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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ ขอ ๑๔ และขอ ๑๕ แหงกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ 
ใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๓  ในการผลิตปโตรเลียมในทะเล ผูรับสัมปทานตองสรางแทนประกอบ 
การผลิตเปนแทนถาวร ซ่ึงประกอบดวยแทนหลุมผลิต แทนผลิต แทนเผากาซ และแทนอื่น ๆ 
ตามความจําเปนในการผลิตปโตรเลียมโดยจะสรางรวมเปนแทนเดียวกันหรือแยกกันก็ได 
  ขอ ๑๔  กอนลงมือกอสรางแทนประกอบการผลิต ผูรับสัมปทานตองแจงรายการ 
ตอไปนี้เปนหนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนาไมนอยกวาสี่สิบหาวัน คือ 
  (๑) ตําแหนงที่ตั้งแทนประกอบการผลิต ซ่ึงรวมถึงความลึกของนํ้าทะเล กระแส 
น้ํา คล่ืน ลม พายุ สภาพพ้ืนดินและสภาพธรณีวิทยา ณ บริเวณที่ตั้งแทนประกอบการผลิต 
  (๒) มาตรฐานที่ใชในการออกแบบกอสราง แบบกอสราง การคํานวณออกแบบ 
วัสดุที่ใชในการกอสราง พรอมดวยรายละเอียดตาง ๆ ของแทนประกอบการผลิต 
  (๓) มาตรการในการปองกันการสึกกรอนของแทนประกอบการผลิต 
  (๔) ระบบการปองกันอัคคีภัยบนแทนประกอบการผลิต 
  (๕) ระบบชวยการเดินเรือ 
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ผูรับสัมปทานตองแจงเปน
หนังสือใหอธิบดีทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง 
  เมื่ออธิบดีเห็นวารายการที่แจงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีรายละเอียด 
ไมเพียงพอและส่ังใหผูรับสัมปทานแกไขเพ่ิมเติม ผูรับสัมปทานตองปฏิบัติตาม 
  ขอ ๑๕  กอนลงมือติดตั้งแทนประกอบการผลิต ผูรับสัมปทานตองแจงวิธีการ 
ติดตั้งและรายละเอียดในการคํานวณเกี่ยวกับการติดตั้งพรอมทั้งเวลาและสถานที่ที่จะติดตั้งแทน 
ประกอบการผลิตดังกลาวเปนหนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน" 
  ขอ ๒  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๑๖ ขอ ๑๗ ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ 
ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ ขอ ๒๕ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑ ขอ ๓๒ 
ขอ ๓๓ ขอ ๓๔ ขอ ๓๕ ขอ ๓๖ ขอ ๓๗ ขอ ๓๘ ขอ ๓๙ และขอ ๔๐ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
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  "ขอ ๑๖  ในการผลิตกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว หรือน้ํามันดิบ ผูรับ 
สัมปทานตองติดตั้งอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาต ิ
เหลว หรือน้ํามันดิบ แลวแตกรณี 
  ขอ ๑๗  อุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ การติดตั้งวิธีการวัด การ
คํานวณ  
และการปรับเทียบ ตองเปนไปตามมาตรฐานของ AMERICAN GAS ASSOCIATION 
  ขอ ๑๘  เมื่อเลือกอุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติแลวผูรับสัมปทาน 
ตองแจงรายการดังตอไปนี ้เปนหนังสือใหอธิบดีทราบ คือ 
  (๑) ชนิด ขนาด และรายละเอียดของอุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ 
  (๒) สูตรคํานวณหาอัตราการไหล 
  (๓) แผนผังแสดงท่ีต้ังของอุปกรณตาม (๑) 
  ขอ ๑๙  กอนปรับเทียบ (CALIBRATION) อุปกรณวัดอัตราการไหลของ 
กาซธรรมชาติครั้งแรกผูรับสัมปทานตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนาไมนอยกวา 
สามสิบวัน 
  การปรับเทียบตามวรรคหนึ่งตองกระทําตอหนาพนักงานเจาหนาท่ีโดยผูรับ
สัมปทาน 
เปนผูออกคาใชจายใหท้ังส้ิน 
  ขอ ๒๐  หามผูรับสัมปทานติดตั้งทอสงกาซธรรมชาติโดยไมผานอุปกรณวัดอัตรา 
การไหลของกาซธรรมชาติ และในการวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาต ิผูรับสัมปทานตอง 
  (๑) คํานวณปริมาณของกาซธรรมชาติที่อุณหภูม ิ๖๐ องศาฟาเรนไฮท และ 
ความดันสัมบูรณ ๑๔.๗ ปอนดตอตารางนิ้ว 
  (๒) ใชความดันบรรยากาศเทากับ ๑๔.๗ ปอนด ตอตารางนิ้ว สําหรับ 
ปรับเทียบอุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ 
  (๓)ปรับเทียบอุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติทุกสามสิบวัน โดย 
กระทําตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี 
  (๔) ไมถอดอุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ เวนแตจะไดรับอนุญาต 
จากพนักงานเจาหนาท่ี 
  ขอ ๒๑  เมื่อปรากฏวาอุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติคลาดเคลื่อน 
ไปจากเกณฑที่ผูผลิตอุปกรณดังกลาวกําหนดไวมากหรือนอยกวารอยละสอง ผูรับสัมปทานตอง 
คํานวณแกไขอัตราการไหลในระหวางท่ีอุปกรณวัดอัตราการไหลคลาดเคล่ือนตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี ้
  (๑) ในกรณีที่ทราบวาอุปกรณวัดอัตราการไหลเริ่มคลาดเคลื่อนเมื่อใด 
การคํานวณแกไขอัตราการไหลใหคิดจากระยะเวลาที่อุปกรณวัดอัตราการไหลเริ่มคลาดเคลื่อน 
  (๒) ในกรณีที่ไมทราบวาอุปกรณวัดอัตราการไหลคลาดเคลื่อนเมื่อใด 
การคํานวณแกไขอัตราการไหลใหคิดระยะเวลาเพียงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาท่ีปรับเทียบอุปกรณ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วัดอัตราการไหลคร้ังหลังสุดถึงเวลาท่ีปรับเทียบอุปกรณวัดอัตราการไหลคร้ังใหม 
  ขอ ๒๒  ในกรณีที่อุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติชํารุดเสียหาย หรอื 
ไมสามารถใชการไดดวยเหตุใด ๆ ผูรับสัมปทานตองประมาณอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ 
ในระหวางที่อุปกรณชํารุดเสียหายหรือไมสามารถใชการได โดยใชขอมูลท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกับการ 
วัดอัตราการไหลตามที่อธิบดีเห็นชอบ 
  ขอ ๒๓  อุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบอยางนอย 
ใหประกอบดวย 
  (๑) มาตรวัดอัตราการไหล 
  (๒) อุปกรณตรวจสอบมาตรวัดอัตราการไหล 
  (๓) อุปกรณเก็บตัวอยางกาซธรรมชาติเหลว หรือน้ํามันดิบ 
  (๔) อุปกรณขจัดฟองอากาศ 
  (๕) เครื่องตรวจวัดปริมาณตะกอนและน้ํา 
  การแจงรายการและการปรับเทียบอุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติ
เหลว 
หรือน้ํามันดิบครั้งแรก ใหนําขอ ๑๘ และขอ ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ ๒๔  มาตรวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบตองเปน 
แบบลูกสูบเคลื่อนที่ (POSITIVE DISPLACEMENT) หรือแบบอื่นที่อธิบดีเห็นชอบ 
  ขอ ๒๕  หามผูรับสัมปทานติดต้ังทอสงกาซธรรมชาติเหลวหรือนํ้ามันดิบโดย 
ไมผานมาตรวัด และในการวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบ ผูรับสัมปทาน 
ตอง 
  (๑) ไมใชมาตรวัดท่ีมีความสามารถวัดสูงสุดหรือตํ่าสุดเกินหรือตํ่ากวาความดัน
และ 
อัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบ 
  (๒) ไมใชมาตรวัดวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบที่ม ี
ความถวงจําเพาะเกินท่ีกําหนด 
  (๓) ใชถังควบคุมความดันหรืออุปกรณอื่นที่อธิบดีเห็นชอบสําหรับรักษาระดับ 
ความดันของกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบ 
  (๔) ไมใชมาตรวัดภายใตความดันกระตุน (SHOCK PRESSURE) เกินความ 
สามารถของมาตรวัด 
  (๕) ไมปรับตัวเลขของมาตรวัดท่ีแสดงคาปริมาณรวมของกาซธรรมชาติเหลว
หรอื 
น้ํามันดิบ 
  (๖) ไมถอดมาตรวัดหรืออุปกรณของมาตรวัด เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
พนักงาน 
เจาหนาที ่



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๒๖  อุปกรณตรวจสอบมาตรวัดกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบ ตองเปน 
แบบใดแบบหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  (๑) แบบถังตรวจสอบความเท่ียงตรง (PROVER TANK) 
  (๒) แบบมาตรวัดมาตรฐาน (MASTER METER) 
  (๓) แบบกลไกแทนท่ี (MECHANICAL DISPLACEMENT PROVER) 
  ขอ ๒๗  อุปกรณเก็บตัวอยางกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบตองเปนชนิด 
ท่ีเก็บตัวอยางตามสัดสวนของการไหล (PROPORTIONAL TO FLOW) 
  ขอ ๒๘  ในการติดตั้งอุปกรณเก็บตัวอยางกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบ 
ผูรับสัมปทานตอง 
  (๑) ติดตั้งอุปกรณเก็บตัวอยางกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบ ณ ตําแหนง 
ที่กาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบไหลผานกอนถึงมาตรวัด 
  (๒) ติดตั้งอุปกรณเก็บตัวอยาง ท่ีจุดศูนยกลางของทอสงในแนวด่ิงโดยให 
สวนปลายท้ังสองขางของอุปกรณเก็บตัวอยางตองอยูในแนวราบตลอดเวลา 
  (๓) ไมติดตั้งลิ้นปดเปดระหวางอุปกรณเก็บตัวอยางกับมาตรวัด 
  ขอ ๒๙  ผูรับสัมปทานตองเก็บตัวอยางกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบ 
ในภาชนะที่สามารถปองกันการระเหยได 
  ขอ ๓๐  อุปกรณขจัดฟองอากาศตองเปนแบบที่สามารถขจัดฟองอากาศได 
โดยสมบูรณ และติดต้ัง ณ ตําแหนงกอนถึงอุปกรณเก็บตัวอยางกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบ 
  ขอ ๓๑  เครื่องตรวจวัดตะกอนและน้ําตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) สงสัญญาณเตือนเมื่อตรวจพบตะกอนและน้ําเกินปริมาณที่กําหนด 
  (๒) มีอุปกรณที่สามารถปดการไหลหรือเปลี่ยนทิศทางการไหลของกาซ 
ธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบไดทันทีเมื่อมีสัญญาณเตือน 
  ขอ ๓๒  เครื่องตรวจวัดปริมาณตะกอนและน้ํา ตองติดต้ัง ณ ตําแหนงกอนถึง
อุปกรณ 
ขจัดฟองอากาศ 
  ขอ ๓๓  การหาคาความถวงจําเพาะ คาอุณหภูมิเฉล่ียของกาซธรรมชาติเหลว 
หรือน้ํามันดิบ และปริมาณตะกอนและน้ําในกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑและวิธีการตามมาตรฐานของ AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND  
MATERIALS (ASTM) 
  ขอ ๓๔  การปรับเทียบมาตรวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามัน 
ดิบ ผูรับสัมปทานตอง 
  (๑) ปรับเทียบมาตรวัดอัตราการไหลทุกสามสิบวันในกรณีที่มีการขนสงอยาง 
สม่ําเสมอหรือปรับเทียบมาตรวัดอัตราการไหลทุกครั้ง ในกรณีที่มีการขนสงจากที่กักเก็บเปน 
ครั้งคราวหรือปรับเทียบมาตรวัดอัตราการไหลตามที่อธิบดีสั่ง โดยมีเหตุผลสมควร  ท้ังน้ี โดย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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กระทําตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี 
  (๒) กอนใชอุปกรณตรวจสอบมาตรวัดอัตราการไหลตองทดสอบอุปกรณ 
ตรวจสอบไมนอยกวาสี่ครั้งติดตอกัน จนกวาผลการทดสอบติดตอกันสองคร้ังไดตัวเลขท่ีมีคา 
หางกันไมเกินรอยละศูนยจุดศูนยหา (๐.๐๕) จึงจะถือวาอุปกรณตรวจสอบนั้นมีความแนนอน 
และใชตรวจสอบได 
  (๓) ในการคํานวณปรับเทียบมาตรวัดอัตราการไหลตองคํานวณความ 
คลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากความดัน อุณหภูมิ และสภาพอัดได (COMPRESSIBILITY) 
ของกาซธรรมชาติเหลวและน้ํามันดิบตามมาตรฐานของ AMERICAN PETROLEUM 
 INSTITUTE (API) และ AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND  
MATERIALS (ASTM) ดวย และ 
  (ก) ถาใชอุปกรณแบบถังตรวจสอบ คาของตัวเลขที่จะใชปรับเทียบมาตรวัดจะ
ตอง 
เปนคาเฉลี่ยของตัวเลขที่ไดจากการทดสอบมาตรวัดติดตอกันสองครั้ง โดยคาของตัวเลขท่ีได 
จากการทดสอบนั้นตองหางกันไมเกินรอยละศูนยจุดศูนยหา (๐.๐๕) 
  (ข) ถาใชอุปกรณแบบมาตรวัดมาตรฐาน ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของผูผลิต
มาตรวัด 
และปรับเทียบโดยใชกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบที่มีความถวงจําเพาะและอัตราการไหลที่
ใกล 
 เคียงกันกับกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบที่ไหลผานมาตรวัดที่จะปรับเทียบคาของตัวเลขที่จะ
ใช 
ปรับเทียบมาตรวัดจะตองเปนคาเฉลี่ยของตัวเลขที่ไดจากการทดสอบมาตรวัดติดตอกันสามครั้ง 
โดยคาของตัวเลขที่ไดจากการทดสอบนั้นตองหางกันไมเกินรอยละศูนยจุดศูนยสอง (๐.๐๒) และ
กาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบที่ไหลผานมาตรวัดในการทดสอบแตละครั้งดังกลาวตอง 
มีปริมาณไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของปริมาณสูงสุดท่ีมาตรวัดสามารถวัดไดในเวลาหน่ึงช่ัวโมง 
  (ค) ถาใชอุปกรณแบบกลไกแทนที ่คาของตัวเลขที่จะใชปรับเทียบมาตรวัด 
จะตองเปนคาเฉลี่ยของตัวเลขที่ไดจากการทดสอบมาตรวัดติดตอกันหาครั้งในหกครั้ง โดยคา 
ของตัวเลขที่ไดจากการทดสอบนั้น ตองหางกันไมเกินรอยละศูนยจุดศูนยหา (๐.๐๕) 
  ขอ ๓๕  ในการปรับเทียบมาตรวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือ 
น้ํามันดิบตามขอ ๓๔ หากผลการปรับเทียบคร้ังท่ีแลวกับคร้ังหลังสุดไดคาเฉล่ียของตัวเลขตางกัน 
เกินรอยละศูนยจุดสองหา (๐.๒๕) ใหถือวามาตรวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือ 
น้ํามันดิบนั้นผิดปกต ิ
  ขอ ๓๖  ในกรณีที่มาตรวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบ 
ผิดปกติตามขอ ๓๕ หรือชํารุด เสียหาย หรือไมสามารถใชการไดดวยเหตุใด ๆ ผูรับสัมปทาน 
ตองจัดการแกไขหรือซอมแซมใหอยูในสภาพปกต ิพรอมทั้งปรับเทียบกอนที่จะนํามาตรวัดนั้น 
ไปใชวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบ และใหนําขอ ๒๒ มาใชบังคับโดย 
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อนุโลม 
  ขอ ๓๗  การปรับเทียบอุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาต ิตาม 
ขอ ๒๐ (๓) หรือการปรับเทียบมาตรวัดอัตราการไหลของกาซธรรมชาติเหลวหรือน้ํามันดิบ 
ตามขอ ๓๔ (๑) ผูรับสัมปทานตองรายงานใหอธิบดีทราบตามแบบที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด 
ภายในเจ็ดวันนับจากวันปรับเทียบเสร็จ 
  ขอ ๓๘  ในกรณีที่ไดกาซธรรมชาติขึ้นมาพรอมกับน้ํามันดิบผูรับสัมปทานตอง 
ดําเนินการตามสมควรเพื่อนํากาซธรรมชาตินั้นไปใชใหเปนประโยชนทุกวิถีทาง แตถาพิจารณา 
ในดานเศรษฐกิจแลวไมสามารถจะกระทําได ผูรับสัมปทานจะเผาหรือทิ้งกาซธรรมชาตินั้นตาม 
วิธีที่อธิบดีเห็นชอบก็ได 
  ขอ ๓๙  กอนดําเนินการสละหลุมผลิต ผูรับสัมปทานตองแจงเหตุผลและวิธีการ 
ท่ีจะสละหลุมผลิตเปนหนังสือใหอธิบดีพิจารณา และเมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการได 
  ขอ ๔๐  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในที่ใดหรือเมื่อสัมปทานสิ้นอายุหรือถูก 
เพิกถอน ผูรับสัมปทานหรือผูซึ่งสัมปทานสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน ตอง 
  (๑) ทําพื้นดินและพื้นน้ําใหกลับมีสภาพเหมือนเดินเทาท่ีสามารถจะกระทําได 
  (๒) ทํากําแพงหรือรั้วลอมรอบขุม หลุม รอง และบอ ที่ผูรับสัมปทานขุดไว และ 
ท่ียังใหประโยชนอยูเพ่ือปองกันไมใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือสัตว 
  (๓) ถมขุม หลุม รอง และบอที่ผูรับสัมปทานขุดไว แตไมใชประโยชนตอไป 
ใหกลับมีสภาพเหมือนเดิมเทาท่ีสามารถจะกระทําได เวนแตอธิบดีจะสั่งเปนอยางอื่น หรอื 
ผูรับสัมปทานตกลงกับเจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้นแลว 
  (๔) รื้อถอนฐานคอนกรีต โครงกอสรางและอาคารที่อยูอาศัย นําเครื่องจักร 
อุปกรณและวัสดุอื่นใดที่ไมใชประโยชนตอไปแลวออกจากบริเวณหลุมสํารวจหรือหลุมผลิตและ 
เผาเศษปโตรเลียมในบริเวณนั้นใหหมด ท้ังน้ี เวนแตอธิบดีจะสั่งเปนอยางอื่น 
  (๕) ขนยายหรือทําลายส่ิงท่ีกีดขวาง รบกวนหรือเปนอันตรายตอการคมนาคม 
การประมง หรือทรัพยสินของแผนดิน หรือบุคคลอื่น เวนแตอธิบดีจะสั่งเปนอยางอื่น 
  ผูรับสัมปทานหรือผูซึ่งสัมปทานสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอนตองกระทําการตาม 
วรรคหน่ึงใหแลวเสร็จภายในสามเดือน นับแตวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานหรือวันที่สัมปทาน 
สิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน แลวแตกรณี" 
 
    ใหไว ณ วันที ่๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
              พลตร ีชาติชาย ชุณหะวัณ 
               รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการผลิต 
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ปโตรเลียมที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ยังไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการสรางแทนประกอบการผลิตและการวัด 
อัตราการไหลของปโตรเลียมที่ผลิตไดเพื่อประโยชนในการเก็บคาภาคหลวง ในการนี้สมควรเพิ่ม 
หลักเกณฑและวิธีการผลิตปโตรเลียมในเร่ืองดังกลาว เพราะใกลจะถึงกําหนดที่ผูรับสัมปทาน 
จะเร่ิมผลิตปโตรเลียมแลว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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