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กฎกระทรวง 
กําหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมาย 

ในบริเวณที่มีส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔   
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๑๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  

พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๒๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  

พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
ข้อ ๒ ในบริเวณที่มีส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะหลุมปิโตรเลียมบนบก  ผู้รับสัมปทาน 

ต้องกําหนดเขตปลอดภัยและจัดให้มีเครื่องหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดเขตปลอดภัยให้มีระยะไม่น้อยกว่า  ๖๐  เมตร  จากส่วนนอกสุดของส่ิงติดตั้ง 

หรือกลอุปกรณ์ที่สูงจากพื้นดนิเกิน  ๓๐  เมตร  โดยจัดให้มีรั้วล้อมรอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นเขตปลอดภัย   
(๒) เครื่องหมายสีแดงสลับสีขาวไว้รอบด้านนอกของรั้วทุกระยะ  ๒๐  เมตร   
(๓) ติดธงสีส้มไว้บนยอดของส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์ 
(๔) โคมไฟแสงสีแดงที่ให้แสงสมํ่าเสมอคงที่ไม่กระพริบ  มองเห็นได้รอบทิศทางโดยติดตั้งไวบนยอด 

ของส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์  และเปิดไว้ตลอดเวลา  เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า  ๕  กิโลเมตร 
(๕) โคมไฟที่แสงผ่านหมอกได้  โดยติดตั้งไว้บนยอดของส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์  และเปิดในเวลา 

กลางคืนหรือในเวลาที่มีอากาศมืดครึ้มหรือฝนตก  เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า  ๒  กิโลเมตร 
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(๖) ป้ายแสดงให้เห็นว่าเป็นเขตประกอบกิจการปิโตรเลียมอย่างน้อยหนึ่งป้าย  โดยติดตั้งไว้ใน
บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 

ข้อ ๓ ในบริเวณที่มีส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและทดสอบหลุมปิโตรเลียมบนบก 
ผู้รับสัมปทานต้องกําหนดเขตปลอดภัยและจัดให้มีเครื่องหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดเขตปลอดภัยให้มีระยะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  จากส่วนนอกสุดของส่ิงติดตั้ง 
หรือกลอุปกรณ์  โดยจัดให้มีรั้วล้อมรอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นเขตปลอดภัย 

(๒) เครื่องหมายสีแดงสลับสีขาวไว้รอบด้านนอกของรั้วทุกระยะ  ๒๐  เมตร 
(๓) ป้ายแสดงให้เห็นว่าเป็นเขตประกอบกิจการปิโตรเลียมอย่างน้อยหนึ่งป้าย  โดยติดตั้งไว้ใน

บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 
ในกรณีที่ส่ิงติดตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นท่อขนส่งปิโตรเลียม  ให้จัดทําแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด

บริเวณแนวท่อขนส่งปิโตรเลียม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อโครงการผลิตปิโตรเลียม 
(๒) ชื่อผู้รับสัมปทาน 
(๓) ประเภท  ขนาด  และระยะทางโดยประมาณของท่อขนส่งปิโตรเลียม 
(๔) ชนิดของผลิตภัณฑ์ 
(๕) ข้อความว่า  “เขตประกอบกิจการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔” 
แผ่นป้ายตามวรรคสอง  ต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  ๔๐  เซนติเมตร  และความยาว 

ไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  ใช้ตัวอักษรภาษาไทยสีดําบนพื้นสีเหลืองสะท้อนแสง  ให้ติดตั้งป้ายโดย
ขอบด้านล่างของป้ายอยู่สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  เซนติเมตร  และสูงพ้นจากส่ิงกีดขวางโดยรอบ  
เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ง่าย  และระยะของแผ่นป้ายตลอดแนวท่อขนส่งปิโตรเลียมให้มีระยะห่าง
ประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ต่อหนึ่งแผ่นป้าย  หรือตามความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศ 

ข้อ ๔ ในบริเวณที่มีส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะหลุมและทดสอบหลุมปิโตรเลียม
ในทะเล  ผู้รับสัมปทานต้องกําหนดเขตปลอดภัยและจัดให้มีเครื่องหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดเขตปลอดภัยให้มีระยะไม่เกิน  ๕๐๐  เมตร  จากส่วนนอกสุดของส่ิงติดตั้งหรือ 
กลอุปกรณ์  และให้มีการแจ้งเตือนเม่ือมีผู้ใดเข้าใกล้เขตปลอดภัย 

(๒) โคมไฟแสงสีแดงที่ให้แสงสมํ่าเสมอคงที่ไม่กระพริบ  มองเห็นได้รอบทิศทางโดยติดตั้งไว้บนยอด 
ของส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์  และเปิดไว้ตลอดเวลา  เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า  ๓  ไมล์ทะเล 
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(๓) อุปกรณ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้  เพื่อเปิดใช้งานในกรณีที่ทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยามองเห็น
ได้ในระยะน้อยกว่า  ๒  ไมล์ทะเล 

 (ก) แตรหมอกอย่างน้อยหนึ่งตัว  ติดตั้งไว้บนส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์  ในระดับความสูง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐  เมตร  เหนือระดับน้ําขึ้นเต็มที่ปานกลางหน้าน้ําเกิด   
(mean  high  water  springs)  ซ่ึงสามารถได้ยินได้รอบทิศทาง  และให้สัญญาณเป็นจังหวะเดียวกันตามรหัส
มอร์สอักษร  U  ทุก  ๓๐  วินาที 

 (ข) โคมไฟที่แสงผ่านหมอกได้  โดยติดตั้งไว้บนยอดของส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์  เพื่อให้
มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า  ๒  ไมล์ทะเล 

 (ค) เครื่องส่งคล่ืนวิทยุ   
ข้อ ๕ ในบริเวณที่มีส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียมในทะเล  ผู้รับสัมปทาน 

ต้องกําหนดเขตปลอดภัยและจัดให้มีเครื่องหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดเขตปลอดภัยให้มีระยะไม่เกิน  ๕๐๐  เมตร  จากส่วนนอกสุดของส่ิงติดตั้งหรือ 

กลอุปกรณ ์ และให้มีการแจ้งเตือนเม่ือมีผู้ใดเข้าใกล้เขตปลอดภัย  โดยจัดให้มีแผนที่แสดงเขตปลอดภัย
และตําแหน่งที่ตั้งของส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์  และเก็บรักษาไว้  ณ  ที่นั้นเพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๒) โคมไฟแสงสีขาวอย่างน้อยหนึ่งดวง  ติดตั้งไว้บนส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์ในตําแหน่ง 
ที่สามารถมองเห็นได้รอบทิศทางเม่ือเข้าใกล้  และอยู่ในระดับความสูงไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  แต่ไม่เกิน   
๓๐  เมตร  เหนือระดับน้ําขึ้นเต็มที่ปานกลางหน้าน้ําเกิด  (mean  high  water  springs)  โดยมีกําลัง
ส่องสว่างของแสงไฟอย่างน้อย  ๑,๔๐๐  แรงเทียน  และโคมไฟจะต้องให้สัญญาณปิด-เปิด  เป็นจังหวะเดียวกัน 
ตามรหัสมอร์สอักษร  U  ทกุ  ๑๕  วินาที  โดยจะต้องเปิดในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่มีอากาศมืดครึ้ม
หรือฝนตก  เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า  ๓  ไมล์ทะเล   

(๓) โคมไฟแสงสีแดงที่ให้แสงสมํ่าเสมอคงที่ไม่กระพริบ  มองเห็นได้รอบทิศทางโดยติดตั้งไว้บนยอด 
ของส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์  และเปิดไว้ตลอดเวลา  เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า  ๓  ไมล์ทะเล   

(๔) อุปกรณ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้  เพื่อเปิดใช้งานในกรณีที่ทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยามองเห็น
ได้ในระยะน้อยกว่า  ๒  ไมล์ทะเล   

 (ก) แตรหมอกอย่างน้อยหนึ่งตัว  ติดตั้งไว้บนส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์  ในระดับความสูง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐  เมตร  เหนือระดับน้ําขึ้นเต็มที่ปานกลางหน้าน้ําเกิด  (mean  
high  water  springs)  ซ่ึงสามารถได้ยินได้รอบทิศทาง  และให้สัญญาณเป็นจังหวะเดียวกันตามรหัส
มอร์สอักษร  U  ทุก  ๓๐  วินาที 
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 (ข) โคมไฟที่แสงผ่านหมอกได้  โดยติดตั้งไว้บนยอดของส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์  เพื่อให้
มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า  ๒  ไมล์ทะเล 

 (ค) เครื่องส่งคล่ืนวิทยุ   
(๕) ป้ายแสดงชื่อและประเภทของส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งป้าย  โดยใช้ตัวอักษร

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  ๓๐  เซนติเมตร  ตัวอักษรสีดําบนพื้นสีเหลือง
สะท้อนแสง  และติดตั้งไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 

ข้อ ๖ ผู้รับสัมปทานต้องแจ้งการกําหนดเขตปลอดภัยและจุดที่ตั้งของเขตดังกล่าวเป็นหนังสือ 
ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบล่วงหน้าก่อนกําหนดเขตปลอดภัยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงจะต้องแจ้งให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบทันที 

ในกรณีที่ผู้รบัสัมปทานต้องรื้อถอนส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะหลุม  ทดสอบหลุม  
และผลิตปิโตรเลียม  ให้ผู้รับสัมปทานรื้อถอนรั้วและเครื่องหมายให้หมดภายในสิบห้าวันนับแต่วันเสร็จส้ิน
การรื้อถอนส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์ 

ข้อ ๗ ผู้รับสัมปทานต้องบํารุงรักษารั้วและเครื่องหมายให้คงมีสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
ข้อ ๘ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาว่าการกําหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายอาจไม่เพียงพอ

ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  หรืออาจยังไม่เหมาะสมต่อสภาพของการเจาะหลุม  ทดสอบหลุม  
และผลิตปิโตรเลียมในบริเวณใด  ให้อธิบดีมีอํานาจส่ังให้ผู้รับสัมปทานกําหนด  แก้ไขหรือเปล่ียนแปลง
ระยะของเขตปลอดภัยหรือเครื่องหมายเท่าที่ไม่ขัดกับกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๙ ผู้รับสัมปทานที่มี ส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใ ช้ในการเจาะหลุม  ทดสอบหลุม   
และผลิตปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อารักษ์  ชลธาร์นนท ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี  คือ  โดยที่การกําหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมาย 
ในบริเวณที่มีสิ่งติดต้ังและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๑๔) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๒๔) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  หลักเกณฑ์บางเรื่อง 
ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  สมควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
สถานการณ์ปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


