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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
ปโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เปนปที่ ๒๖ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการปโตรเลียม” หมายความวา การสํารวจ ผลิต เก็บรักษา ขนสง ขาย หรือ

จําหนายปโตรเลียม 
“ปโตรเลียม” หมายความวา น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลวสาร

พลอยได และสารประกอบไฮโดรคารบอนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และอยูในสภาพอิสระ ไม
วาจะมีลักษณะเปนของแข็ง ของหนืด ของเหลว หรือกาซ และใหหมายความรวมถึงบรรดา
ไฮโดรคารบอนหนักที่อาจนําข้ึนมาจากแหลงโดยตรง โดยใชความรอนหรือกรรมวิธีทางเคมี แตไม

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๘/ตอนที่ ๔๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๓ เมษายน ๒๕๑๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน หรือหินอื่นที่สามารถนํามากลั่นเพื่อแยกเอาน้ํามันดวยการ
ใชความรอนหรือกรรมวิธีทางเคม ี

“น้ํ า มั นดิ บ ”๒ หมายความว า  น้ํ า มั นแร ดิ บ  แอสฟ ลท  โอ โซ เคอไรท 
ไฮโดรคารบอนและบิทูเมนทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไมวาในสภาพของแข็ง ของหนืด หรือ
ของเหลว และใหหมายความรวมถึงกาซธรรมชาติเหลวดวย 

“น้ํามันดิบที่สงออก”๓ หมายความวา น้ํามันดิบที่สงออกนอกราชอาณาจักร ไมวา
การสงออกน้ํามันดิบจะกระทําโดยผูรับสัมปทานหรือผูอ่ืน และใหหมายความรวมถึงสวนของ
น้ํามันดิบที่ผูรับสัมปทานไดขายหรือจําหนายในราชอาณาจักร และไดมีการนําน้ํามันดิบดังกลาวไป
กล่ันเปนผลิตภัณฑและผลิตภัณฑนั้นถูกสงออกนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้ ตามปริมาณที่คํานวณได
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๘๙ (๑) 

“กาซธรรมชาติ” หมายความวา ไฮโดรคารบอนที่มีสภาพเปนกาซทุกชนิดไมวา
ช้ืนหรือแหง ที่ผลิตไดจากหลุมน้ํามันหรือหลุมกาซ และใหหมายความรวมถึงกาซที่เหลือจากการ
แยกไฮโดรคารบอนในสภาพของเหลวหรือสารพลอยไดออกจากกาซช้ืนดวย 

“กาซธรรมชาติเหลว” หมายความวา ไฮโดรคารบอนที่มีสภาพเปนของเหลวหรือ
ที่มีความดันไอสูงซึ่งผลิตขึ้นมาไดพรอมกับกาซธรรมชาติ หรือไดมาจากการแยกออกจากกาซ
ธรรมชาติ 

“สารพลอยได” หมายความวา กาซฮีเลียม คารบอนไดออกไซด กํามะถัน และ
สารอื่นที่ไดจากการผลิตปโตรเลียม 

“สํารวจ” หมายความวา ดําเนินการตามมาตรฐานในการคนหาปโตรเลียมโดยใช
วิธีการทางธรณีวิทยา ธรณีฟสิคส และอื่น ๆ และใหหมายความรวมถึงเจาะเพื่อทดสอบชั้นหิน
เพ่ือใหทราบวามีปโตรเลียมอยูหรือไมเพียงใด เพ่ือกําหนดวงเขตแหลงสะสมปโตรเลียม หรือ
เพ่ือใหไดขอมูลอยางอ่ืนอันเปนสาระสําคัญที่จําเปนแกการผลิตปโตรเลียมดวย 

“ผลิต”๔ หมายความวา ดําเนินการใด ๆ เพ่ือนําปโตรเลียมขึ้นจากแหลงสะสม 
และใหหมายความรวมถึง ใชกรรมวิธีใด ๆ เพ่ือทําใหปโตรเลียมอยูในสภาพที่จะขาย หรือ
จําหนายได แตไมหมายความถึงกล่ัน ประกอบอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียม ประกอบอุตสาหกรรม
โรงแยกกาซ โรงทํากาซใหเปนของเหลวหรือโรงอัดกาซ 

“เก็บรักษา” หมายความวา ดําเนินการใด ๆ เพ่ือรวมและรักษาปโตรเลียมที่ผูรับ
สัมปทานผลิตได 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “น้ํามันดิบ” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “น้ํามันดิบที่สงออก” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผลิต” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ขนสง” หมายความวา ดําเนินการใด ๆ เพ่ือนําปโตรเลียมที่ผูรับสัมปทานผลิต
ไดจากแหลงผลิตไปยังสถานที่เก็บรักษา สถานที่ขายหรือจําหนาย สถานที่รับซื้อ และสถานท่ี
สงออกนอกราชอาณาจักร และใหหมายความรวมถึงขนสงปโตรเลียมนั้นระหวางสถานที่ดังกลาว
ดวย 

“ขาย” หมายความรวมถึงแลกเปลี่ยนและโอนโดยมีคาตอบแทนดวย 
“จําหนาย”๕ หมายความวา 
(๑) สงน้ํามันดิบไปยังโรงกลั่นน้ํามันหรือสถานที่เก็บรักษาเพื่อการกลั่นน้ํามันไม

วาโรงกลั่นน้ํามันหรือสถานที่เก็บรักษาจะเปนของผูรับสัมปทานหรือไม 
(๒) สงกาซธรรมชาติไปยังโรงแยกกาซ โรงทํากาซใหเปนของเหลว โรงอัดกาซ 

หรือสถานที่เก็บรักษาเพื่อกิจการดังกลาว ไมวาโรงแยกกาซ โรงทํากาซใหเปนของเหลว โรงอัด
กาซ หรือสถานที่เก็บรักษาดังกลาวจะเปนของผูรับสัมปทานหรือไม 

(๓) นําปโตรเลียมไปใชในกิจการใด ๆ ของผูรับสัมปทานหรือของผูอ่ืนโดยไมมี
การขาย หรือ 

(๔) โอนปโตรเลียมโดยไมมีคาตอบแทน 
“ราคาตลาด” หมายความวา ราคาในตลาดเปดเผย หากไมมีราคาดังกลาว 

หมายความวา ราคาที่พึงคิดกันระหวางบุคคลซึ่งเปนอิสระตอกันโดยไมมีความสัมพันธในดานทุน
หรือการจัดการ 

“ราคาประกาศ” หมายความวา ราคาที่ประกาศตามมาตรา ๕๙ 
“แปลงสํารวจ” หมายความวา เขตพ้ืนที่ที่กําหนดขึ้นสําหรับการสํารวจปโตรเลียม 
“พ้ืนที่ผลิต” หมายความวา เขตพ้ืนที่ที่กําหนดขึ้นสําหรับการผลิตปโตรเลียม 
“ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึงเขตไหลทวีปที่เปนสิทธิของประเทศไทยตาม

หลักกฎหมายระหวางประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและตามสัญญากับตางประเทศดวย 
“บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัด และนิติบุคคลที่มีสภาพเชนเดียวกับบริษัท

จํากัด ซึ่งตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปโตรเลียม 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ* 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการประกอบกิจการปโตรเลียมทั่ว

ราชอาณาจักร 
 

                                                 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “จําหนาย” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ที่มีหนาที่
เก่ียวกับกิจการปโตรเลียม แตถากระทรวง ทบวง กรมใดผลิตปโตรเลียมจากแหลงปโตรเลียมที่มี
สมรรถนะเชิงพาณิชย ใหนําบทบัญญัติหมวด ๗ วาดวยคาภาคหลวงมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๗  หามมิใหผูใดทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนยาย ถอน หรือทําใหหลุดซึ่ง

เครื่องหมายกําหนดเขตแปลงสํารวจหรือพ้ืนที่ผลิต หรือเครื่องหมายหลักฐานการแผนที่ที่
พนักงานเจาหนาที่ไดนํามาติดตั้ง ปก หรือฝงไว เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบด ี

 
มาตรา ๘  หนังสือหรือคําส่ังที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนําไปสงในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของผูรับ หรือสง
โดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใด ๆ ใหสงโดยวิธีปด
หนังสือหรือคําส่ังไว ณ ที่เห็นไดงายที่ประตูบาน สํานักงาน ภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยูของผูรับ หรือ
จะสงโดยวิธียอความในหนังสือหรือคําส่ังนั้นลงโฆษณาในหนังสือพิมพก็ได 

เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวา
บุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคําส่ังนั้นแลว 

 
มาตรา ๙  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในบริเวณที่ที่ประกอบกิจการปโตรเลียมและสถานที่ทําการของผูรับ

สัมปทานในเวลาทําการเพื่อตรวจกิจการปโตรเลียมให เปนไปตามสัมปทานและตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ส่ังเปนหนังสือใหผูรับสัมปทานงดเวนการปฏิบัติใด ๆ ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน 

(๓) นําปโตรเลียม หิน ดิน และสิ่งที่ไดจากการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมใน
ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ 

ผูรับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังตาม (๒) ตออธิบดี
ภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคําส่ัง คําส่ังของอธิบดีใหเปนที่สุด 

การอุทธรณคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองไมเปนเหตุทุเลาการปฏิบัติ
ตามคําส่ัง เวนแตอธิบดีเห็นสมควรใหทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้น 

 
มาตรา ๑๐  พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร

ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลซึ่งเก่ียวของ 
 
มาตรา ๑๑  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามความหมายในประมวล

กฎหมายอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามสัมปทานหรือ

พระราชบัญญัตินี้ และการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนั้น กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน หรือ
ทําใหทบวงการเมืองใดตองกระทําการเพื่อบําบัดปดปองความเสียหายเชนวานั้น ผูรับสัมปทาน
ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายและคาใชจายในการบําบัดปดปองความเสียหาย
ดังกลาวตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนด แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากผูรับสัมปทานเพราะการละเมิดนั้น 

 
มาตรา ๑๓  สิทธิในการถือสัมปทานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคด ี
 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวง 
(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสํารวจ ผลิต และอนุรักษปโตรเลียม 
(๒) กําหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณที่มีส่ิงติดตั้งและกลอุปกรณ

ที่ใชในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
(๓) กําหนดวิธีการใหความคุมครองแกคนงานและความปลอดภัยแก

บุคคลภายนอก 
(๔) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการปโตรเลียม 

   
 

มาตรา ๑๕๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการปโตรเลียม” 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง 
อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทน
กระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต งตั้ งจากบุคคลซึ่ งมีความรู  ความเชี่ ยวชาญ  และประสบการณ ในสาขาธรณีวิทยา 
วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การเงิน กฎหมาย หรือสาขาอื่นอันจะเปนประโยชนตอกิจการ
ปโตรเลียม เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองไมเปนขาราชการในสวน
ราชการที่มีกรรมการโดยตําแหนงสังกัดอยู 

                                                 
๖ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีจะแตงตั้งขาราชการในกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

 
มาตรา ๑๖๗  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๒ 
(๒) ใหความเห็นชอบแกอธิบดีตามมาตรา ๒๒/๑ 
(๓) ทําความตกลงราคาขายกาซธรรมชาติในราชอาณาจักรตามมาตรา ๕๘ 
(๔) อนุญาตใหผูรับสัมปทานถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา ๖๕ 
(๕) มีคําส่ังเก่ียวกับการนําคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๙ 
(๖) มีคําส่ังเก่ียวกับการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณโดยไดรับยกเวนอากรขาเขา

และภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๗๐ 
(๗) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรี

มอบหมายหรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๖/๑๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก

สภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนได
เสียในนิติบุคคลหรือองคกรที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการดานปโตรเลียม และไมประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการ 

 
มาตรา ๑๗๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

                                                 
๗ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๑๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๑๘๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรองหรือไม

สุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖/๑ 
เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไม
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนง
ที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่
วาง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งได
แตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๒๐  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง

อนุกรรมการ เพ่ือใหทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ อันอยูในขอบเขตแหงหนาที่ของ
คณะกรรมการ ตลอดจนเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็นได 

ใหนํ าความในมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  มาใชบั งคับแกการประชุม
คณะอนุกรรมการ 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
การสํารวจและผลิตปโตรเลยีม 

   
 

มาตรา ๒๒๑๑  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปนี ้

(๑) ใหสัมปทานตามมาตรา ๒๓ 
(๒) ตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมตามมาตรา ๒๕ 
(๓) ตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามมาตรา ๒๖ 
(๔) อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามมาตรา ๓๐ 
(๕) อนุมัติใหโอนขอผูกพันระหวางแปลงสํารวจตามมาตรา ๓๓ 
(๖) อนุญาตใหผูรับสัมปทานรับบริษัทอื่นเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียมตาม

มาตรา ๔๗ 
(๗) อนุญาตใหโอนสัมปทานตามมาตรา ๕๐ 
(๘) เพิกถอนสัมปทานตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ 
(๙) แจงใหผูรับสัมปทานทราบวารัฐบาลจะเขาใชสิทธิประกอบกิจการปโตรเลียม

ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งดวยความเสี่ยงภัยแตฝายเดียวตามมาตรา ๕๒ ทว ิ
(๑๐) ส่ังใหผูรับสัมปทานจัดหาปโตรเลียมเพื่อใชในราชอาณาจักรตามมาตรา 

๖๐ 
(๑๑) ประกาศหามสงปโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๑ 
(๑๒) ส่ังใหผูรับสัมปทานรวมกันผลิตปโตรเลียมตามมาตรา ๗๒ 
(๑๓) ส่ังใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมตามมาตรา ๘๓ 
(๑๔) อนุมัติใหชําระคาภาคหลวงเปนเงินตราสกุลตางประเทศตามมาตรา ๘๗ 
(๑๕) ลดหยอนคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมตามมาตรา ๙๙ ทวิ และมาตรา 

๙๙ ตรี 
(๑๖) กําหนดคาคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสํารวจตามมาตรา 

๑๐๐ ฉ 
การดํา เนินการตาม  (๑) (๓) (๗) หรือ  (๑๕) ตองได รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๒๒/๑๑๒  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ขยายอายุสัมปทานตามมาตรา ๒๗ 
(๒) อนุมัติการกําหนดพื้นที่ผลิตตามมาตรา ๔๒ 

                                                 
๑๑ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒ มาตรา ๒๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) อนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มผลิตตามมาตรา ๔๒ ทวิ 
(๔) มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาดําเนินการบําบัดปดปองความโสโครกอัน

เนื่องจากการประกอบกิจการปโตรเลียมแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทานตามมาตรา ๗๕ 
(๕) ใหความเห็นชอบแผนงานและประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนสิ่งปลูก

สราง วัสดุอุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาดําเนินการรื้อถอน
แทนหรือรวมกับผูรับสัมปทานตามมาตรา ๘๐/๑ 

 
มาตรา ๒๓  ปโตรเลียมเปนของรัฐ ผูใดสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมในที่ใดไมวาที่

นั้นเปนของตนเองหรือของบุคคลอื่น ตองไดรับสัมปทาน 
การขอสัมปทานใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
แบบสัมปทานใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๔  ผูขอสัมปทานตอง 
(๑) เปนบริษัท และ 
(๒) มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ และผูเช่ียวชาญ เพียงพอที่จะสํารวจ 

ผลิต ขาย และจําหนายปโตรเลียม 
ในกรณีที่ผูขอสัมปทานไมมีลักษณะครบถวนตาม (๒) ตองมีบริษัทอื่นซึ่งรัฐบาล

เช่ือถือและมีลักษณะตาม (๒) และมีความสัมพันธในดานทุนหรือการจัดการกับผูขอสัมปทาน 
รับรองที่จะใหทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ และผูเช่ียวชาญเพียงพอที่จะสํารวจ ผลิต ขาย 
และจําหนายปโตรเลียม 

 
มาตรา ๒๕๑๓  มาตรา ๒๕  ระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมตามสัมปทานใหมีกําหนด

ไมเกินหกปนับแตวันใหสัมปทาน 
ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะขอตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมใหผูรับ

สัมปทานยื่นคําขอตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม พรอมกับเสนอขอผูกพันในดานปริมาณเงิน
ปริมาณงาน หรือทั้งปริมาณเงินและปริมาณงานสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในชวงขอผูกพันชวงที่
สามกอนสิ้นระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมไมนอยกวาหกเดือน แตถาผูรับสัมปทานขอสํารวจ
ปโตรเลียมไมเกินสามป ไมมีสิทธิขอตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมอีก 

การตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมใหกระทําไดเมื่อผูรับสัมปทานไดปฏิบัติตาม
สัมปทานทุกประการและไดตกลงในเรื่องขอผูกพันชวงที่สาม สําหรับการสํารวจปโตรเลียมกอนสิ้น
ชวงขอผูกพันชวงที่สองไมนอยกวาสิบหาวัน 

การตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียวเปนเวลาไมเกิน
สามป 

 
                                                 

๑๓ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖๑๔  ระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามสัมปทานใหมีกําหนดไมเกินยี่สิบป
นับแตวันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม แมจะมีการผลิตปโตรเลียมในระหวาง
ระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมดวยก็ตาม๑๕ 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะขอตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียม ใหผูรับ
สัมปทานยื่นคําขอตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมกอนสิ้นระยะเวลาผลิตปโตรเลียมไมนอยกวาหก
เดือน 

การตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมใหกระทําไดเมื่อผูรับสัมปทานไดปฏิบัติตาม
สัมปทานทุกประการและไดตกลงในเรื่องขอกําหนด ขอผูกพัน และเง่ือนไขที่ใชอยูทั่วไปใน
ขณะนั้นกอนสิ้นระยะเวลาผลิตปโตรเลียมไมนอยกวาสิบหาวัน 

การตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมใหกระทําไดเพียงครั้งเดียวเปนเวลาไมเกินสิบป 
 
มาตรา ๒๗๑๖  ในกรณีที่การสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมหรือการเก็บรักษาหรือ

ขนสงปโตรเลียมเฉพาะสวนที่กระทบกระเทือนตอการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจ
แปลงใดตองหยุดชะงักลงเปนสวนใหญเพราะเหตุที่มิใชความผิดของผูรับสัมปทาน ถาผูรับ
สัมปทานประสงคจะขอขยายอายุสัมปทาน ใหแจงตออธิบดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบถึงเหตุ
ที่มิใชความผิดของผูรับสัมปทานนั้น ในกรณีเชนนี้ ใหอธิบดีขยายอายุสัมปทานในสวนที่เก่ียวกับ
แปลงสํารวจแปลงนั้นออกไปเทากับระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานสามารถพิสูจนไดวาการสํารวจหรือ
ผลิตปโตรเลียมตองหยุดชะงักลงเพราะเหตุที่มิใชความผิดของผูรับสัมปทาน 

 
มาตรา ๒๘๑๗  ในการใหสัมปทาน ใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนดเขตพื้นที่

แปลงสํารวจโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เขตพ้ืนที่แปลงสํารวจที่มิใชอยูในทะเล ใหกําหนดพื้นที่ไดไมเกินแปลงละสี่พัน

ตารางกิโลเมตร 
เขตพื้นที่แปลงสํารวจในทะเล ใหรวมถึงพ้ืนที่เกาะที่อยูในเขตแปลงสํารวจนั้น

ดวย 
 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชนในการกําหนดแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิต อธิบดีมี

อํานาจสั่งพนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดกําหนดเขตหรือตรวจสอบเขตได 
 
มาตรา ๓๐  ผูรับสัมปทานตองปฏิบัติตามขอผูกพันทั้งในดานปริมาณเงิน และ

ปริมาณงานสําหรับการสํารวจปโตรเลียมตามที่กําหนดในสัมปทาน 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๕ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๒ 
๑๖ มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๗ มาตรา ๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ปรากฏวาปริมาณงานตามที่กําหนดไวในชวงขอผูกพันชวงหนึ่ง ๆ ของ
สัมปทานไมเหมาะสมกับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่สัมปทาน หรือในกรณีที่มีเทคโนโลยีการ
สํารวจปโตรเลียมที่ทันสมัยขึ้น เมื่อผูรับสัมปทานขอเปลี่ยนแปลงขอผูกพันดานปริมาณงาน ให
รัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงขอผูกพันดังกลาวไดตามความเหมาะสมและถาการ
เปลี่ยนแปลงขอผูกพันนั้นทําใหผูรับสัมปทานใชจายเงินนอยกวาจํานวนเงินที่ตองใชจายตามขอ
ผูกพันเดิม ผูรับสัมปทานตองจายเงินสวนที่ลดลงใหแกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่รัฐมนตรีอนุมัติ๑๘ 

 
มาตรา ๓๑  ในการกําหนดขอผูกพันตามมาตรา ๓๐ ใหแบงระยะเวลาสํารวจ

ปโตรเลียมออกเปนสามชวง ดังตอไปนี้ 
ชวงที่หนึ่ง ไดแกระยะเวลาสามปแรกแหงระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม ในกรณีที่

ระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมไมถึงสามป ไดแกระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมในสัมปทาน 
ชวงที่สอง ไดแกระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมที่เหลือจากชวงขอผูกพันชวงที่หนึ่ง 
ชวงที่สาม ถามีการตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม ไดแกระยะเวลาสํารวจ

ปโตรเลียมที่ไดรับการตอนั้น 
ในกรณีที่มีการขยายอายุสัมปทานตามมาตรา ๒๗ ในชวงขอผูกพันชวงใดให

ขยายชวงขอผูกพันชวงนั้นออกไปเทากับระยะเวลาที่ขยายอายุสัมปทานนั้น 
ในชวงขอผูกพันชวงใดจะแบงการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นโดยกําหนดเปน

ระยะเวลาไวในสัมปทานก็ได และในกรณีนี้ ผูรับสัมปทานตองปฏิบัติตามขอผูกพันใหครบถวน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวนั้น๑๙ 

 
มาตรา ๓๒๒๐  เมื่อส้ินชวงขอผูกพันชวงหนึ่ง ๆ หรือส้ินระยะเวลาหนึ่งในชวงขอ

ผูกพันชวงหนึ่ง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัมปทาน หรือในกรณีที่มีการคืนพื้นที่แปลงสํารวจทั้งแปลง
ในชวงขอผูกพันชวงที่หนึ่ง ถาผูรับสัมปทานยังปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียม
ในแปลงสํารวจแปลงใดไมครบตามที่กําหนดไวในสัมปทานผูรับสัมปทานตองจายเงินสวนที่ยัง
มิไดใชจายไปในชวงขอผูกพันชวงนั้นหรือระยะเวลาระยะนั้นใหแกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ภายใน
สามสิบวันนับแตวันสิ้นชวงขอผูกพันหรือระยะเวลา หรือวันคืนพื้นที่แปลงสํารวจแปลงนั้น แลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๓๓๒๑  การโอนขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจ

ระหวางแปลงหนึ่งกับอีกแปลงหนึ่งจะกระทําไดเมื่อมีเหตุอันสมควร และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
แลว 

                                                 
๑๘ มาตรา ๓๐ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๙ มาตรา ๓๑ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๐ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๑ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๔๒๒  ในการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใด ในชวงขอผูกพัน

ชวงใดหรือระยะเวลาระยะใดในชวงขอผูกพันชวงใดตามที่กําหนดไวในสัมปทาน ถาผูรับสัมปทาน
ไดใชจายหรือไดกระทําไปเกินขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงนั้น
ในชวงขอผูกพันชวงนั้นหรือระยะเวลาระยะนั้น ใหมีสิทธิหักปริมาณเงิน ปริมาณงาน หรือทั้ง
ปริมาณเงินและปริมาณงาน สวนที่เกินออกจากขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในแปลง
สํารวจแปลงนั้นในชวงขอผูกพันหรือระยะเวลาถัดไปได 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่มีการเพิกถอนสัมปทานในชวงขอผูกพันชวงที่หนึ่ง ถาผูรับ

สัมปทานยังปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมไมครบตามที่กําหนดไวในสัมปทาน 
ผูรับสัมปทานตองจายเงินสวนที่ยังมิไดใชจายไปในชวงขอผูกพันชวงนั้นใหแกกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ*ภายในสามสิบวันนับแตวันที่คําส่ังเพิกถอนสัมปทานมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๖๒๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๕ ผูรับสัมปทานตองคืนพื้นที่แปลงสํารวจ

แปลงหนึ่ง ๆ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
(๑)๒๔ เมื่อครบสี่ปนับแตวันเริ่มระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม ตองคืนพื้นที่รอยละ

หาสิบของพื้นที่แปลงสํารวจแปลงนั้น แตถาเปนแปลงสํารวจที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กําหนดวา
เปนแปลงสํารวจในทะเลที่มีน้ําลึกเกินสองรอยเมตรใหคืนพื้นที่รอยละสามสิบหาของพื้นที่แปลง
สํารวจแปลงนั้น 

(๒) เมื่อส้ินระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม และระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมนั้นมิได
รับการตอ ตองคืนพื้นที่ทั้งหมดที่เหลือจาก (๑) 

(๓) เมื่อส้ินระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม และระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมนั้น
ไดรับการตอ ตองคืนพื้นที่อีกรอยละยี่สิบหาของพื้นที่แปลงสํารวจแปลงนั้น แตถาเปนแปลง
สํารวจที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กําหนดวาเปนแปลงสํารวจในทะเลที่มีน้ําลึกเกินสองรอยเมตร ให
คืนพื้นที่อีกรอยละสี่สิบของพื้นที่แปลงสํารวจแปลงนั้น 

(๔) เมื่อส้ินระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมที่ไดรับการตอ ตองคืนพื้นที่ที่เหลือ
ทั้งหมด 

เพ่ือประโยชนในการคํานวณพื้นที่ที่ตองคืนตามมาตรานี้ใหหักพ้ืนที่ผลิตออกจาก
พ้ืนที่แปลงสํารวจแปลงนั้นกอน และการคืนพื้นที่ตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กําหนด 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมปฏิบัติการใหถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ*กําหนดพื้นที่ที่ตองคืนแทนผูรับสัมปทาน และเมื่อไดแจงใหผูรับสัมปทานทราบแลว ให
ถือวาพ้ืนที่ที่กําหนดนั้นเปนพื้นที่ที่คืนตามมาตรานี้ 
                                                 

๒๒ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๓ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๒๔ มาตรา ๓๖ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๗  ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ผูรับสัมปทาน

มีสิทธิคืนพื้นที่แปลงสํารวจทั้งแปลงหรือบางสวนในเวลาใด ๆ ก็ได 
พ้ืนที่ที่คืนตามวรรคหนึ่งแลวใหนําไปหักออกจากพื้นที่ที่ตองคืนตามมาตรา ๓๖ 

ได 
ในการคืนพื้นที่แปลงสํารวจบางสวนตามมาตรานี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง มาใชบังคับ 
 
มาตรา ๓๘  ผูรับสัมปทานซึ่งใชสิทธิคืนพื้นที่แปลงสํารวจทั้งแปลงหรือบางสวน

ในชวงขอผูกพันชวงที่หนึ่ง ไมมีสิทธิไดรับการลดหยอนในการปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการ
สํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงนั้นในชวงขอผูกพันชวงที่หนึ่ง 

ในกรณีที่มีการคืนพื้นที่แปลงสํารวจแปลงใดทั้งแปลงในชวงขอผูกพันชวงที่หนึ่ง
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับสัมปทานพนจากขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจ
แปลงนั้น ในชวงขอผูกพันชวงหลังจากนั้น 

 
มาตรา ๓๙๒๕  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานใชสิทธิคืนพื้นที่แปลงสํารวจในชวงขอ

ผูกพันชวงที่สองหรือชวงที่สาม ถาเปนการคืนพื้นที่ทั้งหมดที่เหลืออยูของแปลงสํารวจแปลงใดให
ผูรับสัมปทานพนจากขอผูกพันทั้งหมดสําหรับการสํารวจปโตรเลียมที่ผูรับสัมปทานยังมิไดปฏิบัติ
ไปในแปลงสํารวจแปลงนั้น  ทั้งนี้ เวนแตขอผูกพันที่กําหนดไวในสัมปทานใหผูรับสัมปทานตอง
ปฏิบัติภายในระยะเวลากอนการคืนพื้นที่ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐๒๖  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานใชสิทธิคืนพื้นที่แปลงสํารวจบางสวนครั้ง

หนึ่งหรือหลายครั้งในชวงขอผูกพันชวงที่สอง ใหผูรับสัมปทานไดรับการลดหยอนในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมที่ยังคงเหลืออยูในแปลงสํารวจแปลงนั้น ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่การคืนพื้นที่นั้นกระทําในระหวางปที่ส่ี นับแตวันเริ่มระยะเวลา
สํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงนั้น ถาพ้ืนที่ที่คืนไมเกินพื้นที่ที่ตองคืนตามมาตรา ๓๖ ผูรับ
สัมปทานไมมีสิทธิไดรับการลดหยอนในการปฏิบัติตามขอผูกพันในชวงขอผูกพันชวงที่สอง แตถา
พ้ืนที่ที่คืนครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งรวมกันเกินพื้นที่ที่ตองคืนตามมาตรา ๓๖ แลว ใหผูรับสัมปทาน
มีสิทธิไดรับการลดหยอนในการปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในชวงขอผูกพัน
ชวงที่สองนับแตวันเริ่มตนของชวงขอผูกพันนั้น  ทั้งนี้ ตามอัตราสวนของพื้นที่ที่คืนแตละคร้ัง
เฉพาะสวนที่เกินพื้นที่ที่ตองคืนตามมาตรา ๓๖ กับพื้นที่ที่ผูรับสัมปทานยังถืออยูในวันเริ่มตนของ
ชวงขอผูกพันชวงที่สอง หักดวยพื้นที่ที่ตองคืนตามมาตรา ๓๖ หรือตามอัตราสวนของระยะเวลาที่
ยังเหลืออยูในชวงขอผูกพันชวงที่สองนับแตวันที่มีการคืนแตละคร้ังกับระยะเวลาทั้งส้ินของชวงขอ
ผูกพันชวงที่สอง สุดแตอัตราใดจะนอยกวา 
                                                 

๒๕ มาตรา ๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๒๖ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในกรณีที่ผู รับสัมปทานใชสิทธิคืนพื้นที่หลังจากสิ้นปที่ ส่ีนับแตวันเริ่ม
ระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงนั้น ใหผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับการลดหยอนใน
การปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในชวงขอผูกพันชวงที่สองนับแตวันเริ่มตน
ของปที่หาของระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงนั้น ทั้งนี้ ตามอัตราสวนของพื้นที่ที่
คืนแตละครั้ง กับพื้นที่ที่ผูรับสัมปทานถืออยูในวันเริ่มตนของปที่หา หรือตามอัตราสวนของ
ระยะเวลาที่ยังเหลืออยูในชวงขอผูกพันชวงที่สองนับแตวันที่มีการคืนแตละคร้ัง กับระยะเวลา
ทั้งส้ินของชวงขอผูกพันชวงที่สองนับจากวันเริ่มปที่หา สุดแตอัตราใดจะนอยกวา 

ภายใตบังคับมาตรา ๓๙ ในการใชสิทธิคืนพื้นที่แปลงสํารวจบางสวนในชวงขอ
ผูกพันชวงที่สาม ผูรับสัมปทานไมมีสิทธิไดรับการลดหยอนในการปฏิบัติตามขอผูกพัน สําหรับ
การสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงนั้นในชวงขอผูกพันชวงที่สาม 

 
มาตรา ๔๑  ในระหวางระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม ผู รับสัมปทานจะผลิต

ปโตรเลียมก็ได 
 
มาตรา ๔๒๒๗  กอนผลิตปโตรเลียมจากที่ใดที่หนึ่งในแปลงสํารวจ ผูรับสัมปทาน

ตองแสดงวาไดพบหลุมปโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชยและไดกําหนดพื้นที่ผลิตถูกตองแลว 
และเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีแลวจึงจะผลิตปโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตนั้นได 

การกําหนดสมรรถนะเชิงพาณิชยของหลุมปโตรเลียมและการกําหนดพื้นที่ผลิต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๒ ทวิ๒๘  เมื่อผูรับสัมปทานไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหผลิตปโตรเลียมใน

พ้ืนที่ผลิตตามมาตรา ๔๒ แลว ใหผูรับสัมปทานยื่นแผนการผลิตในรายละเอียดสําหรับพื้นที่ผลิต
ดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูรับสัมปทาน
ตองเร่ิมทําการผลิตปโตรเลียมตามแผนภายในสี่ปนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติจากอธิบดีตาม
มาตรา ๔๒ ถาผูรับสัมปทานไมเร่ิมทําการผลิตปโตรเลียมภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือ
วาระยะเวลาผลิตปโตรเลียมสําหรับพื้นที่ที่ไดกําหนดใหเปนพื้นที่ผลิตนั้นสิ้นสุดลง 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะขอขยายระยะเวลาเริ่มทําการผลิตปโตรเลียม
ออกไปจากกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับสัมปทานแจงเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลให
อธิบดีทราบลวงหนากอนสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาหกเดือน ถาอธิบดีเห็นวาการที่
ผูรับสัมปทานไมสามารถเริ่มทําการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ผลิตนั้นมิใชความผิดของผูรับสมัปทาน 
ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มทําการผลิตออกไปไดตามที่เห็นสมควร แตการ
อนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มทําการผลิตปโตรเลียมใหกระทําไดไมเกินคราวละสองปและให
อนุญาตขยายไดไมเกินสองคราว 

                                                 
๒๗ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๒๘ มาตรา ๔๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตลอดระยะเวลาผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ผลิต ผูรับสัมปทานจะตองทบทวน
แผนการผลิตปโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง แลวแจงผลการทบทวนเปนหนังสือตออธิบดีทุกป และถา
ผูรับสัมปทานประสงคจะเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตปโตรเลียม ใหผูรับสัมปทานไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกอน จึงจะเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตปโตรเลียมได 

 
มาตรา ๔๓  ในระหวางระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม ถาผูรับสัมปทานไดพัฒนา

แหลงปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใดในชวงขอผูกพันชวงใด ผูรับสัมปทานมีสิทธินําคาใชจาย
ในการพัฒนาแหลงปโตรเลียมไปคํานวณเปนคาใชจายตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียม
ในแปลงสํารวจแปลงนั้นในชวงขอผูกพันชวงนั้นได 

 
มาตรา ๔๔  ถาผู รับสัมปทานไมสามารถแสดงวาไดพบหลุมปโตรเลียมที่มี

สมรรถนะเชิงพาณิชยในแปลงสํารวจแปลงใด หรือมิไดกําหนดพื้นที่ผลิตตามมาตรา ๔๒ ใหถือวา
สัมปทานในสวนที่เก่ียวกับแปลงสํารวจแปลงนั้นสิ้นอายุเมื่อส้ินระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม 

 
มาตรา ๔๕๒๙  เมื่อส้ินระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใด และ

ผูรับสัมปทานไดรับสิทธิผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงนั้นแลวผูรับสัมปทานมีสิทธิสงวน
พ้ืนที่ในแปลงสํารวจแปลงนั้นไวไดไมเกินรอยละสิบสองครึ่งของพ้ืนที่เดิมของแปลงสํารวจแปลง
นั้น ตามระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานกําหนดแตตองกําหนดไมเกินหาปนับแตวันสิ้นระยะเวลาสํารวจ
ปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงนั้น แตผูรับสัมปทานจะคืนพื้นที่แปลงสํารวจที่ขอสงวนไวนั้นกอน
ครบกําหนดเวลาดังกลาวก็ได 

ในการสงวนพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อการสงวนพื้นที่ไดเปนไปโดยถูกตองแลว ผูรับสัมปทานยอมมีสิทธิ
สํารวจปโตรเลียมในพื้นที่ที่สงวนไวนั้นได และใหผูรับสัมปทานเสียคาสงวนพ้ืนที่ลวงหนาเปนราย
ปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานพบปโตรเลียมในเขตพื้นที่ที่สงวนไวและประสงคจะผลิต
ปโตรเลียม ใหนํามาตรา ๔๒ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๔๖  ผูรับสัมปทานซึ่งชําระคาสงวนพื้นที่สําหรับปใด มีสิทธิไดรับคาสงวน

พ้ืนที่ในปนั้นคืนเทากับจํานวนคาใชจายที่เสียไปในการสํารวจปโตรเลียมในพื้นที่ที่สงวนไวในปนั้น
ได แตทั้งนี้ตองไมเกินคาสงวนพื้นที่ที่ไดชําระไปแลว 

การขอรับคาสงวนพ้ืนที่คืนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗  ผูรับสัมปทานอาจรับบริษัทอื่นเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียม

ตามสัมปทานไดเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ในกรณีเชนนี้ผูรวมประกอบกิจการปโตรเลียมแต

                                                 
๒๙ มาตรา ๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ละรายตองชําระคาภาคหลวง ภาษีเงินได และเงินอยางอ่ืน และปฏิบัติตามขอผูกพันที่เก่ียวกับการ
ประกอบกิจการปโตรเลียมในสวนที่เปนของตน 

ผูรวมประกอบกิจการปโตรเลียมทุกรายตองรับผิดรวมกันและแทนกันในการ
ปฏิบัติตามสัมปทานและตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตผูรวมประกอบกิจการปโตรเลียมรายหนึ่งไม
ตองรับผิดชอบในการชําระภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมในสวนที่เปนของ
ผูรวมประกอบกิจการปโตรเลียมรายอื่น 

ในกรณีที่ผูรวมประกอบกิจการปโตรเลียมรายใดไมชําระภาษีเงินไดที่ตนมีหนาที่
ตองเสีย ใหรัฐมนตรีแจงเปนหนังสือใหผูรวมประกอบกิจการปโตรเลียมรายอื่นทุกรายทราบ และ
ถามิไดมีการชําระภาษีเงินไดดังกลาวนั้นภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือ ใหถือเปนอีกเหตุ
หนึ่งที่จะเพิกถอนสัมปทานไดดวย 

 
มาตรา ๔๘๓๐  ผูรับสัมปทานมีสิทธิโอนสัมปทานทั้งหมด หรือเฉพาะที่เก่ียวกับ

แปลงสํารวจแปลงใดแปลงหนึ่ง พ้ืนที่ผลิต หรือพ้ืนที่ที่สงวนไวเขตใดเขตหนึ่งใหแกบริษัทอื่นโดย
ไมตองขอรับอนุญาตในกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) บริษัทผูรับสัมปทานถือหุนในบริษัทผูรับโอนสัมปทานนั้นเกินรอยละหาสิบ
ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

(๒) บริษัทผูรับโอนสัมปทานถือหุนในบริษัทผูรับสัมปทานเกินรอยละหาสิบของ
หุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได หรือ 

(๓) มีบริษัทที่สามถือหุนเกินรอยละหาสิบของหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
ทั้งในบริษัทผูรับสัมปทานและบริษัทผูรับโอนสัมปทาน 

การโอนตามวรรคหนึ่ง ผูรับสัมปทานตองแจงเปนหนังสือใหรัฐมนตรีทราบ
พรอมทั้งแสดงหลักฐานวาการโอนดังกลาวไดเปนไปตามกรณีที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง และใน
กรณีที่ผูรับสัมปทานไดมีการรับรองของบริษัทที่มีความสัมพันธในดานทุนหรือดานการจัดการกับ
ผูรับสัมปทานเกี่ยวกับทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณและผูเช่ียวชาญ ตามมาตรา ๒๔ วรรค
สอง ผูรับสัมปทานตองย่ืนหลักฐานแสดงการรับรองผูรับโอนสัมปทานโดยบริษัทดังกลาวใหแก
รัฐมนตรีดวย  ทั้งนี้ เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นวาผูรับโอนสัมปทานเปนผูที่ย่ืนขอสัมปทานไดโดยไม
ตองมีการรับรองหรือมีบริษัทอื่นที่รัฐบาลเชื่อถือเขารับรองผูรับโอนสัมปทานแทนตามมาตรา ๒๔ 
แลว 

การโอนตามมาตรานี้ จะมีผลตอเมื่อผูรับสัมปทานไดรับหนังสือแจงจากอธิบดีวา
การโอนไดเปนไปโดยถูกตองตามมาตรานี้แลว 

 
มาตรา ๔๙  ผูโอนสัมปทานและผูรับโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๘ ตองรับผิด

รวมกันและแทนกันในการปฏิบัติตามสัมปทานและตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๓๐ มาตรา ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐๓๑  นอกจากกรณีตามมาตรา ๔๘ ผูรับสัมปทานอาจโอนสัมปทาน
ทั้งหมดหรือเฉพาะที่เก่ียวกับแปลงสํารวจแปลงใดแปลงหนึ่ง พ้ืนที่ผลิต หรือพ้ืนที่ที่สงวนไวเขตใด
เขตหนึ่งใหแกบริษัทอื่นไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

ผูรับโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะตามมาตรา ๒๔๓๒ 
 
มาตรา ๕๑๓๓  รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน เมื่อผูรับสัมปทาน 
(๑) ไมปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมตามที่กําหนดใน

สัมปทานตามมาตรา ๓๐ 
(๒) ไมวางหลักประกันหรือวางหลักประกันไมครบจํานวนตามมาตรา ๘๐/๒ 
(๓) ไมชําระคาภาคหลวงตามหมวด ๗ หรือผลประโยชนตอบแทนพิเศษตาม

หมวด ๗ ทว ิ
(๔) ไมชําระภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม 
(๕) ไมปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดี 
(๖) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในสัมปทานวาเปนเหตุเพิกถอน

สัมปทานได 
 
มาตรา ๕๒  เมื่อมีเหตุที่จะเพิกถอนสัมปทานเกิดขึ้นและเหตุนั้นรัฐมนตรีเห็นวา

อาจแกไขได ใหรัฐมนตรีแจงเปนหนังสือใหผูรับสัมปทานทราบถึงเหตุนั้น และกําหนดใหผูรับ
สัมปทานแกไขภายในเวลาที่เห็นสมควร ถาผูรับสัมปทานไมสามารถแกไขไดภายในเวลาที่กําหนด
โดยมีเหตุอันสมควร ใหขออนุญาตขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปนกอนครบกําหนดเวลานั้นไม
นอยกวาเจ็ดวัน ถารัฐมนตรีเห็นสมควรใหมีอํานาจขยายเวลาออกไปไดไมเกินระยะเวลาที่ผูรับ
สัมปทานขอขยาย ถาผูรับสัมปทานไมแกไขภายในเวลาที่กําหนดหรือไมสามารถแกไขภายในเวลา
ที่ขยายออกไป ใหรัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนสัมปทานโดยไมชักชา 

ในกรณีที่มีเหตุที่จะเพิกถอนสัมปทานเกิดขึ้นและเหตุนั้น รัฐมนตรีเห็นวาไมอาจ
แกไขได ใหรัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนสัมปทานโดยไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 

คําส่ังเพิกถอนสัมปทานใหมีผลใชบังคับเมื่อพนสามสิบวันนับแตวันที่ผู รับ
สัมปทานไดรับคําส่ัง เวนแตผูรับสัมปทานจะดําเนินการตามมาตรา ๕๓ 

 
มาตรา ๕๒ ทวิ๓๔  ในกรณีที่ รัฐมีความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียมเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลอาจขอใหผูรับสัมปทานเรงรัด

                                                 
๓๑ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๓๓ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๔ มาตรา ๕๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่ผูรับสัมปทานไดสงวนไวตามมาตรา ๔๕ ก็ได โดยเสนอแผนการผลติ
ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่กําหนดขึ้นเปนการเฉพาะตามโครงสรางของแหลงปโตรเลียม 

ถาพ้ืนที่นั้นเปนพื้นที่ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาไมเอ้ืออํานวย รัฐบาลจะเสนอใหมี
การลดหยอนคาภาคหลวงตามมาตรา ๙๙ ทวิ และ/หรือ เสนอเพิ่มคาคงที่แสดงสภาพทาง
ธรณีวิทยาของแปลงสํารวจตามมาตรา ๑๐๐ ฉ (ข) สําหรับพื้นที่นั้นหรือไมก็ได 

ถาผูรับสัมปทานไมสามารถเจรจาทําความตกลงกับรัฐบาลไดภายในสิบสองเดือน
นับแตวันที่ผูรับสัมปทานไดรับขอเสนอจากรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง และรัฐบาลเห็นวาการเรงรัดการ
ผลิตปโตรเลียมดังกลาวเปนความจําเปนแกเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลมีสิทธิแจงเปนหนังสือ
ใหผูรับสัมปทานทราบวา รัฐบาลจะเขาใชสิทธิประกอบกิจการปโตรเลียมในพื้นที่นั้นดวยความ
เส่ียงภัยแตฝายเดียว 

เมื่อรัฐบาลไดแจงใหผูรับสัมปทานทราบถึงการเขาใชสิทธิดังกลาวแลว ใหถือวา
สิทธิตามสัมปทานของผูรับสัมปทานเฉพาะในพื้นที่ที่ไดกําหนดขึ้นตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลง และ
รัฐบาลมีอํานาจมอบหมายใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือผูหนึ่งผูใดเขาประกอบกิจการ
ปโตรเลียมในพื้นที่ดังกลาวได 

หากในการประกอบกิจการปโตรเลียมในพื้นที่ดังกลาวมีผลกําไรปโตรเลียม
ประจําปตามมาตรา ๑๐๐ จัตวา ของหมวด ๗ ทวิ เกิดขึ้นใหรัฐบาลนําผลกําไรปโตรเลียมประจําป
ดังกลาวชําระคืนเงินลงทุนอันเปนรายจายที่ผูรับสัมปทานไดใชจายในพื้นที่ดังกลาว ใหแกผูรับ
สัมปทานจนกวาจะครบจํานวน และในการคํานวณผลกําไรขาดทุนสําหรับการประกอบกิจการ
ปโตรเลียมของรัฐตามมาตรานี้ ใหคํานวณดังเชนการคํานวณสําหรับการประกอบกิจการ
ปโตรเลียมของผูรับสัมปทานอื่น แตมิใหมีคาลดหยอนพิเศษตามมาตรา ๑๐๐ ตรี (๔) เพ่ือนํามา
คํานวณเปนคาใชจาย 

ในระหวางการประกอบกิจการปโตรเลียมของรัฐบาลตามมาตรานี้ ผูรับสัมปทาน
มีสิทธิขอเขารวมทุนกับรัฐบาลได โดยใชหลักเกณฑและเง่ือนไขตามขอกําหนดวาดวยการประกอบ
กิจการปโตรเลียมโดยการเสี่ยงภัยลงทุนแตฝายเดียว ของสัญญารวมทุนระหวางผูประกอบกิจการ
ปโตรเลียมที่ใชกันอยูในประเทศไทยที่ใหผลดีที่สุดแกผูรับสัมปทาน แตการขอใชสิทธิเชนนั้น
จะตองแจงใหรัฐบาลทราบอยางชาภายในสามปนับแตวันที่รัฐบาลไดเขาใชสิทธิประกอบกิจการ
ปโตรเลียมตามมาตรานี้ 

ถารัฐบาลไมเร่ิมตนประกอบกิจการปโตรเลียมอยางจริงจังในพื้นที่ที่กําหนดขึ้น
ตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาสองป นับแตวันที่สิทธิตามสัมปทานของผูรับสัมปทานนั้นสิ้นสุดลง
ตามวรรคสี่ ผูรับสัมปทานมีสิทธิรองขอใหรัฐบาลคืนสิทธิในพื้นที่ดังกลาวใหแกตนโดยทําเปน
หนังสือย่ืนตอรัฐมนตรีภายในระยะเวลาหกเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดสองปดังกลาว และใน
กรณีที่มีการคืนสิทธิในพื้นที่ ใหขยายอายุสัมปทานของผูรับสัมปทานเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับพื้นที่
นั้นออกไปเทากับระยะเวลาที่รัฐบาลไดเขาใชสิทธิตามมาตรานี้ และรัฐบาลมีสิทธิไดรับคืนเงินที่ได
ลงทุนไปในพื้นที่ดังกลาวเปนจํานวนเทาที่การลงทุนนั้นไดเกิดประโยชนแกผูรับสัมปทาน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  ขอพิพาทที่เก่ียวกับการที่รัฐมนตรีส่ังใหผูรับสัมปทานแกไข เหตุที่จะ
ส่ังเพิกถอนสัมปทานตามมาตรา ๕๒ และขอพิพาทที่เก่ียวกับปญหาที่วาไดมีการปฏิบัติตาม
สัมปทานหรือไม ถาไมสามารถตกลงกันได ใหดําเนินการระงับโดยอนุญาโตตุลาการตามวิธีการที่
กําหนดในสัมปทาน 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมยอมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ หรือไม
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการภายในเวลาที่กําหนด ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
สิทธิหรือประโยชนทั้งหมดหรือบางสวนหรือเพิกถอนสัมปทานได 

 
หมวด ๔ 

การเก็บรักษาและขนสงปโตรเลียม 
   

 
มาตรา ๕๔  ผูรับสัมปทานมีสิทธิเก็บรักษาและมีสิทธิขนสงปโตรเลียม 
การเก็บรักษาและการขนสงปโตรเลียมใหเปนไปตามขอกําหนดในสัมปทาน 
 
มาตรา ๕๕  ในกรณีจําเปนเพื่อปองกันอันตรายเปนการดวน พนักงานเจาหนาที่

หรือผูรับสัมปทานมีอํานาจผานหรือเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ของบุคคลใดเพื่อ ตรวจ ซอมแซม 
หรือแกไขทอสงปโตรเลียมในเวลาใด ๆ ได แตตองแจงใหเจาของหรือผูมีสิทธิครอบครองที่ดิน
หรือสถานที่นั้นทราบโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

ถาการผานหรือเขาไปในที่ดินหรือสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความ
เสียหาย เจาของผูมีสิทธิครอบครองหรือผูทรงสิทธิอ่ืนใดในที่ดินหรือสถานที่นั้นมีสิทธิเรียก
คาเสียหายจากพนักงานเจาหนาที่หรือผูรับสัมปทาน และถาไมสามารถตกลงกันถึงจํานวน
คาเสียหายได ใหมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยโดยนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ 

 
หมวด ๕ 

การขายและจาํหนายปโตรเลียม 
   

 
มาตรา ๕๖  ภายใตบังคับหมวดนี้ ผู รับสัมปทานมีสิทธิขายและจําหนาย

ปโตรเลียมที่ผูรับสัมปทานผลิตได 
 
มาตรา ๕๗  ในการขายน้ํามันดิบที่ผลิตไดเพ่ือใชภายในราชอาณาจักร ใหผูรับ

สัมปทานขายในราคาดังตอไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ยังไมมีผูรับสัมปทานสงน้ํามันดิบที่ผลิตไดออกนอกราชอาณาจักร

เปนประจํา ใหขายไมเกินราคาน้ํามันดิบที่ส่ังซื้อจากตางประเทศสงถึงโรงกล่ันน้ํามันภายใน
ราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในกรณีที่มีผูรับสัมปทานสงน้ํามันดิบที่ผลิตไดออกนอกราชอาณาจักรเปน
ประจํา ใหขายไมเกินราคาเฉลี่ยที่ไดรับจริงสําหรับน้ํามันดิบที่ผูรับสัมปทานทุกรายสงออกนอก
ราชอาณาจักรในเดือนปฏิทินที่แลวมา ในการนี้อธิบดีอาจใหผูรับสัมปทานสงหลักฐานที่จําเปน
เก่ียวกับราคาที่ไดรับจริง ณ จุดสงออกดวยก็ได 

(๓) ในกรณีที่น้ํามันดิบที่ผลิตไดทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณถึงสิบเทาข้ึนไป ของ
ความตองการใชภายในราชอาณาจักร ใหขายในราคาที่มีกําไรตามสมควร โดยคํานึงถึงขอตกลงที่
เทียบเคียงกันไดในประเทศผูผลิตน้ํามันดิบรายใหญ 

การกําหนดราคาตามมาตรานี้ใหคํานึงถึงความแตกตางของคุณภาพ คาขนสงและ
กรณีแวดลอมที่เก่ียวของทั้งมวลดวย 

 
มาตรา ๕๘ ในการขายกาซธรรมชาติที่ผลิตไดเพ่ือใชภายในราชอาณาจักร ให

ผูรับสัมปทานขายในราคาดังตอไปนี้ 
(๑) ราคาที่ตกลงกับคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี แตราคาที่ตก

ลงกันนั้นตองไมสูงกวาราคาเฉลี่ยของกาซธรรมชาติที่สงออกนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงความแตกตางของคุณภาพและคาขนสงดวย 

(๒) ในกรณีที่กาซธรรมชาติที่ผลิตไดทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณมากกวาความ
ตองการใชภายในราชอาณาจักร ใหขายในราคาที่มีกําไรตามสมควร โดยคํานึงถึงกรณีแวดลอมที่
เก่ียวของทั้งมวล และขอตกลงที่เทียบเคียงกันไดในประเทศผูผลิตกาซธรรมชาติรายใหญ 

 
มาตรา ๕๙๓๕  กอนสงน้ํามันดิบออกนอกราชอาณาจักรเวนแตการสงออกเพ่ือการ

วิเคราะหหรือการทดลอง ผูรับสัมปทานตองประกาศราคา เอฟ โอ บี ณ จุดที่สงออก ตามชนิด 
ความถวงจําเพาะและคุณภาพของน้ํามันดิบนั้น 

ราคาที่ประกาศตามวรรคหนึ่งตองกําหนดและเปลี่ยนแปลงเปนครั้งคราวตามวิธี
กําหนดคุณภาพที่ทันสมัย  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงราคาประกาศของน้ํามันดิบที่เทียบเคียงกันจาก
ประเทศที่อยูในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทย ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของจุดที่สงออกและจุดที่รับ
ซื้อ รวมทั้งชองทางที่จําหนายไดในตลาดและคาขนสงดวย 

ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาราคาที่ผูรับสัมปทานประกาศไมสอดคลองกับเง่ือนไขที่
กําหนดไวตามวรรคสอง ใหอธิบดีแจงใหผูรับสัมปทานแกไขราคาประกาศใหเปนไปตามเงื่อนไข
ดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผูรับสัมปทานยังไมแกไขหรือแกไขแลวแตยังไมสอดคลอง
กับเง่ือนไขที่กําหนดไวตามวรรคสอง ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดราคาประกาศขึ้นใหมแทนผูรับ
สัมปทาน 

หากผูรับสัมปทานเห็นวาราคาที่อธิบดีประกาศตามวรรคสามไมเปนไปตาม
เง่ือนไขที่กําหนดตามวรรคสอง ผูรับสัมปทานมีสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือใหกําหนดราคาประกาศ
ใหมได แตตองรองขอภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่อธิบดีกําหนดราคาประกาศ และให

                                                 
๓๕ มาตรา ๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศาลมีอํานาจกําหนดราคาประกาศไดตามที่เห็นสมควร ถาผูรับสัมปทานไมรองขอตอศาลภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาราคาประกาศเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่มีการรองขอตอศาลตามวรรคสี่ ใหราคาประกาศเปนไปตามที่อธิบดี
กําหนดไปพลางกอนจนกวาจะมีคําส่ังของศาลเปนที่สุด 

 
มาตรา ๖๐  เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร อาจส่ังใหผูรับสัมปทานจัดหา

ปโตรเลียมที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการใชภายใน
ราชอาณาจักรตามราคาที่กําหนดในมาตรา ๕๗ ได โดยผูรับสัมปทานตองจัดหาปโตรเลียม
ดังกลาวตามอัตราสวนของปโตรเลียมที่ตนผลิตได กับปโตรเลียมที่ผลิตไดทั่วราชอาณาจักรใน
รอบหกเดือนที่แลวมา 

ในกรณีที่รัฐมนตรีส่ังใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมสําหรับ
ปโตรเลียมที่มิไดสงออกตามมาตรา ๘๓ และตอมาไดมีการสงปโตรเลียมนั้นออกนอก
ราชอาณาจักร ในกรณีเชนนี้ การสั่งใหผูรับสัมปทานจัดหาปโตรเลียม ตามวรรคหนึ่งเพ่ือทดแทน
ปโตรเลียมนั้นจะกระทํามิได 

ในการสั่งใหผูรับสัมปทานจัดหาปโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีตองแจงเปน
หนังสือกําหนดเดือนเริ่มตนสําหรับการจัดหาปโตรเลียมใหผูรับสัมปทานทราบลวงหนาไมนอย
กวาสามเดือน และจะกําหนดเดือนสิ้นสุดสําหรับการจัดหาปโตรเลียมไวดวยก็ได ในกรณีที่
รัฐมนตรีมิไดกําหนดเดือนสิ้นสุดดังกลาว ใหรัฐมนตรีบอกเลิกการจัดหาปโตรเลียมไดเมื่อแจงเปน
หนังสือใหผูรับสัมปทานทราบลวงหนาไมนอยกวาสามเดือน 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีความจําเปนเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือ

เพ่ือใหมีปโตรเลียมเพียงพอกับความตองการใชภายในราชอาณาจักร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศหามสงปโตรเลียมที่ผูรับสัมปทานผลิตไดทั้งหมดหรือบางสวนออกนอกราชอาณาจักร 
หรือหามสงไป ณ ที่ใดเปนการชั่วคราวได 

ในกรณีที่มีการประกาศหามสงปโตรเลียมที่ผูรับสัมปทานผลิตไดบางสวน ให
รัฐมนตรีหามผูรับสัมปทานสงปโตรเลียมที่ผลิตไดออกตามอัตราสวนของปโตรเลียมที่ตนผลิตได
กับปโตรเลียมที่ผลิตไดทั่วราชอาณาจักรในรอบหกเดือนที่แลวมา 

การประกาศตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่มีการหามสงปโตรเลียมออกเพื่อใหมีปโตรเลียมเพียงพอ

กับความตองการใชภายในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๑ ถาผูรับสัมปทานรองขอ ใหรัฐมนตรีจัด
ใหมีผูซื้อปโตรเลียมที่หามสงนั้นในราคาตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ แลวแตกรณี 

 
หมวด ๖ 

ประโยชน สิทธิ และหนาที่ของผูรับสัมปทาน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  การใหสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ไมตัดสิทธิการใหสัมปทาน
หรือการอนุญาตตามกฎหมายอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนใดเวนแตปโตรเลียม 

 
มาตรา ๖๔  ใหผูรับสัมปทานไดรับหลักประกันวา 
(๑) รัฐจะไมบังคับโอนทรัพยสินและสิทธิในการประกอบกิจการปโตรเลียมของ

ผูรับสัมปทานมาเปนของรัฐ เวนแตเปนการโอนตามขอกําหนดในสัมปทาน 
(๒) รัฐจะไมจํากัดการสงปโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร เวนแตกรณีตาม

มาตรา ๖๑ 
 
มาตรา ๖๕  เพ่ือประโยชนในการประกอบกิจการปโตรเลียม ใหคณะกรรมการมี

อํานาจอนุญาตใหผูรับสัมปทานถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไดเทาที่จําเปน  ทั้งนี้ แมวาจะเกินกําหนดที่
พึงจะมีไดตามกฎหมายอื่น 

ผูรับสัมปทานโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ไดมาตามวรรคหนึ่งไดเมื่อไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการ 

การอนุญาตของคณะกรรมการตามมาตรานี้ใหอธิบดีแจงเปนหนังสือใหผูรับ
สัมปทานทราบ 

 
มาตรา ๖๖  ผูรับสัมปทานมีสิทธิประกอบกิจการปโตรเลียมในแปลงสํารวจและ

พ้ืนที่ผลิตที่ไดรับสัมปทาน แตในกรณีที่ที่ดินในแปลงสํารวจหรือพ้ืนที่ผลิตที่ผูรับสัมปทานมีความ
จําเปนตองใชในการประกอบกิจการปโตรเลียม รวมทั้งที่ดินนอกแปลงสํารวจหรือพ้ืนที่ผลิต
ดังกลาวที่ผูรับสัมปทานมีความจําเปนตองใชในการเก็บรักษาหรือขนสงปโตรเลียมเปนที่ดินที่
บุคคลหรือสวนราชการเปนเจาของ มีสิทธิครอบครองหรือมีหนาที่ดูแลตามกฎหมาย ใหผูรับ
สัมปทานปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรมิไดใชประโยชน
รวมกัน ผูรับสัมปทานมีสิทธิผานเขาออกและใชในการกอสรางใด ๆ ไดโดยไมตองขออนุญาตและ
ไมตองเสียคาทดแทน 

(๒) ในกรณีที่ดินที่สวนราชการใดเปนเจาของ มีสิทธิครอบครองหรือมีหนาที่
ดูแลตามกฎหมาย ผูรับสัมปทานตองขออนุญาตตอสวนราชการนั้น 

(๓) ในกรณีที่ดินที่บุคคลใดเปนเจาของ หรือมีสิทธิครอบครอง ผูรับสัมปทาน
ตองทําความตกลงกับบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๖๗  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานมีความจําเปนตองเขาไปในที่ดินที่บุคคลใด

เปนเจาของหรือมีสิทธิครอบครองเพื่อสํารวจปโตรเลียม ใหขออนุญาตเจาของหรือผูมีสิทธิ
ครอบครองที่ดินนั้นกอน 

ถาเจาของหรือผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งไมอนุญาต และพนักงาน
เจาหนาที่เห็นวามีความจําเปนตองเขาไปสํารวจปโตรเลียมในที่ดินนั้นและการไมอนุญาตนั้นไมมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เหตุอันสมควรเมื่อพนักงานเจาหนาที่แจงใหเจาของหรือผูมีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นทราบลวงหนา
ไมนอยกวาเจ็ดวันวาจะเขาไปสํารวจปโตรเลียมในที่ดินนั้นแลว ใหผูรับสัมปทานเขาไปสํารวจ
ปโตรเลียมในที่ดินนั้นในความควบคุมดูแลของพนักงานเจาหนาที่ได 

ถาการเขาไปในที่ดินตามวรรคสองเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย เจาของผูมีสิทธิ
ครอบครองหรือผูทรงสิทธิอ่ืนใดในที่ดินนั้นมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากผูรับสัมปทาน และถาไม
สามารถตกลงกันถึงจํานวนคาเสียหายได ใหมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย โดยนํา
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๘  เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือใชในกิจการ

ปโตรเลียม ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 
มาตรา ๖๙  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพียงเทาที่กฎหมายนี้มิได

บัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ผูรับสัมปทานและผูรับจาง ซึ่งไดทําสัญญาจางเหมาโดยตรงกับผูรับ
สัมปทานมีสิทธินําชางฝมือและผูเช่ียวชาญ รวมตลอดถึงคูสมรสและบุตรที่อยูในอุปการะซึ่งเปน
คนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรตามความจําเปนในการประกอบกิจการปโตรเลียมไดตาม
จํานวนและระยะเวลาที่คณะกรรมการมีคําส่ังตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ แมวาจะเกินอัตราจํานวนคน
เขาเมืองและระยะเวลาตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

ผูรับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการตอรัฐมนตรีไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๗๐๓๖  ผูรับสัมปทานและผูรับจางซึ่งไดทําสัญญาจางเหมาโดยตรงกับ

ผูรับสัมปทาน มีสิทธินําเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช โครงกอสราง ยานพาหนะ สวนประกอบ 
อุปกรณ และวัสดุอ่ืน ๆ ที่ใชในการประกอบกิจการปโตรเลียม เขามาในราชอาณาจักรได โดยให
ไดรับยกเวนการเสียอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรและภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
ประมวลรัษฎากร แตของดังกลาวตองเปนของที่คณะกรรมการมีคําส่ังเห็นชอบวาจําเปนในการ
ประกอบกิจการปโตรเลียม 

ผูรับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการตอรัฐมนตรีไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับคําส่ัง 

 
มาตรา ๗๑  ในการประกอบกิจการปโตรเลียม ใหผูรับสัมปทานไดรับยกเวนการ

เสียภาษีอากร และเงินที่ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ินเรียกเก็บ
ทุกชนิด เวนแต 

(๑) ภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม 
(๒) คาภาคหลวงไม คาบํารุงปา และคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม

และกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ 
                                                 

๓๖ มาตรา ๗๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)๓๗ คาภาคหลวง ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ และคาธรรมเนียมตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๔) คาธรรมเนียมเพื่อตอบแทนบริการตามกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๗๒  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษปโตรเลียมหรือการปฏิบัติงาน

ปโตรเลียมที่ดี ในกรณีที่ผูรับสัมปทานหลายรายมีพ้ืนที่ผลิตคาบเกี่ยวกันในแหลงสะสมปโตรเลียม
แหลงเดียวกัน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหผูรับสัมปทานดังกลาวรวมกันผลิตปโตรเลียมได 

 
มาตรา ๗๓  ในการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียม ถาพบโบราณวัตถุ ซากดึกดํา

บรรพ หรือแรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ผูรับสัมปทานตอง
รายงานใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันพบ 

 
มาตรา ๗๔  ในการประกอบกิจการปโตรเลียมในทะเล ผูรับสัมปทานตองไม

กอใหเกิดผลกระทบกระเทือนโดยปราศจากเหตุอันสมควรตอการเดินเรือ การเดินอากาศ การ
อนุรักษทรัพยากรมีชีวิตในทะเล หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร และตองไมทําการอันเปนการกีด
ขวางตอการวางสายเคเบิลหรือทอใตน้ํา หรือกอใหเกิดความเสียหายแกสายเคเบิลหรือทอใตน้ํา 

 
มาตรา ๗๕  ในการประกอบกิจการปโตรเลียม ผูรับสัมปทานตองปองกันโดย

มาตรการอันเหมาะสมตามวิธีการปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดีเพ่ือมิใหที่ใดโสโครกดวยน้ํามัน โคลน
หรือส่ิงอ่ืนใด 

ในกรณีที่ที่ใดเกิดความโสโครกดวยน้ํามัน โคลน หรือส่ิงอ่ืนใดเนื่องจากการ
ประกอบกิจการปโตรเลียมโดยผูรับสัมปทาน ผูรับสัมปทานตองบําบัดปดปองความโสโครกนั้น
โดยเร็วที่สุด 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมดําเนินการหรือดําเนินการตามวรรคสองลาชา หรือหาก
ไมดําเนินการทันทีอาจกอใหเกิดความเสียหายมากขึ้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือบุคคลอื่นที่
อธิบดีมอบหมายอาจเขาดําเนินการบําบัดปดปองความโสโครกนั้นแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทาน 
โดยผูรับสัมปทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวทั้งหมด๓๘ 

 
มาตรา ๗๖๓๙  ผูรับสัมปทานตองรายงานผลการประกอบกิจการปโตรเลียม 

แผนงานและงบประมาณประจําปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด๔๐ 
รายงานตามวรรคหนึ่งใหถือเปนความลับและมิใหเปดเผยจนกวาจะพนหนึ่งป 

นับแตวันที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ไดรับรายงานหรือพึงไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง เวนแต 
                                                 

๓๗ มาตรา ๗๑ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๓๘ มาตรา ๗๕ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๙ มาตรา ๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๔๐ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการแกสวนราชการหรือบุคคลซึ่งมีหนาที่
ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 

(๒) เปนการนําขอสนเทศจากรายงานนั้นไปใชในการเรียบเรียงและเผยแพร
รายงานหรือบันทึกทางวิทยาศาสตร เทคนิคหรือสถิติ โดยไดรับอนุมัติจากอธิบดีแลว  ทั้งนี้ ตอง
หลีกเล่ียงการเปดเผยขอสนเทศดานพาณิชยใหมากที่สุด หรือ 

(๓) ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับสัมปทานใหเปดเผยได แตการให
หรือไมใหความยินยอมของผูรับสัมปทานตองกระทําโดยไมชักชา 

ความในวรรคสองไมใชบังคับแกรายงานเกี่ยวกับการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ผลติ
และรายงานเกี่ยวกับพื้นที่ที่ผูรับสัมปทานไดคืนพื้นที่แลวตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ 

 
มาตรา ๗๗๔๑  ผูรับสัมปทานตองเสนองบบัญชีคาใชจายและงบการเงินประจําป 

ในการประกอบกิจการปโตรเลียมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๗๘  ผูรับสัมปทานมีสิทธิเก็บรักษาเงินตราตางประเทศและนําหรือสงเงิน

ออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได เมื่อเงินนั้นเปนเงินที่ไดมาจากการประกอบ
กิจการปโตรเลียม 

 
มาตรา ๗๙  อธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค

หรือราชการสวนทองถ่ินใชประโยชนจากน้ําในหลุมเจาะใด ๆ ที่ผูรับสัมปทานไมตองการใชในการ
ประกอบกิจการปโตรเลียม แตสวนราชการนั้นตองใหคาทดแทนที่เปนธรรมสําหรับคาวัสดุที่ผูรับ
สัมปทานยังสามารถนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนใหแกผูรับสัมปทาน 

 
มาตรา ๘๐  ในการประกอบกิจการปโตรเลียม ไมวาสิทธิสํารวจหรือผลิต

ปโตรเลียมตามสัมปทานจะสิ้นอายุแลวหรือไม ผูรับสัมปทานตองดําเนินการใหถูกตองตามหลัก
เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดี สําหรับการประกอบกิจการปโตรเลียมและการอนุรักษ
ทรัพยากรปโตรเลียม 

 
มาตรา ๘๐/๑๔๒  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ผูรับสัมปทานมีหนาที่รับผิดชอบในการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการสํารวจผลิต เก็บรักษาหรือขนสงปโตรเลียม โดยใหผูรับสัมปทานยื่นแผนงานและ
ประมาณการคาใชจายในการรื้อถอน เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากอธิบดี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีส่ิงปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสํารวจ 
ผลิต เก็บรักษาหรือขนสงปโตรเลียมที่ตองร้ือถอนเพิ่มขึ้น หรือเทคโนโลยีดานการรื้อถอน

                                                 
๔๑ มาตรา ๗๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๒ มาตรา ๘๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปลี่ยนแปลงไป หรือประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนคลาดเคลื่อน ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งให
ผูรับสัมปทานแกไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงานและประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนที่
ไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือผูรับสัมปทานอาจยื่นขอเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงแผนงานหรือประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนที่ไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
เองก็ได โดยเสนอตออธิบดีเพ่ือใหความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง เมื่ออธิบดีใหความเห็นชอบแลวใหถือเปนแผนงานและประมาณการ
คาใชจายในการรื้อถอนสําหรับพื้นที่ผลิตปโตรเลียมนั้น 

ผูรับสัมปทานตองทําการรื้อถอนใหแลวเสร็จตามแผนงานที่ไดรับความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากผูรับสัมปทานไมดําเนินการรื้อถอน หรือดําเนินการลาชาอันอาจ
กอใหเกิดความเสียหายอธิบดีมีอํานาจมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการรื้อถอนแทนหรือรวมกับ
ผูรับสัมปทาน โดยใชจายจากหลักประกันตามมาตรา ๘๐/๒ 

 
มาตรา ๘๐/๒๔๓  ใหผูรับสัมปทานวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางหรือ

วัสดุอ่ืนใดตามมาตรา ๘๐/๑ ตออธิบดี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาที่
กําหนดในกฎกระทรวง โดยหลักประกันจะเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย สัญญาค้ําประกัน
ของธนาคารหรือหลักประกันอื่นใดก็ได 

หลักประกันที่เปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือทรัพยสินอื่นใดไมอยูใน
ความรับผิดแหงการบังคับคดี แตไมพนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

ถาผูรับสัมปทานไมวางหรือวางหลักประกันไมครบตามจํานวนและระยะเวลาที่
กําหนดตามวรรคหนึ่งใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสองตอเดือนของจํานวนหลักประกันที่ตองวาง หรือ
วางขาด แลวแตกรณีนับแตวันที่ครบกําหนดสง และใหอธิบดีเตือนใหมีการวางหลักประกัน และ
เงินเพิ่มภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือน และถายังไมมีการวาง
หลักประกันและเงินเพิ่มใหถูกตองรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหเพิกถอนสัมปทานได 

ในกรณีที่อธิบดีมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาดําเนินการแทนหรือรวมกับผูรับ
สัมปทานในการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางหรือวัสดุอ่ืนใดตามมาตรา ๘๐/๑ ใหใชจายจากหลักประกัน
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่หลักประกันไมเพียงพอ ผูรับสัมปทานตองรับผิดชอบคาใชจายสวนที่ขาด 
และหากมีหลักประกันเหลือใหคืนแกผูรับสัมปทาน 

การเก็บรักษาและการเบิกจายหลักประกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๑  ผูรับสัมปทาน ตัวแทน และลูกจางของผูรับสัมปทานมีหนาที่อํานวย

ความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๗ 

                                                 
๔๓ มาตรา ๘๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาภาคหลวง 
   

 
มาตรา ๘๒  ใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่ขายหรือ

จําหนาย แตไมตองเสียคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมดังตอไปนี ้
(๑)๔๔ (ยกเลิก) 
(๒) ปโตรเลียมที่ผลิตและใชไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห

ทดลอง สํารวจ ผลิต อนุรักษ เก็บรักษา และขนสงปโตรเลียม 
(๓) ปโตรเลียมที่สงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะหและทดลอง 
(๔) กาซธรรมชาติที่โอนโดยไมมีคาตอบแทนใหแกผูรับสัมปทานรายอื่น เพ่ือ

การอนุรักษทรัพยากรปโตรเลียมเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดี 
(๕) กาซธรรมชาติที่จําเปนตองเผาทิ้งระหวางการผลิตปโตรเลียม 
กรณีตาม (๒) ถึง (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กรม

เช้ือเพลิงธรรมชาติ*กําหนด 
 
มาตรา ๘๓  ใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงเปนตัวเงิน แตรัฐมนตรีอาจสั่งให

ผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมแทนทั้งหมดหรือบางสวนตามประเภทและชนิดของ
ปโตรเลียมที่ตองเสียคาภาคหลวงนั้นได 

ในการสั่งตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีตองแจงเปนหนังสือกําหนดวาจะใหผู รับ
สัมปทานเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมสําหรับปโตรเลียมที่สงออกหรือปโตรเลียมที่มิไดสงออก
หรือทั้งสองอยาง และกําหนดเดือนเริ่มตนสําหรับการเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมใหผูรับ
สัมปทานทราบลวงหนาไมนอยกวาหกเดือน และจะกําหนดเดือนสิ้นสุดสําหรับการเสีย
คาภาคหลวงเปนปโตรเลียมไวดวยก็ได ในกรณีที่รัฐมนตรีมิไดกําหนดเดือนสิ้นสุดดังกลาว ให
รัฐมนตรีบอกเลิกรับชําระคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมไดเมื่อแจงเปนหนังสือใหผูรับสัมปทาน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาหกเดือน 

 
มาตรา ๘๔๔๕  ภายใตบังคับมาตรา ๙๙ มาตรา ๙๙ ทวิ และมาตรา๙๙ ตรี ให

ผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่ผูรับสัมปทานผลิตไดในแตละแปลงสํารวจ 
ดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่เสียเปนตัวเงิน ใหผู รับสัมปทานเสียคาภาคหลวงตามมูลคา
ปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนายไดในเดือนนั้น ในอัตราท่ีกําหนดในบัญชีอัตราคาภาคหลวงทาย
พระราชบัญญัตินี้ หรือ 

                                                 
๔๔ มาตรา ๘๒ (๑) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๔๕ มาตรา ๘๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในกรณีที่เสียเปนปโตรเลียม ใหเสียเปนปริมาณปโตรเลียมที่คํานวณเปน
มูลคาไดเทากับจํานวนคาภาคหลวงที่พึงเสียเปนตัวเงินตาม (๑)  ทั้งนี้ โดยใหคํานวณปโตรเลียม
ที่เสียเปนคาภาคหลวงรวมเปนปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนวยดวย 

มูลคาปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนายไดในเดือนนั้นตาม (๑) หมายถึงมูลคา
ปโตรเลียมทั้งส้ินที่ผูรับสัมปทานขายหรือจําหนายปโตรเลียมทุกชนิดในรอบเดือน 

สําหรับปโตรเลียมที่ผลิตไดจากพ้ืนที่ผลิตในแปลงสํารวจที่กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ*กําหนดวาเปนแปลงสํารวจในทะเลที่มีน้ําลึกเกินสองรอยเมตร ใหผูรับสัมปทานเสีย
คาภาคหลวงเปนจํานวนรอยละเจ็ดสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่ตองเสียตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๘๕  ในการคํานวณมูลคาปโตรเลียมสําหรับเสียคาภาคหลวงใหเปนไป

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑) สําหรับปริมาณ ใหถือเอาปริมาณปโตรเลียมที่มีอุณหภูมิ ๖๐ องศา

ฟาเรนไฮท และความดัน ๑๔.๗ ปอนดตอหนึ่งตารางนิ้วเปนเกณฑ 
(๒) สําหรับราคา ใหถือราคาดังตอไปนี ้

(ก) น้ํามันดิบที่สงออก ใหถือราคาประกาศ 
(ข) น้ํามันดิบที่สงชําระเปนคาภาคหลวงสําหรับน้ํามันดิบที่มิไดสงออกให

ถือราคาตลาด 
(ค) น้ํามันดิบที่สงชําระเปนคาภาคหลวงสําหรับน้ํามันดิบที่สงออก ใหถือ

ราคามาตรฐานตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม 
(ง) ปโตรเลียมที่สงชําระเปนคาภาคหลวงเฉพาะสวนที่มิใชน้ํามันดิบ ใหถือ

ราคาตลาด 
(จ)๔๖ ปโตรเลียมนอกจาก (ก) ถึง (ง) ใหถือราคาที่ขายไดจริงในกรณีที่มี

การขาย และใหถือราคาตลาดในกรณีที่มีการจําหนาย 
ทั้งนี้ ใหคิดมูลคาปโตรเลียม ณ สถานที่ขายหรือจําหนายในราชอาณาจักรที่อธิบดี

และผูรับสัมปทานจะไดตกลงกัน แตสําหรับน้ํามันดิบที่สงออก ใหคิดมูลคา ณ สถานที่สงออก 
และในกรณีที่สถานที่ขายหรือจําหนายปโตรเลียมตาม (จ) แตกตางไปจากสถานที่ขายหรือ
จําหนายที่ไดตกลงกัน ใหปรับปรุงราคาโดยคํานึงถึงความแตกตางของคาขนสงระหวางสถานที่ขาย
หรือจําหนายนั้นกับสถานที่ขายหรือจําหนายที่ไดตกลงกันแลวดวย 

 
มาตรา ๘๖  เพ่ือประโยชนในการคํานวณมูลคาปโตรเลียมตามมาตรา ๘๕ ถา

จําเปนตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ใหคํานวณตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีราคาประกาศ ใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือนที่มีการชําระคาภาคหลวงตามมาตรา ๘๗โดย

                                                 
๔๖ มาตรา ๘๕ (๒) (จ) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อเงินตราตางประเทศที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดคํานวณไว 

(๒) ในกรณีอ่ืน ใหคํานวณเงินตราตางประเทศหรือสิทธิเรียกรองที่มีมูลคาเปน
เงินตราตางประเทศที่ไดรับตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ไดขายเงินตราตางประเทศนั้น ถามิไดมีการขาย
เงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเงินตราตางประเทศหรือสิทธิเรียกรองนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉล่ียในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนกอนเดือนที่ไดรับ โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียรายวันที่
ธนาคารพาณิชยรับซื้อเงินตราตางประเทศที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว 

 
มาตรา ๘๗๔๗  ในกรณีที่ใหเสียคาภาคหลวงเปนตัวเงิน ใหผูรับสัมปทานชําระ

เปนรายเดือนปฏิทิน 
คาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนายในเดือนใด ใหถือเปน

คาภาคหลวงสําหรับเดือนนั้น และใหผูรับสัมปทานชําระตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเดือนถัดไป 
ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนด พรอมทั้งย่ืนแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวงตามที่อธิบดีกําหนด
โดยแสดงรายการครบถวนตามแบบนั้น และย่ืนเอกสารประกอบตามที่อธิบดีกําหนดดวย 

ผูรับสัมปทานจะยื่นคําขอชําระคาภาคหลวงเปนเงินตราตางประเทศสกุลใดก็ได 
เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร จะอนุมัติใหชําระเปนเงินตราตางประเทศสกุลนั้น ตามเงื่อนไข
และวิธีการที่กําหนดก็ได 

 
มาตรา ๘๘๔๘  ในกรณีที่มีการสงน้ํามันดิบหรือผลิตภัณฑที่กล่ันจากน้ํามันดิบที่

ผูรับสัมปทานขายหรือจําหนายในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักรโดยผูรับสัมปทานมิไดเสีย
คาภาคหลวงสําหรับน้ํามันดิบที่สงออกตามราคาประกาศที่กําหนดไวในมาตรา ๘๕ (๒) (ก) ให
ผูรับสัมปทานหรือผูที่ทําการสงออกเสียคาภาคหลวงสําหรับน้ํามันดิบที่สงออกนอกราชอาณาจักร 
หรือสําหรับน้ํามันดิบสวนที่กล่ันเปนผลิตภัณฑสงออกนอกราชอาณาจักรเปนจํานวนเทากับความ
แตกตางระหวางคาภาคหลวงที่รัฐพึงไดรับจากผูรับสัมปทาน ถาผูรับสัมปทานเปนผูสงน้ํามันดิบ
ดังกลาวออกเอง ณ เวลาที่มีการสงออก กับคาภาคหลวงที่รัฐไดรับจากผูรับสัมปทานเมื่อผูรับ
สัมปทานขายหรือจําหนายน้ํามันดิบภายในราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๘๙๔๙  การเก็บคาภาคหลวงตามมาตรา ๘๘ มีหลักเกณฑและเง่ือนไข 

ดังตอไปนี ้
(๑) ปริมาณน้ํามันดิบที่สงออกในรอบเดือน ไดแก 

(ก) ในกรณีที่การสงออกเปนน้ํามันดิบ คือ ปริมาณน้ํามันดิบที่ผู รับ
สัมปทานหรือผูที่ทําการสงออก ไดสงออกท้ังส้ินในรอบเดือน 

                                                 
๔๗ มาตรา ๘๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๔๘ มาตรา ๘๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๔๙ มาตรา ๘๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) ในกรณีที่การสงออกเปนผลิตภัณฑที่กล่ันจากน้ํามันดิบคือปริมาณ
น้ํามันดิบที่ใชกล่ันเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑตามปริมาณที่มีการสงออกในรอบเดือน ปริมาณ
น้ํามันดิบดังกลาวใหคํานวณดวยการนําปริมาณน้ํามันดิบที่ใชในการกลั่นผลิตภัณฑชนิดที่สงออก
ในรอบเดือนเฉพาะสวนที่ผูรับสัมปทานไดขายหรือจําหนายในราชอาณาจักรคูณดวย “อัตรา
มาตรฐานรอยละ” ของปริมาณผลิตภัณฑชนิดที่สงออกที่จะพึงไดมาจากการกลั่นน้ํามันดิบที่ใช
กล่ันนั้น คูณดวยปริมาณผลิตภัณฑที่มีการสงออกนอกราชอาณาจักรในรอบเดือนนั้นและหารดวย
ปริมาณผลิตภัณฑชนิดที่สงออกซึ่งกล่ันไดทั้งส้ินในรอบเดือน 

“อัตรามาตรฐานรอยละ” ของผลิตภัณฑชนิดที่สงออกที่จะไดมาจากการ
กล่ันน้ํามันดิบ ใหคํานวณตามชนิดของน้ํามันดิบที่ใชกล่ัน วิธีการกลั่นและเง่ือนไขทางเทคนิคอื่น 
ตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กําหนด 

(๒) ราคาประกาศที่ใชสําหรับคํานวณคาภาคหลวงสําหรับน้ํามันดิบที่สงออก
ไดแก ราคาประกาศ ณ เวลาที่มีการสงออก ในกรณีที่ไมมีราคาประกาศ ใหใชราคาประกาศ
สําหรับน้ํามันดิบที่มีคุณภาพอยางเดียวกันหรือคลายกันของผูรับสัมปทานรายอื่น และในกรณีที่ไม
มีราคาประกาศดังกลาว ใหอธิบดีกําหนดราคาประกาศโดยคํานึงถึงสภาพการณตามที่กําหนดใน
มาตรา ๕๙ วรรคสอง 

(๓) วิธีการคํานวณความแตกตางของคาภาคหลวงตามมาตรา ๘๘ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกะทรวง 

(๔) หลักเกณฑและเง่ือนไขอื่นนอกจากที่กําหนดในมาตรานี้ ใหเปนไปตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้ 

 
มาตรา ๙๐๕๐  ในกรณีที่ใหเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียม ใหผูรับสัมปทานชําระ

เปนรายเดือนตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง และใหชําระตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเวลาและตาม
วิธีการที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่ตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง พรอมกับยื่นแบบแสดงรายการเสีย
คาภาคหลวงตามที่อธิบดีกําหนดโดยแสดงรายการครบถวนตามแบบนั้นและยื่นเอกสารประกอบ
ตามที่อธิบดีกําหนดดวย 

ในกรณีที่ใหผูรับสัมปทานสงชําระคาภาคหลวงเปนปโตรเลียม ณ สถานที่อ่ืน
นอกจากสถานที่ที่อธิบดีและผูรับสัมปทานตกลงกันตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง ผูรับสัมปทานไม
จําตองเสียคาขนสงเกินจํานวนที่พึงตองเสีย 

 
มาตรา  ๙๑   อธิบดีมี อํ านาจประ เมินค าภาคหลวงและ เงิ น เพิ่ มตาม

พระราชบัญญัตินี้ เมื่อ 
(๑) ผูรับสัมปทานมิไดย่ืนแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวงภายในเวลาที่

กําหนด 

                                                 
๕๐ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ผูรับสัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวงไวไมถูกตองหรือมี
ขอผิดพลาดทําใหจํานวนคาภาคหลวงที่ตองเสียคลาดเคลื่อนไป 

(๓) ผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของอธิบดีหรือไมตอบคําถามของ
พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตรวจสอบคาภาคหลวงโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมสามารถแสดง
หลักฐานในการคํานวณคาภาคหลวง 

 
มาตรา ๙๒  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๙๑ อธิบดีมีอํานาจ 
(๑) จัดทํารายการลงในแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวงที่เห็นวาถูกตองเมื่อ

มิไดมีการยื่นแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวง 
(๒) แกไขเพิ่มเติมรายการในแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวงหรือในเอกสาร

ที่ย่ืนประกอบแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวงเพื่อใหถูกตอง 
(๓) กําหนดมูลคาของปโตรเลียมตามราคาตลาดในเมื่อมีการจําหนายหรือมีการ

ขายโดยมีคาตอบแทนต่ํากวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๔) กําหนดจํานวนคาภาคหลวงตามที่รูเห็นหรือพิจารณาวาถูกตองเมื่อมีกรณี

ตามมาตรา ๙๑ (๓) 
 
มาตรา ๙๓  ใหการดําเนินการตามมาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ อธิบดีมีอํานาจ 
(๑) ออกหนังสือเรียกผูรับสัมปทานหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของมาใหถอยคํา 
(๒) ออกคําส่ังใหผูรับสัมปทานหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของตอบคําถามเปนหนังสือสง

บัญชี หลักฐาน รายงาน หรือเอกสารอื่นอันควรแกกรณีมาตรวจสอบไตสวน 
ทั้งนี้ ตองใหเวลาแกผูรับหนังสือหรือคําส่ังไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันไดรับ

หนังสือหรือคําส่ังนั้น 
 
มาตรา ๙๔๕๑  เมื่ออธิบดีไดประเมินคาภาคหลวงแลว ใหแจงผลการประเมินเปน

หนังสือไปยังผูรับสัมปทาน พรอมกับกําหนดเวลาใหผูรับสัมปทานชําระคาภาคหลวงตามที่
ประเมินภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินของอธิบดี 

ถาผูรับสัมปทานไมพอใจในผลการประเมินของอธิบดี ใหผูรับสัมปทานมีสิทธิ
รองขอตอศาลเพื่อใหกําหนดคาภาคหลวงใหมได แตตองรองขอภายในระยะเวลาไมเกินหกเดือน
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินและใหศาลมีอํานาจกําหนดคาภาคหลวงไดตามที่เห็นสมควร 
ถาผูรับสัมปทานไมรองขอตอศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคาภาคหลวงเปนไปตาม
การประเมินของอธิบดี 

การรองขอตอศาลตามวรรคสองไมเปนเหตุทุเลาการชําระคาภาคหลวง และเพ่ือ
ประโยชนในการชําระคาภาคหลวงในระหวางการพิจารณาคดีของศาล ใหจํานวนคาภาคหลวง
เปนไปตามที่อธิบดีประเมินตามมาตรา ๙๑ หรือตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๙๒ 
 
                                                 

๕๑ มาตรา ๙๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๕  การประเมินของอธิบดีใหกระทําไดภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
(๑) หาปนับแตวันสุดทายแหง กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสีย

คาภาคหลวงในกรณีที่ผูรับสัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวงภายในเวลาที่กําหนด 
(๒) หาปนับแตวันที่ผูรับสัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวงในกรณี

ที่ผูรับสัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวงเมื่อพนเวลาที่กําหนด แตตองไมเกินสิบป
นับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวง 

(๓) สิบปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสีย
คาภาคหลวงในกรณีที่ผูรับสัมปทานมิไดย่ืนแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวง หรือย่ืนแบบแสดง
รายการเสียคาภาคหลวงที่ตองชําระขาดไปเกินรอยละยี่สิบหาของคาภาคหลวงที่ตองเสีย 

 
มาตรา ๙๖  ถาผูรับสัมปทานมิไดชําระคาภาคหลวงภายในกําหนดเวลาตาม

มาตรา ๘๗ หรือชําระคาภาคหลวงขาดจากจํานวนที่ควรตองเสีย ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสองตอ
เดือนหรือเศษของเดือนของคาภาคหลวงที่ตองชําระหรือชําระขาดแลวแตกรณี 

การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งมิใหคิดทบตน และใหเร่ิมนับแตวันสิ้นสุดแหง
กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวงจนถึงวันที่ชําระ 

เงินเพิ่มตามมาตรานี้มิใหเกินจํานวนคาภาคหลวงที่ตองชําระหรือชําระขาด 
แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๙๗  ถาผูรับสัมปทานมิไดชําระคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมภายในเวลาที่

อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๙๐ หรือชําระคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมขาดจากจํานวนที่ตองเสีย 
ผูรับสัมปทานตองชําระคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมจนครบจํานวน และใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ
สองตอเดือนหรือเศษของเดือนของมูลคาปโตรเลียมที่ตองชําระเปนคาภาคหลวงหรือที่ชําระขาด 
แลวแตกรณี 

การคํานวณมูลคาของปโตรเลียมตามวรรคหนึ่งใหถือราคาตลาดในเวลาที่ตอง
เสียคาภาคหลวง และใหนํามาตรา ๙๖ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๙๘  เงินเพิ่มอาจงดหรือลดลงไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๙  เพ่ือใหเหมาะสมกับเหตุการณหรือภาวะการผลิตปโตรเลียม

คาภาคหลวงตามพระราชบัญญัตินี้อาจลดลงเปนการชั่วคราวไดไมเกินรอยละสามสิบตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๙ ทวิ๕๒  เพ่ือสงเสริมและเรงรัดใหมีการสํารวจและพัฒนาแหลง

ปโตรเลียมในพื้นที่บางพื้นที่ภายในแปลงสํารวจหรือในพ้ืนที่ผลิตของผูรับสัมปทาน ที่มีสภาพทาง

                                                 
๕๒ มาตรา ๙๙ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ธรณีวิทยาไมเอ้ืออํานวยหรือที่มีพลังผลิตของพื้นที่ลดลง และไมอยูในแผนการสํารวจหรือ
แผนการผลิตของผูรับสัมปทานใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจลดหยอน
คาภาคหลวงใหแกผูรับสัมปทานโดยทําความตกลงกับผูรับสัมปทานเพื่อใหผูรับสัมปทานทําการ
สํารวจและพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ตามแผนซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะไดกําหนดขึ้น 

ในการใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีเพ่ือลดหยอนคาภาคหลวงตามวรรคหนึ่งให
คณะกรรมการคํานึงถึงสภาพทางธรณีวิทยาและศักยภาพทางปโตรเลียมของพื้นที่ดังกลาว สถิติ
คาใชจายในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาคลายคลึงกัน ความ
ตองการผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม
ในตลาด และผลไดผลเสียอื่นๆ ของประเทศที่จะไดรับจากการเรงรัดใหมีการสํารวจและพัฒนา
แหลงปโตรเลียม 

คาภาคหลวงที่จะลดหยอนตามมาตรานี้ จะตองเปนคาภาคหลวงที่เกิดจากกิจการ
ปโตรเลียมที่ผู รับสัมปทานดําเนินการอยูแลวในแปลงสํารวจหรือพ้ืนที่ผลิตนั้น หรือเปน
คาภาคหลวงที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนดไวใน
แผน และการลดหยอนดังกลาวจะตองไมเกินรอยละเกาสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่ผู รับ
สัมปทานพึงตองเสียสําหรับปโตรเลียมทั้งหมดที่ผลิตไดในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิตที่อยูใน
แปลงสํารวจนั้น หรือไมเกินรอยละเกาสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่จะเกิดจากการผลิตปโตรเลียม
ในพื้นที่ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนด โดยระยะเวลาที่ไดรับลดหยอนจะตองไมเกินหาปนับแต
วันที่ไดทําความตกลงหรือวันที่เร่ิมผลิต และในความตกลงกับผูรับสัมปทานดังกลาวจะมีเง่ือนไข
หรือมีขอกําหนดอยางใดๆ ก็ได 

 
มาตรา ๙๙ ตรี๕๓  ในพื้นที่ที่สภาพทางธรณีวิทยาบงช้ีวาการผลิตปโตรเลียมใน

พ้ืนที่นั้นจําเปนตองใชคาใชจายสูงมากหรือการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่นั้นไมอาจดําเนินการในเชิง
พาณิชยได รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจใหสัมปทานสําหรับพื้นที่ดังกลาวโดย
ลดหยอนคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่เร่ิมผลิตขึ้นมาจากพื้นที่นั้นตามจํานวนปโตรเลียมที่จะ
กําหนดไวในสัมปทานก็ไดแตพ้ืนที่ที่กําหนดใหสัมปทานดังกลาวจะตองมีขนาดไมเกินสองรอย
ตารางกิโลเมตร และคาภาคหลวงที่จะลดหยอนตองไมเกินกวารอยละเกาสิบของจํานวน
คาภาคหลวงที่จะพึงเสีย โดยระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับลดหยอนคาภาคหลวงจะตอง
ไมเกินหาปนับแตวันที่เร่ิมผลิตปโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตในการใหสัมปทานตามมาตรานี้จะกําหนด
เง่ือนไขอยางใดๆ ก็ได๕๔ 

                                                 
๕๓ มาตรา ๙๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๕๔ มาตรา ๙๙ ตรี วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการใหคําแนะนําของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักเกณฑตามมาตรา 
๙๙ ทวิ วรรคสอง มาใชบังคับ๕๕ 

การเปดใหสัมปทานตามวรรคหนึ่ง ใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กําหนดขอผูกพัน
ในดานปริมาณเงินและ/หรือปริมาณงานขั้นต่ําสําหรับการสํารวจปโตรเลียม ที่ผูขอสัมปทาน
จะตองปฏิบัติหากไดรับสัมปทานจากรัฐบาล โดยไดรับการลดหยอนคาภาคหลวงตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๑๐๐๕๖  ในการเก็บคาภาคหลวงจากบุคคลตามมาตรา ๘๘ จากบุคคลอื่น

ซึ่งมิใชผูรับสัมปทาน รัฐมนตรีจะมอบใหกรมสรรพสามิตเก็บแทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ก็ได 
 

หมวด ๗ ทว ิ
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ๕๗ 

   
 

มาตรา ๑๐๐ ทวิ  ในหมวดนี ้
“รายไดปโตรเลียม” หมายความวา รายไดของผูรับสัมปทานที่เกิดจากแปลง

สํารวจแตละแปลง  ทั้งนี้ เฉพาะรายไดตามรายการที่กําหนดในมาตรา ๑๐๐ ตรี (๑) 
“รายจายปโตรเลียมที่เปนทุน” หมายความวา รายจายที่เปนทุนที่ผูรับสัมปทาน

ไดใชจายลงทุนไปในการประกอบกิจการปโตรเลียมในแปลงสํารวจแตละแปลงตามหลักเกณฑที่
กําหนดในมาตรา ๑๐๐ ตรี (๒) 

“รายจายปโตรเลียมตามปกติและจําเปน” หมายความวา รายจายตามปกติและ
จําเปนที่ผูรับสัมปทานไดใชจายไปในการประกอบกิจการปโตรเลียมในแปลงสํารวจแตละแปลง 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๑๐๐ ตรี (๓) แตไมรวมถึงคาชดเชยรายจายที่เปนทุนและเงิน
ที่ไดชําระเปนผลประโยชนตอบแทนพิเศษ ถามี 

“คาลดหยอนพิเศษ” หมายความวา จํานวนเงินลดหยอนที่รัฐบาลกําหนดตาม
มาตรา ๑๐๐ ตรี (๔) สําหรับแปลงสํารวจแตละแปลง” 

 
มาตรา ๑๐๐ ตรี รายไดปโตรเลียม รายจายปโตรเลียมที่เปนทุน รายจาย

ปโตรเลียมตามปกติและจําเปน และคาลดหยอนพิเศษในหมวดนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) รายไดปโตรเลียม หมายความเฉพาะจํานวนรวมของรายไดตามรายการ 
ดังตอไปนี้ 

(ก) ยอดเงินไดจากการขายปโตรเลียม 
                                                 

๕๕ มาตรา ๙๙ ตรี วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๕๖ มาตรา ๑๐๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๕๗ หมวด ๗ ทวิ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ มาตรา ๑๐๐ ทวิ ถึงมาตรา ๑๐๐ อัฏฐ เพ่ิม

โดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) มูลคาของปโตรเลียมที่จําหนาย 
(ค) มูลคาของปโตรเลียมที่สงชําระเปนคาภาคหลวง 
(ง) ยอดเงินไดเนื่องจากการโอนทรัพยสินหรือสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับ

กิจการปโตรเลียม 
มูลคาของปโตรเลียมตาม (ข) และ (ค) ใหคํานวณตามมาตรา ๘๕ และในกรณี

ที่มีการโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๘ ยอดเงินไดเนื่องจากการโอนทรัพยสินหรือสิทธิใด ๆ ตาม 
(ง) ตองไมต่ํากวามูลคาตามบัญชีครั้งสุดทายของบริษัทผูโอนในวันที่การโอนมีผล 

(๒) รายจายปโตรเลียมที่เปนทุน ไดแก รายจายที่เปนทุนตามกฎหมายวาดวย
ภาษีเงินไดปโตรเลียม 

(๓) รายจายปโตรเลียมตามปกติและจําเปน ไดแก รายจายตามปกติและจําเปน
ตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม แตไมรวมถึงคาชดเชยรายจายที่เปนทุนและเงินที่ชําระ
เปนผลประโยชนตอบแทนพิเศษ ถามี รายจายปโตรเลียมตามปกติและจําเปนจะตองเปนรายจาย
ที่ผูรับสัมปทานสามารถพิสูจนใหเปนที่พอใจแกอธิบดีวาเปนรายจายตามปกติและจําเปนในการ
ประกอบกิจการปโตรเลียมตามปกติวิสัย 

(๔) คาลดหยอนพิเศษ ไดแก จํานวนเงินที่รัฐบาลกําหนดขึ้นเปนครั้งคราวใน
ขณะที่ใหสัมปทาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เงินจํานวนนี้ รัฐบาล
ยินยอมใหผูรับสัมปทานมีสิทธินํามาคํานวณรวมกับรายจายในลักษณะที่เสมือนเปนคาใชจายใน
การลงทุนของแปลงสํารวจแตละแปลง เพ่ือนํามาหักออกจากรายไดปโตรเลียมอันจะเปนการลด
ผลกําไรของผูรับสัมปทานในการเสียผลประโยชนตอบแทนพิเศษใหแกรัฐบาลตามหมวดนี้ คา
ลดหยอนพิเศษเปนมาตรการสําหรับชักจูงใหมีการลงทุนเพื่อประกอบกิจการปโตรเลียมใน
ประเทศไทยโดยรัฐบาลจะกําหนดจํานวนโดยคํานึงถึงสภาวะการแขงขันในการลงทุนระหวาง
ประเทศ 

ในกรณีที่รายไดหรือรายจายตามมาตรานี้เก่ียวพันกับแปลงสํารวจหลายแปลง 
และไมสามารถแบงแยกกันไดโดยชัดแจง ใหคํานวณรายไดหรือรายจายของแปลงสํารวจแตละ
แปลงตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐๐ จัตวา  ใหคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับการประกอบกิจการ

ปโตรเลียมในแปลงสํารวจแตละแปลง เปนรายปตามรอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมายวาดวยภาษี
เงินไดปโตรเลียม และรายไดปโตรเลียมเมื่อไดหักผลบวกของรายจายปโตรเลียมที่เปนทุน 
รายจายปโตรเลียมตามปกติและจําเปนและคาลดหยอนพิเศษแลว ผลอันนี้ยอมเปน “ผลกําไร
ปโตรเลียมประจําป” หรือ “ผลขาดทุนปโตรเลียมประจําป” แลวแตกรณ ี

ในกรณีที่มี “ผลกําไรปโตรเลียมประจําป” ใหนํา “ผลขาดทุนปโตรเลียม
ประจําป” กอนรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันไปหักลดหยอนไดและถาหากยังมีผลขาดทุนปโตรเลียม
ประจําปคงเหลือเปนจํานวนเทาใดก็ใหนําไปหักลดหยอนในรอบระยะเวลาบัญชีตอ ๆ ไปไดเพียง
เทาจํานวนที่เหลืออยู 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในรอบระยะเวลาบัญชีใด การประกอบกิจการปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใด
มี “ผลกําไรปโตรเลียมประจําป” ใหผูรับสัมปทานเสียผลประโยชนตอบแทนพิเศษใหแกรัฐบาล 
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

 
มาตรา ๑๐๐ เบญจ  ใหเรียกเก็บผลประโยชนตอบแทนพิเศษจากผลกําไร

ปโตรเลียมประจําป ในอัตราที่กําหนดจาก “คาของรายไดในรอบปตอหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร” โดย
มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

(๑) คาของรายไดในรอบปตอหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร สวนที่ไมเกิน ๔,๘๐๐ บาท 
ไมตองเสียผลประโยชนตอบแทนพิเศษ 

(๒) คาของรายไดในรอบปตอหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร สวนที่เกิน ๔,๘๐๐ บาท 
แตไมเกิน ๑๔,๔๐๐ บาท ใหเรียกเก็บในอัตรารอยละ ๑ ของ ๒๔๐ บาทแรก และใหเพ่ิมขึ้นใน
อัตรารอยละ ๑ ตอทุก ๆ ๒๔๐ บาท เศษของ ๒๔๐ บาท ใหถือเปน ๒๔๐ บาท 

(๓) คาของรายไดในรอบปตอหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร สวนที่เกิน ๑๔,๔๐๐ บาท 
แตไมเกิน ๓๓,๖๐๐ บาท ใหเรียกเก็บเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๑ ตอทุก ๆ ๙๖๐ บาท เศษของ 
๙๖๐ บาท ใหถือเปน ๙๖๐ บาท 

(๔) คาของรายไดในรอบปตอหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร สวนที่เกิน ๓๓,๖๐๐ บาท 
ข้ึนไป ใหเรียกเก็บเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๑ ตอทุก ๆ ๓,๘๔๐ บาท เศษของ ๓,๘๔๐ บาท ใหถือ
เปน ๓,๘๔๐ บาท 

แตทั้งนี้ จะเรียกเก็บผลประโยชนตอบแทนพิเศษเกินรอยละ ๗๕ ของผลกําไร
ปโตรเลียมในแตละปไมได 

 
มาตรา ๑๐๐ ฉ  “คาของรายไดในรอบปตอหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร” คือจํานวน

รายไดปโตรเลียมของผูรับสัมปทานที่เกิดจากแปลงสํารวจในรอบป หารดวยผลบวกของความลึก
สะสมรวมของหลุมเจาะปโตรเลียมทั้งหมดซึ่งผูรับสัมปทานไดลงทุนเจาะไปแลวในแปลงสํารวจนั้น
กับ “คาคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสํารวจ” 

การกําหนดคาของรายไดในรอบปตอหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตรตามมาตรานี้มีความ
มุงหมายเพื่อใหเกิดสัดสวน ระหวางรายไดของผูรับสัมปทานที่ไดมาจากปโตรเลียมที่ผลิตในแปลง
สํารวจ กับความพยายามในการลงทุนของผูรับสัมปทานและสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสํารวจ
นั้น 

การคํานวณ “คาของรายไดในรอบปตอหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร” ตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังตอไปนี ้

(ก) รายไดปโตรเลียมของผูรับสัมปทานในแปลงสํารวจในรอบปใหนํามาคํานวณ
เฉพาะรายการตามมาตรา ๑๐๐ ตรี (๑) (ก) (ข) (ค) และใหปรับมูลคาดวยคาเงินเฟอและคา
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) “คาคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสํารวจ” หมายความถึงจํานวน
ความลึกเปนเมตรของหลุมเจาะปโตรเลียมในแปลงสํารวจที่รัฐบาลยินยอมใหผูรับสัมปทานมีสิทธิ
นํามาใชเปนเกณฑคํานวณเพื่อลดการเสียผลประโยชนตอบแทนพิเศษคาคงที่ดังกลาวนี้ รัฐมนตรี
จะไดประกาศกําหนดในการเปดใหสัมปทานและระบุไวในสัมปทาน โดยคํานึงถึงสภาพทาง
ธรณีวิทยาของแปลงสํารวจ และสถิติคาใชจายในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่มีสภาพ
ทางธรณีวิทยาคลายคลึงกับแปลงสํารวจที่เก่ียวของ ประกาศคาคงที่ดังกลาวจะกําหนดเงื่อนไข
สําหรับการเพิ่มคาคงที่ในกรณีโครงสรางที่มีสภาพทางธรณีวิทยาที่ไมเอ้ืออํานวยไวดวยก็ได 

(ค) ความลึกสะสมรวมของหลุมเจาะปโตรเลียมทั้งหมดซึ่งผูรับสัมปทานไดเจาะ
ในแปลงสํารวจ ไดแก ผลรวมของความลึกเปนเมตรตามแนวหลุมของหลุมเจาะปโตรเลียมทุก
หลุมซึ่งผูรับสัมปทานไดเจาะในแปลงสํารวจนั้น ตั้งแตเร่ิมตนประกอบกิจการปโตรเลียม จนถึงวัน
ส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี  ทั้งนี้ โดยใหรวมความลึกของหลุมเจาะที่ผูรับสัมปทานไดเจาะตาม
วิธีการสํารวจ อนุรักษและผลิตปโตรเลียมที่ดี แมวาจะไมมีการผลิตปโตรเลียมจากหลุมดังกลาว 
แตไมใหรวมหลุมเจาะที่ไดมีการผลิตปโตรเลียมไปแลวเปนปริมาณเกินกวาหนึ่งแสนบาเรลและ
เปนหลุมเจาะที่ผูรับสัมปทานไดทําการสละหลุมนั้นแลว 

 
มาตรา ๑๐๐ สัตต  เพ่ือประโยชนในการคํานวณผลประโยชนตอบแทนพิเศษ

ตามความในหมวดนี้ ใหผูรับสัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคํานวณการเสียผลประโยชนตอบ
แทนพิเศษสําหรับแปลงสํารวจแตละแปลงตามกําหนดระยะเวลาและตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
โดยแสดงรายการครบถวนตามแบบนั้นและยื่นเอกสารประกอบตามที่อธิบดีกําหนด  ทั้งนี้ นับแต
ผูรับสัมปทานเริ่มตนประกอบกิจการปโตรเลียมเปนตนไป 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ 
มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๘ มาใชบังคับกับการประเมินผลประโยชนตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่ม
ในกรณีที่มิไดชําระผลประโยชนตอบแทนพิเศษภายในกําหนดเวลา 

 
มาตรา ๑๐๐ อัฏฐ  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บผลประโยชนตอบ

แทนพิเศษตามหมวดนี้ ใหอธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคน 
ตรวจสอบ หรือยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดซึ่งเก่ียวกับรายไดหรือรายจายในการ
ประกอบกิจการปโตรเลียม 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๒  ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) หรือ 
(๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๐๓  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๔๕๘  ผูรับสัมปทานผูใดผลิตปโตรเลียมโดยมิไดรับอนุมัติจากอธิบดี 

ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 
 
มาตรา ๑๐๔ ทวิ๕๙  ผูรับสัมปทานผูใดไมย่ืนแผนการผลิตปโตรเลียมตามที่

กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๔๒ ทวิ วรรคหนึ่งหรือไมแจงผลการทบทวน
แผนการผลิตปโตรเลียมเปนรายปตามมาตรา ๔๒ ทวิ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
หมื่นบาท และปรับอีกวันละหาพันบาทจนกวาผูรับสัมปทานจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๑๐๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 

และปรับไมเกินสี่แสนบาท 
 
มาตรา ๑๐๖  ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๗  ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ วรรค

หนึ่ง หรือมาตรา ๗๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๘  ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๕ ตองระวางโทษปรับไม

เกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๐๙  ผูใดไมอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 

๘๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๑๐๙ ทวิ๖๐  ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ตามมาตรา 

๑๐๐ อัฏฐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๐๖๑  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวย

ถอยคําอันเปนเท็จ นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงหรือ

                                                 
๕๘ มาตรา ๑๐๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๙ มาตรา ๑๐๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๖๐ มาตรา ๑๐๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๖๑ มาตรา ๑๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พยายามหลีกเล่ียงการเสียคาภาคหลวงหรือผลประโยชนตอบแทนพิเศษ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท 

 
มาตรา ๑๑๑  บรรดาปโตรเลียม เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ หรือ

เครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลไดมา ไดใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผล
ในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา ๑๐๕ ใหริบเสียทั้งส้ิน ไมวาจะมี
ผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม เวนแตทรัพยสินนั้นเจาของมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทํา
ความผิดนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๑๒  บทบัญญัติเก่ียวกับการสํารวจปโตรเลียมตามพระราชบัญญัตินี้มิ
ใหใชบังคับแกการสํารวจหาแหลงน้ํามันแรดิบตามสัญญาที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ทําไวกอนวันที่ 
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 
มาตรา ๑๑๓  ภายในหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชชังคับ ใหผูถือ

อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจปโตรเลียม และผู ถือประทานบัตรทําเหมืองปโตรเลียมตาม
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ออกใหตามสัญญาปโตรเลียมที่ทําไวกอนวันที่ ๔ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ดําเนินการขอสัมปทานใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ 

รัฐมนตรีมีอํานาจใหสัมปทานแกผูขอสัมปทานตามวรรคหนึ่งโดยสัมปทานนั้นจะ
มีขอความเกี่ยวกับสิทธิในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาปโตรเลียม
ซึ่งไดกลาวถึงในวรรคหนึ่ง และสัมปทานนั้นใหนับระยะเวลาสํารวจและผลิตปโตรเลียมใน
สัมปทานยอนหลังไปจนถึงวันออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจปโตรเลียมและประทานบัตรทํา
เหมืองปโตรเลียม และใหอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจปโตรเลียมและประทานบัตรทําเหมือง
ปโตรเลียมนั้นสิ้นอายุในวันที่รัฐมนตรีใหสัมปทาน 

ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจ
ปโตรเลียมหรือผูถือประทานบัตรทําเหมืองปโตรเลียม แลวแตกรณี สละสิทธิ และใหอาชญาบัตร
ผูกขาดสํารวจปโตรเลียม หรือประทานบัตรทําเหมืองปโตรเลียมนั้นสิ้นอายุในวันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง แตผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจปโตรเลียม หรือผูถือประทานบัตรทํา
เหมืองปโตรเลียมนั้นยังคงตองรับผิดตามสัญญาปโตรเลียม 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๖๒ 
   

 
(๑) คําขอสัมปทาน    ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒) คาสงวนพื้นที่แตละแหง 

เศษของตารางกิโลเมตร ใหคิด  ตารางกิโลเมตรละ 
คาธรรมเนียมตามอัตราสวน  ๒๐๐,๐๐๐    บาท ตอป 

(๓) คารังวัด ตามความยาวของระยะที่วัด 
กิโลเมตรหรือเศษของกิโลเมตรละ       ๕๐๐  บาท 

(๔) คาหลักเขตบนพื้นดิน   หลักละ  ๑,๐๐๐  บาท 
 

                                                 
๖๒ อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราคาภาคหลวง๖๓ 
   

 
รอยละของมูลคาปโตรเลียม 

ที่ขายหรือจําหนายในรอบเดอืน 
 

ข้ันที่ ๑ ปริมาณปโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย 
หรือจําหนายไดในรอบเดือน 
ไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาเรล      ๕ 

ข้ันที่ ๒ ปริมาณปโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย 
หรือจําหนายไดในรอบเดือน 
สวนที่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาเรล 
แตไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาเรล    ๖.๒๕ 

ข้ันที่ ๓ ปริมาณปโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย 
หรือจําหนายไดในรอบเดือน 
สวนที่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาเรล 
แตไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาเรล     ๑๐ 

ข้ันที่ ๔ ปริมาณปโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย 
หรือจําหนายไดในรอบเดือน 
สวนที่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาเรล 
แตไมเกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาเรล  ๑๒.๕ 

ข้ันที่ ๕ ปริมาณปโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย 
หรือจําหนายไดในรอบเดือน 
สวนที่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาเรล     ๑๕ 

ปริมาณปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนายในรอบเดือน หมายถึงปริมาณปโตรเลียมทั้งหมด
ทุกชนิดที่ผูรับสัมปทานขายหรือจําหนายไดในเดือนนั้น 

เพ่ือประโยชนในการกําหนดปริมาณปโตรเลียม ใหถือวาปริมาณความรอนของกาซ
ธรรมชาติจํานวนสิบลาน บี ที ยู มีคาเทียบเทาปริมาณปโตรเลียมหนึ่งบาเรล 

                                                 
๖๓ บัญชีคาภาคหลวง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
สงเสริมใหมีการสํารวจและผลิตปโตรเลียมภายใตมาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพ่ืออํานวย
ประโยชนใหแกรัฐผูประกอบกิจการปโตรเลียมและประชาชน แตขณะนี้ยังไมมีกฎหมายวาดวยการ
นี้โดยเฉพาะ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕๖๔ 
 

ขอ ๑  ในกรณีที่มี เอกชนลงทุน หรือรวมทุนกับกรมการพลังงานทหาร 
กระทรวงกลาโหม เพ่ือทําการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมการพลังงานทหาร 
กระทรวงกลาโหม ไดรับมอบหมายใหทําการสํารวจและผลิตปโตรเลียม ใหนําบทบัญญัติในหมวด 
๖ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งวาดวยประโยชน สิทธิ และหนาที่ของผูรับ
สัมปทานมาใชบังคับแกเอกชนผูลงทุนหรือรวมทุน เสมือนเอกชนผูลงทุนหรือรวมทุนนั้นเปนผูรับ
สัมปทานตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดวย 
 
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๖๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลไดพิจารณา
เห็นสมควรสงเสริมใหมีการสํารวจปโตรเลียมในทะเลที่มีน้ําลึกเกินสองรอยเมตร แตการสํารวจใน
บริเวณดังกลาวตองเสียคาใชจายสูงกวาการสํารวจบนบกหรือในทะเลที่มีน้ําลึกไมเกินสองรอย
เมตรเปนจํานวนมาก และในการนี้ผูขอสัมปทานจําเปนจะตองไดรับสัมปทานใหดําเนินการใน
แปลงสํารวจที่มี พ้ืนที่กวางใหญพอสมควรจึงจะคุมกับการเสี่ยงในการลงทุนสํารวจ แต
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มีบทบัญญัติจํากัดมิใหผูขอสัมปทานไดรับสัมปทานเกิน
หาแปลงสํารวจ หรือมีพ้ืนที่รวมกันเกินหาหมื่นตารางกิโลเมตร ทําใหผูซึ่งไดรับสัมปทานแลวอาจ
หมดสิทธิที่จะเขาประมูลแขงขันกันเพื่อขอรับสัมปทานสําหรับแปลงสํารวจในทะเลที่มีน้ําลึกเกิน
สองรอยเมตรโดยปริยาย สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวโดยมิใหใชบทบัญญัติจํากัด
เชนนั้นแกผูขอสัมปทานสําหรับแปลงสํารวจในทะเลที่มีน้ําลึกเกินสองรอยเมตร และลดอัตราสวน
ของพ้ืนที่แปลงสํารวจที่ตองคืนเมื่อครบหาปแรกนับแตวันไดรับสัมปทานใหนอยลงเพ่ือใหผูรับ
สัมปทานมีพ้ืนที่แปลงสํารวจเหลือมากขึ้นสําหรับสํารวจเพิ่มเติมในระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมชวง
ตอไป และลดคาภาคหลวงใหอีกดวย  ทั้งนี้ เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแขงขันขอสัมปทานอยาง
กวางขวางและเปนการจูงใจใหมีผูขอสัมปทานดําเนินการสํารวจในบริเวณดังกลาวมากข้ึน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒๖๖ 
 
                                                 

๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๖๓/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๑๕๗/หนา ๕๗๑/๔ ธันวาคม ๒๕๑๖ 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๗๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑๒/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  บทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และ
มาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ไมกระทบกระเทือนสิทธิตามสัมปทานสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่ไดออกไปกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ในสวนที่วาดวยการตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม การตอระยะเวลา
ผลิตปโตรเลียม การปฏิบัติตามขอผูกพันในการสํารวจปโตรเลียม และการเปดเผยรายงาน
เก่ียวกับการสํารวจปโตรเลียมยังไมรัดกุม สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒๖๗ 
 

มาตรา ๓๓  ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติปโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ และใหใชบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๓๔  ใหเพ่ิมบัญชีอัตราคาภาคหลวงทายพระราชบัญญัตินี้เปนบัญชีอัตรา

คาภาคหลวงทายพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 
มาตรา ๓๕  เวนแตในกรณีที่ผูรับสัมปทานไดรับความยินยอมจากรัฐมนตรีตาม

มาตรา ๓๖ บรรดาบทบัญญัติทั้งหลายนอกจากบทบัญญัติวาดวยคาธรรมเนียมอันเปนคารังวัด
และคาหลักเขตบนพื้นดินแหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ไม ใชบั งคับแกผู รับสัมปทานสําหรับสัมปทานที่ ไดออกใหกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ กอนการแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ยังคงใชบังคับตอไปสําหรับผูรับสัมปทานดังกลาว 

 
มาตรา ๓๖  ผูที่ไดรับสัมปทานอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีสิทธิย่ืน

คําขอเพื่อใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกแปลงสํารวจที่ยังมิไดมีการผลิตและขายหรือจําหนายปโตรเลียม
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับได การยื่นคําขอใหทําเปนหนังสือย่ืนตออธิบดีตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขที่กําหนดไวในมาตรานี้ และในการนี้ใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ พรอมทั้งบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษี
เงินไดปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ มาใชบังคับกับแปลงสํารวจนั้นทุกมาตรา เวนแตบทบัญญัติที่เก่ียวกับ
ระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม ขนาดพื้นที่แปลงสํารวจตามสัมปทานและการคืนพื้นที่ โดยใหผูรับ

                                                 
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัมปทานยังคงมีสิทธิเชนเดิม ตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๐ แหง
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

การยื่นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดย่ืนคําขอตออธิบดีแลว ใหผูรับสัมปทานทําความตกลงกับ
รัฐบาลเกี่ยวกับการกําหนดคาลดหยอนพิเศษและการแสดงรายการเกี่ยวกับขอเท็จจริงตาง ๆ เพ่ือ
ประโยชนในการกําหนดผลประโยชนตอบแทนพิเศษตามบทบัญญัติในหมวด ๗ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยดําเนินการ
ตามระเบียบที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนดในการดําเนินการทําความตกลงดังกลาว ใหผู รับ
สัมปทานทําความตกลงเบื้องตนกับกรมทรัพยากรธรณีใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่ย่ืนคําขอ ถาไมสามารถทําความตกลงเบื้องตนดังกลาวไดภายในกําหนดเวลา ใหถือ
วาคําขอนั้นไมมีผลเวนแตรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหขยายเวลาออกไปไดตาม
ความจําเปนแตตองไมเกินกวาหนึ่งปนับแตวันที่ย่ืนคําขอ 

ความตกลงกับรัฐบาลจะมีผลตอเมื่อรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีใหความ
ยินยอมแกผูรับสัมปทานที่ไดย่ืนคําขอตามมาตรานี้ และเมื่อรัฐมนตรีใหความยินยอมแลวใหแจง
เปนหนังสือใหผูรับสัมปทานทราบ 

ใหแปลงสํารวจในสัมปทานที่ผูรับสัมปทานไดขอใชสิทธิและไดรับความยินยอม
จากรัฐมนตรีตามมาตรานี้ อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้กับพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียมพ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ ตั้งแตวันที่ผูรับ
สัมปทานไดรับหนังสือแจงความยินยอมของรัฐมนตรีตามวรรคสาม และใหสัมปทานเดิมของผูรับ
สัมปทานยังคงใชบังคับไดไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 
๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีการออกสัมปทานปโตรเลียมเพิ่มเติม
เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ตอไปและในกรณีที่ผูรับสัมปทานที่ย่ืนคําขอเปนผูที่ไดรับสัมปทานในแปลง
สํารวจบนบกในระหวางวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
ผูรับสัมปทานดังกลาวพนจากเง่ือนไขการชําระผลประโยชนรายปและโบนัสรายปตามที่กําหนดใน
สัมปทาน 

การเปลี่ยนแปลงสิทธิและหนาที่ของผูรับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ยอมไม
กระทบกระเทือนตอผลประโยชนหรือคาตอบแทนใด ๆ ที่ผูรับสัมปทานไดเสียหรือจะตองเสีย
ใหแกรัฐบาลตามที่กําหนดไวในสัมปทานเดิม กอนวันที่สัมปทานเดิมจะส้ินสุดลงตามวรรคสี่ และ
ไมกอใหเกิดสิทธิแกผูรับสัมปทานในอันที่จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากรัฐบาล 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันหลายประการ 
เนื่องจากในขณะที่ตราพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ยังมีขอมูลเก่ียวกับปโตรเลียมใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประเทศไทยไมมากนัก แตหลังจากนั้นไดมีการสํารวจและผลิตปโตรเลียมมากขึ้นและไดขอมูลทาง
ธรณีวิทยาของประเทศมากขึ้นจนอาจบงช้ีไดวา แหลงปโตรเลียมในประเทศไทยสวนใหญนาจะมี
ขนาดเล็ก (Marginal field) นอกจากนี้  สภาพการณเ ก่ียวกับปโตรเลียมในปจจุบันได
เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในดานแหลงปโตรเลียมที่คนพบใหมในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทย 
และในดานราคาน้ํามันดิบที่ตกต่ําลง เปนเหตุใหการลงทุนสําหรับการสํารวจและพัฒนาแหลง
ปโตรเลียมภายในประเทศไมขยายตัวเทาที่ควร ดังนั้น เพ่ือจูงใจใหการสํารวจและพัฒนา
ปโตรเลียมเปนไปไดอยางตอเนื่องอันจะชวยใหการนําทรัพยากรปโตรเลียมมาใชประโยชนไดตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแกไขอุปสรรคขอขัดของตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรการในการเรงรัดการสํารวจและผลิตปโตรเลียม  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔๖๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและนําภาษีมูลคาเพ่ิม
มาใชแทน สมควรแกไขพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพ่ือใหผูรับสัมปทานที่เคยไดรับ
ยกเวนภาษีการคา ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมแทน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๖๙ 
 

มาตรา ๗๗  ในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ใหแกไขคําวา 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” คําวา 
“ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” เปน “ปลัดกระทรวงพลังงาน” คําวา “กรมทรัพยากรธรณี” เปน 
“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” และคําวา “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เปน “อธิบดีกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาต”ิ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ

                                                 
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๒๒๘/๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๓๔ 
๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐๗๐ 
 

มาตรา ๒๒  ใหคณะกรรมการปโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 
๒๕๑๔ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมี
การแตงตั้งคณะกรรมการปโตรเลียมขึ้นใหมตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๓  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําส่ัง เง่ือนไข หรือขอผูกพัน

ที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งใชบังคับ
อยู ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบั งคับ  ใหคงใชบั งคับไดตอไปเทาที่ ไม ขัดหรือแยง กับ
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําส่ัง เง่ือนไข หรือขอผูกพันที่
ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติป โตรเลียม  พ .ศ .  ๒๕๑๔  ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสม โดย
ขอเท็จจริงที่แหลงปโตรเลียมในประเทศสวนใหญเปนแหลงขนาดเล็ก หรือมีสภาพทางธรณีวิทยา
ที่ซับซอน ตองใชคาใชจายในการดําเนินการสูงมากและแหลงปโตรเลียมหลายแหลงเร่ิมมีกําลัง
การผลิตลดต่ําลง ทําใหผูประกอบการปโตรเลียมมีความเสี่ยงในการลงทุนสูง ไมจูงใจ
ผูประกอบการใหทําการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมเพิ่มเติมจากแหลงปโตรเลียมในสัมปทานทําให
ประเทศเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในการนําทรัพยากรปโตรเลียมขึ้นมาใชประโยชน นอกจากนี้ 
กฎหมายวาดวยปโตรเลียมในปจจุบันไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน 
อีกทั้งการพิจารณาอนุมัติและอนุญาตของรัฐเกี่ยวกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียมมีกระบวนการ
หลายขั้นตอน ตลอดจนในปจจุบันประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเดียวกันและ
                                                 

๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๙ ก/หนา ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใกลเคียงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงปโตรเลียมในประเทศของตน เพ่ือดึงดูดนักลงทุน
ซึ่งโดยสวนใหญเปนกลุมผูประกอบการปโตรเลียมขามชาติกลุมเดียวกัน สมควรแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน มีความคลองตัวในการดําเนินการ 
และสามารถแขงขันกับประเทศอื่นได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภคินี/แกไข 
๒๗/๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

ปญญา/แกไข 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 


