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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๑๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ 

-------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ผูรับสัมปทานหรือผูรับจาง ซ่ึงไดทําสัญญาจางเหมาโดยตรงกับผูรับ 
สัมปทาน ตองบํารุงรักษาโครงกอสราง เครื่องจักร เคร่ืองมือ และเครื่องใชที่ใชในการสํารวจ 
ผลิตและอนุรักษปโตรเลียมใหคงมีสภาพใชการไดดีอยูเสมอ 
  ขอ ๒  กอนลงมือสํารวจปโตรเลียมในบริเวณใด ผูรับสัมปทานตองแจงรายการ 
ดังตอไปนี้เปนหนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบวัน คือ 
  (๑) วิธีการสํารวจ 
  (๒) ระยะเวลาที่จะใชในการสํารวจ 
  (๓) ช่ือและท่ีอยูของตัวแทนของผูรับสัมปทานซ่ึงจะปฏิบัติหนาท่ีอยู ณ บริเวณ 
สํารวจ 
  (๔) รายละเอียดที่จําเปนเกี่ยวกับการสํารวจ 
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ผูรับสัมปทานตองแจงเปน 
หนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบวันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง 
  เมื่ออธิบดีเห็นวารายการที่แจงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีรายละเอียด 
ไมเพียงพอ และสั่งใหผูรับสัมปทานแกไขเพิ่มเติมภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง ผูรับ 
สัมปทานตองปฏิบัติใหถูกตอง 
  ขอ ๓  เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของแผนดินหรือบุคคล 
อื่น ผูรับสัมปทานตองกระทําการอันอยูในวิสัยที่จะกระทําได ดังตอไปนี ้
  (๑) กลบหลุมที่ระเบิดในการสํารวจแบบไซสมิกใหแนนในทันทีที่ไมตองการ 
ใชอีกตอไปแลว 
  (๒) กรุผนังหลุมสํารวจหรือหลุมผลิตปโตรเลียมดวยทอโลหะและใชซีเมนต 
ยึดและอุดชองวางระหวางผิวดานนอกของทอกรุกับผนังหลุมนั้น ท้ังน้ี ตามหลักเทคนิคและ 
วิธีปฏิบัติงานปโตรเลียมท่ีดี 
  (๓) ควบคุมการไหลของปโตรเลียม และปองกันไมใหปโตรเลียมร่ัวไหลหรือ 
สูญเสียไปโดยไรประโยชน 
  (๔) ดูแลรักษาพื้นที่ในบริเวณที่มีการสํารวจ ในกรณีท่ีจะมีการดําเนินการผลิต 
ปโตรเลียม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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  (๕) ใชมาตรการที่จําเปนเพื่อ 
  (ก) ปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกช้ันนํ้ามันดิบหรือกาซท่ีอยูใกลเคียง 
  (ข) ปองกันไมใหน้ําในชั้นน้ํามันดิบหรือกาซเขาไปในหลุม และปองกันไมให 
น้ําจากภายนอกเขาไปในชั้นน้ํามันดิบหรือกาซทั้งนี ้ไมรวมถึงการใชน้ําในการผลิตขั้นสองและ 
การรักษาแรงกดดันของแหลงสะสมปโตรเลียม 
  (ค) ปองกันไมใหปโตรเลียม น้ําเค็ม นํ้าโคลน ที่ใชในการเจาะหรือสิ่งโสโครก 
อื่นใดรั่วไหลเขาไปในแหลงน้ําธรรมชาติใตดิน 
  ขอ ๔ ผูรับสัมปทานตองไมเจาะหลุมสํารวจหรือหลุมผลิตลํ้าออกนอกเขตตาม 
แนวด่ิงของแปลงสํารวจ พ้ืนท่ีผลิตหรือพ้ืนท่ีท่ีสงวนไวของผูรับสัมปทาน 
  ขอ ๕  ในกรณีที่ใชเครื่องเจาะแบบหมุน ผูรับสัมปทานตอง 
  (๑) ติดต้ังเคร่ืองปองกันการพลุงของปโตรเลียมไวท่ีหลุมเจาะทุกหลุม 
  (๒) บํารุงรักษาเครื่องปองกันการพลุงของปโตรเลียมใหคงมีสภาพใชการไดด ี
อยูเสมอ และในขณะท่ีใชตองทดสอบทุก ๆ ย่ีสิบส่ีช่ัวโมง พรอมกับบันทึกผลการทดสอบดังกลาว 
ไวในสมุดรายงาน 
  (๓) ติดต้ังกลอุปกรณสําหรับควบคุมเคร่ืองปองกันการพลุงของปโตรเลียมใหอยู 
ในท่ีท่ีสามารถปฏิบัติการไดทันทวงที 
  (๔) ดูแลน้ําโคลนที่ใชในการเจาะใหมีปริมาณและความถวงจําเพาะที่เหมาะสม 
ระหวางหมุนเวียนอยูในหลุมเจาะ เพ่ือปองกันการพลุงของปโตรเลียมในหลุมเจาะ 
  ขอ ๖  ผูรับสัมปทานตอง 
  (๑) เตรียมการอนุรักษปโตรเลียมตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงาน
ปโตรเลียม 
ท่ีดีเม่ือมีเหตุอันควรเช่ือวาจะพบแหลงปโตรเลียมท่ีมีสมรรถนะเชิงพาณิชย 
  (๒) ดําเนินมาตรการที่เพียงพอเพื่อปองกันกาซธรรมชาติไมใหสูญเสีย เมื่อพบ 
ชั้นหินที่มีกาซธรรมชาติและทราบขอบเขตของแหลงสะสมกาซธรรมชาตินั้นแลว โดยยอมใหกาซ 
ธรรมชาติสูญเสียไปไดเทาที่จําเปนเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดแกหลุมเจาะเพราะแรงกดดัน 
สูงเกินไป และถาไมนํากาซธรรมชาติไปใชในภายหลัง ตองกรุปดชั้นหินที่มีกาซธรรมชาตินั้น 
  ขอ ๗  เวนแตอธิบดีจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ผูรับสัมปทานตองเก็บตัวอยาง 
ดินหรือหินในชั้นดินหรือชั้นหินที่เจาะผานทุกระยะไมเกิน 10 เมตร ติดตอกันไปตลอดความลึก 
ของหลุมเจาะ โดยเก็บตัวอยางนั้นไวในถุง ติดปายระบุชื่อหลุมเจาะและชวงความลึกไวใหถูกตอง 
แลวสงมอบใหแกกรมทรัพยากรธรณีหน่ึงชุดภายในเวลาอันสมควร 
  ขอ ๘  ในกรณีที่มีการเก็บตัวอยางโดยใชเครื่องจับขึ้นมาเปนแทง ผูรับสัมปทาน 
ตองแบงแทงตัวอยางและวางลงในหีบเก็บแทงตัวอยาง โดยเรียงใหถูกตองตามลําดับความลึกของ 
ช้ันหิน และปดปายที่หีบเก็บแทงตัวอยาง แสดงเลขท่ีและชวงความลึกท่ีปลายบนและปลายลาง 
ของแทงตัวอยาง ปริมาณสวนที่จับขึ้นมาไดคิดเปนรอยละของชวงที่ทําการจับ และช่ือของหลุม 
เจาะนั้นดวย แลวสงมอบใหแกกรมทรัพยากรธรณีหน่ึงชุดภายในเวลาอันสมควร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

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 ๙  ตัวอยางหรือแทงตัวอยางที่เหลือจากการสงมอบใหแกกรมทรัพยากรธรณ ี
ตามขอ ๗ หรือขอ ๘ ผูรับสัมปทานจะทําลาย หรือสงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการตรวจและ 
วิเคราะหก็ได 
  ขอ ๑๐  ในการเจาะหลุมสํารวจหรือหลุมผลิต ผูรับสัมปทานตอง 
  (๑) ใชเคร่ืองมือธรณีฟสิคสบันทึกขอมูลทางสกายสมบัติของช้ันหินในหลุม 
ใหติดตอกันไปตลอดความลึกของหลุม ถาอยูในวิสัยที่จะกระทําได 
  (๒) สงขอมูลตาม (๑) ใหแกกรมทรัพยากรธรณีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี 
บันทึกขอมูลตาม (๑) 
  (๓) สงผลการแปลขอมูลตาม (๑) ใหแกกรมทรัพยากรธรณีภายในหกสิบวัน 
นับแตวันที่แปลขอมูลดังกลาวเสร็จ 
  ขอ ๑๑  กอนกระทําการดังตอไปนี ้ผูรับสัมปทานตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดี 
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน คือ 
  (๑) การกระตุนเพื่อเพิ่มการผลิตโดยวิธีใชกรดหรือโดยวิธีอื่นใด 
  (๒) การเจาะหลุมผลิตใหลึกลงไปอกี 
  (๓) การยิงผนังทอกร ุ
  (๔) การอุดกนหลุม 
  (๕) การเจาะทแยงออกดานขาง 
  (๖) การอัดโคลนหรือซีเมนตเขาไปในชั้นหินเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพหลุม 
ที่ทําสําเร็จแลวหรือสภาพชั้นน้ํามันดิบ 
  (๗) การซอมแซมท่ีเก่ียวกับหลุมผลิตนอกจากการซอมแซมท่ีตองกระทํา 
อยูเปนประจํา 
  ในกรณีฉุกเฉิน ผูรับสัมปทานจะกระทําการตามวรรคหนึ่งไปกอนเพื่อปองกัน 
การสูญเสียหรือความเสียหายใดก็ได แตตองแจงใหอธิบดีทราบโดยพลัน 
  ขอ ๑๒  กอนดําเนินการสละหลุมสํารวจ ผูรับสัมปทานตองแจงเหตุผลและ 
วิธีการท่ีจะสละหลุมสํารวจใหอธิบดีทราบลวงหนาไมนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง และถาไมไดรับ 
การคัดคาน จากอธิบดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัมปทานจึงจะดําเนินการได 
  ในกรณีฉุกเฉิน ผูรับสัมปทานจะดําเนินการสละหลุมสํารวจไปกอนก็ได 
แตตองแจงใหอธิบดีทราบโดยพลัน 
  ขอ ๑๓  กอนดําเนินการสละหลุมผลิต ผูรับสัมปทานตองแจงเหตุผลและวิธีการ 
ท่ีจะสละหลุมผลิตเปนหนังสือใหอธิบดีพิจารณา และเมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการได 
  ขอ ๑๔  ในกรณีที่ไดกาซธรรมชาติขึ้นมาพรอมกับน้ํามันดิบ ผูรับสัมปทาน 
ตองดําเนินการตามสมควรเพื่อนํากาซธรรมชาตินั้นไปใชใหเปนประโยชนทุกวิถีทาง แตถา 
พิจารณาในดานเศรษฐกิจแลวไมสามารถจะกระทําได ผูรับสัมปทานจะเผาหรือทิ้งกาซ 
ธรรมชาตินั้นตามวิธีที่อธิบดีเห็นชอบก็ได 
  ขอ ๑๕  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในที่ใด หรือเม่ือสัมปทานส้ินอายุหรือ 



   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    

ถูกเพิกถอน ผูรับสัมปทานหรือผูซึ่งสัมปทานสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอนตอง 
  (๑) ทําพื้นดินและพื้นน้ําใหกลับมีสภาพเหมือนเดิมเทาที่สามารถจะกระทําได 
  (๒) ทํากําแพงหรือรั้วลอมรอบขุม หลุม รอง และบอที่ผูรับสัมปทานขุดได และ 
ท่ียังใหประโยชนอยูเพ่ือปองกันไมใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือสัตว 
  (๓) ถมขุม หลุม รอง และบอที่ผูรับสัมปทานขุดไวแตไมใชประโยชนตอไป 
ใหกลับมีสภาพเหมือนเดิมเทาท่ีสามารถจะกระทําได เวนแตอธิบดีจะสั่งเปนอยางอื่น หรือผูรับ 
สัมปทานตกลงกับเจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้นแลว 
  (๔) รื้อถอนฐานคอนกรีต โครงกอสรางและอาคารที่อยูอาศัย นําเครื่องจักร
อุปกรณ และวัสดุอื่นใดที่ไมใชประโยชนตอไปแลวออกจากบริเวณหลุมสํารวจหรือหลุมผลิต 
และเผาเศษปโตรเลียมในบริเวณนั้นใหหมด ท้ังน้ี เวนแตอธิบดีจะสั่งเปนอยางอื่น 
  (๕) ขนยายหรือทําลายส่ิงท่ีกีดขวาง รบกวนหรือเปนอันตรายตอการคมนาคม 
การประมง หรือทรัพยสินของแผนดินหรือบุคคลอื่น เวนแตอธิบดีจะสั่งเปนอยางอื่น 
  ผูรับสัมปทานหรือผูซึ่งสัมปทานสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอนตองกระทําการตาม 
วรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามเดือนนับแตวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน หรือวันที่สัมปทาน 
สิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน แลวแตกรณี 
 
    ใหไว ณ วันที ่๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 
            พจน สารสิน 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ 
 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากการกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการสํารวจ ผลิต และอนุรักษปโตรเลียมตามมาตรา ๑๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติ 
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตองกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
[รก.๒๕๑๔/๑๐๒/๑๘พ./๒๓ กันยายน ๒๕๑๔] 
 
 


