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ปิโตรเลียม
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2514
เป็นปีที่ 26 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88/ตอนที่ 43/ฉบับพิเศษ หน้า 1/23 เมษายน 2514

“กิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม” หมายความว่า การส ารวจ ผลิ ต เก็ บ รั ก ษา ขนส่ ง ขาย หรื อ จ าหน่าย
ปิโตรเลียม
“ปิโตรเลียม” หมายความว่า น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวสารพลอยได้ และ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และอยู่ในสภาพอิสระ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นของแข็ง
ของหนืด ของเหลว หรือก๊าซ และให้หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักที่อาจนาขึ้นมาจากแหล่งโดยตรง
โดยใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี แต่ไม่หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน้ามัน หรือหินอื่นที่สามารถนามากลั่น
เพื่อแยกเอาน้ามันด้วยการใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี
“น้ามันดิบ”2 หมายความว่า น้ามันแร่ดิบ แอสฟัลท์ โอโซเคอไรท์ ไฮโดรคาร์บอนและบิทูเมนทุก
ชนิดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่ว่าในสภาพของแข็ง ของหนืด หรือของเหลว และให้หมายความรวมถึงก๊าซธรรมชาติ
เหลวด้วย
“น้ามันดิบที่ส่งออก”3 หมายความว่า น้ามันดิบที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ไม่ว่า การส่งออก
น้ามันดิบจะกระทาโดยผู้รับสัมปทานหรือผู้อื่น และให้หมายความรวมถึงส่วนของน้ามันดิบที่ผู้รับสัมปทานได้ขาย
หรือจาหน่ายในราชอาณาจักร และได้มีการนาน้ามันดิบดังกล่าวไปกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นั้นถูกส่งออก
นอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามปริมาณที่คานวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 89 (1)
“ก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า ไฮโดรคาร์บอนที่มีสภาพเป็นก๊าซทุกชนิดไม่ว่าชื้นหรือแห้ง ที่
ผลิตได้จากหลุมน้ามันหรือหลุมก๊าซ และให้หมายความรวมถึงก๊าซที่เหลือจากการแยกไฮโดรคาร์บอนในสภาพ
ของเหลวหรือสารพลอยได้ออกจากก๊าซชื้นด้วย
“ก๊าซธรรมชาติเหลว” หมายความว่า ไฮโดรคาร์บอนที่มีสภาพเป็นของเหลวหรือที่มีความดันไอ
สูงซึ่งผลิตขึ้นมาได้พร้อมกับก๊าซธรรมชาติ หรือได้มาจากการแยกออกจากก๊าซธรรมชาติ
“สารพลอยได้” หมายความว่า ก๊าซฮีเลียม คาร์บอนไดออกไซด์ กามะถัน และสารอื่นที่ได้จาก
การผลิตปิโตรเลียม
“สารวจ” หมายความว่า ดาเนินการตามมาตรฐานในการค้นหาปิโตรเลียมโดยใช้วิธีการทาง
ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิคส์ และอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงเจาะเพื่อทดสอบชั้นหินเพื่อให้ทราบว่ามีปิโตรเลียมอยู่
หรือไม่เพียงใด เพื่อกาหนดวงเขตแหล่งสะสมปิโตรเลียม หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างอื่น อันเป็นสาระสาคัญที่จาเป็น
แก่การผลิตปิโตรเลียมด้วย
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มาตรา 4 นิยามคาว่า “น้ามันดิบ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
มาตรา 4 นิยามคาว่า “น้ามันดิบที่ส่งออก” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

“ผลิต”4 หมายความว่า ดาเนินการใด ๆ เพื่อนาปิโตรเลียมขึ้นจากแหล่งสะสม และให้หมายความ
รวมถึง ใช้กรรมวิธีใด ๆ เพื่อทาให้ ปิ โ ตรเลียมอยู่ในสภาพที่จะขาย หรือจาหน่ายได้ แต่ไม่ห มายความถึงกลั่น
ประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม ประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ โรงทาก๊าซให้เป็นของเหลวหรือโรงอัดก๊าซ
“เก็บรักษา” หมายความว่า ดาเนินการใด ๆ เพื่อรวมและรักษาปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้
“ขนส่ง” หมายความว่า ดาเนินการใด ๆ เพื่อนาปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้จากแหล่งผลิต
ไปยังสถานที่เก็บรักษา สถานที่ขายหรือจาหน่าย สถานที่รับซื้อ และสถานที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร และให้
หมายความรวมถึงขนส่งปิโตรเลียมนั้นระหว่างสถานที่ดังกล่าวด้วย
“ขาย” หมายความรวมถึงแลกเปลี่ยนและโอนโดยมีค่าตอบแทนด้วย
“จาหน่าย”5 หมายความว่า
(1) ส่งน้ามันดิบไปยังโรงกลั่นน้ามันหรือสถานที่เก็บรักษาเพื่อการกลั่นน้ามันไม่ว่าโรงกลั่นน้ามัน
หรือสถานที่เก็บรักษาจะเป็นของผู้รับสัมปทานหรือไม่
(2) ส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงแยกก๊าซ โรงทาก๊าซให้เป็นของเหลว โรงอัดก๊าซ หรือสถานที่เก็บ
รักษาเพื่อกิจการดังกล่าว ไม่ว่าโรงแยกก๊าซ โรงทาก๊าซให้เป็นของเหลว โรงอัดก๊าซ หรือสถานที่เก็บรักษาดังกล่าว
จะเป็นของผู้รับสัมปทานหรือไม่
(3) นาปิโตรเลียมไปใช้ในกิจการใด ๆ ของผู้รับสัมปทานหรือของผู้อื่นโดยไม่มีการขาย หรือ
(4) โอนปิโตรเลียมโดยไม่มีค่าตอบแทน
“ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาในตลาดเปิดเผย หากไม่มีราคาดังกล่าว หมายความว่า ราคาที่
พึงคิดกันระหว่างบุคคลซึ่งเป็นอิสระต่อกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการ
“ราคาประกาศ” หมายความว่า ราคาที่ประกาศตามมาตรา 59
“แปลงสารวจ” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กาหนดขึ้นสาหรับการสารวจปิโตรเลียม
“พื้นที่ผลิต” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กาหนดขึ้นสาหรับการผลิตปิโตรเลียม
“ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึงเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทยตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและตามสัญญากับต่างประเทศด้วย
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจากัด และนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษั ทจากัด ซึ่งตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการปิโตรเลียม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 4 นิยามคาว่า “ผลิต” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
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มาตรา 4 นิยามคาว่า “จาหน่าย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการปิโตรเลียมทั่วราชอาณาจักร
มาตรา 6 พระราชบั ญญัตินี้ ไ ม่ ใช้บั ง คับ แก่ ก ระทรวง ทบวง กรม ที่มีห น้าที่เกี่ยวกั บกิ จ การ
ปิโตรเลียม แต่ถ้ากระทรวง ทบวง กรมใดผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ ให้นา
บทบัญญัติหมวด 7 ว่าด้วยค่าภาคหลวงมาใช้บังคับ
มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดทาลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอน หรือทาให้หลุดซึ่งเครื่องหมายกาหนด
เขตแปลงสารวจหรือพื้นที่ผลิต หรือเครื่องหมายหลักฐานการแผนที่ที่พนักงานเจ้ าหน้าที่ได้นามาติดตั้ง ปัก หรือฝัง
ไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
มาตรา 8 หนังสือหรือคาสั่งที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นาไปส่งใน
เวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของผู้รับ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ให้ส่งโดยวิธีปิดหนังสือหรือคาสั่งไว้
ณ ที่เห็นได้ง่ายที่ประตูบ้าน สานักงาน ภูมิลาเนา หรือถิ่นที่อยู่ของผู้รับ หรือจะส่งโดยวิธีย่อความในหนังสือหรือ
คาสั่งนั้นลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้
เมื่อได้ส่งตามวิธีดังกล่าวในวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปเจ็ดวันแล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับ
หนังสือหรือคาสั่งนั้นแล้ว
มาตรา 9 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในบริเวณที่ที่ประกอบกิจการปิโตรเลียมและสถานที่ทาการของผู้รับสัมปทานในเวลาทา
การเพื่อตรวจกิจการปิโตรเลียมให้เป็นไปตามสัมปทานและตามพระราชบัญญัตินี้
(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานงดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่น
(3) นาปิโตรเลียม หิน ดิน และสิ่งที่ได้จากการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในปริมาณพอสมควรไป
เป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
ผู้รับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตาม (2) ต่ออธิบดีภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันได้รับคาสั่ง คาสั่งของอธิบดีให้เป็นที่สุด

การอุทธรณ์คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการปฏิ บัติตามคาสั่ง เว้น
แต่อธิบดีเห็นสมควรให้ทุเลาการปฏิบัติตามคาสั่งนั้น
มาตรา 10 พนั กงานเจ้ าหน้าที่ต้องมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
มาตรา 11 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 12 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัมปทานหรือพระราชบัญญัตินี้ และ
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือทาให้ทบวงการเมืองใดต้องกระทาการ
เพื่อบ าบั ดปั ดป้ องความเสี ย หายเช่น ว่านั้ น ผู้ รับสั มปทานต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อ ความเสี ยหายและ
ค่าใช้จ่ายในการบาบัดปัดป้องความเสียหายดังกล่าวตามจานวนที่รัฐมนตรีกาหนด แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับสัมปทานเพราะการละเมิดนั้น
มาตรา 13 สิทธิในการถือสัมปทานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา 14 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง
(1) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสารวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม
(2) กาหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
และผลิตปิโตรเลียม
(3) กาหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก
(4) กาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้
(5) กาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด 2
คณะกรรมการปิโตรเลียม

มาตรา 156 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการปิโตรเลียม” ประกอบด้วย
ปลั ด กระทรวงพลั ง งานเป็ น ประธานกรรมการ อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น อธิ บ ดี ก รมประมง อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ อธิ บ ดี
กรมสรรพากร เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อานวยการสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ใน
สาขาธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย หรือสาขาอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
ปิโตรเลียม เป็นกรรมการ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรั ฐ มนตรีแต่งตั้ งตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการในส่ ว นราชการที่มี
กรรมการโดยตาแหน่งสังกัดอยู่
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา 167 คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีตามมาตรา 22
(2) ให้ความเห็นชอบแก่อธิบดีตามมาตรา 22/1
(3) ทาความตกลงราคาขายก๊าซธรรมชาติในราชอาณาจักรตามมาตรา 58
(4) อนุญาตให้ผู้รับสัมปทานถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา 65
(5) มีคาสั่งเกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 69
(6) มี ค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ การน าเข้ า เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ โ ดยได้ รั บ ยกเว้ น อากรขาเข้ า และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 70
(7) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่
กฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา 16/18 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
มาตรา 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
8 มาตรา 16/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลหรือ
องค์กรที่ดาเนินธุรกิจหรือดาเนินกิจการด้านปิโตรเลียม และไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการ
มาตรา 179 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ขึ้น ใหม่ ให้ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ นั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี การแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา 1810 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือ
หย่อนความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16/1
เมื่อตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่ เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ ใน
ระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิ ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

9

มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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มาตรา 19 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มาตรา 20 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 21 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อให้ทา
กิจ การหรื อพิจ ารณาเรื่ องใด ๆ อัน อยู่ ในขอบเขตแห่ งหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนเชิญบุคคลใดมาให้
ข้อเท็จจริง คาอธิบาย คาแนะนาหรือความเห็นได้
ให้นาความในมาตรา 19 และมาตรา 20 มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการ
หมวด 3
การสารวจและผลิตปิโตรเลียม
มาตรา 2211 รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้สัมปทานตามมาตรา 23
(2) ต่อระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมตามมาตรา 25
(3) ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา 26
(4) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามมาตรา 30
(5) อนุมัติให้โอนข้อผูกพันระหว่างแปลงสารวจตามมาตรา 33
(6) อนุญาตให้ผู้รับสัมปทานรับบริษัทอื่นเข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมตามมาตรา 47
(7) อนุญาตให้โอนสัมปทานตามมาตรา 50
(8) เพิกถอนสัมปทานตามมาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53
(9) แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบว่ารัฐบาลจะเข้าใช้สิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งด้วยความเสี่ยงภัยแต่ฝ่ายเดียวตามมาตรา 52 ทวิ
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มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

(10) สั่งให้ผู้รับสัมปทานจัดหาปิโตรเลียมเพื่อใช้ในราชอาณาจักรตามมาตรา 60
(11) ประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 61
(12) สั่งให้ผู้รับสัมปทานร่วมกันผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา 72
(13) สั่งให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมตามมาตรา 83
(14)12 (ยกเลิก)
(15) ลดหย่อนค่าภาคหลวงสาหรับปิโตรเลียมตามมาตรา 99 ทวิ และมาตรา 99 ตรี
(16) กาหนดค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสารวจตามมาตรา 100 ฉ
การดาเนินการตาม (1) (3) (7) หรือ (15) ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา 22/113 อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ขยายอายุสัมปทานตามมาตรา 27
(2) อนุมัติการกาหนดพื้นที่ผลิตตามมาตรา 42
(3) อนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่มผลิตตามมาตรา 42 ทวิ
(4) มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าดาเนินการบาบัดปัดป้องความโสโครกอันเนื่องจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทานตามมาตรา 75
(5) ให้ความเห็นชอบแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวก หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ าดาเนินการรื้อถอนแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทานตาม
มาตรา 80/1
มาตรา 23 ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในที่ใด ไม่ว่าที่นั้นเป็นของ
ตนเองหรือบุคคลอื่น ต้องได้รับสัมปทาน ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือได้รับสัญญาจ้างบริการ ทั้งนี้ การขอ
และการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เป็นไปตามหมวด 3/1 สัญญาแบ่งปันผลผลิต และการได้มาซึ่ง
ผู้รับสัญญาจ้างบริการให้เป็นไปตามหมวด 3/2 สัญญาจ้างบริการ14
การขอสัมปทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
แบบสัมปทานให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 22 (14) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
13 มาตรา 22/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
14 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
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การกาหนดให้ที่ใดสมควรที่จะดาเนินการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ในรูปแบบของ
สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี15
มาตรา 24 ผู้ขอสัมปทานต้อง
(1) เป็นบริษัท และ
(2) มีทุน เครื่ องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ เพียงพอที่จะสารวจ ผลิต ขาย และ
จาหน่ายปิโตรเลียม
ในกรณีที่ผู้ขอสัมปทานไม่มีลั กษณะครบถ้ว นตาม (2) ต้องมีบริษัทอื่นซึ่งรัฐบาลเชื่อถือ และมี
ลักษณะตาม (2) และมีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการกับผู้ขอสัมปทาน รับรองที่จะให้ทุน เครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสารวจ ผลิต ขาย และจาหน่ายปิโตรเลียม
มาตรา 2516 ระยะเวลาส ารวจปิโตรเลี ยมตามสั มปทานให้ มีกาหนดไม่เกินหกปีนับแต่วันให้
สัมปทาน
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอต่อระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมให้ผู้รับสัมปทานยื่นคาขอต่อ
ระยะเวลาสารวจปิโตรเลีย ม พร้อมกับเสนอข้อผู กพันในด้านปริมาณเงินปริมาณงาน หรือทั้งปริมาณเงิ นและ
ปริมาณงานสาหรับการสารวจปิโตรเลียมในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สามก่อนสิ้นระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า
หกเดือน แต่ถ้าผู้รับสัมปทานขอสารวจปิโตรเลียมไม่เกินสามปี ไม่มีสิทธิขอต่อระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมอีก
การต่อระยะเวลาส ารวจปิโ ตรเลียมให้ กระทาได้เมื่อผู้รับสั มปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุก
ประการและได้ตกลงในเรื่องข้อผูกพันช่วงที่สาม สาหรับการสารวจปิโตรเลียมก่อนสิ้นช่วงข้อผูกพันช่วงที่สองไม่
น้อยกว่าสิบห้าวัน
การต่อระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม ให้กระทาได้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสามปี
มาตรา 2617 ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานให้มีกาหนดไม่เกินยี่สิบปีนับแต่วันถัดจาก
วันสิ้นระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม แม้จะมีการผลิตปิโตรเลียมในระหว่างระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมด้วยก็ตาม18
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานยื่นคาขอต่อ
ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน
มาตรา 23 วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
16 มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
17 มาตรา 26 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
18 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
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การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กระทาได้เมื่อผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการ
และได้ตกลงในเรื่องข้อกาหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ทั่วไปในขณะนั้นก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่
น้อยกว่าสิบห้าวัน
การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กระทาได้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสิบปี
มาตรา 2719 ในกรณีที่การสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมหรือการเก็บรักษาหรือขนส่งปิโตรเลียม
เฉพาะส่วนที่กระทบกระเทือนต่อการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในแปลงสารวจแปลงใดต้องหยุดชะงักลงเป็นส่วน
ใหญ่เพราะเหตุที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัมปทาน ถ้าผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอขยายอายุสัมปทาน ให้แจ้งต่อ
อธิบดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัมปทานนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้อธิบดีขยายอายุ
สัมปทานในส่วนที่เกี่ยวกับแปลงสารวจแปลงนั้ นออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานสามารถพิสูจน์ได้ว่าการ
สารวจหรือผลิตปิโตรเลียมต้องหยุดชะงักลงเพราะเหตุที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัมปทาน
มาตรา 2820 ในการให้สัมปทาน ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกาหนดเขตพื้นที่แปลงสารวจโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เขตพื้นที่แปลงสารวจที่มิใช่อยู่ในทะเล ให้กาหนดพื้นที่ได้ไม่เกินแปลงละสี่พันตารางกิโลเมตร
เขตพื้นที่แปลงสารวจในทะเล ให้รวมถึงพื้นที่เกาะที่อยู่ในเขตแปลงสารวจนั้นด้วย
มาตรา 29 เพื่อประโยชน์ในการกาหนดแปลงสารวจและพื้นที่ผลิต อธิบดีมีอานาจสั่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทาการรังวัดกาหนดเขตหรือตรวจสอบเขตได้
มาตรา 30 ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งในด้านปริมาณเงิน และปริมาณงานสาหรับ
การสารวจปิโตรเลียมตามที่กาหนดในสัมปทาน
ในกรณีที่ป รากฏว่าปริ มาณงานตามที่กาหนดไว้ในช่วงข้อผูกพันช่ว งหนึ่ง ๆ ของสั มปทานไม่
เหมาะสมกับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่สัมปทาน หรือในกรณีที่มีเทคโนโลยีการสารวจปิโตรเลียมที่ทันสมัยขึ้น
เมื่อผู้รับสัมปทานขอเปลี่ยนแปลงข้อผูกพันด้านปริมาณงาน ให้รัฐมนตรีมีอานาจอนุมั ติให้เปลี่ยนแปลงข้อผูกพัน
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและถ้าการเปลี่ยนแปลงข้อผูกพันนั้นทาให้ผู้รับสัมปทานใช้จ่ายเงินน้อยกว่าจานวน
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มาตรา 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
มาตรา 28 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

เงินที่ต้องใช้จ่ายตามข้อผูกพันเดิม ผู้รับสัมปทานต้องจ่ายเงินส่วนที่ลดลงให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุมัต21ิ
มาตรา 31 ในการกาหนดข้อผูกพันตามมาตรา 30 ให้แบ่งระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมออกเป็น
สามช่วง ดังต่อไปนี้
ช่วงที่หนึ่ง ได้แก่ระยะเวลาสามปีแรกแห่งระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม ในกรณีที่ระยะเวลาสารวจ
ปิโตรเลียมไม่ถึงสามปี ได้แก่ระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมในสัมปทาน
ช่วงที่สอง ได้แก่ระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมที่เหลือจากช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง
ช่วงที่สาม ถ้ามีการต่อระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม ได้แก่ระยะเวลาสารวจปิโตรเลีย มที่ได้รับการ
ต่อนั้น
ในกรณีที่มีการขยายอายุสัมปทานตามมาตรา 27 ในช่วงข้อผูกพันช่วงใดให้ขยายช่วงข้อผูกพัน
ช่วงนั้นออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ขยายอายุสัมปทานนั้น
ในช่ ว งข้ อ ผู ก พั น ช่ ว งใดจะแบ่ ง การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น นั้ น โดยก าหนดเป็ น ระยะเวลาไว้ ใ น
สัมปทานก็ได้ และในกรณีนี้ ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้นั้น22
มาตรา 3223 เมื่อสิ้นช่วงข้อผูกพันช่วงหนึ่ง ๆ หรือสิ้นระยะเวลาหนึ่งในช่วงข้อผูกพันช่วงหนึ่ง ๆ
ตามที่กาหนดไว้ในสัมปทาน หรือในกรณีที่มีการคืนพื้นที่แปลงสารวจทั้งแปลงในช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง ถ้าผู้รับ
สัมปทานยังปฏิบัติตามข้อผูกพั นสาหรับการสารวจปิโตรเลียมในแปลงสารวจแปลงใดไม่ครบตามที่กาหนดไว้ใน
สัมปทานผู้รับสัมปทานต้องจ่ายเงินส่วนที่ยังมิได้ใช้จ่ายไปในช่วงข้อผูกพันช่วงนั้นหรือระยะเวลาระยะนั้นให้แก่กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ*ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นช่วงข้อผูกพันหรือระยะเวลา หรือวันคืนพื้ นที่แปลงสารวจแปลง
นั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา 3324 การโอนข้อผูกพันสาหรับการสารวจปิโตรเลียมในแปลงสารวจระหว่างแปลงหนึ่ง
กับอีกแปลงหนึ่งจะกระทาได้เมื่อมีเหตุอันสมควร และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว

มาตรา 30 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
22 มาตรา 31 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
23 มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
24 มาตรา 33 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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มาตรา 3425 ในการส ารวจปิโ ตรเลี ยมในแปลงส ารวจแปลงใด ในช่ว งข้อผู กพันช่ว งใดหรื อ
ระยะเวลาระยะใดในช่วงข้อผูกพันช่วงใดตามที่กาหนดไว้ในสัมปทาน ถ้าผู้รับสัมปทานได้ใช้จ่ายหรือได้กระทาไป
เกินข้อผูกพันสาหรับการสารวจปิโตรเลียมในแปลงสารวจแปลงนั้นในช่วงข้อผูกพันช่วงนั้นหรือระยะเวลาระยะนั้น
ให้มีสิทธิหักปริมาณเงิน ปริมาณงาน หรือทั้งปริมาณเงินและปริมาณงาน ส่วนที่เกินออกจากข้อผูกพันสาหรั บการ
สารวจปิโตรเลียมในแปลงสารวจแปลงนั้นในช่วงข้อผูกพันหรือระยะเวลาถัดไปได้
มาตรา 35 ในกรณีที่มีการเพิกถอนสัมปทานในช่ว งข้อผู กพันช่วงที่ห นึ่ง ถ้าผู้รับสัมปทานยัง
ปฏิบัติตามข้อผูกพันสาหรับการสารวจปิโตรเลียมไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในสัมปทาน ผู้รับสัมปทานต้องจ่ายเงิน
ส่วนที่ยังมิได้ใช้จ่ายไปในช่วงข้อผูกพันช่วงนั้นให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คาสั่งเพิก
ถอนสัมปทานมีผลใช้บังคับ
มาตรา 3626 ภายใต้บังคับมาตรา 45 ผู้รับสัมปทานต้องคืนพื้นที่แปลงสารวจแปลงหนึ่ง ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1)27 เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันเริ่มระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม ต้องคืนพื้นที่ร้อยละห้าสิบของพื้นที่
แปลงสารวจแปลงนั้น แต่ถ้าเป็นแปลงสารวจที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กาหนดว่าเป็นแปลงสารวจในทะเลที่มีน้าลึก
เกินสองร้อยเมตรให้คืนพื้นที่ร้อยละสามสิบห้าของพื้นที่แปลงสารวจแปลงนั้น
(2) เมื่อสิ้นระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม และระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมนั้นมิได้รับการต่อ ต้อง
คืนพื้นที่ทั้งหมดที่เหลือจาก (1)
(3) เมื่อสิ้นระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม และระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมนั้นได้รับการต่อ ต้องคืน
พื้นที่อีกร้อยละยี่สิบห้าของพื้นที่แปลงสารวจแปลงนั้น แต่ถ้าเป็นแปลงสารวจที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กาหนดว่ า
เป็นแปลงสารวจในทะเลที่มีน้าลึกเกินสองร้อยเมตร ให้คืนพื้นที่อีกร้อยละสี่สิบของพื้นที่แปลงสารวจแปลงนั้น
(4) เมื่อสิ้นระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมที่ได้รับการต่อ ต้องคืนพื้นที่ที่เหลือทั้งหมด
เพื่อประโยชน์ ในการคานวณพื้นที่ที่ต้องคืนตามมาตรานี้ให้ หั กพื้นที่ผลิ ตออกจากพื้นที่แปลง
สารวจแปลงนั้นก่อน และการคืนพื้นที่ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*
กาหนด

มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
มาตรา 36 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
27 มาตรา 36 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
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ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติการให้ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กาหนด
พื้นที่ที่ต้องคืนแทนผู้รับสัมปทาน และเมื่อได้แ จ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบแล้ว ให้ถือว่าพื้นที่ที่กาหนดนั้นเป็นพื้นที่ที่
คืนตามมาตรานี้
มาตรา 37 ภายใต้บังคับมาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 40 ผู้รับสัมปทานมีสิทธิคืนพื้นที่
แปลงสารวจทั้งแปลงหรือบางส่วนในเวลาใด ๆ ก็ได้
พื้นที่ที่คืนตามวรรคหนึ่งแล้วให้นาไปหักออกจากพื้นที่ที่ต้องคืนตามมาตรา 36 ได้
ในการคืน พื้น ที่แปลงส ารวจบางส่ว นตามมาตรานี้ ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตาม
มาตรา 36 วรรคสอง มาใช้บังคับ
มาตรา 38 ผู้รับสัมปทานซึ่งใช้สิทธิคืนพื้นที่แปลงสารวจทั้งแปลงหรือบางส่วนในช่วงข้อผูกพัน
ช่วงที่หนึ่ง ไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อนในการปฏิบัติตามข้อผูกพันสาหรับการสารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ
แปลงนั้นในช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง
ในกรณีที่มีการคืนพื้นที่แปลงสารวจแปลงใดทั้งแปลงในช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่งตามวรรคหนึ่ง ให้
ผู้รับสัมปทานพ้นจากข้อผูกพันสาหรับการสารวจปิโตรเลียมในแปลงสารวจแปลงนั้น ในช่วงข้อผูกพันช่วงหลัง
จากนั้น
มาตรา 3928 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานใช้สิทธิคืนพื้นที่แปลงสารวจในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สองหรือ
ช่วงที่สาม ถ้าเป็นการคืนพื้นที่ทั้งหมดที่เหลืออยู่ของแปลงสารวจแปลงใดให้ผู้รับสัมปทานพ้นจากข้อผูกพันทั้งหมด
สาหรับการสารวจปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานยังมิได้ปฏิบัติไปในแปลงสารวจแปลงนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อผู กพันที่
กาหนดไว้ในสัมปทานให้ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติภายในระยะเวลาก่ อนการคืนพื้นที่ และให้นาบทบัญญัติมาตรา
32 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 4029 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานใช้สิทธิคืนพื้นที่แปลงสารวจบางส่วนครั้งหนึ่งหรือหลายครั้ ง
ในช่ว งข้อผู กพัน ช่ว งที่สอง ให้ ผู้ รั บ สั มปทานได้รับการลดหย่อนในการปฏิบัติตามข้อผู กพันสาหรับการสารวจ
ปิโตรเลียมที่ยังคงเหลืออยู่ในแปลงสารวจแปลงนั้น ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่การคืนพื้นที่นั้นกระทาในระหว่างปีที่สี่ นับแต่วันเริ่มระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมใน
แปลงสารวจแปลงนั้น ถ้าพื้นที่ที่คืนไม่เกินพื้นที่ที่ต้องคืนตามมาตรา 36 ผู้รับสัมปทานไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อน
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มาตรา 39 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
มาตรา 40 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สอง แต่ถ้าพื้นที่ที่คืนครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งรวมกันเกินพื้นที่ที่ต้อง
คืนตามมาตรา 36 แล้ว ให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับการลดหย่อนในการปฏิบัติตามข้อผูกพันสาหรับการสารวจ
ปิโตรเลียมในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สองนับแต่วันเริ่มต้นของช่วงข้อผูกพันนั้น ทั้งนี้ ตามอัตราส่วนของพื้นที่ที่คืนแต่
ละครั้งเฉพาะส่วนที่เกินพื้นที่ที่ต้องคืนตามมาตรา 36 กับพื้นที่ที่ผู้รับสัมปทานยังถือ อยู่ในวันเริ่มต้นของช่ว งข้อ
ผูกพันช่วงที่สอง หักด้วยพื้นที่ที่ต้องคืนตามมาตรา 36 หรือตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ในช่วงข้อ
ผูกพันช่วงที่สองนับแต่วันที่มีการคืนแต่ละครั้งกับระยะเวลาทั้งสิ้นของช่วงข้อผูกพันช่วงที่สอง สุดแต่อัตราใดจะ
น้อยกว่า
(2) ในกรณี ที่ ผู้ รั บ สั ม ปทานใช้ สิ ท ธิ คื น พื้ น ที่ ห ลั ง จากสิ้ น ปี ที่ สี่ นับ แต่ วั น เริ่ ม ระยะเวลาส ารวจ
ปิโตรเลียมในแปลงสารวจแปลงนั้น ให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับการลดหย่อนในการปฏิบัติตามข้อผูกพันสาหรับ
การสารวจปิโตรเลียมในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สองนับแต่วันเริ่มต้นของปีที่ห้าของระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมในแปลง
สารวจแปลงนั้น ทั้งนี้ ตามอัตราส่วนของพื้นที่ที่คืนแต่ละครั้ง กับพื้นที่ที่ผู้รับสัมปทานถืออยู่ในวันเริ่มต้นของปีที่ห้า
หรื อตามอัตราส่ ว นของระยะเวลาที่ ยั งเหลื ออยู่ใ นช่ว งข้อผู ก พันช่ว งที่ส องนับ แต่วัน ที่ มีก ารคืนแต่ล ะครั้ง กับ
ระยะเวลาทั้งสิ้นของช่วงข้อผูกพันช่วงที่สองนับจากวันเริ่มปีที่ห้า สุดแต่อัตราใดจะน้อยกว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 39 ในการใช้สิทธิคืนพื้นที่แปลงสารวจบางส่วนในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สาม
ผู้รับสัมปทานไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อนในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน สาหรับการสารวจปิโตรเลียมในแปลงสารวจ
แปลงนั้นในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สาม
มาตรา 41 ในระหว่างระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานจะผลิตปิโตรเลียมก็ได้
มาตรา 4230 ก่อนผลิตปิโตรเลียมจากที่ใดที่หนึ่งในแปลงสารวจ ผู้รับสัมปทานต้องแสดงว่าได้พบ
หลุมปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์และได้กาหนดพื้นที่ผลิตถูกต้องแล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วจึง
จะผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตนั้นได้
การกาหนดสมรรถนะเชิงพาณิชย์ของหลุมปิโตรเลียมและการกาหนดพื้นที่ผลิตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 42 ทวิ31 เมื่อผู้รับสัมปทานได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิตตาม
มาตรา 42 แล้ว ให้ผู้รับสัมปทานยื่นแผนการผลิตในรายละเอียดสาหรับพื้นที่ผลิตดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และผู้รับสัมปทานต้องเริ่มทาการผลิตปิโตรเลียมตามแผนภายในสี่ปี
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มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
มาตรา 42 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา 42 ถ้าผู้รับสัมปทานไม่เริ่มทาการผลิตปิโตรเลียมภายในกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสาหรับพื้นที่ที่ได้กาหนดให้เป็นพื้นที่ผลิตนั้นสิ้นสุดลง
ในกรณีที่ผู้ รั บ สัมปทานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาเริ่มทาการผลิตปิโตรเลียมออกไปจาก
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับ สัมปทานแจ้งเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลให้อธิบดีทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ งไม่น้ อยกว่าหกเดือน ถ้าอธิบดีเห็ นว่าการที่ผู้ รับสั มปทานไม่ส ามารถเริ่มทาการผลิ ต
ปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิตนั้นมิใช่ความผิดของผู้รับสัมปทาน ให้อธิบดีมีอานาจอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่มทาการ
ผลิตออกไปได้ตามที่เห็นสมควร แต่การอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่มทาการผลิตปิโตรเลียมให้กระทาได้ไม่เกิน
คราวละสองปีและให้อนุญาตขยายได้ไม่เกินสองคราว
ตลอดระยะเวลาผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มในพื้ น ที่ ผ ลิ ต ผู้ รั บ สั ม ปทานจะต้ อ งทบทวนแผนการผลิ ต
ปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง แล้ว แจ้งผลการทบทวนเป็นหนังสือต่ออธิบดีทุกปี และถ้าผู้รับสัมปทานประสงค์จ ะ
เปลี่ยนแปลงแผนการผลิตปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานได้รับอนุมัติจากอธิบดีก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต
ปิโตรเลียมได้
มาตรา 43 ในระหว่างระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม ถ้าผู้รับสัมปทานได้พัฒนาแหล่ งปิโตรเลียมใน
แปลงสารวจแปลงใดในช่วงข้อผูกพันช่วงใด ผู้รับสัมปทานมีสิทธินาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมไป
คานวณเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันสาหรับการสารวจปิโตรเลียมในแปลงสารวจแปลงนั้นในช่วงข้อผูกพันช่วงนั้นได้
มาตรา 44 ถ้าผู้รับสัมปทานไม่สามารถแสดงว่าได้พบหลุมปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ใน
แปลงสารวจแปลงใด หรือมิได้กาหนดพื้นที่ผลิตตามมาตรา 42 ให้ถือว่าสัมปทานในส่วนที่เกี่ยวกับแปลงสารวจ
แปลงนั้นสิ้นอายุเมื่อสิ้นระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม
มาตรา 4532 เมื่อสิ้นระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมในแปลงสารวจแปลงใด และผู้รับสัมปทานได้รับ
สิทธิผลิตปิโตรเลียมในแปลงสารวจแปลงนั้นแล้วผู้รับสัมปทานมีสิทธิสงวนพื้นที่ในแปลงสารวจแปลงนั้นไว้ได้ไม่เกิน
ร้อยละสิบสองครึ่งของพื้นที่เดิมของแปลงสารวจแปลงนั้น ตามระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานกาหนดแต่ต้องกาหนดไม่
เกินห้าปีนับแต่วันสิ้นระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมในแปลงสารวจแปลงนั้น แต่ผู้รับสัมปทานจะคืนพื้นที่แปลงสารวจ
ที่ขอสงวนไว้นั้นก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้
ในการสงวนพื้ น ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง เมื่อการสงวนพื้นที่ได้เป็นไปโดยถูกต้องแล้ว ผู้รับสัมปทานย่อมมีสิทธิสารวจปิโตรเลียมในพื้นที่ที่สงวน
ไว้นั้นได้ และให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าสงวนพื้นที่ล่วงหน้าเป็นรายปีตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานพบปิโตรเลียมในเขตพื้นที่ที่สงวนไว้และประสงค์จะผลิตปิโตรเลียม ให้นา
มาตรา 42 มาใช้บังคับ
มาตรา 46 ผู้รับสัมปทานซึ่งชาระค่าสงวนพื้นที่สาหรับปีใด มีสิทธิได้รับค่าสงวนพื้นที่ในปีนั้นคืน
เท่ากับจานวนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการสารวจปิโตรเลียมในพื้นที่ที่สงวนไว้ในปีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินค่าสงวน
พื้นที่ที่ได้ชาระไปแล้ว
การขอรับค่าสงวนพื้นที่คืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 47 ผู้รับสัมปทานอาจรับบริษัทอื่นเข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานได้เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ในกรณีเช่นนี้ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมแต่ละรายต้องชาระค่าภาคหลวง ภาษีเงิน
ได้ และเงินอย่างอื่น และปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการปิโตรเลียมในส่วนที่เป็นของตน
ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมทุกรายต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันในการปฏิบั ติตามสัมปทาน
และตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมรายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบในการชาระภาษีเงินได้
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในส่วนที่เป็นของผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมรายอื่น
ในกรณีที่ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโ ตรเลี ยมรายใดไม่ช าระภาษีเงินได้ที่ตนมีหน้าที่ต้องเสีย ให้
รัฐมนตรีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมรายอื่นทุกรายทราบ และถ้ามิได้มีการชาระภาษีเงินได้
ดังกล่าวนั้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือ ให้ถือเป็นอีกเหตุหนึ่งที่จะเพิกถอนสัมปทานได้ด้วย
มาตรา 4833 ผู้รับสัมปทานมีสิทธิโอนสัมปทานทั้งหมด หรือเฉพาะที่เกี่ยวกับแปลงสารวจแปลง
ใดแปลงหนึ่ ง พื้ น ที่ ผ ลิ ต หรื อ พื้ น ที่ ที่ ส งวนไว้เ ขตใดเขตหนึ่ ง ให้ แ ก่ บริ ษั ท อื่ นโดยไม่ ต้อ งขอรั บอนุ ญ าตในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทผู้รับสัมปทานถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอนสัมปทานนั้นเกินร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนได้
(2) บริษัทผู้รับโอนสัมปทานถือหุ้นในบริษัทผู้รับสัมปทานเกินร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนได้ หรือ
(3) มีบริษัทที่สามถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งในบริษัทผู้รับ
สัมปทานและบริษัทผู้รับโอนสัมปทาน
การโอนตามวรรคหนึ่ ง ผู้ รั บ สั ม ปทานต้ อ งแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ รั ฐ มนตรี ท ราบพร้ อ มทั้ ง แสดง
หลักฐานว่าการโอนดังกล่าวได้เป็นไปตามกรณีที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ผู้รับสัมปทานได้มีการรับรอง
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มาตรา 48 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

ของบริษัทที่มีความสั มพันธ์ในด้านทุนหรื อด้านการจัดการกับผู้ รับสั มปทานเกี่ยวกับทุน เครื่องจักร เครื่องมือ
อุป กรณ์และผู้ เชี่ย วชาญ ตามมาตรา 24 วรรคสอง ผู้ รับสั มปทานต้องยื่นหลั กฐานแสดงการรับรองผู้ รั บ โอน
สัมปทานโดยบริษัทดังกล่าวให้แก่รัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นว่าผู้รับโอนสัมปทานเป็นผู้ที่ยื่นขอ
สัมปทานได้โดยไม่ต้องมีการรับรองหรือมีบริษัทอื่นที่รัฐบาลเชื่อถือเข้ารับรองผู้รับโอนสัมปทานแทนตามมาตรา 24
แล้ว
การโอนตามมาตรานี้ จะมีผลต่อเมื่อผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดีว่าการโอนได้เป็นไป
โดยถูกต้องตามมาตรานี้แล้ว
มาตรา 49 ผู้โอนสัมปทานและผู้รับโอนสัมปทานตามมาตรา 48 ต้องรับผิดร่วมกันและแทนกัน
ในการปฏิบัติตามสัมปทานและตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5034 นอกจากกรณีตามมาตรา 48 ผู้รับสัมปทานอาจโอนสัมปทานทั้งหมดหรือเฉพาะที่
เกี่ยวกับแปลงสารวจแปลงใดแปลงหนึ่ง พื้นที่ผลิต หรือพื้นที่ที่สงวนไว้เขตใดเขตหนึ่งให้แก่บริษัทอื่นได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี
ผู้รับโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะตามมาตรา 2435
มาตรา 5136 รัฐมนตรีมีอานาจเพิกถอนสัมปทาน เมื่อผู้รับสัมปทาน
(1) ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันสาหรับการสารวจปิโตรเลียมตามที่กาหนดในสัมปทานตามมาตรา 30
(2) ไม่วางหลักประกันหรือวางหลักประกันไม่ครบจานวนตามมาตรา 80/2
(3) ไม่ชาระค่าภาคหลวงตามหมวด 7 หรือผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษตามหมวด 7 ทวิ
(4) ไม่ชาระภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
(5) ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี
(6) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัมปทานว่าเป็นเหตุเพิกถอนสัมปทานได้
มาตรา 52 เมื่อมีเหตุที่จะเพิกถอนสัมปทานเกิดขึ้นและเหตุนั้นรัฐมนตรีเห็นว่าอาจแก้ไขได้ ให้
รั ฐ มนตรี แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานทราบถึ ง เหตุ นั้น และก าหนดให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานแก้ ไ ขภายในเวลาที่
เห็นสมควร ถ้าผู้รับสัมปทานไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่กาหนดโดยมีเหตุอันสมควร ให้ขออนุญาตขยายเวลา
ออกไปได้เท่าที่จาเป็นก่อนครบกาหนดเวลานั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีอานาจขยายเวลา
มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
มาตรา 50 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
36 มาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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ออกไปได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานขอขยาย ถ้าผู้รับสัมปทานไม่แก้ไขภายในเวลาที่กาหนดหรือไม่สามารถ
แก้ไขภายในเวลาที่ขยายออกไป ให้รัฐมนตรีมีคาสั่งเพิกถอนสัมปทานโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่มีเหตุที่จ ะเพิกถอนสั มปทานเกิดขึ้นและเหตุนั้น รัฐ มนตรีเห็ นว่าไม่อาจแก้ไขได้ ให้
รัฐมนตรีมีคาสั่งเพิกถอนสัมปทานโดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
คาสั่งเพิกถอนสัมปทานให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับคาสั่ง เว้น
แต่ผู้รับสัมปทานจะดาเนินการตามมาตรา 53
มาตรา 52 ทวิ 37 ในกรณี ที่ รั ฐ มี ค วามต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิ จ รัฐบาลอาจขอให้ผู้รับสัมปทานเร่งรัดการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ที่ผู้รับ
สัมปทานได้สงวนไว้ตามมาตรา 45 ก็ได้ โดยเสนอแผนการผลิตในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่กาหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ
ตามโครงสร้างของแหล่งปิโตรเลียม
ถ้าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาไม่เอื้ ออานวย รัฐบาลจะเสนอให้มีการลดหย่อน
ค่าภาคหลวงตามมาตรา 99 ทวิ และ/หรือ เสนอเพิ่มค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสารวจตามมาตรา
100 ฉ (ข) สาหรับพื้นที่นั้นหรือไม่ก็ได้
ถ้าผู้รับสัมปทานไม่สามารถเจรจาทาความตกลงกับรัฐบาลได้ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ผู้รับ
สัมปทานได้รับข้อเสนอจากรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง และรัฐบาลเห็นว่าการเร่งรัดการผลิตปิโตรเลียมดังกล่าวเป็น
ความจาเป็นแก่เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบว่า รัฐบาลจะเข้าใช้สิทธิ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่นั้นด้วยความเสี่ยงภัยแต่ฝ่ายเดียว
เมื่อรัฐบาลได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงการเข้าใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสิทธิตามสัมปทาน
ของผู้รับสัมปทานเฉพาะในพื้นที่ที่ได้กาหนดขึ้นตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง และรัฐบาลมีอานาจมอบหมายให้ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือผู้หนึ่งผู้ใดเข้าประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวได้
หากในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวมีผลกาไรปิโตรเลียมประจาปีตามมาตรา
100 จัตวา ของหมวด 7 ทวิ เกิดขึ้นให้รัฐบาลนาผลกาไรปิโตรเลียมประจาปีดังกล่าวชาระคืนเงินลงทุนอันเป็น
รายจ่ายที่ผู้รับสัมปทานได้ใช้จ่ายในพื้นที่ดังกล่าว ให้แก่ผู้รับสัมปทานจนกว่าจะครบจานวน และในการคานวณผล
กาไรขาดทุนสาหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมของรัฐตามมาตรานี้ ให้คานวณดังเช่นการคานวณสาหรับการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานอื่น แต่มิให้มีค่าลดหย่อนพิเศษตามมาตรา 100 ตรี (4) เพื่อนามา
คานวณเป็นค่าใช้จ่าย
ในระหว่างการประกอบกิจการปิโตรเลียมของรัฐบาลตามมาตรานี้ ผู้รับสัมปทานมีสิทธิขอเข้าร่วม
ทุนกับรัฐบาลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อกาหนดว่าด้วยการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยการเสี่ยงภัย
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มาตรา 52 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว ของสัญญาร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ ใช้กันอยู่ในประเทศไทยที่ให้ผลดีที่สุด
แก่ผู้รับสัมปทาน แต่การขอใช้สิทธิเช่นนั้นจะต้องแจ้งให้รัฐบาลทราบอย่างช้าภายในสามปีนับแต่วันที่รัฐบาลได้เข้า
ใช้สิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมตามมาตรานี้
ถ้ารัฐบาลไม่เริ่มต้นประกอบกิจการปิโตรเลียมอย่างจริงจังในพื้นที่ที่กาหนดขึ้นตามวรรคหนึ่ง
ภายในระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่สิทธิตามสัมปทานของผู้รับสัมปทานนั้นสิ้นสุดลงตามวรรคสี่ ผู้รับสัมปทานมี
สิทธิร้องขอให้รัฐบาลคืนสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวให้แก่ตนโดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรีภายในระยะเวลาหกเดือน
นับแต่วันที่ครบกาหนดสองปีดังกล่าว และในกรณีที่มีการคืนสิทธิในพื้นที่ ให้ขยายอายุสัมปทานของผู้รับสัมปทาน
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่นั้นออกไปเท่ากับระยะเวลาที่รัฐบาลได้เข้าใช้สิทธิตามมาตรานี้ และรัฐบาลมีสิทธิ
ได้รับคืนเงินที่ได้ลงทุนไปในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจานวนเท่าที่การลงทุนนั้นได้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับสัมปทาน
มาตรา 53 ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการที่รัฐมนตรีสั่งให้ผู้รับสัมปทานแก้ไข เหตุที่จะสั่งเพิกถอน
สัมปทานตามมาตรา 52 และข้อพิพาทที่เกี่ยวกับปัญหาที่ว่าได้มีการปฏิบัติตามสัมปทานหรือไม่ ถ้าไม่สามารถตก
ลงกันได้ ให้ดาเนินการระงับโดยอนุญาโตตุลาการตามวิธีการที่กาหนดในสัมปทาน
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ยอมปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ หรือไม่ปฏิบัติตามคา
วินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการภายในเวลาที่กาหนด ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งเพิกถอนสิทธิหรือประโยชน์ทั้งหมดหรือ
บางส่วนหรือเพิกถอนสัมปทานได้
หมวด 3/1
สัญญาแบ่งปันผลผลิต38
มาตรา 53/139 ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณากาหนดให้แปลงสารวจใด
สมควรที่จะดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามความในหมวดนี้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศตามมาตรา 23 วรรคสี่
การขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
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หมวด 3/1 สัญญาแบ่งปันผลผลิต มาตรา 53/1 ถึง มาตรา 53/8 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
มาตรา 53/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560

มาตรา 53/240 ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอานาจลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับผู้
ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามมาตรา 53/1 วรรคสอง
แบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 53/341 สัญญาแบ่งปันผลผลิตอย่างน้อยต้องมีข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ให้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตกเป็นภาระของผู้รับสั ญญา
แบ่งปันผลผลิต และให้หักจากผลผลิตได้ตาม (2)
(2) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการแบ่งปันผลผลิต ดังต่อไปนี้
(ก) ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตหักค่าใช้จ่ายสาหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแต่ละ
ปีได้เฉพาะรายจ่ายเท่าที่จ่ายจริงโดยเป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชีที่ใช้อยู่เป็นปกติใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา 53/4 แต่ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินร้อยละห้าสิบของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม
(ข) ค่าใช้จ่ายสาหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียม หากเกินร้อยละห้าสิบของผลผลิตรวม
ของปิโตรเลียมในปีใด ให้สามารถนาส่วนที่เกินไปใช้หักในปีต่อ ๆ ไปได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราตาม (ก) และไม่เกิน
จานวนอายุของสัญญา
(ค) ส่วนที่เหลือของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมหลังจากหักค่าภาคหลวงและหักตาม (ก) แล้ว
ให้แบ่งแก่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตไม่เกินร้อยละห้าสิบ
(3) จานวนเงินขั้นต่าที่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจ การ
ปิโตรเลียมตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต
(4) การกาหนดและการปฏิ บัติตามข้อผูกพันทั้งในด้านปริมาณเงินและปริมาณงานสาหรับ การ
สารวจและผลิตปิโ ตรเลีย ม การจ่ายเงิน กรณีผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตยังปฏิบัติตามข้อ ผูกพันไม่ครบสาหรับ
การส ารวจในแปลงส ารวจ และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มอื่ น ใดที่ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้
(5) ข้อตกลงเกี่ยวกับการขายหรือจาหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตได้ โดยกาหนดให้ผู้รับสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตมีสิทธิขายหรือจ าหน่ ายปิโตรเลีย มในส่วนที่เป็นของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และรัฐมีสิทธิขายหรื อ
จาหน่ายปิโตรเลียมในส่วนที่เป็นของรัฐ ในการนี้ รัฐจะมอบหมายให้ผู้รั บสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นผู้ขายหรือ
จาหน่ายปิโตรเลียมในส่วนที่เป็นของรัฐแทนก็ได้
(6) ข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกอบกิจการปิโตรเลียมของคู่สัญญา
มาตรา 53/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
41 มาตรา 53/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2560
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(7) เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต และการกาหนดค่าปรับใน
กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต
(8) เหตุในการเลิกสัญญาแบ่งปันผลผลิต
มาตรา 53/442 เมื่อมีการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้ว ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้อง
เสนอแผนงานและงบประมาณส าหรั บ กิ จ การปิ โ ตรเลี ย มในปี ที่ ห นึ่ ง เพื่ อ ให้ อ ธิ บ ดี โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มกิจการปิโตรเลียม และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้อง
เริ่มกิจการปิโตรเลียมเกี่ยวกับการสารวจภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเสนอแผนงานและงบประมาณ
สาหรับกิจการปิโตรเลียมในปีปฏิทินถัดไปให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ก่อนเริ่ม
กิจการปิโตรเลียมทุก ๆ ปี
ค่าใช้จ่ายตามแผนงานและงบประมาณสาหรับกิจการปิโตรเลียมในปีใด หากยังไม่ได้รับอนุมัติ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือได้รับอนุมัติแล้วแต่ไม่ได้นาไปใช้จ่ายจริง ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตจะนามาใช้ใน
การหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 53/3 (2) (ก) หรือ (ข) ไม่ได้
รายละเอียดของแผนงานและงบประมาณสาหรับกิจการปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งการแก้ไขแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้วใน
ระหว่างปี ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา 53/543 บรรดาสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตมีกรรมสิทธิ์อันเกิดจากการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
อธิบดีตามมาตรา 53/4 ให้ตกเป็นของรัฐ และผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายหรือ
ค่าตอบแทน โดยผู้ รั บ สั ญญาแบ่ งปั น ผลผลิ ตมีห น้าที่รับผิ ดชอบในการบารุงรักษา ต่อเติม ซ่อมแซม และเอา
ประกันภัย สิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
มาตรา 53/6 44 ให้ ผู้ รั บ สั ญญาแบ่งปันผลผลิ ตเป็นผู้ นาส่ งค่าภาคหลวงแก่รัฐ โดยให้ หั กจาก
ผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในอัตราร้อยละสิบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 53/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
มาตรา 53/5 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
44 มาตรา 53/6 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2560
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มาตรา 53/7 45 ข้อพิพาทหรื อข้ อ ขัด แย้ง ใด ๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ ยวเนื่ องกับ สั ญญาแบ่ง ปัน
ผลผลิต ถ้าไม่ส ามารถตกลงกันได้ ให้ดาเนินการระงับโดยวิธีการเช่นเดียวกันกับการระงับข้อ พิพาทที่เกี่ยวกับ
สัมปทานตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง และให้นาความในมาตรา 53 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 53/846 ให้นาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคั บแก่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ ดังต่อไปนี้
(1) บทบัญญัติในหมวด 1 บททั่วไป เว้นแต่มาตรา 6 มิให้นามาใช้บังคับ
(2) บทบัญญัติในหมวด 2 คณะกรรมการปิโตรเลียม
(3) บทบัญญัติในหมวด 3 การสารวจและผลิตปิโตรเลียม เว้นแต่มาตรา 22 (4) (5) (9) (13) (15)
และ (16) มาตรา 30 วรรคสอง มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39
มาตรา 40 มาตรา 43 มาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 52 ทวิ มิให้นามาใช้บังคับ
(4) บทบัญญัติในหมวด 4 การเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม
(5) บทบัญญัติในหมวด 5 การขายและจาหน่ายปิโตรเลียม เว้นแต่มาตรา 56 และมาตรา 59 มิให้
นามาใช้บังคับ
(6) บทบัญญัติในหมวด 6 ประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน
(7) บทบัญญัติในหมวด 8 บทกาหนดโทษ เว้นแต่มาตรา 109 ทวิ มิให้นามาใช้บังคับ
ที่ใดในบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งที่บัญญัติถึง “สัมปทาน” “ผู้รับสัมปทาน” “ผู้ขอสัมปทาน” “ให้
สัมปทาน” “โอนสัมปทาน” และ “เพิกถอนสัมปทาน” ให้หมายถึง “สัญญาแบ่งปันผลผลิต” “ผู้รับสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต” “ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ” “ให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ” “โอนสิทธิเป็นผู้รับ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต” และ “เพิกถอนสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต” ตามลาดับ
หมวด 3/2
สัญญาจ้างบริการ47
มาตรา 53/948 ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณากาหนดให้แปลงสารวจใด
สมควรที่จะดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัญญาจ้างบริการตามความในหมวดนี้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดไว้ในประกาศตามมาตรา 23 วรรคสี่
มาตรา 53/7 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
46 มาตรา 53/8 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2560
47 หมวด 3/2 สัญญาจ้างบริการ มาตรา 53/9 ถึง มาตรา 53/18 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
48 มาตรา 53/9 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2560
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การได้มาซึ่งผู้รับสัญญาจ้างบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ให้การทาสัญญาจ้างบริการตามวรรคหนึ่งกระทาได้ในรูปแบบของสัญญาจ้างสารวจและผลิต
สัญญาจ้างสารวจ และสัญญาจ้างผลิตซึ่งปิโตรเลียม
มาตรา 53/1049 ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอานาจลงนามในสัญญาจ้างบริการกับผู้รับ
สัญญาจ้างบริการตามมาตรา 53/9 วรรคสอง
แบบสัญญาจ้างบริการในแต่ละรูปแบบให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 53/1150 สัญญาจ้างสารวจและผลิตอย่างน้อยต้องมีข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ผลผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดเป็นของรั ฐ โดยรัฐมีสิทธิขายหรือจาหน่ายปิโตรเลียมดังกล่าวและ
รัฐอาจมอบให้ผู้รับสัญญาจ้างสารวจและผลิตเป็นผู้ขายหรือจาหน่ายปิโตรเลียมแทนรัฐก็ ได้
(2) ให้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตกเป็นภาระของผู้รับสัญญาจ้าง
สารวจและผลิต
(3) รัฐเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในการสารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้ง
เป็นผู้ควบคุมดูแลการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
(4) ค่าจ้าง วิธีการคานวณ และการจ่ายค่าจ้างสารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งจะจ่ายต่อเมื่อมีการ
ผลิตปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ได้ โดยจะจ่ายเป็นเงินหรือผลผลิตปิโตรเลียมก็ได้
(5) ระยะเวลาของสัญญาจ้างสารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบปี และเหตุที่สัญญา
จะสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาดังกล่าว
(6) หลักเกณฑ์และวิธีการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสารวจที่จะดาเนินการสารวจและ
ผลิตตามสัญญาจ้างสารวจและผลิต
(7) เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับ ให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างสารวจและผลิต และการกาหนดค่าปรับ
ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างสารวจและผลิต
(8) การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม
(9) เหตุในการเลิกสัญญาจ้างสารวจและผลิต

มาตรา 53/10 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
50 มาตรา 53/11 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
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มาตรา 53/1251 สัญญาจ้างสารวจอย่างน้อยต้องมีข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ด้วย
(1) ให้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตกเป็นภาระของผู้รับสัญญาจ้าง
สารวจ
(2) รัฐเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในการสารวจ รวมทั้ งเป็นผู้ควบคุมดูแล
การสารวจปิโตรเลียม
(3) ค่าจ้าง วิธีการคานวณ และการจ่ายค่าจ้างสารวจตามระยะเวลาที่กาหนด
(4) ระยะเวลาของสัญญาจ้างสารวจปิโตรเลียม และเหตุที่สัญญาจะสิ้ นสุดลงก่อนระยะเวลา
ดังกล่าว
(5) หลักเกณฑ์และวิธีการสารวจปิโตรเลียมในแปลงสารวจที่จะดาเนินการสารวจตามสัญญาจ้าง
สารวจ
(6) เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างสารวจและการกาหนดค่าปรับในกรณีที่
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างสารวจ
(7) การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม
(8) เหตุในการเลิกสัญญาจ้างสารวจ
มาตรา 53/1352 สัญญาจ้างผลิตอย่างน้อยต้องมีข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ด้วย
(1) ผลผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดเป็นของรัฐ โดยรัฐมีสิทธิขายหรือจาหน่ายปิโตรเลียมดังกล่าว และ
รัฐอาจมอบให้ผู้รับสัญญาจ้างผลิตเป็นผู้ขายหรือจาหน่ายปิโตรเลียมแทนรัฐก็ได้
(2) ให้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตกเป็นภาระของผู้รับสัญญาจ้าง
ผลิต
(3) รัฐเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในการผลิต รวมทั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการ
ผลิตปิโตรเลียม
(4) ค่าจ้ าง วิธีการคานวณ และการจ่า ยค่า จ้า งผลิ ต ปิโ ตรเลี ย ม ซึ่งจะจ่ายต่ อ เมื่ อมี ก ารผลิ ต
ปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ได้ โดยจะจ่ายเป็นเงินหรือผลผลิตปิโตรเลียมก็ได้
(5) ระยะเวลาของสัญญาจ้างผลิตปิโตรเลียม และเหตุที่สัญญาจะสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาดังกล่าว
(6) หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตปิโตรเลียมในแปลงสารวจที่จะดาเนินการผลิตตามสัญญาจ้างผลิต
(7) เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างผลิต และการกาหนดค่าปรับในกรณีที่ไม่
ปฏิบัติตามสัญญาจ้างผลิต
มาตรา 53/12 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
52 มาตรา 53/13 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
51

(8) การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม
(9) เหตุในการเลิกสัญญาจ้างผลิต
มาตรา 53/1453 ภายใต้บังคับมาตรา 53/16 เงินที่ส่วนราชการได้จากการขายหรือจาหน่าย
ผลผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาจ้างสารวจและผลิตหรือสัญญาจ้างผลิต ให้นามาจ่ายเป็นค่าภาคหลวงก่อน ส่วนที่
เหลือให้นามาจ่ายเป็นค่าจ้างตามสัญญาจ้างสารวจและผลิตหรือสัญญาจ้างผลิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็น รายได้แ ผ่น ดิน ทั้ง นี้ เมื่อ ได้จ่า ยค่า ภาคหลวง
ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว หากมีเงินเหลือให้ นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา 53/1554 บรรดาสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ผู้รับสัญญาจ้างบริการมีกรรมสิทธิ์อันเกิด จากการใช้งบประมาณของผู้รับสัญญาจ้าง
บริการตามที่กาหนดในสัญ ญาจ้า งบริก ารแต่ล ะรูป แบบตามมาตรา 53/11 (3) มาตรา 53/12 (2) และมาตรา
53/13 (3) ให้ตกเป็นของรัฐ และผู้รับสัญญาจ้างบริการสามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทน โดยผู้รับ
สัญญาจ้างบริการมีหน้าที่รับ ผิดชอบในการบารุงรักษา ต่อเติม ซ่อมแซม และเอาประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ
อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียม เว้นแต่ในกรณีสัญญาจ้างสารวจ
และผลิตที่ผู้รับสัญญาจ้างสารวจและผลิตไม่สามารถพบหลุมปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิง พาณิช ย์ และกาหนด
พื้นที่ผลิตถูกต้องตามมาตรา 42 จนเป็นเหตุให้สัญญาสิ้ นสุ ดลง ให้บรรดาสิ่ง ปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน
และสิ่งอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียมดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับสัญญาจ้างสารวจ
และผลิตเช่นเดิม
มาตรา 53/1655 ให้ส่วนราชการเป็นผู้เสียค่าภาคหลวงสาหรับปิโตรเลียมที่ผลิตได้ตามสัญญาจ้าง
ส ารวจและผลิ ต หรื อ สั ญ ญาจ้ า งผลิ ต ในอั ต ราร้ อ ยละสิ บ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 53/1756 ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใด ๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาจ้างบริการ
ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดาเนินการระงับโดยวิธีการเช่นเดียวกันกับการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัมปทานตาม
มาตรา 53 วรรคหนึ่ง และให้นาความในมาตรา 53 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 53/14 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
54 มาตรา 53/15 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
55 มาตรา 53/16 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
56 มาตรา 53/17 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
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มาตรา 53/1857 ให้นาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับแก่ผู้รับสัญญาจ้างบริการได้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ ดังต่อไปนี้
(1) บทบัญญัติในหมวด 1 บททั่วไป เว้นแต่มาตรา 6 และมาตรา 13 มิให้นามาใช้บังคับ
(2) บทบัญญัติในหมวด 2 คณะกรรมการปิโตรเลียม เว้นแต่มาตรา 16 (3) และ (4) มิให้นามาใช้
บังคับ
(3) บทบัญญัติในหมวด 3 การสารวจและผลิตปิโตรเลียม ให้นามาใช้บังคับเฉพาะมาตรา 22 (1)
(8) และ (12) มาตรา 22/1 (2) (3) (4) และ (5) มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง
มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 42 ทวิ และมาตรา 44
(4) บทบัญญัติในหมวด 4 การเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม
(5) บทบัญญัติในหมวด 6 ประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน เว้นแต่มาตรา 64 มาตรา
65 มาตรา 71 มาตรา 76 และมาตรา 77 มิให้นามาใช้บังคับ
(6) บทบัญญัติในหมวด 8 บทกาหนดโทษ เว้นแต่มาตรา 105 มาตรา 109 ทวิ และมาตรา 110
มิให้นามาใช้บังคับ
ที่ ใ ดในบทบั ญ ญั ติ ต ามว รรคหนึ่ ง ที่ บั ญ ญั ติ ถึ ง “สั ม ปทาน” “ผู้ รั บ สั ม ปทาน” “ผู้ ข อ
สัมปทาน” และ “ให้สัมปทาน” ให้หมายถึง “สัญญาจ้างบริการ” “ผู้รับสัญญาจ้างบริการ” “ผู้ขอเป็นผู้รับสัญญา
จ้างบริการ” และ“ให้เป็นผู้รับสัญญาจ้างบริการ” ตามลาดับ
หมวด 4
การเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม
มาตรา 54 ผู้รับสัมปทานมีสิทธิเก็บรักษาและมีสิทธิขนส่งปิโตรเลียม
การเก็บรักษาและการขนส่งปิโตรเลียมให้เป็นไปตามข้อกาหนดในสัมปทาน
มาตรา 55 ในกรณีจาเป็นเพื่อป้องกันอันตรายเป็นการด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้รับสัมปทาน
มีอานาจผ่านหรือเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ของบุคคลใดเพื่อ ตรวจ ซ่อมแซม หรือแก้ไขท่อส่งปิโตรเลียมในเวลาใด
ๆ ได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินหรือสถานที่นั้นทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
ถ้าการผ่านหรือเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย เจ้าของผู้มี
สิทธิครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอื่นใดในที่ดินหรือสถานที่นั้นมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้รับ
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มาตรา 53/18 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560

สัมปทาน และถ้าไม่สามารถตกลงกันถึงจานวนค่าเสียหายได้ ให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยโดย นา
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
หมวด 5
การขายและจาหน่ายปิโตรเลียม
มาตรา 56 ภายใต้บังคับหมวดนี้ ผู้รับสัมปทานมีสิทธิขายและจาหน่ายปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทาน
ผลิตได้
มาตรา 57 ในการขายน้ามันดิบที่ผลิตได้เพื่อ ใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ผู้รับสัมปทานขายใน
ราคาดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ยังไม่มีผู้รับสัมปทานส่งน้ามันดิบที่ผลิตได้ออกนอกราชอาณาจักรเป็นประจา ให้ขาย
ไม่เกินราคาน้ามันดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศส่งถึงโรงกลั่นน้ามันภายในราชอาณาจักร
(2) ในกรณีที่มีผู้รับสัมปทานส่งน้ามันดิบที่ผลิตได้ออกนอกราชอาณาจักรเป็นประจา ให้ขายไม่
เกินราคาเฉลี่ยที่ได้รับจริงสาหรับน้ามันดิบที่ผู้รับสัมปทานทุกรายส่งออกนอกราชอาณาจักรในเดือนปฏิทินที่แล้วมา
ในการนี้อธิบดีอาจให้ผู้รับสัมปทานส่งหลักฐานที่จาเป็นเกี่ยวกับราคาที่ได้รับจริง ณ จุดส่งออกด้วยก็ได้
(3) ในกรณีที่น้ามันดิบที่ผลิตได้ทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณถึงสิบเท่าขึ้นไป ของความต้องการใช้
ภายในราชอาณาจักร ให้ขายในราคาที่มีกาไรตามสมควร โดยคานึงถึงข้อตกลงที่เทียบเคียงกันได้ในประเทศผู้ผลิต
น้ามันดิบรายใหญ่
การกาหนดราคาตามมาตรานี้ให้คานึงถึงความแตกต่างของคุณภาพ ค่าขนส่งและกรณีแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องทั้งมวลด้วย
มาตรา 58 ในการขายก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ผู้รับสัมปทานขาย
ในราคา ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ตกลงกับคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี แต่ราคาที่ตกลงกันนั้นต้องไม่
สูงกว่าราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความแตกต่างของคุณภาพและ
ค่าขนส่งด้วย
(2) ในกรณีที่ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณมากกว่าความต้องการใช้ภายใน
ราชอาณาจักร ให้ขายในราคาที่มีกาไรตามสมควร โดยคานึงถึงกรณีแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องทั้งมวล และข้อตกลงที่
เทียบเคียงกันได้ในประเทศผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่

มาตรา 5958 ก่อนส่งน้ามันดิบออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่การส่งออกเพื่อการวิเคราะห์หรือ
การทดลอง ผู้รับสัมปทานต้องประกาศราคา เอฟ โอ บี ณ จุดที่ส่งออก ตามชนิด ความถ่วงจาเพาะและคุณภาพ
ของน้ามันดิบนั้น
ราคาที่ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องกาหนดและเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามวิธีกาหนดคุณภาพที่
ทันสมัย ทั้งนี้ โดยคานึงถึงราคาประกาศของน้ามันดิบที่เที ยบเคียงกันจากประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับ
ประเทศไทย ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจุดที่ส่งออกและจุดที่รับซื้อ รวมทั้งช่องทางที่จาหน่ายได้ในตลาดและค่าขนส่ง
ด้วย
ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าราคาที่ผู้รับสัมปทานประกาศไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามวรรค
สอง ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้รับสัมปทานแก้ไขราคาประกาศให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากผู้รับสัมปทานยังไม่แก้ไขหรือแก้ไขแล้วแต่ยังไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามวรรคสอง ให้อธิบดีมี
อานาจกาหนดราคาประกาศขึ้นใหม่แทนผู้รับสัมปทาน
หากผู้รับสัมปทานเห็นว่าราคาที่อธิบดีประกาศตามวรรคสามไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดตาม
วรรคสอง ผู้รับสัมปทานมีสิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อให้กาหนดราคาประกาศใหม่ได้ แต่ต้องร้องขอภายในระยะเวลา
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่อธิบดีกาหนดราคาประกาศ และให้ศาลมีอานาจกาหนดราคาประกาศได้ตามที่เห็นสมควร ถ้า
ผู้รับสัมปทานไม่ร้องขอต่อศาลภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าราคาประกาศเป็นไปตามที่อธิบดีกาหนด
ในกรณีที่มีการร้องขอต่อศาลตามวรรคสี่ ให้ราคาประกาศเป็นไปตามที่อธิบดีกาหนดไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีคาสั่งของศาลเป็นที่สุด
มาตรา 60 เมื่อรั ฐ มนตรี พิจ ารณาเห็ น สมควร อาจสั่ งให้ ผู้ รั บสั มปทานจั ดหาปิโ ตรเลี ย มที่ มี
คุณภาพเหมาะสมเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักรตามราคาที่กาหนดในมาตรา
57 ได้ โดยผู้รับสัมปทานต้องจัดหาปิโตรเลียมดังกล่าวตามอัตราส่วนของปิโตรเลียมที่ตนผลิตได้ กับปิโตรเลียมที่
ผลิตได้ทั่วราชอาณาจักรในรอบหกเดือนที่แล้วมา
ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมสาหรับปิโตรเลียมที่มิได้
ส่งออกตามมาตรา 83 และต่อมาได้มีการส่งปิโตรเลียมนั้นออกนอกราชอาณาจักร ในกรณีเช่นนี้ การสั่งให้ผู้รับ
สัมปทานจัดหาปิโตรเลียม ตามวรรคหนึ่งเพื่อทดแทนปิโตรเลียมนั้นจะกระทามิได้
ในการสั่งให้ผู้รับสัมปทานจัดหาปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องแจ้งเป็นหนังสือกาหนด
เดือนเริ่มต้นสาหรับการจัดหาปิโตรเลียมให้ผู้รับสัมปทานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามเดือน และจะกาหนดเดือน
สิ้นสุดสาหรับการจัดหาปิโตรเลียมไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้กาหนดเดือนสิ้นสุดดังกล่าว ให้รัฐมนตรีบอก
เลิกการจัดหาปิโตรเลียมได้เมื่อแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามเดือน
58

มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

มาตรา 61 ในกรณีที่มีความจาเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือเพื่อให้มีปิโตรเลียม
เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทาน
ผลิตได้ทั้งหมดหรือบางส่วนออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามส่งไป ณ ที่ใดเป็นการชั่วคราวได้
ในกรณีที่มีการประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้บางส่วน ให้รัฐมนตรีห้ามผู้รับ
สั ม ปทานส่ ง ปิ โ ตรเลี ย มที่ ผ ลิ ต ได้ อ อกตามอั ต ราส่ ว นของปิ โ ตรเลี ย มที่ ต นผลิ ต ได้ กั บ ปิ โ ตรเลี ย มที่ ผ ลิ ต ได้ ทั่ ว
ราชอาณาจักรในรอบหกเดือนที่แล้วมา
การประกาศตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 62 ในกรณีที่มีการห้ามส่งปิโตรเลียมออกเพื่อให้มีปิโตรเลียมเพียงพอกับความต้องการใช้
ภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 61 ถ้าผู้รับสัมปทานร้องขอ ให้รัฐมนตรีจัดให้มีผู้ซื้อปิโตรเลียมที่ห้ามส่งนั้นใน
ราคาตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 แล้วแต่กรณี
หมวด 6
ประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน
มาตรา 63 การให้สัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ตัดสิทธิการให้สัมปทานหรือการอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอื่นใดเว้นแต่ปิโตรเลียม
มาตรา 64 ให้ผู้รับสัมปทานได้รับหลักประกันว่า
(1) รัฐจะไม่บังคับโอนทรัพย์สินและสิทธิในการประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานมา
เป็นของรัฐ เว้นแต่เป็นการโอนตามข้อกาหนดในสัมปทาน
(2) รัฐจะไม่จากัดการส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีตามมาตรา 61
มาตรา 65 เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้คณะกรรมการมีอานาจอนุญาตให้
ผู้รับสัมปทานถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้เท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ แม้ว่าจะเกินกาหนดที่พึงจะมีได้ตามกฎหมายอื่น
ผู้รับสัมปทานโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้มาตามวรรคหนึ่งได้เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
การอนุญาตของคณะกรรมการตามมาตรานี้ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบ
มาตรา 66 ผู้รับสัมปทานมีสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงสารวจและพื้นที่ผลิตที่ได้รับ
สัมปทาน แต่ในกรณีที่ที่ดินในแปลงสารวจหรือพื้นที่ผลิตที่ผู้รับสัมปทานมีความจาเป็นต้องใช้ในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม รวมทั้งที่ดินนอกแปลงสารวจหรือพื้นที่ผลิตดังกล่าวที่ผู้รับสัมปทานมีความจาเป็นต้องใช้ในการ

เก็บรักษาหรือขนส่งปิโตรเลียมเป็นที่ดินที่บุคคลหรือส่วนราชการเป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครองหรือมีหน้าที่ดูแล
ตามกฎหมาย ให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ที่ ร าษฎรมิ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ผู้ รั บ
สัมปทานมีสิทธิผ่านเข้าออกและใช้ในการก่อสร้างใด ๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องเสียค่าทดแทน
(2) ในกรณีที่ดินที่ส่วนราชการใดเป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครองหรือมีหน้าที่ดูแลตามกฎหมาย
ผู้รับสัมปทานต้องขออนุญาตต่อส่วนราชการนั้น
(3) ในกรณีที่ดินที่บุคคลใดเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิครอบครอง ผู้รับสัมปทานต้องทาความตกลง
กับบุคคลนั้น
มาตรา 67 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานมีความจาเป็นต้องเข้าไปในที่ดินที่บุคคลใดเป็นเจ้าของหรือมี
สิทธิครอบครองเพื่อสารวจปิโตรเลียม ให้ขออนุญาตเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นก่อน
ถ้าเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งไม่อนุญาต และพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามี
ความจาเป็นต้องเข้าไปสารวจปิโตรเลียมในที่ดินนั้นและการไม่อนุญาตนั้นไม่มีเหตุอันสมควรเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันว่าจะเข้าไปสารวจปิโตรเลียมใน
ที่ดินนั้นแล้ว ให้ผู้รับสัมปทานเข้าไปสารวจปิโตรเลียมในที่ดินนั้นในความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ถ้าการเข้าไปในที่ดินตามวรรคสองเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย เจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองหรือผู้
ทรงสิทธิอื่นใดในที่ดินนั้นมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้รับสัมปทาน และถ้าไม่สามารถตกลงกันถึงจานวนค่าเสียหาย
ได้ ให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย โดยนาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมา
ใช้บังคับ
มาตรา 68 เมื่อมีความจาเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียม ให้
ดาเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
มาตรา 69 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่กฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่น ผู้รับสัมปทานและผู้รั บจ้ าง ซึ่ งได้ทาสัญญาจ้างเหมาโดยตรงกับผู้รับสั มปทานมีสิ ทธินาช่างฝีมื อ และ
ผู้เชี่ยวชาญ รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่อยู่ในอุปการะซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ
จ าเป็ น ในการประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย มได้ ต ามจ านวนและระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการมี ค าสั่ ง ตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ แม้ว่าจะเกินอัตราจานวนคนเข้าเมืองและระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง

ผู้รับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ได้รับคาสั่ง คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา 7059 ผู้รับสัมปทานและผู้รับจ้างซึ่งได้ทาสัญญาจ้างเหมาโดยตรงกับผู้รับสัมปทาน มีสิทธิ
นาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงก่อสร้าง ยานพาหนะ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่ ใช้ในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม เข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยให้ได้รับยกเว้นการเสียอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร แต่ของดังกล่าวต้องเป็นของที่คณะกรรมการมีคาสั่ง
เห็นชอบว่าจาเป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผู้รับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ได้รับคาสั่ง
มาตรา 71 ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากร
และเงินที่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บทุกชนิด เว้นแต่
(1) ภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
(2) ค่าภาคหลวงไม้ ค่าบารุงป่า และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วย
ป่าสงวนแห่งชาติ
(3)60 ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
(4) ค่าธรรมเนียมเพื่อตอบแทนบริการตามกฎหมายอื่น
มาตรา 72 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ปิโตรเลียมหรือการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี ในกรณีที่
ผู้รับสัมปทานหลายรายมีพื้นที่ผลิตคาบเกี่ยวกันในแหล่งสะสมปิโตรเลียมแหล่งเดียวกัน รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ผู้รับ
สัมปทานดังกล่าวร่วมกันผลิตปิโตรเลียมได้
มาตรา 73 ในการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียม ถ้าพบโบราณวัตถุ ซากดึกดาบรรพ์ หรือแร่ที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ผู้รับสัมปทานต้องรายงานให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันพบ
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มาตรา 70 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
มาตรา 71 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

มาตรา 74 ในการประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย มในทะเล ผู้ รั บ สั ม ปทานต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผล
กระทบกระเทือนโดยปราศจากเหตุอันสมควรต่อการเดินเรือ การเดินอากาศ การอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเล
หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และต้องไม่ทาการอันเป็นการกีดขวางต่อการวางสายเคเบิลหรือท่อใต้น้า หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สายเคเบิลหรือท่อใต้น้า
มาตรา 75 ในการประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม ผู้ รั บ สั ม ปทานต้ อ งป้ อ งกั น โดยมาตรการอัน
เหมาะสมตามวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดีเพื่อมิให้ที่ใดโสโครกด้วยน้ามัน โคลนหรือสิ่งอื่นใด
ในกรณีที่ที่ใดเกิดความโสโครกด้วยน้ามัน โคลน หรือสิ่ งอื่นใดเนื่องจากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมโดยผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัมปทานต้องบาบัดปัดป้องความโสโครกนั้นโดยเร็วที่สุด
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ดาเนินการหรือดาเนินการตามวรรคสองล่าช้า หรือหากไม่ดาเนินการ
ทันทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือบุคคลอื่นที่อธิบดีมอบหมายอาจเข้าดาเนินการ
บาบัดปัดป้องความโสโครกนั้นแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทาน โดยผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ทั้งหมด61
มาตรา 76 62 ผู้ รั บ สั ม ปทานต้ อ งรายงานผลการประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม แผนงานและ
งบประมาณประจาปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด63
รายงานตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นความลับและมิให้เปิดเผยจนกว่าจะพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่ กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ*ได้รับรายงานหรือพึงได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
(1) เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการหรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
(2) เป็นการนาข้อสนเทศจากรายงานนั้นไปใช้ในการเรียบเรียงและเผยแพร่รายงานหรือบันทึก
ทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคหรือสถิติ โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว ทั้งนี้ ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อสนเทศด้าน
พาณิชย์ให้มากที่สุด หรือ
(3) ได้รับความยินยอมเป็นหนังสื อจากผู้รับสัมปทานให้เปิดเผยได้ แต่การให้หรือไม่ให้ ความ
ยินยอมของผู้รับสัมปทานต้องกระทาโดยไม่ชักช้า
ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่รายงานเกี่ยวกับการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิตและรายงาน
เกี่ยวกับพื้นที่ที่ผู้รับสัมปทานได้คืนพื้นที่แล้วตามมาตรา 36 หรือมาตรา 37
มาตรา 75 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
มาตรา 76 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
63 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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มาตรา 7764 ผู้รับสัมปทานต้องเสนองบบัญชีค่าใช้จ่ายและงบการเงินประจาปี ในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด
มาตรา 78 ผู้ รั บ สั ม ปทานมี สิ ท ธิเ ก็ บรั ก ษาเงิ น ตราต่า งประเทศและนาหรือ ส่ งเงิ นออกนอก
ราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
มาตรา 7965 อธิบดีมีอานาจอนุญาตให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่ว ยงานอื่น ของรัฐ ใช้ป ระโยชน์จากน้าในหลุมเจาะใด ๆ ที่ผู้รับสัมปทานไม่ ต้องการใช้ในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม
มาตรา 80 ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ไม่ว่าสิทธิสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทาน
จะสิ้นอายุแล้วหรือไม่ ผู้รับสัมปทานต้องดาเนิ นการให้ถูกต้องตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี
สาหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมและการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียม
มาตรา 80/166 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ผู้รับสัมปทานมี
หน้าที่รับผิดชอบในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการสารวจผลิต เก็บรักษา
หรือขนส่งปิโตรเลียม โดยให้ผู้รับสัมปทานยื่นแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน เพื่อขอรับความ
เห็นชอบจากอธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการสารวจ ผลิต เก็บรักษา
หรือขนส่งปิโตรเลีย มที่ต้องรื้ อถอนเพิ่มขึ้น หรือเทคโนโลยีด้านการรื้อถอนเปลี่ยนแปลงไป หรือประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนคลาดเคลื่อน ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงาน
และประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือผู้รับสัมปทานอาจยื่นขอเสนอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงานหรือประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรค
หนึ่ งเองก็ได้ โดยเสนอต่ออธิบดีเพื่อให้ความเห็ นชอบ ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง เมื่ออธิบดีให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือเป็นแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสาหรับ
พื้นทีผ่ ลิตปิโตรเลียมนั้น

มาตรา 77 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
65 มาตรา 79 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
66 มาตรา 80/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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ผู้รับสัมปทานต้องทาการรื้อถอนให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง หากผู้รับสัมปทานไม่ดาเนินการรื้อถอน หรือดาเนินการล่าช้าอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายอธิบดีมี
อานาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการรื้อถอนแทนหรือร่วมกั บผู้รับสัมปทาน โดยใช้จ่ายจากหลักประกันตาม
มาตรา 80/2
มาตรา 80/267 ให้ผู้รับสัมปทานวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลู กสร้างหรือวัสดุอื่นใดตาม
มาตรา 80/1 ต่ออธิบ ดี ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง โดย
หลักประกันจะเป็นเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย สัญญาค้าประกันของธนาคารหรือหลักประกันอื่นใดก็ได้
หลักประกันที่เป็นเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือทรัพย์สินอื่นใดไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง
การบังคับคดี แต่ไม่พ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ถ้าผู้รับสัมปทานไม่วางหรือวางหลักประกันไม่ครบตามจานวนและระยะเวลาที่กาหนดตามวรรค
หนึ่งให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของจานวนหลักประกันที่ต้องวาง หรือวางขาด แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่
ครบกาหนดส่ง และให้อธิบดีเตือนให้มีการวางหลักประกัน และเงินเพิ่มภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รั บ หนั งสื อเตือน และถ้ายั งไม่มีการวางหลั กประกันและเงินเพิ่มให้ ถูกต้องรัฐ มนตรี อาจมีคาสั่ งให้ เ พิ ก ถอน
สัมปทานได้
ในกรณีที่อธิบดีมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าดาเนินการแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทานในการรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุอื่นใดตามมาตรา 80/1 ให้ใช้จ่ายจากหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่หลักประกันไม่
เพียงพอ ผู้รับสัมปทานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด และหากมีหลักประกันเหลือให้คืนแก่ผู้รับสัมปทาน
การเก็บ รั กษาและการเบิ กจ่ายหลั กประกัน ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 81 ผู้รับสัมปทาน ตัวแทน และลูกจ้างของผู้รับสัมปทานมีหน้าที่อานวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 7
ค่าภาคหลวง
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มาตรา 80/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

มาตรา 8268 ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงสาหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจาหน่าย แต่ไม่ต้อง
เสียค่าภาคหลวงสาหรับปิโตรเลียม ดังต่อไปนี้
(1) ก๊าซธรรมชาติที่ผลิ ตและใช้ไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์ ทดลอง ผลิต
และอนุรักษ์ปิโตรเลียม
(2) ปิโตรเลียมที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์และทดลอง
(3) ก๊าซธรรมชาติที่จาเป็นต้องเผาทิ้งระหว่างการผลิตปิโตรเลียม
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา 83 ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็นตัวเงิน แต่รัฐมนตรีอาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานเสีย
ค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมแทนทั้งหมดหรือบางส่วนตามประเภทและชนิดของปิโตรเลียมที่ต้องเสียค่าภาคหลวง
นั้นได้
ในการสั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง รั ฐ มนตรี ต้ อ งแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ก าหนดว่ า จะให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานเสี ย
ค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมสาหรับปิโตรเลียมที่ส่งออกหรือปิโตรเลียมที่มิได้ส่งออกหรือทั้งสองอย่าง และกาหนด
เดือนเริ่มต้นสาหรับการเสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมให้ผู้รับสัมปทานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือน และจะ
กาหนดเดือนสิ้นสุดสาหรับการเสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้กาหนดเดือนสิ้นสุด
ดังกล่าว ให้รัฐมนตรีบอกเลิกรับชาระค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมได้เมื่อแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือน
มาตรา 8469 ภายใต้บังคับมาตรา 99 มาตรา 99 ทวิ และมาตรา99 ตรี ให้ผู้รับสัมปทานเสีย
ค่าภาคหลวงสาหรับปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้ในแต่ละแปลงสารวจ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เสียเป็นตัวเงิน ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงตามมูลค่าปิโตรเลียมที่ขายหรือ
จาหน่ายได้ในเดือนนั้น ในอัตราที่กาหนดในบัญชีอัตราค่าภาคหลวงท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(2) ในกรณีที่เสีย เป็น ปิโ ตรเลียม ให้เสียเป็นปริมาณปิโตรเลียมที่คานวณเป็นมูล ค่าได้เท่ า กับ
จานวนค่าภาคหลวงที่พึงเสียเป็นตัวเงินตาม (1) ทั้งนี้ โดยให้คานวณปิโตรเลียมที่เสียเป็นค่าภาคหลวงรวมเป็น
ปิโตรเลียมที่ขายหรือจาหน่วยด้วย
มูลค่าปิโตรเลียมที่ขายหรือจาหน่ายได้ในเดือนนั้นตาม (1) หมายถึงมูลค่าปิโตรเลียมทั้งสิ้นที่ผู้รับ
สัมปทานขายหรือจาหน่ายปิโตรเลียมทุกชนิดในรอบเดือน
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มาตรา 82 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
มาตรา 84 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

สาหรับปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากพื้นที่ผลิตในแปลงสารวจที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กาหนดว่าเป็น
แปลงสารวจในทะเลที่มีน้าลึกเกินสองร้อยเมตร ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็นจานวนร้อยละเจ็ดสิบของ
จานวนค่าภาคหลวงที่ต้องเสียตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 85 ในการคานวณมู ลค่าปิโตรเลียมสาหรับเสียค่าภาคหลวงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) สาหรับปริมาณ ให้ถือเอาปริมาณปิโตรเลียมที่มีอุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮท์ และความดัน
14.7 ปอนด์ต่อหนึ่งตารางนิ้วเป็นเกณฑ์
(2) สาหรับราคา ให้ถือราคาดังต่อไปนี้
(ก) น้ามันดิบที่ส่งออก ให้ถือราคาประกาศ
(ข) น้ามันดิบที่ส่งชาระเป็นค่าภาคหลวงสาหรับน้ามันดิบที่มิได้ส่งออกให้ถือราคาตลาด
(ค) น้ามันดิบที่ส่งชาระเป็นค่าภาคหลวงสาหรับน้ามันดิบที่ส่งออก ให้ถือราคามาตรฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
(ง) ปิโตรเลียมที่ส่งชาระเป็นค่าภาคหลวงเฉพาะส่วนที่มิใช่น้ามันดิบ ให้ถือราคาตลาด
(จ)70 ปิโตรเลียมนอกจาก (ก) ถึง (ง) ให้ถือราคาที่ขายได้จริงในกรณีที่มีการขาย และให้ถือ
ราคาตลาดในกรณีที่มีการจาหน่าย
ทั้งนี้ ให้ คิดมูล ค่าปิ โ ตรเลี ยม ณ สถานที่ขายหรือจาหน่ายในราชอาณาจักรที่อธิบดีและผู้ รั บ
สัมปทานจะได้ตกลงกัน แต่สาหรับน้ามันดิบที่ส่งออก ให้คิดมูลค่า ณ สถานที่ส่งออก และในกรณีที่สถานที่ขายหรือ
จาหน่ายปิโตรเลียมตาม (จ) แตกต่างไปจากสถานที่ขายหรือจาหน่ายที่ได้ตกลงกัน ให้ป รับปรุงราคาโดยคานึงถึง
ความแตกต่างของค่าขนส่งระหว่างสถานที่ขายหรือจาหน่ายนั้นกับสถานที่ขายหรือจาหน่ายที่ได้ตกลงกันแล้วด้วย
มาตรา 86 เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าปิโตรเลียมตามมาตรา 85 ถ้าจาเป็นต้องคานวณ
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ให้คานวณตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีราคาประกาศ ให้คานวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือนที่มีการชาระค่าภาคหลวงตามมาตรา 87โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยราย
วันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้
(2) ในกรณีอื่น ให้คานวณเงินตราต่างประเทศหรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ
ที่ได้รับตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ขายเงินตราต่างประเทศนั้น ถ้ามิได้มีการขายเงินตราต่างประเทศ ให้คานวณ
เงินตราต่างประเทศหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่
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มาตรา 85 (2) (จ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

ได้รับ โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยได้คานวณไว้
มาตรา 8771 ในกรณีที่ให้เสียค่าภาคหลวงเป็นตัวเงิน ให้ผู้รับสัมปทานชาระเป็นรายเดือนปฏิทิน
ค่าภาคหลวงสาหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจาหน่ายในเดือนใด ให้ถือเป็นค่าภาคหลวงสาหรับเดือน
นั้น และให้ผู้รับสัมปทานชาระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนถัดไป ณ สถานที่ที่อธิบดีกาหนด พร้อมทั้งยื่นแบบ
แสดงรายการเสียค่าภาคหลวงตามที่อธิบดีกาหนดโดยแสดงรายการครบถ้วนตามแบบนั้น และยื่นเอกสารประกอบ
ตามที่อธิบดีกาหนดด้วย
วรรคสาม72 (ยกเลิก)
มาตรา 8873 ในกรณีที่มีการส่งน้ามันดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่กลั่นจากน้ามันดิบที่ผู้รับสัมปทานขาย
หรือจาหน่ายในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักรโดยผู้รั บสัมปทานมิได้เสียค่าภาคหลวงสาหรับน้ามันดิบที่
ส่งออกตามราคาประกาศที่กาหนดไว้ในมาตรา 85 (2) (ก) ให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้ที่ทาการส่งออกเสียค่าภาคหลวง
ส าหรั บ น้ ามั น ดิ บ ที่ ส่ ง ออกนอกราชอาณาจั ก ร หรื อ ส าหรั บ น้ ามั น ดิ บ ส่ ว นที่ ก ลั่ น เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ง ออกนอก
ราชอาณาจั กรเป็ น จ านวนเท่ากับ ความแตกต่างระหว่างค่าภาคหลวงที่รัฐ พึงได้รับจากผู้ รับสั มปทาน ถ้าผู้ รับ
สัมปทานเป็นผู้ส่งน้ามันดิบดังกล่าวออกเอง ณ เวลาที่มีการส่งออก กับค่าภาคหลวงที่รัฐได้รับจากผู้รับสัมปทานเมื่อ
ผู้รับสัมปทานขายหรือจาหน่ายน้ามันดิบภายในราชอาณาจักร
มาตรา 8974 การเก็บค่าภาคหลวงตามมาตรา 88 มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ปริมาณน้ามันดิบที่ส่งออกในรอบเดือน ได้แก่
(ก) ในกรณีที่การส่งออกเป็นน้ามันดิบ คือ ปริมาณน้ามันดิบที่ผู้รับสัมปทานหรือผู้ที่ทาการ
ส่งออก ได้ส่งออกทั้งสิ้นในรอบเดือน
(ข) ในกรณีที่การส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลั่นจากน้ามันดิบคือปริมาณน้ามันดิบที่ใช้กลั่ น
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ตามปริมาณที่มีการส่งออกในรอบเดือน ปริมาณน้ามันดิบดังกล่าวให้คานวณด้วยการนา
ปริ มาณน้ ามัน ดิบ ที่ใช้ในการกลั่ น ผลิ ตภัณฑ์ช นิดที่ส่ งออกในรอบเดือนเฉพาะส่ ว นที่ผู้ รับสั มปทานได้ขายหรื อ
จาหน่ายในราชอาณาจักรคูณด้วย “อัตรามาตรฐานร้อยละ” ของปริมาณผลิตภัณฑ์ชนิดที่ส่งออกที่จะพึงได้มาจาก
มาตรา 87 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
มาตรา 87 วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
73 มาตรา 88 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
74 มาตรา 89 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
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การกลั่นน้ามันดิบที่ใช้กลั่นนั้น คูณด้วยปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีก ารส่งออกนอกราชอาณาจักรในรอบเดือนนั้นและ
หารด้วยปริมาณผลิตภัณฑ์ชนิดที่ส่งออกซึ่งกลั่นได้ทั้งสิ้นในรอบเดือน
“อัตรามาตรฐานร้อยละ” ของผลิตภัณฑ์ชนิดที่ส่งออกที่จะได้มาจากการกลั่นน้ามันดิบ ให้
คานวณตามชนิดของน้ามันดิบที่ใช้กลั่น วิธีการกลั่นและเงื่อนไขทางเทคนิคอื่ น ตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*
กาหนด
(2) ราคาประกาศที่ใช้สาหรับคานวณค่าภาคหลวงสาหรับน้ามันดิบที่ส่งออกได้แก่ ราคาประกาศ
ณ เวลาที่มีการส่งออก ในกรณีที่ไม่มีราคาประกาศ ให้ใช้ราคาประกาศสาหรับน้ามันดิบที่มีคุณภาพอย่างเดียวกัน
หรือคล้ายกันของผู้รับสัมปทานรายอื่น และในกรณีที่ไม่มีราคาประกาศดังกล่าว ให้อธิบดีกาหนดราคาประกาศโดย
คานึงถึงสภาพการณ์ตามที่กาหนดในมาตรา 59 วรรคสอง
(3) วิธีการคานวณความแตกต่างของค่าภาคหลวงตามมาตรา 88 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎกะทรวง
(4) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นนอกจากที่กาหนดในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้
มาตรา 9075 ในกรณีที่ให้เสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานชาระเป็นรายเดือน
ตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง และให้ชาระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาและตามวิธีการที่อธิบดีกาหนด ณ สถานที่
ตามมาตรา 85 วรรคสอง พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงตามที่อธิบดีกาหนดโดยแสดงรายการ
ครบถ้วนตามแบบนั้นและยื่นเอกสารประกอบตามที่อธิบดีกาหนดด้วย
ในกรณีที่ให้ผู้รับสัมปทานส่งชาระค่าภาคหลวงเป็นปิ โตรเลียม ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่ที่
อธิบดีและผู้รับสัมปทานตกลงกันตามมาตรา 85 วรรคสอง ผู้รับสัมปทานไม่จาต้องเสียค่าขนส่งเกินจานวนที่พึงต้อง
เสีย
มาตรา 91 อธิบดีมีอานาจประเมินค่าภาคหลวงและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ
(1) ผู้รับสัมปทานมิได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงภายในเวลาที่กาหนด
(2) ผู้รับสัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทาให้
จานวนค่าภาคหลวงที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป
(3) ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของอธิบดีหรือไม่ตอบคาถามของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
มีอานาจตรวจสอบค่าภาคหลวงโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานในการคานวณค่าภาคหลวง
มาตรา 92 เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรา 91 อธิบดีมีอานาจ
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มาตรา 90 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

(1) จัดทารายการลงในแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงที่เห็นว่าถูกต้องเมื่อมิได้มีการยื่นแบบ
แสดงรายการเสียค่าภาคหลวง
(2) แก้ไขเพิ่มเติมรายการในแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงหรือในเอกสารที่ยื่นประกอบแบบ
แสดงรายการเสียค่าภาคหลวงเพื่อให้ถูกต้อง
(3) ก าหนดมู ล ค่ า ของปิ โ ตรเลี ย มตามราคาตลาดในเมื่ อ มี ก ารจ าหน่ า ยหรื อ มี ก ารขายโดยมี
ค่าตอบแทนต่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(4) กาหนดจานวนค่าภาคหลวงตามที่รู้เห็นหรือพิจารณาว่าถูกต้องเมื่อมีกรณีตามมาตรา 91 (3)
มาตรา 93 ให้การดาเนินการตามมาตรา 91 หรือมาตรา 92 อธิบดีมีอานาจ
(1) ออกหนังสือเรียกผู้รับสัมปทานหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา
(2) ออกคาสั่งให้ผู้รับสัมปทานหรือบุคคลซึ่งเกี่ย วข้องตอบคาถามเป็นหนังสือส่งบัญชี หลักฐาน
รายงาน หรือเอกสารอื่นอันควรแก่กรณีมาตรวจสอบไต่สวน
ทั้งนี้ ต้องให้เวลาแก่ผู้รับหนังสือหรือคาสั่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือหรือคาสั่งนั้น
มาตรา 9476 เมื่ออธิบดีได้ประเมินค่าภาคหลวงแล้ว ให้แจ้งผลการประเมินเป็นหนังสือไปยังผู้รับ
สัมปทาน พร้อมกับกาหนดเวลาให้ผู้รับสัมปทานชาระค่าภาคหลวงตามที่ประเมินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมินของอธิบดี
ถ้าผู้รับสัมปทานไม่พอใจในผลการประเมินของอธิบดี ให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อให้
กาหนดค่าภาคหลวงใหม่ได้ แต่ต้องร้องขอภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน
และให้ศาลมีอานาจกาหนดค่าภาคหลวงได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าผู้รับสัมปทานไม่ร้องขอต่อศาลภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าค่าภาคหลวงเป็นไปตามการประเมินของอธิบดี
การร้องขอต่อศาลตามวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการชาระค่าภาคหลวง และเพื่อประโยชน์ในการ
ชาระค่าภาคหลวงในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ให้จานวนค่าภาคหลวงเป็นไปตามที่อธิบดีประเมินตาม
มาตรา 91 หรือตามที่อธิบดีกาหนดตามมาตรา 92
มาตรา 95 การประเมินของอธิบดีให้กระทาได้ภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) ห้าปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงในกรณีที่ผู้รับ
สัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงภายในเวลาที่กาหนด
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มาตรา 94 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

(2) ห้าปีนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงในกรณีที่ผู้รับสัมปทาน
ยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงเมื่อพ้นเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกาหนดเวลา
ยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวง
(3) สิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงในกรณีที่ผู้รับ
สัมปทานมิได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวง หรือยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงที่ต้องชาระขาดไป
เกินร้อยละยี่สิบห้าของค่าภาคหลวงที่ต้องเสีย
มาตรา 96 ถ้าผู้รับสัมปทานมิได้ชาระค่าภาคหลวงภายในกาหนดเวลาตามมาตรา 87 หรือชาระ
ค่ า ภาคหลวงขาดจากจ านวนที่ ค วรต้ อ งเสี ย ให้ เ สี ย เงิ น เพิ่ ม อี ก ร้ อ ยละสองต่ อ เดื อ นหรื อ เศษของเดื อ นของ
ค่าภาคหลวงที่ต้องชาระหรือชาระขาด แล้วแต่กรณี
การคานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งมิให้คิดทบต้น และให้เริ่มนับแต่วันสิ้นสุดแห่งกาหนดเวลายื่น
แบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงจนถึงวันที่ชาระ
เงินเพิ่มตามมาตรานี้มิให้เกินจานวนค่าภาคหลวงที่ต้องชาระหรือชาระขาด แล้วแต่กรณี
มาตรา 97 ถ้าผู้รับสัมปทานมิได้ชาระค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด
ตามมาตรา 90 หรื อ ช าระค่ า ภาคหลวงเป็ น ปิ โ ตรเลี ย มขาดจากจ านวนที่ ต้ อ งเสี ย ผู้ รั บ สั ม ปทานต้ อ งช าร ะ
ค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมจนครบจานวน และให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนหรือเศษของเดือนของมูลค่า
ปิโตรเลียมที่ต้องชาระเป็นค่าภาคหลวงหรือที่ชาระขาด แล้วแต่กรณี
การคานวณมูลค่าของปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งให้ถือราคาตลาดในเวลาที่ต้องเสียค่าภาคหลวง
และให้นามาตรา 96 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับ
มาตรา 98 เงินเพิ่มอาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 99 เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ภาวะการผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มค่ า ภาคหลวงตาม
พระราชบั ญญั ติ นี้ อาจลดลงเป็ น การชั่ว คราวได้ ไ ม่ เ กินร้ อ ยละสามสิ บตามหลั ก เกณฑ์ และวิธี การที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 99 ทวิ77 เพื่อส่งเสริมและเร่งรัดให้มีการสารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่บาง
พื้นที่ภายในแปลงสารวจหรือในพื้นที่ผลิตของผู้รับสัมปทาน ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาไม่เอื้ออานวยหรือที่มีพลังผลิต
77

มาตรา 99 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

ของพื้นที่ลดลง และไม่อยู่ในแผนการสารวจหรือแผนการผลิตของผู้รับสัมปทานให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการมีอานาจลดหย่อนค่าภาคหลวงให้แก่ผู้รับสัมปทานโดยทาความตกลงกับผู้รับสัมปทานเพื่อให้ ผู้รับ
สัมปทานทาการสารวจและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ตามแผนซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะได้กาหนดขึ้น
ในการให้ ค าแนะน าต่ อ รั ฐ มนตรี เพื่ อ ลดหย่ อ นค่ า ภาคหลวงตามวรรคหนึ่ง ให้ ค ณะกรรมการ
คานึงถึงสภาพทางธรณีวิทยาและศักยภาพทางปิโตรเลียมของพื้นที่ดังกล่าว สถิติค่าใช้จ่ายในการสารวจและผลิต
ปิ โ ตรเลี ย มในพื้น ที่ที่มีส ภาพทางธรณีวิทยาคล้ ายคลึ งกัน ความต้องการผลิ ตภัณฑ์ปิโ ตรเลี ยมภายในประเทศ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาด และผลได้ผลเสียอื่น ๆ ของประเทศที่จะได้รับจากการ
เร่งรัดให้มีการสารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
ค่าภาคหลวงที่จะลดหย่อนตามมาตรานี้ จะต้องเป็นค่าภาคหลวงที่เกิดจากกิจการปิโตรเลียมที่
ผู้รับสัมปทานดาเนินการอยู่แล้วในแปลงสารวจหรือพื้นที่ผลิตนั้น หรือเป็นค่าภาคหลวงที่จะเกิดขึ้นจากการผลิต
ปิโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกาหนดไว้ในแผน และการลดหย่อนดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบ
ของจานวนค่าภาคหลวงที่ผู้รับสัมปทานพึงต้องเสียสาหรับปิโตรเลียมทั้งหมดที่ผลิตได้ในแปลงสารวจและพื้นที่ผลิต
ที่อยู่ในแปลงสารวจนั้น หรือไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจานวนค่าภาคหลวงที่จะเกิดจากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกาหนด โดยระยะเวลาที่ได้รับลดหย่อนจะต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้ทาความตกลงหรือ
วันที่เริ่มผลิต และในความตกลงกับผู้รับสัมปทานดังกล่าวจะมีเงื่อนไขหรือมีข้อกาหนดอย่างใด ๆ ก็ได้
มาตรา 99 ตรี78 ในพื้นที่ที่สภาพทางธรณีวิทยาบ่งชี้ว่าการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่นั้นจาเป็นต้อง
ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากหรือการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่นั้นไม่อาจดาเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการอาจให้สัมปทานสาหรับพื้นที่ดั งกล่าวโดยลดหย่อนค่าภาคหลวงสาหรับปิโตรเลียมที่เริ่มผลิต
ขึ้นมาจากพื้นที่นั้นตามจานวนปิโตรเลียมที่จะกาหนดไว้ในสัมปทานก็ได้แต่พื้นที่ที่กาหนดให้สัมปทานดังกล่าว
จะต้องมีขนาดไม่เกินสองร้อยตารางกิโลเมตร และค่าภาคหลวงที่จะลดหย่อนต้องไม่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของ
จานวนค่าภาคหลวงที่จะพึงเสีย โดยระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับลดหย่อนค่าภาคหลวงจะต้องไม่เกินห้าปี
นับแต่วันที่เริ่มผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตในการให้สัมปทานตามมาตรานี้จะกาหนดเงื่อนไขอย่างใด ๆ ก็ได้79
ในการให้คาแนะนาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นาหลักเกณฑ์ตามมาตรา 99 ทวิ วรรค
สอง มาใช้บังคับ80

มาตรา 99 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
มาตรา 99 ตรี วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
80 มาตรา 99 ตรี วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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การเปิดให้สัมปทานตามวรรคหนึ่ง ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กาหนดข้อผูกพันในด้านปริมาณ
เงินและ/หรือปริมาณงานขั้นต่าสาหรับการสารวจปิโตรเลียม ที่ผู้ขอสัมปทานจะต้องปฏิบัติหากได้รับสัมปทานจาก
รัฐบาล โดยได้รับการลดหย่อนค่าภาคหลวงตามมาตรานี้
มาตรา 10081 ในการเก็บค่าภาคหลวงจากบุคคลตามมาตรา 88 จากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ รั บ
สัมปทาน รัฐมนตรีจะมอบให้กรมสรรพสามิตเก็บแทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ก็ได้
หมวด 7 ทวิ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ82
มาตรา 100 ทวิ ในหมวดนี้
“รายได้ ปิ โ ตรเลี ย ม” หมายความว่ า รายได้ ข องผู้ รั บ สั ม ปทานที่ เ กิ ด จากแปลงส ารวจแต่ ล ะ
แปลง ทั้งนี้ เฉพาะรายได้ตามรายการที่กาหนดในมาตรา 100 ตรี (1)
“รายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็นทุน” หมายความว่า รายจ่ายที่เป็นทุนที่ผู้รับสัมปทานได้ใช้จ่ายลงทุน
ไปในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงสารวจแต่ละแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 100 ตรี (2)
“รายจ่ายปิโตรเลียมตามปกติและจาเป็น ” หมายความว่า รายจ่ายตามปกติและจาเป็นที่ผู้รับ
สัมปทานได้ใช้จ่ายไปในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงสารวจแต่ละแปลง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
มาตรา 100 ตรี (3) แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนและเงินที่ได้ชาระเป็นผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ถ้ามี
“ค่าลดหย่อนพิเศษ” หมายความว่า จานวนเงินลดหย่อนที่รัฐบาลกาหนดตามมาตรา 100 ตรี (4)
สาหรับแปลงสารวจแต่ละแปลง”
มาตรา 100 ตรี รายได้ปิโตรเลียม รายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็นทุน รายจ่ายปิโตรเลียมตามปกติและ
จาเป็น และค่าลดหย่อนพิเศษในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) รายได้ปิโตรเลียม หมายความเฉพาะจานวนรวมของรายได้ตามรายการ ดังต่อไปนี้
(ก) ยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียม
(ข) มูลค่าของปิโตรเลียมที่จาหน่าย
(ค) มูลค่าของปิโตรเลียมที่ส่งชาระเป็นค่าภาคหลวง
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มาตรา 100 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
หมวด 7 ทวิ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ มาตรา 100 ทวิ ถึงมาตรา 100 อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

(ง) ยอดเงินได้เนื่องจากการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม
มู ล ค่ า ของปิ โ ตรเลี ย มตาม (ข) และ (ค) ให้ ค านวณตามมาตรา 85 และในกรณี ที่ มี ก ารโอน
สัมปทานตามมาตรา 48 ยอดเงินได้เนื่องจากการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ตาม (ง) ต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ครั้งสุดท้ายของบริษัทผู้โอนในวันที่การโอนมีผล
(2) รายจ่ า ยปิ โ ตรเลี ย มที่ เ ป็ น ทุ น ได้ แ ก่ รายจ่ า ยที่ เ ป็ น ทุ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยภาษี เ งิ น ได้
ปิโตรเลียม
(3) รายจ่ายปิโตรเลียมตามปกติและจาเป็น ได้แก่ รายจ่ายตามปกติและจาเป็นตามกฎหมายว่า
ด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนและเงินที่ชาระเป็นผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
ถ้ามี รายจ่ายปิโตรเลียมตามปกติและจาเป็นจะต้องเป็นรายจ่ายที่ผู้รับสัมปทานสามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่
อธิบดีว่าเป็นรายจ่ายตามปกติและจาเป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามปกติวิสัย
(4) ค่ า ลดหย่ อ นพิ เ ศษ ได้ แ ก่ จ านวนเงิ น ที่ รั ฐ บาลก าหนดขึ้ น เป็ น ครั้ ง คราวในขณะที่ ใ ห้
สัมปทาน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง เงินจานวนนี้ รัฐบาลยินยอมให้ผู้รับสัมปทานมี
สิทธินามาคานวณรวมกับรายจ่ายในลักษณะที่เสมือนเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนของแปลงสารวจแต่ละแปลง เพื่อ
นามาหักออกจากรายได้ปิโตรเลียมอันจะเป็นการลดผลกาไรของผู้รับสัมปทานในการเสียผลประโยชน์ตอบแทน
พิเศษให้แก่รัฐบาลตามหมวดนี้ ค่าลดหย่อนพิเศษเป็นมาตรการสาหรับชักจูงให้มีการลงทุนเพื่อประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในประเทศไทยโดยรัฐบาลจะกาหนดจานวนโดยคานึงถึงสภาวะการแข่งขันในการลงทุนระหว่างประเทศ
ในกรณีที่รายได้หรือรายจ่ายตามมาตรานี้เกี่ยวพันกั บแปลงสารวจหลายแปลง และไม่สามารถ
แบ่งแยกกันได้โดยชัดแจ้ง ให้คานวณรายได้หรือรายจ่ายของแปลงสารวจแต่ละแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 100 จัตวา ให้คานวณกาไรขาดทุนสาหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงสารวจ
แต่ละแปลง เป็นรายปีตามรอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และรายได้ปิโตรเลียม
เมื่อได้หักผลบวกของรายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็นทุน รายจ่ายปิโตรเลียมตามปกติและจาเป็นและค่าลดหย่อนพิเศษ
แล้ว ผลอันนี้ย่อมเป็น “ผลกาไรปิโตรเลียมประจาปี” หรือ “ผลขาดทุนปิโตรเลียมประจาปี” แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มี “ผลกาไรปิโตรเลียมประจาปี ” ให้นา “ผลขาดทุนปิโตรเลียมประจาปี ” ก่อนรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันไปหักลดหย่อนได้และถ้าหากยังมีผลขาดทุนปิโตรเลียมประจาปีคงเหลือเป็นจานวนเท่าใดก็
ให้นาไปหักลดหย่อนในรอบระยะเวลาบัญชีต่อ ๆ ไปได้เพียงเท่าจานวนที่เหลืออยู่
ในรอบระยะเวลาบัญชีใด การประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงสารวจแปลงใดมี “ผลกาไร
ปิโตรเลียมประจาปี” ให้ผู้รับสัมปทานเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษให้แก่รัฐบาล ตามบทบัญญัติในหมวดนี้

มาตรา 100 เบญจ ให้เรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจากผลกาไรปิโตรเลียมประจาปี ใน
อัตราที่กาหนดจาก “ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร” โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ค่าของรายได้ ในรอบปีต่ อหลุ ม เจาะลึ กหนึ่ง เมตร ส่ ว นที่ไม่เกิน 4,800 บาท ไม่ต้อ งเสี ย
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
(2) ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร ส่วนที่เกิน 4,800 บาท แต่ไม่เกิน 14,400
บาท ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ของ 240 บาทแรก และให้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1 ต่อทุก ๆ 240 บาท เศษ
ของ 240 บาท ให้ถือเป็น 240 บาท
(3) ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร ส่วนที่เกิน 14,400 บาท แต่ไม่เกิน 33,600
บาท ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1 ต่อทุก ๆ 960 บาท เศษของ 960 บาท ให้ถือเป็น 960 บาท
(4) ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร ส่วนที่เกิน 33,600 บาท ขึ้นไป ให้เรียกเก็บ
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1 ต่อทุก ๆ 3,840 บาท เศษของ 3,840 บาท ให้ถือเป็น 3,840 บาท
แต่ทั้งนี้ จะเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินร้อยละ 75 ของผลกาไรปิโตรเลียมในแต่ละปี
ไม่ได้
มาตรา 100 ฉ “ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร” คือจานวนรายได้ปิโตรเลียม
ของผู้รับสัมปทานที่เกิดจากแปลงสารวจในรอบปี หารด้วยผลบวกของความลึกสะสมรวมของหลุมเจาะปิโตรเลียม
ทั้งหมดซึ่งผู้รับสัมปทานได้ลงทุนเจาะไปแล้วในแปลงสารวจนั้นกับ “ค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลง
สารวจ”
การกาหนดค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตรตามมาตรานี้มีความมุ่งหมายเพื่อให้
เกิดสัดส่วน ระหว่างรายได้ของผู้รับสัมปทานที่ได้มาจากปิโตรเลียมที่ผลิตในแปลงสารวจ กับ ความพยายามในการ
ลงทุนของผู้รับสัมปทานและสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสารวจนั้น
การคานวณ “ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร” ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) รายได้ปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานในแปลงสารวจในรอบปีให้นามาคานวณเฉพาะรายการ
ตามมาตรา 100 ตรี (1) (ก) (ข) (ค) และให้ปรับมูลค่าด้วยค่าเงินเฟ้อและค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ข) “ค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสารวจ” หมายความถึงจานวนความลึกเป็น
เมตรของหลุมเจาะปิโตรเลียมในแปลงสารวจที่รัฐบาลยินยอมให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธินามาใช้เป็นเกณฑ์คานวณเพื่อ
ลดการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษค่าคงที่ดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีจะได้ประกาศกาหนดในการเปิดให้สัมปทานและ
ระบุไว้ในสัมปทาน โดยคานึงถึงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสารวจ และสถิติค่าใช้จ่ายในการสารวจและผลิต

ปิโตรเลียมในพื้นที่ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแปลงสารวจที่เกี่ยวข้อง ประกาศค่าคงที่ดังกล่าวจะกาหนด
เงื่อนไขสาหรับการเพิ่มค่าคงที่ในกรณีโครงสร้างที่มีสภาพทางธรณีวิทยาที่ไม่เอื้ออานวยไว้ด้วยก็ได้
(ค) ความลึกสะสมรวมของหลุมเจาะปิโตรเลียมทั้ งหมดซึ่งผู้รับสัมปทานได้เจาะในแปลงสารวจ
ได้แก่ ผลรวมของความลึกเป็นเมตรตามแนวหลุมของหลุมเจาะปิโตรเลียมทุกหลุมซึ่งผู้รับสัมปทานได้เจาะในแปลง
สารวจนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการปิโตรเลียม จนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ โดยให้รวมความลึก
ของหลุมเจาะที่ ผู้รับสัมปทานได้เจาะตามวิธีการส ารวจ อนุรักษ์และผลิตปิโตรเลียมที่ดี แม้ว่าจะไม่มีการผลิ ต
ปิโตรเลียมจากหลุมดังกล่าว แต่ไม่ให้รวมหลุมเจาะที่ได้มีการผลิตปิโตรเลียมไปแล้วเป็นปริมาณเกินกว่าหนึ่งแสน
บาเรลและเป็นหลุมเจาะที่ผู้รับสัมปทานได้ทาการสละหลุมนั้นแล้ว
มาตรา 100 สัตต เพื่อประโยชน์ในการคานวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษตามความในหมวดนี้
ให้ผู้รับสัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคานวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษสาหรับแปลงสารวจแต่ละ
แปลงตามกาหนดระยะเวลาและตามแบบที่อธิบดีกาหนด โดยแสดงรายการครบถ้วนตามแบบนั้นและยื่นเอกสาร
ประกอบตามที่อธิบดีกาหนด ทั้งนี้ นับแต่ผู้รับสัมปทานเริ่มต้นประกอบกิจการปิโตรเลียมเป็นต้นไป
ให้นาบทบัญญัติมาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 มาตรา 95 มาตรา 96 และมาตรา
98 มาใช้บังคับกับการประเมินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มในกรณีที่มิได้ชาระผลประโยชน์ตอบแทน
พิเศษภายในกาหนดเวลา
มาตรา 100 อัฏฐ ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษตาม
หมวดนี้ ให้อธิบดีมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจค้น ตรวจสอบ หรือยึดบัญชี เอกสาร
หรือหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวกับรายได้หรือรายจ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
หมวด 8
บทกาหนดโทษ
มาตรา 101 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 102 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามมาตรา 14 (1) (2) หรือ (3) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

มาตรา 103 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 10483 ผู้รับสัมปทานผู้ใดผลิตปิโตรเลียมโดยมิได้รับอนุมัติจากอธิบดี ตามมาตรา 42
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา 104 ทวิ84 ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ยื่นแผนการผลิตปิโตรเลียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา 42 ทวิ วรรคหนึ่งหรือไม่แจ้งผลการทบทวนแผนการผลิตปิโตรเลียมเป็นรายปีตามมาตรา
42 ทวิ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าผู้รับสัมปทานจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา 105 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 61 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี่
แสนบาท
มาตรา 106 ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 107 ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 74 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 77
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 108 ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 109 ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 81 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 109 ทวิ85 ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทาการตามหน้าที่ตามมาตรา 100 อัฏฐ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 104 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
มาตรา 104 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
85 มาตรา 109 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
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มาตรา 11086 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ
นาพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือกระทาการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาคหลวงหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสน
บาท
มาตรา 111 บรรดาปิโตรเลียม เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคล
ได้มา ได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิดตามมาตรา 103 มาตรา
104 หรือมาตรา 105 ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่ เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเจ้าของมิได้
รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิดนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา 112 บทบัญญัติเกี่ยวกับการสารวจปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การ
สารวจหาแหล่งน้ามันแร่ดิบตามสัญญาที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ทาไว้ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2507
มาตรา 113 ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญั ตินี้ใช้ชังคับ ให้ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาด
สารวจปิโตรเลียม และผู้ถือประทานบัตรทาเหมืองปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ที่ออกให้ตาม
สัญญาปิโตรเลียมที่ทาไว้ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ดาเนินการขอสัมปทานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
รั ฐ มนตรี มีอานาจให้ สั มปทานแก่ผู้ ขอสั มปทานตามวรรคหนึ่งโดยสั มปทานนั้นจะมีข้ อ ความ
เกี่ยวกับสิทธิในการสารวจและผลิตปิโตรเลียมตรงตามที่กาหนดไว้ในสัญญาปิโตรเลียมซึ่งได้กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง
และสัมปทานนั้นให้นับระยะเวลาสารวจและผลิตปิโตรเลียมในสัมปทานย้อนหลังไปจนถึงวันออกอาชญาบัตร
ผูกขาดสารวจปิโตรเลียมและประทานบัตรทาเหมืองปิโตรเลียม และให้อาชญาบัตรผูกขาดสารวจปิโตรเลียมและ
ประทานบัตรทาเหมืองปิโตรเลียมนั้นสิ้นอายุในวันที่รัฐมนตรีให้สัมปทาน
ในกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสารวจปิโตรเลียมหรือผู้
ถือประทานบัตรทาเหมืองปิโตรเลียม แล้วแต่กรณี สละสิทธิ และให้อาชญาบัตรผูกขาดสารวจปิโตรเลียม หรือ
ประทานบัตรทาเหมืองปิโตรเลียมนั้นสิ้นอายุในวันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาด
สารวจปิโตรเลียม หรือผู้ถือประทานบัตรทาเหมืองปิโตรเลียมนั้นยังคงต้องรับผิดตามสัญญาปิโตรเลียม
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มาตรา 110 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม87
(1) คาขอสัมปทาน
(2) ค่าสงวนพื้นที่แต่ละแห่ง
เศษของตารางกิโลเมตร ให้คิด
ค่าธรรมเนียมตามอัตราส่วน
(3) ค่ารังวัด ตามความยาวของระยะที่วัด
กิโลเมตรหรือเศษของกิโลเมตรละ
(4) ค่าหลักเขตบนพื้นดิน

ฉบับละ 50,000 บาท
ตารางกิโลเมตรละ
200,000 บาท ต่อปี

หลักละ

500 บาท
1,000 บาท

บัญชีอัตราค่าภาคหลวง88
ร้อยละของมูลค่าปิโตรเลียมที่ขายหรือจาหน่ายในรอบเดือน
ขั้นที่ 1 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย
หรือจาหน่ายได้ในรอบเดือน
ไม่เกิน 60,000 บาเรล
ขั้นที่ 2 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย
หรือจาหน่ายได้ในรอบเดือน
ส่วนที่เกิน 60,000 บาเรล
แต่ไม่เกิน 150,000 บาเรล
ขั้นที่ 3 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย
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อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
บัญชีค่าภาคหลวง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

5

6.25

หรือจาหน่ายได้ในรอบเดือน
ส่วนที่เกิน 150,000 บาเรล
แต่ไม่เกิน 300,000 บาเรล
10
ขั้นที่ 4 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย
หรือจาหน่ายได้ในรอบเดือน
ส่วนที่เกิน 300,000 บาเรล
แต่ไม่เกิน 600,000 บาเรล
12.5
ขั้นที่ 5 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย
หรือจาหน่ายได้ในรอบเดือน
ส่วนที่เกิน 600,000 บาเรล
15
ปริมาณปิโตรเลียมที่ขายหรือจาหน่ายในรอบเดือน หมายถึงปริมาณปิโตรเลียมทั้งหมดทุกชนิดที่ผู้ รับ
สัมปทานขายหรือจาหน่ายได้ในเดือนนั้น
เพื่อประโยชน์ในการกาหนดปริมาณปิโตรเลียม ให้ถือว่าปริมาณความร้อนของก๊าซธรรมชาติจานวนสิบ
ล้าน บี ที ยู มีค่าเทียบเท่าปริมาณปิโตรเลียมหนึ่งบาเรล
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีก าร
สารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่รัฐผู้ประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมและประชาชน แต่ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการนี้โดยเฉพาะ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 331 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 251589
ข้อ 1 ในกรณีที่มีเอกชนลงทุน หรือร่วมทุนกับกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม เพื่อทา
การสารวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้ทาการสารวจ
และผลิตปิโตรเลียม ให้นาบทบัญญัติในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งว่าด้วยประโยชน์
สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับสัมปทานมาใช้บังคับแก่เอกชนผู้ลงทุนหรือร่วมทุน เสมือนเอกชนผู้ลงทุนหรือร่วมทุนนั้น
เป็นผู้รับสัมปทานตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ด้วย
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ข้อ 2 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ข้อ 3 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 251690
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลได้พิจารณาเห็นสมควรส่งเสริม
ให้มีการสารวจปิโตรเลียมในทะเลที่มีน้าลึกเกินสองร้อยเมตร แต่การสารวจในบริเวณดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
กว่าการสารวจบนบกหรือในทะเลที่มีน้าลึกไม่เกินสองร้อยเมตรเป็นจานวนมาก และในการนี้ผู้ขอสัมปทานจาเป็น
จะต้องได้รับสัมปทานให้ดาเนินการในแปลงสารวจที่มีพื้นที่กว้างใหญ่พอสมควรจึงจะคุ้มกับการเสี่ยงในการลงทุน
สารวจ แต่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มีบทบัญญัติจากัดมิให้ผู้ขอสัมปทานได้รับสัมปทานเกินห้าแปลง
สารวจ หรือมีพื้นที่รวมกันเกินห้าหมื่นตารางกิโลเมตร ทาให้ผู้ซึ่งได้รับสัมปทานแล้วอาจหมดสิทธิที่จะเข้าประมูล
แข่งขันกันเพื่อขอรับสัมปทานสาหรับแปลงสารวจในทะเลที่มีน้าลึกเกินสองร้อยเมตรโดยปริยาย สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวโดยมิให้ใช้บทบัญญัติจากัดเช่นนั้นแก่ผู้ขอสัมปทานสาหรั บแปลงสารวจในทะเลที่มีน้าลึก
เกินสองร้อยเมตร และลดอัตราส่วนของพื้นที่แปลงสารวจที่ต้องคืนเมื่อครบห้าปีแรกนับแต่วันได้รับสัมปทานให้
น้อยลงเพื่อให้ผู้รับสัมปทานมีพื้นที่แปลงสารวจเหลือมากขึ้นสาหรับสารวจเพิ่มเติมในระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม
ช่วงต่อไป และลดค่าภาคหลวงให้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันขอสัมปทานอย่างกว้างขวางและเป็น
การจูงใจให้มีผู้ขอสัมปทานดาเนินการสารวจในบริเวณดังกล่าวมากขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้
ขึ้น
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 252291

90
91

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90/ตอนที่ 157/หน้า 571/4 ธันวาคม 2516
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 75/ฉบับพิเศษ หน้า 12/10 พฤษภาคม 2522

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 9 บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 34 แห่ ง
พระราชบั ญญัติปิ โ ตรเลี ย ม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิตาม
สัมปทานสารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ได้ออกไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ในส่วนที่ว่าด้วยการต่อระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม การปฏิบัติตามข้อผูกพันใน
การสารวจปิโตรเลียม และการเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการสารวจปิโตรเลียมยังไม่รัดกุม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 253292
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 35 เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานได้รับความยินยอมจากรัฐมนตรีตามมาตรา 36 บรรดา
บทบั ญ ญั ติ ทั้ ง หลายนอกจากบทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ย มอั น เป็ น ค่ า รั ง วั ด และค่ า หลั ก เขตบนพื้ น ดิ น แห่ ง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับสัมปทานสาหรับ
สัมปทานที่ได้ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ก่อนการ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ยังคงใช้บังคับต่อไปสาหรับผู้รับสัมปทานดังกล่าว
มาตรา 36 ผู้ที่ได้รับสัมปทานอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิยื่นคาขอเพื่อให้นา
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่แปลง
สารวจที่ยังมิได้มีการผลิตและขายหรือจาหน่ายปิโตรเลียมก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับได้ การยื่นคาขอให้ทา
เป็นหนังสือยื่นต่ออธิบ ดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรานี้ และในการนี้ให้ นาบทบัญญัติ แห่ ง
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พระราชบั ญ ญั ติ ปิ โ ตรเลี ย ม พ.ศ. 2514 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ พร้ อ มทั้ ง บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2532 มาใช้บังคับกับแปลงสารวจนั้นทุกมาตรา เว้นแต่บทบัญญัติที่เกี่ยวกับระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม
ขนาดพื้นที่แปลงสารวจตามสัมปทานและการคืนพื้นที่ โดยให้ผู้รับสัมปทานยังคงมีสิทธิเช่นเดิม ตามมาตรา 25
มาตรา 28 มาตรา 36 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้
การยื่นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และเมื่อได้ยื่นคาขอต่ออธิบดีแล้ว ให้ผู้รับสัมปทานทาความตกลงกับรัฐบาลเกี่ยวกับการกาหนดค่าลดหย่อนพิเศษ
และการแสดงรายการเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษตาม
บทบัญญัติในหมวด 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดย
ดาเนินการตามระเบียบที่กรมทรัพยากรธรณีกาหนดในการดาเนินการทาความตกลงดังกล่าว ให้ผู้รับสัมปทานทา
ความตกลงเบื้องต้นกับกรมทรัพยากรธรณีให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ยื่นคาขอ ถ้าไม่
สามารถทาความตกลงเบื้องต้นดังกล่า วได้ภายในกาหนดเวลา ให้ถือว่าคาขอนั้นไม่มีผลเว้นแต่รัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้ตามความจาเป็นแต่ต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคาขอ
ความตกลงกับรัฐบาลจะมีผลต่อเมื่อรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีให้ความยินยอมแก่ผู้รับ
สัมปทานทีไ่ ด้ยื่นคาขอตามมาตรานี้ และเมื่อรัฐมนตรีให้ความยินยอมแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบ
ให้แปลงสารวจในสัมปทานที่ผู้รับสัมปทานได้ขอใช้สิทธิและได้รับความยินยอมจากรัฐมนตรีตาม
มาตรานี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้กับ
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2532 ตั้งแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือแจ้งความยินยอมของรัฐมนตรีตามวรรคสาม และให้สัมปทาน
เดิมของผู้รับสัมปทานยังคงใช้บังคับได้ไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้มีการออกสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติมเพื่อให้ส อดคล้ อ งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไปและในกรณีที่
ผู้รับสัมปทานที่ยื่นคาขอเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานในแปลงสารวจบนบกในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ถึง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้รับสัมปทานดังกล่าวพ้นจากเงื่อนไขการชาระผลประโยชน์รายปีและโบนัสราย
ปีตามที่กาหนดในสัมปทาน
การเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ย่อมไม่กระทบกระเทือน
ต่อผลประโยชน์ ห รื อค่าตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ รับสั มปทานได้เสี ยหรือจะต้องเสี ยให้ แก่รัฐ บาลตามที่กาหนดไว้ใน
สัมปทานเดิม ก่อนวันที่สัมปทานเดิมจะสิ้นสุดลงตามวรรคสี่ และไม่ก่อให้เกิด สิทธิแก่ผู้รับสัมปทานในอันที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากรัฐบาล

มาตรา 37 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ด้วยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514 ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหลายประการ เนื่องจากในขณะที่ตราพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514 ยั งมีข้อมูล เกี่ย วกับ ปิ โ ตรเลี ย มในประเทศไทยไม่ มากนั ก แต่ห ลั งจากนั้นได้มีการส ารวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมมากขึ้นและได้ข้อมูลทางธรณีวิทยาของประเทศมากขึ้นจนอาจบ่งชี้ได้ว่า แหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย
ส่วนใหญ่น่าจะมีขนาดเล็ก (Marginal field) นอกจากนี้ สภาพการณ์เกี่ยวกับปิโตรเลียมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง
ไปมากทั้งในด้านแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบใหม่ในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทย และในด้านราคาน้ามันดิบที่ตกต่า
ลง เป็นเหตุให้การลงทุนสาหรับการสารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมภายในประเทศไม่ขยายตัวเท่าที่ควร ดังนั้น
เพื่อจูงใจให้การสารวจและพัฒนาปิโตรเลียมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องอันจะช่วยให้การนาทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้
ประโยชน์ได้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรการในการเร่งรัดการสารวจและผลิตปิโตรเลียม จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 253493
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 30) พ.ศ. 2534 ได้ ย กเลิ ก ภาษี ก ารค้ า และน าภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม มาใช้ แ ทน สมควรแก้ ไ ข
พระราชบั ญ ญั ติ ปิ โ ตรเลี ย ม พ.ศ. 2514 เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานที่ เ คยได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี ก ารค้ า ได้ รั บ ยกเว้ น
ภาษีมูลค่าเพิ่มแทน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ ใ ห้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้า ที่ของส่วนราชการให้เ ป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254594
มาตรา 77 ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ให้แก้ไขคาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พั ฒ น า ก า ร แ ห่ ง ช า ติ ” เ ป็ น “รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น ” ค า ว่ า “ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
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อุตสาหกรรม” เป็น “ปลัดกระทรวงพลังงาน” คาว่า “กรมทรัพยากรธรณี” เป็น “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” และ
คาว่า “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เป็น “อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ”
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่ง
หรื อผู้ ซึ่งปฏิบั ติหน้ าที่ในส่ วนราชการเดิมมาเป็นของส่ วนราชการใหม่ โดยให้ มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255095
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
ไป
มาตรา 22 ให้คณะกรรมการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งดารง
ตาแหน่ งอยู่ ในวั น ที่ พ ระราชบั ญญั ตินี้ ใช้บั งคั บ คงอยู่ในตาแหน่ งต่ อ ไปจนกว่ าจะมีก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ปิโตรเลียมขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 23 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คาสั่ง เงื่อนไข หรือข้อผูกพันที่ออกหรื อ
กาหนดตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ
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ระเบียบ คาสั่ง เงื่อนไข หรือข้อผูกพันที่ออกหรือกาหนดตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 24 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คื อ เนื่องจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม โดยข้อเท็จจริงที่แหล่งปิโตรเลียมในประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นแหล่งขนาดเล็ก หรือมีสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสูงมากและ
แหล่งปิโตรเลียมหลายแหล่งเริ่มมีกาลังการผลิตลดต่าลง ทาให้ผู้ประกอบการปิโตรเลียมมีความเสี่ยงในการลงทุน
สูง ไม่จูงใจผู้ประกอบการให้ทาการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติมจากแหล่งปิโตรเลียมในสัมปทานทาให้
ประเทศเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในการนาทรัพยากรปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียมในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน อีกทั้งการพิจารณาอนุมัติและ
อนุญาตของรัฐเกี่ยวกับการสารวจและผลิตปิโตรเลียมมีกระบวนการหลายขั้นตอน ตลอดจนในปัจจุบันประเทศต่าง
ๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเดียวกันและใกล้เคียงได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ
ของตน เพื่อดึงดูดนักลงทุนซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการปิโตรเลียมข้ามชาติกลุ่มเดียวกัน สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความคล่องตัวในการดาเนินการ และ
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256096
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้ งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 10 บทบัญญัติใดแห่งกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ามันเชื้อเพลิงอ้างถึงผู้ได้รับสัมปทานตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึงผู้ได้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และผู้รับ
สัญญาจ้างบริการตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
บทบัญญัติใดแห่งกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอ้างถึงการให้สัมปทาน
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึงการให้สัมปทาน การให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต และการให้เป็นผู้รับสัญญาจ้างบริการตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
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มาตรา 11 การดาเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามมาตรา 23 วรรคสี่ มาตรา 53/1
มาตรา 53/2 มาตรา 53/4 มาตรา 53/6 มาตรา 53/9 มาตรา 53/10 และมาตรา 53/16 แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา 12 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปด้าน
พลังงานในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514 เพื่อกาหนดให้การให้สิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียมมีทางเลือกให้รัฐสามารถพิจารณานาระบบสัญญา
แบ่งปันผลผลิต หรือระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม นอกเหนือไปจากการ
พิจารณาให้สัมปทานปิโตรเลียมภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
ประโยชน์หรือสิทธิของผู้รับสัมปทาน และบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าภาคหลวงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

