิมเติม ผูรับสัมปทานตองดําเนินการ ภายในเวลาท่ีอธิบดีกําหนด 

          ขอ 14 กอนเร่ิมทําการผลิตปโตรเลียม ผูรับสัมปทานตองแจงรายการดังตอไปน้ี เปนหนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนาไมนอย

กวาสามสิบวัน 

                    (1) แผนผังและแผนพัฒนาปโตรเลียม 

                    (2) ตําแหนงท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของสถานีผลิตหรือแทนประกอบการผลิต 

                    (3) แผนปองกันภัยและเผชิญเหตุฉุกเฉิน 

                    (4) วิธีดําเนินการหรือคูมือการจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม 



          ในกรณีจําเปน อธิบดีอาจส่ังใหผูรับสัมปทานสงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอมูลใดๆ ตามวรรคหน่ึงก็ได และผูรับ

สัมปทานตองสงรายละเอียดเพ่ิมเติมน้ันภายในเวลาตามท่ีอธิบดีกําหนด 

          ขอ 15 ในระหวางการผลิตปโตรเลียม ผูรับสัมปทานตองบันทึกการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงสถานีผลิตหรือแทนประกอบ

การผลิต อุปกรณในระบบ การผลิต การกักเก็บ การวัดปริมาณ การขนสง หรืออุปกรณอ่ืนๆ และจะตองสงแบบแปลนสําหรับการ

กอสราง (as-built drawing for piping and instrumentation diagram) คร้ังลาสุดใหกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติทราบ ทุกสองป 

          ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตามวรรคหน่ึงมีผลกระทบตอการผลิตปโตรเลียมอยางมีนัยสําคัญ ผูรับสัมปทาน

ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 

          ขอ 16 ในการผลิตกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว หรือน้ํามันดิบ ผูรับสัมปทานตองติดต้ัง อุปกรณท่ีเหมาะสมสําหรับ

วัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว หรือน้ํามันดิบท่ีจะขาย หรือจําหนาย แลวแตกรณี 

          อุปกรณสําหรับวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว หรือน้ํามันดิบ การติดต้ัง วิธีการวัด การคํานวณ 

และการปรับเทียบอุปกรณดังกลาว ใหเปนไปตามมาตรฐานดังตอไปน้ี หรือมาตรฐานอ่ืนใดท่ีอธิบดีเห็นชอบ 

                    (1) กรณีของกาซธรรมชาติใหเปนไปตามมาตรฐานของ American Gas Association (AGA) 

                    (2) กรณีของกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบใหเปนไปตามมาตรฐานของ American Petroleum Institute 

(API) 

  

          ผูรับสัมปทานตองไมถอดอุปกรณสําหรับวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว หรือน้ํามันดิบ โดยไมได

รับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี เวนแตกรณีฉุกเฉิน ใหถอดออกได แตตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบโดยพลัน 

          ขอ 17 ผูรับสัมปทานตองปรับเทียบอุปกรณสําหรับวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ 

กาซธรรมชาติเหลว หรือน้ํามันดิบตามระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด โดยเปนไปตามมาตรฐานหรือ คูมือของอุปกรณน้ันๆ ท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากอธิบดี โดยผูรับสัมปทานตองรายงานผลการปรับเทียบ ใหอธิบดีทราบตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในเจ็ดวันนับจาก

วันปรับเทียบเสร็จ 

          ในการปรับเทียบอุปกรณสําหรับวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว หรือน้ํามันดิบคร้ังแรก ผูรับ

สัมปทานตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน และตองกระทําตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี โดยผูรับ

สัมปทานเปนผูออกคาใชจายใหท้ังส้ิน 

          ขอ 18 เม่ือปรากฏวาอุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติคลาดเคล่ือนไปจากเกณฑท่ี ผูผลิตอุปกรณดังกลาว

กําหนดไวเกินรอยละสอง ผูรับสัมปทานตองคํานวณแกไขอัตราการไหลในระหวางท่ี อุปกรณวัดอัตราการไหลคลาดเคล่ือนตามหลัก

เกณฑดังตอไปน้ี 

                    (1) ในกรณีท่ีทราบวาอุปกรณวัดอัตราการไหลเร่ิมคลาดเคล่ือนเม่ือใด การคํานวณแกไขอัตราการไหลใหคิดจาก

ระยะเวลาท่ีอุปกรณวัดอัตราการไหลเร่ิมคลาดเคล่ือน 

                    (2) ในกรณีท่ีไมทราบวาอุปกรณวัดอัตราการไหลคลาดเคล่ือนเม่ือใด การคํานวณแกไขอัตราการไหลใหคิดจาก

ระยะเวลาคร่ึงหน่ึงของระยะเวลาท่ีปรับเทียบอุปกรณวัดอัตราการไหลคร้ังหลังสุดถึงเวลาท่ีปรับเทียบอุปกรณวัดอัตราการไหลคร้ัง

ใหม 

ในกรณีท่ีอุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติชํารุดเสียหายหรือไมสามารถแกไขไดดวยเหตุใดๆ ผูรับสัมปทานตองประมาณ

อัตราการไหลของกาซธรรมชาติในระหวางท่ีอุปกรณชํารุด เสียหายหรือไมสามารถใชการได โดยใชขอมูลท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกับการวัด

อัตราการไหลตามท่ีอธิบดีเห็นชอบ 



          ขอ 19 เม่ือปรากฏวาผลการปรับเทียบมาตรวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือ น้ํามันดิบแตกตางจากผลการ

ปรับเทียบคร้ังลาสุดเกินรอยละศูนยจุดสองหา ใหถือวามาตรวัดอัตราการไหลของ กาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบน้ันผิดปกติ 

          ในกรณีท่ีมาตรวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบผิดปกติ ชํารุดเสียหาย หรือไมสามารถใชการไดดวย

เหตุใดๆ ผูรับสัมปทานตองจัดการแกไขหรือซอมแซมใหอยู ในสภาพปกติพรอมท้ังปรับเทียบกอนท่ีจะนํามาตรวัดน้ันไปใชวัดอัตรา

การไหลของกาซธรรมชาติเหลว หรือน้ํามันดิบ และใหนําขอ 18 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

          ขอ 20 หามผูรับสัมปทานขนสงกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว หรือน้ํามันดิบเพ่ือขายหรือ จําหนายโดยไมผานอุปกรณ

สําหรับวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว หรือน้ํามันดิบ 

ในการวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ ผูรับสัมปทานตอง 

                    (1) คํานวณปริมาณของกาซธรรมชาติท่ีอุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮท และความดันสัมบูรณ 14.7 ปอนดตอตาราง

น้ิว 

                    (2) ใชความดันบรรยากาศเทากับ 14.7 ปอนดตอตารางน้ิว สําหรับปรับเทียบอุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซ

ธรรมชาติ 

          ขอ 21 ในการผลิตน้ํามันดิบ กรณีท่ีไดกาซธรรมชาติข้ึนมาพรอมกับน้ํามันดิบ ผูรับสัมปทานตอง ดําเนินการตามสมควร

เพ่ือนํากาซธรรมชาติน้ันไปใชใหเปนประโยชนทุกวิถีทาง แตถาพิจารณาในดานเศรษฐกิจแลว ไมสามารถจะกระทําได ผูรับ

สัมปทานจะเผาหรือระบายกาซธรรมชาติน้ันท้ิงตามวิธีท่ีอธิบดีเห็นชอบก็ได 

          ขอ 22 ในการผลิตกาซธรรมชาติ ผูรับสัมปทานจะตองใชความระมัดระวังท่ีจําเปนเพ่ือปองกัน มิใหมีการเผาหรือระบาย

กาซธรรมชาติท้ิงในปริมาณท่ีมากเกินสมควร เวนแตมีเหตุจําเปนในดาน ความปลอดภัย และดานเทคนิคในการผลิตปโตรเลียม 

และไดรับอนุมัติจากอธิบดี 

          ในกรณีฉุกเฉินท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ใหผูรับสัมปทานดําเนินการไปกอนได แตตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบโดย

พลัน 

          ขอ 23 หามผูรับสัมปทานเผากาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบท้ิงไมวากรณีใดๆ เวนแตมีเหตุจําเปนในดานความปลอดภัย

และดานเทคนิคในการผลิตปโตรเลียม และไดรับอนุมัติจากอธิบดี 

          ในกรณีฉุกเฉินท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ใหผูรับสัมปทานดําเนินการไปกอนได แตตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบโดย

พลัน 

          ขอ 24 เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงานในท่ีใด เวนแตอธิบดีจะส่ังเปนอยางอ่ืน ผูรับสัมปทานตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

                    (1) ทําพ้ืนดินและพ้ืนน้ําใหกลับมีสภาพเหมือนเดิมเทาท่ีสามารถจะกระทําได 

                    (2) ทํากําแพงหรือร้ัวลอมรอบขุม หลุม รอง และบอท่ีผูรับสัมปทานขุดไว และท่ียังใชประโยชนอยู เพ่ือปองกันไม

ใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือสัตว 

                    (3) ถมขุม หลุม รอง และบอท่ีผูรับสัมปทานขุดไว แตไมใชประโยชนตอไป ใหกลับมามีสภาพเหมือนเดิมเทาท่ี

สามารถจะกระทําได เวนแตผูรับสัมปทานตกลงกับเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินน้ัน 

                    (4) ร้ือถอนฐานคอนกรีต โครงกอสราง และอาคารท่ีอยูอาศัย นําเคร่ืองจักร อุปกรณ และวัสดุอ่ืนใดท่ีไมใช

ประโยชนตอไปแลวออกจากบริเวณหลุมเพ่ือการสํารวจหรือหลุมเพ่ือการผลิต และจัดการเศษปโตรเลียม ของเสีย ส่ิงปฏิกูล หรือ

วัสดุหรือสารเคมีท่ีไมใชแลวในบริเวณน้ันใหหมด 

                    (5) ขนยายหรือทําลายส่ิงกีดขวาง รบกวน หรือเปนอันตรายตอการคมนาคม 

การประมง หรือทรัพยสินของแผนดิน หรือบุคคลอ่ืน 

ผูรับสัมปทานตองกระทําการตามวรรคหน่ึงใหแลวเสร็จภายในสามเดือนนับแตวันท่ีเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 



          ขอ 25 ในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุท่ีสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ผูรับสัมปทานตองแจงใหอธิบดี ทราบ ภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมง 

และใหรายงานรายละเอียดของอุบัติเหตุน้ันเปนหนังสือภายในเจ็ดสิบสองช่ัวโมง 

นับแตเกิดเหตุ 

  

  

ใหไว ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

  

อารักษ ชลธารนนท 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

 

 


