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พระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปโตรเลียม
จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ ให ต ราพระราชบั ญญั ติ ขึ้ น ไว โ ดยคํา แนะนํ า และยิ น ยอม
ของสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม
พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการปโตรเลียม” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปาไม
อธิบ ดีกรมสรรพากร เลขาธิการสํา นัก งานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ ม
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ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน หาคนซึ่งคณะรัฐ มนตรีแ ตงตั้งจากบุคคล
ซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในสาขาธรณีวิทยา วิศ วกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร
การเงิน กฎหมาย หรือสาขาอื่นอันจะเปนประโยชนตอกิจการปโตรเลียม เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐ มนตรีแ ตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองไมเปน ขาราชการในสวนราชการ
ที่มีกรรมการโดยตําแหนงสังกัดอยู
ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีจะแตงตั้งขาราชการในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๒
(๒) ใหความเห็นชอบแกอธิบดีตามมาตรา ๒๒/๑
(๓) ทําความตกลงราคาขายกาซธรรมชาติในราชอาณาจักรตามมาตรา ๕๘
(๔) อนุญาตใหผูรับสัมปทานถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา ๖๕
(๕) มีคําสั่งเกี่ยวกับการนําคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๙
(๖) มีคํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ การนํ า เข า เครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ โ ดยได รั บยกเว น อากรขาเข า และ
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๗๐
(๗) ดําเนิ น การอื่น ตามที่กํา หนดไวใ นพระราชบัญ ญัตินี้ หรือตามที่ รัฐ มนตรี ม อบหมาย
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 กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 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
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน จากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้น ใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่
หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖/๑
เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ก็ได ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติ
หนาที่ตอไปได
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใ นระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงตั้ ง
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผูไดรับ
แตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ โตรเลียม (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
พื้นที่หนึ่งดวยความเสี่ยงภัยแตฝายเดียวตามมาตรา ๕๒ ทวิ
(๑๐) สั่งใหผูรับสัมปทานจัดหาปโตรเลียมเพื่อใชในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๐
(๑๑) ประกาศหามสงปโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๑
(๑๒) สั่งใหผูรับสัมปทานรวมกันผลิตปโตรเลียมตามมาตรา ๗๒
(๑๓) สั่งใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมตามมาตรา ๘๓
(๑๔) อนุมัติใหชาํ ระคาภาคหลวงเปนเงินตราสกุลตางประเทศตามมาตรา 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) มอบหมายใหบุ ค คลอื่น เข าดํ า เนิ น การบํา บั ดป ดป องความโสโครกอั น เนื่ องจากการ
ประกอบกิจการปโตรเลียมแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทานตามมาตรา ๗๕
(๕) ใหความเห็นชอบแผนงานและประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง วัสดุ
อุ ป กรณ และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก หรื อ มอบหมายให บุ ค คลอื่ น เข า ดํ า เนิ น การรื้ อ ถอนแทน
หรือรวมกับผูรับสัมปทานตามมาตรา ๘๐/๑”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๒๗ ในกรณี ที่ ก ารสํ า รวจหรื อ ผลิ ต ป โ ตรเลี ย มหรื อ การเก็ บ รั ก ษาหรื อ ขนส ง
ปโตรเลียมเฉพาะสวนที่กระทบกระเทือนตอการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใดตอง
หยุดชะงักลงเปน สวนใหญเพราะเหตุที่มิใ ชความผิดของผูรับสัมปทาน ถาผูรับสัมปทานประสงค
จะขอขยายอายุสัมปทาน ใหแ จงตออธิบดีภายในเจ็ดวันนับแตวัน ที่ทราบถึงเหตุที่มิใ ชความผิดของ
ผูรับสัมปทานนั้น ในกรณีเชนนี้ ใหอธิบดีขยายอายุสัมปทานในสวนที่เกี่ยวกับแปลงสํารวจแปลงนั้น
ออกไปเทากับระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานสามารถพิสูจนไดวาการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมตองหยุด
ชะงักลงเพราะเหตุที่มใิ ชความผิดของผูรับสัมปทาน”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ในการใหสัมปทาน ใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนดเขตพื้นที่แปลงสํารวจ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เขตพื้นที่แปลงสํารวจที่มิใชอยูในทะเล ใหกําหนดพื้นที่ไดไมเกินแปลงละสี่พันตารางกิโลเมตร
เขตพื้นที่แปลงสํารวจในทะเล ใหรวมถึงพื้นที่เกาะที่อยูในเขตแปลงสํารวจนั้นดวย”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (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
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ ทวิ เมื่อผูรับสัมปทานไดรับอนุมัติจากอธิบดีใ หผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ผลิต
ตามมาตรา ๔๒ แลว ใหผูรับสัมปทานยื่นแผนการผลิตในรายละเอียดสําหรับพื้นที่ผลิตดังกลาวตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูรับสัมปทานตองเริ่มทําการผลิต
ปโตรเลียมตามแผนภายในสี่ปนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา ๔๒ ถาผูรับสัมปทาน
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ไมเริ่ม ทําการผลิตปโตรเลียมภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาระยะเวลาผลิตปโตรเลีย ม
สําหรับพื้นที่ที่ไดกําหนดใหเปนพื้นที่ผลิตนั้นสิ้นสุดลง
ในกรณี ที่ผู รับสั ม ปทานประสงค จะขอขยายระยะเวลาเริ่ม ทํา การผลิ ตป โตรเลี ยมออกไป
จากกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับสัมปทานแจงเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลใหอธิบดีทราบลวงหนา
กอนสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาหกเดือน ถาอธิบดีเห็นวาการที่ผูรับสัมปทานไมสามารถ
เริ่มทําการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ผลิตนั้นมิใชความผิดของผูรับสัมปทาน ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาต
ใหขยายระยะเวลาเริ่มทําการผลิตออกไปไดตามที่เห็นสมควร แตการอนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มทํา
การผลิตปโตรเลียมใหกระทําไดไมเกินคราวละสองปและใหอนุญาตขยายไดไมเกินสองคราว
ตลอดระยะเวลาผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ผลิต ผูรับสัมปทานจะตองทบทวนแผนการผลิตปโตรเลียม
ตามวรรคหนึ่ง แลวแจงผลการทบทวนเปน หนั งสือตออธิบดีทุก ป และถาผูรับ สัมปทานประสงค
จะเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตปโตรเลียม ใหผูรับสัมปทานไดรับอนุมัติจากอธิบดีกอน จึงจะเปลี่ยนแปลง
แผนการผลิตปโตรเลียมได”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม
พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“ผูรับโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะตามมาตรา ๒๔”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน เมื่อผูรับสัมปทาน
(๑) ไมปฏิบัติตามขอผูกพัน สําหรับการสํารวจปโตรเลียมตามที่กําหนดในสัมปทานตาม
มาตรา ๓๐
(๒) ไมวางหลักประกันหรือวางหลักประกันไมครบจํานวนตามมาตรา ๘๐/๒
(๓) ไมชําระคาภาคหลวงตามหมวด ๗ หรือผลประโยชนตอบแทนพิเศษตามหมวด ๗ ทวิ
(๔) ไมชําระภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม
(๕) ไมปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดี
(๖) ฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามขอกําหนดที่ระบุไวในสัมปทานวาเปนเหตุเพิกถอนสัมปทานได”
มาตรา ๑๕ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสามของมาตรา ๗๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
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“ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมดําเนินการหรือดําเนินการตามวรรคสองลาชา หรือหากไมดําเนินการ
ทัน ทีอาจกอ ใหเกิดความเสียหายมากขึ้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือบุคคลอื่น ที่อธิบดีมอบหมาย
อาจเขาดําเนินการบําบัดปดปองความโสโครกนั้นแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทาน โดยผูรับสัมปทาน
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวทั้งหมด”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม
พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๖ ผูรับสัม ปทานตองรายงานผลการประกอบกิจการปโตรเลียม แผนงานและ
งบประมาณประจําปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด”
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๗ ผู รับสัม ปทานตองเสนองบบัญชีคา ใชจายและงบการเงิน ประจําป ในการ
ประกอบกิจการปโตรเลียมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด”
มาตรา ๑๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๐/๑ และมาตรา ๘๐/๒ แหงพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๘๐/๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ผูรับสัมปทาน
มีหนาที่รับผิดชอบในการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสํารวจ
ผลิต เก็บรักษาหรือขนสงปโตรเลียม โดยใหผูรับสัม ปทานยื่นแผนงานและประมาณการคาใชจาย
ในการรื้อถอน เพื่อขอรับความเห็น ชอบจากอธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อ นไข และ
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีสิ่งปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสํารวจ ผลิต เก็บรักษา
หรือขนสงปโตรเลียมที่ตองรื้อถอนเพิ่ม ขึ้น หรือเทคโนโลยีดานการรื้อถอนเปลี่ยนแปลงไป หรือ
ประมาณการค า ใช จ า ยในการรื้ อ ถอนคลาดเคลื่อ น ให อ ธิ บ ดี มี อํ า นาจสั่ ง ให ผู รั บ สั ม ปทานแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงานและประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนที่ไดรับความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง หรือผูรับสัมปทานอาจยื่นขอเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงานหรือประมาณ
การคาใชจายในการรื้อถอนที่ไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งเองก็ได โดยเสนอตออธิบดีเพื่อให
ความเห็ น ชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่ อ นไขที่กํ าหนดในกฎกระทรวง เมื่ออธิบ ดี
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ใหความเห็นชอบแลวใหถือเปนแผนงานและประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนสําหรับพื้นที่ผลิต
ปโตรเลียมนั้น
ผูรับสัมปทานตองทําการรื้อถอนใหแลวเสร็จตามแผนงานที่ไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง หากผูรับสัมปทานไมดําเนินการรื้อถอน หรือดําเนินการลาชาอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
อธิบดีมีอํานาจมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการรื้อถอนแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทาน โดยใชจายจาก
หลักประกันตามมาตรา ๘๐/๒
มาตรา ๘๐/๒ ใหผูรับสัมปทานวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางหรือวัสดุอื่นใดตาม
มาตรา ๘๐/๑ ต อ อธิ บ ดี ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และระยะเวลาที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง โดยหลักประกันจะเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย สัญญาค้ําประกันของธนาคาร
หรือหลักประกันอื่นใดก็ได
หลักประกันที่เปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือทรัพยสินอื่นใดไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี แตไมพนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ถาผูรับสัมปทานไมวางหรือวางหลักประกันไมครบตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ใหเสียเงิน เพิ่ม อีกรอยละสองตอเดือนของจํานวนหลักประกัน ที่ตองวาง หรือวางขาด แลวแตกรณี
นับแตวันที่ครบกําหนดสง และใหอธิบดีเตือนใหมีการวางหลักประกัน และเงินเพิ่มภายในระยะเวลา
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือน และถายังไมมีการวางหลักประกันและเงิน เพิ่มใหถูกตอง
รัฐมนตรีอาจมีคําสั่งใหเพิกถอนสัมปทานได
ในกรณีที่อธิบดีมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาดําเนินการแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทานในการรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสรางหรือวัสดุอื่นใดตามมาตรา ๘๐/๑ ใหใชจายจากหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่
หลักประกันไมเพียงพอ ผูรับสัมปทานตองรับผิดชอบคาใชจายสวนที่ขาด และหากมีหลักประกันเหลือ
ใหคืนแกผูรับสัมปทาน
การเก็บรักษาและการเบิกจายหลักประกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙๙ ทวิ เพื่อสงเสริมและเรงรัดใหมีการสํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียมในพื้นที่
บางพื้นที่ภายในแปลงสํารวจหรือในพื้นที่ผลิตของผูรับสัมปทาน ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาไมเอื้ออํานวย
หรือที่มีพลังผลิตของพื้น ที่ลดลง และไมอยูใ นแผนการสํารวจหรือแผนการผลิตของผูรับสัมปทาน
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ให รัฐ มนตรี โดยคํา แนะนํ าของคณะกรรมการมี อํ านาจลดหย อนค าภาคหลวงให แ กผู รับ สัม ปทาน
โดยทําความตกลงกับผูรับสัมปทานเพื่อใหผูรับสัมปทานทําการสํารวจและพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ตามแผน
ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะไดกําหนดขึ้น
ในการใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีเพื่อลดหยอนคาภาคหลวงตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คํานึงถึงสภาพทางธรณีวิทยาและศักยภาพทางปโตรเลียมของพื้นที่ดังกลาว สถิติคาใชจายในการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาคลายคลึงกัน ความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียม
ภายในประเทศ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาด และผลไดผลเสียอื่น ๆ
ของประเทศที่จะไดรับจากการเรงรัดใหมีการสํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียม
คาภาคหลวงที่จะลดหยอนตามมาตรานี้ จะตองเปนคาภาคหลวงที่เกิดจากกิจการปโตรเลียม
ที่ผูรับสัมปทานดําเนินการอยูแลวในแปลงสํารวจหรือพื้นที่ผลิตนั้น หรือเปนคาภาคหลวงที่จะเกิดขึ้น
จากการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนดไวในแผน และการลดหยอนดังกลาว
จะตองไมเกิน รอยละเก าสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่ผูรับสัมปทานพึงตอ งเสียสําหรับปโตรเลีย ม
ทั้งหมดที่ผลิตไดในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิตที่อยูในแปลงสํารวจนั้น หรือไมเกินรอยละเกาสิบของ
จํานวนคาภาคหลวงที่จะเกิดจากการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนด โดยระยะเวลา
ที่ไดรับลดหยอนจะตองไมเกินหาปนับแตวันที่ไดทําความตกลงหรือวันที่เริ่มผลิต และในความตกลง
กับผูรับสัมปทานดังกลาวจะมีเงื่อนไขหรือมีขอกําหนดอยางใด ๆ ก็ได”
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๙๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙๙ ตรี ในพื้น ที่ ที่ส ภาพทางธรณีวิ ทยาบง ชี้ว า การผลิ ตป โตรเลี ยมในพื้ น ที่ นั้ น
จําเปนตองใชคาใชจายสูงมากหรือการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่นั้นไมอาจดําเนินการในเชิงพาณิชยได รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจใหสัม ปทานสํา หรับพื้น ที่ ดังกลาวโดยลดหยอ นคาภาคหลวง
สําหรับปโตรเลียมที่เริ่มผลิตขึ้นมาจากพื้นที่นั้นตามจํานวนปโตรเลียมที่จะกําหนดไวในสัมปทานก็ได
แตพื้นที่ที่กําหนดใหสัมปทานดังกลาวจะตองมีขนาดไมเกินสองรอยตารางกิโลเมตร และคาภาคหลวง
ที่จะลดหยอนตองไมเกิน กวารอยละเกาสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่จะพึงเสีย โดยระยะเวลาที่ผูรับ
สัมปทานมีสิทธิไดรับลดหยอนคาภาคหลวงจะตองไมเกินหาปนับแตวันที่เริ่มผลิตปโตรเลียมจากพื้นที่ผลิต
ในการใหสัมปทานตามมาตรานี้จะกําหนดเงื่อนไขอยางใด ๆ ก็ได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

ในการใหคําแนะนําของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักเกณฑตามมาตรา ๙๙ ทวิ
วรรคสอง มาใชบังคับ”
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๔ ผูรับสัมปทานผูใดผลิตปโตรเลียมโดยมิไดรับอนุมัติจากอธิบดี ตามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท”
มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการปโตรเลียมตามพระราชบัญญั ติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการปโตรเลียมขึ้นใหมตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง เงื่อนไข หรือขอผูกพันที่ออก
หรือกําหนดตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือ แยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง เงื่อนไข หรือขอผูกพัน ที่ออกหรือกําหนดตาม
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสม โดยขอเท็จจริงที่แหลงปโตรเลียมในประเทศ
สวนใหญเปนแหลงขนาดเล็ก หรือมีสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซอน ตองใชคาใชจายในการดําเนินการสูงมาก
และแหลงปโตรเลียมหลายแหลงเริ่มมีกําลังการผลิตลดต่ําลง ทําใหผูประกอบการปโตรเลียมมีความเสี่ยงในการ
ลงทุนสูง ไมจูงใจผูประกอบการใหทําการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมเพิ่มเติมจากแหลงปโตรเลียมในสัมปทาน
ทําใหประเทศเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในการนําทรัพยากรปโตรเลียมขึ้นมาใชประโยชน นอกจากนี้ กฎหมาย
วาดวยปโตรเลียมในปจจุบันไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน อีกทั้งการพิจารณาอนุมัติ
และอนุญาตของรัฐเกี่ยวกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียมมีกระบวนการหลายขั้นตอน ตลอดจนในปจจุบัน
ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภ าคเดีย วกันและใกลเคียงไดใ หค วามสําคัญ กับการพัฒนาแหลง
ปโตรเลียมในประเทศของตน เพื่อดึงดูดนักลงทุนซึ่งโดยสวนใหญเปนกลุมผูประกอบการปโตรเลียมขามชาติ
กลุมเดียวกัน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน มีความคลองตัว
ในการดําเนินการ และสามารถแขงขันกับประเทศอื่นได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

