
 
 

๑ 

 

ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  

ท่ี ..../๒๕๕๘ 

เร่ือง กำรจัดหำทรัพยำกรปิโตรเลียมในรำชอำณำจักร 

   

  โดยท่ีสถานการณ์ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยอยู่ในภาวะท่ีอาจมีปิโตรเลียมไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานของประเทศในอนาคต เนื่องจากอายุของการให้สัมปทานในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมหมายเลข 
๑/๒๕๑๕/๗ และหมายเลข ๒/๒๕๑๕/๖ ในแปลงส ารวจหมายเลขบี ๑๐ หมายเลขบี ๑๑ หมายเลขบี ๑๒ และ
หมายเลขบี ๑๓ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและข้างเคียง จะหมดอายุลงในวันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
อายุของการให้สัมปทานในการส ารวจและผลิตหมายเลข ๓/๒๕๑๕/๗ และหมายเลข ๕/๒๕๑๕/๙ ในแปลงส ารวจ
หมายเลขบี ๑๕ หมายเลขบี ๑๖ และหมายเลขบี ๑๗ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช จะหมดอายุลงในวันท่ี  ๒๓ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามล าดับ และเนื่องจากขั้นตอนการผลิตปิโตรเลียมจาก
แปลงผลิตมีขั้นตอนมากและต้องใช้เวลามากพอสมควรจึงจะมีความพร้อมในการผลิต จึงมีความจ าเป็นต้องมีการ
เตรียมการเพื่อผลิตปิโตรเลียมจากแปลงแหล่งผลิตปิโตรเลียมไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤติในความมั่นคงด้าน
พลังงานของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม การให้สัมปทานในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตามหลักการใน
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มีปัญหาความชอบธรรมในการแสวงหาปิโตรเลียมซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
และเป็นสมบัติของชาติและของประชาชน เพราะการให้สัมปทานแก่เอกชนเป็นผู้แสวงหาปิโตรเลียมโดยปราศจาก
การมีส่วนร่วมและการค านึงถึงความเป็นสมบัติของชาติและประชาชน ท าให้ประชาชนไม่ได้ใช้พลังงานจากทรัพยากร
ปิโตรเลียมในราคาท่ีเป็นธรรม 

  ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการใช้พลังงานจากทรัพยากรปิโตรเลียมซึ่งเป็น
สมบัติของชาติและประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดหลักการในการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งดังกล่าวข้างต้น
เสียใหม่ รวมถึงการให้สิทธิในการแสวงหาและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ หมายเลข จี ๓/๕๗ หมายเลข จี ๔/๕๗ 
หมายเลข จี ๕/๕๗เอ หมายเลข จี ๕/๕๗บี และหมายเลข จี ๖/๕๗ ท่ีได้รับการส ารวจและยืนยันแล้วว่า มีทรัพยากร
ปิโตรเลียมในปริมาณมากและมีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ประเทศ และ
ประชาชน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค า ส่ัง
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ใหย้กเลิกมาตรา ๑๕  ในหมวด ๒ คณะกรรมการปิโตรเลียม ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

 
ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม” 

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้แทนกรมพลังงานทหาร ผู้แทนกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ผู้แทนสภา
ทนายความ ผู้แทนสภาวิศวกร ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ผู้แทนภาคประชาสังคมใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ผู้แทน



 
 

๒ 

 

สหพันธ์องค์กรเพื่อผู้บริโภค ผู้แทนเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรัปช่ัน (คปต.)  ผู้แทนมูลนิธิสุขภาวะ ผู้แทนมูลนิธิ
สืบ นาคะเสถียร และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
กฎหมาย ด้านพลังงาน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จ านวนห้าคน เป็นกรรมการ  

ให้อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 

ข้อ ๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๒ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดฐาน

หมิ่นประมาท หรือความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 

(๖)  ไม่เป็นข้าราชการในส่วนราชการท่ีมีกรรมการโดยต าแหน่งสังกัดอยู่หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม 

(๗)  ไม่เป็นอดีตข้าราชการท่ีพ้นจากต าแหน่งในส่วนราชการท่ีมีกรรมการโดยต าแหน่งสังกัดอยู่หรือ
อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม และพ้นจากต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจมาไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันเข้ารับการสรรหา 

(๘)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติ
บุคคลหรือองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจหรือด าเนินกิจการด้านปิโตรเลียม หรือด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับด้านปิโตรเลียม  

(๙)  ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหรือองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจหรือด าเนินกิจการด้าน
ปิโตรเลียม หรือด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับด้านปิโตรเลียม 

(๑๐)  ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหรือองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจหรือด าเนินกิจการด้าน
ปิโตรเลียม หรือด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับด้านปิโตรเลียม และพ้นจากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นมาไม่น้อยกว่า 
ห้าปี 

(๑๑)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้รับผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากนิติบุคคลหรือ
องค์กรท่ีด าเนินธุรกิจหรือด าเนินกิจการด้านปิโตรเลียม หรือด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับด้านปิโตรเลียม  หรือเป็นผู้
เคยรับผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากนิติบุคคลหรือองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจหรือด าเนินกิจการด้าน
ปิโตรเลียม หรือด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับด้านปิโตรเลียม  ในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนได้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการตามข้อ ๒   

(๑๒)  ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีในต าแหน่งกรรมการ 

 
 
 
 
 



 
 

๓ 

 

ข้อ ๔  ให้ “คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม” ท าหน้าท่ีคณะกรรมการปิโตรเลียมตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔  และมีอ านาจหน้าท่ีเพิ่มเติมตามท่ีก าหนดในค าส่ังนี้ 

 
ข้อ ๕  การประกอบกิจการปิโตรเลียมจากทรัพยากรปิโตรเลียมตามค าส่ังนี้ต้องยึดถือหลักการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน สวัสดิภาพ 
ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพที่ดีของประชาชน การรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอื่น 

ก่อนการด าเนินการผลิตเพื่อแสวงหาทรัพยากรปิโตรเลียมตามค าส่ังนี้ ต้องได้รับฟังความคิดเห็น
อย่างแท้จริงจากประชาชนและชุมชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง รวมถึงผู้เช่ียวชาญ หรือนักวิชาการท่ีประชาชนหรือ
ชุมชนผู้ได้รับผลเสียหายให้ความเห็นชอบ ในการส ารวจเพื่อแสวงหาหรือผลิตทรัพยากรปิโตรเลียม การรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว   คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมต้องแสดงอาณาเขต พื้นท่ี วิธีการส ารวจ  ผลกระทบท่ีคาด
ว่าจะได้จากการส ารวจ การผลิต และการแสวงหาทรัพยากรปิโตรเลียมท่ีจะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
วิธีการพร้อมท้ังมาตรการที่จะเยียวยาและแก้ไขผลเสียหายอันเกิดขึ้นจากการส ารวจหรือผลิต 

ให้ผู้ได้รับสิทธิในการผลิตทรัพยากรปิโตรเลียมตามค าส่ังนี้ ต้องจัดท ารายงานผลกระทบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพที่อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนในสาระส าคัญตามวรรคสอง เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม คณะกรรมการอิสระด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และองค์การอิสระด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจารณาก่อนด าเนินการผลิตและส่งตามรอบระยะเวลาการจัดท ารายงานผลกระทบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพเพิ่มเติมภายหลังจากท่ีเริ่มการผลิตทรัพยากรปิโตรเลียมแล้ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม คณะกรรมการอิสระด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
หรือองค์การอิสระด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีความเห็นและข้อเสนอแนะประการใด ให้ผู้ได้รับสิทธิในการผลิต
ทรัพยากรปิโตรเลียมตามค าส่ังนี้ ด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามความเห็นและข้อเสนอดังกล่าว 
 

ข้อ ๖  ปิโตรเลียมท่ีได้จากการจัดหาตามวิธีการจัดหาท่ีก าหนดในค าส่ังนี้ ให้จัดสรรปิโตรเลียมให้กับ
การใช้ภายในประเทศก่อนโดยจัดให้การใช้ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน การประกอบกิจการพลังงาน การ
ขนส่ง การอุตสาหกรรมและการอื่นๆ ตามล าดับ ไม่ว่าจะใช้ในรูปแบบของการใช้บริโภคเป็นเช้ือเพลิง ผลิตพลังงาน 
หรือในรูปแบบของวัสดุหรือวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือบริการ  หากเหลือหรือเพียงพอต่อการใช้และการส ารอง
ภายในประเทศแล้ว จึงให้ส่งออกเพื่อจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ 
 

ข้อ ๗  ภายในสามเดือนนับแต่วันท่ีค าส่ังนี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม
ด าเนินการให้มีการจัดหาปิโตรเลียมในแปลงส ารวจหมายเลขบี ๑๐ หมายเลขบี ๑๑ หมายเลขบี ๑๒ และหมายเลขบี 
๑๓ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและข้างเคียง แปลงส ารวจหมายเลขบี ๑๕ หมายเลขบี ๑๖ และหมายเลขบี ๑๗ 
ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช เป็นการล่วงหน้า และด าเนินการให้มีการจัดหาปิโตรเลียมใน แปลงส ารวจ หมายเลข จี 
๓/๕๗ หมายเลข จี ๔/๕๗ หมายเลข จี ๕/๕๗เอ หมายเลข จี ๕/๕๗บี และหมายเลข จี ๖/๕๗ โดยท้ังหมดใหใ้ช้
วิธีการให้เอกชนเข้าท าสัญญาการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์พื้นฐานดังนี้ 

 (๑)  ก าหนดให้มีการประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐโดยด าเนินการเป็นรายแปลง 
                  (๒)  ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมท้ังหมดท่ีคาดว่า จะเข้าประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐต้องมี
จ านวนผู้เข้าประกวดเกินกว่าส่ีรายต่อหนึ่งแปลงการผลิตปิโตรเลียม โดยให้ผู้ท่ีเสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐสูงสุดเป็นผู้
ได้รับสัญญาในระบบแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐ                      
                    (๓)  ในกรณีท่ีมีผู้เข้าแข่งขัน มีจ านวนน้อยกว่าท่ีก าหนดใน(๒) ให้คณะกรรมการยกเลิกการประกวด
การให้ผลตอบแทนแก่รัฐ และให้ประกาศให้มีการประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐใหม่ ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี



 
 

๔ 

 

ยกเลิกการประกวดให้ผลตอบแทนแก่รัฐหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐส าหรับการแบ่งปัน
ผลผลิตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อ ๘  ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมท่ีจะขอรับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมโดยเข้าประกวดราคา
ส าหรับการแบ่งปันผลผลิตกับรัฐต้อง 

(๑)  เป็นบริษัทท่ีได้จดแจ้งและรับรองไว้กับคณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม 
(๒)  มีหรือสามารถจัดหา ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เช่ียวชาญ เพียงพอท่ีจะผลิต 

ขาย และจ าหน่ายปิโตรเลียม 
หลักเกณฑ์และวิธีการจดแจ้งบริษัทผู้ประกอบการปิโตรเลียมตาม(๑)ให้เป็นไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมก าหนด  
ผู้เข้าแข่งขันราคาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งและต้องไม่มี

หุ้นในธุรกิจท่ีเกี่ยวพันกัน หรือมีความเกี่ยวพันในทางธุรกิจต่อกันท้ังทางตรงและทางอ้อมของผู้ประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมรายอื่น 

 
 ข้อ ๙  ผู้เข้าแข่งขันราคาซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมหมายเลข  

๑/๒๕๑๕/๗ และหมายเลข ๒/๒๕๑๕/๖ ในแปลงส ารวจหมายเลขบี ๑๐ หมายเลขบี ๑๑ หมายเลขบี ๑๒ และ
หมายเลขบี ๑๓ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและข้างเคียง ซึ่งจะหมดอายุลงในวันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และผู้รับสัมปทานในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมท่ีสัมปทานในการส ารวจและผลิตหมายเลข ๓/๒๕๑๕/๗ และ
หมายเลข ๕/๒๕๑๕/๙ ในแปลงส ารวจหมายเลขบี ๑๕ หมายเลขบี ๑๖ และหมายเลขบี ๑๗ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติ
บงกช ซึ่งจะหมดอายุลงในวันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามล าดับ  หากจะเข้า
แข่งขันราคาตามค าส่ังนี้ ต้องยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการแก้ไขสัญญาสัมปทานเดิมให้แล้วเสร็จก่อนยื่น
ข้อเสนอแข่งขันราคาตามค าส่ังนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมก าหนด โดยให้
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาในหลักการส าคัญดังนี้ 

(๑) ผู้รับสัมปทานต้องให้หลักประกันในการยอมรบัท่ีว่าจะจัดให้บรรดาทรัพย์สินและอุปกรณ์
ท้ังหลายท่ีใช้ในการผลิตปิโตรเลียมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับสัมปทาน ปราศจากการครอบครองหรือการรอนสิทธิอย่าง
หนึ่งอย่างใดเหนือทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ท้ังหลายนั้น และเมื่อสัมปทานนั้นหมดอายุจะโอนกรรมสิทธิ์ในบรรดา
ทรัพย์สินและอุปกรณ์ท้ังหลายนั้นให้แก่รัฐในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และ 

(๒) ผู้รับสัมปทานยอมรับในการแสดงข้อมูลถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพิ่มในแปลงการผลิตตาม
สัมปทานดังกล่าวและแนวโน้มของการมีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์ให้แก่คณะกรรมการเพื่อพจิารณา หากข้อมูล
แสดงความคุ้มค่าดังกล่าวไม่คุ้มค่าท่ีจะลงทุนเพิ่ม ผู้รับสัมปทานจะส่งมอบแปลงสัมปทานคืนแก่รัฐทันที หากข้อมูล
แสดงความคุ้มค่าท่ีจะลงทุนเพิ่ม ให้กรรมสิทธิ์ของปิโตรเลียมท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตในแปลงการผลิตตามสัมปทานนั้น
เป็นของรัฐ โดยรัฐยินยอมให้ผู้รับสัมปทานได้รับค่าตอบแทนจากรัฐ เพื่อต้นทุนของเงินทุนท่ีผู้รับสัมปทานออกแทนรัฐ
ในช่วงของเวลาท่ีเหลืออยู่นับแต่วันท่ีแก้ไขสัญญาสัมปทาน โดยค่าตอบแทนท่ีรัฐยินยอมแบ่งให้ค านวณจากผลผลิต
ปิโตรเลียมท่ีผลิตได้จากแปลงสัมปทานนั้นในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละส่ีสิบของผลผลิตท่ีผลิตได้จากแปลงการผลิตตาม
สัมปทานนั้น     

ผู้รับสัมปทานท่ียอมรับการแก้ไขสัญญาสัมปทานในช่วงเวลาท่ีเหลืออยู่ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้มี
สิทธิเป็นผู้เข้าแข่งขันราคาในการประกวดราคาในการจัดหาปิโตรเลียมด้วยการแบ่งปันผลผลิตตามข้อ ๘ 

 
 



 
 

๕ 

 

ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการก าหนดข้อก าหนดในการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐส าหรับการแบ่งปัน
ผลผลิตกับรัฐในแปลงการจัดหาปิโตรเลียมตามค าส่ังนี้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อก าหนด ดังต่อไปนี ้

(๑)  การเสนอผลตอบแทนแก่รัฐด้วยวิธีการท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐ 
(๒)  ค่าใช้จ่ายท้ังปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตกเป็นภาระของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเข้าประกวด

ผลตอบแทนแก่รัฐท่ีจะได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐ  
(๓)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอแบ่งปันผลผลิตรวมของปิโตรเลียมใหแ้ก ่รัฐในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ

ห้าสิบของปิโตรเลียมทุกประเภทท้ังหมดท่ีผลิตได้จากแปลงผลิต ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามอัตราส่วนของประเภท
ปิโตรเลียมตามตารางแสดงส่วนแบ่งขั้นต่ าของระบบแบ่งปันผลิตเพื่อใช้ในการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐ หมายเลข 
๑ และ ๒ และตารางแสดงส่วนแบ่งเพิ่มเติมแปรผันตามราคาปิโตรเลียม หมายเลข ๓ แนบท้ายค าส่ังนี ้

(๔)  อายุของสัญญาซึ่งจะมีอายุไม่เกินยี่สิบปี  
(๕)  จ านวนวงเงนิขั้นต่ าท่ีผู้ยื่นข้อเสนอต้องตกลงกับรัฐใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตปิโตรเลียม 
(๖)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผูกพันช าระเงินบ ารุงการวิจัยให้แก่คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมใน

อัตราร้อยละศูนย์จุดห้าของจ านวนรวมแห่งส่วนของผลผลิตรวม จากผลผลิตท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะได้รับ โดยการช าระเงิน
ดังกล่าวจะหักจากผลผลิตรวมมิได้  ท้ังนี้  ตามวิธีการและเวลาท่ีจะได้ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารกิจการ
ปิโตรเลียม  

(๗)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอหลักการ รูปแบบ และวิธีการรับฟงัความคิดเห็นและการเปิดโอกาส
อย่างแท้จริงจากประชาชนและชุมชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงรวมถึงผู้เช่ียวชาญ หรือนักวิชาการท่ีประชาชน หรือ
ชุมชนผู้ได้รับผลเสียหายให้ความเห็นชอบ พร้อมท้ังมาตรการที่จะเยียวยาและแก้ไขผลเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการ
ผลิตทันทีท่ีเกิดความเสียหายข้ึน  โดยในมาตรการในการเยียวยาและแก้ไขผลเสียหายดังกล่าวต้องมีการประกันภัย
อันเกิดจากการผลิตในรูปแบบท่ีเป็นเงินหรือผลประโยชน์ท่ีเพียงพอ 
 

ข้อ ๑๑   สิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมเป็นสิทธิที่ได้รับจากรัฐ เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับสิทธิในการ
จัดหาปิโตรเลียมด้วยวิธีการแบ่งปันผลผลิต ไม่สามารถก่อ เปล่ียนแปลงโอน  สงวนหรือได้มาด้วยวิธีการอื่นรวมถึงไม่
อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และการเปล่ียนแปลงในสิทธิที่ได้รับจากรัฐไม่อาจท าได้ด้วยการโอนหรือตกอยู่ใน
การบังคับคดี 

 
  ข้อ ๑๒  เมื่อผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้รับคัดเลือกและเข้าท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม
กับรัฐแล้ว ให้ด าเนินการผลิตปิโตรเลียมทันที ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมท่ีไม่ด าเนินการผลิตปิโตรเลียมตามสัญญา
ภายในสามปี ให้ถือว่าสัญญาการแบ่งปันผลผลิตกับรัฐส้ินสุดลงและให้ด าเนินการเปิดการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐ
ตามท่ีวิธีการท่ีก าหนดในค าส่ังนี้ 
  ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการไม่ผลิตปิโตรเลียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมี
อ านาจเรียกค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น โดยค านวณจากการเสียโอกาสจากการได้รับผลผลิตปิโตรเลียมท่ีคาดว่าจะได้ ภายใน
ช่วงเวลาท่ีไม่ด าเนินการผลิตปิโตรเลียม  
  

ข้อ ๑๓  ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมท่ีเข้าท าสัญญาการแบ่งปันผลผลิต เมื่อได้ประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมไปแล้ว ต้องด าเนินการโอนทรัพย์สินและกิจการในแปลงผลิตให้แก่ รัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนท่ีจะ
ครบก าหนดเวลาตามสัญญาการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐ  ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
บริหารกิจการปิโตรเลียมก าหนด 
 



 
 

๖ 

 

ข้อ ๑๔   ผู้ท่ีได้รับสิทธิการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐมีหน้าท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีการส ารวจ 
การผลิต และเทคโนโลยีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการส ารวจหรือการผลิตปิโตรเลียมแก่กรมพลังงานทหารทันทีเมื่อเริ่ม
ประกอบกิจการปิโตรเลียม เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีใน
การส ารวจหรือผลิต ปิโตรเลียม 

หลักเกณฑ์และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมก าหนด 

 
ข้อ ๑๕  คณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนการได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมตามค าส่ังนี้ เมื่อผู้

ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียม กระท าการดังต่อไปนี้ 
(๑)  ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน หรือสัญญาการได้รับสิทธิการจัดหาปิโตรเลียมจากรัฐ 
(๒)  ไม่วางหลักประกันหรือวางหลักประกันไม่ครบจ านวน 
(๓)  ไม่ส่งมอบผลผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
(๔) ฉ้อโกงการผลิตปิโตรเลียม 
(๕) ไม่ช าระภาษีเงินได้ 
(๖) ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมท่ีดี หรือสร้างความ

เสียหายให้กับส่ิงแวดล้อม โดยไม่แก้ไขหรือเยียวยาตามท่ีคณะกรรมการก าหนด   
(๗) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในสัญญาว่าเป็นเหตุเพิกถอนสัญญาได้ 
(๘) เจตนาปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือประชาชน 
(๙) ไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการส ารวจ การผลิต หรือเทคโนโลยีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการส ารวจหรือผลิต

ปิโตรเลียมตามข้อ ๑๔ 
 
ข้อ ๑๖ ในกรณีท่ีรัฐมีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติใน

การป้องกันประเทศในภาวะสงครามหรือการรบ  ให้คณะกรรมการพิจารณาส่ังให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมท่ีได้รับ
สัญญาการแบ่งปันผลผลิตเร่งรัดการผลิตปิโตรเลียมในพื้นท่ีท่ีผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้รับสัญญาตามค าส่ังนี้ก็ได้ 
โดยเสนอแผนการผลิตในเขตพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งท่ีก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะตามโครงสร้างของแหล่งปิโตรเลียม 

ถ้าผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งไม่สามารถเจรจาท าความตกลงกับคณะกรรมการ
บริหารกิจการปิโตรเลียมได้ภายในเวลาท่ีก าหนด  และคณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมเห็นว่า การเร่งรัดการ
ผลิตปิโตรเลียมดังกล่าวเป็นความจ าเป็นแก่การป้องกันประเทศ ให้คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งว่า รัฐบาลจะเข้าใช้สิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นท่ีนั้น
ด้วยความเส่ียงภัยแต่ฝ่ายเดียว 

เมื่อคณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมได้แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง
ทราบถึงการเข้าใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสิทธิตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐของผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม
ตามวรรคหนึ่งเฉพาะในพื้นท่ีท่ีได้ก าหนดขึ้นตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลง และให้คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม
มอบหมายใหก้รมพลังงานทหารเข้าประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นท่ีดังกล่าวได้ 

เมื่อภาวะสงครามหรือการรบส้ินสุดลง ให้คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมคืนสิทธิในพื้นท่ี
ดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมเดิม และให้ขยายอายุสิทธิตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐเฉพาะในส่วนท่ี
เกี่ยวกับพื้นท่ีนั้นออกไปเท่ากับระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมได้เข้าใช้สิทธิตามข้อนี้  และ



 
 

๗ 

 

คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมมีสิทธิได้รับคืนเงินท่ีได้ลงทุนไปในพื้นท่ีดังกล่าวเป็นจ านวนเท่าท่ีการลงทุนนั้น
ได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมท่ีได้รับสัญญาเดิม 
 

ข้อ ๑๗  การขายและจ าหน่ายปิโตรเลียมท่ีเกิดจากการจัดหาภายในราชอาณาจักรตามค าส่ังนี้   
ให้จ าหน่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในราคาและปริมาณท่ีคณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม
ก าหนดโดยค านึงถึงต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริง ณ แหล่งผลิต ประกอบค่าบริหารจัดการท่ีเป็นสากล และปริมาณการใช้
ปิโตรเลียมภายในราชอาณาจักร 

การจ าหน่ายปิโตรเลียมท่ีเหลือและผลิตได้เกินจ านวนจากการจ าหน่ายแก่หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมมีสิทธิขายและจ าหน่ายได้ตามท่ีเห็นสมควร  

   
ข้อ ๑๘  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือเพื่อให้มีปิโตรเลียม

เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักร ให้คณะรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารกิจการ
ปิโตรเลียมมีอ านาจประกาศ ห้ามส่งปิโตรเลียมท่ีผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามค าส่ังนี้ได้รับในส่วนของตนตามท่ี
เหลือจากการจ าหน่ายให้หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจท้ังหมดหรือบางส่วนออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามส่งไป 
ณ ท่ีใดเป็นการช่ัวคราวได้ 

การประกาศตามข้อนี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ข้อ ๑๙  ค าส่ังนี้ให้มีผลต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ส่ัง ณ วันท่ี    เดือน             พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

 

 

                                                            พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

                                                         หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๘ 

 

ตำรำงหมำยเลข ๑ 
 

ตำรำงแสดงส่วนแบ่งขั้นต่ ำของระบบแบ่งปันผลผลิตในแปลงปิโตรเลียม 
ที่มีศักยภำพในอ่ำวไทย ๕ แปลง ได้แก่ แปลง จ๓ี/๕๗, แปลง จี๔/๕๗,  

แปลง จี๕/๕๗เอ, แปลง จี๕/๕๗บ ีและแปลง จี๖/๕๗ 
 

ตำรำงที่ ๑.๑ แสดงส่วนแบง่ของระบบแบ่งปันผลผลิตน้ ำมันดบิในแปลงปิโตรเลียมที่มี
ศักยภำพในอ่ำวไทย ๕ แปลง 

แหล่งผลิต ประเภท จ ำนวนผลิต  
(พันบาร์เรลต่อวัน) 

ส่วนแบ่งผลผลิตรวมข้ันต่ ำ* 
รัฐ ผู้รับสัญญำ 

แปลงจี๓/๕๗,  
แปลงจี๔/๕๗, แปลงจี
๕/๕๗เอ, แปลงจี๕/๕๗
บี และแปลงจี๖/๕๗ 

น้ ำมันดิบ 

< ๒๕ ๕๐.๐ ๕๐.๐ 
< ๕๐ ๕๕.๐ ๔๕.๐ 

< ๑๐๐ ๖๐.๐ ๔๐.๐ 
> ๑๐๐ ๖๕.๐ ๓๕.๐ 

  

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม 

    

    
ตำรำงที่ ๑.๒ แสดงส่วนแบง่ของระบบแบ่งปันผลผลิตก๊ำซธรรมชำติในแปลงปิโตรเลยีมที่
มีศักยภำพในอ่ำวไทย ๕ แปลง 

แหล่งผลิต ประเภท จ ำนวนผลิต  
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 

ส่วนแบ่งผลผลิตรวมข้ันต่ ำ* 
รัฐ ผู้รับสัญญำ 

แปลงจี๓/๕๗,  
แปลงจี๔/๕๗, แปลงจี
๕/๕๗เอ, แปลงจี๕/๕๗
บี และแปลงจี๖/๕๗ 

ก๊ำซธรรมชำติ 

< ๓๐๐ ๕๐.๐ ๕๐.๐ 
< ๖๐๐ ๕๕.๐ ๔๕.๐ 
< ๙๐๐ ๖๐.๐ ๔๐.๐ 
> ๙๐๐ ๖๕.๐ ๓๕.๐ 

  

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม 



 
 

๙ 

 

ตำรำงหมำยเลข ๒ 
 

ตำรำงแสดงส่วนแบ่งขั้นต่ ำของระบบแบ่งปันผลผลิตในแหล่งปิโตรเลยีม 
ที่จะหมดอำยุในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ได้แก่ แปลงบ๑ี๐, แปลงบี๑๑,  
แปลงบี๑๒, แปลงบี๑๓, แปลงบ๑ี๕, แปลงบี๑๖, และ แปลงบี๑๗ 

 
ตำรำงที่ ๒.๑ แสดงส่วนแบง่ของระบบแบ่งปันผลผลิตน้ ำมันดบิในแหล่งปิโตรเลียมที่จะ
หมดอำยใุนปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 

แหล่งผลิต ประเภท จ ำนวนผลิต  
(พันบาร์เรลต่อวัน) 

ส่วนแบ่งผลผลิตรวมข้ันต่ ำ* 
รัฐ ผู้รับสัญญำ 

แปลงบี๑๐, แปลง 
บ๑ี๑, แปลงบี๑๒, 
แปลงบี๑๓, แปลง 
บ๑ี๕, แปลงบี๑๖,  
และ แปลงบ๑ี๗ 

น้ ำมันดิบ  

< ๒๕ ๖๐.๐ ๔๐.๐ 

< ๕๐ ๖๕.๐ ๓๕.๐ 

< ๑๐๐ ๗๐.๐ ๓๐.๐ 

> ๑๐๐ ๗๕.๐ ๒๕.๐ 

  

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม 

 

ตำรำงที่ ๒.๒ แสดงส่วนแบง่ของระบบแบ่งปันผลผลิตก๊ำซธรรมชำติในแหลง่ปิโตรเลยีมที่
จะหมดอำยใุนปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

แหล่งผลิต ประเภท จ ำนวนผลิต  
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 

ส่วนแบ่งผลผลิตรวมข้ันต่ ำ* 
รัฐ ผู้รับสัญญำ 

แปลงบี๑๐, แปลง 
บ๑ี๑, แปลงบี๑๒, 
แปลงบี๑๓, แปลง 
บ๑ี๕, แปลงบี๑๖,  
และ แปลงบ๑ี๗ 

ก๊ำซธรรมชำติ 

< ๓๐๐ ๖๐.๐ ๔๐.๐ 

< ๖๐๐ ๖๕.๐ ๓๕.๐ 

< ๙๐๐ ๗๐.๐ ๓๐.๐ 

> ๙๐๐ ๗๕.๐ ๒๕.๐ 

  

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม 
 



 
 

๑๐ 

 

ตำรำงหมำยเลข ๓ 

ตำรำงแสดงส่วนแบ่งเพิ่มเติมแปรผันตำมรำคำปิโตรเลียม 
 

ตำรำงที่ ๓.๑ แสดงส่วนแบง่เพิ่มเติมแปรผันตำมรำคำน้ ำมันดบิตลำดโลก 

แหล่งผลิต ประเภท รำคำขำยตลำดโลก
(เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล) 

ส่วนแบ่งผลผลิต
เพ่ิมเติมให้รัฐ 

(ร้อยละของรำยได้) 

ทุกแหล่ง น้ ำมันดิบ 

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 

  



 
 

๑๑ 

 

ตำรำงที่ ๓.๒ แสดงส่วนแบง่เพิ่มเติมแปรผันตำมรำคำก๊ำซธรรมชำตขิำย ณ ปำกหลุม 

แหล่งผลิต ประเภท รำคำขำยปำกหลุม 
(เหรียญสหรัฐต่อล้ำนบีทีย)ู 

ส่วนแบ่งผลผลิต
เพ่ิมเติมให้รัฐ 

(ร้อยละของรำยได้) 

ทุกแหล่ง ก๊ำซธรรมชำติ 

๓.๐ ๐ 
๓.๕ ๓.๐๐ 
๔.๐ ๕.๕๐ 
๔.๕ ๗.๕๐ 
๕.๐ ๙.๐๐ 
๕.๕ ๑๐.๒๕ 
๖.๐ ๑๑.๒๕ 
๖.๕ ๑๒.๐๐ 
๗.๐ ๑๒.๕๐ 

 

 


