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น าเสนอ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  
วุฒสิภา 



โครงสรา้งกระทรวงพลงังาน 
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วสัิยทศัน ์ พนัธกจิ หน้าที ่ กรม
เชือ้เพลงิธรรมชาต ิ

การจดัหา 

ส ารวจ/ผลติปิโตรเลยีม 

ปิโตรเลยีม 
น ้ามนัดบิ 

คอนเดนเสท 
ก๊าซธรรมชาต ิ

ประสานความ
รว่มมอืกบั

ประเทศเพือ่น
บ้านและ

ประเทศอืน่ๆ 
ก าหนดมาตรฐานการด าเนนิงาน 
อาชวีอนามยั ความปลอดภยั  

และส่ิงแวดลอ้ม 

จดัเก็บคา่ภาคหลวง 
และผลประโยชนอ์ืน่ใด บรหิาร อนุญาต  

ตรวจสอบตามกฎหมาย 

พจิารณาสิทธ ิ ประสาน 
อ านวยความสะดวก 
แกห่น่วยงานรฐัและ 
ผู้รบัสัมปทาน 

บรหิารจดัการ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

ชธ. 

:  ส่งเสรมิ สนับสนุน และเร่งรดัการจดัหาพลงังาน 
โดย   

: บรหิารจดัการแหลง่เชือ้เพลงิธรรมชาต ิ เพือ่สร้างและรกัษาความ
มัน่คงทางพลงังานของประเทศอยา่งมปีระสิทธภิาพและยัง่ยนื 

วสัิยทศัน ์

หน้าที ่
• ส่งเสรมิ สนบัสนุนและเรง่รดัการส ารวจและพฒันาแหลง่เชือ้เพลงิ
ธรรมชาตใินประเทศ และพืน้ทีพ่ฒันารว่ม 
• เรง่รดัการเจรจาเพือ่พฒันาในพืน้ทีท่บัซ้อน 
• ส่งเสรมิความรว่มมอืดา้นการส ารวจและพฒันาแหลง่เชือ้เพลงิธรรมชาติ
กบัประเทศเพือ่นบ้าน 



4 

กฎหมายในการประกอบกจิการ
ปิโตรเลยีม   

•พระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม พ.ศ. 2514 

• พระราชบญัญตัภิาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม พ.ศ. 2514 

• พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัสถานทีผ่ลติปิโตรเลยีม 

   ในทะเล พ.ศ. 2530 

• พระราชบญัญตัอิงคก์รรว่มไทย-มาเลเซยี พ.ศ. 2533 

ส ารวจ/ผลติ 

ผูใ้ช ้
โรงแยก/โรงกล ัน่ การขนสง่ 



ระบบบรหิารจดัการ
ปิโตรเลยีม 

ที่มา: Daniel Johnston (1994) 

สิทธิในปิโตรเลียม 

ระบบสัมปทาน 
(Concession System) 

Service Contracts สัญญาแบ่งปันผลผลิต 
(Production Sharing Contract) 

แบ่งจาก Gross Production  
หรือแบ่งจากผลก าไร  

ระบบการจัดเก็บรายได้ 

ค่าจ้างจ่ายเป็นเงนิ/ปิโตรเลียม  

ระบบสัญญา 
(Contractual System) 

จ่ายเป็นค่าจ้าง/จ่ายเป็นก าไร (ความเส่ียง) 

ค่าภาคหลวง (Royalty)+ภาษี 
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สหรฐัอเมรกิา แคนาดา อารเ์จนตนิา 
โคลมัเบยี นอรเวย ์อติาล ีองักฤษ 
เนปาล บรไูน เกาหล ี ไทย 

แอลจเีรยี ซูดาน ตรุก ีโปแลนด ์รสัเซยี 
อริกั อหิรา่น อนิเดยี มาเลเซยี 
อนิโดนเีซยี เวยีดนาม พมา่  



ระบบสัมปทานปิโตรเลยีม 
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 ใหส้ทิธสิ ารวจและผลติปิโตรเลยีมภายในบรเิวณและ
ภายในเวลาทีก่ าหนด 

 ผูร้บัสมัปทานลงทนุและรบัความเสีย่งท ัง้หมด 

 ปิโตรเลยีมทีพ่บผูร้บัสมัปทานมสีทิธเิก็บรกัษา ขนสง่ ขาย
และจ าหนา่ย 

 ผูร้บัสมัปทานเสยีคา่ภาคหลวง ผลประโยชนต์อบแทน
พเิศษและภาษเีงนิได ้
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สมัปทานปิโตรเลยีม 

  ขอ้มลูสมัปทาน 

 - จ านวนรอบในการเปิดสัมปทาน     20   รอบ 

 

 ปจัจบุนัมสีมัปทานทีด่ าเนนิการอยูร่วม  
53 สมัปทาน 67 แปลงส ารวจ 

    - บนบก                31          แปลงส ารวจ 

    - อา่วไทย             34          แปลงส ารวจ 

    - อนัดามัน              2          แปลงส ารวจ 

 

 แหลง่ปิโตรเลยีมทีม่กีารผลติ 

    - จ านวน  53 แหลง่ 

 

 

ภายใตพ้ระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม พ.ศ. 2514 

(ณ ส.ค. 56) 

ขอ้มลูเพิม่เตมิในหนา้ที ่49-55 รายงานประจ าปี
กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิพ.ศ. 2554 



ศกัยภาพการผลติปิโตรเลยีมของประเทศ 
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การจดัหาและการใชปิ้โตรเลยีม (ปี 2555) 

• แหลง่บนบก   

  กา๊ซธรรมชาต ิ 130  ลา้น ลบ.ฟตุตอ่วนั 
  กา๊ซธรรมชาตเิหลว 400  บารเ์รลตอ่วนั 
  น า้มนัดบิ  33,200  บารเ์รลตอ่วนั 

• แหลง่ในทะเล 

  กา๊ซธรรมชาต ิ 2,800   ลา้น ลบ.ฟตุตอ่วนั 
  กา๊ซธรรมชาตเิหลว 90,600  บารเ์รลตอ่วนั 
  น า้มนัดบิ  111,800   บารเ์รลตอ่วนั 

• รวมการจดัหาภายในประเทศ (+ MTJDA 750) 

  กา๊ซธรรมชาต ิ 3,680   ลา้น ลบ.ฟตุตอ่วนั 
  กา๊ซธรรมชาตเิหลว 91,000  บารเ์รลตอ่วนั 
  น า้มนัดบิ  145,000   บารเ์รลตอ่วนั 

• ความตอ้งการใช ้

  กา๊ซธรรมชาต ิ 4,800 ลา้น ลบ.ฟตุตอ่วนั 
  น า้มนัดบิ  1.1 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั 

ประเทศไทยผลติปิโตรเลยีมไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการใช ้

ขอ้มลูเพิม่เตมิในหนา้ที ่90-93 รายงานประจ าปีกรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิพ.ศ. 2554 



ราคาปิโตรเลยีมจากปากหลมุ 

9 (ราคาเฉลีย่ปี 2555) 



* ปีทีไ่ดร้บัช าระ 

จดัสรรใหท้อ้งถ ิน่ 25,511 ลา้นบาท 

รายไดร้ฐัรวมท ัง้ส ิน้  ~ 1.27  ลา้นลา้นบาท (กระทรวงการคลงัใชเ้ป็นงบประมาณของประเทศ/จดัสรรให้

ทอ้งถ ิน่เพือ่ใหท้อ้งถ ิน่ใชส้อยตามแนวทางทีต่อ้งการในฐานะเจา้ของทรพัยากร 

รายไดร้ฐัจากการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

หนว่ย: ลา้นบาท (ปีปฏทินิ) 

ณ สิน้ปี 2554 (ลา้นลา้นบาท) (ไมร่วม MTJA) 

 

 มลูคา่ปิโตรเลยีมรวม      3.415 (100%) 

 เงนิลงทนุรวม       1.461  (43%) 

 ก าไรหลงัหกัคา่ใชจ้า่ย  1.954  (57%) 

  

สดัสวนการแบง่ผลประโยชน ์

จากก าไรหลงัหกัคา่ใชจ้า่ย 
 

 รายไดร้ฐั       1.166  (60%) 

 รายไดบ้รษิทั       0.788  (40%) 

  

                                                                                                                                2549 2550  2551 2552  2553 2554 2555 

คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 35,228 37,354 49,092 36,533 43,555 49,700 60,234 

รายไดจ้าก MTJA ส าหรบัพืน้ที ่JDA 2,742 2,407 5,650 8,043 11,258 14,117 15,822 

เงนิผลประโยชนต์อบแทนพเิศษ*  7,810 7,197 4,743 6,925 1,780 3,389 4,077 

ภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม*  46,104 62,639 65,767 86,664 59,642 80,528 81,778 

รวม 91,664 109,597 125,252 138,165 116,235 147,734 161,911 

10 ขอ้มลูเพิม่เตมิในหนา้ที ่96-101 รายงานประจ าปีกรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิพ.ศ. 2554 



แผนการเปิดใหย้ืน่ขอสมัปทานปิโตรเลยีม 
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สถานะ – อยูร่ะหวา่งเตรยีมการ 

1. สนองความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศที่

เพิม่ข ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

2. เพือ่ใหก้ารลงทนุส ารวจและผลติปิโตรเลยีม

เป็นไปโดยตอ่เนือ่ง ลดการน าเขา้ และกอ่ใหเ้กดิ

การลงทนุในธรุกจิอืน่ทีต่อ่เนือ่ง 

3.   มบีรษิทัน า้มนัแสดงความสนใจทีจ่ะยืน่ขอฯ และ

เปิดใหย้ ืน่ขอฯ คร ัง้สดุทา้ยเมือ่ 5 ปีทีแ่ลว้ ราคา

ปิโตรเลยีมยงัสงูโดยตลอด มโีอกาสพบแหลง่

ปิโตรเลยีมเชงิพาณิชย ์

4.   เป็นประโยชนต์อ่สงัคมในดา้นการจา้งงาน 

ถา่ยทอดเทคโนโลย ีพฒันาบคุลากร และพฒันา

คณุภาพชวีติของชุมชน 

ทรพัยากรปิโตรเลยีม (Resources) 

- กา๊ซธรรมชาต ิ1 – 5 ลา้นลา้น ลบ.ฟตุ 

- น า้มนัดบิ 20 – 50 ลา้นบารเ์รล 
การลงทนุ 

- 3,200 ลา้นบาท (ตามขอ้ผกูพนั) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

เหตผุลความจ าเป็น 
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กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ  
ศนูยเ์อนเนอรย์ี ่ คอมเพล็กซ ์
อาคารบ ี ชัน้ 21-22 

www.dmf.go.th 
โทรศัพท ์ 0 2794 3000 
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http://www.dmf.go.th/


Back up 



โครงสรา้งกระทรวงพลงังาน 
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ระบบบรหิารจดัการ
ปิโตรเลยีม 

ที่มา: Daniel Johnston (1994) 

สิทธิในปิโตรเลียม 

ระบบสัมปทาน 
(Concession System) 

Service Contracts สัญญาแบ่งปันผลผลิต 
(Production Sharing Contract) 

แบ่งจาก Gross Production  
หรือแบ่งจากผลก าไร  

ระบบการจัดเก็บรายได้ 

ค่าจ้างจ่ายเป็นเงนิ/ปิโตรเลียม  

ระบบสัญญา 
(Contractual System) 

จ่ายเป็นค่าจ้าง/จ่ายเป็นก าไร (ความเส่ียง) 

ค่าภาคหลวง (Royalty)+ภาษี 

15 

สหรฐัอเมรกิา แคนาดา อารเ์จนตนิา 
โคลมัเบยี นอรเวย ์อติาล ีองักฤษ 
เนปาล บรไูน เกาหล ี ไทย 

แอลจเีรยี ซูดาน ตรุก ีโปแลนด ์รสัเซยี 
อริกั อหิรา่น อนิเดยี มาเลเซยี 
อนิโดนเีซยี เวยีดนาม พมา่  



ระบบสัมปทานปิโตรเลยีม 
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 ใหส้ทิธสิ ารวจและผลติปิโตรเลยีมภายในบรเิวณและ
ภายในเวลาทีก่ าหนด 

 ผูร้บัสมัปทานลงทนุและรบัความเสีย่งท ัง้หมด 

 ปิโตรเลยีมทีพ่บผูร้บัสมัปทานมสีทิธเิก็บรกัษา ขนสง่ ขาย
และจ าหนา่ย 

 ผูร้บัสมัปทานเสยีคา่ภาคหลวง ผลประโยชนต์อบแทน
พเิศษและภาษเีงนิได ้



ระบบจัดเก็บรายได้รัฐตามกฎหมายปิโตรเลียมของไทย 

ปัจจุบันมี 2 ระบบ 

Thailand I Thailand III 
บังคับใช้ตามพ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  

ก่อนการแก้ไขเพิ่มเตมิโดย 
 พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2532 

ปัจจุบันมี 19 แปลง ปัจจุบันมี 57 แปลง 

ผู้รับสัมปทานมาเดมิก่อนปี 2532 ไม่อยู่ภายใต้ระบบ Thailand III เน่ืองจากสิทธิขัน้มูลฐานในสัมปทานที่ให้ไว้แก่ผู้รับ
สัมปทาน และกฎหมาย Thailand III ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง 

บังคับใช้ภายใต้  
พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2532 

(1) ค่าภาคหลวงอัตราคงที่ร้อยละ 12.5 

(3) ผลประโยชน์ตอบแทนพเิศษรายปี แบบขัน้บันได 
ร้อยละ 0-75  ขึน้กับสัดส่วนรายได้กับความ
พยายามในการส ารวจและลงทุนเพิ่มเตมิของ
ผู้รับสัมปทานในปีนัน้ 

(2) ภาษีเงนิได้ปิโตรเลียม จ่ายเม่ือมีผลก าไรจาก
การประกอบกิจการปิโตรเลียม ร้อยละ 50  

(1) ค่าภาคหลวงแบบขัน้บันได (ร้อยละ 5-15) 

(2) ภาษีเงนิได้ปิโตรเลียม จ่ายเม่ือมีผลก าไรจาก
การประกอบกิจการปิโตรเลียม ร้อยละ 50  

17 
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กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
  

•พระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม พ.ศ. 2514 

• พระราชบญัญตัภิาษปิีโตรเลยีม พ.ศ. 2514 

• พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัสถานทีผ่ลติปิโตรเลยีม 

   ในทะเล พ.ศ. 2530 

• พระราชบญัญตัอิงคก์รรว่มไทย-มาเลเซยี พ.ศ. 2533 

ส ารวจ/ผลติ 

ผูใ้ช ้
โรงแยก/โรงกล ัน่ การขนสง่ 
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บคุคลและองคก์รของรฐัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

พนกังานเจา้หนา้ที ่

อธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ

ก ากบัดแูลการประกอบกจิการตาม พ.ร.บ. ปิโตรเลยีม 

อนุมตัพิ ืน้ทีผ่ลติ  อนุมตัแิผนการด าเนนิงานของผูร้บัสมัปทาน 
ก าหนดสถานทีข่ายปิโตรเลยีม ออกประกาศกรมฯ 

คณะอนุกรรมการคณะตา่งๆ 

คณะกรรมการปิโตรเลยีม 

พจิารณากล ัน่กรองค าขออนุญาตในเรือ่งตา่งๆกอ่นน าเสนอ
คณะกรรมการปิโตรเลยีม 

• ใหค้ าแนะน าแก ่รมว.พน. ใหค้วามเห็นชอบแกอ่ธบิด ี
•  อนุญาตน าเขา้บคุคล/อปุกรณ์ อนุญาตถอืกรรมสทิธิท์ ีด่นิ 
   ใหค้วามเห็นชอบราคากา๊ซ 

ครม. อนุมตัใิหแ้ละโอนสมัปทาน  ตอ่ระยะเวลาผลติ  ลดหยอ่น
คา่ภาคหลวง 

   รฐัมนตรพีลงังาน 
ออกกฎกระทรวง  ตอ่ระยะเวลาส ารวจ  รบัผูร้ว่มประกอบ
กจิการ  เปลีย่นแปลง/โอนขอ้ผกูพนัก าหนดคา่คงทีส่ภาพ
ทางธรณีวทิยาของแปลงส ารวจ  เพกิถอนสมัปทาน 
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ประกาศเชญิชวน 

รมว.พน. โดยอนมุตั ิครม.ก าหนด 

• คา่คงทีแ่สดงสภาพธรณีวทิยาของแปลงส ารวจ 
• คา่ลดหยอ่นพเิศษ 

ชธ. ศกึษาขอ้มลูพืน้ที ่ 
• ก าหนดเขตแปลงส ารวจ 
• ก าหนดคา่คงทีแ่สดงสภาพ 
  ธรณีวทิยาของแปลงส ารวจ (K)  
• ก าหนดคา่ลดหยอ่นพเิศษ (SR)  

รมว.พน.  

ออกประกาศเชญิชวน 

ใหย้ ืน่ขอสมัปทาน 

ชธ. ออกประกาศ 
ก าหนดเขตพืน้ที ่
แปลงส ารวจ  

(ลงในราชกจิจานเุบกษา) 

ชธ. จดัท าประกาศเชญิชวน 
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การพจิารณาค าขอและออกสมัปทาน 

คณะกรรมการรบัค าขอ 

คณะอนกุรรมการ
พจิารณาค าขอ

สมัปทานปิโตรเลยีม 

คณะกรรมการปิโตรเลยีม รมว.พน.  

คณะอนกุรรมการ
พจิารณาขอ้กฎหมายและ
รา่งสมัปทานปิโตรเลยีม 

ครม.  

รมว.พน.  
ออกสมัปทาน 

สมัปทานตามแบบ  
ชธ. ป2 ตามกฎกระทรวง
ฉบบัที ่17 พ.ศ. 2532 

หลกัเกณฑก์ารพจิารณา 
1. คณุสมบตัติาม ม.24 
2. ความเหมาะสมของโครงการส ารวจ  
 และผลประโยชนพ์เิศษทีเ่สนอ 
•ขอ้ผกูพนัการส ารวจ  80 คะแนน 
•ผลประโยชนพ์เิศษ    20 คะแนน 
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ระยะเวลาของสมัปทานปิโตรเลยีม 

   ระยะเวลาส ารวจ 6 ปี ตอ่ไดอ้กี 3 ปี  

  ชว่งที ่1 + ชว่งที ่2 + ขอตอ่ = 3+3+3 ปี  

   ระยะเวลาผลติ 20 ปี ตอ่ไดอ้กี 10 ปี  

 (ผูร้บัสมัปทานกอ่นปี 2532 ระยะเวลาผลติ 30 ปี ตอ่ไดอ้กี 10 ปี) 

**  ระยะเวลาผลตินบัตอ่จากระยะเวลาส ารวจสิน้สดุโดยตอ่เนือ่ง 

** ในชว่งระยะเวลาส ารวจ สามารถผลติปิโตรเลยีมได ้



ขัน้ตอนการส ารวจปิโตรเลยีม 
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  ส ารวจธรณีวทิยา 

ส ารวจธรณีฟิสกิส ์

เจาะส ารวจ 

พบปิโตรเลยีม 

วธิวีดัคา่แรงดงึดดูโลก 

 วธิวีดัคลืน่ไหวสะเทอืนของชัน้หนิ 

ไมพ่บปิโตรเลยีม 

วธิวีดัคา่ความเขม้สนามแมเ่หล็กโลก 

EIA 

SEM 

EIA 

เจาะส ารวจหาขอบประเมนิปรมิาณส ารอง 

พัฒนาเพือ่ผลติปิโตรเลยีม 



   ผลการส ารวจปิโตรเลยีม 
20 รอบ 

7,770 

ตวัเลขไมร่วมปิโตรเลยีม
จาก MTJDA 

เอราวณั สตลู ปลาทอง ฟนูาน บงกช อาทติย ์

น า้พอง 

สนิภฮูอ่ม 

จสัมนิ ไพลนิ ทานตะวน้ เบญจมาศ 

นานสนุน่ตะวนัออก ลนัตา สงขลา 

บวัหลวง 
ยงูทอง 
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สรุปการส ารวจปิโตรเลยีมประเทศไทย 
1.แหลง่ปิโตรเลยีมขนาดใหญถ่กูค้นพบในช่วงสัมปทานรอบที ่ 1  โดยคดิเป็น 
66% ของปิโตรเลยีมทัง้หมดทีค้่นพบ) 

2.แหลง่ปิโตรเลยีมทีค้่นพบในรอบสัมปทานรอบหลงัๆ มแีนวโน้มทีจ่ะมขีนาดเล็ก
ลงเรือ่ยๆ 

3.การเจาะส ารวจในภาคอสีานมคีวามเส่ียงมากทีสุ่ด โดยมอีตัราความส าเร็จ
ประมาณ 1 ใน 10  

4.แหลง่ปิโตรเลยีมทีค้่นพบในภาคกลางและในอา่วไทยมลีกัษณะเป็นกระเปาะ
ขนาดเล็กและไมต่อ่เน่ือง จงึต้องใช้หลมุผลติจ านวนมาก 

Thai III Thai I 



ปรมิาณส ารองปิโตรเลยีม 

Proved (P1) Probable (P2) 2P (P1+P2) 

กา๊ซธรรมชาต ิ(Tcf) 9.04 9.95 18.99 

คอนเดนเสท (MMbbl) 216 283 499 

น า้มนัดบิ (MMbbl) 233 417 650 

ณ ส้ินปี 2555* 

25 

1P, R/P  =   6.9 

2P, R/P  = 14.4 

9.04 

1.32 

* 50% MTJDA Reserves included 

TCF 
years 

หมายเหตุ 
R/P Ratio ค านวณ
จากปรมิาณส ารอง
หารดว้ยอตัราการ
ผลติ ภายใน
เงือ่นไขวา่ ไมม่ี
การค้นพบปรมิาณ
ส ารองเพิม่เตมิเลย 
และอตัราการผลติ
ไมม่กีาร
เปลีย่นแปลง * ตวัเลขยงัไมเ่ป็นทางการ 



การจดัหาปิโตรเลยีมในประเทศ
ไทย 
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หลกัเกณฑก์ารจดัสรร
คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 

• การจดัสรรคา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม หมายความวา่ คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีมทีจ่ดัเก็บได้
จากสัมปทานทีม่พีืน้ทีต่ามสัมปทานทีม่กีารผลติ อยูใ่นเขตพืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
• คา่ภาคหลวงแหลง่ในทะเลส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดนิทัง้หมด  ยกเว้นในเขตน่านน ้าภายในที่
ถอืเป็นเขตประเทศไทย) 
• คา่ภาคหลวงแหลง่บนบก ส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดนิร้อยละ 40 และจดัสรรให้แกอ่งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ร้อยละ 60 ดงัน้ี 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
การจดัสรรค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลยีมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ลงวนัที ่ 6 สิงหาคม 2544 

จดัสรรร้อย
ละ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ หลกัเกณฑจ์ดัสรร 

20 อบต./เทศบาล 
ทีม่พีืน้ทีค่รอบคลมุพืน้ทีต่ามสัมปทาน* 

เทา่ๆ กนัตามจ านวน

องคก์ร 

10 อบต./เทศบาลอืน่ 
ทีอ่ยูใ่นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีค่รอบคลมุพืน้ทีต่าม

สัมปทาน* 

ตามจ านวนประชากร 

10 อบต./เทศบาล ทัว่ประเทศ ตามจ านวนประชากร 

20 อบจ. ทีม่พีืน้ทีค่รอบคลมุพืน้ทีต่าม
สัมปทาน* 

เทา่ๆ กนัตามจ านวน
องคก์ร 

* พืน้ทีต่ามสัมปทาน หมายถงึพืน้ทีท่ีม่กีารผลติ
ปิโตรเลยีม 
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การเปิดให้สัมปทานปิโตรเลยีม 
ครัง้ที ่

วนัทีอ่อกประกาศ 

เชญิชวน 
บรเิวณทีเ่ปิดสมัปทาน จ านวนแปลง 

การออกสมัปทาน 
สัมปทาน/แปลง 

ทีด่ าเนนิการปัจจุบัน แปลงส ารวจทีม่กีารด าเนนิงานในปัจจบุนั 

สมัปทาน แปลง สมัปทาน แปลง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

19 

 

 

 

20 

13 กนัยายน 2514 

31 มนีาคม 2515 

12 มถินุายน 2515 

14 กนัยายน 2516 

11 กมุภาพันธ ์2517 

24 พฤศจกิายน 2521 

26 มกราคม 2522 

24 มถินุายน 2523 

5 กมุภาพันธ ์2525 

3 มถินุายน 2526 

10 สงิหาคม 2527 

 

22 มนีาคม 2528 

26 กรกฎาคม 2533 

12 ตลุาคม 2538 

23 กมุภาพันธ ์2539 

16 มถินุายน 2540 

16 มนีาคม 2541 

11 กรกฎาคม 2543 

 

 

1 กรกฎาคม  2548 

 

 

 

23 พฤษภาคม 2550 

บนบก อา่วไทย อนัดามัน 

อนัดามัน 

อนัดามัน 

บนบก อนัดามัน 

บนบก อนัดามัน 

บนบก 

อา่วไทย อนัดามัน 

บนบก อา่วไทย อนัดามัน 

บนบก 

ทะเลอนัดามัน 

บนบก อา่วไทย อนัดามัน 

 

บนบก อา่วไทย 

บนบก อา่วไทย อนัดามัน 

อนัดามัน 

บนบก อา่วไทย 

อนัดามัน 

บนบก อา่วไทย 

บนบก อา่วไทย อนัดามัน 

 

 

บนบก อา่วไทย อนัดามัน 

 

 

 

บนบก อา่วไทย 

20 แปลง+ 

2 แปลง 

2 แปลง 

2 แปลง + 

2 แปลง + 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

 

20 แปลง + 

104 แปลง 

9 แปลง 

101 แปลง 

7 แปลง 

81 แปลง 

87 แปลง 

 

 

82 แปลง 

 

 

 

65 แปลง 

10 

2 

- 

- 

3 

2 

1 

4 

2 

1 

3 

 

7 

12 

1 

6 

1 

2 

11 
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24 

22 

2 

- 

- 

3 

7 

1 

9 

3 

1 

3 

 

8 

21 

2 

7 

1 

2 

14 

 

       

   21 
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6 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

2 

- 

2 

 

2 

1 

- 

1 

- 

- 

10 

 

 

11 

 

 

 

15 

13 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

2 

- 

2 

 

2 

1 

- 

1 

- 

- 

13 

 

 

13 
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อา่วไทย: 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

- 

- 

- 

- 

บนบก:  E5 (แหลง่น ้าพอง) และ S1 (แหลง่สริกิติ ิ)์  

- 

บนบก:  Eu1 (แหลง่สนิภฮูอ่ม) 

บนบก:  NC (แหลง่บงึหญา้ บงึมว่ง) และ SW1 (แหลง่วเิชยีรบรุ)ี  

- 

บนบก:   PTTEP1 (แหลง่ก าแพงแสน อูท่อง)  

อา่วไทย: B6/27 (แหลง่นางนวล) 

อา่วไทย: B5/27 (แหลง่จัสมนิ บานเย็น) และ B12/27 (แหลง่ไพลนิ) 

อา่วไทย: B8/32 (แหลง่ทานตะวนั) 

- 

อา่วไทย: B8/38 (แหลง่บวัหลวง) 

- 

- 

บนบก:  L10/43, L11/43, L15/43, L21/43, L22/43, L27/43, 

 L33/43, L44/43, L53/43, L54/43  

อา่วไทย: G4/43, G5/43 G9/43 

บนบก:    L21/48, L28/48, L53/48  

อา่วไทย: G1/48, G2/48, G3/48, G4/48, G6/48, G10/48, 

 G11/48, G12/48  

อนัดามัน: A4/48, A5/48  

บนบก:     L3/50, L7/50, L13/50, L14/50, L16/50, L20/50, L21/50, 

L29/50, L31/50, L45/50, L52/50, L53/50  

อา่วไทย: G4/50, G5/50, G6/50, G7/50, G8/50  

รวม 108 155 53 67 

ณ ส.ค. 2556 


