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พระราชบัญญัติ 
ป�โตรเลียม 

พ.ศ. ๒๕๑๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
เป1นป2ที่ ๒๖ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+า

ฯ ให+ประกาศว7า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรมีกฎหมายว7าด+วยป�โตรเลียม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว+ โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังต7อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว7า “พระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต+นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข+อบังคับอ่ืนในส7วนท่ีมีบัญญัติไว+แล+วใน

พระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย+งกับบทแห7งพระราชบัญญัติน้ี ให+ใช+พระราชบัญญัติน้ีแทน 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“กิจการป�โตรเลียม” หมายความว7า การสํารวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส7ง ขาย หรือ

จําหน7ายป�โตรเลียม 
“ป�โตรเลียม” หมายความว7า นํ้ามันดิบ กDาซธรรมชาติ กDาซธรรมชาติเหลวสารพลอย

ได+ และสารประกอบไฮโดรคารGบอนอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และอยู7ในสภาพอิสระ ไม7ว7าจะมี
ลักษณะเป1นของแข็ง ของหนืด ของเหลว หรือกDาซ และให+หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคารGบอน
หนักท่ีอาจนําข้ึนมาจากแหล7งโดยตรง โดยใช+ความร+อนหรือกรรมวิธีทางเคมี แต7ไม7หมายความรวมถึง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๘๘/ตอนท่ี ๔๓/ฉบับพิเศษ หน+า ๑/๒๓ เมษายน ๒๕๑๔ 
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ถ7านหิน หินนํ้ามัน หรือหินอ่ืนท่ีสามารถนํามากลั่นเพ่ือแยกเอานํ้ามันด+วยการใช+ความร+อนหรือ
กรรมวิธีทางเคมี 

“นํ้ามันดิบ”๒ หมายความว7า นํ้ามันแร7ดิบ แอสฟ3ลทG โอโซเคอไรทG ไฮโดรคารGบอน
และบิทูเมนทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ไม7ว7าในสภาพของแข็ง ของหนืด หรือของเหลว และให+
หมายความรวมถึงกDาซธรรมชาติเหลวด+วย 

“นํ้ามันดิบท่ีส7งออก”๓ หมายความว7า นํ้ามันดิบท่ีส7งออกนอกราชอาณาจักร ไม7ว7า
การส7งออกนํ้ามันดิบจะกระทําโดยผู+รับสัมปทานหรือผู+อ่ืน และให+หมายความรวมถึงส7วนของนํ้ามันดิบ
ท่ีผู+รับสัมปทานได+ขายหรือจําหน7ายในราชอาณาจักร และได+มีการนํานํ้ามันดิบดังกล7าวไปกลั่นเป1น
ผลิตภัณฑGและผลิตภัณฑGน้ันถูกส7งออกนอกราชอาณาจักร  ท้ังน้ี ตามปริมาณท่ีคํานวณได+ตาม
หลักเกณฑGที่กําหนดในมาตรา ๘๙ (๑) 

“กDาซธรรมชาติ” หมายความว7า ไฮโดรคารGบอนท่ีมีสภาพเป1นกDาซทุกชนิดไม7ว7าช้ืน
หรือแห+ง ท่ีผลิตได+จากหลุมนํ้ามันหรือหลุมกDาซ และให+หมายความรวมถึงกDาซท่ีเหลือจากการแยก
ไฮโดรคารGบอนในสภาพของเหลวหรือสารพลอยได+ออกจากกDาซช้ืนด+วย 

“กDาซธรรมชาติเหลว” หมายความว7า ไฮโดรคารGบอนท่ีมีสภาพเป1นของเหลวหรือท่ีมี
ความดันไอสูงซึ่งผลิตข้ึนมาได+พร+อมกับกDาซธรรมชาติ หรือได+มาจากการแยกออกจากกDาซธรรมชาติ 

“สารพลอยได+” หมายความว7า กDาซฮีเลียม คารGบอนไดออกไซดG กํามะถัน และสาร
อ่ืนท่ีได+จากการผลิตป�โตรเลียม 

“สํารวจ” หมายความว7า ดําเนินการตามมาตรฐานในการค+นหาป�โตรเลียมโดยใช+
วิธีการทางธรณีวิทยา ธรณีฟ�สิคสG และอ่ืน ๆ และให+หมายความรวมถึงเจาะเพ่ือทดสอบช้ันหินเพ่ือให+
ทราบว7ามีป�โตรเลียมอยู7หรือไม7เพียงใด เพ่ือกําหนดวงเขตแหล7งสะสมป�โตรเลียม หรือเพ่ือให+ได+ข+อมูล
อย7างอ่ืนอันเป1นสาระสําคัญท่ีจําเป1นแก7การผลิตป�โตรเลียมด+วย 

“ผลิต”๔ หมายความว7า ดําเนินการใด ๆ เพ่ือนําป�โตรเลียมข้ึนจากแหล7งสะสม และ
ให+หมายความรวมถึง ใช+กรรมวิธีใด ๆ เพ่ือทําให+ป�โตรเลียมอยู7ในสภาพท่ีจะขาย หรือจําหน7ายได+ แต7
ไม7หมายความถึงกลั่น ประกอบอุตสาหกรรมเคมีป�โตรเลียม ประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกกDาซ โรงทํา
กDาซให+เป1นของเหลวหรือโรงอัดกDาซ 

“เก็บรักษา” หมายความว7า ดําเนินการใด ๆ เพ่ือรวมและรักษาป�โตรเลียมท่ีผู+รับ
สัมปทานผลิตได+ 

“ขนส7ง” หมายความว7า ดําเนินการใด ๆ เพ่ือนําป�โตรเลียมท่ีผู+รับสัมปทานผลิตได+
จากแหล7งผลิตไปยังสถานท่ีเก็บรักษา สถานท่ีขายหรือจําหน7าย สถานท่ีรับซื้อ และสถานท่ีส7งออก
นอกราชอาณาจักร และให+หมายความรวมถึงขนส7งป�โตรเลียมน้ันระหว7างสถานท่ีดังกล7าวด+วย 

“ขาย” หมายความรวมถึงแลกเปลี่ยนและโอนโดยมีค7าตอบแทนด+วย 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว7า “นํ้ามันดิบ” แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว7า “นํ้ามันดิบท่ีส7งออก” แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําว7า “ผลิต” แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๒ 
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“จําหน7าย”๕ หมายความว7า 
(๑) ส7งนํ้ามันดิบไปยังโรงกลั่นนํ้ามันหรือสถานท่ีเก็บรักษาเพ่ือการกลั่นนํ้ามันไม7ว7า

โรงกลั่นนํ้ามันหรือสถานท่ีเก็บรักษาจะเป1นของผู+รับสัมปทานหรือไม7 
(๒) ส7งกDาซธรรมชาติไปยังโรงแยกกDาซ โรงทํากDาซให+เป1นของเหลว โรงอัดกDาซ หรือ

สถานท่ีเก็บรักษาเพ่ือกิจการดังกล7าว ไม7ว7าโรงแยกกDาซ โรงทํากDาซให+เป1นของเหลว โรงอัดกDาซ หรือ
สถานท่ีเก็บรักษาดังกล7าวจะเป1นของผู+รับสัมปทานหรือไม7 

(๓) นําป�โตรเลียมไปใช+ในกิจการใด ๆ ของผู+รับสัมปทานหรือของผู+อ่ืนโดยไม7มีการ
ขาย หรือ 

(๔) โอนป�โตรเลียมโดยไม7มีค7าตอบแทน 
“ราคาตลาด” หมายความว7า ราคาในตลาดเป�ดเผย หากไม7มีราคาดังกล7าว 

หมายความว7า ราคาท่ีพึงคิดกันระหว7างบุคคลซึ่งเป1นอิสระต7อกันโดยไม7มีความสัมพันธGในด+านทุนหรือ
การจัดการ 

“ราคาประกาศ” หมายความว7า ราคาท่ีประกาศตามมาตรา ๕๙ 
“แปลงสํารวจ” หมายความว7า เขตพ้ืนท่ีที่กําหนดข้ึนสําหรับการสํารวจป�โตรเลียม 
“พ้ืนท่ีผลิต” หมายความว7า เขตพ้ืนท่ีที่กําหนดข้ึนสําหรับการผลิตป�โตรเลียม 
“ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึงเขตไหล7ทวีปท่ีเป1นสิทธิของประเทศไทยตาม

หลักกฎหมายระหว7างประเทศท่ียอมรับนับถือกันโดยท่ัวไปและตามสัญญากับต7างประเทศด+วย 
“บริษัท” หมายความว7า บริษัทจํากัด และนิติบุคคลท่ีมีสภาพเช7นเดียวกับบริษัท

จํากัด ซึ่งต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต7างประเทศ 
“คณะกรรมการ” หมายความว7า คณะกรรมการป�โตรเลียม 
“พนักงานเจ+าหน+าท่ี” หมายความว7า ผู+ซึ่งรัฐมนตรีแต7งต้ังให+ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“อธิบดี” หมายความว7า อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
“รัฐมนตรี” หมายความว7า รัฐมนตรีผู+รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับแก7การประกอบกิจการป�โตรเลียมท่ัว

ราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัติน้ีไม7ใช+บังคับแก7กระทรวง ทบวง กรม ท่ีมีหน+าท่ีเก่ียวกับ

กิจการป�โตรเลียม แต7ถ+ากระทรวง ทบวง กรมใดผลิตป�โตรเลียมจากแหล7งป�โตรเลียมท่ีมีสมรรถนะเชิง
พาณิชยG ให+นําบทบัญญัติหมวด ๗ ว7าด+วยค7าภาคหลวงมาใช+บังคับ 

 
มาตรา ๗  ห+ามมิให+ผู+ใดทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนย+าย ถอน หรือทําให+หลุดซึ่ง

เคร่ืองหมายกําหนดเขตแปลงสํารวจหรือพ้ืนท่ีผลิต หรือเคร่ืองหมายหลักฐานการแผนท่ีท่ีพนักงาน
เจ+าหน+าท่ีได+นํามาติดต้ัง ป3ก หรือฝ3งไว+ เว+นแต7จะได+รับอนุญาตเป1นหนังสือจากอธิบดี 

 
                                                 

๕ มาตรา ๔ นิยามคําว7า “จําหน7าย” แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๘  หนังสือหรือคําสั่งท่ีมีถึงบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให+
นําไปส7งในเวลาระหว7างพระอาทิตยGข้ึนและพระอาทิตยGตก หรือในเวลาทําการของผู+รับ หรือส7งโดย
ทางไปรษณียGลงทะเบียน 

ถ+าไม7สามารถจะส7งตามวิธีดังกล7าวในวรรคหน่ึงด+วยเหตุใด ๆ ให+ส7งโดยวิธีป�ดหนังสือ
หรือคําสั่งไว+ ณ ท่ีเห็นได+ง7ายท่ีประตูบ+าน สํานักงาน ภูมิลําเนา หรือถ่ินท่ีอยู7ของผู+รับ หรือจะส7งโดยวิธี
ย7อความในหนังสือหรือคําสั่งน้ันลงโฆษณาในหนังสือพิมพGก็ได+ 

เม่ือได+ส7งตามวิธีดังกล7าวในวรรคสองและเวลาได+ล7วงพ+นไปเจ็ดวันแล+ว ให+ถือว7า
บุคคลน้ันได+รับหนังสือหรือคําสั่งน้ันแล+ว 

 
มาตรา ๙  ในการปฏิบัติหน+าท่ี ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีมีอํานาจดังต7อไปน้ี 
(๑) เข+าไปในบริเวณท่ีท่ีประกอบกิจการป�โตรเลียมและสถานท่ีทําการของผู+รับ

สัมปทานในเวลาทําการเพ่ือตรวจกิจการป�โตรเลียมให+เป1นไปตามสัมปทานและตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) สั่งเป1นหนังสือให+ผู+รับสัมปทานงดเว+นการปฏิบัติใด ๆ ซึ่งอาจก7อให+เกิดอันตราย

แก7บุคคลหรือทรัพยGสินของผู+อ่ืน 
(๓) นําป�โตรเลียม หิน ดิน และสิ่งท่ีได+จากการสํารวจหรือผลิตป�โตรเลียมในปริมาณ

พอสมควรไปเป1นตัวอย7างเพ่ือตรวจสอบ 
ผู+รับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณGคําสั่งของพนักงานเจ+าหน+าท่ีท่ีสั่งตาม (๒) ต7ออธิบดี

ภายในเจ็ดวันนับแต7วันได+รับคําสั่ง คําสั่งของอธิบดีให+เป1นท่ีสุด 
การอุทธรณGคําสั่งของพนักงานเจ+าหน+าท่ีตามวรรคสองไม7เป1นเหตุทุเลาการปฏิบัติ

ตามคําสั่ง เว+นแต7อธิบดีเห็นสมควรให+ทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน 
 
มาตรา ๑๐  พนักงานเจ+าหน+าท่ีต+องมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ+าหน+าท่ีตามแบบท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
ในการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ+าหน+าท่ีต+องแสดงบัตร

ประจําตัวพนักงานเจ+าหน+าท่ีต7อบุคคลซึ่งเก่ียวข+อง 
 
มาตรา ๑๑  ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีเป1นเจ+าพนักงานตามความหมายในประมวล

กฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีผู+ รับสัมปทานฝWาฝXนหรือไม7ปฏิบัติตามสัมปทานหรือ

พระราชบัญญัติน้ี และการฝWาฝXนหรือไม7ปฏิบัติตามน้ัน ก7อให+เกิดความเสียหายแก7ประชาชน หรือทํา
ให+ทบวงการเมืองใดต+องกระทําการเพ่ือบําบัดป3ดปYองความเสียหายเช7นว7าน้ัน ผู+รับสัมปทานต+องชดใช+
ค7าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายและค7าใช+จ7ายในการบําบัดป3ดปYองความเสียหายดังกล7าวตาม
จํานวนท่ีรัฐมนตรีกําหนด แต7ท้ังน้ี ไม7ตัดสิทธิผู+เสียหายท่ีจะเรียกร+องค7าสินไหมทดแทนจากผู+รับ
สัมปทานเพราะการละเมิดน้ัน 

 
มาตรา ๑๓  สิทธิในการถือสัมปทานไม7อยู7ในความรับผิดแห7งการบังคับคดี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๑๔  ให+ รัฐมนตรีว7าการกระทรวงพัฒนาการแห7งชาติรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี และให+มีอํานาจแต7งต้ังพนักงานเจ+าหน+าท่ีและออกกฎกระทรวง 

(๑) กําหนดหลักเกณฑGและวิธีการสํารวจ ผลิต และอนุรักษGป�โตรเลียม 
(๒) กําหนดเขตปลอดภัยและเคร่ืองหมายในบริเวณท่ีมีสิ่งติดต้ังและกลอุปกรณGท่ีใช+

ในการสํารวจและผลิตป�โตรเลียม 
(๓) กําหนดวิธีการให+ความคุ+มครองแก7คนงานและความปลอดภัยแก7บุคคลภายนอก 
(๔) กําหนดค7าธรรมเนียมไม7เกินอัตราท+ายพระราชบัญญัติน้ี 
(๕) กําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได+ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล+วให+ใช+บังคับได+ 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการป�โตรเลียม 

   
 

มาตรา ๑๕๖  ให+มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว7า “คณะกรรมการป�โตรเลียม” 
ประกอบด+วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป1นประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรม
ท่ีดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปWาไม+ อธิบดีกรมสรรพากร ผู+แทนกระทรวงกลาโหม ผู+แทน
กระทรวงการคลัง ผู+แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแต7งต้ังอีกไม7เกินหกคน 
เป1นกรรมการ 

บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแต7งต้ังตามวรรคหน่ึงไม7น+อยกว7าก่ึงหน่ึงของจํานวนท่ีแต7งต้ัง
ต+องไม7เป1นข+าราชการในส7วนราชการท่ีมีกรรมการโดยตําแหน7งสังกัดอยู7 

คณะกรรมการจะแต7งต้ังกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือบุคคลอ่ืนเป1นเลขานุการ
คณะกรรมการก็ได+ 

 
มาตรา ๑๖ ๗  ให+คณะกรรมการมี อํานาจและหน+ า ท่ีตามบทบัญญั ติแห7 ง

พระราชบัญญัติน้ี และให+มีหน+าท่ีให+คําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็นแก7รัฐมนตรีในเร่ืองดังต7อไปน้ี 
(๑) การให+สัมปทานตามมาตรา ๒๓ 
(๒) การต7อระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมตามมาตรา ๒๕ 
(๓) การต7อระยะเวลาผลิตป�โตรเลียมตามมาตรา ๒๖ 
(๔) การขยายอายุสัมปทานตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๕๒ ทวิ 
(๕) การอนุญาตให+ผู+รับสัมปทานรับบริษัทอ่ืนเข+าร7วมประกอบกิจการป�โตรเลียมตาม

มาตรา ๔๗ 
(๖) การอนุญาตให+โอนสัมปทานตามมาตรา ๕๐ 
(๗) การเพิกถอนสัมปทานตามมาตรา ๕๑ 
(๘) การสั่งให+ผู+รับสัมปทานจัดหาป�โตรเลียมเพ่ือใช+ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๐ 
(๙) การห+ามส7งป�โตรเลียมออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๑ 

                                                 
๖ มาตรา ๑๕ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๗ มาตรา ๑๖ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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(๑๐) การสั่งให+ผู+รับสัมปทานเสียค7าภาคหลวงเป1นป�โตรเลียมตามมาตรา ๘๓ 
(๑๑) การรับชําระค7าภาคหลวงเป1นเงินตราต7างประเทศตามมาตรา ๘๗ 
(๑๒) การลดหย7อนค7าภาคหลวงให+แก7ผู+รับสัมปทานตามมาตรา ๙๙ ทวิ และมาตรา 

๙๙ ตรี 
(๑๓) เร่ืองอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๗  ให+กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต7งต้ังมีวาระอยู7ในตําแหน7งคราวละสามป2 
ในกรณีท่ีมีการแต7งต้ังกรรมการในระหว7างท่ีกรรมการซึ่งแต7งต้ังไว+แล+วยังมีวาระอยู7

ในตําแหน7งไม7ว7าจะเป1นการแต7งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต7งต้ังซ7อม ให+ผู+ได+รับแต7งต้ังน้ันอยู7ในตําแหน7งเท7ากับ
วาระท่ีเหลืออยู7ของกรรมการซึ่งได+แต7งต้ังไว+แล+วน้ัน 

กรรมการซึ่งพ+นจากตําแหน7งอาจได+รับแต7งต้ังเป1นกรรมการอีกได+ 
 
มาตรา ๑๘  นอกจากพ+นจากตําแหน7งตามวาระตามมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึงกรรมการ

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต7งต้ังพ+นจากตําแหน7งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให+ออก 
(๔) เป1นบุคคลไร+ความสามารถหรือเสมือนไร+ความสามารถ 
(๕) ได+รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุก เว+นแต7เป1นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได+กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการต+องมีกรรมการมาประชุมไม7น+อยกว7าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงเป1นองคGประชุม 
ถ+าประธานกรรมการไม7อยู7ในท่ีประชุม หรือไม7สามารถปฏิบัติหน+าท่ีได+ให+กรรมการ

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป1นประธานในท่ีประชุม 
 
มาตรา ๒๐  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให+ถือเสียงข+างมาก 
กรรมการคนหน่ึงให+มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ+าคะแนนเสียงเท7ากัน ให+ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป1นเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติการตามหน+า ท่ี  คณะกรรมการมีอํานาจแต7ง ต้ัง

อนุกรรมการ เพ่ือให+ทํากิจการหรือพิจารณาเร่ืองใด ๆ อันอยู7ในขอบเขตแห7งหน+าท่ีของคณะกรรมการ 
ตลอดจนเชิญบุคคลใดมาให+ข+อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็นได+ 

ให+ นํ าความในมาตรา  ๑๙ และมาตรา  ๒๐ มาใช+ บั ง คับแก7 การประ ชุม
คณะอนุกรรมการ 

 
หมวด ๓ 

การสํารวจและผลิตป�โตรเลียม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๒๒๘  รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ 
(๑) ให+สัมปทานตามมาตรา ๒๓ 
(๒) ต7อระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมตามมาตรา ๒๕ 
(๓) ต7อระยะเวลาผลิตป�โตรเลียมตามมาตรา ๒๖ 
(๔) อนุมัติให+เปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามมาตรา ๓๐ 
(๕) อนุญาตให+ผู+รับสัมปทานรับบริษัทอ่ืนเข+าร7วมประกอบกิจการป�โตรเลียมตาม

มาตรา ๔๗ 
(๖) อนุญาตให+โอนสัมปทานตามมาตรา ๕๐ 
(๗) แจ+งให+ผู+รับสัมปทานทราบว7ารัฐบาลจะเข+าใช+สิทธิประกอบกิจการป�โตรเลียมใน

พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงด+วยความเสี่ยงภัยแต7ฝWายเดียวตามมาตรา ๕๒ ทวิ 
(๘) ลดหย7อนค7าภาคหลวงสําหรับป�โตรเลียมตามมาตรา ๙๙ ทวิ และมาตรา ๙๙ ตรี 
(๙) กําหนดค7าคงท่ีแสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสํารวจตาม มาตรา ๑๐๐ ฉ 
 
มาตรา ๒๓  ป�โตรเลียมเป1นของรัฐ ผู+ใดสํารวจหรือผลิตป�โตรเลียมในท่ีใดไม7ว7าท่ีน้ัน

เป1นของตนเองหรือของบุคคลอ่ืน ต+องได+รับสัมปทาน 
การขอสัมปทานให+เป1นไปตามหลักเกณฑG วิ ธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
แบบสัมปทานให+เป1นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๔  ผู+ขอสัมปทานต+อง 
(๑) เป1นบริษัท และ 
(๒) มีทุน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณG และผู+เช่ียวชาญ เพียงพอท่ีจะสํารวจ ผลิต 

ขาย และจําหน7ายป�โตรเลียม 
ในกรณีท่ีผู+ขอสัมปทานไม7มีลักษณะครบถ+วนตาม (๒) ต+องมีบริษัทอ่ืนซึ่งรัฐบาล

เช่ือถือและมีลักษณะตาม (๒) และมีความสัมพันธGในด+านทุนหรือการจัดการกับผู+ขอสัมปทาน รับรอง
ท่ีจะให+ทุน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณG และผู+เช่ียวชาญเพียงพอท่ีจะสํารวจ ผลิต ขาย และจําหน7าย
ป�โตรเลียม 

 
มาตรา ๒๕๙  ระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมตามสัมปทานให+มีกําหนดไม7เกินหกป2นับ

แต7วันให+สัมปทาน 
ในกรณีท่ีผู+ รับสัมปทานประสงคGจะขอต7อระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมให+ผู+ รับ

สัมปทานย่ืนคําขอต7อระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม พร+อมกับเสนอข+อผูกพันในด+านปริมาณเงินปริมาณ
งาน หรือท้ังปริมาณเงินและปริมาณงานสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีสามก7อน

                                                 
๘ มาตรา ๒๒ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๙ มาตรา ๒๕ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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สิ้นระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมไม7น+อยกว7าหกเดือน แต7ถ+าผู+รับสัมปทานขอสํารวจป�โตรเลียมไม7เกิน
สามป2 ไม7มีสิทธิขอต7อระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมอีก 

การต7อระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมให+กระทําได+เม่ือผู+รับสัมปทานได+ปฏิบัติตาม
สัมปทานทุกประการและได+ตกลงในเร่ืองข+อผูกพันช7วงท่ีสาม สําหรับการสํารวจป�โตรเลียมก7อนสิ้นช7วง
ข+อผูกพันช7วงท่ีสองไม7น+อยกว7าสิบห+าวัน 

การต7อระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม ให+กระทําได+เพียงคร้ังเดียวเป1นเวลาไม7เกินสามป2 
 
มาตรา ๒๖๑๐  ระยะเวลาผลิตป�โตรเลียมตามสัมปทานให+มีกําหนดไม7เกินย่ีสิบป2นับ

แต7วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม แม+จะมีการผลิตป�โตรเลียมในระหว7างระยะเวลา
สํารวจป�โตรเลียมด+วยก็ตาม๑๑ 

ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานประสงคGจะขอต7อระยะเวลาผลิตป�โตรเลียม ให+ผู+รับสัมปทาน
ย่ืนคําขอต7อระยะเวลาผลิตป�โตรเลียมก7อนสิ้นระยะเวลาผลิตป�โตรเลียมไม7น+อยกว7าหกเดือน 

การต7อระยะเวลาผลิตป�โตรเลียมให+กระทําได+เม่ือผู+ รับสัมปทานได+ปฏิบัติตาม
สัมปทานทุกประการและได+ตกลงในเร่ืองข+อกําหนด ข+อผูกพัน และเง่ือนไขท่ีใช+อยู7ท่ัวไปในขณะน้ัน
ก7อนสิ้นระยะเวลาผลิตป�โตรเลียมไม7น+อยกว7าสิบห+าวัน 

การต7อระยะเวลาผลิตป�โตรเลียมให+กระทําได+เพียงคร้ังเดียวเป1นเวลาไม7เกินสิบป2 
 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีการสํารวจหรือผลิตป�โตรเลียมหรือการเก็บรักษาหรือขนส7ง

ป�โตรเลียมเฉพาะส7วนท่ีกระทบกระเทือนต7อการสํารวจหรือผลิตป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใด
ต+องหยุดชะงักลงเป1นส7วนใหญ7เพราะเหตุสุดวิสัย ถ+าผู+รับสัมปทานประสงคGจะขอขยายอายุสัมปทาน 
ให+แจ+งต7อกรมทรัพยากรธรณีภายในเจ็ดวันนับแต7วันทราบถึงเหตุสุดวิสัยน้ัน ในกรณีเช7นน้ี ให+รัฐมนตรี
ขยายอายุสัมปทานในส7วนท่ีเก่ียวกับแปลงสํารวจแปลงน้ันออกไปเท7ากับระยะเวลาท่ีผู+รับสัมปทาน
สามารถพิสูจนGได+ว7าการสํารวจหรือผลิตป�โตรเลียมต+องหยุดชะงักลงเพราะเหตุสุดวิสัย 

 
มาตรา ๒๘๑๒  ในการให+สัมปทาน รัฐมนตรีมีอํานาจให+ผู+ขอสัมปทานได+รับสัมปทาน

ไม7เกินรายละสี่แปลงสํารวจ เว+นแต7ในกรณีท่ีรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร อาจให+ผู+ขอสัมปทานได+รับ
สัมปทานเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงแปลงสํารวจก็ได+ แต7เม่ือรวมพ้ืนท่ีของแปลงสํารวจท้ังหมดแล+วต+องไม7เกินสอง
หม่ืนตารางกิโลเมตร 

เขตพ้ืนท่ีแปลงสํารวจท่ีมิใช7อยู7ในทะเล ให+เป1นไปตามท่ีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต7แปลงสํารวจท่ีมิใช7อยู7ในทะเล จะกําหนดให+มีพ้ืนท่ีเกินแปลงละสี่
พันตารางกิโลเมตรไม7ได+ 

เขตพ้ืนท่ีแปลงสํารวจในทะเล ให+เป1นไปตามท่ีกรมทรัพยากรธรณีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เขตพ้ืนท่ีแปลงสํารวจในทะเลให+รวมถึงพ้ืนท่ีเกาะท่ีอยู7ในเขตแปลง
สํารวจน้ันด+วย 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๖ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑ มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๒ มาตรา ๒๘ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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บทบัญญัติในวรรคหน่ึงไม7ใช+บังคับแก7การให+สัมปทานสําหรับแปลงสํารวจในทะเลท่ี
กรมทรัพยากรธรณีกําหนดว7าเป1นแปลงสํารวจท่ีมีนํ้าลึกเกินสองร+อยเมตรในกรณีดังกล7าว รัฐมนตรีมี
อํานาจให+ผู+ขอรับสัมปทานได+รับสัมปทานตามจํานวนแปลงสํารวจและจํานวนพ้ืนท่ีของแปลงสํารวจ
ท้ังหมดท่ีรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชนGในการกําหนดแปลงสํารวจและพ้ืนท่ีผลิต อธิบดีมีอํานาจ

สั่งพนักงานเจ+าหน+าท่ีทําการรังวัดกําหนดเขตหรือตรวจสอบเขตได+ 
 
มาตรา ๓๐  ผู+รับสัมปทานต+องปฏิบัติตามข+อผูกพันท้ังในด+านปริมาณเงิน และ

ปริมาณงานสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมตามท่ีกําหนดในสัมปทาน 
ในกรณีท่ีปรากฏว7าปริมาณงานตามท่ีกําหนดไว+ในช7วงข+อผูกพันช7วงหน่ึง ๆ ของ

สัมปทานไม7เหมาะสมกับสภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีสัมปทาน หรือในกรณีท่ีมีเทคโนโลยีการสํารวจ
ป�โตรเลียมท่ีทันสมัยข้ึน เม่ือผู+รับสัมปทานขอเปลี่ยนแปลงข+อผูกพันด+านปริมาณงาน ให+รัฐมนตรีมี
อํานาจอนุมัติให+เปลี่ยนแปลงข+อผูกพันดังกล7าวได+ตามความเหมาะสมและถ+าการเปลี่ยนแปลงข+อ
ผูกพันน้ันทําให+ผู+รับสัมปทานใช+จ7ายเงินน+อยกว7าจํานวนเงินท่ีต+องใช+จ7ายตามข+อผูกพันเดิม ผู+รับ
สัมปทานต+องจ7ายเงินส7วนท่ีลดลงให+แก7กรมทรัพยากรธรณีภายในสามสิบวันนับแต7วันท่ีรัฐมนตรี
อนุมัติ๑๓ 

 
มาตรา ๓๑  ในการกําหนดข+อผูกพันตามมาตรา ๓๐ ให+แบ7งระยะเวลาสํารวจ

ป�โตรเลียมออกเป1นสามช7วง ดังต7อไปน้ี 
ช7วงท่ีหน่ึง ได+แก7ระยะเวลาสามป2แรกแห7งระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม ในกรณีท่ี

ระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมไม7ถึงสามป2 ได+แก7ระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมในสัมปทาน 
ช7วงท่ีสอง ได+แก7ระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมท่ีเหลือจากช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีหน่ึง 
ช7วงท่ีสาม ถ+ามีการต7อระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม ได+แก7ระยะเวลาสํารวจ

ป�โตรเลียมท่ีได+รับการต7อน้ัน 
ในกรณีท่ีมีการขยายอายุสัมปทานตามมาตรา ๒๗ ในช7วงข+อผูกพันช7วงใดให+ขยาย

ช7วงข+อผูกพันช7วงน้ันออกไปเท7ากับระยะเวลาท่ีขยายอายุสัมปทานน้ัน 
ในช7วงข+อผูกพันช7วงใดจะแบ7งการปฏิบัติตามข+อผูกพันน้ันโดยกําหนดเป1นระยะเวลา

ไว+ในสัมปทานก็ได+ และในกรณีน้ี ผู+รับสัมปทานต+องปฏิบัติตามข+อผูกพันให+ครบถ+วนภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว+น้ัน๑๔ 

 
มาตรา ๓๒๑๕  เม่ือสิ้นช7วงข+อผูกพันช7วงหน่ึง ๆ หรือสิ้นระยะเวลาหน่ึงในช7วงข+อ

ผูกพันช7วงหน่ึง ๆ ตามท่ีกําหนดไว+ในสัมปทาน หรือในกรณีท่ีมีการคืนพ้ืนท่ีแปลงสํารวจท้ังแปลง
ในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีหน่ึง ถ+าผู+รับสัมปทานยังปฏิบัติตามข+อผูกพันสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมใน
แปลงสํารวจแปลงใดไม7ครบตามท่ีกําหนดไว+ในสัมปทานผู+รับสัมปทานต+องจ7ายเงินส7วนท่ียังมิได+ใช+จ7าย
                                                 

๑๓ มาตรา ๓๐ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๔ มาตรา ๓๑ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๕ มาตรา ๓๒ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ไปในช7วงข+อผูกพันช7วงน้ันหรือระยะเวลาระยะน้ันให+แก7กรมทรัพยากรธรณีภายในสามสิบวันนับแต7วัน
สิ้นช7วงข+อผูกพันหรือระยะเวลา หรือวันคืนพ้ืนท่ีแปลงสํารวจแปลงน้ัน แล+วแต7กรณี 

 
มาตรา ๓๓๑๖  การโอนข+อผูกพันสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมในแปลงสํารวจ

ระหว7างแปลงหน่ึงกับอีกแปลงหน่ึงจะกระทําได+ เ ม่ือมีเหตุอันสมควร และได+ รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีแล+ว แต7การโอนข+อผูกพันสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมในแปลงสํารวจระหว7างแปลงท่ี
กรมทรัพยากรธรณีกําหนดว7าเป1นแปลงสํารวจในทะเลท่ีมีนํ้าลึกเกินสองร+อยเมตรกับแปลงหน่ึงท่ีมิใช7
แปลงสํารวจท่ีกรมทรัพยากรธรณีกําหนดว7าเป1นแปลงสํารวจ ในทะเลท่ีมีนํ้าลึกเกินสองร+อยเมตรจะ
กระทํามิได+ 

 
มาตรา ๓๔๑๗  ในการสํารวจป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใด ในช7วงข+อผูกพันช7วง

ใดหรือระยะเวลาระยะใดในช7วงข+อผูกพันช7วงใดตามท่ีกําหนดไว+ในสัมปทาน ถ+าผู+รับสัมปทานได+ใช+
จ7ายหรือได+กระทําไปเกินข+อผูกพันสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงน้ันในช7วงข+อ
ผูกพันช7วงน้ันหรือระยะเวลาระยะน้ัน ให+มีสิทธิหักปริมาณเงิน ปริมาณงาน หรือท้ังปริมาณเงินและ
ปริมาณงาน ส7วนท่ีเกินออกจากข+อผูกพันสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงน้ันในช7วง
ข+อผูกพันหรือระยะเวลาถัดไปได+ 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีมีการเพิกถอนสัมปทานในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีหน่ึง ถ+าผู+รับ

สัมปทานยังปฏิบัติตามข+อผูกพันสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมไม7ครบตามท่ีกําหนดไว+ในสัมปทาน ผู+รับ
สัมปทานต+องจ7ายเงินส7วนท่ียังมิได+ใช+จ7ายไปในช7วงข+อผูกพันช7วงน้ันให+แก7กรมทรัพยากรธรณีภายใน
สามสิบวันนับแต7วันท่ีคําสั่งเพิกถอนสัมปทานมีผลใช+บังคับ 

 
มาตรา ๓๖๑๘  ภายใต+บังคับมาตรา ๔๕ ผู+รับสัมปทานต+องคืนพ้ืนท่ีแปลงสํารวจ

แปลงหน่ึง ๆ ตามหลักเกณฑG ดังต7อไปน้ี 
(๑)๑๙ เม่ือครบสี่ป2นับแต7วันเร่ิมระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม ต+องคืนพ้ืนท่ีร+อยละห+า

สิบของพ้ืนท่ีแปลงสํารวจแปลงน้ัน แต7ถ+าเป1นแปลงสํารวจท่ีกรมทรัพยากรธรณี กําหนดว7าเป1นแปลง
สํารวจในทะเลท่ีมีนํ้าลึกเกินสองร+อยเมตรให+คืนพ้ืนท่ีร+อยละสามสิบห+าของพ้ืนท่ีแปลงสํารวจแปลงน้ัน 

(๒) เม่ือสิ้นระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม และระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมน้ันมิได+รับ
การต7อ ต+องคืนพ้ืนท่ีทั้งหมดท่ีเหลือจาก (๑) 

(๓) เม่ือสิ้นระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม และระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมน้ันได+รับ
การต7อ ต+องคืนพ้ืนท่ีอีกร+อยละย่ีสิบห+าของพ้ืนท่ีแปลงสํารวจแปลงน้ัน แต7ถ+าเป1นแปลงสํารวจท่ีกรม
ทรัพยากรธรณีกําหนดว7าเป1นแปลงสํารวจในทะเลท่ีมีนํ้าลึกเกินสองร+อยเมตร ให+คืนพ้ืนท่ีอีกร+อยละสี่
สิบของพ้ืนท่ีแปลงสํารวจแปลงน้ัน 

(๔) เม่ือสิ้นระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมท่ีได+รับการต7อ ต+องคืนพ้ืนท่ีที่เหลือท้ังหมด 
                                                 

๑๖ มาตรา ๓๓ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๗ มาตรา ๓๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๘ มาตรา ๓๖ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๙ มาตรา ๓๖ (๑) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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เพ่ือประโยชนGในการคํานวณพ้ืนท่ีท่ีต+องคืนตามมาตราน้ีให+หักพ้ืนท่ีผลิตออกจาก
พ้ืนท่ีแปลงสํารวจแปลงน้ันก7อน และการคืนพ้ืนท่ีตามมาตราน้ีให+เป1นไปตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ี
กรมทรัพยากรธรณีกําหนด 

ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานไม7ปฏิบัติการให+ถูกต+องตามวรรคหน่ึง ให+กรมทรัพยากรธรณี
กําหนดพ้ืนท่ีท่ีต+องคืนแทนผู+รับสัมปทาน และเม่ือได+แจ+งให+ผู+รับสัมปทานทราบแล+ว ให+ถือว7าพ้ืนท่ีท่ี
กําหนดน้ันเป1นพ้ืนท่ีที่คืนตามมาตราน้ี 

 
มาตรา ๓๗  ภายใต+บังคับมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ผู+รับสัมปทานมี

สิทธิคืนพ้ืนท่ีแปลงสํารวจท้ังแปลงหรือบางส7วนในเวลาใด ๆ ก็ได+ 
พ้ืนท่ีที่คืนตามวรรคหน่ึงแล+วให+นําไปหักออกจากพ้ืนท่ีที่ต+องคืนตามมาตรา ๓๖ ได+ 
ในการคืนพ้ืนท่ีแปลงสํารวจบางส7วนตามมาตราน้ี ให+นําหลักเกณฑGและวิธีการท่ี

กําหนดตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง มาใช+บังคับ 
 
มาตรา ๓๘  ผู+รับสัมปทานซึ่งใช+สิทธิคืนพ้ืนท่ีแปลงสํารวจท้ังแปลงหรือบางส7วน

ในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีหน่ึง ไม7มีสิทธิได+รับการลดหย7อนในการปฏิบัติตามข+อผูกพันสําหรับการสํารวจ
ป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงน้ันในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีหน่ึง 

ในกรณีท่ีมีการคืนพ้ืนท่ีแปลงสํารวจแปลงใดท้ังแปลงในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีหน่ึงตาม
วรรคหน่ึง ให+ผู+รับสัมปทานพ+นจากข+อผูกพันสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงน้ัน 
ในช7วงข+อผูกพันช7วงหลังจากน้ัน 

 
มาตรา ๓๙๒๐  ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานใช+สิทธิคืนพ้ืนท่ีแปลงสํารวจในช7วงข+อผูกพัน

ช7วงท่ีสองหรือช7วงท่ีสาม ถ+าเป1นการคืนพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเหลืออยู7ของแปลงสํารวจแปลงใดให+ผู+รับ
สัมปทานพ+นจากข+อผูกพันท้ังหมดสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมท่ีผู+รับสัมปทานยังมิได+ปฏิบัติไปใน
แปลงสํารวจแปลงน้ัน  ท้ังน้ี เว+นแต7ข+อผูกพันท่ีกําหนดไว+ในสัมปทานให+ผู+รับสัมปทานต+องปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาก7อนการคืนพ้ืนท่ี และให+นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาใช+บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐๒๑  ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานใช+สิทธิคืนพ้ืนท่ีแปลงสํารวจบางส7วนคร้ังหน่ึง

หรือหลายคร้ังในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีสอง ให+ผู+รับสัมปทานได+รับการลดหย7อนในการปฏิบัติตามข+อ
ผูกพันสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมท่ียังคงเหลืออยู7ในแปลงสํารวจแปลงน้ัน ดังต7อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีการคืนพ้ืนท่ีน้ันกระทําในระหว7างป2ท่ีสี่ นับแต7วันเร่ิมระยะเวลาสํารวจ
ป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงน้ัน ถ+าพ้ืนท่ีท่ีคืนไม7เกินพ้ืนท่ีท่ีต+องคืนตามมาตรา ๓๖ ผู+รับสัมปทาน
ไม7มีสิทธิได+รับการลดหย7อนในการปฏิบัติตามข+อผูกพันในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีสอง แต7ถ+าพ้ืนท่ีท่ีคืนคร้ัง
หน่ึงหรือหลายคร้ังรวมกันเกินพ้ืนท่ีท่ีต+องคืนตามมาตรา ๓๖ แล+ว ให+ผู+รับสัมปทานมีสิทธิได+รับการ
ลดหย7อนในการปฏิบัติตามข+อผูกพันสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีสองนับแต7วัน
เร่ิมต+นของช7วงข+อผูกพันน้ัน  ท้ังน้ี ตามอัตราส7วนของพ้ืนท่ีท่ีคืนแต7ละคร้ังเฉพาะส7วนท่ีเกินพ้ืนท่ีท่ีต+อง
คืนตามมาตรา ๓๖ กับพ้ืนท่ีท่ีผู+รับสัมปทานยังถืออยู7ในวันเร่ิมต+นของช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีสอง หักด+วย
                                                 

๒๐ มาตรา ๓๙ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๒๑ มาตรา ๔๐ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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พ้ืนท่ีท่ีต+องคืนตามมาตรา ๓๖ หรือตามอัตราส7วนของระยะเวลาท่ียังเหลืออยู7ในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ี
สองนับแต7วันท่ีมีการคืนแต7ละคร้ังกับระยะเวลาท้ังสิ้นของช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีสอง สุดแต7อัตราใดจะ
น+อยกว7า 

(๒) ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานใช+สิทธิคืนพ้ืนท่ีหลังจากสิ้นป2ท่ีสี่นับแต7วันเร่ิมระยะเวลา
สํารวจป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงน้ัน ให+ผู+รับสัมปทานมีสิทธิได+รับการลดหย7อนในการปฏิบัติตาม
ข+อผูกพันสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีสองนับแต7วันเร่ิมต+นของป2ท่ีห+าของ
ระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงน้ัน  ท้ังน้ี ตามอัตราส7วนของพ้ืนท่ีท่ีคืนแต7ละคร้ัง กับ
พ้ืนท่ีท่ีผู+รับสัมปทานถืออยู7ในวันเร่ิมต+นของป2ท่ีห+า หรือตามอัตราส7วนของระยะเวลาท่ียังเหลืออยู7
ในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีสองนับแต7วันท่ีมีการคืนแต7ละคร้ัง กับระยะเวลาท้ังสิ้นของช7วงข+อผูกพันช7วงท่ี
สองนับจากวันเร่ิมป2ที่ห+า สุดแต7อัตราใดจะน+อยกว7า 

ภายใต+บังคับมาตรา ๓๙ ในการใช+สิทธิคืนพ้ืนท่ีแปลงสํารวจบางส7วนในช7วงข+อผูกพัน
ช7วงท่ีสาม ผู+รับสัมปทานไม7มีสิทธิได+รับการลดหย7อนในการปฏิบัติตามข+อผูกพัน สําหรับการสํารวจ
ป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงน้ันในช7วงข+อผูกพันช7วงท่ีสาม 

 
มาตรา ๔๑  ในระหว7างระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม ผู+รับสัมปทานจะผลิตป�โตรเลียม

ก็ได+ 
 
มาตรา ๔๒  ก7อนผลิตป�โตรเลียมจากท่ีใดท่ีหน่ึงในแปลงสํารวจ ผู+รับสัมปทานต+อง

แสดงว7าได+พบหลุมป�โตรเลียมท่ีมีสมรรถนะเชิงพาณิชยGและได+กําหนดพ้ืนท่ีผลิตถูกต+องแล+ว และเม่ือ
ได+รับความเห็นชอบจากอธิบดีโดยอนุมัติของรัฐมนตรีแล+ว จึงจะผลิตป�โตรเลียมจากพ้ืนท่ีผลิตน้ันได+ 

การกําหนดสมรรถนะเชิงพาณิชยGของหลุมป�โตรเลียมและการกําหนดพ้ืนท่ีผลิตให+
เป1นไปตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๒ ทวิ๒๒  เม่ือผู+ รับสัมปทานได+รับความเห็นชอบของอธิบดี ให+ผลิต

ป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีผลิตตามมาตรา ๔๒ แล+ว ให+ผู+รับสัมปทานย่ืนแผนการผลิตในรายละเอียดสําหรับ
พ้ืนท่ีผลิตดังกล7าวตามหลักเกณฑG วิธีการและระยะเวลาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและผู+รับ
สัมปทานต+องเร่ิมทําการผลิตป�โตรเลียมตามแผนภายในสี่ป2นับแต7วันท่ีได+รับความเห็นชอบจากอธิบดี
ตามมาตรา ๔๒ ถ+าผู+รับสัมปทานไม7เร่ิมทําการผลิตป�โตรเลียมภายในกําหนดระยะเวลาดังกล7าว ให+ถือ
ว7าระยะเวลาผลิตป�โตรเลียมสําหรับพ้ืนท่ีที่ได+กําหนดให+เป1นพ้ืนท่ีผลิตน้ันสิ้นสุดลง 

ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานประสงคGจะขอขยายระยะเวลาเร่ิมทําการผลิตป�โตรเลียม
ออกไปจากกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให+ผู+รับสัมปทานแจ+งเป1นหนังสือพร+อมด+วยเหตุผลให+อธิบดี
ทราบล7วงหน+าก7อนสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงไม7น+อยกว7าหกเดือน ถ+าอธิบดีเห็นว7าการท่ีผู+รับ
สัมปทานไม7สามารถเร่ิมทําการผลิตป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีผลิตน้ันมิใช7ความผิดของผู+รับสัมปทาน ให+อธิบดี
โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตให+ขยายระยะเวลาเร่ิมทําการผลิตออกไปได+ตามท่ีเห็นสมควร แต7
การอนุญาตให+ขยายระยะเวลาเร่ิมทําการผลิตป�โตรเลียมให+กระทําได+ไม7เกินคราวละสองป2และให+
อนุญาตขยายได+ไม7เกินสองคราว 

                                                 
๒๒ มาตรา ๔๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ตลอดระยะเวลาผลิตป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีผลิต ผู+รับสัมปทานจะต+องทบทวนแผนการ
ผลิตป�โตรเลียมตามวรรคหน่ึง แล+วแจ+งผลการทบทวนเป1นหนังสือต7ออธิบดีทุกป2 และถ+าผู+รับสัมปทาน
ประสงคGจะเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตป�โตรเลียม ให+ผู+รับสัมปทานได+รับความเห็นชอบจากอธิบดีก7อน
จึงจะเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตป�โตรเลียมได+ 

 
มาตรา ๔๓  ในระหว7างระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม ถ+าผู+รับสัมปทานได+พัฒนาแหล7ง

ป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใดในช7วงข+อผูกพันช7วงใด ผู+รับสัมปทานมีสิทธินําค7าใช+จ7ายในการ
พัฒนาแหล7งป�โตรเลียมไปคํานวณเป1นค7าใช+จ7ายตามข+อผูกพันสําหรับการสํารวจป�โตรเลียมในแปลง
สํารวจแปลงน้ันในช7วงข+อผูกพันช7วงน้ันได+ 

 
มาตรา ๔๔  ถ+าผู+รับสัมปทานไม7สามารถแสดงว7าได+พบหลุมป�โตรเลียมท่ีมีสมรรถนะ

เชิงพาณิชยGในแปลงสํารวจแปลงใด หรือมิได+กําหนดพ้ืนท่ีผลิตตามมาตรา ๔๒ ให+ถือว7าสัมปทานใน
ส7วนท่ีเก่ียวกับแปลงสํารวจแปลงน้ันสิ้นอายุเม่ือสิ้นระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม 

 
มาตรา ๔๕๒๓  เม่ือสิ้นระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใด และผู+รับ

สัมปทานได+รับสิทธิผลิตป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงน้ันแล+วผู+รับสัมปทานมีสิทธิสงวนพ้ืนท่ีใน
แปลงสํารวจแปลงน้ันไว+ได+ไม7เกินร+อยละสิบสองคร่ึงของพ้ืนท่ีเดิมของแปลงสํารวจแปลงน้ัน ตาม
ระยะเวลาท่ีผู+รับสัมปทานกําหนดแต7ต+องกําหนดไม7เกินห+าป2นับแต7วันสิ้นระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม
ในแปลงสํารวจแปลงน้ัน แต7ผู+ รับสัมปทานจะคืนพ้ืนท่ีแปลงสํารวจท่ีขอสงวนไว+ น้ันก7อนครบ
กําหนดเวลาดังกล7าวก็ได+ 

ในการสงวนพ้ืนท่ีตามวรรคหน่ึง ให+เป1นไปตามหลักเกณฑG วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง เม่ือการสงวนพ้ืนท่ีได+เป1นไปโดยถูกต+องแล+ว ผู+รับสัมปทานย7อมมีสิทธิสํารวจ
ป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีท่ีสงวนไว+น้ันได+ และให+ผู+รับสัมปทานเสียค7าสงวนพ้ืนท่ีล7วงหน+าเป1นรายป2ตามอัตรา
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานพบป�โตรเลียมในเขตพ้ืนท่ีท่ีสงวนไว+และประสงคGจะผลิต
ป�โตรเลียม ให+นํามาตรา ๔๒ มาใช+บังคับ 

 
มาตรา ๔๖  ผู+รับสัมปทานซึ่งชําระค7าสงวนพ้ืนท่ีสําหรับป2ใด มีสิทธิได+รับค7าสงวน

พ้ืนท่ีในป2น้ันคืนเท7ากับจํานวนค7าใช+จ7ายท่ีเสียไปในการสํารวจป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีท่ีสงวนไว+ในป2น้ันได+ 
แต7ทั้งน้ี ต+องไม7เกินค7าสงวนพ้ืนท่ีที่ได+ชําระไปแล+ว 

การขอรับค7าสงวนพ้ืนท่ีคืนให+เป1นไปตามหลักเกณฑG วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗  ผู+รับสัมปทานอาจรับบริษัทอ่ืนเข+าร7วมประกอบกิจการป�โตรเลียมตาม

สัมปทานได+เม่ือได+รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ในกรณีเช7นน้ีผู+ร7วมประกอบกิจการป�โตรเลียมแต7ละราย

                                                 
๒๓ มาตรา ๔๕ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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ต+องชําระค7าภาคหลวง ภาษีเงินได+ และเงินอย7างอ่ืน และปฏิบัติตามข+อผูกพันท่ีเก่ียวกับการประกอบ
กิจการป�โตรเลียมในส7วนท่ีเป1นของตน 

ผู+ร7วมประกอบกิจการป�โตรเลียมทุกรายต+องรับผิดร7วมกันและแทนกันในการปฏิบัติ
ตามสัมปทานและตามพระราชบัญญัติน้ี เว+นแต7ผู+ร7วมประกอบกิจการป�โตรเลียมรายหน่ึงไม7ต+อง
รับผิดชอบในการชําระภาษีเงินได+ตามกฎหมายว7าด+วยภาษีเงินได+ป�โตรเลียมในส7วนท่ีเป1นของผู+ร7วม
ประกอบกิจการป�โตรเลียมรายอ่ืน 

ในกรณีที่ผู+ร7วมประกอบกิจการป�โตรเลียมรายใดไม7ชําระภาษีเงินได+ท่ีตนมีหน+าท่ีต+อง
เสีย ให+รัฐมนตรีแจ+งเป1นหนังสือให+ผู+ร7วมประกอบกิจการป�โตรเลียมรายอ่ืนทุกรายทราบ และถ+ามิได+มี
การชําระภาษีเงินได+ดังกล7าวน้ันภายในเก+าสิบวันนับแต7วันได+รับหนังสือ ให+ถือเป1นอีกเหตุหน่ึงท่ีจะเพิก
ถอนสัมปทานได+ด+วย 

 
มาตรา ๔๘๒๔  ผู+รับสัมปทานมีสิทธิโอนสัมปทานท้ังหมด หรือเฉพาะท่ีเก่ียวกับแปลง

สํารวจแปลงใดแปลงหน่ึง พ้ืนท่ีผลิต หรือพ้ืนท่ีท่ีสงวนไว+เขตใดเขตหน่ึงให+แก7บริษัทอ่ืนโดยไม7ต+อง
ขอรับอนุญาตในกรณี ดังต7อไปน้ี 

(๑) บริษัทผู+รับสัมปทานถือหุ+นในบริษัทผู+รับโอนสัมปทานน้ันเกินร+อยละห+าสิบของ
หุ+นท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได+ 

(๒) บริษัทผู+รับโอนสัมปทานถือหุ+นในบริษัทผู+รับสัมปทานเกินร+อยละห+าสิบของหุ+นท่ี
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได+ หรือ 

(๓) มีบริษัทท่ีสามถือหุ+นเกินร+อยละห+าสิบของหุ+นท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได+ท้ัง
ในบริษัทผู+รับสัมปทานและบริษัทผู+รับโอนสัมปทาน 

การโอนตามวรรคหน่ึง ผู+รับสัมปทานต+องแจ+งเป1นหนังสือให+รัฐมนตรีทราบพร+อมท้ัง
แสดงหลักฐานว7าการโอนดังกล7าวได+เป1นไปตามกรณีท่ีกําหนดไว+ในวรรคหน่ึง และในกรณีท่ีผู+รับ
สัมปทานได+มีการรับรองของบริษัทท่ีมีความสัมพันธGในด+านทุนหรือด+านการจัดการกับผู+รับสัมปทาน
เก่ียวกับทุน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณGและผู+เช่ียวชาญ ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ผู+รับสัมปทาน
ต+องย่ืนหลักฐานแสดงการรับรองผู+รับโอนสัมปทานโดยบริษัทดังกล7าวให+แก7รัฐมนตรีด+วย  ท้ังน้ี เว+นแต7
รัฐมนตรีจะเห็นว7าผู+รับโอนสัมปทานเป1นผู+ที่ย่ืนขอสัมปทานได+โดยไม7ต+องมีการรับรองหรือมีบริษัทอ่ืนท่ี
รัฐบาลเช่ือถือเข+ารับรองผู+รับโอนสัมปทานแทนตามมาตรา ๒๔ แล+ว 

การโอนตามมาตราน้ี จะมีผลต7อเม่ือผู+รับสัมปทานได+รับหนังสือแจ+งจากอธิบดีว7าการ
โอนได+เป1นไปโดยถูกต+องตามมาตราน้ีแล+ว 

 
มาตรา ๔๙  ผู+โอนสัมปทานและผู+รับโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๘ ต+องรับผิดร7วมกัน

และแทนกันในการปฏิบัติตามสัมปทานและตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕๐๒๕  นอกจากกรณีตามมาตรา ๔๘ ผู+รับสัมปทานอาจโอนสัมปทานท้ังหมด

หรือเฉพาะท่ีเก่ียวกับแปลงสํารวจแปลงใดแปลงหน่ึง พ้ืนท่ีผลิต หรือพ้ืนท่ีท่ีสงวนไว+เขตใดเขตหน่ึง
ให+แก7บริษัทอ่ืนได+ต7อเม่ือได+รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
                                                 

๒๔ มาตรา ๔๘ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๒๕ มาตรา ๕๐ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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ผู+รับโอนสัมปทานตามวรรคหน่ึงต+องมีลักษณะตามมาตรา ๒๔ และจํานวนและพ้ืนท่ี
แปลงสํารวจท่ีผู+รับโอนสัมปทานมีอยู7แล+วและท่ีจะรับโอนต+องไม7เกินท่ีกําหนดไว+ในมาตรา ๒๘ 

 
มาตรา ๕๑  รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน เม่ือผู+รับสัมปทาน 
(๑) ไม7ปฏิบัติตามข+อผูกพันสําหรับการสํารวจป�โตรเลียม 
(๒) ไม7ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานป�โตรเลียมท่ีดี 
(๓)๒๖ ไม7ชําระค7าภาคหลวงหรือผลประโยชนGตอบแทนพิเศษ 
(๔) ไม7ชําระภาษีเงินได+ หรือ 
(๕) ฝWาฝXนหรือไม7ปฏิบัติตามข+อกําหนดท่ีระบุไว+ในสัมปทานว7าเป1นเหตุเพิกถอน

สัมปทานได+ 
 
มาตรา ๕๒  เม่ือมีเหตุท่ีจะเพิกถอนสัมปทานเกิดข้ึนและเหตุน้ันรัฐมนตรีเห็นว7าอาจ

แก+ไขได+ ให+รัฐมนตรีแจ+งเป1นหนังสือให+ผู+รับสัมปทานทราบถึงเหตุน้ัน และกําหนดให+ผู+รับสัมปทาน
แก+ไขภายในเวลาท่ีเห็นสมควร ถ+าผู+รับสัมปทานไม7สามารถแก+ไขได+ภายในเวลาท่ีกําหนดโดยมีเหตุอัน
สมควร ให+ขออนุญาตขยายเวลาออกไปได+เท7าท่ีจําเป1นก7อนครบกําหนดเวลาน้ันไม7น+อยกว7าเจ็ดวัน ถ+า
รัฐมนตรีเห็นสมควรให+มีอํานาจขยายเวลาออกไปได+ไม7เกินระยะเวลาท่ีผู+รับสัมปทานขอขยาย ถ+าผู+รับ
สัมปทานไม7แก+ไขภายในเวลาท่ีกําหนดหรือไม7สามารถแก+ไขภายในเวลาท่ีขยายออกไป ให+รัฐมนตรีมี
คําสั่งเพิกถอนสัมปทานโดยไม7ชักช+า 

ในกรณีท่ีมีเหตุท่ีจะเพิกถอนสัมปทานเกิดข้ึนและเหตุน้ัน รัฐมนตรีเห็นว7าไม7อาจ
แก+ไขได+ ให+รัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนสัมปทานโดยไม7ต+องปฏิบัติตามวรรคหน่ึง 

คําสั่งเพิกถอนสัมปทานให+มีผลใช+บังคับเม่ือพ+นสามสิบวันนับแต7วันท่ีผู+รับสัมปทาน
ได+รับคําสั่ง เว+นแต7ผู+รับสัมปทานจะดําเนินการตามมาตรา ๕๓ 

 
มาตรา ๕๒ ทวิ๒๗  ในกรณีท่ีรัฐมีความต+องการผลิตภัณฑGป�โตรเลียมเพ่ือประโยชนGใน

การดําเนินการตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลอาจขอให+ผู+รับสัมปทานเร7งรัดการผลิตป�โตรเลียม
ในพ้ืนท่ีที่ผู+รับสัมปทานได+สงวนไว+ตามมาตรา ๔๕ ก็ได+ โดยเสนอแผนการผลิตในเขตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง
ท่ีกําหนดข้ึนเป1นการเฉพาะตามโครงสร+างของแหล7งป�โตรเลียม 

ถ+าพ้ืนท่ีน้ันเป1นพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพทางธรณีวิทยาไม7เอ้ืออํานวย รัฐบาลจะเสนอให+มีการ
ลดหย7อนค7าภาคหลวงตามมาตรา ๙๙ ทวิ และ/หรือ เสนอเพ่ิมค7าคงท่ีแสดงสภาพทางธรณีวิทยาของ
แปลงสํารวจตามมาตรา ๑๐๐ ฉ (ข) สําหรับพ้ืนท่ีน้ันหรือไม7ก็ได+ 

ถ+าผู+รับสัมปทานไม7สามารถเจรจาทําความตกลงกับรัฐบาลได+ภายในสิบสองเดือนนับ
แต7วันท่ีผู+รับสัมปทานได+รับข+อเสนอจากรัฐบาลตามวรรคหน่ึง และรัฐบาลเห็นว7าการเร7งรัดการผลิต
ป�โตรเลียมดังกล7าวเป1นความจําเป1นแก7เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลมีสิทธิแจ+งเป1นหนังสือให+ผู+รับ
สัมปทานทราบว7า รัฐบาลจะเข+าใช+สิทธิประกอบกิจการป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีน้ันด+วยความเสี่ยงภัยแต7
ฝWายเดียว 

                                                 
๒๖ มาตรา ๕๑ (๓) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๒๗ มาตรา ๕๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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เม่ือรัฐบาลได+แจ+งให+ผู+รับสัมปทานทราบถึงการเข+าใช+สิทธิดังกล7าวแล+ว ให+ถือว7าสิทธิ
ตามสัมปทานของผู+รับสัมปทานเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีได+กําหนดข้ึนตามวรรคหน่ึงสิ้นสุดลง และรัฐบาลมี
อํานาจมอบหมายให+ส7วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือผู+หน่ึงผู+ใดเข+าประกอบกิจการป�โตรเลียมในพ้ืนท่ี
ดังกล7าวได+ 

หากในการประกอบกิจการป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีดังกล7าวมีผลกําไรป�โตรเลียมประจําป2
ตามมาตรา ๑๐๐ จัตวา ของหมวด ๗ ทวิ เกิดข้ึนให+รัฐบาลนําผลกําไรป�โตรเลียมประจําป2ดังกล7าว
ชําระคืนเงินลงทุนอันเป1นรายจ7ายท่ีผู+รับสัมปทานได+ใช+จ7ายในพ้ืนท่ีดังกล7าว ให+แก7ผู+รับสัมปทานจนกว7า
จะครบจํานวน และในการคํานวณผลกําไรขาดทุนสําหรับการประกอบกิจการป�โตรเลียมของรัฐตาม
มาตราน้ี ให+คํานวณดังเช7นการคํานวณสําหรับการประกอบกิจการป�โตรเลียมของผู+รับสัมปทานอ่ืน แต7
มิให+มีค7าลดหย7อนพิเศษตามมาตรา ๑๐๐ ตรี (๔) เพ่ือนํามาคํานวณเป1นค7าใช+จ7าย 

ในระหว7างการประกอบกิจการป�โตรเลียมของรัฐบาลตามมาตราน้ี ผู+รับสัมปทานมี
สิทธิขอเข+าร7วมทุนกับรัฐบาลได+ โดยใช+หลักเกณฑGและเง่ือนไขตามข+อกําหนดว7าด+วยการประกอบ
กิจการป�โตรเลียมโดยการเสี่ยงภัยลงทุนแต7ฝWายเดียว ของสัญญาร7วมทุนระหว7างผู+ประกอบกิจการ
ป�โตรเลียมท่ีใช+กันอยู7ในประเทศไทยท่ีให+ผลดีท่ีสุดแก7ผู+รับสัมปทาน แต7การขอใช+สิทธิเช7นน้ันจะต+อง
แจ+งให+รัฐบาลทราบอย7างช+าภายในสามป2นับแต7วันท่ีรัฐบาลได+เข+าใช+สิทธิประกอบกิจการป�โตรเลียม
ตามมาตราน้ี 

ถ+ารัฐบาลไม7เร่ิมต+นประกอบกิจการป�โตรเลียมอย7างจริงจังในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดข้ึนตาม
วรรคหน่ึงภายในระยะเวลาสองป2 นับแต7วันท่ีสิทธิตามสัมปทานของผู+รับสัมปทานน้ันสิ้นสุดลงตาม
วรรคสี่ ผู+รับสัมปทานมีสิทธิร+องขอให+รัฐบาลคืนสิทธิในพ้ืนท่ีดังกล7าวให+แก7ตนโดยทําเป1นหนังสือย่ืนต7อ
รัฐมนตรีภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต7วันท่ีครบกําหนดสองป2ดังกล7าว และในกรณีท่ีมีการคืนสิทธิ
ในพ้ืนท่ี ให+ขยายอายุสัมปทานของผู+รับสัมปทานเฉพาะในส7วนท่ีเก่ียวกับพ้ืนท่ีน้ันออกไปเท7ากับ
ระยะเวลาท่ีรัฐบาลได+เข+าใช+สิทธิตามมาตราน้ี และรัฐบาลมีสิทธิได+รับคืนเงินท่ีได+ลงทุนไปในพ้ืนท่ี
ดังกล7าวเป1นจํานวนเท7าท่ีการลงทุนน้ันได+เกิดประโยชนGแก7ผู+รับสัมปทาน 

 
มาตรา ๕๓  ข+อพิพาทท่ีเก่ียวกับการท่ีรัฐมนตรีสั่งให+ผู+รับสัมปทานแก+ไข เหตุท่ีจะสั่ง

เพิกถอนสัมปทานตามมาตรา ๕๒ และข+อพิพาทท่ีเก่ียวกับป3ญหาท่ีว7าได+มีการปฏิบัติตามสัมปทาน
หรือไม7 ถ+าไม7สามารถตกลงกันได+ ให+ดําเนินการระงับโดยอนุญาโตตุลาการตามวิธีการท่ีกําหนดใน
สัมปทาน 

ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานไม7ยอมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ หรือไม7
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการภายในเวลาท่ีกําหนด ให+รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิ
หรือประโยชนGทั้งหมดหรือบางส7วนหรือเพิกถอนสัมปทานได+ 

 
หมวด ๔ 

การเก็บรักษาและขนส7งป�โตรเลียม 
   

 
มาตรา ๕๔  ผู+รับสัมปทานมีสิทธิเก็บรักษาและมีสิทธิขนส7งป�โตรเลียม 
การเก็บรักษาและการขนส7งป�โตรเลียมให+เป1นไปตามข+อกําหนดในสัมปทาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๕๕  ในกรณีจําเป1นเพ่ือปYองกันอันตรายเป1นการด7วน พนักงานเจ+าหน+าท่ีหรือ

ผู+รับสัมปทานมีอํานาจผ7านหรือเข+าไปในท่ีดินหรือสถานท่ีของบุคคลใดเพ่ือ ตรวจ ซ7อมแซม หรือแก+ไข
ท7อส7งป�โตรเลียมในเวลาใด ๆ ได+ แต7ต+องแจ+งให+เจ+าของหรือผู+มีสิทธิครอบครองท่ีดินหรือสถานท่ีน้ัน
ทราบโดยเร็วท่ีสุดเท7าท่ีจะทําได+ 

ถ+าการผ7านหรือเข+าไปในท่ีดินหรือสถานท่ีตามวรรคหน่ึง เป1นเหตุให+เกิดความ
เสียหาย เจ+าของผู+มีสิทธิครอบครองหรือผู+ทรงสิทธิอ่ืนใดในท่ีดินหรือสถานท่ีน้ันมีสิทธิเรียกค7าเสียหาย
จากพนักงานเจ+าหน+าท่ีหรือผู+รับสัมปทาน และถ+าไม7สามารถตกลงกันถึงจํานวนค7าเสียหายได+ ให+มอบ
ข+อพิพาทให+อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยโดยนําบทบัญญัติแห7งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งมา
ใช+บังคับ 

 
หมวด ๕ 

การขายและจําหน7ายป�โตรเลียม 
   

 
มาตรา ๕๖  ภายใต+บังคับหมวดน้ี ผู+รับสัมปทานมีสิทธิขายและจําหน7ายป�โตรเลียมท่ี

ผู+รับสัมปทานผลิตได+ 
 
มาตรา ๕๗  ในการขายนํ้ามันดิบท่ีผลิตได+เพ่ือใช+ภายในราชอาณาจักร ให+ผู+รับ

สัมปทานขายในราคาดังต7อไปน้ี 
(๑) ในกรณีท่ียังไม7มีผู+รับสัมปทานส7งนํ้ามันดิบท่ีผลิตได+ออกนอกราชอาณาจักรเป1น

ประจํา ให+ขายไม7เกินราคานํ้ามันดิบท่ีสั่งซื้อจากต7างประเทศส7งถึงโรงกลั่นนํ้ามันภายในราชอาณาจักร 
(๒) ในกรณีที่มีผู+รับสัมปทานส7งนํ้ามันดิบท่ีผลิตได+ออกนอกราชอาณาจักรเป1นประจํา 

ให+ขายไม7เกินราคาเฉลี่ยท่ีได+รับจริงสําหรับนํ้ามันดิบท่ีผู+รับสัมปทานทุกรายส7งออกนอกราชอาณาจักร
ในเดือนปฏิทินท่ีแล+วมา ในการน้ีอธิบดีอาจให+ผู+รับสัมปทานส7งหลักฐานท่ีจําเป1นเก่ียวกับราคาท่ีได+รับ
จริง ณ จุดส7งออกด+วยก็ได+ 

(๓) ในกรณีที่นํ้ามันดิบท่ีผลิตได+ทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณถึงสิบเท7าข้ึนไป ของความ
ต+องการใช+ภายในราชอาณาจักร ให+ขายในราคาท่ีมีกําไรตามสมควร โดยคํานึงถึงข+อตกลงท่ีเทียบเคียง
กันได+ในประเทศผู+ผลิตนํ้ามันดิบรายใหญ7 

การกําหนดราคาตามมาตราน้ีให+คํานึงถึงความแตกต7างของคุณภาพ ค7าขนส7งและ
กรณีแวดล+อมท่ีเก่ียวข+องท้ังมวลด+วย 

 
มาตรา ๕๘  ในการขายกDาซธรรมชาติท่ีผลิตได+เพ่ือใช+ภายในราชอาณาจักร ให+ผู+รับ

สัมปทานขายในราคา ดังต7อไปน้ี 
(๑) ราคาท่ีตกลงกับคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี แต7ราคาท่ีตกลง

กันน้ันต+องไม7สูงกว7าราคาเฉลี่ยของกDาซธรรมชาติท่ีส7งออกนอกราชอาณาจักร  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความ
แตกต7างของคุณภาพและค7าขนส7งด+วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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(๒) ในกรณีท่ีกDาซธรรมชาติท่ีผลิตได+ท่ัวราชอาณาจักรมีปริมาณมากกว7าความ
ต+องการใช+ภายในราชอาณาจักร ให+ขายในราคาท่ีมีกําไรตามสมควร โดยคํานึงถึงกรณีแวดล+อมท่ี
เก่ียวข+องท้ังมวล และข+อตกลงท่ีเทียบเคียงกันได+ในประเทศผู+ผลิตกDาซธรรมชาติรายใหญ7 

 
มาตรา ๕๙๒๘  ก7อนส7งนํ้ามันดิบออกนอกราชอาณาจักรเว+นแต7การส7งออกเพ่ือการ

วิเคราะหGหรือการทดลอง ผู+รับสัมปทานต+องประกาศราคา เอฟ โอ บี ณ จุดท่ีส7งออก ตามชนิด ความ
ถ7วงจําเพาะและคุณภาพของนํ้ามันดิบน้ัน 

ราคาท่ีประกาศตามวรรคหน่ึงต+องกําหนดและเปลี่ยนแปลงเป1นคร้ังคราวตามวิธี
กําหนดคุณภาพท่ีทันสมัย  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงราคาประกาศของนํ้ามันดิบท่ีเทียบเคียงกันจากประเทศท่ี
อยู7ในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทย ท่ีต้ังทางภูมิศาสตรGของจุดท่ีส7งออกและจุดท่ีรับซื้อ รวมท้ัง
ช7องทางท่ีจําหน7ายได+ในตลาดและค7าขนส7งด+วย 

ในกรณีที่อธิบดีเห็นว7าราคาท่ีผู+รับสัมปทานประกาศไม7สอดคล+องกับเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไว+ตามวรรคสอง ให+อธิบดีแจ+งให+ผู+รับสัมปทานแก+ไขราคาประกาศให+เป1นไปตามเง่ือนไขดังกล7าว
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากผู+รับสัมปทานยังไม7แก+ไขหรือแก+ไขแล+วแต7ยังไม7สอดคล+องกับเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว+ตามวรรคสอง ให+อธิบดีมีอํานาจกําหนดราคาประกาศข้ึนใหม7แทนผู+รับสัมปทาน 

หากผู+รับสัมปทานเห็นว7าราคาท่ีอธิบดีประกาศตามวรรคสามไม7เป1นไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดตามวรรคสอง ผู+รับสัมปทานมีสิทธิร+องขอต7อศาลเพ่ือให+กําหนดราคาประกาศใหม7ได+ แต7ต+อง
ร+องขอภายในระยะเวลาหน่ึงเดือนนับแต7วันท่ีอธิบดีกําหนดราคาประกาศ และให+ศาลมีอํานาจกําหนด
ราคาประกาศได+ตามท่ีเห็นสมควร ถ+าผู+รับสัมปทานไม7ร+องขอต7อศาลภายในกําหนดเวลาดังกล7าว ให+
ถือว7าราคาประกาศเป1นไปตามท่ีอธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่มีการร+องขอต7อศาลตามวรรคสี่ ให+ราคาประกาศเป1นไปตามท่ีอธิบดีกําหนด
ไปพลางก7อนจนกว7าจะมีคําสั่งของศาลเป1นท่ีสุด 

 
มาตรา ๖๐  เม่ือรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร อาจสั่งให+ผู+ รับสัมปทานจัดหา

ป�โตรเลียมท่ีมีคุณภาพเหมาะสมเพ่ือให+มีปริมาณเพียงพอกับความต+องการใช+ภายในราชอาณาจักร
ตามราคาท่ีกําหนดในมาตรา ๕๗ ได+ โดยผู+รับสัมปทานต+องจัดหาป�โตรเลียมดังกล7าวตามอัตราส7วน
ของป�โตรเลียมท่ีตนผลิตได+ กับป�โตรเลียมท่ีผลิตได+ทั่วราชอาณาจักรในรอบหกเดือนท่ีแล+วมา 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีสั่งให+ผู+ รับสัมปทานเสียค7าภาคหลวงเป1นป�โตรเลียมสําหรับ
ป�โตรเลียมท่ีมิได+ส7งออกตามมาตรา ๘๓ และต7อมาได+มีการส7งป�โตรเลียมน้ันออกนอกราชอาณาจักร 
ในกรณีเช7นน้ี การสั่งให+ผู+รับสัมปทานจัดหาป�โตรเลียม ตามวรรคหน่ึงเพ่ือทดแทนป�โตรเลียมน้ันจะ
กระทํามิได+ 

ในการสั่งให+ผู+รับสัมปทานจัดหาป�โตรเลียมตามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีต+องแจ+งเป1น
หนังสือกําหนดเดือนเร่ิมต+นสําหรับการจัดหาป�โตรเลียมให+ผู+รับสัมปทานทราบล7วงหน+าไม7น+อยกว7าสาม
เดือน และจะกําหนดเดือนสิ้นสุดสําหรับการจัดหาป�โตรเลียมไว+ด+วยก็ได+ ในกรณีที่รัฐมนตรีมิได+กําหนด
เดือนสิ้นสุดดังกล7าว ให+รัฐมนตรีบอกเลิกการจัดหาป�โตรเลียมได+เม่ือแจ+งเป1นหนังสือให+ผู+รับสัมปทาน
ทราบล7วงหน+าไม7น+อยกว7าสามเดือน 

                                                 
๒๘ มาตรา ๕๙ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๖๑  ในกรณีท่ีมีความจําเป1นเก่ียวกับความปลอดภัยของประเทศหรือเพ่ือให+

มีป�โตรเลียมเพียงพอกับความต+องการใช+ภายในราชอาณาจักร ให+รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศห+ามส7ง
ป�โตรเลียมท่ีผู+รับสัมปทานผลิตได+ท้ังหมดหรือบางส7วนออกนอกราชอาณาจักร หรือห+ามส7งไป ณ ท่ีใด
เป1นการช่ัวคราวได+ 

ในกรณีท่ีมีการประกาศห+ามส7งป�โตรเลียมท่ีผู+ รับสัมปทานผลิตได+บางส7วน ให+
รัฐมนตรีห+ามผู+รับสัมปทานส7งป�โตรเลียมท่ีผลิตได+ออกตามอัตราส7วนของป�โตรเลียมท่ีตนผลิตได+กับ
ป�โตรเลียมท่ีผลิตได+ทั่วราชอาณาจักรในรอบหกเดือนท่ีแล+วมา 

การประกาศตามมาตราน้ีให+ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีมีการห+ามส7งป�โตรเลียมออกเพ่ือให+มีป�โตรเลียมเพียงพอกับ

ความต+องการใช+ภายในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๑ ถ+าผู+รับสัมปทานร+องขอ ให+รัฐมนตรีจัดให+มีผู+ซื้อ
ป�โตรเลียมท่ีห+ามส7งน้ันในราคาตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ แล+วแต7กรณี 

 
หมวด ๖ 

ประโยชนG สิทธิ และหน+าท่ีของผู+รับสัมปทาน 
   

 
มาตรา ๖๓  การให+สัมปทานตามพระราชบัญญัติน้ีไม7ตัดสิทธิการให+สัมปทานหรือ

การอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนเพ่ือให+ได+มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนใดเว+นแต7ป�โตรเลียม 
 
มาตรา ๖๔  ให+ผู+รับสัมปทานได+รับหลักประกันว7า 
(๑) รัฐจะไม7บังคับโอนทรัพยGสินและสิทธิในการประกอบกิจการป�โตรเลียมของผู+รับ

สัมปทานมาเป1นของรัฐ เว+นแต7เป1นการโอนตามข+อกําหนดในสัมปทาน 
(๒) รัฐจะไม7จํากัดการส7งป�โตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร เว+นแต7กรณีตามมาตรา 

๖๑ 
 
มาตรา ๖๕  เพ่ือประโยชนGในการประกอบกิจการป�โตรเลียม ให+คณะกรรมการมี

อํานาจอนุญาตให+ผู+รับสัมปทานถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได+เท7าท่ีจําเป1น  ท้ังน้ี แม+ว7าจะเกินกําหนดท่ีพึงจะ
มีได+ตามกฎหมายอ่ืน 

ผู+รับสัมปทานโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีได+มาตามวรรคหน่ึงได+เม่ือได+รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ 

การอนุญาตของคณะกรรมการตามมาตราน้ีให+อธิบดีแจ+งเป1นหนังสือให+ผู+ รับ
สัมปทานทราบ 

 
มาตรา ๖๖  ผู+รับสัมปทานมีสิทธิประกอบกิจการป�โตรเลียมในแปลงสํารวจและพ้ืนท่ี

ผลิตท่ีได+รับสัมปทาน แต7ในกรณีที่ที่ดินในแปลงสํารวจหรือพ้ืนท่ีผลิตท่ีผู+รับสัมปทานมีความจําเป1นต+อง
ใช+ในการประกอบกิจการป�โตรเลียม รวมท้ังท่ีดินนอกแปลงสํารวจหรือพ้ืนท่ีผลิตดังกล7าวท่ีผู+รับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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สัมปทานมีความจําเป1นต+องใช+ในการเก็บรักษาหรือขนส7งป�โตรเลียมเป1นท่ีดินท่ีบุคคลหรือส7วนราชการ
เป1นเจ+าของ มีสิทธิครอบครองหรือมีหน+าท่ีดูแลตามกฎหมาย ให+ผู+รับสัมปทานปฏิบัติดังต7อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีดินอันเป1นสาธารณสมบัติของแผ7นดินท่ีราษฎรมิได+ใช+ประโยชนGร7วมกัน 
ผู+รับสัมปทานมีสิทธิผ7านเข+าออกและใช+ในการก7อสร+างใด ๆ ได+โดยไม7ต+องขออนุญาตและไม7ต+องเสียค7า
ทดแทน 

(๒) ในกรณีท่ีดินท่ีส7วนราชการใดเป1นเจ+าของ มีสิทธิครอบครองหรือมีหน+าท่ีดูแล
ตามกฎหมาย ผู+รับสัมปทานต+องขออนุญาตต7อส7วนราชการน้ัน 

(๓) ในกรณีท่ีดินท่ีบุคคลใดเป1นเจ+าของ หรือมีสิทธิครอบครอง ผู+รับสัมปทานต+องทํา
ความตกลงกับบุคคลน้ัน 

 
มาตรา ๖๗  ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานมีความจําเป1นต+องเข+าไปในท่ีดินท่ีบุคคลใดเป1น

เจ+าของหรือมีสิทธิครอบครองเพ่ือสํารวจป�โตรเลียม ให+ขออนุญาตเจ+าของหรือผู+มีสิทธิครอบครองท่ีดิน
น้ันก7อน 

ถ+าเจ+าของหรือผู+มีสิทธิครอบครองท่ีดินตามวรรคหน่ึงไม7อนุญาต และพนักงาน
เจ+าหน+าท่ีเห็นว7ามีความจําเป1นต+องเข+าไปสํารวจป�โตรเลียมในท่ีดินน้ันและการไม7อนุญาตน้ันไม7มีเหตุ
อันสมควรเม่ือพนักงานเจ+าหน+าท่ีแจ+งให+เจ+าของหรือผู+มีสิทธิครอบครองท่ีดินน้ันทราบล7วงหน+าไม7น+อย
กว7าเจ็ดวันว7าจะเข+าไปสํารวจป�โตรเลียมในท่ีดินน้ันแล+ว ให+ผู+รับสัมปทานเข+าไปสํารวจป�โตรเลียมใน
ท่ีดินน้ันในความควบคุมดูแลของพนักงานเจ+าหน+าท่ีได+ 

ถ+าการเข+าไปในท่ีดินตามวรรคสองเป1นเหตุให+เกิดความเสียหาย เจ+าของผู+มีสิทธิ
ครอบครองหรือผู+ทรงสิทธิอ่ืนใดในท่ีดินน้ันมีสิทธิเรียกค7าเสียหายจากผู+รับสัมปทาน และถ+าไม7สามารถ
ตกลงกันถึงจํานวนค7าเสียหายได+ ให+มอบข+อพิพาทให+อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย โดยนําบทบัญญัติแห7ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งมาใช+บังคับ 

 
มาตรา ๖๘  เม่ือมีความจําเป1นท่ีจะต+องได+มาซึ่งอสังหาริมทรัพยGเพ่ือใช+ในกิจการ

ป�โตรเลียม ให+ดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายว7าด+วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยG 
 
มาตรา ๖๙  ภายใต+บังคับกฎหมายว7าด+วยคนเข+าเมืองเพียงเท7าท่ีกฎหมายน้ีมิได+

บัญญัติไว+เป1นอย7างอ่ืน ผู+รับสัมปทานและผู+รับจ+าง ซึ่งได+ทําสัญญาจ+างเหมาโดยตรงกับผู+รับสัมปทานมี
สิทธินําช7างฝ2มือและผู+เช่ียวชาญ รวมตลอดถึงคู7สมรสและบุตรท่ีอยู7ในอุปการะซึ่งเป1นคนต7างด+าวเข+ามา
ในราชอาณาจักรตามความจําเป1นในการประกอบกิจการป�โตรเลียมได+ตามจํานวนและระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังน้ี แม+ว7าจะเกินอัตราจํานวนคนเข+าเมืองและระยะเวลา
ตามท่ีบัญญัติไว+ในกฎหมายว7าด+วยคนเข+าเมือง 

ผู+รับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณGคําสั่งของคณะกรรมการต7อรัฐมนตรีได+ภายในสามสิบวัน
นับแต7วันได+รับคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให+เป1นท่ีสุด 

 
มาตรา ๗๐  ผู+รับสัมปทานและผู+รับจ+าง ซึ่งได+ทําสัญญาจ+างเหมาโดยตรงกับผู+รับ

สัมปทานมีสิทธินําเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช+ โครงก7อสร+าง ยานพาหนะ ส7วนประกอบ อุปกรณG
และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีใช+ในการประกอบกิจการป�โตรเลียมเข+ามาในราชอาณาจักรได+ โดยให+ได+รับยกเว+น
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การเสียอากรขาเข+าตามกฎหมายว7าด+วยพิกัดอัตราศุลกากรและภาษีการค+าตามประมวลรัษฎากร แต7
ของดังกล7าวต+องเป1นของท่ีคณะกรรมการมีคําสั่งเห็นชอบว7าจําเป1นในการประกอบกิจการป�โตรเลียม 

ผู+รับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณGคําสั่งของคณะกรรมการต7อรัฐมนตรีได+ภายในสามสิบวัน
นับแต7วันได+รับคําสั่ง 

 
มาตรา ๗๑  ในการประกอบกิจการป�โตรเลียม ให+ผู+รับสัมปทานได+รับยกเว+นการเสีย

ภาษีอากร และเงินท่ีราชการส7วนกลาง ราชการส7วนภูมิภาค และราชการส7วนท+องถ่ินเรียกเก็บทุกชนิด 
เว+นแต7 

(๑) ภาษีเงินได+ตามกฎหมายว7าด+วยภาษีเงินได+ป�โตรเลียม 
(๒) ค7าภาคหลวงไม+ ค7าบํารุงปWา และค7าธรรมเนียมตามกฎหมายว7าด+วยปWาไม+และ

กฎหมายว7าด+วยปWาสงวนแห7งชาติ 
(๓)๒๙ ค7าภาคหลวง ผลประโยชนGตอบแทนพิเศษ และค7าธรรมเนียมตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
(๔) ค7าธรรมเนียมเพ่ือตอบแทนบริการตามกฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๗๒  เพ่ือประโยชนGในการอนุรักษGป�โตรเลียมหรือการปฏิบัติงานป�โตรเลียมท่ี

ดี ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานหลายรายมีพ้ืนท่ีผลิตคาบเก่ียวกันในแหล7งสะสมป�โตรเลียมแหล7งเดียวกัน 
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให+ผู+รับสัมปทานดังกล7าวร7วมกันผลิตป�โตรเลียมได+ 

 
มาตรา ๗๓  ในการสํารวจหรือผลิตป�โตรเลียม ถ+าพบโบราณวัตถุ ซากดึกดําบรรพG 

หรือแร7ที่มีคุณค7าทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในด+านธรณีวิทยา ผู+รับสัมปทานต+องรายงานให+กรม
ทรัพยากรธรณีทราบภายในสามสิบวันนับแต7วันพบ 

 
มาตรา ๗๔  ในการประกอบกิจการป�โตรเลียมในทะเล ผู+ รับสัมปทานต+องไม7

ก7อให+เกิดผลกระทบกระเทือนโดยปราศจากเหตุอันสมควรต7อการเดินเรือ การเดินอากาศ การอนุรักษG
ทรัพยากรมีชีวิตในทะเล หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตรG และต+องไม7ทําการอันเป1นการกีดขวางต7อการ
วางสายเคเบิลหรือท7อใต+นํ้า หรือก7อให+เกิดความเสียหายแก7สายเคเบิลหรือท7อใต+นํ้า 

 
มาตรา ๗๕  ในการประกอบกิจการป�โตรเลียม ผู+ รับสัมปทานต+องปYองกันโดย

มาตรการอันเหมาะสมตามวิธีการปฏิบัติงานป�โตรเลียมท่ีดีเพ่ือมิให+ท่ีใดโสโครกด+วยนํ้ามัน โคลนหรือ
สิ่งอ่ืนใด 

ในกรณีที่ที่ใดเกิดความโสโครกด+วยนํ้ามัน โคลน หรือสิ่งอ่ืนใดเน่ืองจากการประกอบ
กิจการป�โตรเลียมโดยผู+รับสัมปทาน ผู+รับสัมปทานต+องบําบัดป3ดปYองความโสโครกน้ันโดยเร็วท่ีสุด 

 
มาตรา ๗๖๓๐  ผู+รับสัมปทานต+องรายงานผลการประกอบกิจการป�โตรเลียมต7อกร

มทรัพยากรธรณีตามหลักเกณฑG วิธีการ และระยะเวลาท่ีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด 
                                                 

๒๙ มาตรา ๗๑ (๓) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๓๐ มาตรา ๗๖ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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รายงานตามวรรคหน่ึงให+ถือเป1นความลับและมิให+เป�ดเผยจนกว7าจะพ+นหน่ึงป2 นับแต7
วันท่ีกรมทรัพยากรธรณีได+รับรายงานหรือพึงได+รับรายงานตามวรรคหน่ึง เว+นแต7 

(๑) เป1นการเป�ดเผยในการปฏิบัติราชการแก7ส7วนราชการหรือบุคคลซึ่งมีหน+าท่ีต+อง
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 

(๒) เป1นการนําข+อสนเทศจากรายงานน้ันไปใช+ในการเรียบเรียงและเผยแพร7รายงาน
หรือบันทึกทางวิทยาศาสตรG เทคนิคหรือสถิติ โดยได+รับอนุมัติจากอธิบดีแล+ว  ท้ังน้ี ต+องหลีกเลี่ยงการ
เป�ดเผยข+อสนเทศด+านพาณิชยGให+มากท่ีสุด หรือ 

(๓) ได+รับความยินยอมเป1นหนังสือจากผู+รับสัมปทานให+เป�ดเผยได+ แต7การให+หรือ
ไม7ให+ความยินยอมของผู+รับสัมปทานต+องกระทําโดยไม7ชักช+า 

ความในวรรคสองไม7ใช+บังคับแก7รายงานเก่ียวกับการผลิตป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีผลิตและ
รายงานเก่ียวกับพ้ืนท่ีที่ผู+รับสัมปทานได+คืนพ้ืนท่ีแล+วตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ 

 
มาตรา ๗๗  ผู+ รับสัมปทานต+องเสนองบบัญชีค7าใช+จ7ายในการประกอบกิจการ

ป�โตรเลียมต7อกรมทรัพยากรธรณีตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด 
 
มาตรา ๗๘  ผู+รับสัมปทานมีสิทธิเก็บรักษาเงินตราต7างประเทศและนําหรือส7งเงิน

ออกนอกราชอาณาจักรเป1นเงินตราต7างประเทศได+ เม่ือเงินน้ันเป1นเงินท่ีได+มาจากการประกอบกิจการ
ป�โตรเลียม 

 
มาตรา ๗๙  อธิบดีมีอํานาจอนุญาตให+ราชการส7วนกลาง ราชการส7วนภูมิภาคหรือ

ราชการส7วนท+องถ่ินใช+ประโยชนGจากนํ้าในหลุมเจาะใด ๆ ท่ีผู+รับสัมปทานไม7ต+องการใช+ในการประกอบ
กิจการป�โตรเลียม แต7ส7วนราชการน้ันต+องให+ค7าทดแทนท่ีเป1นธรรมสําหรับค7าวัสดุท่ีผู+รับสัมปทานยัง
สามารถนําไปใช+ประโยชนGอย7างอ่ืนให+แก7ผู+รับสัมปทาน 

 
มาตรา ๘๐  ในการประกอบกิจการป�โตรเลียม ไม7ว7าสิทธิสํารวจหรือผลิตป�โตรเลียม

ตามสัมปทานจะสิ้นอายุแล+วหรือไม7 ผู+รับสัมปทานต+องดําเนินการให+ถูกต+องตามหลักเทคนิคและ
วิธีการปฏิบัติงานป�โตรเลียมท่ีดี สําหรับการประกอบกิจการป�โตรเลียมและการอนุรักษGทรัพยากร
ป�โตรเลียม 

 
มาตรา ๘๑  ผู+รับสัมปทาน ตัวแทน และลูกจ+างของผู+รับสัมปทานมีหน+าท่ีอํานวย

ความสะดวกให+แก7พนักงานเจ+าหน+าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมวด ๗ 
ค7าภาคหลวง 

   
 

มาตรา ๘๒  ให+ผู+รับสัมปทานเสียค7าภาคหลวงสําหรับป�โตรเลียมท่ีขายหรือจําหน7าย 
แต7ไม7ต+องเสียค7าภาคหลวงสําหรับป�โตรเลียมดังต7อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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(๑)๓๑ (ยกเลิก) 
(๒) ป�โตรเลียมท่ีผลิตและใช+ไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักรเพ่ือการวิเคราะหG

ทดลอง สํารวจ ผลิต อนุรักษG เก็บรักษา และขนส7งป�โตรเลียม 
(๓) ป�โตรเลียมท่ีส7งออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือการวิเคราะหGและทดลอง 
(๔) กDาซธรรมชาติท่ีโอนโดยไม7มีค7าตอบแทนให+แก7ผู+รับสัมปทานรายอ่ืน เพ่ือการ

อนุรักษGทรัพยากรป�โตรเลียมเม่ือได+รับอนุมัติจากอธิบดี 
(๕) กDาซธรรมชาติที่จําเป1นต+องเผาท้ิงระหว7างการผลิตป�โตรเลียม 
กรณีตาม (๒) ถึง (๕) ให+เป1นไปตามหลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมทรัพยากร

ธรณีกําหนด 
 
มาตรา ๘๓  ให+ผู+รับสัมปทานเสียค7าภาคหลวงเป1นตัวเงิน แต7รัฐมนตรีอาจสั่งให+ผู+รับ

สัมปทานเสียค7าภาคหลวงเป1นป�โตรเลียมแทนท้ังหมดหรือบางส7วนตามประเภทและชนิดของ
ป�โตรเลียมท่ีต+องเสียค7าภาคหลวงน้ันได+ 

ในการสั่งตามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีต+องแจ+งเป1นหนังสือกําหนดว7าจะให+ผู+รับสัมปทาน
เสียค7าภาคหลวงเป1นป�โตรเลียมสําหรับป�โตรเลียมท่ีส7งออกหรือป�โตรเลียมท่ีมิได+ส7งออกหรือท้ังสอง
อย7าง และกําหนดเดือนเร่ิมต+นสําหรับการเสียค7าภาคหลวงเป1นป�โตรเลียมให+ผู+รับสัมปทานทราบ
ล7วงหน+าไม7น+อยกว7าหกเดือน และจะกําหนดเดือนสิ้นสุดสําหรับการเสียค7าภาคหลวงเป1นป�โตรเลียมไว+
ด+วยก็ได+ ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมิได+กําหนดเดือนสิ้นสุดดังกล7าว ให+รัฐมนตรีบอกเลิกรับชําระค7าภาคหลวง
เป1นป�โตรเลียมได+เม่ือแจ+งเป1นหนังสือให+ผู+รับสัมปทานทราบล7วงหน+าไม7น+อยกว7าหกเดือน 

 
มาตรา ๘๔๓๒  ภายใต+บังคับมาตรา ๙๙ มาตรา ๙๙ ทวิ และมาตรา๙๙ ตรี ให+ผู+รับ

สัมปทานเสียค7าภาคหลวงสําหรับป�โตรเลียมท่ีผู+รับสัมปทานผลิตได+ในแต7ละแปลงสํารวจ ดังต7อไปน้ี 
(๑) ในกรณีที่เสียเป1นตัวเงิน ให+ผู+รับสัมปทานเสียค7าภาคหลวงตามมูลค7าป�โตรเลียมท่ี

ขายหรือจําหน7ายได+ในเดือนน้ัน ในอัตราท่ีกําหนดในบัญชีอัตราค7าภาคหลวงท+ายพระราชบัญญัติน้ี 
หรือ 

(๒) ในกรณีที่เสียเป1นป�โตรเลียม ให+เสียเป1นปริมาณป�โตรเลียมท่ีคํานวณเป1นมูลค7าได+
เท7ากับจํานวนค7าภาคหลวงท่ีพึงเสียเป1นตัวเงินตาม (๑)  ท้ังน้ี โดยให+คํานวณป�โตรเลียมท่ีเสียเป1น
ค7าภาคหลวงรวมเป1นป�โตรเลียมท่ีขายหรือจําหน7วยด+วย 

มูลค7าป�โตรเลียมท่ีขายหรือจําหน7ายได+ในเดือนน้ันตาม (๑) หมายถึงมูลค7าป�โตรเลียม
ท้ังสิ้นท่ีผู+รับสัมปทานขายหรือจําหน7ายป�โตรเลียมทุกชนิดในรอบเดือน 

สําหรับป�โตรเลียมท่ีผลิตได+จากพ้ืนท่ีผลิตในแปลงสํารวจท่ีกรมทรัพยากรธรณี
กําหนดว7าเป1นแปลงสํารวจในทะเลท่ีมีนํ้าลึกเกินสองร+อยเมตร ให+ผู+รับสัมปทานเสียค7าภาคหลวงเป1น
จํานวนร+อยละเจ็ดสิบของจํานวนค7าภาคหลวงท่ีต+องเสียตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๘๕  ในการคํานวณมูลค7าป�โตรเลียมสําหรับเสียค7าภาคหลวงให+เป1นไปตาม

หลักเกณฑGดังต7อไปน้ี 
                                                 

๓๑ มาตรา ๘๒ (๑) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๓๒ มาตรา ๘๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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(๑) สําหรับปริมาณ ให+ถือเอาปริมาณป�โตรเลียมท่ีมีอุณหภูมิ ๖๐ องศาฟาเรนไฮทG 
และความดัน ๑๔.๗ ปอนดGต7อหน่ึงตารางน้ิวเป1นเกณฑG 

(๒) สําหรับราคา ให+ถือราคาดังต7อไปน้ี 
(ก) นํ้ามันดิบท่ีส7งออก ให+ถือราคาประกาศ 
(ข) นํ้ามันดิบท่ีส7งชําระเป1นค7าภาคหลวงสําหรับนํ้ามันดิบท่ีมิได+ส7งออกให+ถือ

ราคาตลาด 
(ค) นํ้ามันดิบท่ีส7งชําระเป1นค7าภาคหลวงสําหรับนํ้ามันดิบท่ีส7งออก ให+ถือราคา

มาตรฐานตามกฎหมายว7าด+วยภาษีเงินได+ป�โตรเลียม 
(ง) ป�โตรเลียมท่ีส7งชําระเป1นค7าภาคหลวงเฉพาะส7วนท่ีมิใช7นํ้ามันดิบ ให+ถือราคา

ตลาด 
(จ)๓๓ ป�โตรเลียมนอกจาก (ก) ถึง (ง) ให+ถือราคาท่ีขายได+จริงในกรณีท่ีมีการขาย 

และให+ถือราคาตลาดในกรณีที่มีการจําหน7าย 
ท้ังน้ี ให+คิดมูลค7าป�โตรเลียม ณ สถานท่ีขายหรือจําหน7ายในราชอาณาจักรท่ีอธิบดี

และผู+รับสัมปทานจะได+ตกลงกัน แต7สําหรับนํ้ามันดิบท่ีส7งออก ให+คิดมูลค7า ณ สถานท่ีส7งออก และใน
กรณีที่สถานท่ีขายหรือจําหน7ายป�โตรเลียมตาม (จ) แตกต7างไปจากสถานท่ีขายหรือจําหน7ายท่ีได+ตกลง
กัน ให+ปรับปรุงราคาโดยคํานึงถึงความแตกต7างของค7าขนส7งระหว7างสถานท่ีขายหรือจําหน7ายน้ันกับ
สถานท่ีขายหรือจําหน7ายท่ีได+ตกลงกันแล+วด+วย 

 
มาตรา ๘๖  เพ่ือประโยชนGในการคํานวณมูลค7าป�โตรเลียมตามมาตรา ๘๕ ถ+า

จําเป1นต+องคํานวณเงินตราต7างประเทศเป1นเงินตราไทย ให+คํานวณตามหลักเกณฑGดังต7อไปน้ี 
(๑) ในกรณีราคาประกาศ ให+คํานวณเงินตราต7างประเทศเป1นเงินตราไทยตามอัตรา

แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือนท่ีมีการชําระค7าภาคหลวงตามมาตรา ๘๗โดยคิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันท่ีธนาคารพาณิชยGรับซื้อเงินตราต7างประเทศท่ีธนาคารแห7งประเทศ
ไทยได+คํานวณไว+ 

(๒) ในกรณีอ่ืน ให+คํานวณเงินตราต7างประเทศหรือสิทธิเรียกร+องท่ีมีมูลค7าเป1น
เงินตราต7างประเทศท่ีได+รับตามอัตราแลกเปลี่ยนท่ีได+ขายเงินตราต7างประเทศน้ัน ถ+ามิได+มีการขาย
เงินตราต7างประเทศ ให+คํานวณเงินตราต7างประเทศหรือสิทธิเรียกร+องน้ันตามอัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยในรอบระยะเวลาหน่ึงเดือนก7อนเดือนท่ีได+รับ โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันท่ี
ธนาคารพาณิชยGรับซื้อเงินตราต7างประเทศท่ีธนาคารแห7งประเทศไทยได+คํานวณไว+ 

 
มาตรา ๘๗๓๔  ในกรณีท่ีให+เสียค7าภาคหลวงเป1นตัวเงิน ให+ผู+รับสัมปทานชําระเป1น

รายเดือนปฏิทิน 
ค7าภาคหลวงสําหรับป�โตรเลียมท่ีขายหรือจําหน7ายในเดือนใด ให+ถือเป1นค7าภาคหลวง

สําหรับเดือนน้ัน และให+ผู+รับสัมปทานชําระต7อพนักงานเจ+าหน+าท่ีภายในเดือนถัดไป ณ สถานท่ีท่ี
อธิบดีกําหนด พร+อมท้ังย่ืนแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวงตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยแสดงรายการ
ครบถ+วนตามแบบน้ัน และย่ืนเอกสารประกอบตามท่ีอธิบดีกําหนดด+วย 
                                                 

๓๓ มาตรา ๘๕ (๒) (จ) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๓๔ มาตรา ๘๗ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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ผู+รับสัมปทานจะย่ืนคําขอชําระค7าภาคหลวงเป1นเงินตราต7างประเทศสกุลใดก็ได+ เม่ือ
รัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร จะอนุมัติให+ชําระเป1นเงินตราต7างประเทศสกุลน้ัน ตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีกําหนดก็ได+ 

 
มาตรา ๘๘๓๕  ในกรณีท่ีมีการส7งนํ้ามันดิบหรือผลิตภัณฑGท่ีกลั่นจากนํ้ามันดิบท่ีผู+รับ

สัมปทานขายหรือจําหน7ายในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักรโดยผู+รับสัมปทานมิได+เสีย
ค7าภาคหลวงสําหรับนํ้ามันดิบท่ีส7งออกตามราคาประกาศท่ีกําหนดไว+ในมาตรา ๘๕ (๒) (ก) ให+ผู+รับ
สัมปทานหรือผู+ท่ีทําการส7งออกเสียค7าภาคหลวงสําหรับนํ้ามันดิบท่ีส7งออกนอกราชอาณาจักร หรือ
สําหรับนํ้ามันดิบส7วนท่ีกลั่นเป1นผลิตภัณฑGส7งออกนอกราชอาณาจักรเป1นจํานวนเท7ากับความแตกต7าง
ระหว7างค7าภาคหลวงท่ีรัฐพึงได+รับจากผู+รับสัมปทาน ถ+าผู+รับสัมปทานเป1นผู+ส7งนํ้ามันดิบดังกล7าวออก
เอง ณ เวลาท่ีมีการส7งออก กับค7าภาคหลวงท่ีรัฐได+รับจากผู+รับสัมปทานเม่ือผู+รับสัมปทานขายหรือ
จําหน7ายนํ้ามันดิบภายในราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๘๙๓๖  การเก็บค7าภาคหลวงตามมาตรา ๘๘ มีหลักเกณฑGและเง่ือนไข 

ดังต7อไปน้ี 
(๑) ปริมาณนํ้ามันดิบท่ีส7งออกในรอบเดือน ได+แก7 

(ก) ในกรณีที่การส7งออกเป1นนํ้ามันดิบ คือ ปริมาณนํ้ามันดิบท่ีผู+รับสัมปทานหรือ
ผู+ที่ทําการส7งออก ได+ส7งออกท้ังสิ้นในรอบเดือน 

(ข) ในกรณีท่ีการส7งออกเป1นผลิตภัณฑGท่ีกลั่นจากนํ้ามันดิบคือปริมาณนํ้ามันดิบ
ท่ีใช+กลั่นเพ่ือให+ได+มาซึ่งผลิตภัณฑGตามปริมาณท่ีมีการส7งออกในรอบเดือน ปริมาณนํ้ามันดิบดังกล7าวให+
คํานวณด+วยการนําปริมาณนํ้ามันดิบท่ีใช+ในการกลั่นผลิตภัณฑGชนิดท่ีส7งออกในรอบเดือนเฉพาะส7วนท่ี
ผู+รับสัมปทานได+ขายหรือจําหน7ายในราชอาณาจักรคูณด+วย “อัตรามาตรฐานร+อยละ” ของปริมาณ
ผลิตภัณฑGชนิดท่ีส7งออกท่ีจะพึงได+มาจากการกลั่นนํ้ามันดิบท่ีใช+กลั่นน้ัน คูณด+วยปริมาณผลิตภัณฑGท่ีมี
การส7งออกนอกราชอาณาจักรในรอบเดือนน้ันและหารด+วยปริมาณผลิตภัณฑGชนิดท่ีส7งออกซึ่งกลั่นได+
ท้ังสิ้นในรอบเดือน 

“อัตรามาตรฐานร+อยละ” ของผลิตภัณฑGชนิดท่ีส7งออกท่ีจะได+มาจากการกลั่น
นํ้ามันดิบ ให+คํานวณตามชนิดของนํ้ามันดิบท่ีใช+กลั่น วิธีการกลั่นและเง่ือนไขทางเทคนิคอ่ืน ตามท่ีกรม
ทรัพยากรธรณีกําหนด 

(๒) ราคาประกาศท่ีใช+สําหรับคํานวณค7าภาคหลวงสําหรับนํ้ามันดิบท่ีส7งออกได+แก7 
ราคาประกาศ ณ เวลาท่ีมีการส7งออก ในกรณีที่ไม7มีราคาประกาศ ให+ใช+ราคาประกาศสําหรับนํ้ามันดิบ
ท่ีมีคุณภาพอย7างเดียวกันหรือคล+ายกันของผู+รับสัมปทานรายอ่ืน และในกรณีท่ีไม7มีราคาประกาศ
ดังกล7าว ให+อธิบดีกําหนดราคาประกาศโดยคํานึงถึงสภาพการณGตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๙ วรรคสอง 

(๓) วิธีการคํานวณความแตกต7างของค7าภาคหลวงตามมาตรา ๘๘ ให+เป1นไปตาม
หลักเกณฑGที่กําหนดในกฎกะทรวง 

(๔) หลักเกณฑGและเง่ือนไขอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในมาตราน้ี ให+เป1นไปตาม
บทบัญญัติในหมวดน้ี 
                                                 

๓๕ มาตรา ๘๘ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๓๖ มาตรา ๘๙ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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มาตรา ๙๐๓๗  ในกรณีท่ีให+เสียค7าภาคหลวงเป1นป�โตรเลียม ให+ผู+รับสัมปทานชําระ

เป1นรายเดือนตามมาตรา ๘๗ วรรคหน่ึง และให+ชําระต7อพนักงานเจ+าหน+าท่ีภายในเวลาและตาม
วิธีการท่ีอธิบดีกําหนด ณ สถานท่ีตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง พร+อมกับย่ืนแบบแสดงรายการเสีย
ค7าภาคหลวงตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยแสดงรายการครบถ+วนตามแบบน้ันและย่ืนเอกสารประกอบ
ตามท่ีอธิบดีกําหนดด+วย 

ในกรณีท่ีให+ผู+ รับสัมปทานส7งชําระค7าภาคหลวงเป1นป�โตรเลียม ณ สถานท่ีอ่ืน
นอกจากสถานท่ีที่อธิบดีและผู+รับสัมปทานตกลงกันตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง ผู+รับสัมปทานไม7จําต+อง
เสียค7าขนส7งเกินจํานวนท่ีพึงต+องเสีย 

 
มาตรา ๙๑  อธิบดีมีอํานาจประเมินค7าภาคหลวงและเงินเพ่ิมตามพระราชบัญญัติน้ี 

เม่ือ 
(๑) ผู+รับสัมปทานมิได+ย่ืนแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวงภายในเวลาท่ีกําหนด 
(๒) ผู+ รับสัมปทานย่ืนแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวงไว+ไม7 ถูกต+องหรือมี

ข+อผิดพลาดทําให+จํานวนค7าภาคหลวงท่ีต+องเสียคลาดเคลื่อนไป 
(๓) ผู+รับสัมปทานไม7ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของอธิบดีหรือไม7ตอบคําถามของ

พนักงานเจ+าหน+าท่ีผู+มีอํานาจตรวจสอบค7าภาคหลวงโดยไม7มีเหตุอันสมควร หรือไม7สามารถแสดง
หลักฐานในการคํานวณค7าภาคหลวง 

 
มาตรา ๙๒  เพ่ือประโยชนGในการดําเนินการตามมาตรา ๙๑ อธิบดีมีอํานาจ 
(๑) จัดทํารายการลงในแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวงท่ีเห็นว7าถูกต+องเม่ือมิได+มี

การย่ืนแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวง 
(๒) แก+ไขเพ่ิมเติมรายการในแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวงหรือในเอกสารท่ีย่ืน

ประกอบแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวงเพ่ือให+ถูกต+อง 
(๓) กําหนดมูลค7าของป�โตรเลียมตามราคาตลาดในเม่ือมีการจําหน7ายหรือมีการขาย

โดยมีค7าตอบแทนตํ่ากว7าราคาตลาดโดยไม7มีเหตุอันสมควร 
(๔) กําหนดจํานวนค7าภาคหลวงตามท่ีรู+เห็นหรือพิจารณาว7าถูกต+องเม่ือมีกรณีตาม

มาตรา ๙๑ (๓) 
 
มาตรา ๙๓  ให+การดําเนินการตามมาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ อธิบดีมีอํานาจ 
(๑) ออกหนังสือเรียกผู+รับสัมปทานหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข+องมาให+ถ+อยคํา 
(๒) ออกคําสั่งให+ผู+รับสัมปทานหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข+องตอบคําถามเป1นหนังสือส7ง

บัญชี หลักฐาน รายงาน หรือเอกสารอ่ืนอันควรแก7กรณีมาตรวจสอบไต7สวน 
ท้ังน้ี ต+องให+เวลาแก7ผู+รับหนังสือหรือคําสั่งไม7น+อยกว7าเจ็ดวันนับแต7วันได+รับหนังสือ

หรือคําสั่งน้ัน 
 

                                                 
๓๗ มาตรา ๙๐ วรรคหน่ึง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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มาตรา ๙๔๓๘  เม่ืออธิบดีได+ประเมินค7าภาคหลวงแล+ว ให+แจ+งผลการประเมินเป1น
หนังสือไปยังผู+รับสัมปทาน พร+อมกับกําหนดเวลาให+ผู+รับสัมปทานชําระค7าภาคหลวงตามท่ีประเมิน
ภายในสามสิบวันนับแต7วันท่ีได+รับแจ+งการประเมินของอธิบดี 

ถ+าผู+รับสัมปทานไม7พอใจในผลการประเมินของอธิบดี ให+ผู+รับสัมปทานมีสิทธิร+องขอ
ต7อศาลเพ่ือให+กําหนดค7าภาคหลวงใหม7ได+ แต7ต+องร+องขอภายในระยะเวลาไม7เกินหกเดือนนับแต7วันท่ี
ได+รับแจ+งผลการประเมินและให+ศาลมีอํานาจกําหนดค7าภาคหลวงได+ตามท่ีเห็นสมควร ถ+าผู+รับ
สัมปทานไม7ร+องขอต7อศาลภายในกําหนดเวลาดังกล7าว ให+ถือว7าค7าภาคหลวงเป1นไปตามการประเมิน
ของอธิบดี 

การร+องขอต7อศาลตามวรรคสองไม7เป1นเหตุทุเลาการชําระค7าภาคหลวง และเพ่ือ
ประโยชนGในการชําระค7าภาคหลวงในระหว7างการพิจารณาคดีของศาล ให+จํานวนค7าภาคหลวงเป1นไป
ตามท่ีอธิบดีประเมินตามมาตรา ๙๑ หรือตามท่ีอธิบดีกําหนดตามมาตรา ๙๒ 
 

มาตรา ๙๕  การประเมินของอธิบดีให+กระทําได+ภายในกําหนดเวลาดังต7อไปน้ี 
(๑) ห+าป2นับแต7วันสุดท+ายแห7งกําหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวงใน

กรณีที่ผู+รับสัมปทานย่ืนแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวงภายในเวลาท่ีกําหนด 
(๒) ห+าป2นับแต7วันท่ีผู+รับสัมปทานย่ืนแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวงในกรณีท่ี

ผู+รับสัมปทานย่ืนแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวงเม่ือพ+นเวลาท่ีกําหนด แต7ต+องไม7เกินสิบป2นับแต7
วันสุดท+ายแห7งกําหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวง 

(๓) สิบป2นับแต7วันสุดท+ายแห7งกําหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวงใน
กรณีท่ีผู+รับสัมปทานมิได+ย่ืนแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวง หรือย่ืนแบบแสดงรายการเสีย
ค7าภาคหลวงท่ีต+องชําระขาดไปเกินร+อยละย่ีสิบห+าของค7าภาคหลวงท่ีต+องเสีย 

 
มาตรา ๙๖  ถ+าผู+รับสัมปทานมิได+ชําระค7าภาคหลวงภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 

๘๗ หรือชําระค7าภาคหลวงขาดจากจํานวนท่ีควรต+องเสีย ให+เสียเงินเพ่ิมอีกร+อยละสองต7อเดือนหรือ
เศษของเดือนของค7าภาคหลวงท่ีต+องชําระหรือชําระขาด แล+วแต7กรณี 

การคํานวณเงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงมิให+คิดทบต+น และให+เร่ิมนับแต7วันสิ้นสุดแห7ง
กําหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเสียค7าภาคหลวงจนถึงวันท่ีชําระ 

เงินเพ่ิมตามมาตราน้ีมิให+เกินจํานวนค7าภาคหลวงท่ีต+องชําระหรือชําระขาด แล+วแต7
กรณี 

 
มาตรา ๙๗  ถ+าผู+รับสัมปทานมิได+ชําระค7าภาคหลวงเป1นป�โตรเลียมภายในเวลาท่ี

อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๙๐ หรือชําระค7าภาคหลวงเป1นป�โตรเลียมขาดจากจํานวนท่ีต+องเสีย ผู+รับ
สัมปทานต+องชําระค7าภาคหลวงเป1นป�โตรเลียมจนครบจํานวน และให+เสียเงินเพ่ิมอีกร+อยละสองต7อ
เดือนหรือเศษของเดือนของมูลค7าป�โตรเลียมท่ีต+องชําระเป1นค7าภาคหลวงหรือท่ีชําระขาด แล+วแต7กรณี 

การคํานวณมูลค7าของป�โตรเลียมตามวรรคหน่ึงให+ถือราคาตลาดในเวลาท่ีต+องเสีย
ค7าภาคหลวง และให+นํามาตรา ๙๖ วรรคสองและวรรคสามมาใช+บังคับ 

                                                 
๓๘ มาตรา ๙๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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มาตรา ๙๘  เงินเพ่ิมอาจงดหรือลดลงได+ตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๙  เ พ่ือให+ เหมาะสมกับเหตุการณGหรือภาวะการผลิตป�โตรเลียม

ค7าภาคหลวงตามพระราชบัญญัติน้ีอาจลดลงเป1นการช่ัวคราวได+ไม7เกินร+อยละสามสิบตามหลักเกณฑG
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๙ ทวิ๓๙  เพ่ือส7งเสริมและเร7งรัดให+มีการสํารวจและ/หรือพัฒนาแหล7ง

ป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีบางพ้ืนท่ีภายในแปลงสํารวจหรือในพ้ืนท่ีผลิตของผู+รับสัมปทาน ท่ีมีสภาพทาง
ธรณีวิทยาไม7เอ้ืออํานวยและไม7อยู7ในแผนการสํารวจหรือแผนการผลิตของผู+รับสัมปทาน ให+รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจลดหย7อนค7าภาคหลวงให+แก7ผู+รับสัมปทานโดยทําความตก
ลงกับผู+รับสัมปทานเพ่ือให+ผู+รับสัมปทานทําการสํารวจและ/หรือพัฒนาพ้ืนท่ีดังกล7าว ตามแผนซึ่งกรม
ทรัพยากรธรณีจะได+กําหนดข้ึนตามท่ีจะได+ตกลงกัน 

ในการให+คําแนะนําต7อรัฐมนตรีเพ่ือลดหย7อนค7าภาคหลวงตามวรรคหน่ึง ให+
คณะกรรมการคํานึงถึงสภาพทางธรณีวิทยาและศักยภาพทางป�โตรเลียมของพ้ืนท่ีดังกล7าว สถิติ
ค7าใช+จ7ายในการสํารวจและผลิตป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพทางธรณีวิทยาคล+ายคลึงกันความต+องการ
ผลิตภัณฑGป�โตรเลียมภายในประเทศ แนวโน+มการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑGป�โตรเลียมในตลาด 
และผลได+ผลเสียอ่ืน ๆ ของประเทศท่ีจะได+รับจากการเร7งรัดให+มีการสํารวจและพัฒนาแหล7ง
ป�โตรเลียม 

ค7าภาคหลวงท่ีจะลดหย7อนตามมาตราน้ี จะต+องเป1นค7าภาคหลวงท่ีเกิดจากกิจการ
ป�โตรเลียมท่ีผู+รับสัมปทานดําเนินการอยู7แล+วในแปลงสํารวจหรือพ้ืนท่ีผลิตน้ัน หรือเป1นค7าภาคหลวงท่ี
จะเกิดข้ึนจากการผลิตป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีท่ีกรมทรัพยากรธรณีกําหนดไว+ในแผน และการลดหย7อน
ดังกล7าวจะต+องไม7เกินร+อยละสามสิบของจํานวนค7าภาคหลวงท่ีผู+รับสัมปทานพึงต+องเสียสําหรับ
ป�โตรเลียมท้ังหมดท่ีผลิตได+ในแปลงสํารวจและพ้ืนท่ีผลิตท่ีอยู7ในแปลงสํารวจน้ัน หรือไม7เกินร+อยละ
สามสิบของจํานวนค7าภาคหลวงท่ีจะเกิดจากการผลิตป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีท่ีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด 
แล+วแต7กรณี โดยระยะเวลาท่ีได+รับลดหย7อนจะต+องไม7เกินสี่ป2นับแต7วันท่ีได+ทําความตกลงหรือนับแต7
วันท่ีอธิบดีได+ให+ความเห็นชอบในการกําหนดพ้ืนท่ีผลิตตามมาตรา ๔๒ สําหรับพ้ืนท่ีผลิตแต7ละแห7งท่ี
อยู7ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดในแผนของกรมทรัพยากรธรณี แล+วแต7กรณี และในความตกลงกับผู+รับสัมปทาน
ดังกล7าว จะมีเง่ือนไขหรือมีข+อกําหนดอย7างใด ๆ ตามควรแก7กรณีก็ได+ 

 
มาตรา ๙๙ ตรี๔๐  ในพ้ืนท่ีท่ีสภาพทางธรณีวิทยาบ7งช้ีว7าการผลิตป�โตรเลียมในพ้ืนท่ี

น้ันจําเป1นต+องใช+ค7าใช+จ7ายสูงมาก รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจให+สัมปทานสําหรับ
พ้ืนท่ีดังกล7าวโดยลดหย7อนค7าภาคหลวงสําหรับป�โตรเลียมท่ีเร่ิมผลิตข้ึนมาจากพ้ืนท่ีน้ันตามจํานวน
ป�โตรเลียมท่ีจะกําหนดไว+ในสัมปทานก็ได+ แต7พ้ืนท่ีท่ีกําหนดให+สัมปทานดังกล7าวจะต+องมีขนาดไม7เกิน
สองร+อยตารางกิโลเมตรและค7าภาคหลวงท่ีจะลดหย7อนต+องไม7เกินกว7าร+อยละสามสิบของจํานวน
                                                 

๓๙ มาตรา ๙๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๔๐ มาตรา ๙๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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ค7าภาคหลวงท่ีจะพึงเสียโดยระยะเวลาท่ีผู+รับสัมปทานมีสิทธิได+รับลดหย7อนค7าภาคหลวงจะต+องไม7เกิน
สามป2นับแต7วันท่ีอธิบดีได+ให+ความเห็นชอบในการกําหนดพ้ืนท่ีผลิตตามมาตรา ๔๒ สําหรับพ้ืนท่ีผลิต
แต7ละแห7ง 

ในการให+คําแนะนําของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให+นําหลักเกณฑGตามมาตรา 
๙๙ ทวิ วรรคสอง มาใช+บังคับ และในการให+สัมปทานตามมาตราน้ีมิให+นับรวมเป1นจํานวนแปลง
สํารวจหรือเป1นพ้ืนท่ีของแปลงสํารวจตามข+อจํากัดของการให+สัมปทานตามมาตรา ๒๘ 

การเป�ดให+สัมปทานตามวรรคหน่ึง ให+กรมทรัพยากรธรณีกําหนดข+อผูกพันในด+าน
ปริมาณเงินและ/หรือปริมาณงานข้ันตํ่าสําหรับการสํารวจป�โตรเลียม ท่ีผู+ขอสัมปทานจะต+องปฏิบัติ
หากได+รับสัมปทานจากรัฐบาล โดยได+รับการลดหย7อนค7าภาคหลวงตามมาตราน้ี 

 
มาตรา ๑๐๐๔๑  ในการเก็บค7าภาคหลวงจากบุคคลตามมาตรา ๘๘ จากบุคคลอ่ืนซึ่ง

มิใช7ผู+รับสัมปทาน รัฐมนตรีจะมอบให+กรมสรรพสามิตเก็บแทนกรมทรัพยากรธรณีก็ได+ 
 

หมวด ๗ ทวิ 
ผลประโยชนGตอบแทนพิเศษ๔๒ 

   
 

มาตรา ๑๐๐ ทวิ  ในหมวดน้ี 
“รายได+ป�โตรเลียม” หมายความว7า รายได+ของผู+รับสัมปทานท่ีเกิดจากแปลงสํารวจ

แต7ละแปลง  ท้ังน้ี เฉพาะรายได+ตามรายการท่ีกําหนดในมาตรา ๑๐๐ ตรี (๑) 
“รายจ7ายป�โตรเลียมท่ีเป1นทุน” หมายความว7า รายจ7ายท่ีเป1นทุนท่ีผู+รับสัมปทานได+

ใช+จ7ายลงทุนไปในการประกอบกิจการป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแต7ละแปลงตามหลักเกณฑGท่ีกําหนด
ในมาตรา ๑๐๐ ตรี (๒) 

“รายจ7ายป�โตรเลียมตามปกติและจําเป1น” หมายความว7า รายจ7ายตามปกติและ
จําเป1นท่ีผู+รับสัมปทานได+ใช+จ7ายไปในการประกอบกิจการป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแต7ละแปลง ตาม
หลักเกณฑGที่กําหนดในมาตรา ๑๐๐ ตรี (๓) แต7ไม7รวมถึงค7าชดเชยรายจ7ายท่ีเป1นทุนและเงินท่ีได+ชําระ
เป1นผลประโยชนGตอบแทนพิเศษ ถ+ามี 

“ค7าลดหย7อนพิเศษ” หมายความว7า จํานวนเงินลดหย7อนท่ีรัฐบาลกําหนดตาม
มาตรา ๑๐๐ ตรี (๔) สําหรับแปลงสํารวจแต7ละแปลง” 

 
มาตรา ๑๐๐ ตรี  รายได+ป�โตรเลียม รายจ7ายป�โตรเลียมท่ีเป1นทุน รายจ7ายป�โตรเลียม

ตามปกติและจําเป1น และค7าลดหย7อนพิเศษในหมวดน้ี ให+เป1นไปตามหลักเกณฑGและเง่ือนไข 
ดังต7อไปน้ี 

(๑) รายได+ป�โตรเลียม หมายความเฉพาะจํานวนรวมของรายได+ตามรายการ 
ดังต7อไปน้ี 
                                                 

๔๑ มาตรา ๑๐๐ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๔๒ หมวด ๗ ทวิ ผลประโยชนGตอบแทนพิเศษ มาตรา ๑๐๐ ทวิ ถึงมาตรา ๑๐๐ อัฏฐ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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(ก) ยอดเงินได+จากการขายป�โตรเลียม 
(ข) มูลค7าของป�โตรเลียมท่ีจําหน7าย 
(ค) มูลค7าของป�โตรเลียมท่ีส7งชําระเป1นค7าภาคหลวง 
(ง) ยอดเงินได+เน่ืองจากการโอนทรัพยGสินหรือสิทธิใด ๆ อันเก่ียวกับกิจการ

ป�โตรเลียม 
มูลค7าของป�โตรเลียมตาม (ข) และ (ค) ให+คํานวณตามมาตรา ๘๕ และในกรณีท่ีมี

การโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๘ ยอดเงินได+เน่ืองจากการโอนทรัพยGสินหรือสิทธิใด ๆ ตาม (ง) ต+องไม7
ตํ่ากว7ามูลค7าตามบัญชีคร้ังสุดท+ายของบริษัทผู+โอนในวันท่ีการโอนมีผล 

(๒) รายจ7ายป�โตรเลียมท่ีเป1นทุน ได+แก7 รายจ7ายท่ีเป1นทุนตามกฎหมายว7าด+วยภาษี
เงินได+ป�โตรเลียม 

(๓) รายจ7ายป�โตรเลียมตามปกติและจําเป1น ได+แก7 รายจ7ายตามปกติและจําเป1นตาม
กฎหมายว7าด+วยภาษีเงินได+ป�โตรเลียม แต7ไม7รวมถึงค7าชดเชยรายจ7ายท่ีเป1นทุนและเงินท่ีชําระเป1น
ผลประโยชนGตอบแทนพิเศษ ถ+ามี รายจ7ายป�โตรเลียมตามปกติและจําเป1นจะต+องเป1นรายจ7ายท่ีผู+รับ
สัมปทานสามารถพิสูจนGให+เป1นท่ีพอใจแก7อธิบดีว7าเป1นรายจ7ายตามปกติและจําเป1นในการประกอบ
กิจการป�โตรเลียมตามปกติวิสัย 

(๔) ค7าลดหย7อนพิเศษ ได+แก7 จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกําหนดข้ึนเป1นคร้ังคราวในขณะท่ี
ให+สัมปทาน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เงินจํานวนน้ี รัฐบาลยินยอมให+
ผู+รับสัมปทานมีสิทธินํามาคํานวณรวมกับรายจ7ายในลักษณะท่ีเสมือนเป1นค7าใช+จ7ายในการลงทุนของ
แปลงสํารวจแต7ละแปลง เพ่ือนํามาหักออกจากรายได+ป�โตรเลียมอันจะเป1นการลดผลกําไรของผู+รับ
สัมปทานในการเสียผลประโยชนGตอบแทนพิเศษให+แก7รัฐบาลตามหมวดน้ี ค7าลดหย7อนพิเศษเป1น
มาตรการสําหรับชักจูงให+มีการลงทุนเพ่ือประกอบกิจการป�โตรเลียมในประเทศไทยโดยรัฐบาลจะ
กําหนดจํานวนโดยคํานึงถึงสภาวะการแข7งขันในการลงทุนระหว7างประเทศ 

ในกรณีท่ีรายได+หรือรายจ7ายตามมาตราน้ีเก่ียวพันกับแปลงสํารวจหลายแปลง และ
ไม7สามารถแบ7งแยกกันได+โดยชัดแจ+ง ให+คํานวณรายได+หรือรายจ7ายของแปลงสํารวจแต7ละแปลงตาม
หลักเกณฑGและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐๐ จัตวา  ให+คํานวณกําไรขาดทุนสําหรับการประกอบกิจการป�โตรเลียม

ในแปลงสํารวจแต7ละแปลง เป1นรายป2ตามรอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมายว7าด+วยภาษีเงินได+
ป�โตรเลียม และรายได+ป�โตรเลียมเม่ือได+หักผลบวกของรายจ7ายป�โตรเลียมท่ีเป1นทุน รายจ7าย
ป�โตรเลียมตามปกติและจําเป1นและค7าลดหย7อนพิเศษแล+ว ผลอันน้ีย7อมเป1น “ผลกําไรป�โตรเลียม
ประจําป2” หรือ “ผลขาดทุนป�โตรเลียมประจําป2” แล+วแต7กรณี 

ในกรณีท่ีมี “ผลกําไรป�โตรเลียมประจําป2” ให+นํา “ผลขาดทุนป�โตรเลียมประจําป2” 
ก7อนรอบระยะเวลาบัญชีป3จจุบันไปหักลดหย7อนได+และถ+าหากยังมีผลขาดทุนป�โตรเลียมประจําป2
คงเหลือเป1นจํานวนเท7าใดก็ให+นําไปหักลดหย7อนในรอบระยะเวลาบัญชีต7อ ๆ ไปได+เพียงเท7าจํานวนท่ี
เหลืออยู7 

ในรอบระยะเวลาบัญชีใด การประกอบกิจการป�โตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใดมี 
“ผลกําไรป�โตรเลียมประจําป2” ให+ผู+รับสัมปทานเสียผลประโยชนGตอบแทนพิเศษให+แก7รัฐบาล ตาม
บทบัญญัติในหมวดน้ี 
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มาตรา ๑๐๐ เบญจ  ให+เรียกเก็บผลประโยชนGตอบแทนพิเศษจากผลกําไร

ป�โตรเลียมประจําป2 ในอัตราท่ีกําหนดจาก “ค7าของรายได+ในรอบป2ต7อหลุมเจาะลึกหน่ึงเมตร” โดยมี
หลักเกณฑG ดังน้ี 

(๑) ค7าของรายได+ในรอบป2ต7อหลุมเจาะลึกหน่ึงเมตร ส7วนท่ีไม7เกิน ๔,๘๐๐ บาท ไม7
ต+องเสียผลประโยชนGตอบแทนพิเศษ 

(๒) ค7าของรายได+ในรอบป2ต7อหลุมเจาะลึกหน่ึงเมตร ส7วนท่ีเกิน ๔,๘๐๐ บาท แต7ไม7
เกิน ๑๔,๔๐๐ บาท ให+เรียกเก็บในอัตราร+อยละ ๑ ของ ๒๔๐ บาทแรก และให+เพ่ิมข้ึนในอัตราร+อยละ 
๑ ต7อทุก ๆ ๒๔๐ บาท เศษของ ๒๔๐ บาท ให+ถือเป1น ๒๔๐ บาท 

(๓) ค7าของรายได+ในรอบป2ต7อหลุมเจาะลึกหน่ึงเมตร ส7วนท่ีเกิน ๑๔,๔๐๐ บาท แต7
ไม7เกิน ๓๓,๖๐๐ บาท ให+เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราร+อยละ ๑ ต7อทุก ๆ ๙๖๐ บาท เศษของ ๙๖๐ บาท 
ให+ถือเป1น ๙๖๐ บาท 

(๔) ค7าของรายได+ในรอบป2ต7อหลุมเจาะลึกหน่ึงเมตร ส7วนท่ีเกิน ๓๓,๖๐๐ บาท ข้ึน
ไป ให+เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราร+อยละ ๑ ต7อทุก ๆ ๓,๘๔๐ บาท เศษของ ๓,๘๔๐ บาท ให+ถือเป1น 
๓,๘๔๐ บาท 

แต7ท้ังน้ี จะเรียกเก็บผลประโยชนGตอบแทนพิเศษเกินร+อยละ ๗๕ ของผลกําไร
ป�โตรเลียมในแต7ละป2ไม7ได+ 

 
มาตรา ๑๐๐ ฉ  “ค7าของรายได+ในรอบป2ต7อหลุมเจาะลึกหน่ึงเมตร” คือจํานวน

รายได+ป�โตรเลียมของผู+รับสัมปทานท่ีเกิดจากแปลงสํารวจในรอบป2 หารด+วยผลบวกของความลึกสะสม
รวมของหลุมเจาะป�โตรเลียมท้ังหมดซึ่งผู+รับสัมปทานได+ลงทุนเจาะไปแล+วในแปลงสํารวจน้ันกับ 
“ค7าคงท่ีแสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสํารวจ” 

การกําหนดค7าของรายได+ในรอบป2ต7อหลุมเจาะลึกหน่ึงเมตรตามมาตราน้ีมีความมุ7ง
หมายเพ่ือให+เกิดสัดส7วน ระหว7างรายได+ของผู+รับสัมปทานท่ีได+มาจากป�โตรเลียมท่ีผลิตในแปลงสํารวจ 
กับความพยายามในการลงทุนของผู+รับสัมปทานและสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสํารวจน้ัน 

การคํานวณ “ค7าของรายได+ในรอบป2ต7อหลุมเจาะลึกหน่ึงเมตร” ตามวรรคหน่ึง ให+
เป1นไปตามหลักเกณฑGและเง่ือนไข ดังต7อไปน้ี 

(ก) รายได+ป�โตรเลียมของผู+รับสัมปทานในแปลงสํารวจในรอบป2ให+นํามาคํานวณ
เฉพาะรายการตามมาตรา ๑๐๐ ตรี (๑) (ก) (ข) (ค) และให+ปรับมูลค7าด+วยค7าเงินเฟYอและค7าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(ข) “ค7าคงท่ีแสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสํารวจ” หมายความถึงจํานวน
ความลึกเป1นเมตรของหลุมเจาะป�โตรเลียมในแปลงสํารวจท่ีรัฐบาลยินยอมให+ผู+รับสัมปทานมีสิทธิ
นํามาใช+เป1นเกณฑGคํานวณเพ่ือลดการเสียผลประโยชนGตอบแทนพิเศษค7าคงท่ีดังกล7าวน้ี รัฐมนตรีจะได+
ประกาศกําหนดในการเป�ดให+สัมปทานและระบุไว+ในสัมปทาน โดยคํานึงถึงสภาพทางธรณีวิทยาของ
แปลงสํารวจ และสถิติค7าใช+จ7ายในการสํารวจและผลิตป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพทางธรณีวิทยา
คล+ายคลึงกับแปลงสํารวจท่ีเก่ียวข+อง ประกาศค7าคงท่ีดังกล7าวจะกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเพ่ิม
ค7าคงท่ีในกรณีโครงสร+างท่ีมีสภาพทางธรณีวิทยาท่ีไม7เอ้ืออํานวยไว+ด+วยก็ได+ 
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(ค) ความลึกสะสมรวมของหลุมเจาะป�โตรเลียมท้ังหมดซึ่งผู+รับสัมปทานได+เจาะใน
แปลงสํารวจ ได+แก7 ผลรวมของความลึกเป1นเมตรตามแนวหลุมของหลุมเจาะป�โตรเลียมทุกหลุมซึ่ง
ผู+รับสัมปทานได+เจาะในแปลงสํารวจน้ัน ต้ังแต7เร่ิมต+นประกอบกิจการป�โตรเลียม จนถึงวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี  ท้ังน้ี โดยให+รวมความลึกของหลุมเจาะท่ีผู+รับสัมปทานได+เจาะตามวิธีการสํารวจ 
อนุรักษGและผลิตป�โตรเลียมท่ีดี แม+ว7าจะไม7มีการผลิตป�โตรเลียมจากหลุมดังกล7าว แต7ไม7ให+รวมหลุม
เจาะท่ีได+มีการผลิตป�โตรเลียมไปแล+วเป1นปริมาณเกินกว7าหน่ึงแสนบาเรลและเป1นหลุมเจาะท่ีผู+รับ
สัมปทานได+ทําการสละหลุมน้ันแล+ว 

 
มาตรา ๑๐๐ สัตต  เพ่ือประโยชนGในการคํานวณผลประโยชนGตอบแทนพิเศษตาม

ความในหมวดน้ี ให+ผู+รับสัมปทานย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือคํานวณการเสียผลประโยชนGตอบแทน
พิเศษสําหรับแปลงสํารวจแต7ละแปลงตามกําหนดระยะเวลาและตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด โดยแสดง
รายการครบถ+วนตามแบบน้ันและย่ืนเอกสารประกอบตามท่ีอธิบดีกําหนด  ท้ังน้ี นับแต7ผู+รับสัมปทาน
เร่ิมต+นประกอบกิจการป�โตรเลียมเป1นต+นไป 

ให+นําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ มาตรา 
๙๖ และมาตรา ๙๘ มาใช+บังคับกับการประเมินผลประโยชนGตอบแทนพิเศษและเงินเพ่ิมในกรณีท่ีมิได+
ชําระผลประโยชนGตอบแทนพิเศษภายในกําหนดเวลา 

 
มาตรา ๑๐๐ อัฏฐ  ในกรณีจําเป1นเพ่ือประโยชนGในการจัดเก็บผลประโยชนGตอบ

แทนพิเศษตามหมวดน้ี ให+อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเป1นหนังสือให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีตรวจค+น 
ตรวจสอบ หรือยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเก่ียวกับรายได+หรือรายจ7ายในการประกอบ
กิจการป�โตรเลียม 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๑  ผู+ใดฝWาฝXนมาตรา ๗ ต+องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม7

เกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๒  ผู+ใดไม7ปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) 

ต+องระวางโทษปรับไม7เกินห+าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๐๓  ผู+ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง ต+องระวางโทษจําคุกไม7เกิน

สองป2 หรือปรับไม7เกินสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๔  ผู+รับสัมปทานผู+ใดผลิตป�โตรเลียมโดยมิได+รับความเห็นชอบจากอธิบดี 

ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง ต+องระวางโทษปรับไม7เกินห+าหม่ืนบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๑๐๔ ทวิ๔๓  ผู+รับสัมปทานผู+ใดไม7ย่ืนแผนการผลิตป�โตรเลียมตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๔๒ ทวิ วรรคหน่ึงหรือไม7แจ+งผลการทบทวนแผนการผลิต
ป�โตรเลียมเป1นรายป2ตามมาตรา ๔๒ ทวิ วรรคสาม ต+องระวางโทษปรับไม7เกินห+าหม่ืนบาท และปรับ
อีกวันละห+าพันบาทจนกว7าผู+รับสัมปทานจะได+ปฏิบัติให+ถูกต+อง 

 
มาตรา ๑๐๕  ผู+ใดฝWาฝXนมาตรา ๖๑ วรรคหน่ึง ต+องระวางโทษจําคุกไม7เกินสองป2 

และปรับไม7เกินสี่แสนบาท 
 
มาตรา ๑๐๖  ผู+รับสัมปทานผู+ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ ต+องระวางโทษจําคุกไม7

เกินหน่ึงป2 หรือปรับไม7เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๗  ผู+รับสัมปทานผู+ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง 

หรือมาตรา ๗๗ ต+องระวางโทษปรับไม7เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๐๘  ผู+รับสัมปทานผู+ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๗๕ ต+องระวางโทษปรับไม7เกิน

หน่ึงแสนบาท 
 
มาตรา ๑๐๙  ผู+ใดไม7อํานวยความสะดวกให+แก7พนักงานเจ+าหน+าท่ีตามมาตรา ๘๑ 

ต+องระวางโทษปรับไม7เกินห+าพันบาท 
 
มาตรา ๑๐๙ ทวิ๔๔  ผู+ใดขัดขวางเจ+าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน+าท่ีตามมาตรา 

๑๐๐ อัฏฐ ต+องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม7เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๑๐๔๕  ผู+ใดแจ+งข+อความอันเป1นเท็จ ให+ถ+อยคําเท็จ ตอบคําถามด+วยถ+อยคํา

อันเป1นเท็จ นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การเสียค7าภาคหลวงหรือผลประโยชนGตอบแทนพิเศษ ต+องระวางโทษจําคุกต้ังแต7สามเดือนถึงเจ็ดป2 
และปรับต้ังแต7ห+าหม่ืนบาทถึงห+าแสนบาท 

 
มาตรา ๑๑๑  บรรดาป�โตรเลียม เคร่ืองมือ เคร่ืองใช+ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกล

ใด ๆ ท่ีบุคคลได+มา ได+ใช+ในการกระทําความผิด หรือได+ใช+เป1นอุปกรณGให+ได+รับผลในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา ๑๐๕ ให+ริบเสียท้ังสิ้น ไม7ว7าจะมีผู+ถูกลงโทษตาม
คําพิพากษาหรือไม7 เว+นแต7ทรัพยGสินน้ันเจ+าของมิได+รู+เห็นเป1นใจด+วยในการกระทําความผิดน้ัน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
                                                 

๔๓ มาตรา ๑๐๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๔๔ มาตรา ๑๐๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๔๕ มาตรา ๑๑๐ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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มาตรา ๑๑๒  บทบัญญัติเก่ียวกับการสํารวจป�โตรเลียมตามพระราชบัญญัติน้ีมิให+ใช+

บังคับแก7การสํารวจหาแหล7งนํ้ามันแร7ดิบตามสัญญาท่ีกรมทรัพยากรธรณีทําไว+ก7อนวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 
มาตรา ๑๑๓  ภายในหกเดือนนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+ชังคับ ให+ผู+ถืออาชญา

บัตรผูกขาดสํารวจป�โตรเลียม และผู+ถือประทานบัตรทําเหมืองป�โตรเลียมตามพระราชบัญญัติแร7 พ.ศ. 
๒๕๑๐ ท่ีออกให+ตามสัญญาป�โตรเลียมท่ีทําไว+ก7อนวันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ดําเนินการขอ
สัมปทานให+ถูกต+องตามพระราชบัญญัติน้ี 

รัฐมนตรีมีอํานาจให+สัมปทานแก7ผู+ขอสัมปทานตามวรรคหน่ึงโดยสัมปทานน้ันจะมี
ข+อความเก่ียวกับสิทธิในการสํารวจและผลิตป�โตรเลียมตรงตามท่ีกําหนดไว+ในสัญญาป�โตรเลียมซึ่งได+
กล7าวถึงในวรรคหน่ึง และสัมปทานน้ันให+นับระยะเวลาสํารวจและผลิตป�โตรเลียมในสัมปทาน
ย+อนหลังไปจนถึงวันออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจป�โตรเลียมและประทานบัตรทําเหมืองป�โตรเลียม 
และให+อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจป�โตรเลียมและประทานบัตรทําเหมืองป�โตรเลียมน้ันสิ้นอายุในวันท่ี
รัฐมนตรีให+สัมปทาน 

ในกรณีท่ีมิได+มีการปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ให+ถือว7าผู+ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจ
ป�โตรเลียมหรือผู+ถือประทานบัตรทําเหมืองป�โตรเลียม แล+วแต7กรณี สละสิทธิ และให+อาชญาบัตร
ผูกขาดสํารวจป�โตรเลียม หรือประทานบัตรทําเหมืองป�โตรเลียมน้ันสิ้นอายุในวันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง แต7ผู+ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจป�โตรเลียม หรือผู+ถือประทานบัตรทํา
เหมืองป�โตรเลียมน้ันยังคงต+องรับผิดตามสัญญาป�โตรเลียม 

 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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อัตราค7าธรรมเนียม๔๖ 
   

 
(๑) คําขอสัมปทาน ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ค7าสงวนพ้ืนท่ีแต7ละแห7ง 

เศษของตารางกิโลเมตร ให+คิด ตารางกิโลเมตรละ 
ค7าธรรมเนียมตามอัตราส7วน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต7อป2 

(๓) ค7ารังวัด ตามความยาวของระยะท่ีวัด 
กิโลเมตรหรือเศษของกิโลเมตรละ ๕๐๐ บาท 

(๔) ค7าหลักเขตบนพ้ืนดิน หลักละ ๑,๐๐๐ บาท 

                                                 
๔๖ อัตราค7าธรรมเนียม แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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บัญชีอัตราค7าภาคหลวง๔๗ 
   

 
ร+อยละของมูลค7าป�โตรเลียม 

ท่ีขายหรือจําหน7ายในรอบเดือน 
 

ข้ันท่ี ๑ ปริมาณป�โตรเลียมทุกชนิดท่ีขาย 
หรือจําหน7ายได+ในรอบเดือน 
ไม7เกิน ๖๐,๐๐๐ บาเรล ๕ 

ข้ันท่ี ๒ ปริมาณป�โตรเลียมทุกชนิดท่ีขาย 
หรือจําหน7ายได+ในรอบเดือน 
ส7วนท่ีเกิน ๖๐,๐๐๐ บาเรล 
แต7ไม7เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาเรล ๖.๒๕ 

ข้ันท่ี ๓ ปริมาณป�โตรเลียมทุกชนิดท่ีขาย 
หรือจําหน7ายได+ในรอบเดือน 
ส7วนท่ีเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาเรล 
แต7ไม7เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาเรล ๑๐ 

ข้ันท่ี ๔ ปริมาณป�โตรเลียมทุกชนิดท่ีขาย 
หรือจําหน7ายได+ในรอบเดือน 
ส7วนท่ีเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาเรล 
แต7ไม7เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาเรล ๑๒.๕ 

ข้ันท่ี ๕ ปริมาณป�โตรเลียมทุกชนิดท่ีขาย 
หรือจําหน7ายได+ในรอบเดือน 
ส7วนท่ีเกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาเรล ๑๕ 

ปริมาณป�โตรเลียมท่ีขายหรือจําหน7ายในรอบเดือน หมายถึงปริมาณป�โตรเลียมท้ังหมดทุก
ชนิดท่ีผู+รับสัมปทานขายหรือจําหน7ายได+ในเดือนน้ัน 

เพ่ือประโยชนGในการกําหนดปริมาณป�โตรเลียม ให+ถือว7าปริมาณความร+อนของกDาซธรรมชาติ
จํานวนสิบล+าน บี ที ยู มีค7าเทียบเท7าปริมาณป�โตรเลียมหน่ึงบาเรล 

                                                 
๔๗ บัญชีค7าภาคหลวง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะ
ส7งเสริมให+มีการสํารวจและผลิตป�โตรเลียมภายใต+มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม เพ่ืออํานวยประโยชนG
ให+แก7รัฐผู+ประกอบกิจการป�โตรเลียมและประชาชน แต7ขณะน้ียังไม7มีกฎหมายว7าด+วยการน้ีโดยเฉพาะ  
จึงจําเป1นต+องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๑ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕๔๘ 
 

ข+อ  ๑  ในกรณี ท่ี มี เอกชนลงทุน หรือร7 วมทุนกับกรมการพลั งงานทหาร 
กระทรวงกลาโหม เพ่ือทําการสํารวจและผลิตป�โตรเลียมในพ้ืนท่ีท่ีกรมการพลังงานทหาร 
กระทรวงกลาโหม ได+รับมอบหมายให+ทําการสํารวจและผลิตป�โตรเลียม ให+นําบทบัญญัติในหมวด ๖ 
แห7งพระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งว7าด+วยประโยชนG สิทธิ และหน+าท่ีของผู+รับสัมปทาน
มาใช+บังคับแก7เอกชนผู+ลงทุนหรือร7วมทุน เสมือนเอกชนผู+ลงทุนหรือร7วมทุนน้ันเป1นผู+รับสัมปทาน
ตามท่ีกําหนดไว+ในพระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ด+วย 

 
ข+อ ๒  ให+รัฐมนตรีว7าการกระทรวงพลังงาน*และรัฐมนตรีว7าการกระทรวงกลาโหม

รักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี 
 
ข+อ ๓  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป1นต+นไป 
 
พระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๔๙ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต+นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากรัฐบาลได+พิจารณา
เห็นสมควรส7งเสริมให+มีการสํารวจป�โตรเลียมในทะเลท่ีมีนํ้าลึกเกินสองร+อยเมตร แต7การสํารวจใน
บริเวณดังกล7าวต+องเสียค7าใช+จ7ายสูงกว7าการสํารวจบนบกหรือในทะเลท่ีมีนํ้าลึกไม7เกินสองร+อยเมตร
เป1นจํานวนมาก และในการน้ีผู+ขอสัมปทานจําเป1นจะต+องได+รับสัมปทานให+ดําเนินการในแปลงสํารวจ
ท่ีมีพ้ืนท่ีกว+างใหญ7พอสมควรจึงจะคุ+มกับการเสี่ยงในการลงทุนสํารวจ แต7พระราชบัญญัติป�โตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ มีบทบัญญัติจํากัดมิให+ผู+ขอสัมปทานได+รับสัมปทานเกินห+าแปลงสํารวจ หรือมีพ้ืนท่ี
รวมกันเกินห+าหม่ืนตารางกิโลเมตร ทําให+ผู+ซึ่งได+รับสัมปทานแล+วอาจหมดสิทธิท่ีจะเข+าประมูลแข7งขัน
กันเพ่ือขอรับสัมปทานสําหรับแปลงสํารวจในทะเลท่ีมีนํ้าลึกเกินสองร+อยเมตรโดยปริยาย สมควรแก+ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายดังกล7าวโดยมิให+ใช+บทบัญญัติจํากัดเช7นน้ันแก7ผู+ขอสัมปทานสําหรับแปลงสํารวจใน
ทะเลท่ีมีนํ้าลึกเกินสองร+อยเมตร และลดอัตราส7วนของพ้ืนท่ีแปลงสํารวจท่ีต+องคืนเม่ือครบห+าป2แรกนับ
แต7วันได+รับสัมปทานให+น+อยลงเพ่ือให+ผู+รับสัมปทานมีพ้ืนท่ีแปลงสํารวจเหลือมากข้ึนสําหรับสํารวจ
                                                 

๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน+า ๑๖๓/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๙๐/ตอนท่ี ๑๕๗/หน+า ๕๗๑/๔ ธันวาคม ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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เพ่ิมเติมในระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียมช7วงต7อไป และลดค7าภาคหลวงให+อีกด+วย  ท้ังน้ี เพ่ือเป�ดโอกาส
ให+มีการแข7งขันขอสัมปทานอย7างกว+างขวางและเป1นการจูงใจให+มีผู+ขอสัมปทานดําเนินการสํารวจใน
บริเวณดังกล7าวมากข้ึน  จึงจําเป1นต+องตราพระราชบัญญัติฉบับน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒๕๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต+นไป 
 

มาตรา ๙  บทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา 
๓๔ แห7งพระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ไม7
กระทบกระเทือนสิทธิตามสัมปทานสํารวจและผลิตป�โตรเลียมท่ีได+ออกไปก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช+บังคับ 

 
มาตรา ๑๐  ให+รัฐมนตรีว7าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติ

น้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติป�โตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ ในส7วนท่ีว7าด+วยการต7อระยะเวลาสํารวจป�โตรเลียม การต7อระยะเวลาผลิตป�โตรเลียม 
การปฏิบัติตามข+อผูกพันในการสํารวจป�โตรเลียม และการเป�ดเผยรายงานเก่ียวกับการสํารวจ
ป�โตรเลียมยังไม7รัดกุม สมควรแก+ไขเพ่ิมเติมให+เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป1นต+องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒๕๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต+นไป 

 
มาตรา ๓๕  เว+นแต7ในกรณีท่ีผู+รับสัมปทานได+รับความยินยอมจากรัฐมนตรีตาม

มาตรา ๓๖ บรรดาบทบัญญัติท้ังหลายนอกจากบทบัญญัติว7าด+วยค7าธรรมเนียมอันเป1นค7ารังวัดและค7า
หลักเขตบนพ้ืนดินแห7งพระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี
ไม7ใช+บังคับแก7ผู+รับสัมปทานสําหรับสัมปทานท่ีได+ออกให+ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ และให+
พระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ก7อนการแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ยังคงใช+บังคับ
ต7อไปสําหรับผู+รับสัมปทานดังกล7าว 

 
มาตรา ๓๖  ผู+ท่ีได+รับสัมปทานอยู7ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ มีสิทธิย่ืนคํา

ขอเพ่ือให+ นําบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดย
                                                 

๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๙๖/ตอนท่ี ๗๕/ฉบับพิเศษ หน+า ๑๒/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๑๒๘/ฉบับพิเศษ หน+า ๑/๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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พระราชบัญญัติน้ีมาใช+บังคับแก7แปลงสํารวจท่ียังมิได+มีการผลิตและขายหรือจําหน7ายป�โตรเลียมก7อน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับได+ การย่ืนคําขอให+ทําเป1นหนังสือย่ืนต7ออธิบดีตามหลักเกณฑGและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว+ในมาตราน้ี และในการน้ีให+นําบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. 
๒๕๑๔ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี พร+อมท้ังบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติภาษีเงินได+
ป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได+ป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๒ มาใช+บังคับกับแปลงสํารวจน้ันทุกมาตรา เว+นแต7บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับระยะเวลาสํารวจ
ป�โตรเลียม ขนาดพ้ืนท่ีแปลงสํารวจตามสัมปทานและการคืนพ้ืนท่ี โดยให+ผู+รับสัมปทานยังคงมีสิทธิ
เช7นเดิม ตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๐ แห7งพระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. 
๒๕๑๔ ก7อนการแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

การ ย่ืนหนังสือตามวรรคหน่ึง ให+กระทําภายในกําหนดหน่ึงป2 นับแต7 วัน ท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ และเม่ือได+ย่ืนคําขอต7ออธิบดีแล+ว ให+ผู+รับสัมปทานทําความตกลงกับรัฐบาล
เก่ียวกับการกําหนดค7าลดหย7อนพิเศษและการแสดงรายการเก่ียวกับข+อเท็จจริงต7าง ๆ เพ่ือประโยชนG
ในการกําหนดผลประโยชนGตอบแทนพิเศษตามบทบัญญัติในหมวด ๗ ทวิ แห7งพระราชบัญญัติ
ป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี โดยดําเนินการตามระเบียบท่ีกรม
ทรัพยากรธรณีกําหนดในการดําเนินการทําความตกลงดังกล7าว ให+ผู+รับสัมปทานทําความตกลง
เบ้ืองต+นกับกรมทรัพยากรธรณีให+เสร็จสิ้นภายในกําหนดหน่ึงร+อยแปดสิบวันนับแต7วันท่ีย่ืนคําขอ ถ+าไม7
สามารถทําความตกลงเบ้ืองต+นดังกล7าวได+ภายในกําหนดเวลา ให+ถือว7าคําขอน้ันไม7มีผลเว+นแต7รัฐมนตรี
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให+ขยายเวลาออกไปได+ตามความจําเป1นแต7ต+องไม7เกินกว7าหน่ึงป2นับ
แต7วันท่ีย่ืนคําขอ 

ความตกลงกับรัฐบาลจะมีผลต7อเม่ือรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีให+ความ
ยินยอมแก7ผู+รับสัมปทานท่ีได+ย่ืนคําขอตามมาตราน้ี และเม่ือรัฐมนตรีให+ความยินยอมแล+วให+แจ+งเป1น
หนังสือให+ผู+รับสัมปทานทราบ 

ให+แปลงสํารวจในสัมปทานท่ีผู+รับสัมปทานได+ขอใช+สิทธิและได+รับความยินยอมจาก
รัฐมนตรีตามมาตราน้ี อยู7ภายใต+บังคับแห7งพระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติน้ีกับพระราชบัญญัติภาษีเงินได+ป�โตรเลียมพ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีเงินได+ป�โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ ต้ังแต7วันท่ีผู+รับสัมปทานได+รับหนังสือ
แจ+งความยินยอมของรัฐมนตรีตามวรรคสาม และให+สัมปทานเดิมของผู+รับสัมปทานยังคงใช+บังคับได+
ไปพลางก7อนเท7าท่ีไม7ขัดหรือแย+งต7อพระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ีจนกว7าจะได+มีการออกสัมปทานป�โตรเลียมเพ่ิมเติมเพ่ือให+สอดคล+องกับบทบัญญัติ
แห7งพระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีต7อไปและในกรณีท่ี
ผู+รับสัมปทานท่ีย่ืนคําขอเป1นผู+ท่ีได+รับสัมปทานในแปลงสํารวจบนบกในระหว7างวันท่ี ๕ กุมภาพันธG 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ ให+ผู+รับสัมปทานดังกล7าวพ+นจากเง่ือนไขการชําระ
ผลประโยชนGรายป2และโบนัสรายป2ตามท่ีกําหนดในสัมปทาน 

การเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน+าท่ีของผู+รับสัมปทานตามพระราชบัญญัติน้ีย7อมไม7
กระทบกระเทือนต7อผลประโยชนGหรือค7าตอบแทนใด ๆ ท่ีผู+รับสัมปทานได+เสียหรือจะต+องเสียให+แก7
รัฐบาลตามท่ีกําหนดไว+ในสัมปทานเดิม ก7อนวันท่ีสัมปทานเดิมจะสิ้นสุดลงตามวรรคสี่ และไม7
ก7อให+เกิดสิทธิแก7ผู+รับสัมปทานในอันท่ีจะเรียกร+องค7าเสียหายใด ๆ จากรัฐบาล 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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มาตรา ๓๗  ให+รัฐมนตรีว7าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติ
น้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ ด+วยบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติ
ป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ไม7สอดคล+องกับสภาพการณGในป3จจุบันหลายประการ เน่ืองจากในขณะท่ีตรา
พระราชบัญญัติป�โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ยังมีข+อมูลเก่ียวกับป�โตรเลียมในประเทศไทยไม7มากนัก แต7
หลังจากน้ันได+มีการสํารวจและผลิตป�โตรเลียมมากข้ึนและได+ข+อมูลทางธรณีวิทยาของประเทศมากข้ึน
จนอาจบ7งช้ีได+ว7า แหล7งป�โตรเลียมในประเทศไทยส7วนใหญ7น7าจะมีขนาดเล็ก (Marginal field) 
นอกจากน้ี สภาพการณGเก่ียวกับป�โตรเลียมในป3จจุบันได+เปลี่ยนแปลงไปมากท้ังในด+านแหล7ง
ป�โตรเลียมท่ีค+นพบใหม7ในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทย และในด+านราคานํ้ามันดิบท่ีตกตํ่าลง เป1น
เหตุให+การลงทุนสําหรับการสํารวจและพัฒนาแหล7งป�โตรเลียมภายในประเทศไม7ขยายตัวเท7าท่ีควร  
ดังน้ัน เพ่ือจูงใจให+การสํารวจและพัฒนาป�โตรเลียมเป1นไปได+อย7างต7อเน่ืองอันจะช7วยให+การนํา
ทรัพยากรป�โตรเลียมมาใช+ประโยชนGได+ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเพ่ือปรับปรุงแก+ไขอุปสรรค
ข+อขัดข+องต7าง ๆ ให+เหมาะสมกับสภาพการณGในป3จจุบัน รวมท้ังปรับปรุงมาตรการในการเร7งรัดการ
สํารวจและผลิตป�โตรเลียม  จึงจําเป1นต+องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภคินี/แก+ไข 
๒๗ กุมภาพันธG ๒๕๔๕ 

 
ป3ญญา/แก+ไข 

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๑ กุมภาพันธG ๒๕๖๐ 

 


