
๑ 

 

-รา่ง- 

พระราชบญัญัต ิ

การประกอบกจิการปโิตรเลยีม 

พ.ศ. .... 

………………………………………………………………………………………… 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มกีฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการปโิตรเลียม 

………………………………………………………………………………………………. 

 

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการปิโตรเลียม  

พ.ศ. ....” 

 

  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

 

  มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

  (๑) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

  (๒) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

  (๓) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  (๔) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

  (๕) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

  (๖) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   

มาตรา ๔   ในพระราชบัญญัตินี้  

“กิจการปิโตรเลียม” หมายความว่า การสํารวจ ผลติ เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือ

จําหน่ายปิโตรเลียม 

“ปิโตรเลียม” หมายความวา่ น้ํามันดิบ แร่  ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวสาร

พลอยได้ หรือสารไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรืออยู่ในสภาพอิสระไม่ว่าจะมี

ลักษณะเป็นของแข็ง ของหนืด ของเหลว หรือก๊าซ และให้หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคารบ์อน

หนักที่อาจนําขึ้นมาจากแหล่งโดยตรง โดยใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี หรือสารผลพลอยได้

อื่นในตระกูลเดียวกันและน้ํามันปิโตรเลียม ณ ท่อปากหลุม รวมทั้งหินเชลบิทูมินาส และช้ันของ

แหล่งสํารองที่อาจสกัดน้ํามันออกมาได้ และให้หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินนํ้ามัน หรือหินอื่นที่

สามารถนํามากลั่นเพ่ือแยกเอาน้ํามันด้วยการใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี 

“น้ํามันดิบ” หมายความว่า น้ํามันแร่ดิบ แอสฟัลท์ โอโซเคอไรท์ ไฮโดรคาร์บอนและ

บิทูเมนทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่ว่าในสภาพของแข็ง ของหนืด หรือของเหลว  

 “สํารวจ” หมายความว่า ดําเนินการค้นหาปิโตรเลยีมตามมาตรฐานโดยใช้วิธีการ

ทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงการเจาะเพ่ือทดสอบช้ันหินเพ่ือให้

ทราบว่ามีปิโตรเลียมอยู่หรือไม่และมากน้อยเพียงใด เพ่ือกําหนดวงเขตแหล่งสะสมปิโตรเลียม หรือ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลอื่นๆ อันเป็นสาระสําคัญที่จําเป็นแก่การผลิตปิโตรเลียมด้วย 



๒ 

 

“ผลิต” หมายความว่า ดําเนินการใด ๆ เพ่ือนําปิโตรเลียมขึ้นจากแหล่งสะสม และให้

หมายความรวมถึง ใช้กรรมวิธีใด ๆ เพ่ือทําให้ปิโตรเลียมอยู่ในสภาพที่จะขาย หรือจําหน่ายได้ แต่

ไม่หมายความถึงกลั่น ประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม ประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกกา๊ซ โรง

ทําก๊าซให้เป็นของเหลวหรือโรงอัดกา๊ซ 

“เก็บรักษา” หมายความวา่ดําเนินการใด ๆ เพ่ือรวมและรักษาปิโตรเลียมที่ผู้รับสิทธิ

ประกอบกจิการปิโตรเลียมจากรัฐผลิตได ้

“ขนส่ง” หมายความว่า ดําเนินการใด ๆ เพ่ือนําปิโตรเลียมที่ผู้รับสิทธิประกอบกิจการ

ปิโตรเลียมจากรัฐผลิตไดจ้ากแหล่งผลิตไปยังสถานที่เก็บรักษา สถานที่ขายหรือจําหน่าย สถานที่รับ

ซื้อ และสถานที่ส่งออกนอกราชอาณาจกัร และให้หมายความรวมถึงขนส่งปิโตรเลียมนั้นระหว่าง

สถานที่ดังกล่าวด้วย 

“ขาย” หมายความรวมถึง แลกเปลี่ยนและโอนโดยมคี่าตอบแทนด้วย 

 

“จําหน่าย”หมายความว่า 

(๑) ส่งนํ้ามันดิบไปยังโรงกลั่นน้ํามันหรือสถานที่เกบ็รักษาเพ่ือการกลั่นน้ํามันไม่ว่า

โรงกลั่นน้ํามันหรือสถานที่เก็บรักษาจะเป็นของผู้รบัสิทธิประกอบกิจการปโิตรเลียมจากรัฐหรือไม ่

(๒) ส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงแยกก๊าซ โรงทํากา๊ซให้เป็นของเหลว โรงอัดกา๊ซ 

หรือสถานที่เก็บรักษาเพ่ือกิจการดังกลา่ว ไม่วา่โรงแยกก๊าซ โรงทํากา๊ซให้เป็นของเหลว โรงอัด

ก๊าซ หรือสถานที่เกบ็รักษาดังกล่าวจะเป็นของผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐหรือไม ่

(๓) นําปิโตรเลียมไปใช้ในกิจการใด ๆ ของผู้รับสิทธิประกอบกจิการปิโตรเลียมจาก

รัฐหรือของผู้อื่นโดยไม่มกีารขาย หรือ 

(๔) โอนปิโตรเลียมโดยไม่มีค่าตอบแทน 

“ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาในตลาดเปิดเผย หากไม่มีราคาดังกลา่ว 

หมายความว่า ราคาที่พึงคิดกันระหว่างบุคคลซึ่งเปน็อิสระต่อกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ในด้านทุน

หรือการจัดการ 

 “แปลงสํารวจ” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่กําหนดขึ้นสําหรับการสํารวจปิโตรเลียม 

“พ้ืนที่ผลิต” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่กําหนดขึ้นสําหรับการผลิตปิโตรเลียม 

“ราชอาณาจกัร” หมายความว่า ดินแดนอันประกอบด้วยผืนดิน ผืนนํ้า หรืออากาศ 

ของราชอาณาจกัรไทย และให้หมายความรวมถึง ดินแดนหรือพ้ืนที่ที่ประเทศไทยไดอ้้างสิทธิ

อธิปไตยเหนือดินแดนหรือพ้ืนที่ดังกล่าว และเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทยตามหลัก

กฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและตามสัญญากับต่างประเทศด้วย 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจํากัด และนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจํากัด 

ซึ่งต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

 “ผู้สํารวจ” หมายความว่า ผู้ดําเนินการค้นหาปิโตรเลียมตามมาตรฐานโดยใช้วิธีการ

ทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงการเจาะเพ่ือทดสอบช้ันหินเพ่ือให้



๓ 

 

ทราบว่ามีปิโตรเลียมอยู่หรือไม่และมากน้อยเพียงใด เพ่ือกําหนดวงเขตแหล่งสะสมปิโตรเลียม หรือ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลอื่นๆ อันเป็นสาระสําคัญที่จําเป็นแก่การผลิตปิโตรเลียมด้วย 

“ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการ

ปิโตรเลียมที่ได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับสิทธิในการสํารวจและ

ผลิต หรือได้รับสิทธิจากสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือได้รับสิทธิจากสัญญาจ้างผลิตปิโตรเลียม  

“ผู้รับสัมปทาน” หมายความว่า ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐด้วยการ

สํารวจและผลิต 

“ผู้รับสัญญา” หมายความว่า ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐด้วยสัญญา

การผลิตปิโตรเลียม และแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมที่ได้ให้แก่รัฐ   

“ผู้รับจ้างผลิต” หมายความว่า ผู้ดําเนินการผลิตปิโตรเลียมตามสัญญารับจ้างผลิต    

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากบัการประกอบกจิการปิโตรเลียม 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธบิดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการปโิตรเลียมที่กระทําใน

ราชอาณาจักร  

  

มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ที่มีหน้าที่เกีย่วกับ

กิจการปิโตรเลียม แต่ถ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรของรัฐ ทําการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่ง

ปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ ให้นําบทบัญญัติหมวด ๕ ว่าด้วยคา่ภาคหลวงมาใช้บังคับ 

มาตรา ๗  การกระทําใดอันเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเพ่ือยกเลิก

พระราชบัญญัตินี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนด้วยการออกเสียงประชามติ 

  

มาตรา ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดทาํลาย ดดัแปลง เคลือ่นย้าย ถอน หรือทาํให้หลุดซึ่ง

เครื่องหมายกําหนดเขตแปลงสํารวจหรือพ้ืนที่ผลิต หรือเครื่องหมายหลักฐานการแผนที่ที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้นํามาติดต้ัง ปัก หรือฝังไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่เป็นพ้ืนทีท่ี่ประเทศไทยอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือพื้นที่ดังกล่าว นอกจากได้รับ

ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้วต้องเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาและได้รบัความเห็นชอบจาก

รัฐสภาด้วย 



๔ 

 

  

มาตรา ๙  หนังสือหรือคําส่ังที่มีถึงบุคคลใดเพ่ือปฏบิัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้

นําไปส่งในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการของผู้รับ หรือส่งโดย

ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ให้ส่งโดยวิธีปิด

หนังสือหรือคําส่ังไว้ ณ ที่เห็นได้ง่ายที่ประตูบ้าน สํานักงาน ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่ของผู้รับ หรือจะ

ส่งโดยวิธีย่อความในหนังสือหรือคําส่ังน้ันลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ 

เมื่อได้ส่งตามวิธีดังกล่าวในวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปเจ็ดวันแล้ว ให้ถือว่า

บุคคลนั้นได้รับหนังสือหรือคําส่ังน้ันแล้ว 

  

มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในบริเวณที่ที่ประกอบกจิการปิโตรเลียมและสถานที่ทําการของผู้ประกอบ

กิจการปิโตรเลียมได้ตลอดเวลาเพ่ือตรวจกิจการปิโตรเลียมให้เป็นไปตามสัญญาและตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ส่ังเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมจากรัฐ งดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ซึ่ง

อาจก่อให้เกิดอันตรายแกบุ่คคล ส่ิงแวดล้อม หรือทรัพย์สินของรัฐและของผู้อื่น 

(๓) นําปิโตรเลียม หิน ดิน ทรายและส่ิงที่ได้จากการสํารวจหรือผลิตปิโตรเลียมใน

ปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ 

ผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังของอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง

ส่ังตาม (๒) ต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคําส่ัง คําส่ังของคณะกรรมการให้เป็น

ที่สุด 

การอุทธรณ์คาํส่ังของอธบิดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลา

การปฏิบัติตามคําส่ัง เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทุเลาการปฏิบัติตามคาํส่ังน้ัน 

มาตรา ๑๑  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร

ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

  

มาตรา ๑๒  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

  

มาตรา ๑๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

 

หมวด ๑ 

การควบคมุและกาํกบักจิการปโิตรเลยีม 

__________ 

 

สว่นที ่๑ 

หลกัการทัว่ไป 

__________ 

    

มาตรา ๑๔  ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นสมบัติของชาติและปวงชนชาวไทย 

การสํารวจ การแสวงหา การผลิต และการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากทรพัยากร

ปิโตรเลียมให้กระทําได ้ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของชาติและ

ประชาชน  โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างสูงสุด   

  

มาตรา ๑๕  การสํารวจ การผลิต และการประกอบกจิการปโิตรเลียมจากทรัพยากร

ปิโตรเลียมไม่ว่าที่นั้นจะเป็นของตนเองหรือของบุคคลอื่นให้กระทําตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยต้องยึดถือหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ

ชุมชนอย่างแท้จริง การมส่ีวนร่วมของประชาชนและชุมชน สวัสดิภาพ ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพที่ดี

ของประชาชน การรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอื่น 

ก่อนการดําเนินการสํารวจ หรือผลิต เพ่ือแสวงหาทรัพยากรปิโตรเลียมตาม

พระราชบัญญัตินี้ ต้องได้รับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริงจากประชาชนและชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย

โดยตรงรวมถึงผู้เช่ียวชาญ หรือนักวิชาการทีป่ระชาชนหรือชุมชนผู้ได้รับผลเสียหายให้ความ

เห็นชอบ ในการสํารวจเพ่ือแสวงหาหรือผลิตทรัพยากรปิโตรเลียม การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว  

อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการต้องแสดงอาณาเขต พ้ืนที่ วิธีการสํารวจ  ผลกระทบที่

คาดว่าจะได้จากการสํารวจ การผลิต และการแสวงหาทรัพยากรปิโตรเลียมที่จะเกิดขึ้นอยา่งถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ วิธีการพร้อมทั้งมาตรการที่จะเยียวยาและแกไ้ขผลเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ

สํารวจหรือผลิต 

ให้ผู้ได้รับสิทธิในการสํารวจ การแสวงหา และการผลิตทรัพยากรปิโตรเลียมตาม

พระราชบัญญัตินี้ต้องจัดทํารายงานผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพที่อย่างน้อยต้องมี

รายละเอียดครบถ้วนในสาระสําคัญตามวรรคสอง เสนอต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการอิสระด้าน

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และองค์การอิสระด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือพิจารณากอ่นดําเนินการ

สํารวจ หรือส่งตามรอบระยะเวลาการจัดทํารายงานผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

เพ่ิมเติมภายหลังจากที่เริ่มการสํารวจ การแสวงหา และการผลิตทรัพยากรปิโตรเลียมแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการ คณะกรรมการอิสระด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ หรือ

องค์การอิสระมีความเห็นและข้อเสนอแนะประการใด ให้ผู้ได้รับสิทธิในการสํารวจ การแสวงหา 

และการผลิตทรัพยากรปิโตรเลียม ดําเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเห็น

และข้อเสนอดังกล่าว 



๖ 

 

   มาตรา ๑๖   การประกอบกิจการจากทรัพยากรปโิตรเลียมเพ่ือการพาณิชย์ ต้อง

เป็นไปตามหลักการคา้เสรีที่เป็นธรรม และมีการแข่งขันในการประกอบกจิการอย่างสูงสุด การ

คุ้มครองผู้บริโภค และประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  

รัฐมีหน้าที่ป้องกันและขจดัการผูกขาด ความไม่เปน็ธรรมในการแข่งขัน และการมี

อํานาจเหนือตลาดในการประกอบกจิการปิโตรเลียม เพ่ือคุ้มครองประชาชน ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม  

 

  มาตรา ๑๗   โครงสร้างหรือโครงข่ายสําคญัของการประกอบกจิการปิโตรเลียมไม่

ว่าจะเป็นการประกอบกิจการผลิตในแหล่งหรือแปลงผลิต ระบบการขนส่ง ระบบท่อทั้งระบบหรือ

บางส่วนที่ติดตรึงในผืนดินหรือผืนนํ้าในราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการ

ประกอบกจิการหรือขนส่งปิโตรเลียม และท่าเทียบเรือเพ่ือการขนส่งปิโตรเลียม อันจําเป็นต่อการ

ดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพ่ือความมั่นคงของรัฐ เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ  

ให้บรรษัทเป็นผู้ครอบครองหรือถือสิทธิแทนรัฐในโครงสร้างหรือโครงข่าย ตลอดจน

ให้มีอํานาจในการบริหารจัดการหรือจัดสรรให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาค เกิดการแข่งขัน

อย่างเสรี เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายสามารถใช้โครงสร้างหรือโครงข่ายสําคัญของการ

ประกอบกจิการปิโตรเลียมได้อยา่งเป็นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้

ประกอบกจิการปิโตรเลียมรายใดหรือผู้ใด 

มาตรา ๑๘  บรรดาทรัพยสิ์น อาคาร แท่นขุดเจาะ และอุปกรณใ์นการผลิต

ปิโตรเลียมในแปลงผลิตปิโตรเลียม ที่ผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมไดจ้ัดหรือจัดให้มีการก่อสร้าง 

ติดต้ัง หรือประกอบขึ้นเพ่ือใช้ในการผลิตปิโตรเลียมในแปลงผลิตที่ตนได้รับสิทธิประกอบกิจการ

ปิโตรเลียมจากรัฐ ให้ตกเป็นของรัฐทันทีที่มีการกอ่สร้าง ติดต้ัง หรือประกอบขึ้นเสร็จ โดยให้บรรษัท

ปิโตรเลียมไทยเป็นผู้ครอบครองและถือสิทธิแทนรัฐ  และให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ได้รับสิทธิ

ในแปลงผลิตดังกล่าวมีสิทธิใช้เพ่ือการประกอบกิจการปิโตรเลียมและมีหน้าที่ดูแลรักษาให้อยู่ใน

สภาพใช้งานได้ทั้งในขณะได้รับสิทธิประกอบกจิการปิโตรเลียมและเมื่อส่งคืนแก่รัฐ 

ให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งจ่ายเงินร้อยละศูนย์จุดห้าของรายได้

ที่มาจากผลผลิตปิโตรเลียมที่ผลิตได้ในแต่ละปีแก่ บรรษัทเป็นหลักประกัน เพ่ือการรื้อถอนทรัพย์สิน 

อาคาร แท่นขดุเจาะ และอุปกรณใ์นการผลิตตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีข้อมลูและหลักฐานชัดเจน

เพียงพอในภายหลังต่อคณะกรรมการว่าการผลิตปโิตรเลียมในแท่นขุดเจาะใดหรือในแปลงการ

ผลิตใดไม่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป เมื่อทําการรื้อถอนทรัพย์สิน อาคาร แท่นขุดเจาะ 

และอุปกรณใ์นการผลิตตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ินแล้ว ให้บรรษัทคืนเงินหลักประกันดังกล่าวแก่ผู้รับ

สิทธิในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ในกรณีที่ไมท่ําการรื้อถอนภายในเวลาที่คณะกรรมการ

กําหนดให้ บรรษัทริบเงินหลักประกันดังกล่าว 

ในกรณีที่การรับสิทธิในการประกอบกิจการปิโตรเลยีมสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยสัมปทาน

ส้ินสุดลงหรือสัญญาส้ินสุดลง และยังปรากฏขอ้มูลและหลักฐานชัดเจนเพียงพอว่าการผลิต

ปิโตรเลียมในแท่นขุดเจาะใดหรือในแปลงการผลิตใดยังสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อกี ให้

บรรษัทคืนเงินหลักประกันแก่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่สัมปทานหรือสัญญาส้ินสุดลง 

 



๗ 

 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่ผู้สํารวจหรือผู้ไดร้ับสิทธิผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัมปทาน

หรือสัญญาหรือพระราชบัญญัตินี้ และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตินั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ประชาชน หรือทําให้ทบวงการเมืองใดต้องกระทําการเพ่ือบําบัดปัดป้องความเสียหายเช่นว่านั้น 

ผู้สํารวจหรือผู้ได้รับสิทธิผู้น้ันต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ

บําบัดปัดป้องความเสียหายดังกล่าวตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการกาํหนด แต่ทั้งน้ีไม่ตัดสิทธิผู้เสียหาย

ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้สํารวจหรือผูไ้ด้รับสิทธิเพราะการละเมิดนั้น 

 

มาตรา ๒๐  เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการกาํหนดให้ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็น

ของชาติและปวงชนชาวไทย และให้เกิดการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการประกอบกิจการ

ปิโตรเลียม บรรษัทมีหน้าที่จัดหรือจัดให้มีการติดต้ังเครื่องมือที่มีความแม่นยาํและมีมาตรฐานสูงใน

การวัดปริมาณผลผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิตทุกแหล่งได้ตลอดเวลา และแสดงข้อมูลรายงาน

ดังกล่าวในระบบสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้อย่างเป็นปัจจุบัน  

ข้อมูลข่าวสารทีไ่ด้รับจากดําเนินการหรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้จัดให้

ประชาชนสามารถตรวจดูได้ เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม

พระราชบัญญัตินี ้ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  

กรณีที่เป็นข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน แหล่งที่มา และการผลิต

จากปโิตรเลียมในแต่ละเดือน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจําทกุเดือน   

 

มาตรา ๒๑  การประกอบกิจการปิโตรเลียมภายหลงัการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่ง

ผลิตและแปลงการผลิตปิโตรเลียม การค้าปิโตรเลียม การขนส่ง การจําหน่ายปิโตรเลียม และ

ผลผลิตที่ได้จากการผลิตหรือ การกลั่น  หรือวิธีการอื่นใด เป็นการที่ได้รับการควบคุมและกํากับเป็น

การเฉพาะตามพระราชบัญญัตินี้  

 

 

สว่นที ่๒ 

คณะกรรมการกาํกบัการประกอบกจิการปโิตรเลยีม 

__________ 

 

มาตรา ๒๒  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกํากับการประกอบ

กิจการปิโตรเลียม” มีหน้าที่ควบคุมและกํากับการประกอบกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัการปิโตรเลียม 

ประกอบด้วย 

(๑)  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง่ ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงพลังงาน 

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรม

ประมง อธิบดีกรมสรรพากร  เลขาธกิารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และนายกสภาทนายความ 



๘ 

 

(๓) กรรมการผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมด้านคุ้มครองผู้บริโภค ดา้นการคุม้ครอง

สุขภาพของประชาชน  และด้านการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งคณะรัฐมนตรี

แต่งต้ังจากการสรรหา จํานวนสิบสองคน และ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ จํานวนหกคนซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งต้ังจากการสรรหา

บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในสาขาธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย หรือสาขาอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการปโิตรเลียม 

 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการเลขานุการ และอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

มาตรา ๒๓  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความเห็นชอบในการจัดหาปิโตรเลียมตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา 

๖๒  

(๒) ควบคุมและกํากับการประกอบกจิการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญา

และและผู้รับจ้างผลิต 

(๓) เพิกถอนการได้รับสิทธิในการจดัหาปิโตรเลียมจากรัฐไม่ว่าสิทธินั้นจะเกิดจาก

การให้สัมปทานหรือการให้สัญญาตามมาตรา ๖๘ 

(๔) แจ้งให้ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปโิตรเลียมจากรัฐทราบว่ารัฐบาลจะเข้าใช้สิทธิ

ประกอบกจิการปิโตรเลียมในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งด้วยความเส่ียงภัยแต่ฝ่ายเดียวตามมาตรา ๗๖  

(๕) ให้ความเห็นชอบในการดําเนินงานของบรรษัท คณะกรรมการบรรษัท 

คณะกรรมการบริหารบรรษัท ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  

(๖) ประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจกัรตามมาตรา ๗๖ 

   (๗) ดําเนินการอื่นตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรี

มอบหมายหรือตามที่กฎหมายอื่นกาํหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

  

มาตรา ๒๔  ให้คณะกรรมการมีอํานาจให้ความเห็นชอบแก่อธิบดใีนการดําเนินการ

ดังต่อไปนี้ 

(๑) อนมุัติการกําหนดพ้ืนที่ผลิตและ พ้ืนที่สํารวจตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) มอบหมายให้บุคคลอืน่เข้าดําเนินการบาํบัดปัดป้องความโสโครกอันเนื่องจาก

การประกอบกจิการปิโตรเลียมแทนหรือร่วมกับผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐตาม

มาตรา ๖๕ 

(๓) ให้ความเห็นชอบแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนส่ิงปลูก

สร้าง วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอํานวยความสะดวก หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้ดําเนินการรื้อถอน

แทนหรือร่วมกับผู้รับสิทธิประกอบกจิการปิโตรเลียมจากรัฐ 

(๔) ให้ความเห็นชอบตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

  



๙ 

 

มาตรา ๒๕  ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการกาํกับการประกอบกิจการ

ปิโตรเลียมผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการปิโตรเลียมภาคประชาสังคม เพ่ือทําการสรรกรรมการตาม

มาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔)ประกอบด้วย  

(๑) กรรมการโดยตําแหน่ง ประธานสมัชชาคุณธรรม และประธานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา  

(๒) ผู้แทนองค์กรอิสระด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนองค์กรอิสระด้าน

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ จํานวนองค์กรละ ๓ คน 

(๓) ผู้แทนสภาทนายความ ผู้แทนสภาวิศวกร ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทยผู้แทนมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค และผู้แทนสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑก์ารสรรหาและวิธีการสรรหา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปิโตรเลียม

กําหนด และคณะกรรมการสรรหากรรมการปิโตรเลียมผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการปิโตรเลียมภาค

ประชาสังคม อาจกาํหนดรายละเอียดการสรรหาและวิธีการสรรเพ่ิมเติมได้แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อ

หลักเกณฑ์และวิธกีาร  สรรหาที่คณะกรรมการปิโตรเลียมกําหนด 

 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) พ้นจากตําแหน่งตาม

วาระให้คณะกรรมการสรรหากรรมการปิโตรเลียมผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการปิโตรเลียมภาคประชา

สังคมตามมาตรา ๒๔  ดําเนินการสรรหากรรมการปโิตรเลียมเป็นการล่วงหน้า เป็นเวลาเก้าสิบวัน

ก่อนวันท่ีคณะกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) ส้ินสุดการดํารงตําแหน่งเพราะครบวาระ  

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) ว่างลงก่อนวาระ ให้

ดําเนินการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓)หรือ(๔) ขึ้นใหม่ เว้นแต่วาระของ

กรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งต้ังก็ได้ ในระหว่างที่ยังมิได้

แต่งต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่

ต่อไปได ้

เมื่อดําเนินการสรรหาเสร็จส้ินแล้วให้คณะกรรมการสรรหากรรมการปิโตรเลียม

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการปิโตรเลียมภาคประชาสังคมตามมาตรา ๒๔ เสนอรายชื่อผู้ไดรับการสรร

หาแต่ละประเภทต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นกรรมการปิโตรเลียมตาม

มาตรา ๒๒ (๓)หรือ(๔) ต่อไป 

 

มาตรา ๒๗  กรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)และ(๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคกุ แม้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดและมีการรอการลงโทษ 

เว้นแต่เป็นกรณีที่ยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 

ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  



๑๐ 

 

(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิก

สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมือง ที่ปรกึษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เคยถกูถอดถอนออกจากตําแหน่งหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

(๗) ไม่เป็นข้าราชการในส่วนราชการที่มีกรรมการโดยตําแหน่งสังกัดอยู่หรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

(๘) ไม่เป็นอดีตข้าราชการที่พ้นจากตําแหน่งในส่วนราชการที่มีกรรมการโดย

ตําแหน่งสังกัดอยู่หรืออดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม 

และพ้นจากตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมาไม่น้อยกว่าห้าปีกอ่นวันเข้ารับการสรร

หา 

(๙) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนไดเ้สียใน

นิติบุคคลหรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการด้านปิโตรเลียม หรือดําเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

กับด้านปิโตรเลียม  

(๑๐) ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจหรือดาํเนิน

กิจการด้านปิโตรเลียม หรือดําเนินกิจการที่เกีย่วเนื่องกับด้านปิโตรเลียม 

(๑๑) ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหรือองค์กรที่ดาํเนินธุรกิจหรือ

ดําเนินกิจการด้านปิโตรเลียม หรือดําเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับด้านปิโตรเลียม และพ้นจากการเป็น

หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นมาไมน่้อยกว่าห้าป ี

(๑๒) ไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากนิติบุคคลหรือ

องค์กรที่ดําเนินธุรกจิหรือดําเนินกิจการด้านปิโตรเลียม หรือดําเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับด้าน

ปิโตรเลียม  หรือเป็นผู้เคยรับผลประโยชน์อื่นใดไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมจากนิติบุคคลหรือองค์กร

ที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการด้านปิโตรเลียม หรือดําเนินกิจการที่เกีย่วเนื่องกับด้านปิโตรเลียม  

ในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) แล้วแต่

กรณ ี

(๑๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้ง

กับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 

 

มาตรา ๒๘  กรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)และ(๔) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ

สามปี  กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบัแต่งต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔)  ในระหว่างที่กรรมการ

ตามมาตรา ๒๒ (๓)หรือ(๔) ยังมีวาระอยู่ในตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังเพ่ิมขึ้นหรือแต่งต้ังแทน

ตําแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตามมาตรา 

๒๒(๓)หรือ(๔) ซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งต้ัง

กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกวา่จะมี

การ แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ่ 

 



๑๑ 

 

มาตรา ๒๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)

และ(๔) พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อ

หน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗  

เมื่อตําแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) ว่างลงก่อนวาระ ให้ดําเนินการสรร

หาและแต่งต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓) และ(๔) ขึ้นใหม่ เว้นแต่วาระของกรรมการตามมาตรา 

๒๒(๓)หรือ(๔) เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งต้ังก็ได้ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งต้ังกรรมการตาม

มาตรา ๒๒ (๓)หรือ(๔) แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏบิัติหน้าที่ต่อไปได้ 

ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔)  ในระหว่างที่กรรมการ

ตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) ยังมีวาระอยู่ในตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังเพ่ิมขึ้นหรือแต่งต้ังแทน

ตําแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตามมาตรา 

๒๒(๓)หรือ(๔) ซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 

  

มาตรา ๓๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดใ้ห้กรรมการ

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

  

มาตรา ๓๑  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถอืเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

  

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังอนุกรรมการ 

เพ่ือให้ทํากิจการหรือพิจารณาเร่ืองใด ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจน

เชิญบุคคลใดมาให้ข้อเทจ็จริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็นได้ 

ให้นําความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐  มาใช้บังคับแก่การประชุม

คณะอนุกรรมการ 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

 

 

 

หมวด ๒ 

การจดัหาปโิตรเลยีม 

__________ 

 

สว่นที ่๑ 

บททัว่ไป 

__________ 

 

   มาตรา ๓๓  การจัดหาปิโตรเลียมเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชน การขนส่ง 

การประกอบกจิการพลังงาน  และการอุตสาหกรรม หรือการอื่นๆ ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนในการบริโภค การแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจของชาติโดยรวม ให้ผู้ได้รับสิทธิดําเนินการจัดหาตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๓๔  สิทธิในการจดัหาปิโตรเลียมเป็นสิทธิที่ได้รับจากรัฐ เป็นสิทธิเฉพาะตัว

ของผู้รับสิทธิในการจดัหาปิโตรเลียม ไม่สามารถกอ่ เปลี่ยนแปลงโอน สงวนหรือได้มาด้วยวิธกีาร

อื่นรวมถึงไม่อยูใ่นความรบัผิดแห่งการบังคับคด ีและการเปลี่ยนแปลงในสิทธทิี่ได้รับจากรัฐไมอ่าจ

ทําได้ด้วยการโอนหรือตกอยู่ในการบังคับคดี เว้นแต่รัฐจะเพิกถอนสิทธิหรือยินยอมให้มีการ

เปลี่ยนแปลงสิทธิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

   มาตรา ๓๕  ปิโตรเลียมทีไ่ด้จากการจัดหาตามวิธีการจัดหาที่กาํหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ ให้จัดสรรการใช้ตามลําดับ โดยพิจารณาถึงราคาตามกลไกตลาดเสรี  หากราคา

ปิโตรเลียมในตลาดเสรีมีราคาสูงกว่าราคาปโิตรเลียมที่ผลิตได้ในราชอาณาจกัรหรือที่พ้ืนที่ที่

ประเทศไทยได้อา้งสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนดังกล่าว ให้จัดสรรการใช้ตามลําดับดังนี้ 

   (๑) ปิโตรเลียมที่ได้รับการจัดหาจากการประกอบกจิการปโิตรเลียมซึ่งมีที่มาจาก

ทรัพยากรปิโตรเลียมในราชอาณาจักรหรือที่พ้ืนที่ที่ประเทศไทยได้อา้งสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดน

ดังกล่าว ให้จัดสรรปิโตรเลียมให้กับการใช้ภายในประเทศก่อนโดยจัดให้การใช้ในการอปุโภคและ

บริโภคของประชาชน การประกอบกจิการพลังงาน การขนส่ง การอุตสาหกรรมและการอื่นๆ 

ตามลําดับ ไม่วา่จะใช้ในรปูแบบของการใช้บริโภคเป็นเช้ือเพลิง ผลิตพลังงาน หรือในรูปแบบของ

วัสดุหรือวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือบริการ  หากเหลือหรือเพียงพอต่อการใช้และการสํารอง

ภายในประเทศแล้ว จึงให้ส่งออกเพ่ือจําหน่ายยังต่างประเทศได้ 

           (๒) ปิโตรเลียมที่ได้รับการจัดหาจากการประกอบกจิการปโิตรเลียมซึ่งมีที่มาจาก

ทรัพยากรปิโตรเลียมนอกราชอาณาจักร และนําเขา้เพ่ือจัดจําหน่ายในราชอาณาจกัร 

              (ก) กรณีที่การจัดหาทรัพยากรปิโตรเลียมจากในราชอาณาจกัรหรือพ้ืนที่ที่

ประเทศไทยอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการใช้ตาม(๑)  และให้จัดสรรกับ

การใช้ตาม(๑)  ในส่วนที่ไม่เพียงพอและจัดสรรให้ตามลําดับที่กาํหนดใน(๑) 



๑๓ 

 

 (ข) กรณีที่เป็นการใช้ภายในประเทศเพียงพอต่อการจัดสรรตาม(๑) การจัดหา

และนําเข้าทรัพยากรปิโตรเลียมจากทรัพยากรภายนอกราชอาณาจกัร ให้นําเข้าเพ่ือการสํารอง

ภายในประเทศและการผลิตเพ่ือการส่งออกเพ่ือจําหน่ายยังต่างประเทศ  

 ในกรณีที่ราคาปิโตรเลียมในตลาดเสรีมีราคาตํ่ากว่าราคาปิโตรเลียมที่ผลิตไดใ้น

ราชอาณาจักร ให้มีการนําเข้ามาจาํหน่ายในราชอาณาจกัรได้โดยเสรี และให้นําความในวรรคสอง

(๑) มาใช้กับการจัดสรรในกรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๓๖  การกาํหนดพ้ืนที่ในการสํารวจ และผลติปิโตรเลียมให้เป็นหน้าที่ของ

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสํารวจปิโตรเลียม ให้เป็นภาระของผู้รับสิทธิประกอบ

กิจการปิโตรเลียมที่จะต้องจ่ายคืนแก่รัฐเมื่อได้รับสทิธิประกอบกจิการปิโตรเลียม ทั้งนี้ตามหลักและ

วิธีการตามที่กรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในราชอาณาจกัร 

เว้นแต่ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย หรือเป็นการแสวงหา

ประโยชน์จากทรัพยากรปโิตรเลียมโดยบรรษัทตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเป็นกรณีที่ได้มีการทํา

สัญญาระหว่าง บรรษัทกบัผู้สํารวจและแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

สว่นที ่๒ 

บรรษทับริหารปโิตรเลยีมไทย 

__________ 

 

               มาตรา ๓๘ ในการจัดการเพ่ือการจัดหาปิโตรเลียมตามหมวดนี้ ให้จัดต้ังบรรษัทขึ้น

เรียกว่า  “บรรษัทบริหารปิโตรเลียมไทย” เรียกโดยยอ่ว่า “บรรษัท”  

                    ให้ บรรษัท เป็น นิติบุคคล  มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

 

   มาตรา ๓๙  ให้บรรษัทต้ังสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง 

และจะต้ังสาขา ณ ที่ใดภายในราชอาณาจกัรกไ็ด้ แต่การต้ังสาขาต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการก่อน 

มาตรา ๔๐  ให้บรรษัทมีวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ถอืกรรมสิทธิ์และครองสิทธิใน

แปลงสํารวจและผลิตปิโตรเลียมแทนรัฐแต่เพียงผู้เดียว และมีอํานาจเหนือสิทธิตามสัมปทาน สัญญา

การแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐและสัญญาจ้างเอกชนผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งการครอบครอง

และแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอื่น โดยมุ่งคุ้มครองความมั่นคงของชาติและ

ประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ เพ่ือให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสามารถบริโภค

น้ํามันเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และผลผลิตอื่นจากปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ในราคาที่

เป็นธรรมและมีคุณภาพ ทั้งน้ี โดยการรับซือ้ การจัดการ และการจัดจาํหน่ายผลผลิตปิโตรเลียมที่ได้

จากสัญญาดังกล่าวให้แกผู่้ประกอบกจิการปิโตรเลียมเพ่ือนําไปผลิตเป็นนํ้ามันเช้ือเพลิง ก๊าซ



๑๔ 

 

ธรรมชาติ และผลผลิตอื่นจากปโิตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น อย่างเปน็ธรรม เพ่ือให้เกิดการ

แข่งขันอย่างเสรีหรือโดยการใช้มาตรการอื่นใดเพ่ือประโยชน์แก่ความมั่นคงของประเทศและ

ประชาชนผู้บริโภค 

  

มาตรา ๔๑  ให้บรรษัทมีอํานาจกระทาํกิจการต่างๆ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ตาม

มาตรา ๔๐ อาํนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย 

จําหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือ

ดําเนินการใดๆ เกีย่วกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจกัร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้

มอบให้ 

(๒) เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

หรือนิติบุคคลอื่น ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) กู้หรือยืมเงิน 

(๔) ออกหุ้นกู้ ต๋ัวเงิน หรือตราสารหนี้ 

(๕) ลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารของรัฐบาล หนว่ยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

(๖) ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตราสารแห่งหนี้ หรือรับโอนสิทธิเรียกร้อง 

(๗) กระทําการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดการให้สําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของ บรรษัท 

  

มาตรา ๔๒  ให้กําหนดทนุประเดิมของ บรรษัท เปน็จํานวนหนึ่งหมื่นล้านบาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวนหนึ่งร้อยล้านหุ้น โดยรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด  

 

มาตรา ๔๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบรรษัท” เรียกโดย

ย่อว่า คณะกรรมการบรรษัท ประกอบดว้ย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการบรรษัท 

(๒) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ังตามคําแนะนําของคณะกรรมการและ

โดยความเห็นชอบของรัฐสภา จํานวน สิบคน โดยในจํานวนน้ีต้องแต่งต้ังจากผู้แทนของสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหน่ึงคน สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยหน่ึงคน สมาคมธนาคารไทย

หนึ่งคน  

(๓) กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม จํานวนสิบคน  ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กร

ภาคประชาสังคมด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน  และด้านการ

คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ซึ่งไดร้ับการสรรหาตามระเบียบของคณะกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ จํานวนห้าคน ประกอบด้วย ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง

จากการสรรหาบุคคลซึ่งมคีวามรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในสาขาธรณีวิทยา 

วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือกฎหมาย  

คณะกรรมการบรรษัทจะแต่งต้ังกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เลขานุการของ

คณะกรรมการก็ได ้  



๑๕ 

 

หลักเกณฑก์ารสรรหา คณะกรรมการบรรษัทให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

  

มาตรา ๔๔  กรรมการบรรษัทมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละหกปี 

ในวาระเริ่มแรกเมื่อกรรมการบรรษัทดํารงตําแหน่งครบสามปี ให้ออกจากตําแหน่ง

กึ่งหนึ่ง โดยวิธีจับสลาก ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นกึ่งหนึ่งไม่ได้ ให้ออกโดยจาํนวน

ใกล้เคียงที่สุดแต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ในกรณีที่กรรมการบรรษทั พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งแทน อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบรรษัท ซึง่ได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการ

บรรษัทขึ้นใหม่ ให้กรรมการบรรษัทซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงาน

ต่อไปจนกวา่กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการบรรษัทซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน

สองวาระติดต่อกัน 

ให้นําความในมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับแก่ 

คณะกรรมการบรรษัทดว้ย โดยอนุโลม  

 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการบรรษัทมีอํานาจหน้าที่วางนโยบายและกาํกับดูแล

โดยทั่วไป ซึ่งกิจการของบรรษัทภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้

รวมถึง 

(๑) กําหนดข้อบังคับเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น

ของบรรษัท 

(๒) กําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้ง การเงิน ทรัพย์สิน และการบัญชี 

รวมทั้ง การตรวจสอบและสอบบัญชีภายในของบรรษัท 

(๓) กําหนดข้อบังคับเกีย่วกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการของบรรษทั 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมกจิการกับบุคคลอื่น หรือถอืหุ้นใน

บริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่น 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการบริหารการจดัการ

กิจการปิโตรเลียมของบรรษัทปิโตรเลียมไทย 

(๖) กําหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเง่ือนไขในการรับรู้และคํานวณผลกาํไรหรือผล

ขาดทุนของกิจการปิโตรเลียม  

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณของบรรษัท 

(๘) กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรผลกําไรของบรรษัทหลังการหักค่าใช้จ่ายและเงิน

ที่นําส่งคลังแล้ว ให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ในรูปแบบของการได้รับสวัสดิการหรือสิทธิต่างๆ 

เพ่ือการอุปโภคหรือสาธารณูปโภค 

(๙) แต่งต้ังที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการเพ่ือดําเนินการใด ๆ แทน

คณะกรรมการ 



๑๖ 

 

(๑๐) ออกขอ้บังคับหรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ

เกี่ยวเน่ืองกับการบริหารงานหรือดําเนินกิจการของบรรษัท 

  การออกขอ้บังคับ หลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขตาม (๔)(๕)(๖) และ (๘) ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๔๖  ให้ คณะกรรมการบรรษัทแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารบรรษัทคณะหนึ่ง

ทําหน้าที่การบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของ บรรษัท ตาม

พระราชบัญญัตินี้  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอกีไม่เกนิแปดคน และให้

กรรมการผู้จัดการเป็น กรรมการโดยตําแหน่ง 

ในการดาํเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารบรรษัท  ให้กระทรวงการคลัง 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

องค์กรภาคประชาสังคมด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน  และด้าน

การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการบริหารบรรษัทจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ โดยให้เสนอหน่วยงานละหนึ่ง

คนต่อคณะกรรมการบรรษัท เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารบรรษทั 

ให้ คณะกรรมการบรรษัทพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหารบรรษัทจากรายช่ือของผู้

ได้รับการเสนอตามวรรคสอง โดยต้องมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองคก์รภาคประชาสังคมไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสาม 

ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารบรรษัท เว้นแต่กรรมการผู้จัดการเลือก

กันเองให้กรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบรรษัท และเสนอต่อคณะกรรมการ

บรรษัทเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 

การสรรหาและการคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบรรษัทกาํหนด 

  

มาตรา ๔๗  ให้กรรมการบริหารบรรษัท ที่คณะกรรมการแต่งต้ังตามมาตรา ๔๖ มี

วาระการดํารงตําแหน่งส่ีปี และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ 

มาใช้บังคับกบัการดาํรงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารด้วยโดยอนุโลม 

ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร

หรือกรรมการผู้จัดการในเวลาเดียวกันมิได้ 

การแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ 

  

มาตรา ๔๘  ให้คณะกรรมการบรรษัทดําเนินการคัดเลือกผู้ซึ่งมีความรู้ความชํานาญ

ในกิจการของ บรรษัท เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

๒๗ แล้ว ต้องไม่เป็นพนักงาน ลูกจา้ง หรือกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการปิโตรเลียมหรือที่

เกี่ยวเน่ืองกับกิจการปิโตรเลียมนี้ และต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ 

พนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลใด 



๑๗ 

 

การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การกําหนดเง่ือนไขอื่นในการทดลอง

ปฏิบัติงานหรือการทํางาน และการประเมินผลการทาํงานในหน้าที่กรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตาม

สัญญาจ้างที่คณะกรรมการบรรษัทกําหนดโดยให้มีอายุการจา้งคราวละไม่เกนิส่ีปี และเมื่อครบ

กําหนดอายุสัญญาจ้าง คณะกรรมการบรรษัทจะต่ออายุสัญญาจ้างอกีกไ็ด้ แต่ต้องไม่เกินสองคราว

ติดต่อกัน 

ในการวา่จ้างกรรมการผูจ้ัดการ ให้ประธานกรรมการบรรษัทเป็นผู้ลงนามในสัญญา

จ้างในนามของบรรษัท 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ

บรรษัทกําหนด 

 

มาตรา ๔๙  ให้คณะกรรมการบริหารบรรษัท มีอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารกิจการปิโตรเลียมตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท ตลอดจนกําหนด

กรอบและวิธีการในการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการบรรษัทในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

(๑) อนุมัติหรือวินิจฉัยสั่งการในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการและ

การบริหารสัมปทานและสัญญาในกจิการปิโตรเลียม การกาํหนดโครงสร้างราคารับซื้อและจําหน่าย

ปิโตรเลียม  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการบรรษัทกําหนด 

(๒) ติดตามและประเมินผลการบริหารสัมปทานและสัญญาเพ่ือให้สอดคล้องกบั

นโยบายกรอบและวิธีการที่วางไว ้

(๓) แต่งต้ังที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาหรืออนกุรรมการ เพ่ือปฏิบัติการใดๆ แทน

คณะกรรมการบริหาร 

(๔) อนุมัติการแต่งต้ังพนักงานระดับบริหาร 

(๕) จัดให้มีระบบข้อมูลและจัดหาข้อมูลที่จาํเป็นให้แก่ประชาชน 

(๘) จัดหาแหล่งเงินทุนและพันธมิตรร่วมทุน เพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้าง

กิจการของลกูหนี้ 

(๙) รายงานผลการดาํเนินงานในการบริหารสัมปทานและสัญญาต่อคณะกรรมการ

บรรษัททุกรอบสามเดือน 

(๙) รับผิดชอบและดําเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรรษัท 

 

มาตรา ๕๐  ให้กรรมการผู้จัดการรับผดิชอบในการบริหารงานของบรรษัท และมี

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดในระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการบรรษัท รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะ

กรรมการบริหาร 

 

มาตรา ๕๑  ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บังคบับัญชาของพนักงานและลูกจ้างของ

บรรษัท และมีอํานาจบรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน เลือ่นขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 

ตลอดจนลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและลูกจ้าง  ทั้งน้ี ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 



๑๘ 

 

  

มาตรา ๕๒  ในกิจการของบรรษัทที่เกี่ยวกับบคุคลภายนอก ให้กรรมการผู้จดัการ

เป็นผู้แทนของบรรษัท และเพ่ือการน้ีกรรมการผู้จดัการจะมอบอํานาจให้พนักงานหรือลูกจ้างของ 

บรรษัท กระทํากจิการเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่

คณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๕๓  เพ่ือประโยชน์แก่การกาํกับควบคุมและการตรวจสอบกจิการภายในของ 

บรรษัท ให้คณะกรรรมการบรรษัทแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินห้าคน เพ่ือตรวจสอบการ

ดําเนินกิจการของบรรษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการบรรษัทกําหนด 

 

มาตรา ๕๔  ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัท กรรมการบรรษัท ประธาน

กรรมการบริหารบรรษัท กรรมการบริหารบรรษัท  กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา

และอนุกรรมการของบรรษัทได้รับเงินเดือนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

   

 

สว่นที ่๓ 

การสาํรวจ 

__________ 

 

 

มาตรา ๕๕  รัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการสํารวจเพ่ือแสวงหาทรัพยากรปิโตรเลียม   

เมื่อปรากฏเบาะแสของทรพัยากรปิโตรเลียม ให้กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ต้องจัดให้มี

การสํารวจเพ่ือหาข้อมูลและปริมาณของทรัพยากรปิโตรเลียม ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการ

ทางวิชาการและเป็นสากล เพ่ือประโยชน์ในการจดัหาปิโตรเลียมและเลือกสรรวิธีการในการจัดหา

ปิโตรเลียมตามหลักเกณฑ์และวิธีการจดัหาปิโตรเลียมตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  ให้

กําหนดเขตพ้ืนที่แปลงสํารวจโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

การมีเบาะแสของทรัพยากรปิโตรเลียมตามวรรคสอง หมายความถึง การมีขอ้มูล

ทรัพยากรปิโตรเลียมจากหลักฐานเบื้องต้น ข้อมูลทางธรณีวิทยาเบื้องต้น แอง่ตะกอน ช้ันหิน พ้ืนที่

ติดต่อหรือต่อเน่ืองจากแปลงสัมปทานปิโตรเลียมเดิมที่มีการสํารวจหรือผลิตแล้ว แผนที่

สนามแม่เหล็ก แผนที่เบื้องต้น หรือหลักฐานอื่นที่แสดงความเป็นไปได้วา่อาจมีทรัพยากรปิโตรเลียม 

และให้หมายความรวมถึงแปลงสัมปทานที่มีการส่งคืนแก่รัฐแล้ว หรือข้อมูลหรือหลักฐานการสํารวจ

ปิโตรเลียมใดที่ยังไม่ได้กระทําให้ครบถ้วนตามหลักวิชาการที่เป็นสากล  

  



๑๙ 

 

มาตรา ๕๖  เพ่ือประโยชน์ในการกาํหนดแปลงสํารวจ อธิบดีมอีํานาจส่ังพนักงาน

เจ้าหน้าที่ทําการรังวัดกําหนดเขตหรือตรวจสอบเขตได้ เมื่อดําเนินการแล้วให้รายงาน

คณะกรรมการเพ่ือทราบ 

 

มาตรา ๕๗  เมื่อรับได้ขอ้มูลการสํารวจปิโตรเลียมแล้ว ให้คณะกรรมการแจ้งให้

รัฐมนตรีทราบเพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ รวมทั้งให้คณะกรรมการจัดให้มีการ

ประกาศและแถลงข้อมูลการสํารวจปิโตรเลียมให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมทราบ

ขอ้มูลการสํารวจปิโตรเลียมที่ได้รับในแต่ละปีให้รวบรวมเป็นหมวดหมู่และจัดให้มีความเรียบร้อย

จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย  และภาษาอังกฤษมีเน้ือความถูกต้องตรงกัน และจัดให้ประชาชนได้ตรวจดู

ตามกฎหมายว่าด้วยขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ 

 

มาตรา ๕๘  ให้ผู้รับสัญญาในระบบการรับสัมปทานการสํารวจและผลิตและการ

แบ่งปันผลผลิตกับรัฐ ต้องจัดสรรงบประมาณร้อยละศูนย์จุดห้าของมูลค่าที่ผลติปิโตรเลียมได้ทุกปี 

เพ่ือมาเป็นกองทุนในการสํารวจปิโตรเลียม 

  

 

สว่นที ่๔ 

วธิกีารจดัหาปโิตรเลยีมภายในราชอาณาจกัร 

__________ 

 

 

   มาตรา ๕๙  การจัดหาปิโตรเลียมจากทรัพยากรปิโตรเลียมภายในราชอาณาจักร 

ให้มีวิธีการดังต่อไปนี ้

   (๑) การให้สัมปทานการสํารวจและการผลิตปิโตรเลยีม 

   (๒) การแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐ 

   (๓) การจ้างเอกชนให้ผลิตปิโตรเลียม 

  

   มาตรา ๖๐  การให้สัมปทานการสํารวจและการผลติปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติ

นี้ ให้กระทําไดใ้นกรณีทีไ่ม่ปรากฏเบาะแสของทรัพยากรปิโตรเลียมตามมาตรา ๕๕ 

  

   มาตรา ๖๑  การแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐ ให้กระทําในกรณีที่ขอ้มูลการ

สํารวจตามมาตรา ๕๗  ปรากฏปริมาณที่แน่ชัดและมีปริมาณเพียงพอที่จะประกอบกิจการปิโตรเลียม

ได้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประกวดผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 

   มาตรา ๖๒  การจ้างเอกชนให้ผลิตปิโตรเลียม ให้กระทําในกรณีที่ขอ้มูลการสํารวจ

ตามมาตรา ๕๗ ปรากฏปริมาณจํานวนมาก คณะกรรมการอาจจัดให้มีการจา้งด้วยวิธีการประกวด

ราคารับจา้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 



๒๐ 

 

   มาตรา ๖๓  การพิจารณาในการให้สิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมแก่ผู้ประกอบกิจการ

ปิโตรเลียม เพ่ือเป็นผู้รับสิทธิในการจดัหาปิโตรเลียมตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ ให้

คณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอของผู้ยื่นคําขอสิทธิในการจดัหาปิโตรเลียมเกี่ยวกับวิธีการและ

กระบวนในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชน ปัญหาผลกระทบต่อสวัสดิภาพและ

อนามัยของประชาชนและชุมชน การจัดการปัญหาผลระทบทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอื่น 

รวมทั้งการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการผลติและการประกอบกิจการปิโตรเลียม  เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาที่เปน็สาระสําคัญส่วนหนึ่งของการให้สิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมแก่ผู้

ประกอบกจิการปิโตรเลียมด้วย 

   การจัดทาํข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการโดยผู้ประกอบกจิการ

ปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามกรอบการจัดทําขอ้เสนอขั้นตํ่าที่คณะกรรมการกาํหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๖๔  การให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมรายใดเป็นผู้ได้รับสิทธิในการจัดหา

ปิโตรเลียม ให้คณะกรรมการมีอํานาจให้ผูไ้ด้รับสิทธิในการจดัหาปิโตรเลียมตามวิธีการที่กําหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ แต่ละรายให้ได้สิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นการจัดหาด้วยวิธีใดก็

ตาม รวมพ้ืนที่ของแปลงที่ได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องมีพ้ืนที่ไม่

เกิน หนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตร  

การกาํหนดเขตพ้ืนทีใ่นแปลงที่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้รับสิทธิในการจัดหา

ปิโตรเลียมที่มิใช่อยู่ในทะเล ให้กําหนดพ้ืนที่ได้ไม่เกินแปลงละสามตารางกิโลเมตร 

การกาํหนดเขตพ้ืนทีใ่นแปลงที่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้รับสิทธิในการจัดหา

ปิโตรเลียมในทะเล ต้องไม่เกินแปลงละหนึ่งพันตารางกิโลเมตร  เว้นแต่พ้ืนที่เกาะและชายฝั่ง 

การกาํหนดเขตพ้ืนที่ตามวรรคสามต้องมีระยะห่างของแปลงที่ผู้ประกอบกิจการ

ปิโตรเลียมได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมที่อยูใ่นทะเล จากพ้ืนที่เกาะ ชายฝั่ง และพ้ืนที่ทํากิน

และพ้ืนที่สงวนเพ่ืออนุรักษ์สัตว์ทะเลและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกําหนดโดยรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากประชาชนและ

ชุมชนผู้มีส่วนได้เสียก่อน 

 

มาตรา ๖๕  ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่จะขอรับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลยีมต้อง 

(๑) เป็นนิติบุคคลที่ได้จดแจ้งและรับรองไว้กบัคณะกรรมการ 

(๒) มีหรือสามารถจัดหา ทุน เครื่องจักร เครือ่งมือ อุปกรณ์ และผู้เช่ียวชาญ เพียง

พอที่จะสํารวจ ผลิต ขาย และจําหน่ายปิโตรเลียม 

หลักเกณฑ์และวิธกีารจดแจ้งนิติบุคคลผู้ประกอบการปิโตรเลียมตาม(๑)ให้เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการกาํหนด  

 

มาตรา ๖๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘ ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามมาตรา ๕๙(๑) 

และ(๒) เมือ่ได้ประกอบกจิการปโิตรเลียมไปแล้ว ต้องดําเนินการโอนการครอบครองทรัพย์สินและ

กิจการในแปลงผลิตให้แก่ บรรษัทเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าห้าปกี่อนที่จะครบกาํหนดเวลาในสัมปทาน



๒๑ 

 

การสํารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือตามสัญญาการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐ  ทั้งน้ี ตาม

หลักเกณฑ์และวิธกีารที่คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๖๗  ผู้รับสิทธิการประกอบกจิการปิโตรเลียมจากรัฐมีหน้าที่ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสํารวจ การผลิต และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจหรือการผลิตปิโตรเลียม

ตามที่คณะกรรมการกาํหนด แก่ บรรษัททันทีเมื่อเร่ิมประกอบกจิการปิโตรเลียม เพ่ือประโยชน์ใน

การดําเนินการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยใีนการสํารวจหรือผลิต 

ปิโตรเลียม 

หลักเกณฑ์และวิธกีารถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๖๘  คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการไดร้ับสิทธิในการจัดหาปโิตรเลียม

จากรัฐไม่ว่าสิทธินั้นจะเกิดจากการให้สัมปทานหรือการให้สัญญาตามวิธีการที่กําหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ เมื่อผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียม กระทําการ

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน หรือสัญญาการได้รบัสิทธิการจัดหาปโิตรเลียมจากรัฐ 

(๒) ไม่วางหลักประกันหรือวางหลักประกันไม่ครบจาํนวน 

(๓) ไม่ชําระค่าภาคหลวงและ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 

(๔) ไม่ส่งมอบผลผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

(๕) ฉ้อโกงการผลิตปิโตรเลียม 

(๖) ไม่ชําระภาษีเงินได้ 

(๗) ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี หรือ

สร้างความเสียหายให้กับส่ิงแวดล้อม โดยไม่แก้ไขหรือเยียวยาตามที่คณะกรรมการกําหนด   

(๘)ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุไวใ้นสัมปทานหรือสัญญาว่าเป็นเหตุ

เพิกถอนสัมปทานหรือสัญญาได ้

(๙) เจตนาปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน 

(๑๐) ไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสํารวจ การผลิต หรือเทคโนโลยีอื่นที่เกีย่วขอ้งกับ

การสํารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา ๖๗ 

  

 

สว่นที ่๕ 

สัมปทานการสาํรวจและการผลติ 

__________ 

   

มาตรา ๖๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๐  คณะกรรมการมีอํานาจในการให้สัมปทานการ

สํารวจและผลิตแก่ผู้ประกอบการปิโตรเลียมที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๖๕ โดยมีระยะเวลาการสํารวจ

และผลิตปิโตรเลยีมตามสัมปทานให้มีกําหนดไม่เกนิยี่สิบปีนับแต่วันถัดจากวนัที่ได้รับสัมปทานการ

สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 



๒๒ 

 

มาตรา ๗๐  ผู้รับสัมปทานต้องคืนพ้ืนที่แปลงสํารวจแปลงหนึ่งๆ ต้องคืนพ้ืนที่ร้อยละ

ห้าสิบของพ้ืนที่แปลงสํารวจแปลงนั้น แต่ถ้าเป็นแปลงสํารวจที่กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติกําหนดว่าเป็น

แปลงสํารวจในทะเลที่มีนํ้าลึกเกินสองร้อยเมตรให้คืนพ้ืนที่ร้อยละสามสิบห้าของพ้ืนที่แปลงสํารวจ

แปลงนั้น  ทั้งน้ี เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันเริ่มระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียม 

เมื่อสิ้นระยะเวลาสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ต้องคืนพ้ืนที่ที่เหลือทั้งหมด 

เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณพ้ืนที่ที่ต้องคืนตามมาตรานี้ให้หักพ้ืนที่ผลิตออกจาก

พ้ืนที่แปลงสํารวจแปลงนั้นก่อนและการคืนพ้ืนที่ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไมป่ฏิบัติการให้ถกูต้องตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ

กําหนดพ้ืนที่ที่ต้องคืนแทนผู้รับสัมปทาน และเมื่อได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบแล้ว ให้ถอืว่าพ้ืนที่ที่

กําหนดนั้นเป็นพ้ืนที่ที่คืนตามมาตรานี้ 

 

มาตรา ๗๑ ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมซึ่งประสงค์จะรับสิทธิในการสํารวจและผลิต

ปิโตรเลียมจากรัฐ ต้องเขา้ประมูลเพ่ือยื่นข้อเสนอราคาและผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐ ภายในเวลา

ที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

การยื่นข้อเสนอราคาและผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐ ผู้เข้าประมูลต้องยื่นข้อเสนอ

แข่งขันโดยอยา่งน้อยต้องเสนอการจ่ายค่าภาคหลวงให้แก่รัฐในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า

ของผลผลิตในแต่ละปี และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในรูปผลผลิต 

หลักเกณฑ์และวิธกีารในการคํานวณผลผลิตค่าภาคหลวง ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๗๒  ให้ผู้รับสัมปทานดําเนินการโอนหุ้นของนิติบุคคลของตน  ให้บรรษัท

ตามสัดส่วนของการถือครองหุ้นตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือชดเชยเป็นค่าตอบแทนแก่

รัฐตามที่คณะกรรมการกาํหนด  

การเข้าถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บรรษัทมีสิทธใินการเข้าไปถอืหุ้นหรือร่วมทุน ได้ใน

กรณีที่ คณะกรรมการบรรษัทเห็นว่า การประกอบกจิการตามวรรคหนึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าในเชิง

พาณิชย์ โดย บรรษัทอาจเข้าไปถือหุ้นไดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคล

นั้น 

  

มาตรา ๗๓  ผู้รับสัมปทานมีสิทธิคืนพ้ืนที่แปลงสํารวจทั้งแปลงหรือบางส่วนในเวลา

ใดๆ ก็ได ้

พ้ืนที่ที่คืนตามวรรคหนึ่งแล้วให้นําไปหักออกจากพ้ืนที่ที่ต้องคืนตามมาตรา ๗๗ ได ้

ในการคืนพ้ืนที่แปลงสํารวจบางส่วนตามมาตรานี้ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กําหนดตามมาตรา ๖๔  วรรคสอง มาใช้บังคับ 

   

มาตรา ๗๔  ในระหว่างระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานจะผลิตปิโตรเลียม

ก็ได้ แต่ต้องแจ้งและแสดงจํานวนการผลิตต่อคณะกรรมการ 

  



๒๓ 

 

มาตรา ๗๕  ก่อนผลิตปิโตรเลียมจากที่ใดที่หน่ึงในแปลงสํารวจ ผู้รับสัมปทานต้อง

แสดงว่าได้พบหลุมปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์และได้กําหนดพ้ืนที่ผลิตถูกต้องแล้ว และเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วจึงจะผลิตปิโตรเลียมจากพ้ืนที่ผลิตนั้นได้ 

การกาํหนดสมรรถนะเชิงพาณิชย์ของหลุมปิโตรเลียมและการกาํหนดพ้ืนที่ผลิตให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาํหนด 

  

มาตรา ๗๖  เมื่อผู้รับสัมปทานได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ผลิตปิโตรเลียมใน

พ้ืนที่ผลิตตามมาตรา ๗๕ แล้ว ให้ผู้รับสัมปทานยื่นแผนการผลิตในรายละเอียดสําหรับพ้ืนที่ผลิต

ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกาํหนด  และผู้รับสัมปทานต้องเริ่มทํา

การผลิตปิโตรเลียมตามแผนภายในส่ีปีนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ถา้ผู้รับ

สัมปทานไม่เร่ิมทําการผลติปิโตรเลียมภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถอืว่าระยะเวลาผลิต

ปิโตรเลียมสําหรับพ้ืนที่ที่ได้กําหนดให้เป็นพ้ืนที่ผลิตนั้นส้ินสุดลง 

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาเร่ิมทําการผลิตปิโตรเลียม

ออกไปจากกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับสัมปทานแจ้งเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลให้

คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนส้ินสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าหกเดือน ถา้

คณะกรรมการเห็นว่าการที่ผู้รับสัมปทานไม่สามารถเร่ิมทําการผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ผลิตนั้นมิใช่

ความผิดของผู้รับสัมปทาน ให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเร่ิมทํา

การผลิตออกไปได้ตามที่เห็นสมควร แต่การอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเร่ิมทําการผลิตปิโตรเลียมให้

กระทําไดไ้ม่เกินคราวละหนึ่งปีและให้อนุญาตขยายได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง 

ตลอดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ผลิต ผู้รับสัมปทานจะต้องทบทวนแผนการ

ผลิตปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง แล้วแจ้งผลการทบทวนเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการทุกปี และถ้าผู้รับ

สัมปทานประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตปิโตรเลียมได้ 

 

มาตรา ๗๗  ถ้าผู้รับสัมปทานสํารวจและผลิตไม่สามารถแสดงว่าได้พบหลุม

ปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ในแปลงสํารวจแปลงใด หรือมไิด้กาํหนดพ้ืนที่ผลิตตามมาตรา 

๗๕  ให้ถอืว่าสัมปทานในส่วนที่เกี่ยวกับแปลงสํารวจแปลงนั้นส้ินอายุเมื่อส้ินระยะเวลาสํารวจ

ปิโตรเลียม 

  

มาตรา ๗๘  ผู้รับสัมปทานอาจรับนิติบุคคลอื่นเข้ารว่มประกอบกจิการปิโตรเลียมตาม

สัมปทานได้เมื่อได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ ในกรณีเช่นน้ีผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมแต่

ละรายต้องชําระผลผลิตค่าภาคหลวง ภาษีเงินได ้และผลตอบแทนอย่างอื่น และปฏิบัติตามข้อผูกพัน

ที่เกี่ยวกับการประกอบกจิการปิโตรเลียมในส่วนที่เป็นของตนและภายใต้เง่ือนไขข้อเสนอของการ

ประมูลที่ผู้รับสัมปทานได้เสนอและได้รับการคดัเลือก 

ผู้ร่วมประกอบกจิการปิโตรเลียมทุกรายต้องรับผิดรว่มกันและแทนกันในการปฏิบัติ

ตามสัมปทานและตามพระราชบัญญัตินี้  



๒๔ 

 

ในกรณีที่ผู้ร่วมประกอบกจิการปโิตรเลียมรายใดไม่ชําระภาษีเงินได้ที่ตนมีหน้าที่

ต้องเสีย ให้คณะกรรมการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร่วมประกอบกจิการปิโตรเลียมรายอื่นทุกรายทราบ 

และถ้ามิได้มกีารชําระภาษีเงินได้ดังกล่าวนั้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือ ให้ถือเป็นอีก

เหตุหนึ่งที่จะเพิกถอนสัมปทานได้ด้วย 

  

 มาตรา ๗๙   เมื่อมีเหตุที่จะเพิกถอนสัมปทานเกิดขึน้และเหตุนั้น คณะกรรมการเห็น

ว่าอาจแกไ้ขได ้ให้แจ้งเปน็หนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงเหตุนั้น และกําหนดให้ผู้รับสัมปทาน

แก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการกาํหนด ถ้าผู้รบัสัมปทานไม่สามารถแกไ้ขได้ภายในเวลาที่

กําหนดโดยมีเหตุอันสมควร ให้ขออนุญาตขยายเวลาออกไปได้เท่าทีจ่ําเป็นก่อนครบกาํหนดเวลา

นั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถา้คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีอํานาจขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน

ระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานขอขยาย ถา้ผู้รับสัมปทานไม่แก้ไขภายในเวลาที่กาํหนดหรือไม่สามารถ

แก้ไขภายในเวลาทีข่ยายออกไป ให้คณะกรรมการมีคําส่ังเพิกถอนสัมปทานโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่มีเหตุที่จะเพิกถอนสัมปทานเกิดขึ้นและเหตุนั้น คณะกรรมการเห็นว่าไม่

อาจแก้ไขได้ ให้คณะกรรมการมีคําส่ังเพิกถอนสัมปทานโดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 

คําส่ังเพิกถอนสัมปทานให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทาน

ได้รับคําส่ัง  

มาตรา ๘๐  ในกรณีที่รัฐมีความต้องการผลิตภัณฑป์โิตรเลียมเพ่ือประโยชน์ต่อความ

มั่นคงของชาติหรือเพ่ือดําเนินการตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  ให้คณะกรรมการพิจารณาส่ังให้

ผู้รับสัมปทานเร่งรัดการผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ที่ผู้รับสัมปทานได้รับสัมปทานก็ได้  โดยเสนอ

แผนการผลิตในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่กําหนดขึ้นเป็นการเฉพาะตามโครงสร้างของแหล่ง

ปิโตรเลียม 

ถ้าผู้รับสัมปทานไม่สามารถเจรจาทาํความตกลงกับคณะกรรมการได้ภายในสิบสอง

เดือนนับแต่วันทีผู่้รับสัมปทานได้รับขอ้เสนอจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการ

เห็นว่าการเร่งรัดการผลิตปิโตรเลียมดังกล่าวเป็นความจําเป็นแก่เศรษฐกจิของประเทศ ให้

คณะกรรมการแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้รับสัมปทานทราบว่า รัฐบาลจะเข้าใช้สิทธปิระกอบกจิการ

ปิโตรเลียมในพ้ืนที่น้ันด้วยความเส่ียงภัยแต่ฝ่ายเดียว 

เมื่อคณะกรรมการได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงการเข้าใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ให้

ถือว่าสิทธิตามสัมปทานของผู้รับสัมปทานเฉพาะในพ้ืนที่ที่ได้กําหนดขึ้นตามวรรคหน่ึงส้ินสุดลง และ

ให้บรรษัทเข้าประกอบกิจการปิโตรเลียมในพ้ืนที่ดังกล่าวได ้

ถ้าบรรษัทไม่เร่ิมต้นประกอบกิจการปโิตรเลียมอย่างจริงจังในพ้ืนที่ที่กําหนดขึ้นตาม

วรรคสองภายในระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่สิทธิตามสัมปทานของผู้รับสัมปทานนั้นส้ินสุดลงตาม

วรรคส่ี ผู้รับสัมปทานมีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการคืนสิทธิในพ้ืนที่ดังกล่าวให้แก่ตนโดยทําเป็น

หนังสือยื่นต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาหกเดอืนนับแต่วันที่ครบกําหนดสองปีดังกล่าว และใน

กรณีที่มีการคืนสิทธิในพ้ืนที่ ให้ขยายอายุสัมปทานของผู้รับสัมปทานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพ้ืนที่

นัน้ออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ บรรษัทได้เขา้ใช้สิทธิตามมาตรานี้ และบรรษัทมีสิทธิได้รับคืนเงินที่ได้

ลงทุนไปในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นจํานวนเท่าที่การลงทุนน้ันได้เกิดประโยชน์แก่ผู้รบัสัมปทาน 

 

 



๒๕ 

 

 

 

 

สว่นที ่๖ 

การแบง่ปนัผลผลติปโิตรเลยีมกบัรฐั 

__________ 

 

มาตรา ๘๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๑  เมื่อคณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีการประกวด

การให้ผลตอบแทนแก่รัฐแล้ว  ให้ดําเนินการเป็นรอบๆ โดยดําเนินการดังต่อไปนี้ (๑) การ

กําหนดจํานวนแปลงการผลิตปิโตรเลียมต้องมีอัตราส่วนจํานวนแปลงการผลติไม่เกินกว่าสามในส่ี

ส่วนของจํานวนผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมทั้งหมดที่คาดว่าจะเข้าประกวดการให้ผลตอบแทนแก่

รัฐ (๒) ในการเข้าประกวดผลตอบแทนตาม (๑)  ในแต่ละแปลงการผลิตปิโตรเลียม ต้องมีผู้แข่งขัน

ในการเสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐมากกว่าห้ารายขึ้นไป โดยให้ผู้ที่เสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐสูงสุด

เป็นผู้ได้รับสัญญาในระบบแบ่งปันผลผลิตของปริมาณปิโตรเลียม       

             

(๓) ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันตาม (๑) หรือ (๒) มีจํานวนน้อยกว่าทีก่ําหนดใน (๑) 

หรือ (๒)  ให้คณะกรรมการยกเลิกการประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐ และให้ประกาศให้มีการ

ประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐใหม่  ในกรณีที่เห็นสมควรอาจไม่จัดให้มีการประกวด

ผลตอบแทนแก่รัฐในกิจการปิโตรเลียมในรอบนั้นกไ็ด้(๔) เมือ่ดําเนินการ (๓) แล้ว  ไมไ่ด้ผู้เข้า

ประกวดผลตอบแทนเพราะเหตุที่จํานวนผู้เข้าแข่งขันตาม(๑)หรือ(๒) มีจํานวนน้อยกว่าทีก่ําหนดใน 

(๑) หรือ (๒) หรือไม่มีผู้เหมาะสม  ให้คณะกรรมการยกเลิกการประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐ 

แล้วให้ส่งให้บรรษัทดําเนินการด้วยการจา้งเอกชนผลิตปิโตรเลียมต่อไป   

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดผลตอบแทนแกร่ัฐสําหรับการแบ่งปันผลผลิตตามวรรค

หนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

มาตรา ๘๒  ผู้เข้าแข่งขันราคาต้องเป็นผู้มีคุณสมบติัเป็นผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม

ตามมาตรา  ๖๕  และต้องไม่มีหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวพนักัน หรือมีความเกี่ยวพันในทางธุรกิจต่อกันทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมของผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมรายอื่น   

มาตรา ๘๓  ให้คณะกรรมการกาํหนดข้อกาํหนดในการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐ

สําหรับการแบ่งปันผลผลติกับรัฐในแปลงการจัดหาปิโตรเลียมภายในราชอาณาจกัร ซึ่งอย่างน้อย

ต้องมขี้อกําหนด ดังต่อไปนี ้

(๑) การเสนอผลตอบแทนแก่รัฐด้วยวิธีการทําสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐ 

(๒) ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลยีมตกเป็นภาระของผู้ยื่น

ข้อเสนอที่เข้าประกวดผลตอบแทนแก่รัฐที่จะได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐ  

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอแบ่งปันผลผลิตรวมของปิโตรเลียม ให้แบ่งแก่ บรรษัท ใน

อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าของปิโตรเลียมทุกประเภททั้งหมดที่ผลิตได้จากแปลงผลิต ทั้งนี้ 

ต้องเป็นไปตามอัตราส่วนของประเภทปิโตรเลียมตามตารางแสดงส่วนแบ่งขั้นตํ่าของระบบแบ่งปัน



๒๖ 

 

ผลิตเพ่ือใช้ในการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐ หมายเลข ๑ และตารางแสดงส่วนแบ่งเพ่ิมเติมแปรผัน

ตามราคาปิโตรเลียม หมายเลข ๒ แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) อายุของสัญญาซึ่งจะมีอายุไม่เกินยี่สิบปี  

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผูกพันชําระเงินบํารุงการวิจัยให้แก่ บรรษัทในอัตรารอ้ยละ

ศูนย์จุดห้าของจาํนวนรวมแห่งส่วนของผลผลิตรวม และส่วนแบ่งของปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไรของ

ผู้ได้รับสัญญาตาม (๓) ตามวิธีการและเวลาทีจ่ะไดก้ําหนดโดยบรรษัท แต่ทั้งนี้ การชําระเงิน

ดังกล่าวจะหักจากผลผลิตมิได้  

(๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอหลักการ รูปแบบ และวิธกีารรับฟังความคิดเห็นและการ

เปิดโอกาสอย่างแท้จริงจากประชาชนและชุมชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงรวมถึงผู้เชียวชาญหรือ

นักวิชาการที่ประชาชนหรือชุมชนผู้ได้รับผลเสียหายให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งมาตรการที่จะ

เยียวยาและแกไ้ขผลเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการผลิตทันทีที่เกิดความเสียหายขึ้น  โดยใน

มาตรการในการเยียวยาและแก้ไขผลเสียหายดังกลา่วต้องมีการประกันภัยอันเกิดจากการผลิตใน

รูปแบบที่เป็นเงินหรือผลประโยชน์ที่เพียงพอ 

 

   มาตรา ๘๔  เมื่อผู้รับสัญญาตามมาตรา ๘๓  แล้ว ให้ดําเนินการผลิตปิโตรเลียมทันที 

ผู้รับสัญญาที่ไม่ดําเนินการผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาภายในสองปี ให้ถอืว่าสัญญาการแบ่งปัน

ผลผลิตกับรัฐส้ินสุดลงและให้ดําเนินการเปิดการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐตามที่วิธีการทีก่ําหนดใน

หมวดนี ้

  

มาตรา ๘๕  ในกรณีที่รัฐมีความต้องการผลิตภัณฑป์ิโตรเลียมเพ่ือประโยชน์ต่อความ

มั่นคงของชาติในการป้องกันประเทศในภาวะสงครามหรือการรบ  ให้คณะกรรมการพิจารณาส่ังให้

ผู้รับสัญญาตามมาตรา ๘๓  เร่งรัดการผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ที่ผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมที่ได้รับ

สัญญาตามมาตรา ๘๓  กไ็ด้ โดยเสนอแผนการผลติในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่กําหนดขึ้นเป็นการ

เฉพาะตามโครงสร้างของแหล่งปิโตรเลียม 

ถ้าผู้รับสัญญาตามมาตรา ๘๓ ไม่สามารถเจรจาทําความตกลงกับคณะกรรมการได้

ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  และคณะกรรมการเห็นว่าการเร่งรัดการผลิตปิโตรเลียม

ดังกล่าวเป็นความจําเป็นแก่การปอ้งกันประเทศ ให้คณะกรรมการแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้รับสัญญาตาม

มาตรา ๘๓  ทราบว่า รัฐบาลจะเข้าใช้สิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมในพ้ืนที่น้ันด้วยความเส่ียงภัย

แต่ฝ่ายเดียว 

เมื่อคณะกรรมการได้แจ้งให้ผู้รับสัญญาตามมาตรา ๘๓ ทราบถึงการเข้าใช้สิทธิ

ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสิทธิตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐของผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ได้รับ

สัญญาตามมาตรา ๘๓ เฉพาะในพ้ืนที่ที่ได้กําหนดขึน้ตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลง และให้บรรษัทเข้า

ประกอบกจิการปิโตรเลียมในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ 

เมื่อภาวะสงครามหรือการรบสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการคืนสิทธิในพ้ืนที่ดังกลา่ว

ให้แก่ ผู้รับสัญญาตามมาตรา ๘๓ เดิม และให้ขยายอายุสิทธิตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐเฉพาะ

ในส่วนที่เกี่ยวกับพ้ืนที่น้ันออกไปเท่ากับระยะเวลาที่บรรษัทได้เข้าใช้สิทธิตามมาตรานี้ และบรรษัทมี

สิทธิได้รับคืนเงินที่ได้ลงทุนไปในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นจํานวนเท่าที่การลงทุนน้ันได้เกิดประโยชน์แก่

ผู้รับสัญญาตามมาตรา ๘๓ เดิม 

 



๒๗ 

 

 

 

สว่นที ่๗ 

การจา้งเอกชนใหผ้ลิตปโิตรเลยีม 

__________ 

    

มาตรา ๘๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒  เมือ่คณะกรรมการเห็นควรให้มีการจา้งเอกชน

ให้ผลิตปิโตรเลียม ให้คณะกรรมการกาํหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑก์ารประกวดราคา แล้วให้

คณะกรรมการและบรรษัทดําเนินการประกวดเป็นรอบๆ ดําเนินการดังต่อไปนี้  

   (๑) ให้คณะกรรมการกาํหนดจํานวนแปลงการผลิตปิโตรเลียมที่คาดว่าจะเขา้

ประกวดราคา ในการรับจา้งผลิตปิโตรเลียม และให้บรรษัทดําเนินการตาม (๒) ต่อไป 

(๒) ในการเข้าประกวดราคาในแต่ละแปลงการผลิตปิโตรเลียม ต้องมีผู้แข่งขันใน

การเสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐมากกวา่สามรายขึ้นไป  โดยให้ผู้ที่เสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐสูงสุด

เป็นผู้ได้รับสัญญาในระบบการจา้งเอกชนให้ผลิตปโิตรเลียม        

(๓) ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันตาม (๒) มีจํานวนน้อยกว่าที่กาํหนดใน (๒) ให้บรรษัท

ยกเลิกการประกวดราคา และให้ประกาศให้มีการประกวดราคาใหม่    

            (๔) เมื่อดาํเนินการ (๓) แล้ว  ไม่ได้ผู้เขา้ประกวดราคาเพราะเหตุที่จํานวนผู้เข้า

แข่งขันตาม (๑) หรือ (๒)  มีจํานวนน้อยกว่าที่กาํหนดใน (๑) หรือ (๒) หรือไม่มีผู้เหมาะสม ให้ 

บรรษัทดําเนินการด้วยการจ้างหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายหนึ่งรายใดเข้าทําการ

รับจ้างผลิตปิโตรเลียมต่อไป   

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการประกวดราคาสําหรับการผลิตปิโตรเลียม ตลอดจนการ

จ้างหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือเอกชนทําการผลิตปิโตรเลียมตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๘๗  ผู้เข้าแข่งขันประกวดราคาตามมาตรา ๘๖  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้

ประกอบกจิการปิโตรเลียมตามมาตรา  ๖๕  นั้น และต้องไม่มีหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวพันกัน หรือมีความ

เกี่ยวพันในทางธุรกิจต่อกนัทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมรายอื่น   

มาตรา ๘๘  กรณีที่เป็นการจัดหาปิโตรเลียมภายในราชอาณาจักรด้วยวิธีการทํา

สัญญาจ้างผลิตปิโตรเลียม สัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีข้อกําหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) การลงทุนและจํานวนทุนของบรรษัทปิโตรเลียมไทยในแปลงการผลิตปิโตรเลียม 

และจํานวนการผลิตที่ผู้รบัจ้างรับประกันการได้ประโยชน์สูงสุดในการผลิตปิโตรเลียมและประโยชน์

ตํ่าสุด และการคาดการณใ์นแต่ละช่วงการผลิต 

(๒) การรายงาน การตรวจสอบ ปริมาณ ชนิด และประเภทของปิโตรเลียมและ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่ทําการผลิตไดใ้นแต่ละวัน  

(๓) การเก็บรักษาและการขนส่งจากแปลงการผลิตปิโตรเลียมมายังคลังจัดเก็บของ

บรรษัท   



๒๘ 

 

(๔) เพ่ือวัตถุประสงค์ของการจัดหาปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ได้รับสัญญา

ต้องได้รับค่าจ้างเป็นเงินหรือผลผลิตของปิโตรเลียมหรือทรัพยากรอื่นเป็นจํานวนตามวิธีการและ

เวลาที่จะกําหนดในสัญญา 

(๕) อายุของสัญญาซึ่งจะมีอายุไม่เกินยี่สิบปี  

(๖) จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ผู้ได้รับสัญญาต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรับจ้างประกอบ

กิจการปิโตรเลียมตามสัญญาในฐานะข้อผกูพันขั้นตํ่าและขั้นสูง ตามที่ตกลงกันระหว่างบรรษัทและ

ผู้ได้รับสัญญา 

 

   มาตรา ๘๙  เมื่อผู้รับจ้างผลิตที่ได้รับสัญญาตามมาตรา ๘๘ แล้ว ให้ดําเนินการผลิต

ปิโตรเลียมตามสัญญาที่รับจ้างทันที ผู้รับจา้งที่ไม่ดาํเนินการผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาภายในสอง

ปี ให้ถือวา่สัญญาการจา้งส้ินสุดลงและให้ดําเนินการเปิดการประมูลเงื่อนไข เทคนิค และราคาใหม่

ตามวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้ 

   ในกรณีที่มีความเสียหายจากการไมป่ฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ บรรษัทรายงานความ

เสียหายและค่าความเสียหายต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบกับรายงาน

ดังกล่าวแล้ว ให้ บรรษัทดาํเนินการฟ้องค่าเสียหายเป็นคดีต่อไป 

   การฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง และการเรียกค่าเสียหายตามมาตรานี้ 

ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

 

 

หมวด ๓ 

การเกบ็รกัษาและขนสง่ปโิตรเลยีม 

__________ 

 

มาตรา ๙๐ ผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิเก็บรักษาและมี

สิทธขินส่งปิโตรเลียม เพ่ือทําการจัดจําหน่ายตามทีก่ําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

การเก็บรกัษาและการขนส่งปิโตรเลียมให้เป็นไปตามข้อกําหนดในสัมปทาน สัญญา

การแบ่งปันผลผลิตกับรัฐ และสัญญาการจ้างผลิตปโิตรเลียม 

มาตรา ๙๑  ในกรณีจําเปน็เพ่ือป้องกันอันตรายเป็นการด่วน พนักงานเจา้หน้าที่หรือ

ผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมซึ่งรับสัมปทานหรือสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจผา่นหรือเข้า

ไปในที่ดินหรือสถานที่ของบุคคลใดเพ่ือ ตรวจ ซอ่มแซม หรือแก้ไขท่อส่งปิโตรเลียมในเวลาใดๆ ได้ 

แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินหรือสถานที่น้ันทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได ้

ถ้าการผ่านหรือเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหาย เจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอื่นใดในที่ดินหรือสถานที่น้ันมีสิทธิเรียก

ค่าเสียหายจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้รับสิทธิประกอบกจิการปิโตรเลียมจากรัฐ และถา้ไม่สามารถ

ตกลงกันถึงจํานวนคา่เสียหายได้ ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือพิจารณาวินจิฉัยต่อไป  

 

 



๒๙ 

 

หมวด ๔ 

การขายและจาํหนา่ยปโิตรเลยีม 

__________ 

 

มาตรา ๙๒  ภายใต้บังคับหมวดนี้ การขายและจําหน่ายปิโตรเลียมที่เกิดจากการ

จัดหาภายในราชอาณาจกัรตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมที่ผูป้ระกอบกจิการ

ปิโตรเลียมผู้รับสิทธิประกอบกิจการปโิตรเลียมจากรัฐผลิตได้รับจากการได้รบัสัมปทาน หรือที่ผลิต

ได้จากการแบ่งปันผลผลติจากรัฐในส่วนที่เป็นของผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียม ผู้ได้รับสัญญาการ

แบ่งปันผลผลิตจากรัฐ หรอืปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากการจา้งเอกชนให้ผลิตปิโตรเลียมที่ผู้ประกอบ

กิจการปิโตรเลียมได้รับเปน็ค่าจ้าง ให้จําหน่ายให้แก่ บรรษัทในราคาและปรมิาณที่คณะกรรมการ

กําหนดโดยคาํนึงถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ณ แหล่งผลิต ประกอบค่าบริหารจัดการที่เป็นสากล 

และปริมาณการใช้ปิโตรเลียมภายในราชอาณาจักร 

การจาํหน่ายปิโตรเลียมที่เหลือและผลิตได้เกินจํานวนจากการจาํหน่ายแก่ บรรษัท

ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบกิจการปโิตรเลียมมีสิทธิขายและจําหน่ายได้ตามที่เห็นสมควร  

   

มาตรา ๙๓  ในกรณีที่มีความจําเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือเพ่ือให้มี

ปิโตรเลียมเพียงพอกับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักร ให้คณะรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการมีอาํนาจประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมที่ผู้ได้รับสัญญาการประกอบกิจการปิโตรเลียม

ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้รับในส่วนของตนตามที่เหลือจากการจําหน่ายให้ บรรษัท ตามมาตรา ๙๒ 

ทั้งหมด   หรือบางส่วนออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามส่งไป ณ ที่ใดเป็นการช่ัวคราวได้ 

การประกาศตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

 

มาตรา ๙๔  การประกอบกิจการปิโตรเลียมในธุรกจิค้าและจาํหน่ายปลีกให้แก่สถานี

บริการนํ้ามันหรือกา๊ซธรรมชาติ ให้คณะกรรมการกาํหนดราคาค่าการตลาดหรือค่าใช้จา่ยในการ

ประกอบการตามสภาพของค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในประเทศและเป็นไปตาม

กลไกการค้าเสรี  

 

 

มาตรา ๙๕  ห้ามมิให้ผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดกระทําการ

ในลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดหรือรักษาระดบัราคาซื้อหรือขายน้ํามันเช้ือเพลิงหรือก๊าซหรือค่า

การตลาดหรือค่าบริการเกี่ยวกับน้าํมันเช้ือเพลิงหรือก๊าซอย่างไม่เป็นธรรม 

(๒) กําหนดเง่ือนไขในลกัษณะที่เป็นการบังคับโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างไม่

เป็นธรรม ให้ผู้ประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็นลูกคา้ของตนต้องจํากัดการบริการ การผลิต การซื้อ หรือการ

จําหน่าย น้ํามันเช้ือเพลิงหรือก๊าซหรือต้องจํากัดโอกาสในการเลือกซือ้หรือขายน้ํามันเช้ือเพลิงหรือ

ก๊าซ การได้รับหรือให้บรกิาร หรือในการจดัหาสินเช่ือจากผู้ประกอบธุรกจิอืน่ 

(๓) ระงับ ลด หรือจํากัดการบริการ การผลิต การซือ้ การจําหน่าย การส่งมอบ การ

นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทําลายหรือทาํให้เสียหายซึ่งปิโตรเลียม 

น้ํามันเช้ือเพลิงหรือก๊าซเพ่ือลดปริมาณให้ตํ่ากวา่ความต้องการของตลาด 



๓๐ 

 

(๔) แทรกแซงการประกอบกิจการปิโตรเลียม หรือธรุกิจน้ํามันเช้ือเพลิงหรือก๊าซของ

ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

  

มาตรา ๙๖  ห้ามมิให้ผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมกระทําการรวมธุรกิจการประกอบ

กิจการปิโตรเลียมหรือการค้าหรือจําหน่ายน้ํามันเช้ือเพลิงหรือก๊าซอันอาจกอ่ให้เกิดการผกูขาดหรือ

ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

การประกาศกําหนดของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้ระบุว่าให้บังคับแก่การรวม

ธุรกิจที่มีผลให้มีส่วนแบ่งตลาด ยอดเงินขาย จํานวนทุน จํานวนหุ้น หรือจํานวนสินทรัพย์ไม่น้อย

กว่าจาํนวนเท่าใด 

การรวมธุรกิจการประกอบกิจการปิโตรเลียมหรือการค้าหรือจาํหน่ายน้ํามันและ

เช้ือเพลิงตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง 

(๑) การที่ผู้ผลิตรวมกับผูผ้ลิต ผู้จําหน่ายรวมกับผูจ้าํหน่าย ผู้ผลิตรวมกับผู้จาํหน่าย 

หรือผู้บริการรวมกับผูบ้ริการ อันจะมีผลให้สถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และธุรกิจหนึ่งส้ินสุดลงหรือ

เกิดเป็นธุรกิจใหม่ขึ้น 

(๒) การเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่นเพ่ือควบคุมนโยบายการ

บริหารธุรกิจ การอํานวยการ หรือการจัดการ 

(๓) การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่นเพ่ือควบคุมนโยบายการ

บริหารธุรกิจ การอํานวยการ หรือการจัดการ 

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ผู้ประกอบธุรกิจยืน่คําขอต่อคณะกรรมการ 

  

มาตรา ๙๗  ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกบัผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระทําการใดๆ 

อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจาํกัดการแข่งขันในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่ง หรือ

บริการใดบริการหนึ่งในลกัษณะทําความตกลงร่วมกันเพ่ือเข้าครอบครองตลาดหรือควบคุมตลาด 

หรือกําหนดปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะผลิต ซื้อ จําหน่าย หรือ

บริการ เพ่ือจาํกัดปริมาณให้ตํ่ากว่าความต้องการของตลาด หรือกําหนดเง่ือนไขหรือวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการซื้อหรือการจาํหน่ายสินค้าหรือการบรกิาร เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันหรือตามที่ตก

ลงกัน 

  

มาตรา ๙๘  ห้ามมิให้ผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมกระทําการใด ๆ อันมิใช่การ

แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  และมีผลเป็นการทําลาย ทาํให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจํากัด

การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมอื่น  หรือเพ่ือมิให้ผู้อื่นประกอบธุรกจิกจิการ

ปิโตรเลียม  หรือต้องล้มเลิกการประกอบธุรกจิกจิการปิโตรเลียม   

 

มาตรา ๙๙  ให้คณะกรรมการมีอํานาจส่ังเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกจิกจิการ

ปิโตรเลียมซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดเกินกว่าจํานวนท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 



๓๑ 

 

ระงับ หยุด หรือเปลี่ยนแปลงมีส่วนแบ่งตลาด ในการน้ีคณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เง่ือนไข และระยะเวลาในการปฏิบัติไว้ด้วยกไ็ด้ 

  

มาตรา ๑๐๐ เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันการประกอบกิจการปโิตรเลียมให้เป็นไป

ตามหลักการที่กาํหนดในมาตรา ๑๖ ให้อํานาจของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าและอาํนาจ

ของสํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคา้ พ.ศ. 

๒๕๔๒ เป็นอาํนาจของคณะกรรมการและกรมธุรกจิพลังงาน และให้มีอํานาจดําเนินงานปฏิบัติการ

และแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   

 

หมวด ๕ 

คา่ภาคหลวง 

__________ 

  

มาตรา ๑๐๑ ให้ผู้รับสิทธิประกอบกจิการปิโตรเลียมจากรัฐต้องเสียค่าภาคหลวง

สําหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจําหน่าย ตามอัตราที่คณะกรรมการกาํหนดในหมวดนี้หรือตามที่ผู้น้ัน

ได้ยื่นข้อเสนอสําหรับการประมูลเพ่ือให้ได้สิทธิตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  

การเผากา๊ซธรรมชาติที่จําเป็นต้องเผาทิ้งตามวรรคหน่ึง ให้มีจํานวนและปริมาณไม่

เกินที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับในส่วนที่เกินกว่าที่กําหนดให้คิดเป็นส่วนที่ถูกกาํหนดให้เป็นค่า

ความสูญเสียจากมูลคา่ผลผลิตที่รัฐสูญเสียไปตามราคาตลาด และให้คํานวณเป็นส่วนหนึ่งของ

ค่าภาคหลวงจากผู้รับสัมปทานหรือผู้รับสัญญาในระบบแบ่งปันผลผลิต 

มาตรา ๑๐๒  ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็นปริมาณปิโตรเลียมตามสัดส่วน

ของผลผลิตปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้ในแต่ละแปลงสํารวจ 

  

มาตรา ๑๐๓ การคํานวณผลผลิตปิโตรเลียมเป็นค่าภาคหลวง ให้ผู้รับสัมปทานแจ้ง

จํานวนท่ีผลิตได้ในแต่และวันให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเพ่ือใช้เป็นการคํานวณการจ่ายผลผลิต

ปิโตรเลียมที่ต้องชําระเป็นรายเดือน ให้ชําระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาและตามวิธีการที่ 

และสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนดพร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงตามที่

คณะกรรมการกําหนดโดยแสดงรายการครบถ้วนตามแบบนั้นและยื่นเอกสารประกอบตามที่

คณะกรรมการกําหนดด้วย 

มาตรา ๑๐๔  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประเมินผลผลิต

ปิโตรเลียมที่เป็นค่าภาคหลวงและปริมาณปิโตรเลียมเพ่ิมตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ 

(๑) ผู้รับสัมปทานมิได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงภายในเวลาที่กาํหนด 

(๒) ผู้รับสัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงไว้ไม่ถกูต้องหรือมี

ข้อผิดพลาดทําให้จํานวนค่าภาคหลวงที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป 

(๓) ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของอธบิดีหรือของคณะกรรมการหรือไม่

ตอบคําถามของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตรวจสอบค่าภาคหลวงโดยไม่มเีหตุอันสมควร หรือไม่

สามารถแสดงหลักฐานในการคํานวณผลผลิตปิโตรเลียมเป็นค่าภาคหลวง 

  



๓๒ 

 

มาตรา ๑๐๕   เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให้คณะกรรมการมี

อํานาจกําหนดหลักเกณฑก์ารปฏิบัติงานของอธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี ้

(๑) จัดทํารายการลงในแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงที่เห็นว่าถูกต้องเมื่อมิได้มี

การยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวง 

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมรายการในแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงหรือในเอกสารที่ยื่น

ประกอบแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงเพ่ือให้ถูกต้อง 

 เมื่อได้ดาํเนินการแล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

มาตรา ๑๐๖  ให้การดาํเนินการตามมาตรา ๑๐๔ หรอืมาตรา ๑๐๕ อธิบดีหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจ 

(๑) ออกหนังสือเรียกผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐหรือบุคคลซึ่ง

เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา 

(๒) ออกคาํส่ังให้ผู้รับสิทธิประกอบกจิการปิโตรเลียมจากรัฐหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง

ตอบคําถามเป็นหนังสือส่งบัญชี หลักฐาน รายงาน หรือเอกสารอื่นอันควรแกก่รณีมาตรวจสอบไต่

สวน 

ทั้งน้ี ต้องให้เวลาแก่ผู้รับหนังสือหรือคําส่ังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือ

หรือคําส่ังน้ัน 

 

มาตรา ๑๐๗   เมื่ออธิบดีได้ประเมินค่าภาคหลวงแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณา เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แจ้งผลการประเมินเป็นหนังสือไปยังผู้รับสิทธิประกอบ

กิจการปิโตรเลียมจากรัฐพร้อมกับกําหนดเวลาให้ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปโิตรเลียมจากรัฐชําระ

ค่าภาคหลวงตามที่ประเมินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินของอธิบดี 

ถ้าผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐไม่พอใจในผลการประเมินตามวรรค

หนึ่งของอธิบดี ให้ผู้รับสิทธิประกอบกจิการปิโตรเลียมจากรัฐมีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือให้

กําหนดค่าภาคหลวงใหม่ได้ แต่ต้องฟ้องขอภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ผลการประเมิน 

  

มาตรา ๑๐๘   ถ้าผู้รับสัมปทานมิได้ชําระค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมภายในเวลาที่

อธิบดีกาํหนดตามมาตรา ๑๐๗ หรือชําระค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมขาดจากจํานวนท่ีต้องเสีย 

ผู้รับสัมปทานต้องชําระค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมจนครบจํานวน และให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละสอง

ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของมูลค่าปิโตรเลียมที่ต้องชําระเป็นค่าภาคหลวงหรือที่ชําระขาด แล้วแต่

กรณ ี

การคํานวณมูลค่าของปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งให้ถือราคาตลาดในเวลาที่ต้องเสีย

ค่าภาคหลวง  

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

 

หมวด ๖ 

กองทนุอนรุกัษท์รพัยากรปโิตรเลยีม 

___________ 

 

  มาตรา ๑๐๙ ให้จัดต้ังกองทุนอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมขึ้นในบรรษัทเพ่ือ

ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบสวัสดิการต่างๆ  ที่จดัให้แก่ประชาชน ประกอบด้วยเงินและ

ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดิน 

(๓) เงินปันส่วนจากกําไรของบรรษัท 

(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพ่ือสมทบกองทนุ 

(๕) ดอกผลหรือรายไดอ้ื่น 

(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน 

เงินปันส่วนกําไรตาม (๓) ให้มีสัดส่วนจากกําไรไม่น้อยกวา่ร้อยละสามสิบของผล

กําไรสุทธิในการประกอบการของบรรษัท 

การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๔) ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกาํหนดที่กําหนดทิศ

ทางการดาํเนินการของคณะกรรมการหรือบรรษัท หรือนโยบายการบริหารปโิตรเลียมตาม

พระราชบัญญัตินี ้และต้องมิใช่เป็นการรับเงินหรือทรัพย์สินจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ 

  

มาตรา ๑๑๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าที่บริหารกองทุน ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการบริหารบรรษัท  ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้เช่ียวชาญทาง

การเงินการบัญชีสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านกฎหมายหน่ึงคน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการสาธารณสุขหน 

และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

ให้นําความในมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับแกก่รรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิดว้ย โดย

อนุโลม 

การแต่งต้ัง วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิตาม

วรรคหน่ึงให้เป็นไปตามมาตรา ระเบียบที่คณะกรรมการกาํหนด 

  

มาตรา ๑๑๑ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้กระทําได้หรือคํานึงถึงกิจกรรมที่มีลกัษณะ 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) การให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน คนยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส เพ่ือการได้รับ

การศึกษาอยา่งมีคุณภาพและทั่วถึง  



๓๔ 

 

                     (๒) การจดัระบบสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลของรัฐให้คนยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส เพ่ิมเติม เฉพาะในส่วนที่ไม่สามารถได้รับจาก

ระบบสาธารณสุขของรัฐ 

                     (๓) กิจกรรมที่มีลักษณะการดาํเนินงานที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิต สวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ประชาชน 

                     (๔) กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน หรือองค์กร

ภาคประชาสังคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ รักษา อนุรักษ์ 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

                     (๕) กิจกรรมเพ่ือการบําบัดหรือการแก้ไขปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการ

ประกอบกจิการพลังงาน 

                     (๖) กิจกรรมอื่นที่อยู่ขอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ตามที่คณะกรรมการ

กองทุนเห็นสมควร 

  

มาตรา ๑๑๒  เงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐๙  ให้ส่งเข้ากองทุน โดยไม่ต้องนําส่ง

คลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

  

                    มาตรา ๑๑๓  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนได้มาตามมาตรา ๑๐๙ โดยมีผู้มอบให้

หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของกองทุน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็น

กรรมสิทธิ์ของกองทุน 

  

                    มาตรา ๑๑๔ ทรัพย์สินของกองทุนไม่อยู่ในความรับผดิแห่งการบังคับคดี และบุคคล

ใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของกองทุนมิได้ 

  

                    มาตรา ๑๑๕ การจัดทําบัญชีเพ่ือแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน การสอบ

บัญชี การจัดทาํงบการเงินและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบญัชีสําหรับกองทุน  

  

                    มาตรา ๑๑๖ ให้จัดทํารายงานการรบัและการใช้จา่ยเงินของกองทุนเสนอต่อ

คณะกรรมการ และคณะรัฐมนตรีเม่ือส้ินปีงบประมาณทุกปี เมื่อนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้

ประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วจึงนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 

 

 

หมวด ๗ 

บทกาํหนดโทษ 

__________ 

 

มาตรา ๑๑๗  ผู้ใดฝา่ฝืนมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่

เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  



๓๕ 

 

                    มาตรา ๑๑๘  ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษ

ปรับต้ังห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท 

  

                    มาตรา ๑๑๙  ผู้ใดรู้วา่ตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการตาม

มาตรา ๒๗ หรือกรรมการบรรษัท หรือกรรมการบริหารบรรษัท หรือกรรมการผู้จัดการ แต่เข้ารับ

การเสนอชื่อหรือยินยอมให้ตนได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กรรมการ

บรรษัท กรรมการบริหารบรรษัท หรือกรรมการผูจ้ดัการ ต้องระวางโทษจําคกุต้ังแต่ห้าปีแต่ไม่เกิน

เจ็ดปี หรือปรับต้ังแต่ห้าแสนบาทแต่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 

  

         มาตรา ๑๒๐  ผู้ใดผลิตปิโตรเลียมโดยมิได้รับสิทธิจัดหาปิโตรเลียมจากรัฐ ต้องระวาง

โทษจําคกุไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

  

                   มาตรา ๑๒๑  ผู้รับสิทธิประกอบกจิการปิโตรเลียมจากรัฐผู้ใดไมย่ื่นแผนการผลิต

ปิโตรเลียมตามที่กําหนดในมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละห้า

พันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบติัให้ถูกต้อง 

  

                  มาตรา ๑๒๒  ผู้ใดแจ้งขอ้ความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคาํถามด้วยถ้อยคําอัน

เป็นเท็จ นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรอืพยายามหลีกเลี่ยง

การแจ้งขอ้มูลแสดงว่าไดพ้บหลุมปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ หรือการเสียค่าภาคหลวงหรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ต้องระวางโทษจําคกุต้ังแต่สามปีถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่สามแสนบาท

ถึงห้าแสนบาท 

 

มาตรา ๑๒๓  บรรดาปิโตรเลียม เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล

ใดๆ ที่บคุคลได้มา ได้ใช้ในการกระทําความผิด หรอืไดใ้ช้เป็นอุปกรณใ์ห้ไดร้ับผลในการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งส้ิน ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่  

 

 

บทเฉพาะกาล 

   

                  มาตรา ๑๒๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๓๓  ให้บรรดา

สัมปทานหรือสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานให้สํารวจหรือผลิตปิโตรเลียม และการ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่ยังคงอยู่ในอายุของ

สัมปทาน ให้ยังคงใช้ได้อยู่ต่อไปจนกว่าจะครบกําหนดอายุของสัมปทาน  

 

        มาตรา ๑๒๕  ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีบรรษัท  ให้กรมธนารักษ์ทาํหน้าที่บรรษัทและ

ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม ทําหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทและคณะ

กรรมการบริหารบรรษัทเป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะมีการจัดต้ังบรรษัท คณะกรรมการบรรษัท และ



๓๖ 

 

คณะกรรมการบริหารบรรษัทตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใช้บังคับ 

                 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม” 

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานผู้แทนกรมพลังงานทหาร ผู้แทนกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

ผู้แทนสภาทนายความ ผูแ้ทนสภาวิศวกร ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)  

ผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาการบังคบัใช้พระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ในสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ  ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค  ผู้แทนสหพันธ์องค์กรเพ่ือผู้บริโภค ผู้แทนเครือข่ายประชาชน

ต่อต้านคอรัปช่ัน (คปต.) ผู้แทนมูลนิธิสุขภาวะ ผู้แทนมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะ

รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ด้านพลังงาน 

ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงินการธนาคาร ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

จํานวนห้าคน  

                 ให้อธิบดกีรมธนารักษ์เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ทําหน้าที่กรรมการผูจ้ัดการ 

บรรษัทตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการจัดต้ังบรรษัทและดําเนินการสรรหาและแต่งต้ัง

กรรมการผู้จัดการบรรษัทตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ให้นําความในมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับแกค่ณะกรรมการตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการบริหารกิจการ

ปิโตรเลียมดําเนินการจัดให้มีการประมวลผลข้อมูลการสํารวจปิโตรเลียมทั่วราชอาณาจกัรเพ่ือ

ประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ไม่มีขอ้มูลเพียงพอต่อการจัดหา

ปิโตรเลียมให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดให้มีการสํารวจปิโตรเลียมเพ่ิมเติมตามวิธีการที่กําหนด

ในพระราชบัญญัตินี้ 

 ต้นทุนในการสํารวจและประมวลผลตามมาตรานี้ ให้รวมเป็นต้นทุนในแปลงปิโตรเลียม

นั้นในส่วนที่รัฐได้ใช้ไปเพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาทรัพยากรปิโตรเลียม และให้นําไปรวมเป็น

มูลค่าของปิโตรเลียมเพ่ิมเติมจากที่รัฐจะได้รับจากผลผลิตในแปลงผลิตปิโตรเลียมนั้นเมื่อได้ทําการ

ผลิตปิโตรเลยีมแล้ว 

 หลักเกณฑ์และวิธกีารคิดมูลค่าของปิโตรเลียมเพ่ิมเติมทีรัฐจะได้รับตามวรรคสอง ให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมกําหนด  

  

           มาตรา ๑๒๗  ให้คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมตามมาตรา ๑๒๕ 

ดําเนินการให้มีการจัดหาผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมในแปลงสํารวจหมายเลขบี ๑๐ หมายเลขบี 

๑๑ หมายเลขบี ๑๒ และหมายเลขบี ๑๓ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและข้างเคียง แปลงสํารวจ

หมายเลขบี ๑๕ หมายเลขบี ๑๖ และหมายเลขบี ๑๗  ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชก่อนที่จะครบ

กําหนดอายุสัมปทานลงในวันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  และในแปลงสํารวจ หมายเลข จี ๓/๕๗ 

หมายเลข จี ๔/๕๗ หมายเลข จี ๕/๕๗เอ หมายเลข จี ๕/๕๗บี และหมายเลข จี ๖/๕๗ กอ่นที่ครบ

กําหนดอายุสัมปทานจะหมดอายุลงในวันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวนัที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๖  ตามลําดับ โดยดําเนินการเป็นการล่วงหน้า ทั้งน้ี ภายในสามเดือนนับจากวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ใช้วิธีการให้เอกชนเข้าทําสัญญาการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม

กับรัฐตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยมีหลักเกณฑ์พ้ืนฐานดังนี้ 



๓๗ 

 

                     (๑) กําหนดให้มีการประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐโดยดําเนินการเป็นรายแปลง 

            (๒) ผู้ประกอบกจิการปิโตรเลียมทั้งหมดที่คาดว่าจะเข้าประกวดการให้ผลตอบแทน

แก่รัฐต้องมีจํานวนผู้เข้าประกวดเกินกว่าส่ีส่วนต่อจาํนวนแปลงการผลิตปิโตรเลียมสามส่วน  

                

(๓) ในการเข้าประกวดผลตอบแทนตามในแต่ละแปลงการผลิตปิโตรเลียม ต้องมีผู้

แข่งขันในการเสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐมากกว่าห้ารายขึ้นไป โดยให้ผู้ที่เสนอผลตอบแทนให้แก่

รัฐสูงสุดเป็นผู้ได้รับสัญญาในระบบแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐ     

                    

                     (๔) ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันตาม(๒)หรือ(๓) มีจํานวนน้อยกว่าที่กําหนดใน(๒) ให้

คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมยกเลิกการประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐ และให้

ประกาศให้มีการประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐใหม่ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยกเลิกกี่ประกวด

ให้ผลตอบแทนแก่รัฐ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดผลตอบแทนแกร่ัฐสําหรับการแบ่งปัน

ผลผลิตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมกําหนด 

 

  มาตรา ๑๒๘  ผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคาตามมาตรา ๑๒๗ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๖๕ ส่วนผู้รับสัมปทานในการสํารวจและผลติปิโตรเลียมหมายเลข ๑/๒๕๑๕/๗ และ

หมายเลข ๒/๒๕๑๕/๖ ในแปลงสํารวจหมายเลขบี ๑๐ หมายเลขบี ๑๑ หมายเลขบี ๑๒ และ

หมายเลขบี ๑๓ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและข้างเคียง และในการสํารวจและผลิตหมายเลข 

๓/๒๕๑๕/๗ และหมายเลข ๕/๒๕๑๕/๙ ในแปลงสํารวจหมายเลขบี ๑๕ หมายเลขบี ๑๖ และ

หมายเลขบี ๑๗ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช  ต้องดําเนินการตามมาตรา ๑๒๓ ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้า

แข่งขันราคาได ้

 

                     มาตรา ๑๒๙  ผู้เข้าแข่งขันราคาซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานในการสํารวจและผลิต

ปิโตรเลียมหมายเลข ๑/๒๕๑๕/๗ และหมายเลข ๒/๒๕๑๕/๖ ในแปลงสํารวจหมายเลขบี ๑๐ 

หมายเลขบี ๑๑ หมายเลขบี ๑๒ และหมายเลขบี ๑๓ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและข้างเคยีง 

ซึ่งจะหมดอายุลงในวันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และอายุของการให้สัมปทานในการสํารวจและ

ผลิตหมายเลข ๓/๒๕๑๕/๗ และหมายเลข ๕/๒๕๑๕/๙ ในแปลงสํารวจหมายเลขบี ๑๕ หมายเลขบี 

๑๖ และหมายเลขบี ๑๗ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ซึ่งจะหมดอายุลงในวนัที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๕ และวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามลําดับ  หากจะเข้าแข่งขันราคาตามมาตรา ๑๒๘  ต้อง

ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้มีการแก้ไขสญัญาสัมปทานเดิมให้แล้วเสร็จก่อนยื่นข้อเสนอ

แข่งขันราคาตามมาตรา ๑๒๘ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม

กําหนด โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาในหลักการสําคัญดังน้ี                        

 (๑) ผู้รับสัมปทานต้องให้หลักประกันในการยอมรับที่ว่าจะจัดให้บรรดาทรัพย์สินและ

อุปกรณ์ทั้งหลายทีใ่ช้ในการผลิตปิโตรเลียมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับสัมปทาน ปราศจากการ

ครอบครองหรือการรอนสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเหนือทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ทั้งหลายนั้น และเมื่อ

สัมปทานน้ันหมดอายุจะโอนกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรพัย์สินและอุปกรณ์ทั้งหลายนั้นให้แก่รัฐในสภาพ

ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน เมื่อสัมปทานดังกล่าวสิ้นอายุลง และ  



๓๘ 

 

 (๒) ผู้รับสัมปทานยอมรับในการแสดงข้อมูลถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพ่ิมในแปลง

การผลิตตามสัมปทานดังกล่าวและแนวโน้มของการมีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์ให้แก่

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา หากข้อมูลแสดงความคุ้มค่าดังกลา่วไม่คุ้มคา่ที่จะลงทุนเพ่ิม ผู้รับ

สัมปทานจะส่งมอบแปลงสัมปทานคืนแก่รัฐทันที หากข้อมูลแสดงความคุ้มคา่ที่จะลงทุนเพ่ิม ให้

กรรมสิทธิ์ของปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นจากการผลิตในแปลงการผลิตตามสัมปทานน้ันเป็นของรัฐ โดยรัฐ

ยินยอมให้ผู้รับสัมปทานได้รับค่าตอบแทนจากรัฐ เพ่ือต้นทุนของเงินทุนที่ผู้รับสัมปทานออกแทนรัฐ

ในช่วงของเวลาที่เหลืออยู่นับแต่วันที่แก้ไขสัญญาสัมปทาน โดยค่าตอบแทนที่รัฐยินยอมแบ่งให้

คํานวณจากผลผลิตปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากแปลงสัมปทานน้ันในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละส่ีสิบของ

ผลผลิตที่ผลิตได้จากแปลงการผลิตตามสัมปทานน้ัน     

 ผู้รับสัมปทานที่ยอมรับการแก้ไขสัญญาสัมปทานในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ดังกล่าวตาม

วรรคหน่ึง ให้มีสิทธิเป็นผู้เข้าแข่งขันราคาในการประกวดราคาในการจัดหาปิโตรเลียมด้วยการ

แบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๒๘ 

 

                      มาตรา ๑๓๐  เมื่อคณะกรรมการบรหิารกิจการปิโตรเลียม คัดเลือกผู้ประกอบกจิการ

ปิโตรเลียมที่เข้าประกวดราคาตามมาตรา ๑๒๘ ได้แล้ว ให้ดําเนินการเขา้ทําสัญญาแบ่งปันผลผลิต

ปิโตรเลียมกับรัฐทันที และเมื่อจัดต้ังบรรษัทแล้วให้กรมธนารักษ์โอนสิทธิ ผลประโยชน์ ทรัพย์สิน 

และดอกผลตามสัญญาแบง่ปันผลผลิตกับรัฐให้แก่บรรษัท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่จัดต้ัง

บรรษัทให้ถือวา่การทาํสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่กรมธนารักษ์ได้จดัทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง เป็นสัญญา

ที่บรรษัทได้จัดทาํขึ้น 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  

 

 

......................................... 

       นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

 

ตารางหมายเลข ๑ 

 

ตารางแสดงสว่นแบง่ขัน้ต่าํของระบบแบง่ปนัผลผลติ 

เพือ่ใชใ้นการประกวดผลตอบแทนแกร่ฐั 

 

ตารางที ่๑.๑ แสดงสว่นแบง่ขัน้ต่าํในระบบแบง่ปนัผลผลิตน้าํมนัดบิในภาคเหนอื  

ภาคกลาง และภาคใต ้

แหลง่ผลติ ประเภท 
จาํนวนผลติ  

(พนับารเ์รลตอ่วนั) 
สว่นแบง่ผลผลติรวม* 

รฐั ผูร้บัสญัญา 

บนบก 

ภาคเหนอื 

ภาคกลาง 

ภาคใต ้

น้าํมนัดบิ 

< ๑๐ ๔๕.๐ ๕๕.๐ 

< ๒๐ ๕๐.๐ ๕๐.๐ 

< ๕๐ ๕๕.๐ ๔๕.๐ 

< ๑๐๐ ๖๐.๐ ๔๐.๐ 

> ๑๐๐ ๖๕.๐ ๓๕.๐ 

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม 

 

ตารางที ่๑.๒ แสดงสว่นแบง่ขัน้ต่าํในระบบแบง่ปนัผลผลิตกา๊ซธรรมชาตใินภาคเหนอื  

 ภาคกลาง และภาคใต ้

แหลง่ผลติ ประเภท 
จาํนวนผลติ  

(ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั) 
สว่นแบง่ผลผลติรวม* 

รฐั ผูร้บัสญัญา 

บนบก 

ภาคเหนอื 

ภาคกลาง 

ภาคใต ้

กา๊ซธรรมชาต ิ

< ๖๐ ๔๕.๐ ๕๕.๐ 

< ๑๒๐ ๔๗.๕ ๕๒.๕ 

< ๓๐๐ ๕๐.๐ ๕๐.๐ 

< ๖๐๐ ๕๕.๐ ๔๕.๐ 

< ๙๐๐ ๖๐.๐ ๔๐.๐ 

> ๙๐๐ ๖๕.๐ ๓๕.๐ 

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

ตารางที ่๑.๓ แสดงสว่นแบง่ขัน้ต่าํในระบบแบง่ปนัผลผลิตน้าํมนัดบิในภาคอสีาน 

แหลง่ผลติ ประเภท 
จาํนวนผลติ  

(พนับารเ์รลตอ่วนั) 

สว่นแบง่ผลผลติรวม* 

รฐั ผูร้บัสญัญา 

บนบก 

ภาคอสีาน 
น้าํมนัดบิ 

< ๑๐ ๔๐.๐ ๖๐.๐ 

< ๒๐ ๔๕.๐ ๕๕.๐ 

< ๕๐ ๕๐.๐ ๕๐.๐ 

< ๑๐๐ ๕๕.๐ ๔๕.๐ 

> ๑๐๐ ๖๐.๐ ๔๐.๐ 

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม 

 

ตารางที ่๑.๔ แสดงสว่นแบง่ขัน้ต่าํในระบบแบง่ปนัผลผลิตกา๊ซธรรมชาตใินภาคอสีาน 

แหลง่ผลติ ประเภท 
จาํนวนผลติ  

(ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั) 

สว่นแบง่ผลผลติรวม* 

รฐั ผูร้บัสญัญา 

บนบก 

ภาคอสีาน 
กา๊ซธรรมชาต ิ

< ๖๐ ๔๐.๐ ๖๐.๐ 

< ๑๒๐ ๔๒.๕ ๕๗.๕ 

< ๓๐๐ ๔๕.๐ ๕๕.๐ 

< ๖๐๐ ๕๐.๐ ๕๐.๐ 

< ๙๐๐ ๕๕.๐ ๔๕.๐ 

> ๙๐๐ ๖๐.๐ ๔๐.๐ 

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

ตารางที ่๑.๕ แสดงสว่นแบง่ขัน้ต่าํในระบบแบง่ปนัผลผลิตน้าํมนัดบิในอา่วไทย/ 

อนัดามนัน้าํตื้น 

แหลง่ผลติ ประเภท 
จาํนวนผลติ  

(พนับารเ์รลตอ่วนั) 

สว่นแบง่ผลผลติรวม* 

รฐั ผูร้บัสญัญา 

อา่วไทย/ 

อนัดามนัน้าํตื้น 
น้าํมนัดบิ 

< ๒๕ ๔๐.๐ ๖๐.๐ 

< ๕๐ ๔๕.๐ ๕๕.๐ 

< ๑๐๐ ๕๐.๐ ๕๐.๐ 

> ๑๐๐ ๕๕.๐ ๔๕.๐ 

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม 

 

ตารางที ่๑.๖ แสดงสว่นแบง่ขัน้ต่าํในระบบแบง่ปนัผลผลิตกา๊ซธรรมชาตใินอา่วไทย/ 

อนัดามนัน้าํตื้น 

แหลง่ผลติ ประเภท 
จาํนวนผลติ  

(ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั) 

สว่นแบง่ผลผลติรวม* 

รฐั ผูร้บัสญัญา 

อา่วไทย/ 

อนัดามนัน้าํตื้น 
กา๊ซธรรมชาต ิ

< ๓๐๐ ๔๐.๐ ๖๐.๐ 

< ๖๐๐ ๔๕.๐ ๕๕.๐ 

< ๙๐๐ ๕๐.๐ ๕๐.๐ 

> ๙๐๐ ๕๕.๐ ๔๕.๐ 

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม 

 

ตารางที ่๑.๗ แสดงสว่นแบง่ขัน้ต่าํในระบบแบง่ปนัผลผลิตน้าํมนัดบิในอนัดามนัน้าํลกึ 

แหลง่ผลติ ประเภท 
จาํนวนผลติ  

(พนับารเ์รลตอ่วนั) 

สว่นแบง่ผลผลติรวม* 

รฐั ผูร้บัสญัญา 

อันดามันน้ําลึก น้าํมนัดบิ 

< ๒๕ ๓๕.๐ ๖๕.๐ 

< ๕๐ ๔๐.๐ ๖๐.๐ 

< ๑๐๐ ๔๕.๐ ๕๕.๐ 

> ๑๐๐ ๕๐.๐ ๕๐.๐ 

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม 

 

 

 

 



๔๒ 

 

ตารางที ่๑.๘ แสดงสว่นแบง่ขัน้ต่าํในระบบแบง่ปนัผลผลิตกา๊ซธรรมชาตใินอนัดามนัน้าํลกึ 

แหลง่ผลติ ประเภท 
จาํนวนผลติ  

(ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั) 

สว่นแบง่ผลผลติรวม* 

รฐั ผูร้บัสญัญา 

อันดามันน้ําลึก กา๊ซธรรมชาต ิ

< ๓๐๐ ๓๕.๐ ๖๕.๐ 

< ๖๐๐ ๔๐.๐ ๖๐.๐ 

< ๙๐๐ ๔๕.๐ ๕๕.๐ 

> ๙๐๐ ๕๐.๐ ๕๐.๐ 

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม 

 

ตารางหมายเลข ๒ 

ตารางแสดงสว่นแบง่เพิ่มเติมแปรผนัตามราคาปโิตรเลยีม 

 

ตารางที ่๒.๑ แสดงสว่นแบง่เพิม่เตมิแปรผนัตามราคาน้าํมนัดบิตลาดโลก 

แหลง่ผลติ ประเภท 

ราคาขายตลาดโลก

(เหรยีญสหรฐัตอ่

บารเ์รล) 

สว่นแบง่ผลผลติ

เพิม่เตมิใหร้ฐั  

(รอ้ยละของรายได)้ 

ทุกแหล่ง น้ํามันดิบ 

๔๐ ๐ 

๕๐ ๓.๗๕ 

๖๐ ๖.๕๐ 

๗๐ ๘.๕๐ 

๘๐ ๑๐.๐๐ 

๙๐ ๑๑.๐๐ 

๑๐๐ ๑๑.๗๕ 

๑๑๐ ๑๒.๒๕ 

๑๒๐ ๑๒.๕๐ 

  



๔๓ 

 

ตารางที ่๒.๒ แสดงสว่นแบง่เพิม่เตมิแปรผนัตามราคากา๊ซธรรมชาตขิาย ณ ปากหลมุ 

แหลง่ผลติ ประเภท 

ราคาขายปากหลมุ 

(เหรยีญสหรฐัตอ่ลา้นบทีี

ย)ู 

สว่นแบง่ผลผลติ

เพิม่เตมิใหร้ฐั  

(รอ้ยละของรายได)้ 

ทุกแหล่ง ก๊าซธรรมชาติ 

๓.๐๐ ๐ 

๓.๕๐ ๓.๐๐ 

๔.๐๐ ๕.๕๐ 

๔.๕๐ ๗.๕๐ 

๕.๐๐ ๙.๐๐ 

๕.๕๐ ๑๐.๒๕ 

๖.๐๐ ๑๑.๒๕ 

๖.๕๐ ๑๒.๐๐ 

๗.๐๐ ๑๒.๕๐ 

 

 


