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กฎกระทรวง 
กําหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๕)  และมาตรา  ๒๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓   

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 

(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  

พ.ศ.  ๒๕๑๔ 

(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  

พ.ศ.  ๒๕๑๔ 

ข้อ ๒ สัมปทานสํารวจและผลิตปิโตรเลียมให้เป็นไปตามแบบ  ชธ/ป๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ สัมปทานสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติมที่ทําขึ้นภายหลังวันให้สัมปทาน  ให้เป็นไป

ตามแบบดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกําหนดให้รัฐมนตรีทําโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

และโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  ให้เป็นไปตามแบบ  ชธ/ป๓/๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) กรณีที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกําหนดให้รัฐมนตรีทําโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  

ให้เป็นไปตามแบบ  ชธ/ป๓/๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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(๓) กรณีที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกําหนดให้อธิบดีทําโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ให้เป็นไปตามแบบ  ชธ/ป๓/๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อารักษ์  ชลธาร์นนท ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

(ครุฑ) 
 

กระทรวงพลังงาน 
 

สัมปทานปิโตรเลียม 
 

เลขท่ี .............../............... 
 

ออกใหแ้ก่ 
 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 

ณ วันท่ี ....... เดือน .................. พ.ศ. ........ 

ชธ/ป๒ 



 

  

๒

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
(ซึ่งต่อไปในสัมปทานน้ีเรียกว่า “รัฐมนตรี”) โดยคําแนะนําของคณะกรรมการปิโตรเลียมและโดยได้รับอนุมัติจาก 
คณะรัฐมนตรี  ออกสัมปทานน้ีให้แก่ ...................................................................................................................... 
ซ่ึงเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ .................................................................................................... 
มีสํานักงานใหญ่อยู่ท่ี ............................................................................................................................................... 
สํานักงานในประเทศไทยอยู่ท่ี .................................................................................................................................  
โดย ........................................................................................................... เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันแทน
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
(ซึ่งต่อไปในสัมปทานน้ีเรียกว่า “ผู้รับสัมปทาน”) โดยมีข้อกําหนดแห่งสัมปทาน ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ ๑ 

บทนิยาม 
 
ในสัมปทานน้ี 
“เขตสัมปทาน” หมายความว่า บรรดาแปลงสํารวจ พื้นท่ีผลิต และพ้ืนท่ีที่สงวนไว้ ซ่ึงผู้รับสัมปทาน 

มีสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานน้ี 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
  

ข้อ ๒  
แปลงสํารวจ  

 
แปลงสํารวจในวันท่ีให้สัมปทานมีรายละเอียดของเขตพ้ืนที่ ดังต่อไปน้ี 
แปลงท่ีหนึง่ .................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
แปลงท่ีสอง .................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
แปลงท่ีสาม .................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
แปลงท่ีสี่ ....................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
แปลงท่ีหา้ ...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 



 

  

๓

รวม ............... แปลง เป็นพื้นท่ีประมาณ ..................................................... ตารางกิโลเมตร 
ตามแผนที่แนบท้ายสัมปทาน ถ้ารายละเอียดของเขตพ้ืนท่ีที่ระบุไว้ข้างต้นไม่ตรงกับแนวเขตในแผนท่ีให้ถือตาม 
รายละเอียดของเขตพื้นท่ีท่ีระบุไว้ข้างต้น 

ในกรณีท่ีสัมปทานมีแปลงสํารวจอยู่ในทะเล การกําหนดชายฝั่งทะเลให้ถือแนว ณ ระดับนํ้าทะเล 
ปานกลาง แต่เส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปส่วนท่ีอยู่ในทะเลน้ันให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไปและตามสัญญากับต่างประเทศ  

 
ข้อ ๓  

ระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียม 
 

(๑) ระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียมในแปลงสํารวจตามขอ้ ๒ มีกําหนด ........................ปี นับแต่วันท่ี 
......................................... ถึงวันท่ี ......................................... 

(๒) ถ้าผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอต่อระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียม ให้ยื่นคําขอต่อรัฐมนตรีก่อนสิ้น
ระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน 

 
ข้อ ๔ 

ข้อผูกพันสําหรับการสํารวจปิโตรเลียม 
 

(๑) ข้อผูกพันสําหรับการสํารวจปิโตรเลียมในระยะเวลาตามข้อ ๓ (๑) ให้แบ่งดังน้ี  
 (ก) ช่วงท่ีหน่ึง ได้แก่ระยะเวลา ..... ปี นับแต่วันท่ี ........................................................ 

ถึงวันท่ี ........................................................... 
   (ข) ช่วงท่ีสอง ได้แก่ระยะเวลา ..... ปี นับแต่วันถัดจากวันสิ้นช่วงท่ีหนึ่ง 
  (ค) ช่วงท่ีสาม ถ้ามีการต่อระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียม ได้แก่ระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียม 

ท่ีได้รับการต่อน้ัน  
(๒) ผู้รับสัมปทานต้องสํารวจปิโตรเลียมตามข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและปริมาณงาน 

ดังต่อไปน้ี 
 (ก) ในระหว่างช่วงข้อผูกพันช่วงท่ีหนึ่ง 
    ปีท่ีหนึง่ ...................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
  ปีท่ีสอง ...................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
  ปีท่ีสาม ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 
 



 

  

๔

 (ข) ในระหวา่งชว่งข้อผูกพันช่วงท่ีสอง 
  ปริมาณเงินท่ีจะใช้จา่ยและปริมาณงานท่ีกระทาํตลอดระยะเวลาชว่งข้อผูกพันช่วงท่ีสอง
คือ ............................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

  ผู้รับสัมปทานจะต้องเสนอแผนงานสําหรับการสํารวจปิโตรเลียมในช่วงข้อผูกพันช่วงท่ีสอง 
โดยย่ืนต่ออธิบดีก่อนสิน้ชว่งขอ้ผูกพันชว่งที่หน่ึงไมน้่อยกวา่สามเดือน แผนงานดังกลา่วต้องแยกปริมาณเงินและปริมาณ
งานท่ีผู้รับสัมปทานจะใช้จ่ายหรือกระทําในแต่ละแปลงสํารวจออกเป็นรายปี 

  แผนงานสําหรับการสํารวจปิโตรเลียมจะต้องเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมท่ีดี
และต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี และผู้รับสัมปทานมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันสําหรับการสํารวจปิโตรเลียม
ท่ีได้รับความเห็นชอบดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีอธิบดีไม่เห็นชอบหรือมิได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบก่อนสิ้นช่วง
ข้อผูกพันช่วงทีห่น่ึงว่าเห็นชอบในแผนงานดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับสัมปทานผูกพันท่ีจะต้องใช้จ่ายเพ่ือการสํารวจเป็น
ปริมาณเงินในช่วงข้อผูกพันช่วงท่ีสองเป็นรายปี โดยให้คํานวณแบ่งข้อผูกพันข้างต้นเป็นปริมาณเงินปีละเท่า ๆ กัน  
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

  แผนงานสาํหรบัการสาํรวจปิโตรเลียม ให้ถอืวา่เป็นส่วนหน่ึงของสัมปทานปิโตรเลียมน้ี
 (ค) ในระหวา่งชว่งข้อผูกพันช่วงท่ีสาม 

  สําหรับข้อผูกพันในการดําเนินงานสํารวจปิโตรเลียมในช่วงข้อผูกพันช่วงท่ีสาม รัฐมนตรี
และผู้รับสัมปทานจะเจรจาตกลงกันเม่ือผู้รับสัมปทานย่ืนคําขอต่อระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียม 

 
ข้อ ๕ 

ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม 
 
(๑) ระยะเวลาผลติปโิตรเลยีมในพ้ืนท่ีผลติมีกาํหนด ..........ปี นับแต่วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาสํารวจ

ปิโตรเลียม  
(๒) ถ้าผู้รับสมัปทานประสงคจ์ะขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ให้ย่ืนคําขอต่อรัฐมนตรี ก่อนสิ้น

ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน 
 

ข้อ ๖ 
ผลประโยชน์พิเศษ 

 
ผู้รับสัมปทานตกลงให้ผลประโยชน์พิเศษ ดังต่อไปน้ี 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 



 

  

๕

ข้อ ๗ 
การเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม 

 
(๑)  ผู้รับสัมปทานจะให้บคุคลอ่ืนเก็บรักษาหรือขนส่งปิโตรเลียมท่ีตนผลิตได้  เม่ือมีเหตุอันสมควร 

และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีแล้ว 
(๒)  ในการเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บ

รักษาและขนส่งปิโตรเลียม และมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
ตามวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมท่ีดี 

(๓)  สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน 
ต้องอยู่ห่างจากอาคารบ้านเรือนและชุมนุมชนมากพอที่จะไม่คุกคามความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินของ 
ผู้อ่ืน ตามวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมท่ีดี 

(๔)  ถ้าผู้รับสัมปทานประสงค์จะสร้างท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมนอกเขตสัมปทานให้เสนอโครงการ 
และแผนผังต่ออธิบดีเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

(๕) ในกรณีท่ีมีผู้รับสัมปทานหลายรายขอสร้างท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมในบริเวณเดียวกันหรือ
ผู้รับสัมปทานขอสร้างท่อสาํหรบัขนสง่ปโิตรเลียมในบรเิวณท่ีมีผู้ได้รับอนุมัติให้สร้างท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมแล้ว 
รัฐมนตรีจะสั่งให้ผู้รับสัมปทานเหล่าน้ันตกลงกันสร้างท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมร่วมกันก็ได้ ถ้าผู้รับสัมปทานไม่สามารถ
ตกลงกันได้ รัฐมนตรีจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามความเป็นธรรมและเหมาะสม 

(๖) ในกรณีท่ีผู้รับสัมปทานเป็นเจ้าของท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมท่ีตนผลิตได้และถ้ายังสามารถ 
รับขนส่งปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานรายอ่ืนได้อีก เม่ือมีผู้รับสัมปทานรายใดรายหน่ึงแสดงความจํานงขอให้รับขนส่ง
ปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานซึ่งมีท่อขนส่งปิโตรเลียมจะต้องรับขนส่งให้ตามเง่ือนไขท่ีผู้รับสัมปทานทั้งสองฝ่ายจะได้
ตกลงกัน ถ้าผู้รับสัมปทานตกลงกันไม่ได้ รัฐมนตรีจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามความเป็นธรรมและเหมาะสม  
ส่วนค่าขนส่งปิโตรเลียมน้ันให้เรียกเก็บได้ในอัตราท่ีรัฐมนตรีเห็นชอบ 

 ในกรณีตามวรรคหน่ึง ผู้รับสัมปทานซึ่งเป็นเจ้าของท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมไม่มีพันธะในการ 
ติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมหรือลงทุนเพิ่มเติมหรือดําเนินการใด ๆ เป็นพิเศษ เพ่ือท่ีจะขนส่งปิโตรเลียมของ
ผู้รับสัมปทานรายอื่น 

 เม่ือผู้รับสัมปทานซึ่งเป็นเจ้าของท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมผลิตปิโตรเลียมได้เพ่ิมขึ้นและ 
มีความจําเป็นต้องใช้ท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมเพ่ือขนส่งปิโตรเลียมท่ีผลิตได้เพ่ิมขึ้นจนถึงกับจําเป็นต้องลดปริมาณ 
การรับขนส่งหรือไม่สามารถรับขนส่งปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานรายอ่ืนได้ ให้มีสิทธิลดปริมาณการรับขนส่งหรือ
หยุดรับการขนส่งปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานรายอ่ืนได้ แต่ต้องแจ้งให้อธิบดีและผู้รับสัมปทานรายอ่ืนดังกล่าว 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 

(๗) ถ้าผู้รับสัมปทานขอร้องให้มีการก่อสร้างท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมเพ่ือใช้ร่วมกันในระหว่าง 
ผู้รับสัมปทาน และรัฐมนตรีรับจัดให้มีการก่อสร้างท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมตามข้อกําหนดและเงื่อนไขท่ี
รัฐมนตรีและผู้รับสัมปทานตกลงกัน ผู้รับสัมปทานต้องเป็นผู้ออกเงินค่าใช้จ่ายท้ังหมด 



 

  

๖

 ท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมที่ก่อสร้างตามวรรคหน่ึงให้ตกเป็นของรัฐ และผู้รับสัมปทาน 
ซ่ึงเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งมีสิทธิขนส่งปิโตรเลียมท่ีผลิตได้โดยเสียค่าขนส่งในอัตราพอคุ้มค่าดําเนินงานและ 
ค่าบํารุงรักษาท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมนั้นตลอดระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานมีสิทธิผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานน้ี 

 ในกรณีท่ีท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมน้ันยังอาจรับขนส่งปิโตรเลียมได้อีกและมีผู้รับสัมปทาน 
ซ่ึงมิได้เป็นผู้ออกเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อสําหรับขนส่งปิโตรเลียมขอใช้ท่อน้ันขนส่งปิโตรเลียม เม่ือรัฐมนตรี 
เห็นสมควร จะอนุญาตให้ผู้รับสัมปทานน้ันขนส่งปิโตรเลียมโดยคิดค่าขนส่งตามอัตราท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามความ
เป็นธรรมและเหมาะสมก็ได้ 

 
ข้อ ๘ 

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับสัมปทาน 
 

(๑) รัฐมนตรีจะให้ความสะดวกในการดําเนินงานของผูร้ับสัมปทานตามสมควร และถ้าผู้รับสัมปทาน
ร้องขอ รัฐมนตรีจะช่วยเหลือในการติดต่อของผู้รับสัมปทานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 

(๒) ถ้าผู้รับสัมปทานมีความจําเป็นต้องใช้ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการปิโตรเลียมและท่ีดินน้ันบุคคลอ่ืน 
เป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครอง หรือมีอํานาจจัดการดูแลตามกฎหมาย ผู้รับสัมปทานจะต้องใช้ความพยายามตามสมควร
ท่ีจะทําความตกลงขอใช้ เช่า หรือซ้ือที่ดินนั้นกับบคุคลดังกล่าว ถ้าผู้รับสัมปทานไม่สามารถตกลงกับบุคคลเช่นว่าน้ันได้ 
รัฐมนตรีจะดําเนินการช่วยเหลือตามสมควรในการให้ผู้รับสัมปทานได้ใช้ท่ีดินน้ัน 

 
ข้อ ๙ 

ของท่ีได้รับยกเวน้การเสียภาษอีากร 
 
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง ผู้รับสัมปทาน 

ซ่ึงได้นําของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้นการเสียอากรขาเข้าหรือภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๗๐ 
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ย่อมมีข้อผูกพันตามสัมปทาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผู้รับสัมปทานประสงคจ์ะโอนของซ่ึงได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าหรือภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้แก่บุคคลอื่นหรือนําของน้ันไปใช้ในการอื่น ผู้รับสัมปทาน 
จะต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

    (ก) ถ้าของน้ันเป็นของที่กําหนดไว้ว่าการโอนหรือการนําไปใช้ในการอื่นจะต้องได้รับอนุญาต 
ผู้รับสัมปทานจะต้องย่ืนคําขอเพ่ือให้อธิบดีอนุญาตก่อน 

 (ข) ถ้าของน้ันเป็นของอื่นนอกจากของตาม (ก) ผู้รับสัมปทานอาจโอนให้แก่บุคคลอ่ืนหรือ 
นําของนั้นไปใช้ในการอื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากอธิบดีก่อน แต่ผู้รับสัมปทานจะต้องทําบันทึกรายงานแสดง
รายการและจํานวนของท่ีได้โอนให้แก่บุคคลอื่นหรือนําไปใช้ในการอ่ืนยื่นต่ออธิบดีเป็นรายปี ทั้งน้ี ตามแบบและ 
หลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีกําหนด 



 

  

๗

(๒) ในกรณีท่ีผู้รับสัมปทานทําสัญญาจ้างเหมาโดยตรงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมและ 
ผู้รับจ้างเหมาจะนําของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้นการเสียอากรขาเข้าหรือภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

 (ก) ผู้รับสัมปทานจะไม่ทําสญัญาจ้างเหมาโดยตรงกับบุคคลท่ีอธิบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทาน 
ทราบว่า ผู้ท่ีจะทําสัญญาจ้างเหมากับผู้รับสัมปทานเป็นบุคคลท่ีทางราชการเห็นว่ามีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืน 
หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

 (ข) สัญญาจา้งเหมาโดยตรงระหวา่งผูร้บัสมัปทานกบัผูร้ับจา้งเหมาจะตอ้งมีขอ้กําหนดดังต่อไปนี ้
ระบุไว้ในสญัญานั้นด้วย คือ 

   ๑) ผู้รับจ้างเหมาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดขึ้นเพ่ือการติดตามและควบคุม
ของท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยได้รับการยกเว้นการเสียอากรขาเข้าหรือภาษี 
มูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

   ๒) ในกรณีท่ีผู้รับจ้างเหมาไม่ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดตาม ๑) ให้ถือว่า 
ผู้รับจ้างเหมากระทําการผิดเงื่อนไขในสัญญาจ้างเหมาซ่ึงผู้รับสัมปทานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

 (ค) ให้ผู้รับสัมปทานมีหนังสอืแจง้การทําสญัญาจ้างเหมาโดยตรงในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
พร้อมท้ังจัดส่งรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งไปให้อธบิดีทราบภายในสิบสีว่นันับแต่วันทําสัญญาเว้นแต่ในกรณีท่ีไม่สามารถ 
แจ้งได้ภายในกําหนดเวลาดังกลา่วเพราะเหตุสุดวสิัยหรือมีเหตุอันควร ใหผู้้รับสัมปทานมีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบ
โดยเร็ว 

  การแจง้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือยกเลิกสัญญาดังกลา่ว ให้ใช้วธิีเดียวกันโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๑๐ 
ค่าสงวนพื้นท่ี ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และภาษีเงินได้ 

 
(๑) ผู้รับสัมปทานต้องเสียค่าสงวนพ้ืนท่ีตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันท่ี

ย่ืนขอสงวนพ้ืนท่ี 
(๒) ผู้รับสัมปทานต้องเสียค่าภาคหลวงเป็นรายเดือนสําหรับปิโตรเลียมท่ีผลิตได้จากแปลงสํารวจ 

แต่ละแปลง ตามมูลค่าของปิโตรเลียมที่ขายหรือจําหน่าย ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ในกรณีที่เสียค่าภาคหลวงเป็นตัวเงิน ให้เสียค่าภาคหลวงในอัตราดังต่อไปนี้ 
 

 ร้อยละของมูลคา่ของปิโตรเลียม 
ท่ีขายหรือจาํหนา่ยในรอบเดือน 

ขั้นท่ี ๑ ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดท่ีขายหรือจาํหนา่ย 
          ได้ในรอบเดือนไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาร์เรล  

 
........................................... 

ขั้นท่ี ๒  ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดท่ีขายหรือจาํหนา่ย 
           ได้ในรอบเดือนส่วนท่ีเกิน ๖๐,๐๐๐ บาร์เรล  
           แต่ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาร์เรล 

 
 
........................................... 



 

  

๘

ร้อยละของมูลคา่ของปิโตรเลียม 
ท่ีขายหรือจาํหนา่ยในรอบเดือน 

ขั้นท่ี ๓  ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดท่ีขายหรือจาํหนา่ย 
           ได้ในรอบเดือนส่วนท่ีเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาร์เรล  
           แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาร์เรล   

 
 
........................................... 

ขั้นท่ี ๔  ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดท่ีขายหรือจาํหนา่ย 
           ได้ในรอบเดือนสว่นท่ีเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาร์เรล  
           แต่ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาร์เรล   

 
 
........................................... 

ขั้นท่ี ๕ ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดท่ีขายหรือจาํหนา่ย 
           ได้ในรอบเดือนสว่นท่ีเกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาร์เรล  

 
........................................... 

 
  ปริมาณปิโตรเลียมที่ขายหรือจําหน่ายในรอบเดือน หมายถึง ปริมาณปิโตรเลียมท้ังหมด

ทุกชนิดท่ีผู้รับสัมปทานขายหรือจําหน่ายในเดือนน้ัน  
  เพื่อประโยชน์ในการกําหนดปริมาณปิโตรเลียม ให้ถือว่าปริมาณความร้อนของก๊าซธรรมชาติ 

จํานวนสิบล้านบีทียูมีค่าเทียบเท่าปริมาณปิโตรเลียมหน่ึงบาร์เรล  
 (ข) ในกรณีที่เสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียม ให้เสียเป็นปริมาณปิโตรเลียมที่คํานวณเป็นมูลค่า

ได้เท่ากับจํานวนค่าภาคหลวงท่ีพึงเสียเป็นตัวเงินตาม (ก) ท้ังน้ี โดยให้คํานวณปิโตรเลียมท่ีเสียเป็นค่าภาคหลวง
รวมเป็นปิโตรเลียมท่ีขายหรือจําหน่ายด้วย 

(๓) ผู ้รับสัมปทานต้องเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑ์แห่งหมวด ๗ ทวิ  
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

 ในการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ให้กําหนดค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของ
แปลงสํารวจและค่าลดหย่อนพิเศษสําหรับแปลงสํารวจแต่ละแปลง ดังต่อไปน้ี 

 คา่คงทีแ่สดงสภาพทางธรณีวิทยา 
ของแปลงสาํรวจ (เมตร) 

คา่ลดหย่อนพิเศษสาํหรับ 
แปลงสาํรวจ (ร้อยละ) 

แปลงท่ีหนึง่  ............................................................. ............................................................. 
แปลงท่ีสอง  ............................................................. ............................................................. 
แปลงท่ีสาม  ............................................................. ............................................................. 
แปลงท่ีสี่  ............................................................. ............................................................. 
แปลงท่ีหา้  ............................................................. ............................................................. 

 ในการคํานวณรายได้ปิโตรเลียมในรอบปีของผู้รับสัมปทานในแปลงสํารวจเพื่อคํานวณ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ให้ปรับมูลค่าของรายได้ปิโตรเลียมด้วยค่าเงินเฟ้อและค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 
แลกเปลีย่นเงินตรา ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่กําหนดโดยกฎกระทรวงซ่ึงใช้บังคับอยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

(๔) ผู้รับสัมปทานต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ ..................... ของกําไรสุทธิที่ได้จากกิจการ
ปิโตรเลียม ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ................ 

 



 

  

๙

ข้อ ๑๑ 
ข้อผูกพันและหน้าท่ีของผูร้ับสัมปทาน 

 
(๑) ผู้รับสัมปทานจะต้องประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานนี้ด้วยความเข้มแข็งเท่าท่ีควร 

และใช้ความพยายามอย่างสุดกําลังท่ีจะพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมท่ีค้นพบให้กว้างขวางมากท่ีสุดตามวิธีการ
ปฏิบัติงานปิโตรเลียมท่ีดี  ทั้งน้ี ต้องคํานึงอยู่ตลอดเวลาถึงสถานการณ์ตลาดจําหน่ายปิโตรเลียม โดยผู้รับสัมปทาน 
จะพยายามผลิตปิโตรเลียมท่ีค้นพบด้วยวิธีการผลิตท่ีทันสมัยท่ีสุดในอัตราที่ม่ันใจได้ว่าส่วนของปิโตรเลียมสํารอง 
ท่ีค้นพบอันอาจผลิต ขาย หรือจําหน่ายได้โดยมีกําไรน้ันจะได้รับการผลิตอย่างเต็มกําลังความสามารถของตนตลอด
อายุสัมปทานน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้รับสัมปทานรับจะดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักเทคนิคและวิศวกรรม 
ท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมและในการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีได้รับอนุญาตตามสัมปทานนี้ 

(๒) ผู้รับสัมปทานจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะไม่ใช้วิธีประกอบกิจการปิโตรเลียมใด ๆ  
ซ่ึงขัดต่อสาธารณประโยชน์หรือกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจหรือประโยชน์สุขของประชาชนและในกรณีท่ี 
การประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณประโยชน์หรือประชาชน  
ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่บําบัดปัดป้องและแก้ไขความเสียหายนั้นโดยทันที  

 เพ่ือเป็นหลักประกันพันธะในการบํ าบัดปัดป้องและแก้ไขความเสียหายดังกล่าว  
ผู้รับสัมปทานจะต้องจัดให้มีการทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีมีความม่ันคง ภายในวงเงินที่เหมาะสมกับ
กิจการของตนโดยความเห็นชอบของอธิบดี และจะต้องส่งสําเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการชําระเบี้ย
ประกันภัยดังกล่าวให้อธิบดีทราบทุกปีตลอดอายุของสัมปทานน้ี  

(๓) ผู้รับสัมปทานต้องจ้างผู้ซ่ึงมีสัญชาติไทยเพ่ือประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานน้ี  
ในตําแหน่งหน้าที่ระดับต่างๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทําได้ตามคุณสมบัติของบุคคลเหล่าน้ัน อนึ่ง หากยังหาผู้ซึ่งมี
สัญชาติไทยท่ีมีความชํานาญงานเหมาะสมแก่ตําแหน่งหน้าที่บางตําแหน่งมิได้  ผู้รับสัมปทานจะพยายามอย่างดี
ท่ีสุดที่จะฝึกฝนผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยให้มีความชํานาญงานมากขึ้นจนเหมาะสมท่ีจะรับตําแหน่งต่างๆ ทุกระดับ 
ในกิจการปิโตรเลียมได้ภายในระยะเวลาอันสมควร 

(๔) ในการถือเอาประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตได้ ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติตามลําดับ
ก่อนหลัง ดังต่อไปนี้  

 (ก) ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียม โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือรักษาแรงกดดันในแหล่ง
ปิโตรเลียมท่ีผู้รับสัมปทานกําลังผลิตอยู่ หรือส่งไปให้ผู้รับสัมปทานรายอ่ืนใช้เพ่ือรักษาแรงกดดัน หรือเพ่ือช่วย 
ในการผลิตปิโตรเลียมท่ียังตกค้างอยู่ในแหล่งปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานรายอ่ืนน้ัน เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อธิบดีแล้ว 

 (ข) ขายหรอืจาํหน่ายภายในประเทศ รวมทั้งขายหรือจําหน่ายให้แก่รัฐบาลเพ่ือใช้ในโครงการใดๆ
ซ่ึงรัฐบาลส่งเสริม 

 (ค) ส่งออกไปขายหรือจําหน่ายนอกประเทศ 
(๕) ในกรณีท่ีผู้รับสัมปทานผิดนัดชําระเงินที่ผู้รับสัมปทานมีหน้าท่ีต้องชําระให้แก่รัฐ และเงิน

ดังกล่าวน้ันมิใช่ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ หรือภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานต้องเสียดอกเบี้ย
สําหรับเงินน้ันในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันท่ีผิดนัด  



 

  

๑๐

(๖) ในการขนส่งปิโตรเลียม เสบียง หรือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ระหว่างชายฝั่งกับแท่นขุดเจาะสํารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในทะเล ผู้รับสัมปทานต้องใช้บริการขนส่งโดยเรือไทย
หรือเรืออ่ืนซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ทั้งน้ี 
เว้นแต่ในกรณีท่ีค่าบริการขนส่งโดยเรือดังกล่าวสูงกว่าอัตราปกติ  หรือในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน หรือมีเหตุ
ฉุกเฉินเก่ียวกับความปลอดภัยในการขุดเจาะสํารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในทะเล และไม่สามารถจัดหาเรือที่ได้
มาตรฐานเพ่ือให้บริการขนส่งได้ทัน ผู้รับสัมปทานจึงจะขนส่งปิโตรเลียม เสบียง หรือวัสดุอุปกรณ์โดยเรืออ่ืนได้  
แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีถึงเหตุผลท่ีต้องใช้เรืออ่ืนโดยทันทีด้วย 

(๗) ในการพัฒนาเพ่ือผลิตปิโตรเลียมในทะเล ผู้รับสัมปทานต้องพิจารณาจัดซ้ือและจัดหาบริการ
ก่อสร้างแท่นประกอบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากผู้ประกอบการภายในประเทศเป็นอันดับแรก 

 
ข้อ ๑๒ 

การเคารพต่อข้อกําหนดข้ันมูลฐาน 
 

(๑) รัฐมนตรีให้ความม่ันใจวา่ ในระหว่างท่ีสัมปทานน้ียังมีอายุอยู่ จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ฝ่ายเดียว
ซ่ึงหลักเกณฑ์เก่ียวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าท่ีของผู้รับสัมปทานในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

 (ก) การใช้ท่ีดินท่ีเป็นแปลงสํารวจและพ้ืนท่ีผลิตเพ่ือการประกอบกิจการปิโตรเลียม รวมท้ังการใช้
ท่ีดินนอกแปลงสํารวจหรือพื้นท่ีผลิตในการเก็บรักษาหรือขนส่งปิโตรเลียม 

 (ข) การนําคนตา่งดา้ว เครือ่งจกัร เครือ่งมอื เครื่องใช้ โครงก่อสรา้ง ยานพาหนะ สว่นประกอบ 
อุปกรณ์และวัสดุอ่ืน ๆ ซ่ึงจาํเป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียมเขา้มาในราชอาณาจักร 

 (ค) การคืนพื้นท่ี 
 (ง) การได้รับยกเว้นบางประการในการเสียภาษีอากรและเงนิท่ีสว่นราชการต่าง ๆ เรียกเก็บ 

 (จ) การกําหนดและประกาศราคาปิโตรเลียม 
 (ฉ) การส่งปิโตรเลียมออก 
 (ช) การเก็บรักษาและส่งเงินตราต่างประเทศ 
 (ซ) การเสียค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และภาษีเงินได้ตลอดจนการคํานวณ 

ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และภาษีเงินได้ 
(๒) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นมูลฐานในหลักเกณฑ์เก่ียวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าท่ีของ

ผู้รับสัมปทานตาม (๑) ในประเทศ ในภูมิภาคเดียวกัน หรือในประเทศอ่ืนท่ีมีปรมิาณการผลติปิโตรเลียมทัดเทียมกับ
ประเทศไทย และส่งปิโตรเลียมออกไปขายในตลาดเดียวกันกับประเทศไทย รัฐมนตรีและผู้รับสัมปทานอาจตกลง
ร่วมกันแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าท่ีดังกล่าวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงน้ันได้ ทั้งน้ี 
เมื่อรัฐมนตรีขอให้มีการเจรจากันในเรื่องดังกล่าว ผู้รับสัมปทานจะสนองตอบในการเจรจาอย่างจริงจัง 

 
 
 
 



 

  

๑๑

ข้อ ๑๓ 
การระงับข้อพิพาท 

 
เมื่อมีข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับการที่รัฐมนตรีสั่งให้ผู้รับสัมปทานแก้ไขเหตุท่ีจะสั่งเพิกถอนสัมปทานตาม

มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับปัญหาที่ว่าได้มีการปฏิบัติตามสัมปทาน
หรือไม่ เกิดขึ้น ในขั้นแรกให้คู่กรณีพยายามหาทางตกลงกันด้วยดีภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รับ
หนังสือแจ้งจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ท้ังนี้ คู่กรณีท้ังสองฝ่ายอาจตกลงขยายระยะเวลาออกไปอีกได้  

ในกรณีท่ีคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ดําเนินการระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL ARBITRATION RULES) ท่ีใช้บังคับอยู่ในวันที่เสนอให้ระงับ
ข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ในกฎกระทรวงน้ีได้กําหนดไว้แล้ว ดังต่อไปน้ี 

(๑) เม่ือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอเป็นหนังสือไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงให้ระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ ให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการฝ่ายละหน่ึงคนและให้อนุญาโตตุลาการดังกล่าว
ร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนท่ีสามเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 

(๒) ให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายแจ้งชื่ออนุญาโตตุลาการท่ีตนแต่งตั้งฝ่ายละหน่ึงคนให้คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึง
ทราบภายในหกสบิวันนับแต่วนัท่ีคู่กรณีฝ่ายหน่ึงเสนอใหร้ะงับขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
ไม่แจ้งชื่ออนุญาโตตุลาการภายในกําหนดเวลาดังกลา่ว คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้............................................ 
แต่งต้ังอนุญาโตตุลาการแทนคูก่รณีฝา่ยแรก 

(๓) ให้อนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายร่วมกันแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่แต่งต้ังอนุญาโตตุลาการครบท้ังสองคนแลว้ ถ้าอนุญาโตตุลาการไม่แต่งต้ังหรือไม่สามารถตกลงกันแต่งต้ัง
ประธานคณะอนุญาโตตุลาการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่ายอาจร้องขอให้ 
................................................................. แต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทน 

(๔) ถ้าอนุญาโตตุลาการตาย ลาออก ปฏิเสธ หรือไม่สามารถที่จะทําการก่อนท่ีจะให้คําวินิจฉัย 
ให้ดําเนินงานตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 

(๕) ถ้ามีการต้ังหน่วยงานขึ้นใหม่โดยมีลักษณะและอํานาจหน้าท่ีคล้ายคลึงกับ ........................... 
ดังกล่าว หรือรับอํานาจหน้าท่ีสว่นใหญ่ท่ีตกทอดหรือโอนมาจาก ................................................................. ดังกล่าว 
ให้ถือว่าอํานาจหน้าที่ของ................................................................. ดังกล่าว ตาม (๒) และ (๓) เป็นอํานาจหน้าท่ี
ของ................................................................. ท่ีตั้งขึ้นใหม่ได้ โดยคู่กรณีท้ังสองฝ่ายมิต้องตกลงกันใหม่ 

(๖) โดยเหตุผลอันใดก็ตาม ถ้าไม่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
หรือมิได้มีการแต่งตั้งผู้อื่นแทนผู้ท่ีพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือ (๔) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจร้องขอให้
................................................................. เป็นผู้แต่งต้ังให้ 

(๗) ค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการของคู่กรณีฝ่ายใด ให้คู่กรณีฝ่ายน้ันทดรองจ่ายไปก่อน ไม่ว่า
คู่กรณีฝ่ายนั้นจะเป็นผู้แต่งต้ังหรือไม่ ส่วนค่าใช้จ่ายของประธานคณะอนุญาโตตุลาการให้คู่กรณีท้ังสองฝ่าย 
ทดรองจ่ายไปฝ่ายละเท่า ๆ กันก่อนด้วย 

(๘) สถานท่ีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้เป็นท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เว้นแต่คู่กรณี 
ท้ังสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 



 

  

๑๒

(๙) ภาษาท่ีใช้ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้เป็นภาษาไทย เว้นแต่คู่กรณีท้ังสองฝ่าย
จะตกลงร่วมกันให้ใช้ภาษาอังกฤษ  

(๑๐) ในการวินิจฉยัชี้ขาด คณะอนุญาโตตุลาการต้องวนิิจฉยัตามบทบัญญัติของกฎหมายไทยและ
คํานึงถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่จะพึงนํามาใช้บังคับด้วย และให้กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายและ
คา่ธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการที่จะให้คู่กรณีฝ่ายใดเป็นผู้เสียแต่ฝ่ายเดียว หรือให้คู่กรณีท้ังสองฝ่ายเป็นผู้เสีย
ตามส่วนท่ีเห็นสมควรในคําชี้ขาดด้วย ท้ังน้ี คําวินิจฉัยจะต้องทําเป็นหนังสือและระบุเหตุผลแห่งคําชี้ขาดน้ัน 

(๑๑) คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้เป็นท่ีสุดและมีผลผูกพันคู่กรณีท้ังสองฝ่าย การบังคับ
ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจมีขึ้นในศาลท่ีมีเขตอํานาจ 

(๑๒) ให้ผู้รับสัมปทานยังคงดําเนินงานตามสัมปทานน้ีต่อไปในระหว่างกระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ เว้นแต่อธิบดีจะสั่งให้ผู้รับสัมปทานหยุดดําเนินงานตามสัมปทานอย่างหน่ึงอย่างใด หากการ
ดําเนินงานของผู้รับสัมปทานนั้นจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัย   

(๑๓) ข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มิให้
ระงับโดยอนุญาโตตุลาการและให้ใช้วิธีตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวระบุให้ปฏิบัติหรือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หากมีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม คําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการในส่วนนั้นให้นํามาใช้บังคับได้ 

(๑๔) เรื่องดังต่อไปน้ีมิให้บังคับโดยอนุญาโตตุลาการ 
 (ก) ความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 (ข) ข้อพิพาทเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่ผู้รับสัมปทานได้ยื่นฟ้องต่อ

ศาลไทยแล้ว 
 (ค) ข้อพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยหรือคําสั่งท่ีให้เป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  

พ.ศ. ๒๕๑๔  
 

ข้อ ๑๔ 
การเพิกถอนสัมปทาน 

 
(๑) นอกจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน เม่ือผู้รับสัมปทาน 
 (ก) ฝ่าฝืนบทบัญญัติของมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 (ข) ไม่เริ่มสํารวจปิโตรเลียมในแปลงสํารวจที่ได้รับอนุญาตตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ ภายใน 

หกเดือนนับแต่วันออกสัมปทาน 
 (ค) ไม่ชําระผลประโยชน์พิเศษตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๖ 
 (ง) จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๙ หรือข้อ ๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) เป็นประจํา 
 (จ) ไม่ประกอบกิจการปิโตรเลียมด้วยความเข้มแข็งเท่าที่ควรหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ (๒) 
 (ฉ) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒) การเพิกถอนสัมปทานไม่ลบล้างความรับผิดใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นตามข้อกําหนดในสัมปทาน 
 



 

  

๑๓

ข้อ ๑๕ 
การสิ้นอายุสัมปทาน 

 
(๑) สัมปทานน้ีสิ้นอายุด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี  
 (ก) กําหนดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสิ้นสุดลง 
 (ข) เขตสัมปทานหมดสิ้นไปโดยผลแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ หรือโดยการ

คืนพ้ืนท่ีด้วยความสมัครใจของผู้รับสัมปทาน 
 (ค) สัมปทานถูกเพิกถอน 
 (ง) เมื่อสภาพการเป็นนิติบุคคลของผู้รับสัมปทานสิ้นสุดลง 
(๒) เม่ือสัมปทานน้ีสิ้นอายุ บรรดาข้อผูกพันท้ังปวงระหว่างรัฐมนตรีกับผู้รับสัมปทานย่อมสิ้นสุดลง 

เว้นแต่ข้อผูกพันทางการเงินหรือผลประโยชน์พิเศษซ่ึงยังมิได้มีการปฏิบัติครบถ้วน และข้อผูกพันท่ีกําหนดใน
สัมปทานว่าจะต้องปฏิบัติหลังจากสัมปทานน้ีสิ้นอายุ 

(๓) ในระหว่างห้าปีสุดท้ายของระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมหรือระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมท่ีได้รับ 
การต่อ ผู้รับสัมปทานจะไม่รื้อ ถอน ขาย ให้ จําหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพย์สินที่ระบุไว้ใน (๔) เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี 

(๔) เม่ือสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลยีม หรือสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับการต่อในพ้ืนท่ีผลิต
แปลงใด หรือเม่ือผู้รับสัมปทานคืนพ้ืนที่ผลิตแปลงใดท้ังแปลง หรือผู้รับสัมปทานถูกเพิกถอนสัมปทานก่อนสิ้น
ระยะเวลาดังกลา่ว ผู้รับสัมปทานต้องส่งมอบท่ีดิน อาคาร ถนน รถไฟ ท่อส่งปิโตรเลียม เครื่องสูบ เครื่องจักร ชานเจาะ 
ถังเก็บนํ้ามนั สถานี สถานีย่อย สถานีปลายทาง โรงงาน ท่าเรือ สิ่งติดตั้ง และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อันจําเป็นต่อ
การสาํรวจ ผลิต เก็บรักษา หรือขนส่งปิโตรเลียม หรืออันมีลักษณะท่ีใช้เป็นสาธารณูปโภคได้ เช่น ระบบไฟฟ้า ก๊าซ 
นํ้า สื่อสารหรือโทรคมนาคม ท่ีเก่ียวกับพ้ืนที่ผลิตแปลงน้ัน ให้แก่รัฐบาลไทยโดยไม่คิดมูลค่า ส่วนทรัพย์สินที่ใช้
ประโยชน์มิได้ ผู้รับสัมปทานต้องร้ือถอนให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีอย่างเคร่งครัด 

 
ข้อ ๑๖ 

การสละสิทธิ 
 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรหีรือผู้รบัสัมปทานมิได้เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดข้อใด ไม่ถือว่าเป็น
การสละสิทธิท่ีจะเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดข้อน้ันในเวลาต่อไป และการท่ีไม่เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดขอ้ใดในกรณีหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธท่ีิจะเรยีกรอ้งให้มีการปฏบิัติตามข้อกําหนดข้อนั้นในอีกกรณีหน่ึง
ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือไม่ก็ตาม 

 
 
 
 
 



 

  

๑๔

ข้อ ๑๗ 
การแจ้งให้ทราบ 

 
(๑) บรรดาหนังสอืท่ีต้องสง่ให้แก่รัฐมนตรี ให้ส่งไปยังรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน กระทรวง

พลังงาน ซึ่งต้ังอยู่ ณ ..........................................................................ประเทศไทย พร้อมกับส่งสําเนาฉบับหน่ึงไปยัง
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งต้ังอยู่ ณ ..........................................................ประเทศไทย 

 สําหรับหนังสือ รายงาน หรือข้อมูลที่ต้องส่งให้แก่อธิบดี ให้ส่งไปยังอธบิดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
ตามท่ีอยู่ตามวรรคหน่ึง 

(๒) บรรดาหนังสอืหรอืคําสัง่ท่ีต้องส่งใหแ้ก่ผู้รับสัมปทานให้ส่งไปยังผู้รับสัมปทาน ณ สถานท่ีทํางาน 
ในประเทศไทย ซึ่งต้ังอยู่ ณ ....................................................................................................................................... 

(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีส่งหนังสือหรือคําสั่งท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ให้รัฐมนตรีหรือ 
ผู้รับสัมปทานแล้วแต่กรณีมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ 

 
ข้อ ๑๘ 
เบ็ดเตล็ด 

 
ถ้าผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการและขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมก่อนสิ้น

ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน ผู้รับสัมปทานจะได้รับการพิจารณาต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม เม่ือได้
ตกลงในเรื่องข้อกําหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขท่ีใช้อยู่ท่ัวไปในขณะน้ันอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาไม่เกินสิบปี 

 
 
สัมปทานนี้ทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ รัฐมนตรีและผู้รับสัมปทาน 

ต่างรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
 
ข้าพเจ้า ...................................................................................... ผู้รับสัมปทานตกลงรับปฏิบัติตามข้อกําหนด

แห่งสัมปทานน้ีโดยเคร่งครัด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... ผู้รับสัมปทาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 



 
 

 

ชธ/ป๓/๑ 
 

(ครุฑ) 
 

กระทรวงพลังงาน  
 

สัมปทานปิโตรเลียมเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี .....) 
ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ................/................. 

 
ออกใหแ้ก ่

 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
ณ วันท่ี ....... เดือน .................. พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

๒

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน (ซ่ึงต่อไป
ในสัมปทานน้ีเรียกว่า “รัฐมนตรี”) โดยคําแนะนําของคณะกรรมการปิโตรเลียมและโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ออกสัมปทานเพิ่มเติมน้ีใหแ้ก ่....................................................................................................................................  
ซ่ึงเป็นบริษัทจัดต้ังขึน้ตามกฎหมายของประเทศ .......................................................................................................  
มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ ................................................................................................................................................ 
สํานักงานในประเทศไทยอยู่ท่ี…………………………………………………………………………………………………………………….. 
โดย .............................................................................................................. เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันแทน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
(ซ่ึงต่อไปในสัมปทานนี้เรียกว่า “ผู้รับสัมปทาน”) โดยมีข้อกําหนดแห่งสัมปทาน ดังต่อไปน้ี 

 ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 สัมปทานเพ่ิมเติมน้ีทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถกูต้องตรงกันทุกประการ รัฐมนตรีและผู้รับสัมปทาน
ต่างรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
 
ข้าพเจ้า .............................................................. ผู้รับสัมปทานตกลงรับปฏิบัติตามข้อกําหนด

แห่งสัมปทานน้ีโดยเคร่งครัด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... ผู้รับสัมปทาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 



 
 

 

ชธ/ป๓/๒ 
 

(ครุฑ) 
 

กระทรวงพลังงาน  
 

สัมปทานปิโตรเลียมเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี .....) 
ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ................/................. 

 
ออกใหแ้ก ่

 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
ณ วันท่ี ....... เดือน .................. พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

๒

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
(ซ่ึงต่อไปในสัมปทานนี้เรียกว่า “รัฐมนตรี”) โดยคําแนะนําของคณะกรรมการปิโตรเลียม ออกสัมปทานเพิ่มเติมน้ี
ให้แก่..........................................................................................................................................................................  
ซ่ึงเป็นบริษัทจัดต้ังขึน้ตามกฎหมายของประเทศ .......................................................................................................  
มีสาํนักงานใหญอ่ยู่ที่ ................................................................................................................................................ 
สาํนักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .................................................................................................................................. 
โดย.............................................................................................................. เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชือ่ผูกพันแทน  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
(ซ่ึงต่อไปในสัมปทานนี้เรียกว่า “ผู้รับสัมปทาน”) โดยมีข้อกําหนดแห่งสัมปทาน ดังต่อไปน้ี 

 ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

สัมปทานเพ่ิมเติมน้ีทําขึ้นเปน็สองฉบบั มขี้อความถูกต้องตรงกนัทุกประการ รฐัมนตรแีละผูร้ับสัมปทาน 
ต่างรักษาไวฝ้า่ยละฉบับ 

 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
 
ข้าพเจ้า .............................................................. ผู้รับสัมปทานตกลงรับปฏิบัติตามข้อกําหนด

แห่งสัมปทานน้ีโดยเคร่งครัด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... ผู้รับสัมปทาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 



 
 

 

ชธ/ป๓/๓ 
 

(ครุฑ) 
 

กระทรวงพลังงาน  
 

สัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบบัที่ .....) 
ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ................/................. 

 
ออกใหแ้ก ่

 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
ณ วันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

๒

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
(ซึ่งต่อไปในสัมปทานน้ีเรียกว่า “อธิบดี”) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปิโตรเลียม ออกสัมปทาน
เพิ่มเติมน้ีให้แก่ ................................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นบริษัทจัดต้ังขึน้ตามกฎหมายของประเทศ ...............................................................................................
มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่............................................................................................................................................ 
สํานักงานในประเทศไทยอยู่ที่……………………………………………………………………………………………………………….. 
โดย ..................................................................................................... เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันแทน  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
(ซึ่งต่อไปในสัมปทานน้ีเรียกว่า “ผู้รับสัมปทาน”) โดยมีข้อกําหนดแห่งสัมปทาน ดังต่อไปน้ี 
 ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 

สัมปทานเพิ่มเติมน้ีทําขึน้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ อธิบดีและผู้รับสัมปทาน
ต่างรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
 
ข้าพเจ้า .............................................................. ผู้รับสัมปทานตกลงรับปฏิบัติตามข้อกําหนด

แห่งสัมปทานน้ีโดยเคร่งครัด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... ผู้รับสัมปทาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
  (ลงลายมือชื่อ) ................................................... พยาน 
 
 
 
 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากแบบสัมปทานปิโตรเลียมตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๔)  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๒)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  มีบทบัญญัติบางประการ
ที่ล้าสมัย  ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  และไม่สอดคล้องกับแนวทางการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในระดับสากล  สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมและทันสมัย  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


