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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 
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หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน หรือหินอื่นที่สามารถนํามากลั่นเพื่อแยกเอาน้ํามันดวยการ
ใชความรอนหรือกรรมวิธีทางเคม ี

“น้ํามันดิบ” หมายความวา น้ํามันแรดิบ แอสฟลท โอโซเคอไรท ไฮโดรคารบอน 
และบิทูเมนทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไมวาในสภาพของแข็ง ของหนืด หรือของเหลว 

“น้ํามันดิบที่สงออก” หมายความวา น้ํามันดิบที่ผู รับสัมปทานสงออกนอก
ราชอาณาจักร น้ํามันดิบที่ผูรับสัมปทานขายใหแกบุคคลซึ่งซื้อเพ่ือสงออกนอกราชอาณาจักร และ
ใหหมายความรวมถึงน้ํามันดิบที่ผูรับสัมปทานขายหรือจําหนายใหแกโรงกลั่นในราชอาณาจักร
เฉพาะสวนที่ผลิตภัณฑจากการกลั่นนั้นสงออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๘๙ (๑) ดวย 

“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” หมายความวา ดําเนินการใด ๆ เพ่ือนําปโตรเลียมขึ้นจากแหลงสะสม
และใหหมายความรวมถึงใชกรรมวิธีใด ๆ เพ่ือทําใหปโตรเลียมอยูในสภาพที่จะขายหรือจําหนาย
ได แตไมหมายความรวมถึงกล่ันหรือประกอบอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียม 

“เก็บรักษา” หมายความวา ดําเนินการใด ๆ เพ่ือรวมและรักษาปโตรเลียมที่ผูรับ
สัมปทานผลิตได 

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

“ขาย” หมายความรวมถึงแลกเปลี่ยนและโอนโดยมีคาตอบแทนดวย 
“จําหนาย” หมายความวา สงน้ํามันดิบไปยังโรงกลั่นน้ํามัน หรือสถานที่เก็บรักษา

เพ่ือการกลั่นน้ํามันของผูรับสัมปทานนําปโตรเลียมไปใชในกิจการใด ๆ ของผูรับสัมปทาน โดยไม
มีการขาย หรือโอนปโตรเลียมโดยไมมีคาตอบแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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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 
 

“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 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการประกอบกิจการปโตรเลียมทั่ว

ราชอาณาจักร 
 
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 



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 
 

(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 
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามสัมปทานหรือ

พระราชบัญญัตินี้ และการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนั้น กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน หรือ
ทําใหทบวงการเมืองใดตองกระทําการเพื่อบําบัดปดปองความเสียหายเชนวานั้น ผูรับสัมปทาน
ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายและคาใชจายในการบําบัดปดปองความเสียหาย
ดังกลาวตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนด แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากผูรับสัมปทานเพราะการละเมิดนั้น 

 
มาตรา ๑๓  สิทธิในการถือสัมปทานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคด ี
 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติรักษาการตาม

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

ที่ใชในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
(๓) กําหนดวิธีการใหความคุมครองแกคนงานและความปลอดภัยแก

บุคคลภายนอก 
(๔) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ 



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 
 

(๕) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการปโตรเลียม 

   
 

มาตรา ๑๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปโตรเลียม” 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมสรรพากร ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม และบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไม
เกินหกคน เปนกรรมการ 

บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนที่
แตงตั้งตองไมเปนขาราชการในสวนราชการที่มีกรรมการโดยตําแหนงสังกัดอยู 

คณะกรรมการจะแตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นเปนเลขานุการ
คณะกรรมการก็ได 

 
มาตรา  ๑๖   ใหคณะกรรมการมี อํานาจและหนาที่ตามบทบัญญัติแห ง

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีหนาที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็นแกรัฐมนตรีในเรื่อง
ดังตอไปนี ้

(๑) การใหสัมปทาน 
(๒) การตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม 
(๓) การตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียม 
(๔) การขยายอายุสัมปทาน 
(๕) การอนุญาตใหผูรับสัมปทานรับบริษัทอื่นเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียม 
(๖) การอนุญาตใหโอนสัมปทาน 
(๗) การเพิกถอนสัมปทาน 
(๘) การสั่งใหผูรับสัมปทานจัดหาปโตรเลียมเพื่อใชในราชอาณาจักร 
(๙) การหามสงปโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร 
(๑๐) การสั่งใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียม 
(๑๑) การรับชําระคาภาคหลวงเปนเงินตราตางประเทศ 
(๑๒) เร่ืองอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๗  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สามป 



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 
 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ
อยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
 
มาตรา ๑๘  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง

กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
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 

 
หมวด ๓ 

การสํารวจและผลิตปโตรเลยีม 
   

 
มาตรา ๒๒  รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ 
(๑) ใหสัมปทานตามมาตรา ๒๓ 
(๒) ตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมตามมาตรา ๒๕ 
(๓) ตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามมาตรา ๒๖ 



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 
 

(๔) อนุญาตใหผูรับสัมปทานรับบริษัทอื่นเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียมตาม
มาตรา ๔๗ 

(๕) อนุญาตใหโอนสัมปทานตามมาตรา ๕๐ 
 
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 ๒๕๒  ระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมตามสัมปทานใหมีกําหนดไมเกินแปดป

นับแตวันใหสัมปทาน 
ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะขอตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม ใหผูรับ

สัมปทานยื่นคําขอตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมพรอมกับเสนอขอผูกพันในดานปริมาณเงิน
ปริมาณงานหรือทั้งปริมาณเงินและปริมาณงานสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในชวงขอผูกพันชวงที่
สามกอนสิ้นระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมไมนอยกวาหกเดือน แตถาผูรับสัมปทานขอสํารวจ
ปโตรเลียมไมเกินหาป ไมมีสิทธิขอตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมอีก 

การตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมใหกระทําไดเมื่อผูรับสัมปทานไดปฏิบัติตาม
สัมปทานทุกประการและไดตกลงในเรื่องขอผูกพันชวงที่สาม สําหรับการสํารวจปโตรเลียมกอนสิ้น
ชวงขอผูกพันชวงที่สองไมนอยกวาสิบหาวัน 

การตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมใหกระทําไดเพียงครั้งเดียวเปนเวลาไมเกินสี่ป 
 
มาตรา ๒๖๓  ระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามสัมปทานใหมีกําหนดไมเกินสามสิบ

ปนับแตวันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม แมจะมีการผลิตปโตรเลียมในระหวาง
ระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมดวยก็ตาม 

                                                 
๒ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓ มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะขอตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียม ใหผูรับ
สัมปทานยื่นคําขอตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมกอนสิ้นระยะเวลาผลิตปโตรเลียมไมนอยกวาหก
เดือน 

การตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมใหกระทําไดเมื่อผูรับสัมปทานไดปฏิบัติตาม
สัมปทานทุกประการและไดตกลงในเรื่องขอกําหนด ขอผูกพัน และเง่ือนไขที่ใชอยูทั่วไปใน
ขณะนั้นกอนสิ้นระยะเวลาผลิตปโตรเลียมไมนอยกวาสิบหาวัน 

การตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมใหกระทําไดเพียงครั้งเดียวเปนเวลาไมเกินสิบป 
 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่การสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมหรือการเก็บรักษาหรือ

ขนสงปโตรเลียมเฉพาะสวนที่กระทบกระเทือนตอการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจ
แปลงใดตองหยุดชะงักลงเปนสวนใหญเพราะเหตุสุดวิสัย ถาผูรับสัมปทานประสงคจะขอขยายอายุ
สัมปทาน ใหแจงตอกรมทรัพยากรธรณีภายในเจ็ดวันนับแตวันทราบถึงเหตุสุดวิสัยนั้น ในกรณี
เชนนี้ ใหรัฐมนตรีขยายอายุสัมปทานในสวนที่เก่ียวกับแปลงสํารวจแปลงนั้นออกไปเทากับ
ระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานสามารถพิสูจนไดวาการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมตองหยุดชะงักลง
เพราะเหตุสุดวิสัย 

 
มาตรา ๒๘  ในการใหสัมปทาน รัฐมนตรีมีอํานาจใหผูขอสัมปทานไดรับ

สัมปทานไมเกินรายละสี่แปลงสํารวจ เวนแตในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร อาจใหผูขอ
สัมปทานไดรับสัมปทานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแปลงสํารวจ แตเมื่อรวมพื้นที่ของแปลงสํารวจทั้งหมดแลว
ตองไมเกินหาหมื่นตารางกิโลเมตร 

ผูขอสัมปทานตองกําหนดเขตพื้นที่ที่จะขอสําหรับแปลงสํารวจที่มิใชอยูในทะเล
ตามหลักเกณฑที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด และใหมีพ้ืนที่ไมเกินแปลงละหนึ่งหมื่นตาราง
กิโลเมตร 

เขตพ้ืนที่แปลงสํารวจในทะเลใหรวมพื้นที่เกาะที่อยูในแปลงสํารวจนั้นดวยและให
เปนไปตามที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการใหสัมปทานสําหรับแปลงสํารวจที่กรม
ทรัพยากรธรณีกําหนดวาเปนแปลงสํารวจในทะเลที่มีน้ําลึกเกินสองรอยเมตร ในกรณีดังกลาว
รัฐมนตรีมีอํานาจใหผูขอสัมปทานไดรับสัมปทานตามจํานวนแปลงสํารวจและจํานวนพื้นที่ของ
แปลงสํารวจทั้งหมดที่รัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร๔ 

 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชนในการกําหนดแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิต อธิบดีมี

อํานาจสั่งพนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดกําหนดเขตหรือตรวจสอบเขตได 
 
มาตรา ๓๐  ผูรับสัมปทานตองปฏิบัติตามขอผูกพันทั้งในดานปริมาณเงิน และ

ปริมาณงานสําหรับการสํารวจปโตรเลียมตามที่กําหนดในสัมปทาน 

                                                 
๔ มาตรา ๒๘ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 
 

 
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
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวนั้น๕ 

 
มาตรา ๓๒๖  เมื่อส้ินชวงขอผูกพันชวงหนึ่ง ๆ หรือส้ินระยะเวลาหนึ่งในชวงขอ

ผูกพันชวงหนึ่ง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัมปทาน หรือในกรณีที่มีการคืนพื้นที่แปลงสํารวจทั้งแปลง
ในชวงขอผูกพันชวงที่หนึ่ง ถาผูรับสัมปทานยังปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียม
ในแปลงสํารวจแปลงใดไมครบตามที่กําหนดไวในสัมปทานผูรับสัมปทานตองจายเงินสวนที่ยัง
มิไดใชจายไปในชวงขอผูกพันชวงนั้นหรือระยะเวลาระยะนั้นใหแกกรมทรัพยากรธรณีภายใน
สามสิบวันนับแตวันสิ้นชวงขอผูกพันหรือระยะเวลา หรือวันคืนพื้นที่แปลงสํารวจแปลงนั้น แลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๓๓๗  การโอนขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจ

ระหวางแปลงหนึ่งกับอีกแปลงหนึ่งจะกระทําไดเมื่อมีเหตุอันสมควร และไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีแลว แตการโอนขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจระหวางแปลง
ที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนดวาเปนแปลงสํารวจในทะเลที่มีน้ําลึกเกินสองรอยเมตรกับแปลงหนึ่งที่
มิใชแปลงสํารวจที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนดวาเปนแปลงสํารวจ ในทะเลที่มีน้ําลึกเกินสองรอย
เมตรจะกระทํามิได 

 
มาตรา ๓๔๘  ในการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใด ในชวงขอผูกพัน

ชวงใดหรือระยะเวลาระยะใดในชวงขอผูกพันชวงใดตามที่กําหนดไวในสัมปทาน ถาผูรับสัมปทาน
ไดใชจายหรือไดกระทําไปเกินขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงนั้น

                                                 
๕ มาตรา ๓๑ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๘ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

ในชวงขอผูกพันชวงนั้นหรือระยะเวลาระยะนั้น ใหมีสิทธิหักปริมาณเงิน ปริมาณงาน หรือทั้ง
ปริมาณเงินและปริมาณงาน สวนที่เกินออกจากขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในแปลง
สํารวจแปลงนั้นในชวงขอผูกพันหรือระยะเวลาถัดไปได 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่มีการเพิกถอนสัมปทานในชวงขอผูกพันชวงที่หนึ่ง ถาผูรับ

สัมปทานยังปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมไมครบตามที่กําหนดไวในสัมปทาน 
ผูรับสัมปทานตองจายเงินสวนที่ยังมิไดใชจายไปในชวงขอผูกพันชวงนั้นใหแกกรมทรัพยากรธรณี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่คําส่ังเพิกถอนสัมปทานมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๖๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๕ ผูรับสัมปทานตองคืนพื้นที่แปลงสํารวจ

แปลงหนึ่ง ๆ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
(๑) เมื่อครบหาปนับแตวันเริ่มระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม ตองคืนพื้นที่รอยละ

หาสิบของพื้นที่แปลงสํารวจแปลงนั้น แตถาเปนแปลงสํารวจที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนดวาเปน
แปลงสํารวจในทะเลที่มีน้ําลึกเกินสองรอยเมตร ใหคืนพื้นที่รอยละสามสิบหาของพ้ืนที่แปลง
สํารวจแปลงนั้น 

(๒) เมื่อส้ินระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม และระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมนั้นมิได
รับการตอ ตองคืนพื้นที่ทั้งหมดที่เหลือจาก (๑) 

(๓) เมื่อส้ินระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม และระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมนั้น
ไดรับการตอ ตองคืนพื้นที่อีกรอยละยี่สิบหาของพื้นที่แปลงสํารวจแปลงนั้น แตถาเปนแปลง
สํารวจที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนดวาเปนแปลงสํารวจในทะเลที่มีน้ําลึกเกินสองรอยเมตร ใหคืน
พ้ืนที่อีกรอยละสี่สิบของพื้นที่แปลงสํารวจแปลงนั้น 

(๔) เมื่อส้ินระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมที่ไดรับการตอ ตองคืนพื้นที่ที่เหลือ
ทั้งหมด 

เพ่ือประโยชนในการคํานวณพื้นที่ที่ตองคืนตามมาตรานี้ใหหักพ้ืนที่ผลิตออกจาก
พ้ืนที่แปลงสํารวจแปลงนั้นกอน และการคืนพื้นที่ตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมปฏิบัติการใหถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหกรมทรัพยากร
ธรณีกําหนดพื้นที่ที่ตองคืนแทนผูรับสัมปทาน และเมื่อไดแจงใหผูรับสัมปทานทราบแลว ใหถือวา
พ้ืนที่ที่กําหนดนั้นเปนพื้นที่ที่คืนตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๓๗  ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ผูรับสัมปทาน

มีสิทธิคืนพื้นที่แปลงสํารวจทั้งแปลงหรือบางสวนในเวลาใด ๆ ก็ได 
พ้ืนที่ที่คืนตามวรรคหนึ่งแลวใหนําไปหักออกจากพื้นที่ที่ตองคืนตามมาตรา ๓๖ 

ได 

                                                 
๙ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 
 

ในการคืนพื้นที่แปลงสํารวจบางสวนตามมาตรานี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๘  ผูรับสัมปทานซึ่งใชสิทธิคืนพื้นที่แปลงสํารวจทั้งแปลงหรือบางสวน

ในชวงขอผูกพันชวงที่หนึ่ง ไมมีสิทธิไดรับการลดหยอนในการปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการ
สํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงนั้นในชวงขอผูกพันชวงที่หนึ่ง 

ในกรณีที่มีการคืนพื้นที่แปลงสํารวจแปลงใดทั้งแปลงในชวงขอผูกพันชวงที่หนึ่ง
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับสัมปทานพนจากขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจ
แปลงนั้น ในชวงขอผูกพันชวงหลังจากนั้น 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานใชสิทธิคืนพื้นที่แปลงสํารวจในชวงขอผูกพัน

ชวงที่สองหรือชวงที่สาม ถาเปนการคืนพื้นที่ทั้งหมดที่เหลืออยูของแปลงสํารวจแปลงใด ใหผูรับ
สัมปทานพนจากขอผูกพันทั้งหมดสําหรับการสํารวจปโตรเลียมที่ผูรับสัมปทานยังมิไดปฏิบัติไปใน
แปลงสํารวจแปลงนั้น 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานใชสิทธิคืนพื้นที่แปลงสํารวจบางสวนระหวาง

เร่ิมปที่ส่ีถึงส้ินปที่หานับแตวันเริ่มระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใด ถาพ้ืนที่ที่
คืนไมเกินพื้นที่ที่ตองคืนตามมาตรา ๓๖ ผูรับสัมปทานไมมีสิทธิไดรับการลดหยอนในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงนั้นในชวงขอผูกพันที่ใชสิทธิคืน
พ้ืนที่ แตถาพ้ืนที่ที่คืนเกินพื้นที่ที่ตองคืนตามมาตรา ๓๖ ใหผู รับสัมปทานมีสิทธิไดรับการ
ลดหยอนในการปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมที่ยังคงเหลืออยูในแปลงสํารวจ
แปลงนั้น ในชวงขอผูกพันที่ใชสิทธิคืนพื้นที่ตามอัตราสวนของพื้นที่ที่คืนเกินพื้นที่ที่ตองคืนตาม
มาตรา ๓๖ กับพื้นที่ที่ผูรับสัมปทานยังถืออยูกอนคืน หักดวยพื้นที่ที่ตองคืนตามมาตรา ๓๖ หรือ
ตามอัตราสวนของระยะเวลาที่ยังเหลืออยูในชวงขอผูกพันชวงนั้นกับระยะเวลาทั้งส้ินของชวงขอ
ผูกพันชวงนั้น สุดแตอัตราใดจะนอยกวา 

เมื่อไดคืนพื้นที่แปลงสํารวจตามมาตรา ๓๖ แลว ถาผูรับสัมปทานใชสิทธิคืน
พ้ืนที่แปลงสํารวจบางสวนหลังจากสิ้นปที่หา นับแตวันเริ่มระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมในแปลง
สํารวจแปลงนั้น ใหผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับการลดหยอนในการปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการ
สํารวจปโตรเลียมที่ยังคงเหลืออยูในแปลงสํารวจแปลงนั้นในชวงขอผูกพันที่ใชสิทธิคืนพื้นที่ตาม
อัตราสวนของพื้นที่ที่คืนกับพื้นที่ที่ผูรับสัมปทานยังถืออยู ถามิไดมีการใชสิทธิคืนพื้นที่ในขณะนั้น 
หรือตามอัตราสวนของระยะเวลาที่ยังเหลืออยูในชวงขอผูกพันชวงนั้นกับระยะเวลาทั้งส้ินของชวง
ขอผูกพันชวงนั้น สุดแตอัตราใดจะนอยกวา 

 
มาตรา ๔๑  ในระหวางระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม ผู รับสัมปทานจะผลิต

ปโตรเลียมก็ได 
 



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 ๔๒  กอนผลิตปโตรเลียมจากที่ใดที่หนึ่งในแปลงสํารวจ ผูรับสัมปทาน
ตองแสดงวาไดพบหลุมปโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชยและไดกําหนดพื้นที่ผลิตถูกตองแลว 
และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีโดยอนุมัติของรัฐมนตรีแลว จึงจะผลิตปโตรเลียมจากพื้นที่
ผลิตนั้นได 

การกําหนดสมรรถนะเชิงพาณิชยของหลุมปโตรเลียมและการกําหนดพื้นที่ผลิต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๓  ในระหวางระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม ถาผูรับสัมปทานไดพัฒนา

แหลงปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใดในชวงขอผูกพันชวงใด ผูรับสัมปทานมีสิทธินําคาใชจาย
ในการพัฒนาแหลงปโตรเลียมไปคํานวณเปนคาใชจายตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียม
ในแปลงสํารวจแปลงนั้นในชวงขอผูกพันชวงนั้นได 

 
มาตรา ๔๔  ถาผู รับสัมปทานไมสามารถแสดงวาไดพบหลุมปโตรเลียมที่มี

สมรรถนะเชิงพาณิชยในแปลงสํารวจแปลงใด หรือมิไดกําหนดพื้นที่ผลิตตามมาตรา ๔๒ ใหถือวา
สัมปทานในสวนที่เก่ียวกับแปลงสํารวจแปลงนั้นสิ้นอายุเมื่อส้ินระยะเวลาสํารวจปโตรเลียม 

 
มาตรา ๔๕  เมื่อส้ินระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใดและผูรับ

สัมปทานไดรับสิทธิผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงนั้นแลว ผูรับสัมปทานมีสิทธิสงวนพื้นที่
ในแปลงสํารวจแปลงนั้นไวไดไมเกินรอยละสิบสองครึ่งของพื้นที่เดิมของแปลงสํารวจแปลงนั้น 
จนกวาส้ินระยะเวลาผลิตปโตรเลียมหรือจนกวาผู รับสัมปทานคืนพื้นที่ที่สงวนไวกอนครบ
กําหนดเวลาดังกลาว และใหผูรับสัมปทานมีสิทธิสํารวจปโตรเลียมในพื้นที่ที่สงวนไวนั้นได 

ในการสงวนพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับสัมปทานเสียคาสงวนพื้นที่ลวงหนาเปน
รายป และใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผูรับสัมปทานพบปโตรเลียมในเขตพื้นที่ที่สงวนไวและประสงคจะผลิต
ปโตรเลียม ใหนํามาตรา ๔๒ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๔๖  ผูรับสัมปทานซึ่งชําระคาสงวนพื้นที่สําหรับปใด มีสิทธิไดรับคาสงวน

พ้ืนที่ในปนั้นคืนเทากับจํานวนคาใชจายที่เสียไปในการสํารวจปโตรเลียมในพื้นที่ที่สงวนไวในปนั้น
ได แตทั้งนี้ตองไมเกินคาสงวนพื้นที่ที่ไดชําระไปแลว 

การขอรับคาสงวนพ้ืนที่คืนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗  ผูรับสัมปทานอาจรับบริษัทอื่นเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียม

ตามสัมปทานไดเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ในกรณีเชนนี้ผูรวมประกอบกิจการปโตรเลียมแต
ละรายตองชําระคาภาคหลวง ภาษีเงินได และเงินอยางอ่ืน และปฏิบัติตามขอผูกพันที่เก่ียวกับการ
ประกอบกิจการปโตรเลียมในสวนที่เปนของตน 



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 
 

ผูรวมประกอบกิจการปโตรเลียมทุกรายตองรับผิดรวมกันและแทนกันในการ
ปฏิบัติตามสัมปทานและตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตผูรวมประกอบกิจการปโตรเลียมรายหนึ่งไม
ตองรับผิดชอบในการชําระภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมในสวนที่เปนของ
ผูรวมประกอบกิจการปโตรเลียมรายอื่น 

ในกรณีที่ผูรวมประกอบกิจการปโตรเลียมรายใดไมชําระภาษีเงินไดที่ตนมีหนาที่
ตองเสีย ใหรัฐมนตรีแจงเปนหนังสือใหผูรวมประกอบกิจการปโตรเลียมรายอื่นทุกรายทราบ และ
ถามิไดมีการชําระภาษีเงินไดดังกลาวนั้นภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือ ใหถือเปนอีกเหตุ
หนึ่งที่จะเพิกถอนสัมปทานไดดวย 

 
มาตรา ๔๘  ผูรับสัมปทานมีสิทธิโอนสัมปทานทั้งหมด หรือเฉพาะที่เก่ียวกับ

แปลงสํารวจแปลงใดแปลงหนึ่ง พ้ืนที่ผลิตหรือพ้ืนที่ที่สงวนไวเขตใดเขตหนึ่งใหแกบริษัทอื่นโดย
ไมตองขอรับอนุญาตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) บริษัทผูรับสัมปทานถือหุนในบริษัทผูรับโอนสัมปทานนั้นเกินรอยละหาสิบ
ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

(๒) บริษัทผูรับโอนสัมปทานถือหุนในบริษัทผูรับสัมปทานเกินรอยละหาสิบของ
หุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได หรือ 

(๓) มีบริษัทที่สามถือหุนเกินรอยละหาสิบของหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
ทั้งในบริษัทผูรับสัมปทานและบริษัทผูรับโอนสัมปทาน 

การโอนตามวรรคหนึ่งผูรับสัมปทานตองแจงเปนหนังสือใหรัฐมนตรีทราบพรอม
ทั้งแสดงหลักฐานวาการโอนไดเปนไปโดยถูกตองตามมาตรานี้ และการโอนนั้นจะใหมีผลนับแต
วันใด ใหผูรับสัมปทานระบุไวในหนังสือนั้นดวย 

 
มาตรา ๔๙  ผูโอนสัมปทานและผูรับโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๘ ตองรับผิด

รวมกันและแทนกันในการปฏิบัติตามสัมปทานและตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๐๑๐  นอกจากกรณีตามมาตรา ๔๘ ผูรับสัมปทานอาจโอนสัมปทาน

ทั้งหมดหรือเฉพาะที่เก่ียวกับแปลงสํารวจแปลงใดแปลงหนึ่ง พ้ืนที่ผลิต หรือพ้ืนที่ที่สงวนไวเขตใด
เขตหนึ่งใหแกบริษัทอื่นไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

ผูรับโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะตามมาตรา ๒๔ และจํานวนและ
พ้ืนที่แปลงสํารวจที่ผูรับโอนสัมปทานมีอยูแลวและที่จะรับโอนตองไมเกินที่กําหนดไวในมาตรา 
๒๘ 

 
มาตรา ๕๑  รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน เมื่อผูรับสัมปทาน 
(๑) ไมปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียม 
(๒) ไมปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดี 

                                                 
๑๐ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 
 

(๓) ไมชําระคาภาคหลวง 
(๔) ไมชําระภาษีเงินได หรือ 
(๕) 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 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 



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 
 

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 

(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 

 



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 
 

มาตรา ๕๙  กอนสงน้ํามันดิบออกนอกราชอาณาจักร เวนแตสงออกเพ่ือการ
วิเคราะหหรือทดลอง ผูรับสัมปทานตองประกาศราคา เอฟ โอ บี ณ จุดที่สงออก ตามชนิดความ
ถวงจําเพาะและคุณภาพ 

ราคาที่ประกาศตามวรรคหนึ่งตองกําหนดและเปลี่ยนแปลงเปนครั้งคราว ตามวิธี
กําหนดคุณภาพที่ทันสมัยที่สุด  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงราคาประกาศของน้ํามันดิบที่เทียบเคียงกันใน
อาวเปอรเซีย ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของจุดที่สงออกและจุดที่รับซื้อรวมทั้งชองทางที่จําหนายไดใน
ตลาดและคาขนสงดวย 

 
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 

 



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 
 

หมวด ๖ 
ประโยชน สิทธิ และหนาที่ของผูรับสัมปทาน 

   
 

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 

 



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 
 

มาตรา ๖๗  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานมีความจําเปนตองเขาไปในที่ดินที่บุคคลใด
เปนเจาของหรือมีสิทธิครอบครองเพื่อสํารวจปโตรเลียม ใหขออนุญาตเจาของหรือผูมีสิทธิ
ครอบครองที่ดินนั้นกอน 

ถาเจาของหรือผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งไมอนุญาต และพนักงาน
เจาหนาที่เห็นวามีความจําเปนตองเขาไปสํารวจปโตรเลียมในที่ดินนั้นและการไมอนุญาตนั้นไมมี
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 ๗๐  ผูรับสัมปทานและผูรับจาง ซึ่งไดทําสัญญาจางเหมาโดยตรงกับผูรับ

สัมปทานมีสิทธินําเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช โครงกอสราง ยานพาหนะ สวนประกอบ 
อุปกรณและวัสดุอ่ืน ๆ ที่ใชในการประกอบกิจการปโตรเลียมเขามาในราชอาณาจักรได โดยให
ไดรับยกเวนการเสียอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรและภาษีการคาตาม
ประมวลรัษฎากร แตของดังกลาวตองเปนของที่คณะกรรมการมีคําส่ังเห็นชอบวาจําเปนในการ
ประกอบกิจการปโตรเลียม 

ผูรับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการตอรัฐมนตรีไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับคําส่ัง 

 



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 ๗๑  ในการประกอบกิจการปโตรเลียม ใหผูรับสัมปทานไดรับยกเวนการ
เสียภาษีอากร และเงินที่ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ินเรียกเก็บ
ทุกชนิด เวนแต 

(๑) ภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม 
(๒) คาภาคหลวงไม คาบํารุงปา และคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม

และกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ 
(๓) คาภาคหลวง และคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) คาธรรมเนียมเพื่อตอบแทนบริการตามกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๗๒  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษปโตรเลียมหรือการปฏิบัติงาน

ปโตรเลียมที่ดี ในกรณีที่ผูรับสัมปทานหลายรายมีพ้ืนที่ผลิตคาบเกี่ยวกันในแหลงสะสมปโตรเลียม
แหลงเดียวกัน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหผูรับสัมปทานดังกลาวรวมกันผลิตปโตรเลียมได 

 
มาตรา ๗๓  ในการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียม ถาพบโบราณวัตถุ ซากดึกดํา

บรรพ หรือแรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ผูรับสัมปทานตอง
รายงานใหกรมทรัพยากรธรณีทราบภายในสามสิบวันนับแตวันพบ 

 
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 

 
มาตรา ๗๖  ผูรับสัมปทานตองรายงานผลการประกอบกิจการปโตรเลียมตอกร

มทรัพยากรธรณีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด 
รายงานตามวรรคหนึ่งใหถือเปนความลับและมิใหเปดเผยจนกวาพนสองปนับแต

วันที่สัมปทานสิ้นอายุ หรือถูกเพิกถอน แลวแตกรณี แตถาเปนรายงานเกี่ยวกับพื้นที่ที่ผูรับ
สัมปทานคืนตามมาตรา ๓๖ ระยะเวลาสองปใหนับแตวันคืนพื้นที่  ทั้งนี้ เวนแต 

(๑) เปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการแกสวนราชการ หรือบุคคลซึ่งมีหนาที่
ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 



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) เปนการนําขอสนเทศจากรายงานนั้นไปใชในการเรียบเรียง และเผยแพร
รายงานหรือบันทึกทางวิทยาศาสตร เทคนิค หรือสถิติ โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว  ทั้งนี้ 
ตองหลีกเล่ียงการเปดเผยขอสนเทศดานพาณิชยใหมากที่สุด หรือ 

(๓) ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับสัมปทานใหเปดเผยได แตการให
หรือไมใหความยินยอมของผูรับสัมปทานตองกระทําโดยไมชักชา๑๑ 

 
มาตรา ๗๗  ผูรับสัมปทานตองเสนองบบัญชีคาใชจายในการประกอบกิจการ

ปโตรเลียมตอกรมทรัพยากรธรณีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด 
 
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 ๘๑  ผูรับสัมปทาน ตัวแทน และลูกจางของผูรับสัมปทานมีหนาที่อํานวย

ความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๗ 
คาภาคหลวง 

   
 

มาตรา ๘๒  ใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่ขายหรือ
จําหนาย แตไมตองเสียคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมดังตอไปนี ้

(๑) ปโตรเลียมที่สงชําระเปนคาภาคหลวง 
(๒) ปโตรเลียมที่ผลิตและใชไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห

ทดลอง สํารวจ ผลิต อนุรักษ เก็บรักษา และขนสงปโตรเลียม 

                                                 
๑๑ มาตรา ๗๖ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 



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 
 

(๓) ปโตรเลียมที่สงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะหและทดลอง 
(๔) กาซธรรมชาติที่โอนโดยไมมีคาตอบแทนใหแกผูรับสัมปทานรายอื่น เพ่ือ

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

ทรัพยากรธรณีกําหนด 
 
มาตรา ๘๓  ใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงเปนตัวเงิน แตรัฐมนตรีอาจสั่งให

ผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมแทนทั้งหมดหรือบางสวนตามประเภทและชนิดของ
ปโตรเลียมที่ตองเสียคาภาคหลวงนั้นได 

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

 
มาตรา ๘๔  ใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงดังตอไปนี ้
(๑) ในกรณีที่เสียเปนตัวเงิน ใหเสียในอัตรารอยละสิบสองครึ่งของมูลคา

ปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนาย หรือ 
(๒) ในกรณีที่เสียเปนปโตรเลียม ใหเสียเปนปริมาณท่ีมีมูลคาเทากับหนึ่งในเจ็ด

ของมูลคาปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนาย แตถาเปนกรณีน้ํามันดิบที่สงออก ใหเสียเปนปริมาณที่มี
มูลคาเทากับหนึ่งในเจ็ดของปริมาณน้ํามันดิบที่สงออกคูณดวยราคาประกาศ และหารดวยราคา
มาตรฐานตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม 

สําหรับปโตรเลียมที่ผลิตไดจากพื้นที่ผลิตในแปลงสํารวจที่กรมทรัพยากรธรณี
กําหนดวาเปนแปลงสํารวจในทะเลที่มีน้ําลึกเกินสองรอยเมตร ในกรณีที่เสียเปนตัวเงิน ใหผูรับ
สัมปทานเสียคาภาคหลวงในอัตรารอยละแปดเศษสามสวนสี่ของมูลคาปโตรเลียมที่ขายหรือ
จําหนาย หรือในกรณีที่เสียเปนปโตรเลียม ใหเสียเปนปริมาณที่มีมูลคาเทากับเจ็ดในเจ็ดสิบสาม
สวนของมูลคาปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนาย แตถาเปนกรณีน้ํามันดิบที่สงออกใหเสียเปนปริมาณ
ที่มีมูลคาเทากับเจ็ดในเจ็ดสิบสามสวนของปริมาณน้ํามันดิบที่สงออกคูณดวยราคาประกาศและ
หารดวยราคามาตรฐานตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม๑๒ 

 

                                                 
๑๒ มาตรา ๘๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 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) ปโตรเลียมนอกจาก (ก) ถึง (ง) ใหถือราคาที่ขายไดจริงในกรณีที่มี

การขาย และใหถือราคาตลาดในกรณีที่มีการจําหนายสําหรับกาซธรรมชาติเหลวและสารพลอยได
ใหหักคาใชจายในการใชกรรมวิธีใด ๆ ในโรงงานเพื่อทําใหกาซธรรมชาติเหลวหรือสารพลอยได
อยูในสภาพที่จะขายหรือจําหนายไดออกจากราคาที่ขายไดจริงหรือราคาตลาด แลวแตกรณี 

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
คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อเงินตราตางประเทศที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดคํานวณไว 

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

 
มาตรา ๘๗  ในกรณีที่ใหเสียคาภาคหลวงเปนตัวเงิน ใหผูรับสัมปทานชําระเปน

รายรอบระยะเวลาสามเดือนปฏิทิน ซึ่งเร่ิมตนในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 



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 
 

คาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนายในรอบระยะเวลาสามเดือนใด
ใหถือเปนคาภาคหลวงสําหรับรอบระยะเวลาสามเดือนนั้น และใหผูรับสัมปทานชําระตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในเดือนถัดไป ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนดพรอมกับยื่นแบบแสดงรายการเสีย
คาภาคหลวงตามที่อธิบดีกําหนด โดยแสดงรายการครบถวนตามแบบนั้น และย่ืนเอกสารประกอบ
ตามที่อธิบดีกําหนดดวย 

ผูรับสัมปทานจะยื่นคําขอชําระคาภาคหลวงเปนเงินตราตางประเทศสกุลใดก็ได
เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร จะอนุมัติใหชําระเปนเงินตราตางประเทศสกุลนั้นตามเงื่อนไข
และวิธีการที่กําหนดก็ได 

 
มาตรา ๘๘  ผูซึ่งดําเนินกิจการโรงกลั่นน้ํามัน หากสงผลิตภัณฑที่กล่ันจาก

น้ํามันดิบที่ผลิตไดในประเทศออกนอกราชอาณาจักร ใหเสียคาภาคหลวงดังตอไปนี ้
(๑) ถากิจการโรงกลั่นน้ํามันเปนของผู รับสัมปทานหรือเปนบุคคลซึ่งมี

ความสัมพันธในดานทุนหรือการจัดการกับผูรับสัมปทาน ใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวง
สําหรับน้ํามันดิบที่กล่ันเปนผลิตภัณฑสงออกนอกราชอาณาจักรนั้นเสมือนหนึ่งเปนน้ํามันดิบที่
สงออกแตอยางเดียว 

(๒) ถากิจการโรงกลั่นน้ํามันเปนของบุคคลอื่น ใหบุคคลนั้นเสียคาภาคหลวง
สําหรับน้ํามันดิบที่กล่ันเปนผลิตภัณฑสงออกนอกราชอาณาจักร เปนจํานวนเทากับความแตกตาง
ระหวางรายไดของรัฐที่พึงไดรับจากผูรับสัมปทานถาผูรับสัมปทานเปนผูสงน้ํามันดิบออกเอง กับ
รายไดของรัฐที่รัฐไดรับจากผูรับสัมปทานเมื่อผูรับสัมปทานขายหรือจําหนายน้ํามันดิบภายใน
ราชอาณาจักรใหแกโรงกลั่นน้ํามัน 

 
มาตรา ๘๙  การเก็บคาภาคหลวงตามมาตรา ๘๘ มีหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑) ปริมาณน้ํามันดิบที่สงออกในรอบระยะเวลาสามเดือนไดแกปริมาณ

น้ํามันดิบที่ผูรับสัมปทานขายหรือจําหนายใหแกโรงกลั่นน้ํามันทั้งส้ินในรอบระยะเวลาสามเดือน
คูณดวยปริมาณผลิตภัณฑจากโรงกลั่นที่สงออกนอกราชอาณาจักรในรอบระยะเวลาสามเดือนนั้น
หารดวยปริมาณผลิตภัณฑจากการกลั่นทั้งส้ินในรอบระยะเวลาสามเดือน แตอธิบดีอาจตกลงกับผู
ที่จะตองเสียคาภาคหลวงกําหนดวิธีการคํานวณปริมาณน้ํามันดิบที่สงออกเปนอยางอ่ืนเพื่อใหได
ปริมาณที่ใกลเคียงกันมากที่สุดกับปริมาณน้ํามันดิบที่กล่ันเปนผลิตภัณฑสงออกนอกราชอาณาจักร
ได 

(๒) ราคาประกาศและราคาที่ขายไดจริงใหใชราคาประกาศและราคาที่ขายไดจริง
ของผูรับสัมปทานซึ่งขายหรือจําหนายน้ํามันดิบนั้น ในกรณีที่ไมมีราคาประกาศ ใหใชราคา
ประกาศสําหรับน้ํามันดิบที่มีคุณภาพอยางเดียวกันหรือคลายกันของผูรับสัมปทานรายอื่น และถา
ไมมีราคาประกาศดังกลาวอีก ใหอธิบดีกําหนดราคาประกาศตามมาตรา ๕๙ 

(๓) ในกรณีที่ราคาประกาศหรือราคาที่ขายไดจริงมีหลายราคาในรอบระยะเวลา
สามเดือน ใหใชราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาประกาศหรือราคาที่ขายไดจริง แลวแตกรณี 



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 
 

(๔) การคํานวณความแตกตางของรายไดของรัฐตามมาตรา ๘๘ (๒) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๕) คาภาคหลวงที่พึงเก็บจากน้ํามันดิบที่ขายหรือจําหนายใหแกโรงกลั่นน้ํามัน
ในรอบระยะเวลาสามเดือนใด ใหถือเปนคาภาคหลวงสําหรับรอบระยะเวลาสามเดือนนั้น 

ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับคาภาคหลวงมาใชบังคับ 
 
มาตรา ๙๐  ในกรณีที่ใหเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมใหผูรับสัมปทานชําระ

เปนรายรอบระยะเวลาสามเดือนตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง และการชําระคาภาคหลวงสําหรับรอบ
ระยะเวลาสามเดือนใด ใหชําระตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเวลาและตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด 
ณ สถานที่ตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง พรอมกับยื่นแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวงตามที่อธิบดี
กําหนด โดยแสดงรายการครบถวนตามแบบนั้น และย่ืนเอกสารประกอบตามที่อธิบดีกําหนดดวย 

ในกรณีที่ใหผูรับสัมปทานสงชําระคาภาคหลวงเปนปโตรเลียม ณ สถานที่อ่ืน
นอกจากสถานที่ที่อธิบดีและผูรับสัมปทานตกลงกันตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง ผูรับสัมปทานไม
จําตองเสียคาขนสงเกินจํานวนที่พึงตองเสีย 

 
มาตรา  ๙๑   อธิบดีมี อํ านาจประ เมินค าภาคหลวงและ เงิ น เพิ่ มตาม

พระราชบัญญัตินี้ เมื่อ 
(๑) ผูรับสัมปทานมิไดย่ืนแบบแสดงรายการเสียคาภาคหลวงภายในเวลาที่

กําหนด 
(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 



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) ออกหนังสือเรียกผูรับสัมปทานหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของมาใหถอยคํา 
(๒) ออกคําส่ังใหผูรับสัมปทานหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของตอบคําถามเปนหนังสือสง

บัญชี หลักฐาน รายงาน หรือเอกสารอื่นอันควรแกกรณีมาตรวจสอบไตสวน 
ทั้งนี้ ตองใหเวลาแกผูรับหนังสือหรือคําส่ังไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันไดรับ

หนังสือหรือคําส่ังนั้น 
 
มาตรา ๙๔  เมื่ออธิบดีไดประเมินคาภาคหลวงแลว ใหแจงผลการประเมินเปน

หนังสือไปยังผูรับสัมปทานพรอมกับกําหนดเวลาใหผูรับสัมปทานชําระคาภาคหลวงตามที่ประเมิน
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงผลการประเมิน 

ถาผูรับสัมปทานไมพอใจในผลการประเมินของอธิบดีอาจเสนอเพื่อระงับขอ
พิพาทไดตามวิธีการที่กําหนดไวในสัมปทาน 

การดําเนินการเพื่อระงับขอพิพาทตามวรรคสองไมเปนเหตุทุเลาการชําระ
คาภาคหลวง 

เพ่ือประโยชนในการชําระคาภาคหลวงในระหวางดําเนินการเพื่อระงับขอพิพาท
ตามวรรคสอง จํานวนคาภาคหลวงใหถือตามที่ผูรับสัมปทานแจงในแบบแสดงรายการเสีย
คาภาคหลวง ถาผูรับสัมปทานมิไดแจงหรือแจงเมื่อพนเวลาท่ีกําหนด ใหถือตามที่อธิบดีกําหนด
ตามมาตรา ๙๒ 
 

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 

 



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 
 

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 ๑๐๐  ในการเก็บคาภาคหลวงจากบุคคลตามมาตรา ๘๘ (๒) รัฐมนตรี

จะมอบใหกรมสรรพสามิตเก็บแทนกรมทรัพยากรธรณีก็ได 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๒  ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) หรือ 

(๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๓  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๔  ผูรับสัมปทานผูใดผลิตปโตรเลียมโดยมิไดรับความเห็นชอบจาก

อธิบดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 

และปรับไมเกินสี่แสนบาท 
 



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 
 

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 ๑๑๐  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวย

ถอยคําอันเปนเท็จ นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงหรือ
พยายามหลีกเล่ียงการเสียคาภาคหลวง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้ง
แตสองพันบาทถึงสองแสนบาท 

 
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
ใหใชบังคับแกการสํารวจหาแหลงน้ํามันแรดิบตามสัญญาที่กรมทรัพยากรธรณีทําไวกอนวันที่ 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



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 
 

เหมืองปโตรเลียม และใหอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจปโตรเลียมและประทานบัตรทําเหมือง
ปโตรเลียมนั้นสิ้นอายุในวันที่รัฐมนตรีใหสัมปทาน 

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

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) คําขอสัมปทาน   ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๒) คาสงวนพื้นที่ตารางกิโลเมตร 

หรือเศษของตารางกิโลเมตรละ   ๖,๐๐๐ บาท ตอป 
(๓) คารังวัดตามความยาวของระยะ 

ที่วัดกิโลเมตรหรือเศษของกิโลเมตรละ  ๑๘๐ บาท 
(๔) คาหลักเขตบนพื้นดิน  หลักละ  ๗๕๐ บาท 
 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
สงเสริมใหมีการสํารวจและผลิตปโตรเลียมภายใตมาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพ่ืออํานวย
ประโยชนใหแกรัฐผูประกอบกิจการปโตรเลียมและประชาชน แตขณะนี้ยังไมมีกฎหมายวาดวยการ
นี้โดยเฉพาะ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕๑๓ 
 

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. ๒๕๑๖๑๔ 
 
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. ๒๕๒๒๑๕ 
 
                                                 

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



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 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภคินี/แกไข 
๒๗/๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

ปญญา/แกไข 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 


