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พระราชบัญญัติ 
ปโตรเลียม  (ฉบับที่  ๖) 
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ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม 

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติปโตรเลียม  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  

พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๒  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการปโตรเลียม”  ประกอบดวย  
ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมที่ดิน  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมปาไม  
อธิบดีกรมสรรพากร  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
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ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  ผูแทนกระทรวงกลาโหม  ผูแทนกระทรวงการคลัง  
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม  และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคล 
ซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในสาขาธรณีวิทยา  วิศวกรรมศาสตร  เศรษฐศาสตร  
การเงิน  กฎหมาย  หรือสาขาอื่นอันจะเปนประโยชนตอกิจการปโตรเลียม  เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่งตองไมเปนขาราชการในสวนราชการ 
ที่มีกรรมการโดยตําแหนงสังกัดอยู 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ  และอธิบดีจะแตงต้ังขาราชการในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๒ 
(๒) ใหความเห็นชอบแกอธิบดีตามมาตรา  ๒๒/๑ 
(๓) ทําความตกลงราคาขายกาซธรรมชาติในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๕๘ 
(๔) อนุญาตใหผูรับสัมปทานถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา  ๖๕ 
(๕) มีคําส่ังเกี่ยวกับการนําคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๖๙ 
(๖) มีคําส่ังเกี่ยวกับการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณโดยไดรับยกเวนอากรขาเขาและ

ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา  ๗๐ 
(๗) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่ รัฐมนตรีมอบหมาย  

หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ” 
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๖/๑  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
“มาตรา ๑๖/๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  

ผูบริหารทองถิ่น  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรค
การเมือง  หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 
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(๖) ไมเปนกรรมการ  หรือผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคล
หรือองคกรที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการดานปโตรเลียม  และไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใด 
ที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  
พ.ศ.  ๒๕๑๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่  

หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖/๑ 
เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ข้ึนใหม  เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวัน  จะไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ก็ได  ในระหวางที่ยังมิไดแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง  ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติ
หนาที่ตอไปได 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงแตงต้ัง 
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงต้ังเพิ่มข้ึนหรือแตงต้ังแทนตําแหนงที่วาง  ใหผูไดรับ
แตงต้ังนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหสัมปทานตามมาตรา  ๒๓ 
(๒) ตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมตามมาตรา  ๒๕ 
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(๓) ตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามมาตรา  ๒๖ 
(๔) อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามมาตรา  ๓๐ 
(๕) อนุมัติใหโอนขอผูกพันระหวางแปลงสํารวจตามมาตรา  ๓๓ 
(๖) อนุญาตใหผูรับสัมปทานรับบริษัทอื่นเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียมตามมาตรา  ๔๗ 
(๗) อนุญาตใหโอนสัมปทานตามมาตรา  ๕๐ 
(๘) เพิกถอนสัมปทานตามมาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๒  และมาตรา  ๕๓ 
(๙) แจงใหผูรับสัมปทานทราบวารัฐบาลจะเขาใชสิทธิประกอบกิจการปโตรเลียมในพื้นที่ใด

พื้นที่หนึ่งดวยความเส่ียงภัยแตฝายเดียวตามมาตรา  ๕๒  ทวิ 
(๑๐) ส่ังใหผูรับสัมปทานจัดหาปโตรเลียมเพื่อใชในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๖๐ 
(๑๑) ประกาศหามสงปโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา  ๖๑ 
(๑๒) ส่ังใหผูรับสัมปทานรวมกันผลิตปโตรเลียมตามมาตรา  ๗๒ 
(๑๓) ส่ังใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมตามมาตรา  ๘๓ 
(๑๔) อนุมัติใหชาํระคาภาคหลวงเปนเงินตราสกุลตางประเทศตามมาตรา  ๘๗ 
(๑๕) ลดหยอนคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมตามมาตรา  ๙๙  ทวิ  และมาตรา  ๙๙  ตรี 
(๑๖) กําหนดคาคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสํารวจตามมาตรา  ๑๐๐  ฉ 
การดําเนินการตาม  (๑)  (๓)  (๗)  หรือ  (๑๕)  ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี” 
มาตรา  ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๒/๑  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
“มาตรา  ๒๒/๑  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ขยายอายุสัมปทานตามมาตรา  ๒๗ 
(๒) อนุมัติการกําหนดพื้นที่ผลิตตามมาตรา  ๔๒ 
(๓) อนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มผลิตตามมาตรา  ๔๒  ทวิ 
(๔) มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาดําเนินการบําบัดปดปองความโสโครกอันเนื่องจากการ

ประกอบกิจการปโตรเลียมแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทานตามมาตรา  ๗๕ 
(๕) ใหความเห็นชอบแผนงานและประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนส่ิงปลูกสราง  วัสดุ  

อุปกรณ   และส่ิงอํานวยความสะดวก   หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาดําเนินการร้ือถอนแทน   
หรือรวมกับผูรับสัมปทานตามมาตรา  ๘๐/๑” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๒๗  ในกรณีที่การสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมหรือการเก็บรักษาหรือขนสง
ปโตรเลียมเฉพาะสวนที่กระทบกระเทือนตอการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใดตอง
หยุดชะงักลงเปนสวนใหญเพราะเหตุที่มิใชความผิดของผูรับสัมปทาน  ถาผูรับสัมปทานประสงค 
จะขอขยายอายุสัมปทาน  ใหแจงตออธิบดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบถึงเหตุที่มิใชความผิดของ 
ผูรับสัมปทานนั้น  ในกรณีเชนนี้  ใหอธิบดีขยายอายุสัมปทานในสวนที่เกี่ยวกับแปลงสํารวจแปลงนั้น
ออกไปเทากับระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานสามารถพิสูจนไดวาการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมตองหยุด 
ชะงักลงเพราะเหตุที่มใิชความผิดของผูรับสัมปทาน” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๘  ในการใหสัมปทาน  ใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนดเขตพื้นที่แปลงสํารวจ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เขตพื้นที่แปลงสํารวจที่มิใชอยูในทะเล  ใหกําหนดพื้นที่ไดไมเกินแปลงละสี่พันตารางกิโลเมตร 
เขตพื้นที่แปลงสํารวจในทะเล  ใหรวมถึงพื้นที่เกาะที่อยูในเขตแปลงสํารวจนั้นดวย” 
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๓๓  การโอนขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจระหวางแปลง

หนึ่งกับอีกแปลงหนึ่งจะกระทําไดเมื่อมีเหตุอันสมควร  และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว” 
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  

พ.ศ.  ๒๕๑๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๔๒  กอนผลิตปโตรเลียมจากที่ใดที่หนึ่งในแปลงสํารวจ  ผูรับสัมปทานตองแสดงวา

ไดพบหลุมปโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชยและไดกําหนดพื้นที่ผลิตถูกตองแลว  และเมื่อไดรับอนุมัติ
จากอธิบดีแลวจึงจะผลิตปโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตนั้นได” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๒  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลยีม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๒  ทวิ  เมื่อผูรับสัมปทานไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ผลิต
ตามมาตรา  ๔๒  แลว  ใหผูรับสัมปทานย่ืนแผนการผลิตในรายละเอียดสําหรับพื้นที่ผลิตดังกลาวตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และผูรับสัมปทานตองเร่ิมทําการผลิต
ปโตรเลียมตามแผนภายในสี่ปนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา  ๔๒  ถาผูรับสัมปทาน
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ไมเร่ิมทําการผลิตปโตรเลียมภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ใหถือวาระยะเวลาผลิตปโตรเลียม
สําหรับพื้นที่ที่ไดกําหนดใหเปนพื้นที่ผลิตนั้นส้ินสุดลง 

ในกรณีที่ผู รับสัมปทานประสงคจะขอขยายระยะเวลาเริ่มทําการผลิตปโตรเลียมออกไป 
จากกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหผูรับสัมปทานแจงเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลใหอธิบดีทราบลวงหนา
กอนส้ินสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาหกเดือน  ถาอธิบดีเห็นวาการที่ผูรับสัมปทานไมสามารถ
เร่ิมทําการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ผลิตนั้นมิใชความผิดของผูรับสัมปทาน  ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาต 
ใหขยายระยะเวลาเริ่มทําการผลิตออกไปไดตามที่เห็นสมควร  แตการอนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มทํา
การผลิตปโตรเลียมใหกระทําไดไมเกินคราวละสองปและใหอนุญาตขยายไดไมเกินสองคราว 

ตลอดระยะเวลาผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ผลิต  ผูรับสัมปทานจะตองทบทวนแผนการผลิตปโตรเลียม
ตามวรรคหนึ่ง  แลวแจงผลการทบทวนเปนหนังสือตออธิบดีทุกป  และถาผูรับสัมปทานประสงค 
จะเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตปโตรเลียม  ใหผูรับสัมปทานไดรับอนุมัติจากอธิบดีกอน  จึงจะเปลี่ยนแปลง
แผนการผลิตปโตรเลียมได” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕๐  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  
พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๖  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“ผูรับโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะตามมาตรา  ๒๔” 
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๒   และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๕๑  รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน  เมื่อผูรับสัมปทาน 
(๑) ไมปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมตามที่กําหนดในสัมปทานตาม

มาตรา  ๓๐ 
(๒) ไมวางหลักประกันหรือวางหลักประกันไมครบจํานวนตามมาตรา  ๘๐/๒ 
(๓) ไมชําระคาภาคหลวงตามหมวด  ๗  หรือผลประโยชนตอบแทนพิเศษตามหมวด  ๗  ทวิ 
(๔) ไมชําระภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม 
(๕) ไมปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดี 
(๖) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในสัมปทานวาเปนเหตุเพิกถอนสัมปทานได” 
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสามของมาตรา   ๗๕  แหงพระราชบัญญัติ

ปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
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“ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมดําเนินการหรือดําเนินการตามวรรคสองลาชา  หรือหากไมดําเนินการ
ทันทีอาจกอใหเกิดความเสียหายมากข้ึน  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือบุคคลอื่นที่อธิบดีมอบหมาย 
อาจเขาดําเนินการบําบัดปดปองความโสโครกนั้นแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทาน  โดยผูรับสัมปทาน
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวทั้งหมด” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  
พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๒  และ 
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๖  ผูรับสัมปทานตองรายงานผลการประกอบกิจการปโตรเลียม  แผนงานและ
งบประมาณประจําปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด” 

มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๗  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๗  ผู รับสัมปทานตองเสนองบบัญชีคาใชจายและงบการเงินประจําป  ในการ
ประกอบกิจการปโตรเลียมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด” 

มาตรา ๑๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๘๐/๑  และมาตรา  ๘๐/๒  แหงพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 

“มาตรา  ๘๐/๑  เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ผูรับสัมปทาน 
มีหนาที่รับผิดชอบในการรื้อถอนส่ิงปลูกสราง  วัสดุ  อุปกรณ  และส่ิงอํานวยความสะดวกในการสํารวจ  
ผลิต  เก็บรักษาหรือขนสงปโตรเลียม  โดยใหผูรับสัมปทานย่ืนแผนงานและประมาณการคาใชจาย 
ในการร้ือถอน  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากอธิบดี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และ
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีส่ิงปลูกสราง  วัสดุ  อุปกรณ  และส่ิงอํานวยความสะดวกในการสํารวจ  ผลิต  เก็บรักษา
หรือขนสงปโตรเลียมที่ตองร้ือถอนเพิ่มข้ึน  หรือเทคโนโลยีดานการรื้อถอนเปลี่ยนแปลงไป  หรือ
ประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนคลาดเคลื่อน  ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหผู รับสัมปทานแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงานและประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนที่ไดรับความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง  หรือผูรับสัมปทานอาจยื่นขอเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงานหรือประมาณ
การคาใชจายในการรื้อถอนที่ไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งเองก็ได  โดยเสนอตออธิบดีเพื่อให
ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ   วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  เมื่ออธิบดี 
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ใหความเห็นชอบแลวใหถือเปนแผนงานและประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนสําหรับพื้นที่ผลิต
ปโตรเลียมนั้น 

ผูรับสัมปทานตองทําการร้ือถอนใหแลวเสร็จตามแผนงานที่ไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง  หากผูรับสัมปทานไมดําเนินการร้ือถอน  หรือดําเนินการลาชาอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย  
อธิบดีมีอํานาจมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการร้ือถอนแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทาน  โดยใชจายจาก
หลักประกันตามมาตรา  ๘๐/๒ 

มาตรา  ๘๐/๒  ใหผูรับสัมปทานวางหลักประกันการร้ือถอนส่ิงปลูกสรางหรือวัสดุอื่นใดตาม
มาตรา   ๘๐ /๑   ตออธิบดี   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ   วิธีการ   เ ง่ือนไข   และระยะเวลาที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวง  โดยหลักประกันจะเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย  สัญญาค้ําประกันของธนาคาร  
หรือหลักประกันอื่นใดก็ได 

หลักประกันที่เปนเงินสด  พันธบัตรของรัฐบาลไทย  หรือทรัพยสินอื่นใดไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี  แตไมพนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ถาผูรับสัมปทานไมวางหรือวางหลักประกันไมครบตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  
ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสองตอเดือนของจํานวนหลักประกันที่ตองวาง  หรือวางขาด  แลวแตกรณี   
นับแตวันที่ครบกําหนดสง  และใหอธิบดีเตือนใหมีการวางหลักประกัน  และเงินเพิ่มภายในระยะเวลา
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือน  และถายังไมมีการวางหลักประกันและเงินเพิ่มใหถูกตอง  
รัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหเพิกถอนสัมปทานได 

ในกรณทีี่อธิบดีมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาดําเนินการแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทานในการรื้อ
ถอนส่ิงปลูกสรางหรือวัสดุอื่นใดตามมาตรา  ๘๐/๑  ใหใชจายจากหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่
หลักประกันไมเพียงพอ  ผูรับสัมปทานตองรับผิดชอบคาใชจายสวนที่ขาด  และหากมีหลักประกันเหลือ
ใหคืนแกผูรับสัมปทาน 

การเก็บรักษาและการเบิกจายหลักประกัน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙๙  ทวิ  เพื่อสงเสริมและเรงรัดใหมีการสํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียมในพื้นที่
บางพื้นที่ภายในแปลงสํารวจหรือในพื้นที่ผลิตของผูรับสัมปทาน  ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาไมเอื้ออํานวย
หรือที่มีพลังผลิตของพื้นที่ลดลง  และไมอยูในแผนการสํารวจหรือแผนการผลิตของผูรับสัมปทาน   
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ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจลดหยอนคาภาคหลวงใหแกผู รับสัมปทาน   
โดยทําความตกลงกับผูรับสัมปทานเพื่อใหผูรับสัมปทานทําการสํารวจและพัฒนาพื้นที่ดังกลาว  ตามแผน 
ซ่ึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะไดกําหนดขึ้น 

ในการใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีเพื่อลดหยอนคาภาคหลวงตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คํานึงถึงสภาพทางธรณีวิทยาและศักยภาพทางปโตรเลยีมของพื้นที่ดังกลาว  สถิติคาใชจายในการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาคลายคลึงกัน  ความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียม
ภายในประเทศ  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาด  และผลไดผลเสียอื่น ๆ  
ของประเทศที่จะไดรับจากการเรงรัดใหมีการสํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียม 

คาภาคหลวงที่จะลดหยอนตามมาตรานี้  จะตองเปนคาภาคหลวงที่เกิดจากกิจการปโตรเลียม 
ที่ผูรับสัมปทานดําเนินการอยูแลวในแปลงสํารวจหรือพื้นที่ผลิตนั้น  หรือเปนคาภาคหลวงที่จะเกิดข้ึน
จากการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนดไวในแผน  และการลดหยอนดังกลาว
จะตองไมเกินรอยละเกาสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่ผูรับสัมปทานพึงตองเสียสําหรับปโตรเลียม
ทั้งหมดที่ผลิตไดในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิตที่อยูในแปลงสํารวจนั้น  หรือไมเกินรอยละเกาสิบของ
จํานวนคาภาคหลวงที่จะเกิดจากการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนด  โดยระยะเวลา
ที่ไดรับลดหยอนจะตองไมเกินหาปนับแตวันที่ไดทําความตกลงหรือวันที่เร่ิมผลิต  และในความตกลง
กับผูรับสัมปทานดังกลาวจะมีเง่ือนไขหรือมีขอกําหนดอยางใด ๆ  ก็ได” 

มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา  ๙๙  ตรี  แหงพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๒  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙๙  ตรี  ในพื้นที่ที่สภาพทางธรณีวิทยาบงชี้วาการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่นั้น
จําเปนตองใชคาใชจายสูงมากหรือการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่นั้นไมอาจดําเนินการในเชิงพาณิชยได  รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจใหสัมปทานสําหรับพื้นที่ดังกลาวโดยลดหยอนคาภาคหลวง
สําหรับปโตรเลียมที่เร่ิมผลิตข้ึนมาจากพื้นที่นั้นตามจํานวนปโตรเลียมที่จะกําหนดไวในสัมปทานก็ได  
แตพื้นที่ที่กําหนดใหสัมปทานดังกลาวจะตองมีขนาดไมเกินสองรอยตารางกิโลเมตร  และคาภาคหลวง 
ที่จะลดหยอนตองไมเกินกวารอยละเกาสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่จะพึงเสีย  โดยระยะเวลาที่ผูรับ
สัมปทานมีสิทธิไดรับลดหยอนคาภาคหลวงจะตองไมเกินหาปนับแตวันที่เร่ิมผลิตปโตรเลียมจากพื้นที่ผลิต  
ในการใหสัมปทานตามมาตรานี้จะกําหนดเง่ือนไขอยางใด ๆ  ก็ได 
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ในการใหคําแนะนําของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหนําหลักเกณฑตามมาตรา  ๙๙  ทวิ  
วรรคสอง  มาใชบังคับ” 

มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๔  แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๔  ผูรับสัมปทานผูใดผลิตปโตรเลียมโดยมิไดรับอนุมัติจากอธิบดี  ตามมาตรา  ๔๒  
วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท” 

มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการปโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔   
ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการปโตรเลียมข้ึนใหมตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๓ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  คําส่ัง  เง่ือนไข  หรือขอผูกพันที่ออก
หรือกําหนดตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  และที่แกไขเพิ่มเติม  ซ่ึงใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  
จนกวาจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  คําส่ัง  เง่ือนไข  หรือขอผูกพันที่ออกหรือกําหนดตาม
พระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติปโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน  มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสม  โดยขอเท็จจริงท่ีแหลงปโตรเลียมในประเทศ 
สวนใหญเปนแหลงขนาดเล็ก  หรือมีสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซอน  ตองใชคาใชจายในการดําเนินการสูงมาก  
และแหลงปโตรเลียมหลายแหลงเริ่มมีกําลังการผลิตลดต่ําลง  ทําใหผูประกอบการปโตรเลียมมีความเส่ียงในการ
ลงทุนสูง  ไมจูงใจผูประกอบการใหทําการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมเพิ่มเติมจากแหลงปโตรเลียมในสัมปทาน  
ทําใหประเทศเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในการนําทรัพยากรปโตรเลียมขึ้นมาใชประโยชน  นอกจากนี้  กฎหมาย
วาดวยปโตรเลียมในปจจุบันไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการดานส่ิงแวดลอมท่ีชัดเจน  อีกท้ังการพิจารณาอนุมัติ
และอนญุาตของรัฐเกี่ยวกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียมมีกระบวนการหลายขั้นตอน  ตลอดจนในปจจุบัน
ประเทศตาง ๆ  โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเดียวกันและใกลเคียงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลง
ปโตรเลียมในประเทศของตน  เพ่ือดึงดูดนักลงทุนซ่ึงโดยสวนใหญเปนกลุมผูประกอบการปโตรเลียมขามชาติ
กลุมเดียวกัน  สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  มีความคลองตัว
ในการดําเนินการ  และสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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