
 

กฎกระทรวง 

กําหนดเขตปลอดภัยและเคร่ืองหมาย 

ในบริเวณท่ีมีส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณท่ีใชในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม พ.ศ. 2555 

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

  

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (2) 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 6 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 

                    (2) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 

          ขอ 2 ในบริเวณท่ีมีส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณท่ีใชในการเจาะหลุมปโตรเลียมบนบก ผูรับสัมปทานตอง กําหนดเขตปลอดภัย

และจัดใหมีเคร่ืองหมายตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

                    (1) กําหนดเขตปลอดภัยใหมีระยะไมนอยกวา 60 เมตร จากสวนนอกสุดของส่ิงติดต้ัง หรือกลอุปกรณท่ีสูงจากพ้ืน

ดินเกิน 30 เมตร โดยจัดใหมีร้ัวลอมรอบเพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนเขตปลอดภัย 

                    (2) เคร่ืองหมายสีแดงสลับสีขาวไวรอบดานนอกของร้ัวทุกระยะ 20 เมตร 

                    (3) ติดธงสีสมไวบนยอดของส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณ 

                    (4) โคมไฟแสงสีแดงท่ีใหแสงสม่ําเสมอคงท่ีไมกระพริบ มองเห็นไดรอบทิศทาง โดยติดต้ังไวบนยอดของส่ิงติดต้ัง

และกลอุปกรณ และเปดไวตลอดเวลา เพ่ือใหมองเห็นไดในระยะไมนอยกวา 

5 กิโลเมตร 

                    (5) โคมไฟท่ีแสงผานหมอกได โดยติดต้ังไวบนยอดของส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณ และเปดในเวลากลางคืนหรือใน

เวลาท่ีมีอากาศมืดคร้ึมหรือฝนตก เพ่ือใหมองเห็นไดในระยะไมนอยกวา 2 กิโลเมตร 

                    (6) ปายแสดงใหเห็นวาเปนเขตประกอบกิจการปโตรเลียมอยางนอยหน่ึงปาย 

โดยติดต้ังไวในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นไดงาย 

          ขอ 3 ในบริเวณท่ีมีส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณท่ีใชในการผลิตและทดสอบหลุมปโตรเลียม 

บนบก ผูรับสัมปทานตองกําหนดเขตปลอดภัยและจัดใหมีเคร่ืองหมายตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

                    (1) กําหนดเขตปลอดภัยใหมีระยะไมนอยกวา 10 เมตร จากสวนนอกสุดของส่ิงติดต้ังหรือกลอุปกรณ โดยจัดใหมี

ร้ัวลอมรอบเพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนเขตปลอดภัย 

                    (2) เคร่ืองหมายสีแดงสลับสีขาวไวรอบดานนอกของร้ัวทุกระยะ 20 เมตร 

                    (3) ปายแสดงใหเห็นวาเปนเขตประกอบกิจการปโตรเลียมอยางนอยหน่ึงปาย 

 

 

 

 



โดยติดต้ังไวในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นไดงาย 

          ในกรณีท่ีส่ิงติดต้ังตามวรรคหน่ึงเปนทอขนสงปโตรเลียม ใหจัดทําแผนปายแสดงรายละเอียดบริเวณแนวทอขนสง

ปโตรเลียม ดังตอไปน้ี 

                    (1) ช่ือโครงการผลิตปโตรเลียม 

                    (2) ช่ือผูรับสัมปทาน 

                    (3) ประเภท ขนาด และระยะทางโดยประมาณของทอขนสงปโตรเลียม 

                    (4) ชนิดของผลิตภัณฑ 

                    (5) ขอความวา “เขตประกอบกิจการปโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514” 

          แผนปายตามวรรคสอง ตองมีขนาดความกวางไมนอยกวา 40 เซนติเมตร และความยาว 

ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ใชตัวอักษรภาษาไทยสีดําบนพ้ืนสีเหลืองสะทอนแสง ใหติดต้ังปายโดยขอบดานลาง ของปายอยูสูงจาก

พ้ืนดินไมนอยกวา 120 เซนติเมตร และสูงพนจากส่ิงกีดขวางโดยรอบ เพ่ือใหสามารถ มองเห็นไดงาย และระยะของแผนปายตลอด

แนวทอขนสงปโตรเลียมใหมีระยะหางประมาณ 250 เมตรตอหน่ึงแผนปาย หรือตามความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศ 

          ขอ 4 ในบริเวณท่ีมีส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณท่ีใชในการเจาะหลุมและทดสอบหลุมปโตรเลียม ในทะเล ผูรับสัมปทานตอง

กําหนดเขตปลอดภัยและจัดใหมีเคร่ืองหมายตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

                    (1) กําหนดเขตปลอดภัยใหมีระยะไมเกิน 500 เมตร จากสวนนอกสุดของส่ิงติดต้ัง หรือกลอุปกรณ และใหมีการ

แจงเตือนเม่ือมีผูใดเขาใกลเขตปลอดภัย 

                    (2) โคมไฟแสงสีแดงท่ีใหแสงสม่ําเสมอคงท่ีไมกระพริบ มองเห็นไดรอบทิศทางโดย ติดต้ังไวบนยอดของส่ิงติดต้ัง

และกลอุปกรณ และเปดไวตลอดเวลา เพ่ือใหมองเห็นไดในระยะไมนอยกวา 

3 ไมลทะเล 

                    (3) อุปกรณอยางนอยดังตอไปน้ี เพ่ือเปดใชงานในกรณีท่ีทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยา มองเห็นไดในระยะนอยกวา 

2 ไมลทะเล 

                              (ก) แตรหมอกอยางนอยหน่ึงตัว ติดต้ังไวบนส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณ ในระดับ ความสูงไมนอยกวา 6 

เมตร แตไมเกิน 30 เมตร เหนือระดับน้ําข้ึนเต็มท่ีปานกลางหนาน้ําเกิด (mean high water springs) ซ่ึงสามารถไดยินไดรอบ

ทิศทาง และใหสัญญาณเปนจังหวะเดียวกันตามรหัสมอรสอักษร U ทุก 30 วินาที 

                              (ข) โคมไฟท่ีแสงผานหมอกได โดยติดต้ังไวบนยอดของส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณ เพ่ือใหมองเห็นไดในระยะ

ไมนอยกวา 2 ไมลทะเล 

                              (ค) เคร่ืองสงคล่ืนวิทยุ 

          ขอ 5 ในบริเวณท่ีมีส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณท่ีใชในการผลิตปโตรเลียมในทะเล ผูรับสัมปทานตอง กําหนดเขตปลอดภัยและ

จัดใหมีเคร่ืองหมายตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

                    (1) กําหนดเขตปลอดภัยใหมีระยะไมเกิน 500 เมตร จากสวนนอกสุดของส่ิงติดต้ัง หรือกลอุปกรณ และใหมีการ

แจงเตือนเม่ือมีผูใดเขาใกลเขตปลอดภัย โดยจัดใหมีแผนท่ีแสดงเขตปลอดภัย และตําแหนงท่ีต้ังของส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณ และ

เก็บรักษาไว ณ ท่ีน้ันเพ่ือแสดงแกพนักงานเจาหนาท่ี 

                    (2) โคมไฟแสงสีขาวอยางนอยหน่ึงดวง ติดต้ังไวบนส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณใน ตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดรอบ

ทิศทางเม่ือเขาใกล และอยูในระดับความสูงไมนอยกวา 6 เมตร แตไมเกิน 30 เมตร เหนือระดับน้ําข้ึนเต็มท่ีปานกลางหนาน้ําเกิด 

(mean high water springs) โดยมีกําลังสองสวาง ของแสงไฟอยางนอย 1,400 แรงเทียน และโคมไฟจะตองใหสัญญาณปด-เปด 



เปนจังหวะเดียวกันตาม รหัสมอรส อักษร U ทุก 15 วินาที โดยจะตองเปดในเวลากลางคืนหรือในเวลาท่ีมีอากาศมืดคร้ึมหรือ

ฝนตก เพ่ือใหมองเห็นไดในระยะไมนอยกวา 3 ไมลทะเล 

                    (3) โคมไฟแสงสีแดงท่ีใหแสงสม่ําเสมอคงท่ีไมกระพริบ มองเห็นไดรอบทิศทางโดยติดต้ัง ไวบนยอดของส่ิงติดต้ัง

และกลอุปกรณ และเปดไวตลอดเวลา เพ่ือใหมองเห็นไดในระยะไมนอยกวา 

3 ไมลทะเล 

                    (4) อุปกรณอยางนอยดังตอไปน้ี เพ่ือเปดใชงานในกรณีท่ีทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยามอง เห็นได ในระยะนอยกวา 

2 ไมลทะเล 

                              (ก) แตรหมอกอยางนอยหน่ึงตัว ติดต้ังไวบนส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณ ในระดับ ความสูง ไมนอยกวา 6 

เมตร แตไมเกิน 30 เมตร เหนือระดับน้ําข้ึนเต็มท่ีปานกลางหนาน้ําเกิด (mean high water springs) ซ่ึงสามารถไดยินไดรอบ

ทิศทาง และใหสัญญาณเปนจังหวะเดียวกันตามรหัสมอรสอักษร U ทุก 30 วินาที 

                              (ข) โคมไฟท่ีแสงผานหมอกได โดยติดต้ังไวบนยอดของส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณ เพ่ือใหมองเห็นไดในระยะ

ไมนอยกวา 2 ไมลทะเล 

                              (ค) เคร่ืองสงคล่ืนวิทยุ 

                    (5) ปายแสดงช่ือและประเภทของส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณอยางนอยหน่ึงปาย โดยใชตัวอักษรภาษาไทยและภาษา

อังกฤษมีขนาดความสูงไมนอยกวา 30 เซนติเมตร ตัวอักษรสีดําบนพ้ืนสีเหลืองสะทอนแสง และติดต้ังไวในบริเวณท่ีสามารถมอง

เห็นไดงาย 

          ขอ 6 ผูรับสัมปทานตองแจงการกําหนดเขตปลอดภัยและจุดท่ีต้ังของเขตดังกลาวเปนหนังสือ ใหกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

ทราบลวงหนากอนกําหนดเขตปลอดภัยไมนอยกวาสามสิบวัน และเม่ือ มีการเปล่ียนแปลงจะตองแจงใหกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

ทราบทันที 

ในกรณีท่ีผูรับสัมปทานตองร้ือถอนส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณท่ีใชในการเจาะหลุม ทดสอบหลุม และผลิตปโตรเลียม ใหผูรับสัมปทาน

ร้ือถอนร้ัวและเคร่ืองหมายใหหมดภายในสิบหาวันนับแต 

วันเสร็จส้ินการร้ือถอนส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณ 

          ขอ 7 ผูรับสัมปทานตองบํารุงรักษาร้ัวและเคร่ืองหมายใหคงมีสภาพใชการไดดีอยูเสมอ 

          ขอ 8 ในกรณีท่ีอธิบดีพิจารณาวาการกําหนดเขตปลอดภัยและเคร่ืองหมายอาจไมเพียงพอ ตอความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน หรืออาจยังไมเหมาะสมตอสภาพของการเจาะหลุม ทดสอบหลุม และผลิตปโตรเลียมในบริเวณใด ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังให

ผูรับสัมปทานกําหนด แกไขหรือเปล่ียนแปลง ระยะของเขตปลอดภัยหรือเคร่ืองหมายเทาท่ีไมขัดกับกฎกระทรวงน้ี 

          ขอ 9 ผูรับสัมปทานท่ีมีส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณท่ีใชในการเจาะหลุม ทดสอบหลุม และ 

ผลิตปโตรเลียมบนบกและในทะเลอยูกอนวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบังคับ ตองดําเนินการใหเปนไปตาม กฎกระทรวงน้ี ภายในหน่ึง

รอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบังคับ 

  

ใหไว ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

  

อารักษ ชลธารนนท 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

  

  



  

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบกฎกระทรวงกําหนดเขตปลอดภัยและเคร่ืองหมาย 

ในบริเวณท่ีมีส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณท่ีใชในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม 

พ.ศ. 2555 

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

  

หลักการ 

          ปรับปรุงการกําหนดเขตปลอดภัยและเคร่ืองหมายในบริเวณท่ีมีส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณท่ีใชในการสํารวจและผลิต

ปโตรเลียม 

  

เหตุผล 

          โดยท่ีการกําหนดเขตปลอดภัยและเคร่ืองหมายในบริเวณท่ีมีส่ิงติดต้ังและกลอุปกรณท่ีใชในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม

ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน หลักเกณฑบางเร่ือง

ยังไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล สมควรปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐานสากลและสถานการณปจจุบัน 

จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงน้ี 

  

 

 


