คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
กำรขออนุมัติจุดซื้อขำยปิโตรเลียม
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ
ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์: 0 2794 3357
โทรสาร: 0 2794 3362

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 และ 13.00-16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
ผู้ รั บ สั ม ปทานปิ โ ตรเลี ย มจะต้ อ งยื่ น ขออนุ มั ติ จุ ด ซื้ อ ขายพร้ อ มเอกสารมาตรวั ด สู ต รการค านวณอั ต ราการไหล
ของปิโตรเลียมและมาตรฐานตามเอกสารแนบประกอบการพิจารณา ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามเอกสารแนบ เสนอต่อ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 85 กฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสารวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ. 2555 และระเบียบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเทคนิคการผลิตปิโตรเลียม

ขั้นตอนและระยะเวลำให้บริกำร
ขั้นตอน

ระยะเวลำ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(วัน)

1. ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมยื่นขออนุมัติจุดซื้อ 1 วัน
ขายปิโตรเลียมพร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณา
2. ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้อง
13 วัน
เหมาะสม และสมบูรณ์ของเอกสาร เสนอ
ความเห็นต่ออธิบดี
3. จัดหนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นคา 1 วัน
ขอ

ระยะเวลำ
15 วันทาการ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สานักบริหารกลาง
สานักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
สานักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. หนังสือยื่นขออนุมัติจุดซื้อขายปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม
2. เอกสารแสดงผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
3. จุดซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติ
1) ตาแหน่งที่ตั้งจุดซื้อขาย (ตาบล, อาเภอ, จังหวัด, ชื่อแท่น, ชื่อเรือ, พิกัด)
2) แผนผังแสดงระบบมาตรวัดอัตราการไหล ( P & ID Metering System)
3) แบบและชนิดของมาตรวัดอัตราการไหล เช่น Orifice Meter และ Turbine Meter เป็นต้น พร้อมระบุ
ความเที่ยงตรง, อัตราการไหลต่าสุด – สูงสุด, อุปกรณ์แสดงผลและประมวลผล เช่น Barton Chart,
Flow computer เป็นต้น โดยอุปกรณ์มาตรวัดจะต้องมีใบรับรองจากผู้ผลิต
4) อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับเทียบมาตรวัดอัตราการไหล, ส่วนประกอบของมาตรวัดอัตราการไหล และผล
การรับรองอุปกรณ์ (Calibrating Equipment Certificate)
5) มาตรฐานที่ใช้ในการคานวณอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ เช่น มาตรฐาน AGA (American Gas
Association) และ/หรือมาตรฐาน API (American Petroleum Institute)
6) สูตรคานวณปริมาณการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ, โปรแกรมคานวณ และโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้ ในการ
ตรวจสอบผลการคานวณ
7) วิธีการหาค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติ เช่น
- การเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์เป็นช่วงๆ (Gas Bomb) โดยให้ระบุความถี่ในการเก็บตัวอย่าง
- การวิเคราะห์ตัวอย่างแบบ Real Time (OGC : Online Gas Chromatography)
8) คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ โดยอ้างอิงตามผลการวิเคราะห์ของบุคคลที่ 3 หรือจากห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐานรองรับ
9) คู่มือการแบ่งสัดส่วนปริมาณการขาย (Allocation Procedure) กรณีที่ซื้อขายก๊าซธรรมชาติมากกว่า 1
แหล่ง และ/หรือ 1 แปลงสารวจ
10) การคานวณปริมาณซื้อขายก๊าซธรรมชาติจะต้องทาที่ อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (อุณหภูมิ 60 F
และ ความดัน 14.7 PSIA
4. จุดซื้อขำยน้ำมันดิบหรือก๊ำซธรรมชำติเหลว
4.1 แบบใช้มำตรวัดอัตรำกำรไหลในกำรคำนวณปริมำณกำรซื้อขำย
1) ตาแหน่งที่ตั้งจุดซื้อขาย (ตาบล, อาเภอ, จังหวัด, ชื่อแท่น, ชื่อเรือ, พิกัด)
2) แผนผังแสดงระบบมาตรวัดอัตราการไหล ( P & ID Metering System)
3) แบบและชนิดของมาตรวัดอัตราการไหล เช่น Turbine Meter, Positive Displacement Meter เป็นต้น
พร้อมระบุความเที่ยงตรง, อัตราการไหลต่าสุด – สูงสุด โดยอุปกรณ์มาตรวัดจะต้องมีใบรับรองจากผู้ผลิต
4) อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับเทียบมาตรวัดอัตราการไหล, ส่วนประกอบของมาตรวัดอัตราการไหล และผล
การรับรองอุปกรณ์ (Calibrating Equipment Certificate)
5) มาตรฐานที่ใช้ในการคานวณอัตราการไหล เช่น มาตรฐาน API (American Petroleum Institute)

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
6) ขั้นตอนการคานวณปริมาณการซื้อขายน้ามันดิบหรือก๊าซธรรมชาติเหลว (Calculation Procedure)
พร้อมแสดงสูตรคานวณ และโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบผลการคานวณ
7) ขั้นตอนในการขนถ่าย (Loading Procedure)
8) การเก็บตัวอย่างน้ามันดิบเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ได้แก่ API Gravity, Pour point, BS & W เป็นต้น
9) คู่มือการแบ่งสัดส่วนปริมาณการขาย (Allocation Procedure) กรณีที่ซื้อขายก๊าซธรรมชาติมากกว่า 1
แหล่ง และ/หรือ 1 แปลงสารวจ
10) คุณสมบัติของน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว (Crude/Condensate Assay) โดยอ้างอิงตามผลการ
วิเคราะห์ของบุคคลที่ 3 หรือจากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานรองรับ
11) การค านวณปริม าณซื้อ ขายน้ ามัน ดิบ และก๊า ซธรรมชาติเ หลวจะต้อ งท าที่ อุณ หภูมิแ ละความดัน
มาตรฐาน (อุณหภูมิ 60 F และ ความดัน 14.7 PSIA)
4.2 แบบใช้กำรวัดปริมำณน้ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติเหลวในถังสำหรับคำนวณปริมำณซื้อขำย
1) แผนที่ตั้งจุดซื้อขาย และที่ตั้งถังบรรจุน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว (Layout)
2) วิธีการวัดระดับน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว (Level Measurement)
3) วิธีการขนถ่ายน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว (Loading Procedure)
4) วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว API, BS&W (Lab Procedure)
5) ใบรับรองเครื่องมือวัด Dip tape, Thermometer, Centrifuge, Hydrometer (Equipment
Certificate)
6) ตารางวัดปริมาณในถัง (Tank Table, Ullage Table)
7) มาตรฐานที่ใช้ตาม American Petroleum Institute (API)

ค่ำธรรมเนียมและกำรวำงหลักประกันคำขอ
ไม่มี

กำรให้คำแนะนำหรือติชมกำรให้บริกำร
หากมีความประสงค์จะแนะนาหรือติชมการให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สานักบริหารกลาง
โทรศัพท์ 0 2794 3000
หรือเว็บไซด์ http://www.dmf.go.th หัวข้อ: ติดต่อเรา /แนะนา - ติชม - ร้องเรียน

