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เป็นปีท่ี 26 ในรัชกาลปัจจุบัน 
  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514” 

 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 3  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 

หมวด 1 
บททั่วไป 

                   

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “กิจการปิโตรเลียม” หมายความว่า การส ารวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจ าหน่ายปิโตรเลียม 
 “ปิโตรเลียม” หมายความว่า น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวสารพลอยได้ และสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และอยู่ในสภาพอิสระ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นของแข็ง ของหนืด 
ของเหลว หรือก๊าซ และให้หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักที่อาจน าขึ้นมาจากแหล่งโดยตรง โดยใช้
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ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี แต่ไม่หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน้ ามัน หรือหินอื่นที่สามารถน ามากลั่นเพื่อ
แยกเอาน้ ามันด้วยการใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี 
 “น้ ามันดิบ” หมายความว่า น้ ามันแร่ดิบ แอสฟัลท์ โอโซเคอไรท์ ไฮโดรคาร์บอนและบิทูเมนทุกชนิดที่
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ไม่ว่าในสภาพของแข็ง ของหนืด หรือของเหลว และให้หมายความรวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลว
ด้วย 
 “น้ ามันดิบที่ส่งออก” หมายความว่า น้ ามันดิบที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าการส่งออกน้ ามันดิบจะ
กระท าโดยผู้รับสัมปทานหรือผู้อื่น และให้หมายความรวมถึงส่วนของน้ ามันดิบที่ผู้รับสัมปทานได้ขายหรือจ าหน่าย
ในราชอาณาจักร และได้มีการน าน้ ามันดิบดังกล่าวไปกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นั้นถูกส่งออกนอก
ราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามปริมาณท่ีค านวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรา 89 (1) 
 “ก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า ไฮโดรคาร์บอนที่มีสภาพเป็นก๊าซทุกชนิดไม่ว่าชื้นหรือแห้ง ที่ผลิตได้จาก
หลุมน้ ามันหรือหลุมก๊าซ และให้หมายความรวมถึงก๊าซที่เหลือจากการแยกไฮโดรคาร์บอนในสภาพของเหลวหรือ
สารพลอยได้ออกจากก๊าซชื้นด้วย 
 “ก๊าซธรรมชาติเหลว” หมายความว่า ไฮโดรคาร์บอนท่ีมีสภาพเป็นของเหลวหรือที่มีความดันไอสูงซึ่งผลิต
ขึ้นมาได้พร้อมกับก๊าซธรรมชาติ หรือได้มาจากการแยกออกจากก๊าซธรรมชาติ 
 “สารพลอยได้” หมายความว่า ก๊าซฮีเลียม คาร์บอนไดออกไซด์ ก ามะถัน และสารอ่ืนที่ได้จากการผลิต
ปิโตรเลียม 
 “ส ารวจ” หมายความว่า ด าเนินการตามมาตรฐานในการค้นหาปิโตรเลียมโดยใช้วิธีการทางธรณีวิทยา 
ธรณีฟิสิกส์ และอ่ืน ๆ และให้หมายความรวมถึงเจาะเพ่ือทดสอบชั้นหินเพื่อให้ทราบว่ามีปิโตรเลียมอยู่หรือไม่
เพียงใด เพ่ือก าหนดวงเขตแหล่งสะสมปิโตรเลียม หรือเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างอ่ืนอันเป็นสาระส าคัญที่จ าเป็นแก่การ
ผลิตปิโตรเลียมด้วย 
 “ผลิต” หมายความว่า ด าเนินการใด ๆ เพื่อน าปิโตรเลียมขึ้นจากแหล่งสะสม และให้หมายความรวมถึง 
ใช้กรรมวิธีใด ๆ เพื่อท าให้ปิโตรเลียมอยู่ในสภาพที่จะขาย หรือจ าหน่ายได้ แต่ไม่หมายความถึงกลั่น ประกอบ
อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม ประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ โรงท าก๊าซให้เป็นของเหลวหรือโรงอัดก๊าซ 
 “เก็บรักษา” หมายความว่า ด าเนินการใด ๆ เพ่ือรวมและรักษาปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้ 
 “ขนส่ง” หมายความว่า ด าเนินการใด ๆ เพื่อน าปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้จากแหล่งผลิตไปยัง
สถานที่เก็บรักษา สถานที่ขายหรือจ าหน่าย สถานที่รับซื้อ และสถานที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร และให้
หมายความรวมถึงขนส่งปิโตรเลียมนั้นระหว่างสถานที่ดังกล่าวด้วย 
 “ขาย” หมายความรวมถึงแลกเปลี่ยนและโอนโดยมีค่าตอบแทนด้วย 
 “จ าหน่าย” หมายความว่า 
 (1) ส่งน้ ามันดิบไปยังโรงกลั่นน้ ามันหรือสถานที่เก็บรักษาเพ่ือการกลั่นน้ ามันไม่ว่าโรงกลั่นน้ ามันหรือ
สถานที่เก็บรักษาจะเป็นของผู้รับสัมปทานหรือไม่ 
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 (2) ส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงแยกก๊าซ โรงท าก๊าซให้เป็นของเหลว โรงอัดก๊าซ หรือสถานที่เก็บรักษาเพ่ือ
กิจการดังกล่าว ไม่ว่าโรงแยกก๊าซ โรงท าก๊าซให้เป็นของเหลว โรงอัดก๊าซ หรือสถานที่เก็บรักษาดังกล่าวจะเป็นของ
ผู้รับสัมปทานหรือไม่ 
 (3) น าปิโตรเลียมไปใช้ในกิจการใด ๆ ของผู้รับสัมปทานหรือของผู้อื่นโดยไม่มีการขาย หรือ 
 (4) โอนปิโตรเลียมโดยไม่มีค่าตอบแทน 
 “ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาในตลาดเปิดเผย หากไม่มีราคาดังกล่าว หมายความว่า ราคาท่ีพึงคิด
กันระหว่างบุคคลซึ่งเป็นอิสระต่อกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการ 
 “ราคาประกาศ” หมายความว่า ราคาท่ีประกาศตามมาตรา 59 
 “แปลงส ารวจ” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดขึ้นส าหรับการส ารวจปิโตรเลียม 
 “พ้ืนที่ผลิต” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดขึ้นส าหรับการผลิตปิโตรเลียม 
 “ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึงเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทยตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและตามสัญญากับต่างประเทศด้วย 
 “บริษัท” หมายความว่า บริษัทจ ากัด และนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจ ากัด ซึ่งตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการปิโตรเลียม 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ* 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(นิยามค าวา่ “น้ ามันดิบ” “น้ ามันดิบส่งออก” “ผลิต” “จ าหนา่ย” นี้ ต่อมาได้ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 
2532 มาตรา 3) 

 มาตรา 5   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการปิโตรเลียมทั่วราชอาณาจักร 

 มาตรา 6   พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม แต่
ถ้ากระทรวง ทบวง กรมใดผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ ให้น าบทบัญญัติหมวด 7 
ว่าด้วยค่าภาคหลวงมาใช้บังคับ 

 มาตรา 7   ห้ามมิให้ผู้ใดท าลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอน หรือท าให้หลุดซึ่งเครื่องหมายก าหนดเขต
แปลงส ารวจหรือพ้ืนที่ผลิต หรือเครื่องหมายหลักฐานการแผนที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้น ามาติดตั้ง ปัก หรือฝังไว้ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 

 มาตรา 8   หนังสือหรือค าสั่งที่มีถึงบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าไปส่งในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของผู้รับ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
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 ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ให้ส่งโดยวิธีปิดหนังสือหรือค าสั่งไว้ ณ ที่เห็น
ได้ง่ายที่ประตูบ้าน ส านักงาน ภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่ของผู้รับ หรือจะส่งโดยวิธีย่อความในหนังสือหรือค าสั่งนั้นลง
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ 
 เมื่อได้ส่งตามวิธีดังกล่าวในวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปเจ็ดวันแล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสือหรือ
ค าสั่งนั้นแล้ว 

 มาตรา 9   ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (1) เข้าไปในบริเวณที่ที่ประกอบกิจการปิโตรเลียมและสถานที่ท าการของผู้รับสัมปทานในเวลาท าการเพ่ือ
ตรวจกิจการปิโตรเลียมให้เป็นไปตามสัมปทานและตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานงดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืน 
 (3) น าปิโตรเลียม หิน ดิน และสิ่งที่ได้จากการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในปริมาณพอสมควรไปเป็น
ตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ 
 ผู้รับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตาม (2) ต่ออธิบดีภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
ได้รับค าสั่ง ค าสั่งของอธิบดีให้เป็นที่สุด 
 การอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่ง เว้นแต่อธิบดี
เห็นสมควรให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น 

 มาตรา 10   พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง 

 มาตรา 11   ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 12   ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัมปทานหรือพระราชบัญญัตินี้ และการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือท าให้ทบวงการเมืองใดต้องกระท าการเพ่ือ
บ าบัดปัดป้องความเสียหายเช่นว่านั้น ผู้รับสัมปทานต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายและค่าใช้จ่ายใน
การบ าบัดปัดป้องความเสียหายดังกล่าวตามจ านวนที่รัฐมนตรีก าหนด แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับสัมปทานเพราะการละเมิดนั้น 

 มาตรา 13   สิทธิในการถือสัมปทานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

 มาตรา 14   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง 
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 (1) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส ารวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม 
 (2) ก าหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณท่ีมีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 
 (3) ก าหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก 
 (4) ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
 (5) ก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

หมวด 2 
คณะกรรมการปิโตรเลียม 

                   

 มาตรา 15 [6]  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการปิโตรเลียม” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดี
กรมสรรพากร เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ใน
สาขาธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย หรือสาขาอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
ปิโตรเลียม เป็นกรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการในส่วนราชการที่มีกรรมการโดย
ต าแหน่งสังกัดอยู่ 
 ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไม่เกินสอง
คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาให้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 4 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2550 มาตรา 3) 

 มาตรา 16 [7]  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีตามมาตรา 22 
 (2) ให้ความเห็นชอบแก่อธิบดีตามมาตรา 22/1 
 (3) ท าความตกลงราคาขายก๊าซธรรมชาติในราชอาณาจักรตามมาตรา 58 
 (4) อนุญาตให้ผู้รับสัมปทานถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา 65 
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 (5) มีค าสั่งเกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 69 
 (6) มีค าสั่งเกี่ยวกับการน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
มาตรา 70 
 (7) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่กฎหมาย
อ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 มาตรา 16/1 [8]  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (5) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลหรือองค์กรที่
ด าเนินธุรกิจหรือด าเนินกิจการด้านปิโตรเลียม และไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการ 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 5 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2550 มาตรา 3) 
(ได้มีการเพิ่มมาตรา 16/1 โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 4) 

 มาตรา 17 [9]  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น
ใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 5) 

 มาตรา 18 [10]  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อน
ความสามารถ 
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 (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16/1 
 เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ ในระหว่างที่ยัง
มิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ
อยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 5) 

 มาตรา 19   การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 มาตรา 20   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 มาตรา 21   ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการ เพ่ือให้ท ากิจการ
หรือพิจารณาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง 
ค าอธิบาย ค าแนะน าหรือความเห็นได้ 
 ให้น าความในมาตรา 19 และมาตรา 20 มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการ 

 

หมวด 3 
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

                   

 มาตรา 22 [11]  รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้สัมปทานตามมาตรา 23 
 (2) ต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมตามมาตรา 25 
 (3) ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา 26 
 (4) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามมาตรา 30 
 (5) อนุมัติให้โอนข้อผูกพันระหว่างแปลงส ารวจตามมาตรา 33 
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 (6) อนุญาตให้ผู้รับสัมปทานรับบริษัทอ่ืนเข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมตามมาตรา 47 
 (7) อนุญาตให้โอนสัมปทานตามมาตรา 50 
 (8) เพิกถอนสัมปทานตามมาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 
 (9) แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบว่ารัฐบาลจะเข้าใช้สิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งด้วย
ความเสี่ยงภัยแต่ฝ่ายเดียวตามมาตรา 52 ทวิ 
 (10) สั่งให้ผู้รับสัมปทานจัดหาปิโตรเลียมเพ่ือใช้ในราชอาณาจักรตามมาตรา 60 
 (11) ประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 61 
 (12) สั่งให้ผู้รับสัมปทานร่วมกันผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา 72 
 (13) สั่งให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมตามมาตรา 83 
 (14) [12] (ยกเลิก) 
 (15) ลดหย่อนค่าภาคหลวงส าหรับปิโตรเลียมตามมาตรา 99 ทวิ และมาตรา 99 ตรี 
 (16) ก าหนดค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงส ารวจตามมาตรา 100 ฉ 
 การด าเนินการตาม (1) (3) (7) หรือ (15) ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 มาตรา 22/1 [13]  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ขยายอายุสัมปทานตามมาตรา 27 
 (2) อนุมัติการก าหนดพื้นที่ผลิตตามมาตรา 42 
 (3) อนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่มผลิตตามมาตรา 42 ทวิ 
 (4) มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าด าเนินการบ าบัดปัดป้องความโสโครกอันเนื่องจากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทานตามมาตรา 75 
 (5) ให้ความเห็นชอบแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าด าเนินการรื้อถอนแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทานตามมาตรา 
80/1 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 6 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2550 มาตรา 6 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 มาตรา 3) 
(ได้มีการเพิ่มมาตรา 22/1 โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 7) 

 มาตรา 23  ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในที่ใด ไม่ว่าที่นั้นเป็นของตนเองหรือ
บุคคลอื่น ต้องได้รับสัมปทาน ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือได้รับสัญญาจ้างบริการ  ทั้งนี้ การขอและการได้รับ
สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เป็นไปตามหมวด 3/1 สัญญาแบ่งปันผลผลิต และการได้มาซึ่งผู้รับสัญญาจ้าง
บริการให้เป็นไปตามหมวด 3/2 สัญญาจ้างบริการ[14] 

 การขอสัมปทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 แบบสัมปทานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 การก าหนดให้ที่ใดสมควรที่จะด าเนินการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ในรูปแบบของ
สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี[15] 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และ มาตรา 5) 
 

 มาตรา 24   ผู้ขอสัมปทานต้อง 
 (1) เป็นบริษัท และ 
 (2) มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ เพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต ขาย และจ าหน่าย
ปิโตรเลียม 
 ในกรณีที่ผู้ขอสัมปทานไม่มีลักษณะครบถ้วนตาม (2) ต้องมีบริษัทอ่ืนซึ่งรัฐบาลเชื่อถือและมีลักษณะตาม 
(2) และมีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการกับผู้ขอสัมปทาน รับรองท่ีจะให้ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต ขาย และจ าหน่ายปิโตรเลียม 

 มาตรา 25 [16]  ระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมตามสัมปทานให้มีก าหนดไม่เกินหกปีนับแต่วันให้สัมปทาน 
 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมให้ผู้รับสัมปทานยื่นค าขอต่อ
ระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม พร้อมกับเสนอข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินปริมาณงาน หรือทั้งปริมาณเงินและ
ปริมาณงานส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สามก่อนสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า
หกเดือน แต่ถ้าผู้รับสัมปทานขอส ารวจปิโตรเลียมไม่เกินสามปี ไม่มีสิทธิขอต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมอีก 
 การต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมให้กระท าได้เมื่อผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการและ
ได้ตกลงในเรื่องข้อผูกพันช่วงที่สาม ส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมก่อนสิ้นช่วงข้อผูกพันช่วงที่สองไม่น้อยกว่าสิบห้า
วัน 
 การต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม ให้กระท าได้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสามปี 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 3 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2532 มาตรา 7) 

 มาตรา 26 [17]   ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานให้มีก าหนดไม่เกินยี่สิบปีนับแต่วันถัดจากวันสิ้น
ระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม แม้จะมีการผลิตปิโตรเลียมในระหว่างระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมด้วยก็ตาม[18] 
 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานยื่นค าขอต่อระยะเวลา
ผลิตปิโตรเลียมก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน 
 การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กระท าได้เมื่อผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการและได้
ตกลงในเรื่องข้อก าหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ทั่วไปในขณะนั้นก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน 
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 การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กระท าได้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสิบปี 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 4 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2532 มาตรา 8) 

 มาตรา 27 [19]  ในกรณีที่การส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมหรือการเก็บรักษาหรือขนส่งปิโตรเลียมเฉพาะส่วน
ที่กระทบกระเทือนต่อการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงใดต้องหยุดชะงักลงเป็นส่วนใหญ่เพราะ
เหตุที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัมปทาน ถ้าผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอขยายอายุสัมปทาน ให้แจ้งต่ออธิบดีภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัมปทานนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้อธิบดีขยายอายุสัมปทานในส่วนที่
เกี่ยวกับแปลงส ารวจแปลงนั้นออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานสามารถพิสูจน์ได้ว่าการส ารวจหรือผลิต
ปิโตรเลียมต้องหยุดชะงักลงเพราะเหตุที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัมปทาน 

(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 8) 

 มาตรา 28 [20]  ในการให้สัมปทาน ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก าหนดเขตพ้ืนที่แปลงส ารวจโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 เขตพ้ืนที่แปลงส ารวจที่มิใช่อยู่ในทะเล ให้ก าหนดพ้ืนที่ได้ไม่เกินแปลงละสี่พันตารางกิโลเมตร 
 เขตพ้ืนที่แปลงส ารวจในทะเล ให้รวมถึงพ้ืนที่เกาะที่อยู่ในเขตแปลงส ารวจนั้นด้วย 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 มาตรา 3 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2532 มาตรา 9 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 9) 

 มาตรา 29   เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดแปลงส ารวจและพ้ืนที่ผลิต อธิบดีมีอ านาจสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ท าการรังวัดก าหนดเขตหรือตรวจสอบเขตได้ 

 มาตรา 30   ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งในด้านปริมาณเงิน และปริมาณงานส าหรับการ
ส ารวจปิโตรเลียมตามท่ีก าหนดในสัมปทาน 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าปริมาณงานตามที่ก าหนดไว้ในช่วงข้อผูกพันช่วงหนึ่ง ๆ ของสัมปทานไม่เหมาะสมกับ
สภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่สัมปทาน หรือในกรณีที่มีเทคโนโลยีการส ารวจปิโตรเลียมที่ทันสมัยขึ้น เมื่อผู้รับ
สัมปทานขอเปลี่ยนแปลงข้อผูกพันด้านปริมาณงาน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อผูกพันดังกล่าวได้
ตามความเหมาะสมและถ้าการเปลี่ยนแปลงข้อผูกพันนั้นท าให้ผู้รับสัมปทานใช้จ่ายเงินน้อยกว่าจ านวนเงินที่ต้องใช้
จ่ายตามข้อผูกพันเดิม ผู้รับสัมปทานต้องจ่ายเงินส่วนที่ลดลงให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่รัฐมนตรีอนุมัติ[21] 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้มีการแก้ไขโดยเพิ่มเติมวรรคสอง โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 10) 

 มาตรา 31   ในการก าหนดข้อผูกพันตามมาตรา 30 ให้แบ่งระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมออกเป็นสามช่วง 
ดังต่อไปนี้ 
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 ช่วงที่หนึ่ง ได้แก่ระยะเวลาสามปีแรกแห่งระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม ในกรณีที่ระยะเวลาส ารวจ
ปิโตรเลียมไม่ถึงสามปี ได้แก่ระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมในสัมปทาน 
 ช่วงที่สอง ได้แก่ระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมที่เหลือจากช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง 
 ช่วงที่สาม ถ้ามีการต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม ได้แก่ระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมที่ได้รับการต่อนั้น 
 ในกรณีที่มีการขยายอายุสัมปทานตามมาตรา 27 ในช่วงข้อผูกพันช่วงใดให้ขยายช่วงข้อผูกพันช่วงนั้น
ออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ขยายอายุสัมปทานนั้น 
 ในช่วงข้อผูกพันช่วงใดจะแบ่งการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นโดยก าหนดเป็นระยะเวลาไว้ในสัมปทานก็ได้ 
และในกรณีนี้ ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น[22] 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้มีการแก้ไขโดยเพิ่มเติมวรรคสาม โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 5) 

 มาตรา 32 [23]   เมื่อสิ้นช่วงข้อผูกพันช่วงหนึ่ง ๆ หรือสิ้นระยะเวลาหนึ่งในช่วงข้อผูกพันช่วงหนึ่ง ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในสัมปทาน หรือในกรณีที่มีการคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจทั้งแปลงในช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง ถ้าผู้รับ
สัมปทานยังปฏิบัติตามข้อผูกพันส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงใดไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ใน
สัมปทานผู้รับสัมปทานต้องจ่ายเงินส่วนที่ยังมิได้ใช้จ่ายไปในช่วงข้อผูกพันช่วงนั้นหรือระยะเวลาระยะนั้นให้แก่กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ*ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นช่วงข้อผูกพันหรือระยะเวลา หรือวันคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลง
นั้น แล้วแต่กรณี 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 6) 

 มาตรา 33 [24]   การโอนข้อผูกพันส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจระหว่างแปลงหนึ่งกับอีก
แปลงหนึ่งจะกระท าได้เมื่อมีเหตุอันสมควร และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2516 มาตรา 4 และต่อมาได้ถูกยกเลิกและให้ใช้
ข้อความตาม พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2550 มาตรา 10)  
 

 มาตรา 34 [25]   ในการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงใด ในช่วงข้อผูกพันช่วงใดหรือระยะเวลา
ระยะใดในช่วงข้อผูกพันช่วงใดตามที่ก าหนดไว้ในสัมปทาน ถ้าผู้รับสัมปทานได้ใช้จ่ายหรือได้กระท าไปเกินข้อผูกพัน
ส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงนั้นในช่วงข้อผูกพันช่วงนั้นหรือระยะเวลาระยะนั้น ให้มีสิทธิหัก
ปริมาณเงิน ปริมาณงาน หรือทั้งปริมาณเงินและปริมาณงาน ส่วนที่เกินออกจากข้อผูกพันส าหรับการส ารวจ
ปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงนั้นในช่วงข้อผูกพันหรือระยะเวลาถัดไปได้ 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 7) 

 มาตรา 35   ในกรณีที่มีการเพิกถอนสัมปทานในช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง ถ้าผู้รับสัมปทานยังปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในสัมปทาน ผู้รับสัมปทานต้องจ่ายเงินส่วนที่ยังมิได้ใช้
จ่ายไปในช่วงข้อผูกพันช่วงนั้นให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ค าสั่งเพิกถอนสัมปทานมี
ผลใช้บังคับ 
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 มาตรา 36 [26] ภายใต้บังคับมาตรา 45 ผู้รับสัมปทานต้องคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลงหนึ่ง ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) [27] เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันเริ่มระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม ต้องคืนพ้ืนที่ร้อยละห้าสิบของพ้ืนที่แปลง
ส ารวจแปลงนั้น แต่ถ้าเป็นแปลงส ารวจที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ก าหนดว่าเป็นแปลงส ารวจในทะเลที่มีน้ าลึกเกิน
สองร้อยเมตรให้คืนพ้ืนที่ร้อยละสามสิบห้าของพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลงนั้น 
 (2) เมื่อสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม และระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมนั้นมิได้รับการต่อ ต้องคืนพ้ืนที่
ทั้งหมดท่ีเหลือจาก (1) 
 (3) เมื่อสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม และระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมนั้นได้รับการต่อ ต้องคืนพ้ืนที่อีก
ร้อยละยี่สิบห้าของพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลงนั้น แต่ถ้าเป็นแปลงส ารวจที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ก าหนดว่าเป็น
แปลงส ารวจในทะเลที่มีน้ าลึกเกินสองร้อยเมตร ให้คืนพ้ืนที่อีกร้อยละสี่สิบของพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลงนั้น 
 (4) เมื่อสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมที่ได้รับการต่อ ต้องคืนพ้ืนที่ที่เหลือทั้งหมด 
 เพ่ือประโยชน์ในการค านวณพ้ืนที่ที่ต้องคืนตามมาตรานี้ให้หักพ้ืนที่ผลิตออกจากพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลง
นั้นก่อน และการคืนพ้ืนที่ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ก าหนด 
 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติการให้ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ก าหนดพ้ืนที่ที่
ต้องคืนแทนผู้รับสัมปทาน และเมื่อได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบแล้ว ให้ถือว่าพ้ืนที่ที่ก าหนดนั้นเป็นพ้ืนที่ที่คืนตาม
มาตรานี้ 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 มาตรา 5 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2532 มาตรา 11) 

 มาตรา 37 ภายใต้บังคับมาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 40 ผู้รับสัมปทานมีสิทธิคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจ
ทัง้แปลงหรือบางส่วนในเวลาใด ๆ ก็ได้ 
 พ้ืนที่ที่คืนตามวรรคหนึ่งแล้วให้น าไปหักออกจากพ้ืนที่ที่ต้องคืนตามมาตรา 36 ได ้
 ในการคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจบางส่วนตามมาตรานี้ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามมาตรา 36 
วรรคสอง มาใช้บังคับ 

 มาตรา 38 ผู้รับสัมปทานซึ่งใช้สิทธิคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจทั้งแปลงหรือบางส่วนในช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง 
ไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อนในการปฏิบัติตามข้อผูกพันส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงนั้นในช่วง
ข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง 
 ในกรณีที่มีการคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลงใดทั้งแปลงในช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับ
สัมปทานพ้นจากข้อผูกพันส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงนั้น ในช่วงข้อผูกพันช่วงหลังจากนั้น 

 มาตรา 39 [28] ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานใช้สิทธิคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สองหรือช่วงที่
สาม ถ้าเป็นการคืนพ้ืนที่ทั้งหมดที่เหลืออยู่ของแปลงส ารวจแปลงใดให้ผู้รับสัมปทานพ้นจากข้อผูกพันทั้งหมด
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ส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานยังมิได้ปฏิบัติไปในแปลงส ารวจแปลงนั้น  ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อผูกพันที่
ก าหนดไว้ในสัมปทานให้ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติภายในระยะเวลาก่อนการคืนพ้ืนที่ และให้น าบทบัญญัติมาตรา 
32 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 12)   

 มาตรา 40 [29] ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานใช้สิทธิคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจบางส่วนครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งในช่วง
ข้อผูกพันช่วงที่สอง ให้ผู้รับสัมปทานได้รับการลดหย่อนในการปฏิบัติตามข้อผูกพันส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมที่
ยังคงเหลืออยู่ในแปลงส ารวจแปลงนั้น ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่การคืนพ้ืนที่นั้นกระท าในระหว่างปีที่สี่ นับแต่วันเริ่มระยะเวลาส ารวจปิ โตรเลียมในแปลง
ส ารวจแปลงนั้น ถ้าพ้ืนที่ที่คืนไม่เกินพ้ืนที่ที่ต้องคืนตามมาตรา 36 ผู้รับสัมปทานไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อนในการ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สอง แต่ถ้าพ้ืนที่ที่คืนครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งรวมกันเกินพ้ืนที่ที่ต้องคืน
ตามมาตรา 36 แล้ว ให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับการลดหย่อนในการปฏิบัติตามข้อผูกพันส าหรับการส ารวจ
ปิโตรเลียมในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สองนับแต่วันเริ่มต้นของช่วงข้อผูกพันนั้น  ทั้งนี้ ตามอัตราส่วนของพ้ืนที่ที่คืนแต่
ละครั้งเฉพาะส่วนที่เกินพ้ืนที่ที่ต้องคืนตามมาตรา 36 กับพ้ืนที่ที่ผู้รับสัมปทานยังถืออยู่ในวันเริ่มต้นของช่วงข้อ
ผูกพันช่วงที่สอง หักด้วยพ้ืนที่ที่ต้องคืนตามมาตรา 36 หรือตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ในช่วงข้อ
ผูกพันช่วงที่สองนับแต่วันที่มีการคืนแต่ละครั้งกับระยะเวลาทั้งสิ้นของช่วงข้อผูกพันช่วงที่สอง สุดแต่อัตราใดจะ
น้อยกว่า 
 (2) ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานใช้สิทธิคืนพ้ืนที่หลังจากสิ้นปีที่สี่นับแต่วันเริ่มระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมใน
แปลงส ารวจแปลงนั้น ให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับการลดหย่อนในการปฏิบัติตามข้อผูกพันส าหรับการส ารวจ
ปิโตรเลียมในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สองนับแต่วันเริ่มต้นของปีที่ห้าของระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ
แปลงนั้น  ทั้งนี้ ตามอัตราส่วนของพ้ืนที่ที่คืนแต่ละครั้ง กับพ้ืนที่ที่ผู้รับสัมปทานถืออยู่ในวันเริ่มต้นของปีที่ห้า หรือ
ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สองนับแต่วันที่มีการคืนแต่ ละครั้ง กับระยะเวลา
ทั้งสิ้นของช่วงข้อผูกพันช่วงที่สองนับจากวันเริ่มปีที่ห้า สุดแต่อัตราใดจะน้อยกว่า 
 ภายใต้บังคับมาตรา 39 ในการใช้สิทธิคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจบางส่วนในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สาม ผู้รับ
สัมปทานไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อนในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน ส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลง
นั้นในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สาม 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 12) 

 มาตรา 41   ในระหว่างระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานจะผลิตปิโตรเลียมก็ได้ 

 มาตรา 42 [30]  ก่อนผลิตปิโตรเลียมจากที่ใดที่หนึ่งในแปลงส ารวจ ผู้รับสัมปทานต้องแสดงว่าได้พบหลุม
ปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์และได้ก าหนดพ้ืนที่ผลิตถูกต้องแล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วจึงจะ
ผลิตปิโตรเลียมจากพ้ืนที่ผลิตนั้นได้ 
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การก าหนดสมรรถนะเชิงพาณิชย์ของหลุมปิโตรเลียมและการก าหนดพื้นที่ผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 42 ทวิ [31]   เมือ่ผู้รับสัมปทานได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ผลิตตามมาตรา 42 
แล้ว ให้ผู้รับสัมปทานยื่นแผนการผลิตในรายละเอียดส าหรับพ้ืนที่ผลิตดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และผู้รับสัมปทานต้องเริ่มท าการผลิตปิโตรเลียมตามแผนภายในสี่ปีนับแต่
วันที่ได้รับการอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา 42 ถ้าผู้รับสัมปทานไม่เริ่มท าการผลิตปิโตรเลียมภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมส าหรับพื้นที่ท่ีได้ก าหนดให้เป็นพื้นที่ผลิตนั้นสิ้นสุดลง 
 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอขยายระยะเวลาเริ่มท าการผลิตปิโตรเลียมออกไปจากก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับสัมปทานแจ้งเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลให้อธิบดีทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้าอธิบดีเห็นว่าการท่ีผู้รับสัมปทานไม่สามารถเริ่มท าการผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ผลิต
นั้นมิใช่ความผิดของผู้รับสัมปทาน ให้อธิบดีมีอ านาจอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่มท าการผลิตออกไปได้ตามที่
เห็นสมควร แต่การอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่มท าการผลิตปิโตรเลียมให้กระท าได้ไม่เกินคราวละสองปีและให้
อนุญาตขยายได้ไม่เกินสองคราว 
 ตลอดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ผลิต ผู้รับสัมปทานจะต้องทบทวนแผนการผลิตปิโตรเลียมตาม
วรรคหนึ่ง แล้วแจ้งผลการทบทวนเป็นหนังสือต่ออธิบดีทุกปี และถ้าผู้รับสัมปทานประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการ
ผลิตปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานได้รับอนุมัติจากอธิบดีก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตปิโตรเลียมได้ 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 11) 
(ได้มีการเพิ่มมาตรา 42 ทวิ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 13 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 12) 

 มาตรา 43   ในระหว่างระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม ถ้าผู้รับสัมปทานได้พัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในแปลง
ส ารวจแปลงใดในช่วงข้อผูกพันช่วงใด ผู้รับสัมปทานมีสิทธิน าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมไปค านวณ
เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงนั้นในช่วงข้อผูกพันช่วงนั้นได้ 

 มาตรา 44   ถ้าผู้รับสัมปทานไม่สามารถแสดงว่าได้พบหลุมปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ในแปลง
ส ารวจแปลงใด หรือมิได้ก าหนดพ้ืนที่ผลิตตามมาตรา 42 ให้ถือว่าสัมปทานในส่วนที่เกี่ยวกับแปลงส ารวจแปลงนั้น
สิ้นอายุเมือ่สิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม 

 มาตรา 45 [32]  เมื่อสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงใด และผู้รับสัมปทานได้รับสิทธิ
ผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงนั้นแล้วผู้รับสัมปทานมีสิทธิสงวนพื้นที่ในแปลงส ารวจแปลงนั้นไว้ได้ไม่เกินร้อย
ละสิบสองครึ่งของพ้ืนที่เดิมของแปลงส ารวจแปลงนั้น ตามระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานก าหนดแต่ต้องก าหนดไม่เกิน
ห้าปีนับแต่วันสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงนั้น แต่ผู้รับสัมปทานจะคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจที่
ขอสงวนไว้นั้นก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ 
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 ในการสงวนพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง เมื่อ
การสงวนพื้นที่ได้เป็นไปโดยถูกต้องแล้ว ผู้รับสัมปทานย่อมมีสิทธิส ารวจปิโตรเลียมในพ้ืนที่ที่สงวนไว้นั้นได้ และให้
ผู้รับสัมปทานเสียค่าสงวนพื้นที่ล่วงหน้าเป็นรายปีตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานพบปิโตรเลียมในเขตพ้ืนที่ที่สงวนไว้และประสงค์จะผลิตปิโตรเลียม ให้น ามาตรา 
42 มาใช้บังคับ 
 (ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 14) 

 มาตรา 46   ผู้รับสัมปทานซึ่งช าระค่าสงวนพ้ืนที่ส าหรับปีใด มีสิทธิได้รับค่าสงวนพ้ืนที่ในปีนั้นคืนเท่ากับ
จ านวนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการส ารวจปิโตรเลียมในพ้ืนที่ที่สงวนไว้ในปีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินค่าสงวนพ้ืนที่ที่ได้
ช าระไปแล้ว 
 การขอรับค่าสงวนพื้นที่คืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 47   ผู้รับสัมปทานอาจรับบริษัทอ่ืนเข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานได้เมื่อได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี ในกรณีเช่นนี้ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมแต่ละรายต้องช าระค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ 
และเงินอย่างอ่ืน และปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการปิโตรเลียมในส่วนที่เป็นของตน 
 ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมทุกรายต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันในการปฏิบัติตามสัมปทานและตาม
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมรายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบในการช าระภาษีเงินได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในส่วนที่เป็นของผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมรายอ่ืน 
 ในกรณีที่ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมรายใดไม่ช าระภาษีเงินได้ที่ตนมีหน้าที่ต้องเสีย ให้รัฐมนตรีแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมรายอ่ืนทุกรายทราบ และถ้ามิได้มีการช าระภาษีเงินได้ดังกล่าวนั้น
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือ ให้ถือเป็นอีกเหตุหนึ่งที่จะเพิกถอนสัมปทานได้ด้วย 

 มาตรา 48 [33]  ผู้รับสัมปทานมีสิทธิโอนสัมปทานทั้งหมด หรือเฉพาะที่เก่ียวกับแปลงส ารวจแปลงใดแปลง
หนึ่ง พ้ืนที่ผลิต หรือพ้ืนที่ที่สงวนไว้เขตใดเขตหนึ่งให้แก่บริษัทอ่ืนโดยไม่ต้องขอรับอนุญาตในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (1) บริษัทผู้รับสัมปทานถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอนสัมปทานนั้นเกินร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได ้
 (2) บริษัทผู้รับโอนสัมปทานถือหุ้นในบริษัทผู้รับสัมปทานเกินร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ หรือ 
 (3) มีบริษัทที่สามถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งในบริษัทผู้รับสัมปทาน
และบริษัทผู้รับโอนสัมปทาน 
 การโอนตามวรรคหนึ่ง ผู้รับสัมปทานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้รัฐมนตรีทราบพร้อมทั้งแสดงหลักฐานว่าการ
โอนดังกล่าวได้เป็นไปตามกรณีที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ผู้รับสัมปทานได้มีการรับรองของบริษัทที่มี
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ความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือด้านการจัดการกับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และ
ผู้เชี่ยวชาญ ตามมาตรา 24 วรรคสอง ผู้รับสัมปทานต้องยื่นหลักฐานแสดงการรับรองผู้รับโอนสัมปทานโดยบริษัท
ดังกล่าวให้แก่รัฐมนตรีด้วย  ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นว่าผู้รับโอนสัมปทานเป็นผู้ที่ยื่นขอสัมปทานได้โดยไม่ต้องมี
การรับรองหรือมีบริษัทอ่ืนที่รัฐบาลเชื่อถือเข้ารับรองผู้รับโอนสัมปทานแทนตามมาตรา 24 แล้ว 
 การโอนตามมาตรานี้ จะมีผลต่อเมื่อผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดีว่าการโอนได้เป็นไปโดย
ถูกต้องตามมาตรานี้แล้ว 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 15) 

 มาตรา 49   ผู้โอนสัมปทานและผู้รับโอนสัมปทานตามมาตรา 48 ต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันในการ
ปฏิบัติตามสัมปทานและตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 50 [34] นอกจากกรณีตามมาตรา 48 ผู้รับสัมปทานอาจโอนสัมปทานทั้งหมดหรือเฉพาะที่เกี่ยวกับ
แปลงส ารวจแปลงใดแปลงหนึ่ง พ้ืนที่ผลิต หรือพ้ืนที่ที่สงวนไว้เขตใดเขตหนึ่งให้แก่บริษัทอ่ืนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรี 
 ผู้รับโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะตามมาตรา 24[35] 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 มาตรา 6 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2550 มาตรา 13)   

 มาตรา 51 [36]  รัฐมนตรีมีอ านาจเพิกถอนสัมปทาน เมื่อผู้รับสัมปทาน 
 (1) ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมตามท่ีก าหนดในสัมปทานตามมาตรา 30 
 (2) ไม่วางหลักประกันหรือวางหลักประกันไม่ครบจ านวนตามมาตรา 80/2 
 (3) ไม่ช าระค่าภาคหลวงตามหมวด 7 หรือผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษตามหมวด 7 ทวิ 
 (4) ไม่ช าระภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
 (5) ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี 
 (6) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัมปทานว่าเป็นเหตุเพิกถอนสัมปทานได้ 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 16 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2550 มาตรา 14)   

 มาตรา 52   เมื่อมีเหตุที่จะเพิกถอนสัมปทานเกิดขึ้นและเหตุนั้นรัฐมนตรีเห็นว่าอาจแก้ไขได้ ให้รัฐมนตรี
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงเหตุนั้น และก าหนดให้ผู้รับสัมปทานแก้ไขภายในเวลาที่เห็นสมควร ถ้า
ผู้รับสัมปทานไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่ก าหนดโดยมีเหตุอันสมควร ให้ขออนุญาตขยายเวลาออกไปได้เท่าที่
จ าเป็นก่อนครบก าหนดเวลานั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีอ านาจขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน
ระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานขอขยาย ถ้าผู้รับสัมปทานไม่แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดหรือไม่สามารถแก้ไขภายในเวลา
ที่ขยายออกไป ให้รัฐมนตรีมีค าสั่งเพิกถอนสัมปทานโดยไม่ชักช้า 
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 ในกรณีที่มีเหตุที่จะเพิกถอนสัมปทานเกิดขึ้นและเหตุนั้น รัฐมนตรีเห็นว่าไม่อาจแก้ไขได้ ให้รัฐมนตรีมีค าสั่ง
เพิกถอนสัมปทานโดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 
 ค าสั่งเพิกถอนสัมปทานให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับค าสั่ง เว้นแต่ผู้รับ
สัมปทานจะด าเนินการตามมาตรา 53 

 มาตรา 52 ทวิ [37]   ในกรณีที่รัฐมีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลอาจขอให้ผู้รับสัมปทานเร่งรัดการผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ที่ผู้รับสัมปทานได้
 สงวนไว้ตามมาตรา 45 ก็ได้ โดยเสนอแผนการผลิตในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่ก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ
ตามโครงสร้างของแหล่งปิโตรเลียม 
 ถ้าพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาไม่เอ้ืออ านวย รัฐบาลจะเสนอให้มีการลดหย่อนค่าภาคหลวง
ตามมาตรา 99 ทวิ และ/หรือ เสนอเพ่ิมค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงส ารวจตามมาตรา 100 ฉ (ข) 
ส าหรับพื้นที่นั้นหรือไม่ก็ได้ 
 ถ้าผู้รับสัมปทานไม่สามารถเจรจาท าความตกลงกับรัฐบาลได้ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทาน
ได้รับข้อเสนอจากรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง และรัฐบาลเห็นว่าการเร่งรัดการผลิตปิโตรเลียมดังกล่าวเป็นความจ าเป็น
แก่เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบว่า รัฐบาลจะเข้าใช้สิทธิประกอบ
กิจการปิโตรเลียมในพ้ืนที่นั้นด้วยความเสี่ยงภัยแต่ฝ่ายเดียว 
 เมื่อรัฐบาลได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงการเข้าใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสิทธิตามสัมปทานของผู้รับ
สัมปทานเฉพาะในพ้ืนที่ที่ได้ก าหนดขึ้นตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง และรัฐบาลมีอ านาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือผู้หนึ่งผู้ใดเข้าประกอบกิจการปิโตรเลียมในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ 
 หากในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพ้ืนที่ดังกล่าวมีผลก าไรปิโตรเลียมประจ าปีตามมาตรา 100 จัตวา 
ของหมวด 7 ทวิ เกิดขึ้นให้รัฐบาลน าผลก าไรปิโตรเลียมประจ าปีดังกล่าวช าระคืนเงินลงทุนอันเป็นรายจ่ายที่ผู้รับ
สัมปทานได้ใช้จ่ายในพ้ืนที่ดังกล่าว ให้แก่ผู้รับสัมปทานจนกว่าจะครบจ านวน และในการค านวณผลก าไรขาดทุน
ส าหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมของรัฐตามมาตรานี้ ให้ค านวณดังเช่นการค านวณส าหรับการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานอ่ืน แต่มิให้มีค่าลดหย่อนพิเศษตามมาตรา 100 ตรี (4) เพ่ือน ามาค านวณเป็น
ค่าใช้จ่าย 
 ในระหว่างการประกอบกิจการปิโตรเลียมของรัฐบาลตามมาตรานี้ ผู้รับสัมปทานมีสิทธิขอเข้าร่วมทุนกับ
รัฐบาลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อก าหนดว่าด้วยการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยการเสี่ยงภัยลงทุน
แต่ฝ่ายเดียว ของสัญญาร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยที่ให้ผลดีที่สุดแก่ผู้รับ
สัมปทาน แต่การขอใช้สิทธิเช่นนั้นจะต้องแจ้งให้รัฐบาลทราบอย่างช้าภายในสามปีนับแต่วันที่รัฐบาลได้เข้าใช้สิทธิ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามมาตรานี้ 
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 ถ้ารัฐบาลไม่เริ่มต้นประกอบกิจการปิโตรเลียมอย่างจริงจังในพ้ืนที่ที่ก าหนดขึ้นตามวรรคหนึ่งภายใน
ระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่สิทธิตามสัมปทานของผู้รับสัมปทานนั้นสิ้นสุดลงตามวรรคสี่ ผู้รับสัมปทานมีสิทธิร้ อง
ขอให้รัฐบาลคืนสิทธิในพ้ืนที่ดังกล่าวให้แก่ตนโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรีภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่
วันที่ครบก าหนดสองปีดังกล่าว และในกรณีที่มีการคืนสิทธิในพ้ืนที่ ให้ขยายอายุสัมปทานของผู้รับสัมปทานเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับพ้ืนที่นั้นออกไปเท่ากับระยะเวลาที่รัฐบาลได้เข้าใช้สิทธิตามมาตรานี้ และรัฐบาลมีสิทธิได้รับคืน
เงินที่ได้ลงทุนไปในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นจ านวนเท่าที่การลงทุนนั้นได้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับสัมปทาน 
(ได้มีการเพิ่มมาตรา 52 ทวิ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 17) 

 มาตรา 53   ข้อพิพาทที่เก่ียวกับการที่รัฐมนตรีสั่งให้ผู้รับสัมปทานแก้ไข เหตุที่จะสั่งเพิกถอนสัมปทานตาม
มาตรา 52 และข้อพิพาทที่เกี่ยวกับปัญหาที่ว่าได้มีการปฏิบัติตามสัมปทานหรือไม่ ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ให้
ด าเนินการระงับโดยอนุญาโตตุลาการตามวิธีการที่ก าหนดในสัมปทาน 
 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ยอมปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ หรือไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ
อนุญาโตตุลาการภายในเวลาที่ก าหนด ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนสิทธิหรือประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือ
เพิกถอนสัมปทานได้ 

 

หมวด 3/1 
สัญญาแบ่งปันผลผลิต[38] 

                   

 มาตรา 53/1[39]  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้แปลงส ารวจใดสมควรที่
จะด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามความในหมวดนี้  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศตามมาตรา 23 วรรคสี่ 
 การขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 53/2[40]  ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับผู้ได้รับ
สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามมาตรา 53/1 วรรคสอง 
 แบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 53/3 [41]  สัญญาแบ่งปันผลผลิตอย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดและเง่ือนไขดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) ให้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตกเป็นภาระของผู้รับสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต และให้หักจากผลผลิตได้ตาม (2) 



พระราชบัญญัติปโิตรเลยีม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

 

 (2) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแบ่งปันผลผลิต ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตหักค่าใช้จ่ายส าหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแต่ละปีได้
เฉพาะรายจ่ายเท่าที่จ่ายจริงโดยเป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชีที่ใช้อยู่เป็นปกติใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา 53/4 แต่ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินร้อยละห้าสิบของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม 
  (ข) ค่าใช้จ่ายส าหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียม หากเกินร้อยละห้าสิบของผลผลิตรวมของ
ปิโตรเลียมในปีใด ให้สามารถน าส่วนที่เกินไปใช้หักในปีต่อ ๆ ไปได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราตาม (ก) และไม่เกินจ านวน
อายุของสัญญา 
  (ค) ส่วนที่เหลือของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมหลังจากหักค่าภาคหลวงและหักตาม (ก) แล้ว ให้
แบ่งแก่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตไม่เกินร้อยละห้าสิบ 
 (3) จ านวนเงินขั้นต่ าที่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
 (4) การก าหนดและการปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งในด้านปริมาณเงินและปริมาณงานส าหรับการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม การจ่ายเงินกรณีผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตยังปฏิบัติตามข้อผูกพันไม่ครบส าหรับการส ารวจใน
แปลงส ารวจ และหลักเกณฑ์และวิธีการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมอ่ืนใดที่มิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 (5) ข้อตกลงเก่ียวกับการขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตได้ โดยก าหนดให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตมี
สิทธิขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมในส่วนที่เป็นของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และรัฐมีสิทธิขายหรือจ าหน่าย
ปิโตรเลียมในส่วนที่เป็นของรัฐ ในการนี้ รัฐจะมอบหมายให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นผู้ขายหรือจ าหน่าย
ปิโตรเลียมในส่วนที่เป็นของรัฐแทนก็ได้ 
 (6) ข้อตกลงเก่ียวกับการบริหารจัดการการประกอบกิจการปิโตรเลียมของคู่สัญญา 
 (7) เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต และการก าหนดค่าปรับในกรณีที่ไม่
ปฏิบัติตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
 (8) เหตุในการเลิกสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

 มาตรา 53/4 [42] เมื่อมีการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้ว ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเสนอ
แผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียมในปีที่หนึ่ง เพ่ือให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มกิจการปิโตรเลียม และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเริ่มกิจการ
ปิโตรเลียมเก่ียวกับการส ารวจภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 
 ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเสนอแผนงานและงบประมาณส าหรับ
กิจการปิโตรเลียมในปีปฏิทินถัดไปให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ก่อนเริ่มกิจการ
ปิโตรเลียมทุก ๆ ปี 
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 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียมในปีใด หากยังไม่ได้รับอนุมัติตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง หรือได้รับอนุมัติแล้วแต่ไม่ได้น าไปใช้จ่ายจริง ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตจะน ามาใช้ในการหัก
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 53/3 (2) (ก) หรือ (ข) ไม่ได้ 
 รายละเอียดของแผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งการแก้ไขแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้วใน
ระหว่างปี ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

 มาตรา 53/5 [43] บรรดาสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมที่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตมีกรรมสิทธิ์อันเกิดจากการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
ตามมาตรา 53/4 ให้ตกเป็นของรัฐ และผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าตอบแทน โดยผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตมีหน้าที่รับผิดชอบในการบ ารุงรักษา ต่อเติม ซ่อมแซม และเอา
ประกันภัย สิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

 มาตรา 53/6 [44] ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นผู้น าส่งค่าภาคหลวงแก่รัฐ โดยให้หักจากผลผลิตรวม
ของปิโตรเลียมในอัตราร้อยละสิบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 53/7 [45] ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใด ๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ถ้าไม่
สามารถตกลงกันได้ ให้ด าเนินการระงับโดยวิธีการเช่นเดียวกันกับการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัมปทานตาม
มาตรา 53 วรรคหนึ่ง และให้น าความในมาตรา 53 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 53/8[46] ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับแก่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตได้เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) บทบัญญัติในหมวด 1 บททั่วไป เว้นแต่มาตรา 6 มิให้น ามาใช้บังคับ 
 (2) บทบัญญัติในหมวด 2 คณะกรรมการปิโตรเลียม 
 (3) บทบัญญัติในหมวด 3 การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม เว้นแต่มาตรา 22 (4) (5) (9) (13) (15) และ 
(16) มาตรา 30 วรรคสอง มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 
40 มาตรา 43 มาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 52 ทวิ มิให้น ามาใช้บังคับ 
 (4) บทบัญญัติในหมวด 4 การเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม 
 (5) บทบัญญัติในหมวด 5 การขายและจ าหน่ายปิโตรเลียม เว้นแต่มาตรา 56 และมาตรา 59 มิให้น ามาใช้
บังคับ 
 (6) บทบัญญัติในหมวด 6 ประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน 
 (7) บทบัญญัติในหมวด 8 บทก าหนดโทษ เว้นแต่มาตรา 109 ทวิ มิให้น ามาใช้บังคับ 
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 ที่ใดในบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งที่บัญญัติถึง “สัมปทาน” “ผู้รับสัมปทาน” “ผู้ขอสัมปทาน” “ให้
สัมปทาน” “โอนสัมปทาน” และ “เพิกถอนสัมปทาน” ให้หมายถึง “สัญญาแบ่งปันผลผลิต” “ผู้รับสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต” “ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต” “ให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต” “โอนสิทธิเป็นผู้รับ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต” และ “เพิกถอนสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต” ตามล าดับ 

 

หมวด 3/2 
สัญญาจ้างบริการ[47] 
______________ 

 มาตรา 53/9 [48]  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้แปลงส ารวจใดสมควร
ที่จะด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัญญาจ้างบริการตามความในหมวดนี้  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศตามมาตรา 23 วรรคสี่ 
 การได้มาซึ่งผู้รับสัญญาจ้างบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ให้การท าสัญญาจ้างบริการตามวรรคหนึ่งกระท าได้ในรูปแบบของสัญญาจ้างส ารวจและผลิต สัญญาจ้าง
ส ารวจ และสัญญาจ้างผลิตซึ่งปิโตรเลียม 

 มาตรา 53/10 [49]  ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจลงนามในสัญญาจ้างบริการกับผู้รับสัญญา
จ้างบริการตามมาตรา 53/9 วรรคสอง 
 แบบสัญญาจ้างบริการในแต่ละรูปแบบให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 53/11 [50]  สัญญาจ้างส ารวจและผลิตอย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดและเง่ือนไขดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) ผลผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดเป็นของรัฐ โดยรัฐมีสิทธิขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมดังกล่าวและรัฐอาจ
มอบให้ผู้รับสัญญาจ้างส ารวจและผลิตเป็นผู้ขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมแทนรัฐก็ได้ 
 (2) ให้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตกเป็นภาระของผู้รับสัญญาจ้างส ารวจ
และผลิต 
 (3) รัฐเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งเป็นผู้
ควบคุมดูแลการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 (4) ค่าจ้าง วิธีการค านวณ และการจ่ายค่าจ้างส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งจะจ่ายต่อเมื่อมีการผลิต
ปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ได้ โดยจะจ่ายเป็นเงินหรือผลผลิตปิโตรเลียมก็ได้ 
 (5) ระยะเวลาของสัญญาจ้างส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบปี และเหตุที่สัญญาจะสิ้นสุด
ลงก่อนระยะเวลาดังกล่าว 
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 (6) หลักเกณฑ์และวิธีการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจที่จะด าเนินการส ารวจและผลิตตาม
สัญญาจ้างส ารวจและผลิต 
 (7) เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างส ารวจและผลิต และการก าหนดค่าปรับในกรณีที่
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างส ารวจและผลิต 
 (8) การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
 (9) เหตุในการเลิกสัญญาจ้างส ารวจและผลิต 

 มาตรา 53/12 [51]  สัญญาจ้างส ารวจอย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดและเง่ือนไขดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) ให้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตกเป็นภาระของผู้รับสัญญาจ้างส ารวจ 
 (2) รัฐเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในการส ารวจ รวมทั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการส ารวจ
ปิโตรเลียม 
 (3) ค่าจ้าง วิธีการค านวณ และการจ่ายค่าจ้างส ารวจตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 (4) ระยะเวลาของสัญญาจ้างส ารวจปิโตรเลียม และเหตุที่สัญญาจะสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาดังกล่าว 
 (5) หลักเกณฑ์และวิธีการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจที่จะด าเนินการส ารวจตามสัญญาจ้างส ารวจ 
 (6) เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างส ารวจและการก าหนดค่าปรับในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาจ้างส ารวจ 
 (7) การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
 (8) เหตุในการเลิกสัญญาจ้างส ารวจ 

 มาตรา 53/13 [52]  สัญญาจ้างผลิตอย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดและเง่ือนไขดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) ผลผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดเป็นของรัฐ โดยรัฐมีสิทธิขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมดังกล่าว และรัฐอาจ
มอบให้ผู้รับสัญญาจ้างผลิตเป็นผู้ขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมแทนรัฐก็ได้ 
 (2) ให้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตกเป็นภาระของผู้รับสัญญาจ้างผลิต 
 (3) รัฐเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในการผลิต รวมทั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการผลิต
ปิโตรเลียม 
 (4) ค่าจ้าง วิธีการค านวณ และการจ่ายค่าจ้างผลิตปิโตรเลียม ซึ่งจะจ่ายต่อเมื่อมีการผลิตปิโตรเลียมในเชิง
พาณิชย์ได้ โดยจะจ่ายเป็นเงินหรือผลผลิตปิโตรเลียมก็ได้ 
 (5) ระยะเวลาของสัญญาจ้างผลิตปิโตรเลียม และเหตุที่สัญญาจะสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาดังกล่าว 
 (6) หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจที่จะด าเนินการผลิตตามสัญญาจ้างผลิต 
 (7) เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างผลิต และการก าหนดค่าปรับในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาจ้างผลิต 
 (8) การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
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 (9) เหตุในการเลิกสัญญาจ้างผลิต 

มาตรา 53/14 [53] ภายใต้บังคับมาตรา 53/16 เงินที่ส่วนราชการได้จากการขายหรือจ าหน่ายผลผลิต
ปิโตรเลียมตามสัญญาจ้างส ารวจและผลิตหรือสัญญาจ้างผลิต ให้น ามาจ่ายเป็นค่าภาคหลวงก่อน ส่วนที่เหลือให้
น ามาจ่ายเป็นค่าจ้างตามสัญญาจ้างส ารวจและผลิตหรือสัญญาจ้างผลิต และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้ เมื่อได้จ่ายค่าภาคหลวง ค่าจ้าง  
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว หากมีเงินเหลือให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

 มาตรา 53/15 [54] บรรดาสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ผู้รับสัญญาจ้างบริการมีกรรมสิทธิ์อันเกิดจากการใช้งบประมาณของผู้รับสัญญาจ้ าง
บริการตามที่ก าหนดในสัญญาจ้างบริการแต่ละรูปแบบตามมาตรา 53/11 (3) มาตรา 53/12 (2) และมาตรา 
53/13 (3) ให้ตกเป็นของรัฐ และผู้รับสัญญาจ้างบริการสามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทน โดยผู้รับ
สัญญาจ้างบริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการบ ารุงรักษา ต่อเติม ซ่อมแซม และเอาประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ 
อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียม เว้นแต่ในกรณีสัญญาจ้างส ารวจ
และผลิตที่ผู้รับสัญญาจ้างส ารวจและผลิตไม่สามารถพบหลุมปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ และก าหนดพ้ืนที่
ผลิตถูกต้องตามมาตรา 42 จนเป็นเหตุให้สัญญาสิ้นสุดลง ให้บรรดาสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียมดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับสัญญาจ้างส ารวจและผลิต
เช่นเดิม 

 มาตรา 53/16 [55]  ให้ส่วนราชการเป็นผู้เสียค่าภาคหลวงส าหรับปิโตรเลียมที่ผลิตได้ตามสัญญาจ้างส ารวจ
และผลิตหรือสัญญาจ้างผลิตในอัตราร้อยละสิบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 มาตรา 53/17 [56]  ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใด ๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาจ้างบริการ ถ้าไม่
สามารถตกลงกันได้ ให้ด าเนินการระงับโดยวิธีการเช่นเดียวกันกับการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัมปทานตาม
มาตรา 53 วรรคหนึ่ง และให้น าความในมาตรา 53 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 53/18 [57]  ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับแก่ผู้รับสัญญาจ้างบริการได้เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) บทบัญญัติในหมวด 1 บททั่วไป เว้นแต่มาตรา 6 และมาตรา 13 มิให้น ามาใช้บังคับ 
 (2) บทบัญญัติในหมวด 2 คณะกรรมการปิโตรเลียม เว้นแต่มาตรา 16 (3) และ (4) มิให้น ามาใช้บังคับ 
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 (3) บทบัญญัติในหมวด 3 การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ให้น ามาใช้บังคับเฉพาะมาตรา 22 (1) (8) และ 
(12) มาตรา 22/1 (2) (3) (4) และ (5) มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 
41 มาตรา 42 มาตรา 42 ทวิ และมาตรา 44 
 (4) บทบัญญัติในหมวด 4 การเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม 
 (5) บทบัญญัติในหมวด 6 ประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน เว้นแต่มาตรา 64 มาตรา 65 
มาตรา 71 มาตรา 76 และมาตรา 77 มิให้น ามาใช้บังคับ 
 (6) บทบัญญัติในหมวด 8 บทก าหนดโทษ เว้นแต่มาตรา 105 มาตรา 109 ทวิ และมาตรา 110 มิให้
น ามาใช้บังคับ 
 ที่ใดในบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งที่บัญญัติถึง “สัมปทาน” “ผู้รับสัมปทาน” “ผู้ขอสัมปทาน” และ “ให้
สัมปทาน” ให้หมายถึง “สัญญาจ้างบริการ” “ผู้รับสัญญาจ้างบริการ” “ผู้ขอเป็นผู้รับสัญญาจ้างบริการ” และ“ให้
เป็นผู้รับสัญญาจ้างบริการ” ตามล าดับ 

 

หมวด 4 
การเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม 

                   

 มาตรา 54   ผู้รับสัมปทานมีสิทธิเก็บรักษาและมีสิทธิขนส่งปิโตรเลียม 
 การเก็บรักษาและการขนส่งปิโตรเลียมให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสัมปทาน 

 มาตรา 55   ในกรณีจ าเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายเป็นการด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้รับสัมปทานมี
อ านาจผ่านหรือเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ของบุคคลใดเพื่อ ตรวจ ซ่อมแซม หรือแก้ไขท่อส่งปิโตรเลียมในเวลาใด ๆ 
ได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินหรือสถานที่นั้นทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 ถ้าการผ่านหรือเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย เจ้าของผู้มีสิทธิ
ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนใดในที่ดินหรือสถานที่นั้นมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้รับ
สัมปทาน และถ้าไม่สามารถตกลงกันถึงจ านวนค่าเสียหายได้ ให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยโดยน า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ 
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หมวด 5 
การขายและจ าหน่ายปิโตรเลียม 

                   

 มาตรา 56   ภายใต้บังคับหมวดนี้ ผู้รับสัมปทานมีสิทธิขายและจ าหน่ายปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้ 

 มาตรา 57   ในการขายน้ ามันดิบที่ผลิตได้เพ่ือใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ผู้รับสัมปทานขายในราคา
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่ยังไม่มีผู้รับสัมปทานส่งน้ ามันดิบที่ผลิตได้ออกนอกราชอาณาจักรเป็นประจ า ให้ขายไม่เกิน
ราคาน้ ามันดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศส่งถึงโรงกลั่นน้ ามันภายในราชอาณาจักร 
 (2) ในกรณีที่มีผู้รับสัมปทานส่งน้ ามันดิบที่ผลิตได้ออกนอกราชอาณาจักรเป็นประจ า ให้ขายไม่เกินราคา
เฉลี่ยที่ได้รับจริงส าหรับน้ ามันดิบที่ผู้รับสัมปทานทุกรายส่งออกนอกราชอาณาจักรในเดือนปฏิทินที่แล้วมา ในการนี้
อธิบดีอาจให้ผู้รับสัมปทานส่งหลักฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับราคาที่ได้รับจริง ณ จุดส่งออกด้วยก็ได้ 
 (3) ในกรณีที่น้ ามันดิบที่ผลิตได้ทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณถึงสิบเท่าขึ้นไป ของความต้องการใช้ภายใน
ราชอาณาจักร ให้ขายในราคาที่มีก าไรตามสมควร โดยค านึงถึงข้อตกลงที่เทียบเคียงกันได้ในประเทศผู้ผลิต
น้ ามันดิบรายใหญ่ 
 การก าหนดราคาตามมาตรานี้ให้ค านึงถึงความแตกต่างของคุณภาพ ค่าขนส่งและกรณีแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งมวลด้วย 

 มาตรา 58  ในการขายก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้เพ่ือใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ผู้รับสัมปทานขายในราคา 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ราคาที่ตกลงกับคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี แต่ราคาที่ตกลงกันนั้นต้องไม่สูงกว่า
ราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความแตกต่างของคุณภาพและค่าขนส่ง
ด้วย 
 (2) ในกรณีที่ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณมากกว่าความต้องการใช้ภายใน
ราชอาณาจักร ให้ขายในราคาที่มีก าไรตามสมควร โดยค านึงถึงกรณีแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งมวล และข้อตกลงที่
เทียบเคียงกันได้ในประเทศผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ 

 มาตรา 59 [58] ก่อนส่งน้ ามันดิบออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่การส่งออกเพ่ือการวิเคราะห์หรือการ
ทดลอง ผู้รับสัมปทานต้องประกาศราคา เอฟ โอ บี ณ จุดที่ส่งออก ตามชนิด ความถ่วงจ าเพาะและคุณภาพของ
น้ ามันดิบนั้น 
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 ราคาที่ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดและเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามวิธีก าหนดคุณภาพที่ทันสมัย  
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงราคาประกาศของน้ ามันดิบที่เทียบเคียงกันจากประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทย 
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจุดที่ส่งออกและจุดที่รับซื้อ รวมทั้งช่องทางที่จ าหน่ายได้ในตลาดและค่าขนส่งด้วย 
 ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าราคาที่ผู้รับสัมปทานประกาศไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง ให้
อธิบดีแจ้งให้ผู้รับสัมปทานแก้ไขราคาประกาศให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากผู้รับ
สัมปทานยังไม่แก้ไขหรือแก้ไขแล้วแต่ยังไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนด
ราคาประกาศข้ึนใหม่แทนผู้รับสัมปทาน 
 หากผู้รับสัมปทานเห็นว่าราคาที่อธิบดีประกาศตามวรรคสามไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามวรรคสอง 
ผู้รับสัมปทานมีสิทธิร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ก าหนดราคาประกาศใหม่ได้ แต่ต้องร้องขอภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับ
แต่วันที่อธิบดีก าหนดราคาประกาศ และให้ศาลมีอ านาจก าหนดราคาประกาศได้ตามท่ีเห็นสมควร ถ้าผู้รับสัมปทาน
ไม่ร้องขอต่อศาลภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าราคาประกาศเป็นไปตามท่ีอธิบดีก าหนด 
 ในกรณีที่มีการร้องขอต่อศาลตามวรรคสี่ ให้ราคาประกาศเป็นไปตามที่อธิบดีก าหนดไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีค าสั่งของศาลเป็นที่สุด 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 18) 

 มาตรา 60   เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร อาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานจัดหาปิโตรเลียมที่มีคุณภาพ
เหมาะสมเพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักรตามราคาที่ก าหนดในมาตรา 57 ได้ 
โดยผู้รับสัมปทานต้องจัดหาปิโตรเลียมดังกล่าวตามอัตราส่วนของปิโตรเลียมที่ตนผลิตได้ กับปิโตรเลียมที่ผลิตได้ทั่ว
ราชอาณาจักรในรอบหกเดือนที่แล้วมา 
 ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมส าหรับปิโตรเลียมที่มิได้ส่งออกตาม
มาตรา 83 และต่อมาได้มีการส่งปิโตรเลียมนั้นออกนอกราชอาณาจักร ในกรณีเช่นนี้ การสั่งให้ผู้รับสัมปทานจัดหา
ปิโตรเลียม ตามวรรคหนึ่งเพ่ือทดแทนปิโตรเลียมนั้นจะกระท ามิได้ 
 ในการสั่งให้ผู้รับสัมปทานจัดหาปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องแจ้งเป็นหนังสือก าหนดเดือนเริ่มต้น
ส าหรับการจัดหาปิโตรเลียมให้ผู้รับสัมปทานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามเดือน และจะก าหนดเดือนสิ้นสุดส าหรับ
การจัดหาปิโตรเลียมไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้ก าหนดเดือนสิ้นสุดดังกล่าว ให้รัฐมนตรีบอกเลิกการจัดหา
ปิโตรเลียมได้เมื่อแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามเดือน 

 มาตรา 61   ในกรณีที่มีความจ าเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือเพ่ือให้มีปิโตรเลียมเพียงพอ
กับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้
ทั้งหมดหรือบางส่วนออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามส่งไป ณ ที่ใดเป็นการชั่วคราวได้ 
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 ในกรณีที่มีการประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้บางส่วน ให้รัฐมนตรีห้ามผู้รับสัมปทานส่ง
ปิโตรเลียมที่ผลิตได้ออกตามอัตราส่วนของปิโตรเลียมที่ตนผลิตได้กับปิโตรเลียมที่ผลิตได้ทั่วราชอาณาจักรในรอบ
หกเดือนที่แล้วมา 
 การประกาศตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา 62   ในกรณีที่มีการห้ามส่งปิโตรเลียมออกเพ่ือให้มีปิโตรเลียมเพียงพอกับความต้องการใช้ภายใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 61 ถ้าผู้รับสัมปทานร้องขอ ให้รัฐมนตรีจัดให้มีผู้ซื้อปิโตรเลียมที่ห้ามส่งนั้นในราคาตาม
มาตรา 57 หรือมาตรา 58 แล้วแต่กรณี 

 

หมวด 6 
ประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน 

                   

 มาตรา 63   การให้สัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ตัดสิทธิการให้สัมปทานหรือการอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนใดเว้นแต่ปิโตรเลียม 

 มาตรา 64   ให้ผู้รับสัมปทานได้รับหลักประกันว่า 
 (1) รัฐจะไม่บังคับโอนทรัพย์สินและสิทธิในการประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานมาเป็นของรัฐ 
เว้นแต่เป็นการโอนตามข้อก าหนดในสัมปทาน 
 (2) รัฐจะไม่จ ากัดการส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีตามมาตรา 61 

 มาตรา 65   เพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้คณะกรรมการมีอ านาจอนุญาตให้ผู้รับ
สัมปทานถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้เท่าท่ีจ าเป็น  ทั้งนี้ แม้ว่าจะเกินก าหนดที่พึงจะมีได้ตามกฎหมายอ่ืน 
 ผู้รับสัมปทานโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้มาตามวรรคหนึ่งได้เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 การอนุญาตของคณะกรรมการตามมาตรานี้ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบ 

 มาตรา 66   ผู้รับสัมปทานมีสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงส ารวจและพ้ืนที่ผลิตที่ได้รับสัมปทาน 
แต่ในกรณีที่ที่ดินในแปลงส ารวจหรือพ้ืนที่ผลิตที่ผู้รับสัมปทานมีความจ าเป็นต้องใช้ในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม รวมทั้งที่ดินนอกแปลงส ารวจหรือพ้ืนที่ผลิตดังกล่าวที่ผู้รับสัมปทานมีความจ าเป็นต้องใช้ในการเก็บ
รักษาหรือขนส่งปิโตรเลียมเป็นที่ดินที่บุคคลหรือส่วนราชการเป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครองหรือมีหน้าที่ดูแลตาม
กฎหมาย ให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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 (1) ในกรณีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรมิได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผู้ รับสัมปทานมีสิทธิ
ผ่านเข้าออกและใช้ในการก่อสร้างใด ๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องเสียค่าทดแทน 
 (2) ในกรณีที่ดินที่ส่วนราชการใดเป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครองหรือมีหน้าที่ดูแลตามกฎหมาย ผู้รับ
สัมปทานต้องขออนุญาตต่อส่วนราชการนั้น 
 (3) ในกรณีที่ดินที่บุคคลใดเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิครอบครอง ผู้รับสัมปทานต้องท าความตกลงกับบุคคล
นั้น 

 มาตรา 67   ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานมีความจ าเป็นต้องเข้าไปในที่ดินที่บุคคลใดเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ
ครอบครองเพ่ือส ารวจปิโตรเลียม ให้ขออนุญาตเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นก่อน 
 ถ้าเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งไม่อนุญาต และพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีความ
จ าเป็นต้องเข้าไปส ารวจปิโตรเลียมในที่ดินนั้นและการไม่อนุญาตนั้นไม่มีเหตุอันสมควรเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
ให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันว่าจะเข้าไปส ารวจปิโตรเลียมในที่ดินนั้น
แล้ว ให้ผู้รับสัมปทานเข้าไปส ารวจปิโตรเลียมในที่ดินนั้นในความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 
 ถ้าการเข้าไปในที่ดินตามวรรคสองเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย เจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิ
อ่ืนใดในที่ดินนั้นมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้รับสัมปทาน และถ้าไม่สามารถตกลงกันถึงจ านวนค่าเสียหายได้ ให้
มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย โดยน าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับ 

 มาตรา 68   เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจการปิโตรเลียม ให้ด าเนินการ
เวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

 มาตรา 69   ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่กฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ผู้รับสัมปทานและผู้รับจ้าง ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างเหมาโดยตรงกับผู้รับสัมปทานมีสิทธิน าช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ รวม
ตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่อยู่ในอุปการะซ่ึงเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความจ าเป็นในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมได้ตามจ านวนและระยะเวลาที่คณะกรรมการมีค าสั่งตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ แม้ว่าจะเกินอัตรา
จ านวนคนเข้าเมืองและระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
 ผู้รับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าสั่ง 
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

 มาตรา 70[59] ผู้รับสัมปทานและผู้รับจ้างซึ่งได้ท าสัญญาจ้างเหมาโดยตรงกับผู้รับสัมปทาน มีสิทธิน า
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงก่อสร้าง ยานพาหนะ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และวัสดุอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม เข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยให้ได้รับยกเว้นการเสียอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วย
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พิกัดอัตราศุลกากรและภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร แต่ของดังกล่าวต้องเป็นของที่คณะกรรมการมีค าสั่ง
เห็นชอบว่าจ าเป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
 ผู้รับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าสั่ง 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 มาตรา 3) 

 มาตรา 71   ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากร และเงินที่
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บทุกชนิด เว้นแต่ 
 (1) ภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
 (2) ค่าภาคหลวงไม้ ค่าบ ารุงป่า และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ 
 (3)[60]  ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (4) ค่าธรรมเนียมเพ่ือตอบแทนบริการตามกฎหมายอื่น 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 19) 

 มาตรา 72   เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ปิโตรเลียมหรือการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี ในกรณีที่ผู้รับ
สัมปทานหลายรายมีพ้ืนที่ผลิตคาบเกี่ยวกันในแหล่งสะสมปิโตรเลียมแหล่งเดียวกัน รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ผู้รับ
สัมปทานดังกล่าวร่วมกันผลิตปิโตรเลียมได้ 

 มาตรา 73   ในการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียม ถ้าพบโบราณวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ผู้รับสัมปทานต้องรายงานให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันพบ 

 มาตรา 74   ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเล ผู้รับสัมปทานต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือน
โดยปราศจากเหตุอันสมควรต่อการเดินเรือ การเดินอากาศ การอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเล หรือการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ และต้องไม่ท าการอันเป็นการกีดขวางต่อการวางสายเคเบิลหรือท่อใต้น้ า หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สายเคเบิลหรือท่อใต้น้ า 

 มาตรา 75   ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานต้องป้องกันโดยมาตรการอันเหมาะสมตาม
วิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดีเพ่ือมิให้ที่ใดโสโครกด้วยน้ ามัน โคลนหรือสิ่งอ่ืนใด 
 ในกรณีที่ที่ใดเกิดความโสโครกด้วยน้ ามัน โคลน หรือสิ่งอ่ืนใดเนื่องจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดย
ผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัมปทานต้องบ าบัดปัดป้องความโสโครกนั้นโดยเร็วที่สุด 
 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ด าเนินการหรือด าเนินการตามวรรคสองล่าช้า หรือหากไม่ด าเนินการทันทีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือบุคคลอ่ืนที่อธิบดีมอบหมายอาจเข้าด าเนินการบ าบัด
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ปัดป้องความโสโครกนั้นแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทาน โดยผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด
[61]  
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 15) 

 มาตรา 76[62] ผู้รับสัมปทานต้องรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม แผนงานและงบประมาณ
ประจ าปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด[63] 
 รายงานตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นความลับและมิให้เปิดเผยจนกว่าจะพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ*ได้รับรายงานหรือพึงได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ 
 (1) เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการหรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบของทางราชการ 
 (2) เป็นการน าข้อสนเทศจากรายงานนั้นไปใช้ในการเรียบเรียงและเผยแพร่รายงานหรือบันทึกทาง
วิทยาศาสตร์ เทคนิคหรือสถิติ โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว ทั้งนี้ ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อสนเทศด้าน
พาณิชย์ให้มากที่สุด หรือ 
 (3) ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัมปทานให้เปิดเผยได้ แต่การให้หรือไม่ให้ความยินยอมของ
ผู้รับสัมปทานต้องกระท าโดยไม่ชักช้า 
 ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่รายงานเกี่ยวกับการผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ผลิตและรายงานเกี่ยวกับพ้ืนที่
ที่ผู้รับสัมปทานได้คืนพ้ืนที่แล้วตามมาตรา 36 หรือมาตรา 37 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 20 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2550 มาตรา 20) 

 มาตรา 77 [64]  ผู้รับสัมปทานต้องเสนองบบัญชีค่าใช้จ่ายและงบการเงินประจ าปี ในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 17) 

 มาตรา 78   ผู้รับสัมปทานมีสิทธิเก็บรักษาเงินตราต่างประเทศและน าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักร
เป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

 มาตรา 79[65]  อธิบดีมีอ านาจอนุญาตให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ใช้ประโยชน์จากน้ าในหลุมเจาะใด ๆ ที่ผู้รับสัมปทานไม่ต้องการใช้ในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม 

 มาตรา 80   ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ไม่ว่าสิทธิส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานจะสิ้น
อายุแล้วหรือไม่ ผู้รับสัมปทานต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี 
ส าหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมและการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียม 
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 มาตรา 80/1 [66] เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ รับสัมปทานมีหน้าที่
รับผิดชอบในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการส ารวจผลิต เก็บรักษาหรือ
ขนส่งปิโตรเลียม โดยให้ผู้รับสัมปทานยื่นแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบจากอธิบดี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่มีสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการส ารวจ ผลิต เก็บรักษาหรือขนส่ง
ปิโตรเลียมที่ต้องรื้อถอนเพ่ิมขึ้น หรือเทคโนโลยีด้านการรื้อถอนเปลี่ยนแปลงไป หรือประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
รื้อถอนคลาดเคลื่อน ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงานและประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือผู้รับสัมปทานอาจยื่นขอเสนอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงานหรือประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
เองก็ได้ โดยเสนอต่ออธิบดีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง เมื่ออธิบดีให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือเป็นแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนส าหรับ
พ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียมนั้น 
 ผู้รับสัมปทานต้องท าการรื้อถอนให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง หากผู้รับสัมปทานไม่ด าเนินการรื้อถอน หรือด าเนินการล่าช้าอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายอธิบดีมีอ านาจ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการรื้อถอนแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทาน โดยใช้จ่ายจากหลักประกันตามมาตรา 
80/2 

 มาตรา 80/2 [67] ให้ผู้รับสัมปทานวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุอ่ืนใดตามมาตรา 80/1 
ต่ออธิบดี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยหลักประกันจะเป็น
เงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย สัญญาค้ าประกันของธนาคารหรือหลักประกันอ่ืนใดก็ได้ 
 หลักประกันที่เป็นเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือทรัพย์สินอ่ืนใดไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับ
คดี แต่ไม่พ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ถ้าผู้รับสัมปทานไม่วางหรือวางหลักประกันไม่ครบตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ งให้
เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนหลักประกันที่ต้องวาง หรือวางขาด แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดส่ง และให้อธิบดีเตือนให้มีการวางหลักประกัน และเงินเพ่ิมภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือเตือน และถ้ายังไม่มีการวางหลักประกันและเงินเพ่ิมให้ถูกต้องรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้เพิกถอนสัมปทานได้ 
 ในกรณีที่อธิบดีมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าด าเนินการแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทานในการรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างหรือวัสดุอ่ืนใดตามมาตรา 80/1 ให้ใช้จ่ายจากหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ 
ผู้รับสัมปทานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด และหากมีหลักประกันเหลือให้คืนแก่ผู้รับสัมปทาน 
 การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายหลักประกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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 ผู้รับสัมปทาน ตัวแทน และลูกจ้างของผู้รับสัมปทานมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 81 
(ได้มีการเพิ่มมาตรา 80/1 และมาตรา 80/2 โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 18) 

 

หมวด 7 
ค่าภาคหลวง 

                   

 มาตรา 82 [68] ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงส าหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจ าหน่าย แต่ไม่ต้องเสีย
ค่าภาคหลวงส าหรับปิโตรเลียม ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตและใช้ไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักรเพ่ือการวิเคราะห์ ทดลอง ผลิต และ
อนุรักษ์ปิโตรเลียม 
 (2) ปิโตรเลียมที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือการวิเคราะห์และทดลอง 
 (3) ก๊าซธรรมชาติที่จ าเป็นต้องเผาทิ้งระหว่างการผลิตปิโตรเลียม 
 กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
(ได้มีการยกเลิก (1) โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 21) 

 มาตรา 83   ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็นตัวเงิน แต่รัฐมนตรีอาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานเสีย
ค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมแทนทั้งหมดหรือบางส่วนตามประเภทและชนิดของปิโตรเลียมที่ต้องเสียค่าภาคหลวง
นั้นได ้
 ในการสั่งตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องแจ้งเป็นหนังสือก าหนดว่าจะให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็น
ปิโตรเลียมส าหรับปิโตรเลียมที่ส่งออกหรือปิโตรเลียมที่มิได้ส่งออกหรือทั้งสองอย่าง และก าหนดเดือนเริ่มต้น
ส าหรับการเสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมให้ผู้รับสัมปทานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือน และจะก าหนดเดือน
สิ้นสุดส าหรับการเสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้ก าหนดเดือนสิ้นสุดดังกล่าว ให้
รัฐมนตรีบอกเลิกรับช าระค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมได้เมื่อแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าหกเดือน 

 มาตรา 84 [69] ภายใต้บังคับมาตรา 99 มาตรา 99 ทวิ และมาตรา99 ตรี ให้ผู้รับสัมปทานเสีย
ค่าภาคหลวงส าหรับปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้ในแต่ละแปลงส ารวจ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เสียเป็นตัวเงิน ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงตามมูลค่าปิโตรเลียมที่ขายหรือจ าหน่ายได้
ในเดือนนั้น ในอัตราที่ก าหนดในบัญชีอัตราค่าภาคหลวงท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
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 (2) ในกรณีที่เสียเป็นปิโตรเลียม ให้เสียเป็นปริมาณปิโตรเลียมที่ค านวณเป็นมูลค่าได้เท่ากับจ านวน
ค่าภาคหลวงที่พึงเสียเป็นตัวเงินตาม (1) ทั้งนี้ โดยให้ค านวณปิโตรเลียมที่เสียเป็นค่าภาคหลวงรวมเป็นปิโตรเลียมที่
ขายหรือจ าหน่วยด้วย 
 มูลค่าปิโตรเลียมที่ขายหรือจ าหน่ายได้ในเดือนนั้นตาม (1) หมายถึงมูลค่าปิโตรเลียมทั้งสิ้นที่ผู้รับสัมปทาน
ขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมทุกชนิดในรอบเดือน 
 ส าหรับปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากพ้ืนที่ผลิตในแปลงส ารวจที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ก าหนดว่าเป็นแปลง
ส ารวจในทะเลที่มีน้ าลึกเกินสองร้อยเมตร ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็นจ านวนร้อยละเจ็ดสิบของจ านวน
ค่าภาคหลวงที่ต้องเสียตามวรรคหนึ่ง 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 มาตรา 7 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2532 มาตรา 22) 

 มาตรา 85   ในการค านวณมูลค่าปิโตรเลียมส าหรับเสียค่าภาคหลวงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส าหรับปริมาณ ให้ถือเอาปริมาณปิโตรเลียมที่มีอุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮท์ และความดัน 14.7 
ปอนด์ต่อหนึ่งตารางนิ้วเป็นเกณฑ์ 
 (2) ส าหรับราคา ให้ถือราคาดังต่อไปนี้ 
  (ก) น้ ามันดิบที่ส่งออก ให้ถือราคาประกาศ 
  (ข) น้ ามันดิบที่ส่งช าระเป็นค่าภาคหลวงส าหรับน้ ามันดิบที่มิได้ส่งออกให้ถือราคาตลาด 
  (ค) น้ ามันดิบที่ส่งช าระเป็นค่าภาคหลวงส าหรับน้ ามันดิบที่ส่งออก ให้ถือราคามาตรฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
  (ง) ปิโตรเลียมที่ส่งช าระเป็นค่าภาคหลวงเฉพาะส่วนที่มิใช่น้ ามันดิบ ให้ถือราคาตลาด 
  (จ)[70] ปิโตรเลียมนอกจาก (ก) ถึง (ง) ให้ถือราคาที่ขายได้จริงในกรณีที่มีการขาย และให้ถือราคา
ตลาดในกรณีที่มีการจ าหน่าย 
 ทั้งนี้ ให้คิดมูลค่าปิโตรเลียม ณ สถานที่ขายหรือจ าหน่ายในราชอาณาจักรที่อธิบดีและผู้รับสัมปทานจะได้
ตกลงกัน แต่ส าหรับน้ ามันดิบที่ส่งออก ให้คิดมูลค่า ณ สถานที่ส่งออก และในกรณีที่สถานที่ขายหรือจ าหน่าย
ปิโตรเลียมตาม (จ) แตกต่างไปจากสถานที่ขายหรือจ าหน่ายที่ได้ตกลงกัน ให้ปรับปรุงราคาโดยค านึงถึงความ
แตกต่างของค่าขนส่งระหว่างสถานที่ขายหรือจ าหน่ายนั้นกับสถานที่ขายหรือจ าหน่ายที่ได้ตกลงกันแล้วด้วย 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ .ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 
มาตรา 23) 

 มาตรา 86   เพ่ือประโยชน์ในการค านวณมูลค่าปิโตรเลียมตามมาตรา 85 ถ้าจ าเป็นต้องค านวณเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ให้ค านวณตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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 (1) ในกรณีราคาประกาศ ให้ค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยใน
รอบระยะเวลาสามเดือนที่มีการช าระค่าภาคหลวงตามมาตรา 87โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่
ธนาคารพาณิชย์รับซื้อเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ 
 (2) ในกรณีอ่ืน ให้ค านวณเงินตราต่างประเทศหรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้รับ
ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ขายเงินตราต่างประเทศนั้น ถ้ามิได้มีการขายเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณเงินตรา
ต่างประเทศหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับ โดย
คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ค านวณไว้ 

 มาตรา 87 [71]   ในกรณีที่ให้เสียค่าภาคหลวงเป็นตัวเงิน ให้ผู้รับสัมปทานช าระเป็นรายเดือนปฏิทิน 
 ค่าภาคหลวงส าหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจ าหน่ายในเดือนใด ให้ถือเป็นค่าภาคหลวงส าหรับเดือนนั้น และ
ให้ผู้รับสัมปทานช าระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนถัดไป ณ สถานที่ที่อธิบดีก าหนด พร้อมทั้งยื่นแบบแสดง
รายการเสียค่าภาคหลวงตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยแสดงรายการครบถ้วนตามแบบนั้น และยื่นเอกสารประกอบตามที่
อธิบดีก าหนดด้วย 
 วรรคสาม[72] (ยกเลิก) 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 24) 

 มาตรา 88 [73] ในกรณีที่มีการส่งน้ ามันดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่กลั่นจากน้ ามันดิบที่ผู้รับสัมปทานขายหรือ
จ าหน่ายในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักรโดยผู้รับสัมปทานมิได้เสียค่าภาคหลวงส าหรับน้ ามันดิบที่ส่งออก
ตามราคาประกาศที่ก าหนดไว้ในมาตรา 85 (2) (ก) ให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้ที่ท าการส่งออกเสียค่าภาคหลวงส าหรับ
น้ ามันดิบที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือส าหรับน้ ามันดิบส่วนที่กลั่นเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกนอกราชอาณาจักรเป็น
จ านวนเท่ากับความแตกต่างระหว่างค่าภาคหลวงที่รัฐพึงได้รับจากผู้รับสัมปทาน ถ้าผู้รับสัมปทานเป็นผู้ส่งน้ ามันดิบ
ดังกล่าวออกเอง ณ เวลาที่มีการส่งออก กับค่าภาคหลวงที่รัฐได้รับจากผู้รับสัมปทานเมื่อผู้รับสัมปทานขายหรือ
จ าหน่ายน้ ามันดิบภายในราชอาณาจักร 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 24)  

 มาตรา 89 [74]   การเก็บค่าภาคหลวงตามมาตรา 88 มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ปริมาณน้ ามันดิบที่ส่งออกในรอบเดือน ได้แก่ 
  (ก) ในกรณีที่การส่งออกเป็นน้ ามันดิบ คือ ปริมาณน้ ามันดิบที่ผู้รับสัมปทานหรือผู้ที่ท าการส่งออก 
ได้ส่งออกท้ังสิ้นในรอบเดือน 
  (ข) ในกรณีที่การส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลั่นจากน้ ามันดิบคือปริมาณน้ ามันดิบที่ใช้กลั่นเพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ตามปริมาณที่มีการส่งออกในรอบเดือน ปริมาณน้ ามันดิบดังกล่าวให้ค านวณด้วยการน าปริมาณ
น้ ามันดิบที่ใช้ในการกลั่นผลิตภัณฑ์ชนิดที่ส่งออกในรอบเดือนเฉพาะส่วนที่ผู้รับสัมปทานได้ขายหรือจ าหน่ายใน
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ราชอาณาจักรคูณด้วย “อัตรามาตรฐานร้อยละ” ของปริมาณผลิตภัณฑ์ชนิดที่ส่งออกที่จะพึงได้มาจากการกลั่น
น้ ามันดิบที่ใช้กลั่นนั้น คูณด้วยปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกนอกราชอาณาจักรในรอบเดือนนั้นและหารด้วย
ปริมาณผลิตภัณฑ์ชนิดที่ส่งออกซ่ึงกลั่นได้ทั้งสิ้นในรอบเดือน 
  “อัตรามาตรฐานร้อยละ” ของผลิตภัณฑ์ชนิดที่ส่งออกที่จะได้มาจากการกลั่นน้ ามันดิบ ให้
ค านวณตามชนิดของน้ ามันดิบที่ใช้กลั่น วิธีการกลั่นและเงื่อนไขทางเทคนิคอ่ืน ตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*
ก าหนด 
 (2) ราคาประกาศที่ใช้ส าหรับค านวณค่าภาคหลวงส าหรับน้ ามันดิบที่ส่งออกได้แก่ ราคาประกาศ ณ เวลา
ที่มีการส่งออก ในกรณีที่ไม่มีราคาประกาศ ให้ใช้ราคาประกาศส าหรับน้ ามันดิบที่มีคุณภาพอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายกันของผู้รับสัมปทานรายอ่ืน และในกรณีที่ไม่มีราคาประกาศดังกล่าว ให้อธิบดีก าหนดราคาประกาศโดย
ค านึงถึงสภาพการณ์ตามท่ีก าหนดในมาตรา 59 วรรคสอง 
 (3) วิธีการค านวณความแตกต่างของค่าภาคหลวงตามมาตรา 88 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎ
กะทรวง 
 (4) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตร เลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 
มาตรา 24) 

 มาตรา 90 [75] ในกรณีที่ให้เสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานช าระเป็นรายเดือนตามมาตรา 
87 วรรคหนึ่ง และให้ช าระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาและตามวิธีการที่อธิบดีก าหนด ณ สถานที่ตามมาตรา 
85 วรรคสอง พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงตามที่อธิบดีก าหนดโดยแสดงรายการครบถ้วนตาม
แบบนั้นและยื่นเอกสารประกอบตามที่อธิบดีก าหนดด้วย 
 ในกรณีที่ให้ผู้รับสัมปทานส่งช าระค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียม ณ สถานที่อ่ืนนอกจากสถานที่ที่อธิบดีและ
ผู้รับสัมปทานตกลงกันตามมาตรา 85 วรรคสอง ผู้รับสัมปทานไม่จ าต้องเสียค่าขนส่งเกินจ านวนที่พึงต้องเสีย 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 25) 

 มาตรา 91   อธิบดีมีอ านาจประเมินค่าภาคหลวงและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ 
 (1) ผู้รับสัมปทานมิได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงภายในเวลาที่ก าหนด 
 (2) ผู้รับสัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดท าให้จ านวน
ค่าภาคหลวงที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป 
 (3) ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของอธิบดีหรือไม่ตอบค าถามของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
ตรวจสอบค่าภาคหลวงโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานในการค านวณค่าภาคหลวง 

 มาตรา 92  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา 91 อธิบดีมีอ านาจ 
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 (1) จัดท ารายการลงในแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงที่เห็นว่าถูกต้องเมื่อมิได้มีการยื่นแบบแสดง
รายการเสียค่าภาคหลวง 
 (2) แก้ไขเพ่ิมเติมรายการในแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงหรือในเอกสารที่ยื่นประกอบแบบแสดง
รายการเสียค่าภาคหลวงเพ่ือให้ถูกต้อง 
 (3) ก าหนดมูลค่าของปิโตรเลียมตามราคาตลาดในเมื่อมีการจ าหน่ายหรือมีการขายโดยมีค่าตอบแทนต่ า
กว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 (4) ก าหนดจ านวนค่าภาคหลวงตามท่ีรู้เห็นหรือพิจารณาว่าถูกต้องเมื่อมีกรณีตามมาตรา 91 (3) 

 มาตรา 93   ให้การด าเนินการตามมาตรา 91 หรือมาตรา 92 อธิบดีมีอ านาจ 
 (1) ออกหนังสือเรียกผู้รับสัมปทานหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องมาให้ถ้อยค า 
 (2) ออกค าสั่งให้ผู้รับสัมปทานหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องตอบค าถามเป็นหนังสือส่งบัญชี หลักฐาน รายงาน 
หรือเอกสารอื่นอันควรแก่กรณีมาตรวจสอบไต่สวน 
 ทั้งนี้ ต้องให้เวลาแก่ผู้รับหนังสือหรือค าสั่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือหรือค าสั่งนั้น 

 มาตรา 94 [76] เมื่ออธิบดีได้ประเมินค่าภาคหลวงแล้ว ให้แจ้งผลการประเมินเป็นหนังสือไปยังผู้รับ
สัมปทาน พร้อมกับก าหนดเวลาให้ผู้รับสัมปทานช าระค่าภาคหลวงตามที่ประเมินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมินของอธิบดี 
 ถ้าผู้รับสัมปทานไม่พอใจในผลการประเมินของอธิบดี ให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ก าหนด
ค่าภาคหลวงใหม่ได้ แต่ต้องร้องขอภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินและให้ศาล
มีอ านาจก าหนดค่าภาคหลวงได้ตามท่ีเห็นสมควร ถ้าผู้รับสัมปทานไม่ร้องขอต่อศาลภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่าค่าภาคหลวงเป็นไปตามการประเมินของอธิบดี 
 การร้องขอต่อศาลตามวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการช าระค่าภาคหลวง และเพ่ือประโยชน์ในการช าระ
ค่าภาคหลวงในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ให้จ านวนค่าภาคหลวงเป็นไปตามที่อธิบดีประเมินตามมาตรา 91 
หรือตามท่ีอธิบดีก าหนดตามมาตรา 92 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 26) 

 มาตรา 95   การประเมินของอธิบดีให้กระท าได้ภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
 (1) ห้าปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงในกรณีที่ผู้รับสัมปทาน
ยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงภายในเวลาที่ก าหนด 
 (2) ห้าปีนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงในกรณีที่ผู้รับสัมปทานยื่นแบบ
แสดงรายการเสียค่าภาคหลวงเมื่อพ้นเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบ
แสดงรายการเสียค่าภาคหลวง 
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 (3) สิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงในกรณีที่ผู้รับสัมปทาน
มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวง หรือยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงที่ต้องช าระขาดไปเกินร้อย
ละยี่สิบห้าของค่าภาคหลวงที่ต้องเสีย 

 มาตรา 96   ถ้าผู้รับสัมปทานมิได้ช าระค่าภาคหลวงภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 87 หรือช าระ
ค่าภาคหลวงขาดจากจ านวนที่ควรต้องเสีย ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละสองต่อเดือนหรือเศษของเดือนของ
ค่าภาคหลวงที่ต้องช าระหรือช าระขาด แล้วแต่กรณี 
 การค านวณเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งมิให้คิดทบต้น และให้เริ่มนับแต่วันสิ้นสุดแห่งก าหนดเวลายื่นแบบแสดง
รายการเสียค่าภาคหลวงจนถึงวันที่ช าระ 
 เงินเพ่ิมตามมาตรานี้มิให้เกินจ านวนค่าภาคหลวงที่ต้องช าระหรือช าระขาด แล้วแต่กรณี 

 มาตรา 97   ถ้าผู้รับสัมปทานมิได้ช าระค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมภายในเวลาที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 
90 หรือช าระค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมขาดจากจ านวนที่ต้องเสีย ผู้รับสัมปทานต้องช าระค่าภาคหลวงเป็น
ปิโตรเลียมจนครบจ านวน และให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละสองต่อเดือนหรือเศษของเดือนของมูลค่าปิโตรเลียมที่ต้อง
ช าระเป็นค่าภาคหลวงหรือที่ช าระขาด แล้วแต่กรณี 
 การค านวณมูลค่าของปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งให้ถือราคาตลาดในเวลาที่ต้องเสียค่าภาคหลวง และให้น า
มาตรา 96 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับ 

 มาตรา 98   เงินเพ่ิมอาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 99   เพ่ือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือภาวการณ์ผลิตปิโตรเลียมค่าภาคหลวงตามพระราชบัญญัติ
นี้อาจลดลงเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินร้อยละสามสิบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 99 ทวิ [77] เพ่ือส่งเสริมและเร่งรัดให้มีการส ารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพ้ืนที่บางพ้ืนที่
ภายในแปลงส ารวจหรือในพ้ืนที่ผลิตของผู้รับสัมปทาน ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาไม่เอ้ืออ านวยหรือที่มีพลังผลิตของ
พ้ืนที่ลดลง และไม่อยู่ในแผนการส ารวจหรือแผนการผลิตของผู้รับสัมปทานให้รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการมีอ านาจลดหย่อนค่าภาคหลวงให้แก่ผู้รับสัมปทานโดยท าความตกลงกับผู้รับสัมปทานเพ่ือให้ผู้รับ
สัมปทานท าการส ารวจและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ตามแผนซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะได้ก าหนดขึ้น 
 ในการให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีเพ่ือลดหย่อนค่าภาคหลวงตามวรรคหนึ่ งให้คณะกรรมการค านึงถึงสภาพ
ทางธรณีวิทยาและศักยภาพทางปิโตรเลียมของพ้ืนที่ดังกล่าว สถิติค่าใช้จ่ายในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
พ้ืนที่ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกัน ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายในประเทศ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาด และผลได้ผลเสียอ่ืน ๆ ของประเทศที่จะได้รับจากการเร่งรัดให้มี
การส ารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม 
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 ค่าภาคหลวงที่จะลดหย่อนตามมาตรานี้ จะต้องเป็นค่าภาคหลวงที่เกิดจากกิจการปิโตรเลียมที่ผู้รับ
สัมปทานด าเนินการอยู่แล้วในแปลงส ารวจหรือพ้ืนที่ผลิตนั้น หรือเป็นค่าภาคหลวงที่จะเกิดขึ้นจากการผลิต
ปิโตรเลียมในพ้ืนที่ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก าหนดไว้ในแผน และการลดหย่อนดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบ
ของจ านวนค่าภาคหลวงที่ผู้รับสัมปทานพึงต้องเสียส าหรับปิโตรเลียมทั้งหมดท่ีผลิตได้ในแปลงส ารวจและพ้ืนที่ผลิต
ที่อยู่ในแปลงส ารวจนั้น หรือไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจ านวนค่าภาคหลวงที่จะเกิดจากการผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก าหนด โดยระยะเวลาที่ได้รับลดหย่อนจะต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้ท าความตกลงหรือ
วันที่เริ่มผลิต และในความตกลงกับผู้รับสัมปทานดังกล่าวจะมีเงื่อนไขหรือมีข้อก าหนดอย่างใด ๆ ก็ได้ 

 มาตรา 99 ตรี [78] ในพ้ืนที่ที่สภาพทางธรณีวิทยาบ่งชี้ว่าการผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่นั้นจ าเป็นต้องใช้
ค่าใช้จ่ายสูงมากหรือการผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่นั้นไม่อาจด าเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการอาจให้สัมปทานส าหรับพ้ืนที่ดังกล่าวโดยลดหย่อนค่าภาคหลวงส าหรับปิโตรเลียมที่เริ่มผลิตขึ้นมา
จากพ้ืนที่นั้นตามจ านวนปิโตรเลียมที่จะก าหนดไว้ในสัมปทานก็ได้แต่พ้ืนที่ที่ก าหนดให้สัมปทานดังกล่าวจะต้องมี
ขนาดไม่เกินสองร้อยตารางกิโลเมตร และค่าภาคหลวงที่จะลดหย่อนต้องไม่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของจ านวน
ค่าภาคหลวงที่จะพึงเสีย โดยระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับลดหย่อนค่าภาคหลวงจะต้องไม่เกินห้าปีนับแต่
วันที่เริ่มผลิตปิโตรเลียมจากพ้ืนที่ผลิตในการให้สัมปทานตามมาตรานี้จะก าหนดเงื่อนไขอย่างใด ๆ ก็ได้[79] 
 ในการให้ค าแนะน าของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้น าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 99 ทวิ วรรคสอง มาใช้
บังคับ[80] 
 การเปิดให้สัมปทานตามวรรคหนึ่ง ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ก าหนดข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและ/
หรือปริมาณงานขั้นต่ าส าหรับการส ารวจปิโตรเลียม ที่ผู้ขอสัมปทานจะต้องปฏิบัติหากได้รับสัมปทานจากรัฐบาล 
โดยได้รับการลดหย่อนค่าภาคหลวงตามมาตรานี้ 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 27 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2550 มาตรา 19 และ มาตรา 20) 

 มาตรา 100 [81] ในการเก็บค่าภาคหลวงจากบุคคลตามมาตรา 88 จากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ผู้รับสัมปทาน 
รัฐมนตรีจะมอบให้กรมสรรพสามิตเก็บแทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ก็ได้ 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 28) 
(ได้มีการเพิ่มหมวด 7 ทวิ มาตรา 100 ทวี 100 ตรี 100 เบญจ 100 ฉ 100 สัตต และ 100 อัฏฐ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 
29) 
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หมวด 7 ทวิ 
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ[82] 

                   

 มาตรา 100 ทวิ   ในหมวดนี้ 
 “รายได้ปิโตรเลียม” หมายความว่า รายได้ของผู้รับสัมปทานที่เกิดจากแปลงส ารวจแต่ละแปลง ทั้งนี้ 
เฉพาะรายได้ตามรายการที่ก าหนดในมาตรา 100 ตรี (1) 
 “รายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็นทุน” หมายความว่า รายจ่ายที่เป็นทุนที่ผู้รับสัมปทานได้ใช้จ่ายลงทุนไปในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแต่ละแปลงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรา 100 ตรี (2) 
 “รายจ่ายปิโตรเลียมตามปกติและจ าเป็น” หมายความว่า รายจ่ายตามปกติและจ าเป็นที่ผู้รับสัมปทานได้
ใช้จ่ายไปในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแต่ละแปลง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 100 ตรี 
(3) แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนและเงินที่ได้ช าระเป็นผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ถ้ามี 
 “ค่าลดหย่อนพิเศษ” หมายความว่า จ านวนเงินลดหย่อนที่รัฐบาลก าหนดตามมาตรา 100 ตรี (4) ส าหรับ
แปลงส ารวจแต่ละแปลง” 

  มาตรา 100 ตรี   รายได้ปิโตรเลียม รายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็นทุน รายจ่ายปิโตรเลียมตามปกติและจ าเป็น 
และค่าลดหย่อนพิเศษในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) รายได้ปิโตรเลียม หมายความเฉพาะจ านวนรวมของรายได้ตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียม 
  (ข) มูลค่าของปิโตรเลียมที่จ าหน่าย 
  (ค) มูลค่าของปิโตรเลียมที่ส่งช าระเป็นค่าภาคหลวง 
  (ง) ยอดเงินได้เนื่องจากการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ อันเก่ียวกับกิจการปิโตรเลียม 
 มูลค่าของปิโตรเลียมตาม (ข) และ (ค) ให้ค านวณตามมาตรา 85 และในกรณีที่มีการโอนสัมปทานตาม
มาตรา 48 ยอดเงินได้เนื่องจากการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ตาม (ง) ต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีครั้งสุดท้าย
ของบริษัทผู้โอนในวันที่การโอนมีผล 
 (2) รายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็นทุน ได้แก่ รายจ่ายที่เป็นทุนตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
 (3) รายจ่ายปิโตรเลียมตามปกติและจ าเป็น ได้แก่ รายจ่ายตามปกติและจ าเป็นตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
เงินได้ปิโตรเลียม แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนและเงินที่ช าระเป็นผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ถ้ามี 
รายจ่ายปิโตรเลียมตามปกติและจ าเป็นจะต้องเป็นรายจ่ายที่ผู้รับสัมปทานสามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่อธิบดีว่า
เป็นรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามปกติวิสัย 
 (4) ค่าลดหย่อนพิเศษ ได้แก่ จ านวนเงินที่รัฐบาลก าหนดขึ้นเป็นครั้งคราวในขณะที่ให้สัมปทาน  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง เงินจ านวนนี้ รัฐบาลยินยอมให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิน ามาค านวณ
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รวมกับรายจ่ายในลักษณะที่เสมือนเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนของแปลงส ารวจแต่ละแปลง เพ่ือน ามาหักออกจาก
รายได้ปิโตรเลียมอันจะเป็นการลดผลก าไรของผู้รับสัมปทานในการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษให้แก่รัฐบาล
ตามหมวดนี้ ค่าลดหย่อนพิเศษเป็นมาตรการส าหรับชักจูงให้มีการลงทุนเพ่ือประกอบกิจการปิโตรเลียมในประเทศ
ไทยโดยรัฐบาลจะก าหนดจ านวนโดยค านึงถึงสภาวะการแข่งขันในการลงทุนระหว่างประเทศ 
 ในกรณีที่รายได้หรือรายจ่ายตามมาตรานี้เก่ียวพันกับแปลงส ารวจหลายแปลง และไม่สามารถแบ่งแยกกัน
ได้โดยชัดแจ้ง ให้ค านวณรายได้หรือรายจ่ายของแปลงส ารวจแต่ละแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา 100 จัตวา   ให้ค านวณก าไรขาดทุนส าหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแต่ละ
แปลง เป็นรายปีตามรอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และรายได้ปิโตรเลียมเมื่อได้หัก
ผลบวกของรายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็นทุน รายจ่ายปิโตรเลียมตามปกติและจ าเป็นและค่าลดหย่อนพิเศษแล้ว ผลอัน
นี้ย่อมเป็น “ผลก าไรปิโตรเลียมประจ าปี” หรือ “ผลขาดทุนปิโตรเลียมประจ าปี” แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่มี “ผลก าไรปิโตรเลียมประจ าปี” ให้น า “ผลขาดทุนปิโตรเลียมประจ าปี” ก่อนรอบระยะเวลา
บัญชีปัจจุบันไปหักลดหย่อนได้และถ้าหากยังมีผลขาดทุนปิโตรเลียมประจ าปีคงเหลือเป็นจ านวนเท่าใดก็ให้น าไป
หักลดหย่อนในรอบระยะเวลาบัญชีต่อ ๆ ไปได้เพียงเท่าจ านวนที่เหลืออยู่ 
 ในรอบระยะเวลาบัญชีใด การประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงใดมี “ผลก าไรปิโตรเลียม
ประจ าป”ี ให้ผู้รับสัมปทานเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษให้แก่รัฐบาล ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

 มาตรา 100 เบญจ   ให้เรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจากผลก าไรปิโตรเลียมประจ าปี ในอัตราที่
ก าหนดจาก “ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร” โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (1) ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร ส่วนที่ไม่เกิน 4,800 บาท ไม่ต้องเสียผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ 
 (2) ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร ส่วนที่เกิน 4,800 บาท แต่ไม่เกิน 14,400 บาท ให้
เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ของ 240 บาทแรก และให้เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 1 ต่อทุก ๆ 240 บาท เศษของ 240 
บาท ให้ถือเป็น 240 บาท 
 (3) ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร ส่วนที่เกิน 14,400 บาท แต่ไม่เกิน 33,600 บาท ให้
เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 1 ต่อทุก ๆ 960 บาท เศษของ 960 บาท ให้ถือเป็น 960 บาท 
 (4) ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร ส่วนที่เกิน 33,600 บาท ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพ่ิมขึ้นใน
อัตราร้อยละ 1 ต่อทุก ๆ 3,840 บาท เศษของ 3,840 บาท ให้ถือเป็น 3,840 บาท 
 แต่ทั้งนี้ จะเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินร้อยละ 75 ของผลก าไรปิโตรเลียมในแต่ละปีไม่ได้ 
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 มาตรา 100 ฉ   “ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร” คือจ านวนรายได้ปิโตรเลียมของผู้รับ
สัมปทานที่เกิดจากแปลงส ารวจในรอบปี หารด้วยผลบวกของความลึกสะสมรวมของหลุมเจาะปิโตรเลียมทั้งหมด
ซึ่งผู้รับสัมปทานได้ลงทุนเจาะไปแล้วในแปลงส ารวจนั้นกับ “ค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงส ารวจ” 
 การก าหนดค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตรตามมาตรานี้มีความมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดสัดส่วน 
ระหว่างรายได้ของผู้รับสัมปทานที่ได้มาจากปิโตรเลียมที่ผลิตในแปลงส ารวจ กับความพยายามในการลงทุนของ
ผู้รับสัมปทานและสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงส ารวจนั้น 
 การค านวณ “ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร” ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (ก) รายได้ปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานในแปลงส ารวจในรอบปีให้น ามาค านวณเฉพาะรายการตามมาตรา 
100 ตรี (1) (ก) (ข) (ค) และให้ปรับมูลค่าด้วยค่าเงินเฟ้อและค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (ข) “ค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงส ารวจ” หมายความถึงจ านวนความลึกเป็นเมตรของ
หลุมเจาะปิโตรเลียมในแปลงส ารวจที่รัฐบาลยินยอมให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิน ามาใช้เป็นเกณฑ์ค านวณเพ่ือลดการ
เสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษค่าคงที่ดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีจะได้ประกาศก าหนดในการเปิดให้สัมปทานและระบุไว้
ในสัมปทาน โดยค านึงถึงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงส ารวจ และสถิติค่าใช้จ่ายในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในพ้ืนที่ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแปลงส ารวจที่เกี่ยวข้อง ประกาศค่าคงที่ดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไข
ส าหรับการเพิ่มค่าคงที่ในกรณีโครงสร้างที่มีสภาพทางธรณีวิทยาที่ไม่เอ้ืออ านวยไว้ด้วยก็ได้ 
 (ค) ความลึกสะสมรวมของหลุมเจาะปิโตรเลียมทั้งหมดซึ่งผู้รับสัมปทานได้เจาะในแปลงส า รวจ ได้แก่ 
ผลรวมของความลึกเป็นเมตรตามแนวหลุมของหลุมเจาะปิโตรเลียมทุกหลุมซึ่งผู้รับสัมปทานได้เจาะในแปลงส ารวจ
นั้น ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการปิโตรเลียม จนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี  ทั้งนี้ โดยให้รวมความลึกของหลุม
เจาะท่ีผู้รับสัมปทานได้เจาะตามวิธีการส ารวจ อนุรักษ์และผลิตปิโตรเลียมที่ดี แม้ว่าจะไม่มีการผลิตปิโตรเลียมจาก
หลุมดังกล่าว แต่ไม่ให้รวมหลุมเจาะที่ได้มีการผลิตปิโตรเลียมไปแล้วเป็นปริมาณเกินกว่าหนึ่งแสนบาเรลและเป็น
หลุมเจาะที่ผู้รับสัมปทานได้ท าการสละหลุมนั้นแล้ว 

 มาตรา 100 สัตต   เพ่ือประโยชน์ในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษตามความในหมวดนี้ ให้ผู้รับ
สัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือค านวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษส าหรับแปลงส ารวจแต่ละแปลง
ตามก าหนดระยะเวลาและตามแบบที่อธิบดีก าหนด โดยแสดงรายการครบถ้วนตามแบบนั้นและยื่นเอกสาร
ประกอบตามที่อธิบดีก าหนด  ทั้งนี้ นับแต่ผู้รับสัมปทานเริ่มต้นประกอบกิจการปิโตรเลียมเป็นต้นไป 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 มาตรา 95 มาตรา 96 และมาตรา 98 มาใช้
บังคับกับการประเมินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษและเงินเพ่ิมในกรณีที่มิได้ช าระผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
ภายในก าหนดเวลา 
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 มาตรา 100 อัฏฐ  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษตามหมวดนี้ ให้
อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจค้น ตรวจสอบ หรือยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน
อ่ืนใดซึ่งเก่ียวกับรายได้หรือรายจ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

 

หมวด 8 
บทก าหนดโทษ 
                   

 มาตรา 101  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา 102  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามมาตรา 14 (1) (2) หรือ (3) ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท 

 มาตรา 103  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา 104[83]  ผู้รับสัมปทานผู้ใดผลิตปิโตรเลียมโดยมิได้รับอนุมัติจากอธิบดี ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 21) 

 มาตรา 104 ทวิ[84]  ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ยื่นแผนการผลิตปิโตรเลียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา 42 ทวิ วรรคหนึ่งหรือไม่แจ้งผลการทบทวนแผนการผลิตปิโตรเลียมเป็นรายปีตามมาตรา 42 
ทวิ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าผู้รับสัมปทานจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
(ได้มีการเพิ่มมาตรา 104 ทวิ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 30) 

 มาตรา 105  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 61 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี่แสนบาท 

 มาตรา 106  ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 มาตรา 107  ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 74 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 77 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 มาตรา 108  ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
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 มาตรา 109  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 81 ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าพันบาท  

 มาตรา 109 ทวิ[85] ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ตามมาตรา 100 อัฏฐ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
(ได้มีการเพิ่มมาตรา 109 ทวิ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 31) 

 มาตรา 110[86] ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ น า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาคหลวงหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสน
บาท 
(ความในมาตรานี้ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาตรา 32) 

 มาตรา 111  บรรดาปิโตรเลียม เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้มา ได้
ใช้ในการกระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามมาตรา 103 มาตรา 104 
หรือมาตรา 105 ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเจ้าของมิได้รู้
เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิดนั้น 

 

บทเฉพาะกาล 
                   

 มาตรา 112   บทบัญญัติเกี่ยวกับการส ารวจปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การส ารวจ
หาแหล่งน้ ามันแร่ดิบตามสัญญาที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ท าไว้ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2507 

 มาตรา 113   ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ชังคับ ให้ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจ
ปิโตรเลียม และผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ที่ออกให้ตามสัญญา
ปิโตรเลียมที่ท าไว้ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ด าเนินการขอสัมปทานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 
 รัฐมนตรีมีอ านาจให้สัมปทานแก่ผู้ขอสัมปทานตามวรรคหนึ่งโดยสัมปทานนั้นจะมีข้อความเกี่ยวกับสิทธิใน
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตรงตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาปิโตรเลียมซึ่งได้กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง และสัมปทานนั้น
ให้นับระยะเวลาส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในสัมปทานย้อนหลังไปจนถึงวันออกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจ
ปิโตรเลียมและประทานบัตรท าเหมืองปิโตรเลียม และให้อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจปิโตรเลียมและประทานบัตรท า
เหมืองปิโตรเลียมนั้นสิ้นอายุในวันที่รัฐมนตรีให้สัมปทาน 
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 ในกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจปิโตรเลียมหรือผู้ถือ
ประทานบัตรท าเหมืองปิโตรเลียม แล้วแต่กรณี สละสิทธิ และให้อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจปิโตรเลียม หรือ
ประทานบัตรท าเหมืองปิโตรเลียมนั้นสิ้นอายุในวันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาด
ส ารวจปิโตรเลียม หรือผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองปิโตรเลียมนั้นยังคงต้องรับผิดตามสัญญาปิโตรเลียม 

 

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 จอมพล ถนอม  กิตติขจร 
 นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค่าธรรมเนียม[87] 
                   

 (1) ค าขอสัมปทาน ฉบับละ     50,000 บาท 
 (2) ค่าสงวนพ้ืนที่แต่ละแห่ง 
  เศษของตารางกิโลเมตร ให้คิด ตารางกิโลเมตรละ 
  ค่าธรรมเนียมตามอัตราส่วน 200,000      บาท ต่อปี 
 (3) ค่ารังวัด ตามความยาวของระยะท่ีวัด 
  กิโลเมตรหรือเศษของกิโลเมตรละ                                                 500 บาท 
 (4) ค่าหลักเขตบนพ้ืนดิน                                              หลักละ       1,000 บาท 
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บัญชีอัตราค่าภาคหลวง[88] 
                   

  ร้อยละของมูลค่าปิโตรเลียม 
  ที่ขายหรือจ าหน่ายในรอบเดือน 
 ขั้นที่ 1  ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย 
   หรือจ าหน่ายได้ในรอบเดือน 
   ไม่เกิน 60,000 บารเ์รล 5 
 ขั้นที่ 2 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย 
   หรือจ าหน่ายได้ในรอบเดือน 
   ส่วนที่เกิน 60,000 บารเ์รล 
   แต่ไม่เกิน 150,000 บารเ์รล 6.25 
 ขั้นที่ 3 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย 
   หรือจ าหน่ายได้ในรอบเดือน 
   ส่วนที่เกิน 150,000 บารเ์รล 
   แต่ไม่เกิน 300,000 บารเ์รล 10 
 ขั้นที่ 4 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย 
   หรือจ าหน่ายได้ในรอบเดือน 
   ส่วนที่เกิน 300,000 บารเ์รล 
   แต่ไม่เกิน 600,000 บารเ์รล 12.5 
 ขั้นที่ 5 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย 
   หรือจ าหน่ายได้ในรอบเดือน 
   ส่วนที่เกิน 600,000 บารเ์รล 15 
 ปริมาณปิโตรเลียมที่ขายหรือจ าหน่ายในรอบเดือน หมายถึงปริมาณปิโตรเลียมทั้งหมดทุกชนิดที่ผู้รับ
สัมปทานขายหรือจ าหน่ายได้ในเดือนนั้น 
 เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดปริมาณปิโตรเลียม ให้ถือว่าปริมาณความร้อนของก๊าซธรรมชาติจ านวนสิบ
ล้าน บี ที ยู มีค่าเทียบเท่าปริมาณปิโตรเลียมหนึ่งบารเ์รล 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่รัฐผู้ประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมและประชาชน แต่ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการนี้โดยเฉพาะ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 331 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515[89] 

 ข้อ 1   ในกรณีที่มีเอกชนลงทุน หรือร่วมทุนกับกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม เพ่ือท าการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ที่กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้ท าการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม ให้น าบทบัญญัติในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งว่าด้วยประโยชน์ 
สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับสัมปทานมาใช้บังคับแก่เอกชนผู้ลงทุนหรือร่วมทุน เสมือนเอกชนผู้ลงทุนหรือร่วมทุนนั้น
เป็นผู้รับสัมปทานตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ด้วย 

 ข้อ 2   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 

 ข้อ 3   ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

 

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516[90] 

 มาตรา 2   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลได้พิจารณาเห็นสมควรส่งเสริมให้
มีการส ารวจปิโตรเลียมในทะเลที่มีน้ าลึกเกินสองร้อยเมตร แต่การส ารวจในบริเวณดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า
การส ารวจบนบกหรือในทะเลที่มีน้ าลึกไม่เกินสองร้อยเมตรเป็นจ านวนมาก และในการนี้ผู้ขอสัมปทานจ าเป็น
จะต้องได้รับสัมปทานให้ด าเนินการในแปลงส ารวจที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่พอสมควรจึงจะคุ้มกับการเสี่ยงในการลงทุน
ส ารวจ แต่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มีบทบัญญัติจ ากัดมิให้ผู้ขอสัมปทานได้รับสัมปทานเกินห้าแปลง
ส ารวจ หรือมีพ้ืนที่รวมกันเกินห้าหมื่นตารางกิโลเมตร ท าให้ผู้ซึ่งได้รับสัมปทานแล้วอาจหมดสิทธิที่จะเข้าประมูล
แข่งขันกันเพ่ือขอรับสัมปทานส าหรับแปลงส ารวจในทะเลที่มีน้ าลึกเกินสองร้อยเมตรโดยปริยาย สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวโดยมิให้ใช้บทบัญญัติจ ากัดเช่นนั้นแก่ผู้ขอสัมปทานส าหรับแปลงส ารวจในทะเลที่มีน้ าลึก
เกินสองร้อยเมตร และลดอัตราส่วนของพ้ืนที่แปลงส ารวจที่ต้องคืนเมื่อครบห้าปีแรกนับแต่วันได้รับสัมปทานให้
น้อยลงเพ่ือให้ผู้รับสัมปทานมีพ้ืนที่แปลงส ารวจเหลือมากขึ้นส าหรับส ารวจเพ่ิมเติมในระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม
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ช่วงต่อไป และลดค่าภาคหลวงให้อีกด้วย  ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันขอสัมปทานอย่างกว้างขวางและเป็น
การจูงใจให้มีผู้ขอสัมปทานด าเนินการส ารวจในบริเวณดังกล่าวมากขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้
ขึ้น 

 

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522[91] 

 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 9  บทบัญญัติมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิตามสัมปทานส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมที่ได้ออกไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 มาตรา 10   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
ในส่วนที่ว่าด้วยการต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม การปฏิบัติตามข้อผูกพันใน
การส ารวจปิโตรเลียม และการเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการส ารวจปิโตรเลียมยังไม่รัดกุม สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532[92] 

 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 35  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานได้รับความยินยอมจากรัฐมนตรีตามมาตรา 36 บรรดา
บทบัญญัติทั้งหลายนอกจากบทบัญญัติว่าด้วยค่าธรรมเนียมอันเป็นค่ารังวัดและค่าหลักเขตบนพ้ืนดินแห่ง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับสัมปทานส าหรับ
สัมปทานที่ได้ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ก่อนการ
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ยังคงใช้บังคับต่อไปส าหรับผู้รับสัมปทานดังกล่าว 

 มาตรา 36  ผู้ที่ได้รับสัมปทานอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิยื่นค าขอเพ่ือให้น าบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่แปลงส ารวจที่ยัง
มิได้มีการผลิตและขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับได้ การยื่นค าขอให้ท าเป็น
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หนังสือยื่นต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรานี้ และในการนี้ให้น าบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  พร้อมทั้งบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2532 มาใช้บังคับกับแปลงส ารวจนั้นทุกมาตรา เว้นแต่บทบัญญัติที่เกี่ยวกับระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม 
ขนาดพ้ืนที่แปลงส ารวจตามสัมปทานและการคืนพ้ืนที่ โดยให้ผู้รับสัมปทานยังคงมีสิทธิเช่นเดิม ตามมาตรา 25 
มาตรา 28 มาตรา 36 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 
 การยื่นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ
เมื่อได้ยื่นค าขอต่ออธิบดีแล้ว ให้ผู้รับสัมปทานท าความตกลงกับรัฐบาลเกี่ยวกับการก าหนดค่าลดหย่อนพิเศษและ
การแสดงรายการเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษตาม
บทบัญญัติในหมวด 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดย
ด าเนินการตามระเบียบที่กรมทรัพยากรธรณีก าหนดในการด าเนินการท าความตกลงดังกล่าว ให้ผู้รับสัมปทานท า
ความตกลงเบื้องต้นกับกรมทรัพยากรธรณีให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ยื่นค าขอ ถ้าไม่
สามารถท าความตกลงเบื้องต้นดังกล่าวได้ภายในก าหนดเวลา ให้ถือว่าค าขอนั้นไม่มีผลเว้นแต่รัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้ตามความจ าเป็นแต่ต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นค าขอ 
 ความตกลงกับรัฐบาลจะมีผลต่อเมื่อรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีให้ความยินยอมแก่ผู้รับสัมปทานที่ได้
ยื่นค าขอตามมาตรานี้ และเม่ือรัฐมนตรีให้ความยินยอมแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบ 
 ให้แปลงส ารวจในสัมปทานที่ผู้รับสัมปทานได้ขอใช้สิทธิและได้รับความยินยอมจากรัฐมนตรีตามมาตรานี้ 
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติปิ โตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้กับ
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2532 ตั้งแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือแจ้งความยินยอมของรัฐมนตรีตามวรรคสาม และให้สัมปทาน
เดิมของผู้รับสัมปทานยังคงใช้บังคับได้ไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้มีการออกสัมปทานปิโตรเลียมเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไปและในกรณีที่
ผู้รับสัมปทานที่ยื่นค าขอเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานในแปลงส ารวจบนบกในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ถึง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้รับสัมปทานดังกล่าวพ้นจากเงื่อนไขการช าระผลประโยชน์รายปีและโบนัสราย
ปีตามที่ก าหนดในสัมปทาน 
 การเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อ
ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใด ๆ ที่ผู้รับสัมปทานได้เสียหรือจะต้องเสียให้แก่รัฐบาลตามที่ก าหนดไว้ในสัมปทาน
เดิม ก่อนวันที่สัมปทานเดิมจะสิ้นสุดลงตามวรรคสี่ และไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้รับสัมปทานในอันที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากรัฐบาล 
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 มาตรา 37  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ด้วยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2514 ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหลายประการ เนื่องจากในขณะที่ตราพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมในประเทศไทยไม่มากนัก แต่หลังจากนั้นได้มีการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมมากขึ้นและได้ข้อมูลทางธรณีวิทยาของประเทศมากขึ้นจนอาจบ่งชี้ได้ว่า แหล่งปิโตรเลียมใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่น่าจะมีขนาดเล็ก (Marginal field) นอกจากนี้ สภาพการณ์เกี่ยวกับปิโตรเลียมในปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในด้านแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบใหม่ในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทย และในด้านราคา
น้ ามันดิบที่ตกต่ าลง เป็นเหตุให้การลงทุนส าหรับการส ารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมภายในประเทศไม่ขยายตัว
เท่าที่ควร  ดังนั้น เพ่ือจูงใจให้การส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องอันจะช่วยให้การน า
ทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ได้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรการในการเร่งรัดการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534[93] 

 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ได้ยกเลิกภาษีการค้าและน าภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใช้แทน สมควรแก้ไข
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เพ่ือให้ผู้รับสัมปทานที่เคยได้รับยกเว้นภาษีการค้า ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแทน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545[94] 

 มาตรา 77  ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” ค าว่า “ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็น “ปลัดกระทรวง
พลังงาน” ค าว่า “กรมทรัพยากรธรณี” เป็น “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” และค าว่า “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” 
เป็น “อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
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กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550[95] 

 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 มาตรา 22  ให้คณะกรรมการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปิโตรเลียมขึ้นใหม่
ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 23  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง เงื่อนไข หรือข้อผูกพันที่ออกหรือก าหนดตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คง
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง 
เงื่อนไข หรือข้อผูกพันที่ออกหรือก าหนดตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 24  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม โดยข้อเท็จจริงที่แหล่งปิโตรเลียมในประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นแหล่งขนาดเล็ก หรือมีสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูงมากและ
แหล่งปิโตรเลียมหลายแหล่งเริ่มมีก าลังการผลิตลดต่ าลง ท าให้ผู้ประกอบการปิโตรเลียมมีความเสี่ยงในการลงทุน



พระราชบัญญัติปโิตรเลยีม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

 

สูง ไม่จูงใจผู้ประกอบการให้ท าการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมเพ่ิมเติมจากแหล่งปิโตรเลียมในสัมปทานท าให้
ประเทศเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในการน าทรัพยากรปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียมในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ ชัดเจน อีกทั้งการพิจารณาอนุมัติและ
อนุญาตของรัฐเกี่ยวกับการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีกระบวนการหลายขั้นตอน ตลอดจนในปัจจุบันประเทศต่าง 
ๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเดียวกันและใกล้เคียงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ
ของตน เพ่ือดึงดูดนักลงทุนซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการปิโตรเลียมข้ามชาติกลุ่มเดียวกัน สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความคล่องตัวในการด าเนินการ และ
สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560[96] 

 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 10  บทบัญญัติใดแห่งกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิงอ้างถึงผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึงผู้ได้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และผู้รับสัญญาจ้าง
บริการตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
 บทบัญญัติใดแห่งกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอ้างถึงการให้สัมปทานตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึงการให้สัมปทาน การให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
และการให้เป็นผู้รับสัญญาจ้างบริการตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

 มาตรา 11  การด าเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามมาตรา 23 วรรคสี่ มาตรา 53/1 มาตรา 
53/2 มาตรา 53/4 มาตรา 53/6 มาตรา 53/9 มาตรา 53/10 และมาตรา 53/16 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2514 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 มาตรา 12  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปด้าน
พลังงานในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงาน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2514 เพ่ือก าหนดให้การให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีทางเลือกให้รัฐสามารถพิจารณาน าระบบสัญญา
แบ่งปันผลผลิต หรือระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม นอกเหนือไปจากการ



พระราชบัญญัติปโิตรเลยีม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

 

พิจารณาให้สัมปทานปิโตรเลียมภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
ประโยชน์หรือสิทธิของผู้รับสัมปทาน และบทบัญญัติเก่ียวกับค่าภาคหลวงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

ภคินี/แก้ไข 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ 

  
ปัญญา/แก้ไข 

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

  
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

  
ชวัลพร/เพิ่มเติม 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๘๘/ตอนท่ี ๔๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๓ เมษายน ๒๕๑๔ 
[๒] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “น้ ามันดิบ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปโิตรเลยีม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๓] มาตรา ๔ นิยามค าวา่ “น้ ามันดิบที่ส่งออก” แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติปโิตรเลยีม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๒ 
[๔] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ผลิต” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๕] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “จ าหน่าย” แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๖] มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปโิตรเลยีม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๗] มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปโิตรเลยีม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๘] มาตรา ๑๖/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๙] มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปโิตรเลยีม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๐] มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๑] มาตรา ๒๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๒] มาตรา ๒๒ (๑๔) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๓] มาตรา ๒๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๔] มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๕] มาตรา ๒๓ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๖] มาตรา ๒๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๑๗] มาตรา ๒๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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พระราชบัญญัติปโิตรเลยีม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

 
[๑๘] มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปโิตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๑๙] มาตรา ๒๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๒๐] มาตรา ๒๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๒๑] มาตรา ๓๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัตปิิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๒๒] มาตรา ๓๑ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญัตปิิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
[๒๓] มาตรา ๓๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
[๒๔] มาตรา ๓๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๒๕] มาตรา ๓๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
[๒๖] มาตรา ๓๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
[๒๗] มาตรา ๓๖ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๒๘] มาตรา ๓๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๒๙] มาตรา ๔๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๓๐] มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปโิตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓๑] มาตรา ๔๒ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓๒] มาตรา ๔๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๓๓] มาตรา ๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๓๔] มาตรา ๕๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
[๓๕] มาตรา ๕๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปโิตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓๖] มาตรา ๕๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓๗] มาตรา ๕๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๓๘] หมวด ๓/๑ สัญญาแบ่งปันผลผลิต มาตรา ๕๓/๑ ถึง มาตรา ๕๓/๘ เพิม่โดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๙] มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๐] มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๑] มาตรา ๕๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๒] มาตรา ๕๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๓] มาตรา ๕๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๔] มาตรา ๕๓/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๕] มาตรา ๕๓/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๖] มาตรา ๕๓/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๗] หมวด ๓/๒ สัญญาจ้างบริการ มาตรา ๕๓/๙ ถึง มาตรา ๕๓/๑๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๘] มาตรา ๕๓/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๙] มาตรา ๕๓/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๐] มาตรา ๕๓/๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๑] มาตรา ๕๓/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๒] มาตรา ๕๓/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๓] มาตรา ๕๓/๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๔] มาตรา ๕๓/๑๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๕] มาตรา ๕๓/๑๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref18
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref19
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref20
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref21
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref22
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref23
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref24
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref25
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref26
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref27
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref28
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref29
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref30
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref31
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref32
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref33
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref34
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref35
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref36
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref37
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref38
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref39
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref40
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref41
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref42
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref43
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref44
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref45
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref46
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref47
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref48
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref49
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref50
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref51
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref52
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref53
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref54
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref55


พระราชบัญญัติปโิตรเลยีม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

 
[๕๖] มาตรา ๕๓/๑๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๗] มาตรา ๕๓/๑๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๘] มาตรา ๕๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๕๙] มาตรา ๗๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
[๖๐] มาตรา ๗๑ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๖๑] มาตรา ๗๕ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญัตปิิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๖๒] มาตรา ๗๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๖๓] มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปโิตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๖๔] มาตรา ๗๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๖๕] มาตรา ๗๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๖๖] มาตรา ๘๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๖๗] มาตรา ๘๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๖๘] มาตรา ๘๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๖๙] มาตรา ๘๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๗๐] มาตรา ๘๕ (๒) (จ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๗๑] มาตรา ๘๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๗๒] มาตรา ๘๗ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๗๓] มาตรา ๘๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๗๔] มาตรา ๘๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๗๕] มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปโิตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๗๖] มาตรา ๙๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๗๗] มาตรา ๙๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๗๘] มาตรา ๙๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๗๙] มาตรา ๙๙ ตรี วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๘๐] มาตรา ๙๙ ตรี วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิปิโตรเลยีม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๘๑] มาตรา ๑๐๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตปิิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๘๒] หมวด ๗ ทวิ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ มาตรา ๑๐๐ ทวิ ถึงมาตรา ๑๐๐ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๘๓] มาตรา ๑๐๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตปิิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๘๔] มาตรา ๑๐๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๘๕] มาตรา ๑๐๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๘๖] มาตรา ๑๑๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตปิิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๘๗] อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิตรเลยีม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๘๘] บัญชีค่าภาคหลวง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
[๘๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖๓/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
[๙๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที่ ๑๕๗/หน้า ๕๗๑/๔ ธันวาคม ๒๕๑๖ 
[๙๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๗๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
[๙๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๑๒๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
[๙๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒๘/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
[๙๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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พระราชบัญญัติปโิตรเลยีม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

 
[๙๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๖๙ ก/หน้า ๑/๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๐ 
[๙๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน้า ๓๒/๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref95
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb28/%bb28-20-9999-update.htm#_ftnref96

