
หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียม 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๕)  และมาตรา  ๒๓  วรรคสอง  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  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๑๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม   

พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๕๓๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม   

พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
ข้อ ๒ คําขอสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามแบบ  ชธ/ป๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ ผู้ขอสัมปทานต้องเป็นบริษัท  โดยมีหลักฐานและโครงการประกอบคําขอสัมปทาน  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักฐานแสดงการเป็นบริษัท  ในกรณีที่ผู้ขอสัมปทานเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต  สถานทูต  หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น  
ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย  หรือต้องมีหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต  สถานทูต  หรือสถานกงสุล
ของประเทศไทย  ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศนั้น  หรือต้องมีหนังสือรับรองของโนตารีปับลิคในประเทศนั้นหรือ
ของบุคคลซ่ึงมีอํานาจหน้าที่อย่างเดียวกับโนตารีปับลิคในกรณีที่ประเทศที่เป็นที่ตั้งบริษัทผู้ขอสัมปทาน 
ไม่มีโนตารีปับลิค 

(๒) หลักฐานการเป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทหรือผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัทผู้ขอสัมปทาน 

(๓) หลักฐานแสดงว่ามีทุน  เครื่องจักร  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสํารวจ 
ผลิต  ขาย  และจําหน่ายปิโตรเลียม  โดยมีสถาบันที่เชื่อถือได้  ออกหนังสือรับรองว่าเป็นความจริง 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๔) โครงการสํารวจปิโตรเลียมพร้อมทั้งเหตุผลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนโดยสังเขป  โดยระบุ
วิธีการ  และกําหนดเวลาที่จะดําเนินการ  ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายในการนั้น ๆ  ด้วย 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ ผู้ขอสัมปทานมีทุน  เครื่องจักร  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือผู้เชี่ยวชาญ 
ไม่เพียงพอหรือครบถ้วน  แต่มีบริษัทอ่ืนซ่ึงรัฐบาลเชื่อถือ  รับรองที่จะให้ทุน  เครื่องจักร  เครื่องมือ   
อุปกรณ์  หรือผู้เชี่ยวชาญจนเพียงพอที่จะสํารวจ  ผลิต  ขาย  และจําหน่ายปิโตรเลียม  ผู้ขอสัมปทาน
ต้องมีหลักฐานแสดงการรับรองที่จะให้ทุน  เครื่องจักร  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือผู้เชี่ยวชาญ   
และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการระหว่างบริษัทซ่ึงรับรองกับผู้ขอสัมปทาน  
รวมทั้งหลักฐานตามข้อ  ๓  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ของบริษัทซ่ึงรับรองด้วย 

ข้อ ๕ ผู้ขอสัมปทานต้องเสนอข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและปริมาณงานสําหรับการ
สํารวจปิโตรเลียมในแปลงสํารวจแต่ละแปลง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง  ให้เสนอข้อผูกพันเป็นรายปี 
(๒) ในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สอง  ให้เสนอข้อผูกพันเป็นจํานวนรวมสําหรับระยะเวลาของช่วง 

ข้อผูกพันทั้งช่วง  ซ่ึงหากผู้ขอสัมปทานได้รับสัมปทาน  ผู้ขอสัมปทานจะต้องแบ่งข้อผูกพันดังกล่าว 
เป็นรายละเอียด  โดยเสนอให้เป็นแผนงานตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแบบสัมปทาน 

ข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและปริมาณงานที่เสนอตามข้อนี้จะต้องมีความชัดเจน  และปริมาณเงิน
ที่เสนอจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับปริมาณงานด้วย 

ข้อ ๖ ผู้ขอสัมปทานจะเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษ  เช่น  การให้เงินทุนการศึกษา  เงินอุดหนุน 
เงินให้เปล่าในการลงนามในสัมปทาน  หรือเงินให้เปล่าในการผลิต  นอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่ทางราชการ 
ได้กําหนดให้เป็นผลประโยชน์พิเศษไว้ในการประกาศยื่นคําขอสัมปทานก็ได้ 

ข้อ ๗ ผู้ขอสัมปทานต้องยื่นคําขอสัมปทาน  หลักฐาน  โครงการ  และข้อเสนอตามที่กําหนด 
ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ข้อ ๘ ผู้ขอสัมปทานต้องชําระค่าธรรมเนียมคําขอสัมปทาน 
ข้อ ๙ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ให้ผู้ขอสัมปทานมาลงลายมือชื่อ

ในสัมปทาน  โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอสัมปทานทราบแล้ว  ถ้าผู้ขอสัมปทานมิได้มาลงลายมือชื่อ 
ในสัมปทานภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ขอสัมปทานไม่ประสงค์จะขอรับ
สัมปทานต่อไป 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อารักษ์  ชลธาร์นนท ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 



 

ชธ/ป๑ 
 

(ครุฑ) 
 

คําขอสัมปทานปิโตรเลียม 
 

เขียนที่ .................................... 
วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ............. 

 
 ข้าพเจ้า 
 (๑) บริษัท ..................................................................................................................
จดทะเบียนหรือจัดต้ังตามกฎหมายของประเทศ ..................................................................................................
สํานักงานใหญ่อยู่ที่ ..............................................................................................................................................
สํานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ ..............................................................................................................................
โดยมีสัดส่วนของสิทธิในคําขอ ร้อยละ ............... โดย .........................................................................................
เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันแทนบริษัท และ 
 (๒) บริษัท ..................................................................................................................
จดทะเบียนหรือจัดต้ังตามกฎหมายของประเทศ ..................................................................................................
สํานักงานใหญ่อยู่ที่ ..............................................................................................................................................
สํานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ ..............................................................................................................................
โดยมีสัดส่วนของสิทธิในคําขอ ร้อยละ ............... โดย .........................................................................................
เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันแทนบริษัท และ 
 (๓) บริษัท .....................................................................................................................
จดทะเบียนหรือจัดต้ังตามกฎหมายของประเทศ ..................................................................................................
สํานักงานใหญ่อยู่ที่ ..............................................................................................................................................
สํานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ ..............................................................................................................................
โดยมีสัดส่วนของสิทธิในคําขอ ร้อยละ ............... โดย .........................................................................................
เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันแทนบริษัท  
 โดยมีบริษัท ............................................................................................................ 
เป็นผู้ดําเนินงานตามเอกสารแนบท้ายคําขอสัมปทานนี้ 

 ขอยื่นคําขอสัมปทานเพื่อสํารวจ และ/หรือ ผลิตปิโตรเลียมต่อกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
สําหรับพื้นที่บนบก และ/หรือ ในทะเล (อ่าวไทย/อันดามัน) แปลงสํารวจหมายเลข............................................. 
มีพื้นที่ประมาณ ...................... ตารางกิโลเมตร 



๒ 
 

 ซึ่งมีรายละเอียดจุดพิกัด ดังต่อไปน้ี 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ทั้งน้ี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายคําขอสัมปทานนี้ ถ้ารายละเอียดของพื้นที่ที่ระบุไว้ไม่ตรงกับแนวเขตในแผนที่ 
ขอให้ถือแนวเขตตามรายละเอียดน้ัน 
 
 

ลงลายมือช่ือ ......................................... ผู้ขอสัมปทาน 
 
 
 

หมายเหต ุ ๑. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 
๒. กรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอสัมปทานประกอบด้วยบริษัทมากกว่าสามราย ให้ระบุ ช่ือบริษัท

 รายละเอียดการจดทะเบียน ที่ต้ังสํานักงานใหญ่ ที่ต้ังสํานักงานในประเทศไทย สัดส่วน
 ของสิทธิในคําขอ และผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันแทนบริษัทของแต่ละบริษัทไว้ในคําขอ
 สัมปทานให้ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ี 
 

  ได้รบัเมื่อวันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ............... เวลา .......................... น. 
และได้จดทะเบียนไว้เป็นคําขอสัมปทานที่ .............................. เมื่อวันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ............ 
เวลา .......................... น. 
 
 

ลงลายมือช่ือ ......................................... 
ตําแหน่ง ......................................... 

 
 
หมายเหตุ  ได้ให้สัมปทานที่ ........................ วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ............... 
 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการ
ขอสัมปทานปิโตรเลียมที่ได้กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๑๔)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๕๓๒)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ  
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียมให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ประกอบกับสมควรรวมกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน  เพื่อให้เกิด
ความสะดวกแก่ผู้ใช้กฎหมาย  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


