ร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการปิโตรเลียม
พ.ศ. ....
จัดทาโดย
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)

-ร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการปิโตรเลียม
พ.ศ. ....
.............................................
.............................................
.............................................
.....................................................................................................................
................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการปิโตรเลียม
.....................................................................................................................
................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
(๒) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
(๓) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๕) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๖) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“กิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม” หมายความว่ า การส ารวจ ผลิ ต เก็ บ รั ก ษา ขนส่ ง ขาย หรื อ จ าหน่ า ย
ปิโตรเลียม
“ปิโตรเลียม” หมายความว่า น้ามันดิบ แร่ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวสารพลอยได้ หรือ
สารไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรืออยู่ในสภาพอิสระไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นของแข็ง ของหนืด
ของเหลว หรือก๊าซ และให้หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักที่อาจนาขึ้นมาจากแหล่งโดยตรง โดยใช้
ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี หรือสารผลพลอยได้อื่นในตระกูลเดียวกันและน้ามันปิโตรเลียม ณ ท่อปากหลุม
รวมทั้งหินเชลบิทูมินาส และชั้นของแหล่งสารองที่อาจสกัดน้ามันออกมาได้ และให้หมายความรวมถึง ถ่านหิน หิน
น้ามัน หรือหินอื่นที่สามารถนามากลั่นเพื่อแยกเอาน้ามันด้วยการใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี
“น้ามันดิบ” หมายความว่า น้ามันแร่ดิบ แอสฟัลท์ โอโซเคอไรท์ ไฮโดรคาร์บอนและบิทูเมนทุก
ชนิดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่ว่าในสภาพของแข็ง ของหนืด หรือของเหลว
๑
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

“สารวจ” หมายความว่า ดาเนินการค้นหาปิโตรเลียมตามมาตรฐานโดยใช้วิธีการทางธรณีวิทยา
ธรณีฟิสิกส์ และอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง การเจาะเพื่อทดสอบชั้นหินเพื่อให้ทราบว่ามีปิโตรเลียมอยู่หรือไม่
และมากน้อยเพียงใด เพื่อกาหนดวงเขตแหล่งสะสมปิโตรเลียม หรือเพื่อให้ไ ด้ข้อมูลอื่น ๆ อันเป็นสาระสาคัญ ที่
จาเป็นแก่การผลิตปิโตรเลียมด้วย
“ผลิต” หมายความว่า ดาเนินการใด ๆ เพื่อนาปิโตรเลียมขึ้นจากแหล่งสะสม และให้หมายความ
รวมถึ ง ใช้ กรรมวิธี ใด ๆ เพื่อ ทาให้ ปิโ ตรเลี ยมอยู่ ในสภาพที่จ ะขาย หรือ จาหน่ ายได้ แต่ไ ม่ห มายความถึ ง กลั่ น
ประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม ประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ โรงทาก๊าซให้เป็นของเหลวหรือโรงอัดก๊าซ
“เก็บรักษา” หมายความว่าดาเนินการใด ๆ เพื่อรวมและรักษาปิโตรเลียมที่ ผู้รับสิทธิประกอบ
กิจการปิโตรเลียมจากรัฐผลิตได้
“ขนส่ง” หมายความว่า ดาเนินการใด ๆ เพื่อนาปิโตรเลียมที่ ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียม
จากรัฐผลิตได้จากแหล่งผลิตไปยังสถานที่เก็บรักษา สถานที่ขายหรือจาหน่าย สถานที่รับซื้อ และสถานที่ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงขนส่งปิโตรเลียมนั้นระหว่างสถานที่ดังกล่าวด้วย
“ขาย” หมายความรวมถึง แลกเปลี่ยนและโอนโดยมีค่าตอบแทนด้วย
“จาหน่าย”หมายความว่า
(๑) ส่งน้ามันดิบไปยังโรงกลั่นน้ามันหรือสถานที่เก็บรักษาเพื่อการกลั่นน้ามันไม่ว่าโรงกลั่นน้ามัน
หรือสถานที่เก็บรักษาจะเป็นของผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐหรือไม่
(๒) ส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงแยกก๊าซ โรงทาก๊าซให้เป็นของเหลว โรงอัดก๊าซ หรือสถานที่เก็บ
รักษาเพื่อกิจการดังกล่าว ไม่ว่าโรงแยกก๊าซ โรงทาก๊าซให้เป็นของเหลว โรงอัดก๊าซ หรือสถานที่เก็บรักษาดังกล่าวจะ
เป็นของผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐหรือไม่
(๓) นาปิโตรเลียมไปใช้ในกิจการใด ๆ ของผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐหรือของผู้อื่น
โดยไม่มีการขาย หรือ
(๔) โอนปิโตรเลียมโดยไม่มีค่าตอบแทน
“ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาในตลาดเปิดเผย หากไม่มีราคาดังกล่าว หมายความว่า ราคาที่
พึงคิดกันระหว่างบุคคลซึ่งเป็นอิสระต่อกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการ
“แปลงสารวจ” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กาหนดขึ้นสาหรับการสารวจปิโตรเลียม
“พื้นที่ผลิต” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กาหนดขึ้นสาหรับการผลิตปิโตรเลียม
“ราชอาณาจั ก ร” หมายความว่ า ดิ น แดนอั น ประกอบด้ ว ยผื น ดิ น ผื น น้ า หรื อ อากาศ ของ
ราชอาณาจักรไทย และให้หมายความรวมถึง ดินแดนหรือพื้นที่ที่ประเทศไทยได้อ้างสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนหรือ
พื้นที่ดังกล่าว และเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกัน
โดยทั่วไปและตามสัญญากับต่างประเทศด้วย

๒
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจากัด และนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจากัด ซึ่งตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
“ผู้ ส ารวจ” หมายความว่ า ผู้ ด าเนิ น การค้ น หาปิ โ ตรเลี ย มตามมาตรฐานโดยใช้ วิ ธี ก ารทาง
ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงการเจาะเพื่อทดสอบชั้นหินเพื่อให้ทราบว่ ามีปิโตรเลียม
อยู่ ห รื อ ไม่ แ ละมากน้ อ ยเพี ย งใด เพื่ อก าหนดวงเขตแหล่ ง สะสมปิ โตรเลี ยม หรื อเพื่ อ ให้ไ ด้ ข้ อ มูล อื่ น ๆ อั น เป็ น
สาระสาคัญที่จาเป็นแก่การผลิตปิโตรเลียมด้วย
“ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ได้รับ
สิทธิในการจัด หาปิโตรเลียมจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับสิทธิในการสารวจและผลิต หรือได้รับสิทธิจากสัญ ญา
แบ่งปันผลผลิต หรือได้รับสิทธิจากสัญญาจ้างผลิตปิโตรเลียม
“ผู้รับสัมปทาน” หมายความว่า ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐด้วยการสารวจและ
ผลิต
“ผู้รับสัญญา” หมายความว่า ผู้รั บสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐด้ว ยสัญ ญาการผลิ ต
ปิโตรเลียม และแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมที่ได้ให้แก่รัฐ
“ผู้รับจ้างผลิต” หมายความว่า ผู้ดาเนินการผลิตปิโตรเลียมตามสัญญารับจ้างผลิต
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกากับการประกอบกิจการปิโตรเลียม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย มที่ ก ระท าใน
ราชอาณาจักร
มาตรา ๖ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม่ ใช้ บั ง คั บ แก่ ก ระทรวง ทบวง กรม ที่ มี ห น้ า ที่เ กี่ ย วกั บ กิ จ การ
ปิโตรเลียม แต่ถ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรของรัฐ ทาการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะ
เชิงพาณิชย์ ให้นาบทบัญญัติหมวด ๕ ว่าด้วยค่าภาคหลวงมาใช้บังคับ
มาตรา ๗ การกระทาใดอันเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือเพื่อยกเลิกพระราชบัญญัตินี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนด้วยการออกเสียงประชามติ
มาตรา ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทาลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอน หรือทาให้หลุดซึ่งเครื่องหมายกาหนด
เขตแปลงสารวจหรือพื้นที่ผลิต หรือเครื่องหมายหลักฐานการแผนที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นามาติดตั้ง ปัก หรือฝังไว้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
๓
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือพื้นที่ดังกล่าว นอกจากได้รับความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งแล้วต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วย
มาตรา ๙ หนังสือหรือคาสั่งที่มีถึง บุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญ ญัตินี้ ให้นาไปส่ง ใน
เวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของผู้รับ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ให้ส่งโดยวิธีปิดหนังสือหรือคาสั่งไว้
ณ ที่เห็นได้ง่ายที่ประตูบ้าน สานักงาน ภูมิลาเนา หรือถิ่ นที่อยู่ของผู้รับ หรือจะส่งโดยวิธีย่อความในหนังสือหรือ
คาสั่งนั้นลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้
เมื่อได้ส่งตามวิธีดังกล่าวในวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปเจ็ดวันแล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับ
หนังสือหรือคาสั่งนั้นแล้ว
มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้า ไปในบริ เวณที่ที่ ประกอบกิจ การปิ โตรเลี ยมและสถานที่ ทาการของผู้ ประกอบกิจ การ
ปิโตรเลียมได้ตลอดเวลาเพื่อตรวจกิจการปิโตรเลียมให้เป็นไปตามสัญญาและตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐ งดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สิ่งแวดล้อม หรือทรัพย์สินของรัฐและของผู้อื่น
(๓) น าปิ โ ตรเลี ย ม หิ น ดิ น ทรายและสิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจหรื อ ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มในปริ ม าณ
พอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่ง ของอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง สั่งตาม (๒)
ต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคาสั่ง คาสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์คาสั่งของอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการปฏิบัติตาม
คาสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทุเลาการปฏิบัติตามคาสั่งนั้น
มาตรา ๑๑ พนั กงานเจ้า หน้า ที่ต้อ งมีบั ตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต ามแบบที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญ ญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
การควบคุมและกากับกิจการปิโตรเลียม
__________
ส่วนที่ ๑
หลักการทั่วไป
__________
มาตรา ๑๔ ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นสมบัติของชาติและปวงชนชาวไทย
การสารวจ การแสวงหา การผลิต และการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากทรัพยากรปิโตรเลียมให้
กระทาได้ ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างสูงสุด
มาตรา ๑๕ การสารวจ การผลิต และการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากทรัพยากรปิโตรเลียมไม่
ว่าที่นั้นจะเป็นของตนเองหรือของบุคคลอื่น ให้กระทาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดย
ต้องยึดถือหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชน สวั สดิภ าพ สิ่งแวดล้ อม และสุขภาพที่ ดีของประชาชน การรั กษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอื่น
ก่อนการดาเนินการสารวจ หรือผลิต เพื่อแสวงหาทรัพยากรปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง
ได้รับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริงจากประชาชนและชุมชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงรวมถึงผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการ
ที่ประชาชนหรือชุมชนผู้ได้รับผลเสียหายให้ความเห็นชอบ ในการสารวจเพื่อแสวงหาหรือผลิตทรัพยากรปิโตรเลียม
การรับฟัง ความคิดเห็นดังกล่าว อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการต้องแสดงอาณาเขต พื้นที่ วิธีการ
สารวจ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้จากการสารวจ การผลิต และการแสวงหาทรัพยากรปิโตรเลียมที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ วิธีการพร้อมทั้งมาตรการที่จะเยียวยาและแก้ไขผลเสียหายอันเกิดขึ้นจากการสารวจหรือ
ผลิต
ให้ผู้ได้รับสิทธิในการสารวจ การแสวงหา และการผลิตทรัพยากรปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องจัดทารายงานผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนในสาระสาคัญ
ตามวรรคสอง เสนอต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และองค์การอิสระด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจารณาก่อ นดาเนินการสารวจ หรือส่ง ตามรอบระยะเวลาการจัดทารายงานผลกระทบ
คุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพเพิ่ ม เติ ม ภายหลั ง จากที่ เ ริ่ มการส ารวจ การแสวงหา และการผลิ ต ทรัพ ยากร
ปิโตรเลียมแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการ คณะกรรมการอิสระด้านสิ่ง แวดล้อมและสุขภาพ หรือองค์การอิสระ มี
ความเห็นและข้อเสนอแนะประการใด ให้ผู้ได้รับสิทธิในการสารวจ การแสวงหา และการผลิตทรัพยากรปิโตรเลียม
ดาเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเห็นและข้อเสนอดังกล่าว
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มาตรา ๑๖ การประกอบกิจการจากทรัพยากรปิโตรเลียมเพื่อการพาณิชย์ ต้องเป็นไปตามหลั ก
การค้าเสรีที่เป็นธรรม และมีการแข่งขันในการประกอบกิจการอย่างสูงสุด การคุ้มครองผู้บริโภค และประชาชนใน
ด้านสาธารณูปโภค
รัฐมีหน้าที่ป้องกันและขจัดการผูกขาด ความไม่เป็นธรรมในการแข่ง ขัน และการมีอานาจเหนือ
ตลาดในการประกอบกิจการปิโตรเลียม เพื่อคุ้มครองประชาชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างเสรี
เป็นธรรม
มาตรา ๑๗ โครงสร้างหรือโครงข่ายสาคัญของการประกอบกิจการปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นการ
ประกอบกิจการผลิตในแหล่งหรือแปลงผลิต ระบบการขนส่ง ระบบท่อทั้งระบบหรือบางส่วนที่ติดตรึงในผืนดินหรือ
ผืนน้าในราชอาณาจักรไทย ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือขนส่งปิโตรเลียม และท่าเทียบเรือ
เพื่อการขนส่งปิโตรเลียม อันจาเป็นต่อการดารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ เป็นกรรมสิทธิ์ของ
รัฐ
ให้บรรษัทเป็นผู้ครอบครองหรือถือสิทธิแทนรัฐในโครงสร้างหรือโครงข่าย ตลอดจนให้มีอานาจใน
การบริหารจัดการหรือจัดสรรให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาค เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
ทุกรายสามารถใช้โครงสร้างหรือโครงข่ายสาคัญของการประกอบกิจการปิโตรเลียมได้อย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมรายใดหรือผู้ใด
มาตรา ๑๘ บรรดาทรัพย์สิน อาคาร แท่นขุดเจาะ และอุปกรณ์ในการผลิตปิโตรเลียมในแปลง
ผลิตปิโตรเลียม ที่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้จัดหรือจัดให้มีการก่อสร้าง ติดตั้ง หรือประกอบขึ้นเพื่อใช้ในการ
ผลิตปิโตรเลียมในแปลงผลิตที่ตนได้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐ ให้ตกเป็นของรัฐทันทีที่มีการก่อสร้าง
ติดตั้ง หรือประกอบขึ้นเสร็จ โดยให้บรรษัทปิโตรเลียมไทยเป็นผู้ครอบครองและถือสิทธิแทนรัฐ และให้ผู้ประกอบ
กิจการปิโตรเลียมที่ได้รับสิ ทธิในแปลงผลิตดัง กล่าวมีสิทธิใช้ เพื่อการประกอบกิจการปิโ ตรเลียมและมีหน้าที่ดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทั้งในขณะได้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมและเมื่อส่งคืนแก่รัฐ
ให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งจ่ายเงินร้อยละศูนย์จุดห้าของรายได้ที่มาจากผลผลิต
ปิโตรเลียมที่ผลิตได้ในแต่ละปีแก่ บรรษัทเป็นหลักประกัน เพื่อการรื้อถอนทรัพย์สิน อาคาร แท่นขุดเจาะ และ
อุปกรณ์ในการผลิตตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีข้อมูลและหลักฐานชัดเจนเพียงพอในภายหลัง ต่อคณะกรรมการว่า
การผลิตปิโตรเลียมในแท่นขุดเจาะใดหรือในแปลงการผลิตใดไม่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป เมื่อทาการรื้อ
ถอนทรั พ ย์ สิ น อาคาร แท่ น ขุ ด เจาะ และอุ ป กรณ์ ใ นการผลิ ต ตามวรรคหนึ่ ง เสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ บ รรษั ท คื น เงิ น
หลั ก ประกั นดั ง กล่ า วแก่ ผู้ รับ สิ ท ธิใ นการประกอบกิ จ การปิโ ตรเลี ย ม ในกรณี ที่ไ ม่ ท าการรื้ อ ถอนภายในเวลาที่
คณะกรรมการกาหนดให้ บรรษัทริบเงินหลักประกันดังกล่าว
ในกรณีที่การรับสิทธิในการประกอบกิจการปิโตรเลียมสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยสัมปทานสิ้นสุดลงหรือ
สัญญาสิ้นสุดลง และยังปรากฏข้อมูลและหลักฐานชัดเจนเพียงพอว่าการผลิตปิโตรเลียมในแท่นขุดเจาะใดหรือใน
แปลงการผลิตใดยังสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อีก ให้บรรษัทคืนเงินหลักประกัน แก่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่
สัมปทานหรือสัญญาสิ้นสุดลง
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มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผู้สารวจหรือผู้ไ ด้รับสิทธิ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัมปทานหรือสัญญา
หรือพระราชบัญญั ตินี้ และการฝ่า ฝืนหรือไม่ ปฏิบัติ นั้น ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ ประชาชน หรือ ทาให้ ทบวง
การเมืองใดต้องกระทาการเพื่อบาบัดปัดป้องความเสียหายเช่นว่านั้น ผู้สารวจหรือผู้ได้รับสิทธิผู้นั้น ต้องชดใช้ค่า
สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความเสี ย หายและค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ าบั ด ปั ด ป้ อ งความเสี ย หายดั ง กล่ า วตามจ านวนที่
คณะกรรมการกาหนด แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้สารวจหรือ ผู้ไ ด้รับสิทธิ
เพราะการละเมิดนั้น
มาตรา ๒๐ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกาหนดให้ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นของชาติและ
ปวงชนชาวไทย และให้เกิดการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการประกอบกิจการปิโตรเลียม บรรษัทมีหน้าที่จัด
หรือจัดให้มกี ารติดตั้งเครื่องมือที่มีความแม่นยาและมีมาตรฐานสูงในการวัดปริมาณผลผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิต
ทุกแหล่งได้ตลอดเวลา และแสดงข้อมูลรายงานดังกล่าวในระบบสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้อย่าง
เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากดาเนินการหรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ จัดให้ประชาชนสามารถ
ตรวจดูไ ด้ เป็น ข้อมู ลข่า วสารสาธารณะ และการเปิด เผยข้อ มูลข่ าวสารตามพระราชบัญ ญัตินี้ ต้ องปฏิบัติ ตาม
บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน แหล่งที่มา และการผลิตจากปิโตรเลียม
ในแต่ละเดือน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจาทุกเดือน
มาตรา ๒๑ การประกอบกิจการปิโตรเลียมภายหลังการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิต และแปลง
การผลิตปิโตรเลียม การค้าปิโตรเลียม การขนส่ง การจาหน่ายปิโตรเลียม และผลผลิตที่ได้จากการผลิตหรือ การ
กลั่น หรือวิธีการอื่นใด เป็นการที่ได้รับการควบคุมและกากับเป็นการเฉพาะตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการกากับการประกอบกิจการปิโตรเลียม
__________
มาตรา ๒๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกากับการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม” มีหน้าที่ควบคุมและกากับการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการปิโตรเลียม ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงพลั ง งาน ปลั ด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดี
กรมสรรพากร เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อานวยการสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน และนายกสภาทนายความ
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(๓) กรรมการผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชน และด้านการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ซึ่ง คณะรัฐมนตรี แต่ง ตั้ง จากการสรรหา
จานวนสิบสองคน และ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย หรือสาขา
อื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการปิโตรเลียม
ให้อธิบดีเป็นกรรมการเลขานุการ และอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบในการจัดหาปิโตรเลียมตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒
(๒) ควบคุมและกากับการประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาและและผู้รับ
จ้างผลิต
(๓) เพิกถอนการได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมจากรัฐไม่ว่าสิทธินั้นจะเกิดจากการให้สัมปทาน
หรือการให้สัญญาตามมาตรา ๖๘
(๔) แจ้งให้ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐทราบว่ารัฐบาลจะเข้าใช้สิทธิประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งด้วยความเสี่ยงภัยแต่ฝ่ายเดียวตามมาตรา ๗๖
(๕) ให้ความเห็นชอบในการดาเนินงานของบรรษัท คณะกรรมการบรรษัท คณะกรรมการบริหาร
บรรษัท ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๖) ประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๗๖
(๗) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่
กฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการมีอานาจให้ความเห็นชอบแก่อธิบดีในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) อนุมัติการกาหนดพื้นที่ผลิตและ พื้นที่สารวจตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าดาเนินการบาบัดปัดป้องความโสโครกอันเนื่องจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมแทนหรือร่วมกับผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐตามมาตรา ๖๕
(๓) ให้ความเห็นชอบแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวก หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าดาเนินการรื้อถอนแทนหรือร่วมกับ ผู้รับสิทธิประกอบ
กิจการปิโตรเลียมจากรัฐ
(๔) ให้ความเห็นชอบตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการกากับการประกอบกิจการปิโตรเลียมผู้ทรงคุณวุฒิ
และกรรมการปิโตรเลียมภาคประชาสังคม เพื่อทาการสรรกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔)ประกอบด้วย
(๑) กรรมการโดยตาแหน่ง ประธานสมัชชาคุณธรรม และประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) ผู้แทนองค์ก รอิสระด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนองค์กรอิสระด้านสิ่ง แวดล้อมและ
สุขภาพ จานวนองค์กรละ ๓ คน
(๓) ผู้แทนสภาทนายความ ผู้แทนสภาวิศวกร ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยผู้แทนมูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภค และผู้แทนสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปิโตรเลียมกาหนด และ
คณะกรรมการสรรหากรรมการปิโตรเลียมผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการปิโตรเลียมภาคประชาสังคม อาจกาหนด
รายละเอี ย ดการสรรหาและวิ ธีก ารสรรเพิ่ ม เติม ได้ แ ต่ ต้ อ งไม่ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก าร สรรหาที่
คณะกรรมการปิโตรเลียมกาหนด
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) พ้นจากตาแหน่ง ตามวาระให้
คณะกรรมการสรรหากรรมการปิโตรเลียมผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการปิโตรเลียมภาคประชาสังคมตามมาตรา ๒๔
ดาเนินการสรรหากรรมการปิโตรเลียมเป็นการล่วงหน้า เป็นเวลาเก้าสิบวั นก่อนวันที่คณะกรรมการตามมาตรา ๒๒
(๓)หรือ(๔) สิ้นสุดการดารงตาแหน่งเพราะครบวาระ
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) ว่างลงก่อนวาระ ให้ดาเนินการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓)หรือ(๔) ขึ้นใหม่ เว้นแต่วาระของกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) เหลือไม่
ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งก็ได้ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้
กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
เมื่อดาเนินการสรรหาเสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการสรรหากรรมการปิโตรเลียมผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการปิโตรเลียมภาคประชาสังคมตามมาตรา ๒๔ เสนอรายชื่อผู้ไดรับการสรรหาแต่ละประเภทต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งเป็นกรรมการปิโตรเลียมตามมาตรา ๒๒ (๓)หรือ(๔) ต่อไป
มาตรา ๒๗ กรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)และ(๔) ต้ องมีคุ ณสมบัติ และไม่ มีลั กษณะต้ องห้า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดและมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ยัง ไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หมิ่นประมาท
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(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๗) ไม่เป็นข้าราชการในส่วนราชการที่มีกรรมการโดยตาแหน่งสังกัดอยู่หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(๘) ไม่เป็นอดีตข้าราชการที่พ้นจากตาแหน่งในส่วนราชการที่มีกรรมการโดยตาแหน่งสังกัดอยู่หรือ
อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม และพ้นจากตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจมาไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันเข้ารับการสรรหา
(๙) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลหรือ
องค์กรที่ดาเนินธุรกิจหรือดาเนินกิจการด้านปิโตรเลียม หรือดาเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับด้านปิโตรเลียม
(๑๐) ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหรือองค์กรที่ดาเนินธุรกิจหรือดาเนินกิจการด้าน
ปิโตรเลียม หรือดาเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับด้านปิโตรเลียม
(๑๑) ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหรือองค์กรที่ดาเนินธุรกิจหรือดาเนินกิจการด้าน
ปิโตรเลียม หรือดาเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับด้านปิโตรเลียม และพ้นจากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นมาไม่น้อยกว่า
ห้าปี
(๑๒) ไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์อื่น ใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากนิติบุคคลหรือองค์กรที่ดาเนิน
ธุรกิ จหรือ ดาเนิน กิจ การด้า นปิ โตรเลี ยม หรื อด าเนินกิ จการที่เกี่ ยวเนื่ องกั บด้ านปิโตรเลีย ม หรื อเป็นผู้ เคยรั บ
ผลประโยชน์ อื่น ใดไม่ ว่ าทางตรงหรื อทางอ้ อมจากนิ ติ บุค คลหรื อองค์ก รที่ ดาเนิน ธุร กิจ หรือ ดาเนิ น กิจ การด้ า น
ปิโตรเลียม หรือดาเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับด้านปิโตรเลียม ในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนการเข้ารั บการสรรหาเป็น
กรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) แล้วแต่กรณี
(๑๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งกรรมการ
มาตรา ๒๘ กรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)และ(๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) ในระหว่างที่กรรมการตามมาตรา ๒๒
(๓)หรือ(๔) ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
นั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
ในกรณี ที่ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ พ้ นจากตาแหน่ ง ตามวาระ แต่ ยัง มิ ไ ด้ มี การแต่ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไ ปพลางก่อนจนกว่าจะมีการ แต่ง ตั้ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
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มาตรา ๒๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)และ(๔) พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗
เมื่อตาแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) ว่างลงก่อนวาระ ให้ดาเนินการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓) และ(๔) ขึ้นใหม่ เว้นแต่วาระของกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) เหลือไม่
ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งก็ได้ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓)หรือ(๔) แทนตาแหน่งที่ว่าง
ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) ในระหว่างที่กรรมการตามมาตรา ๒๒
(๓)หรือ(๔) ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
นั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตามมาตรา ๒๒(๓)หรือ(๔) ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๓๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ป ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มาตรา ๓๑ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อให้ทา
กิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนเชิญบุคคลใดมาให้
ข้อเท็จจริง คาอธิบาย คาแนะนาหรือความเห็นได้
ให้นาความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการ
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หมวด ๒
การจัดหาปิโตรเลียม
__________
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
__________
มาตรา ๓๓ การจัดหาปิโตรเลียมเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน การขนส่ง การประกอบ
กิจการพลังงาน และการอุตสาหกรรม หรือการอื่นๆ ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใน
การบริโภค การแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจของชาติโดยรวม
ให้ผู้ได้รับสิทธิดาเนินการจัดหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในพระราชบั ญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๓๔ สิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมเป็นสิทธิที่ได้รับจากรัฐ เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับสิทธิใน
การจัดหาปิโตรเลียม ไม่สามารถก่อ เปลี่ยนแปลงโอน สงวนหรือได้มาด้วยวิธีการอื่นรวมถึงไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง
การบังคับคดี และการเปลี่ยนแปลงในสิทธิที่ได้รับจากรัฐไม่อาจทาได้ด้วยการโอนหรือตกอยู่ในการบังคับคดี เว้นแต่
รัฐจะเพิกถอนสิทธิหรือยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๕ ปิโตรเลียมที่ ไ ด้จากการจั ดหาตามวิธีก ารจัดหาที่กาหนดในพระราชบัญ ญั ตินี้ ให้
จัดสรรการใช้ตามลาดับ โดยพิจารณาถึงราคาตามกลไกตลาดเสรี หากราคาปิโตรเลียมในตลาดเสรีมีราคาสูง กว่า
ราคาปิโตรเลียมที่ผลิตได้ในราชอาณาจักรหรือที่พื้นที่ที่ประเทศไทยได้อ้างสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนดังกล่าว ให้
จัดสรรการใช้ตามลาดับดังนี้
(๑) ปิ โ ตรเลี ยมที่ ได้ รั บการจัด หาจากการประกอบกิ จการปิ โ ตรเลี ยมซึ่ ง มี ที่ มาจากทรั พยากร
ปิโตรเลียมในราชอาณาจักรหรือที่พื้นที่ที่ประเทศไทยได้อ้างสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนดังกล่าว ให้จัดสรรปิโตรเลียม
ให้กับการใช้ภายในประเทศก่อนโดยจัดให้การใช้ในการอุ ปโภคและบริโภคของประชาชน การประกอบกิจการ
พลังงาน การขนส่ง การอุตสาหกรรมและการอื่นๆ ตามลาดับ ไม่ว่าจะใช้ในรูปแบบของการใช้บริโภคเป็นเชื้อเพลิง
ผลิตพลัง งาน หรือในรูปแบบของวัสดุหรือวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือบริการ หากเหลือหรือเพียงพอต่อการใช้
และการสารองภายในประเทศแล้ว จึงให้ส่งออกเพื่อจาหน่ายยังต่างประเทศได้
(๒) ปิ โ ตรเลี ยมที่ ได้ รั บการจัด หาจากการประกอบกิ จการปิ โ ตรเลี ยมซึ่ ง มี ที่ มาจากทรั พยากร
ปิโตรเลียมนอกราชอาณาจักร และนาเข้าเพื่อจัดจาหน่ายในราชอาณาจักร
(ก) กรณีที่การจัดหาทรัพยากรปิโตรเลียมจากในราชอาณาจักรหรือพื้นที่ที่ประเทศไทยอ้าง
สิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการใช้ตาม(๑) และให้จัดสรรกับการใช้ตาม(๑) ในส่วนที่ไ ม่
เพียงพอและจัดสรรให้ตามลาดับที่กาหนดใน(๑)
(ข) กรณีที่เป็นการใช้ภายในประเทศเพียงพอต่อการจัดสรรตาม(๑) การจัดหาและนาเข้า
ทรัพยากรปิโตรเลียมจากทรัพยากรภายนอกราชอาณาจักร ให้นาเข้าเพื่อการสารองภายในประเทศและการผลิตเพื่อ
การส่งออกเพื่อจาหน่ายยังต่างประเทศ
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ในกรณีที่ราคาปิโตรเลียมในตลาดเสรีมีราคาต่ากว่าราคาปิโตรเลียมที่ผลิตได้ในราชอาณาจักร ให้มี
การนาเข้ามาจาหน่ายในราชอาณาจักรได้โดยเสรี และให้นาความในวรรคสอง(๑) มาใช้กับการจัดสรรในกรณีนี้ด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ การกาหนดพื้นที่ในการสารวจ และผลิตปิโตรเลียมให้ เป็นหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสารวจปิโตรเลียม ให้เป็นภาระของผู้รับสิทธิ ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่
จะต้องจ่ายคืนแก่รัฐเมื่อได้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียม ทั้งนี้ตามหลักและวิธีการตามที่กรรมการกาหนด
มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในราชอาณาจักร เว้นแต่ในพื้นที่
พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย หรือเป็นการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียม
โดยบรรษั ทตามพระราชบัญญั ตินี้ หรือเป็นกรณีที่ไ ด้มีก ารท าสัญ ญาระหว่า ง บรรษัท กับผู้ สารวจและแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
นี้
ส่วนที่ ๒
บรรษัทบริหารปิโตรเลียมไทย
__________
มาตรา ๓๘ ในการจั ด การเพื่ อ การจั ด หาปิ โ ตรเลี ย มตามหมวดนี้ ให้ จั ด ตั้ ง บรรษั ท ขึ้ น
เรียกว่า “บรรษัทบริหารปิโตรเลียมไทย” เรียกโดยย่อว่า “บรรษัท”
ให้ บรรษัท เป็น นิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๓๙ ให้บรรษัทตั้งสานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และจะตั้งสาขา
ณ ที่ใดภายในราชอาณาจักรก็ได้ แต่การตั้งสาขาต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
มาตรา ๔๐ ให้บรรษัทมีวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และครองสิทธิในแปลงสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมแทนรัฐแต่เพียงผู้เดียว และมีอานาจเหนือสิทธิ ตามสัมปทาน สัญญาการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม
กับรัฐและสัญญาจ้างเอกชนผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งการครอบครองและแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น โดยมุ่งคุ้มครองความมั่นคงของชาติและประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็น
ผู้บริโภคสามารถบริโภคน้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และผลผลิตอื่นจากปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ใน
ราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพ ทั้งนี้ โดยการรับซื้อ การจัดการ และการจัดจาหน่ายผลผลิตปิโตรเลียมที่ไ ด้จาก
สัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมเพื่อนาไปผลิตเป็นน้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และผลผลิตอื่น
จากปิโตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น อย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี หรือโดยการใช้มาตรการ
อื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงของประเทศและประชาชนผู้บริโภค
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เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

มาตรา ๔๑ ให้บรรษัทมีอานาจกระทากิจการต่างๆ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔๐
อานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จาหน่าย เช่า
ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจานา รับจานอง แลกเปลี่ ยน โอน รับโอน หรือดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
(๒) เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด หรือนิติบุคคล
อื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) กู้หรือยืมเงิน
(๔) ออกหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือตราสารหนี้
(๕) ลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือในหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๖) ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตราสารแห่งหนี้ หรือรับโอนสิทธิเรียกร้อง
(๗) กระทาการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ บรรษัท
มาตรา ๔๒ ให้กาหนดทุนประเดิมของ บรรษัท เป็นจานวนหนึ่งหมื่นล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จานวนหนึ่งร้อยล้านหุ้น โดยรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด
มาตรา ๔๓ ให้มี คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบรรษัท” เรียกโดยย่อว่ า
คณะกรรมการบรรษัท ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการบรรษัท
(๒) กรรมการซึ่ ง คณะรัฐ มนตรี เ ป็น ผู้ แต่ ง ตั้ง ตามค าแนะนาของคณะกรรมการและโดยความ
เห็นชอบของรัฐสภา จานวน สิบคน โดยในจานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หนึ่งคน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหนึ่งคน สมาคมธนาคารไทยหนึ่งคน
(๓) กรรมการผู้แทนภาคประชาสัง คม จานวนสิบคน ประกอบด้วย ผู้ แทนองค์กรภาคประชา
สังคมด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และด้านการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสรรหาตามระเบียบของคณะกรรมการ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนห้าคน ประกอบด้วย ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากการสรรหา
บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
หรือกฎหมาย
คณะกรรมการบรรษัทจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการก็ได้
หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบรรษัทให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

๑๔
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

มาตรา ๔๔ กรรมการบรรษัทมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละหกปี
ในวาระเริ่มแรกเมื่อกรรมการบรรษัทดารงตาแหน่งครบสามปี ให้ออกจากตาแหน่งกึ่งหนึ่ง โดยวิธี
จับสลาก ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นกึ่งหนึ่งไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดแต่ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง
ในกรณีที่กรรมการบรรษัท พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน อยู่
ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบรรษัท ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการบรรษัทขึ้นใหม่
ให้กรรมการบรรษัทซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการบรรษัทซึ่งพ้นจากตาแหน่ง ตามวาระอาจได้รับแต่ง ตั้ง อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ให้นาความในมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับแก่ คณะกรรมการ
บรรษัทด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ คณะกรรมการบรรษัทมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและกากับดู แลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการ
ของบรรษัทภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง
(๑) กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของบรรษัท
(๒) กาหนดข้อบังคั บเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง การเงิน ทรัพย์สิน และการบัญ ชี รวมทั้ง การ
ตรวจสอบและสอบบัญชีภายในของบรรษัท
(๓) กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานและการดาเนินกิจการของบรรษัท
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจากัด
บริษัทมหาชนจากัด หรือนิติบุคคลอื่น
(๕) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และกระบวนการในการบริ ห ารการจั ด การกิ จ การ
ปิโตรเลียมของบรรษัทปิโตรเลียมไทย
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรู้แ ละคานวณผลกาไรหรือผลขาดทุนของ
กิจการปิโตรเลียม
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณของบรรษัท
(๘) กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรผลกาไรของบรรษัทหลังการหักค่าใช้จ่ายและเงินที่นาส่งคลังแล้ว
ให้ แ ก่ ป ระชาชนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในรู ป แบบของการได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารหรื อ สิ ท ธิ ต่ า งๆ เพื่ อ การอุ ป โภคหรื อ
สาธารณูปโภค
(๙) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการเพื่อดาเนินการใด ๆ แทนคณะกรรมการ
(๑๐) ออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การบริหารงานหรือดาเนินกิจการของบรรษัท
การออกข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตาม (๔)(๕)(๖) และ (๘) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
๑๕
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

มาตรา ๔๖ ให้ คณะกรรมการบรรษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบรรษัทคณะหนึ่งทาหน้าที่การ
บริ ห ารงานให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละอ านาจหน้ า ที่ ข อง บรรษั ท ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ประกอบด้ ว ย
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่เกินแปดคน และให้กรรมการผู้จัดการเป็น กรรมการโดยตาแหน่ง
ในการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบรรษัท ให้กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย องค์กรภาคประชาสัง คมด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และด้านการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้
จดแจ้ง ในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการ ทาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารบรรษัท
จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ โดยให้เสนอหน่วยงานละหนึ่งคนต่อคณะกรรมการบรรษัท เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารบรรษัท
ให้ คณะกรรมการบรรษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารบรรษัทจากรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอ
ตามวรรคสอง โดยต้องมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรภาคประชาสังคมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการบริ หารบรรษั ท เว้ น แต่ ก รรมการผู้ จั ด การเลื อ กกั น เองให้
กรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบรรษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ต่อไป
องค์กรภาคประชาสังคมด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และด้าน
การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารบรรษัทตาม
วรรคสอง ต้องเสนอชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อ จดแจ้งการเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่จะมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควร
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารบรรษัท และต้องไม่เป็นองค์กรที่รับผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากนิติ
บุคคลหรือองค์กรที่ดาเนินธุรกิจหรือดาเนินกิจการด้านปิโตรเลียมหรือพลังงาน หรือดาเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ด้านปิโตรเลียมหรือพลังงาน หรือเป็นผู้เคยรับผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากนิติบุคคลหรือ
องค์ กรที่ ดาเนิน ธุ รกิ จ หรื อ ดาเนิน กิ จการด้ า นปิ โ ตรเลีย มหรื อ พลั ง งาน หรื อด าเนิ น กิจ การที่ เกี่ ย วเนื่ องกั บด้ า น
ปิโตรเลียมหรือพลังงาน ในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนการเข้าจดแจ้งต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ การจดแจ้งเป็นองค์กร
ภาคประชาสังคมเพื่อมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการบริหารบรรษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบรรษัทกาหนด
การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการบรรษัท ให้เ ป็นไปตามข้อบัง คับที่ คณะกรรมการบรรษั ท
กาหนด
มาตรา ๔๗ ให้กรรมการบริหารบรรษัท ที่คณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๔๖ มีวาระการดารง
ตาแหน่ง สี่ปี และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใช้บัง คับกับการดารง
ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการบริหารบรรษัทด้วยโดยอนุโลม
ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ จะดารงตาแหน่งกรรมการบริหารบรรษัทหรือ
กรรมการผู้จัดการในเวลาเดียวกันมิได้
การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘

๑๖
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

มาตรา ๔๘ ให้คณะกรรมการบรรษัทดาเนินการคัดเลือกผู้ซึ่งมีความรู้ความชานาญในกิจการของ
บรรษัท เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้ องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ แล้ว ต้อง
ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการปิโตรเลียมหรือที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการปิโตรเลียม
นี้ และต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลใด
การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การกาหนดเงื่อนไขอื่นในการทดลองปฏิบัติงานหรือการ
ทางาน และการประเมินผลการทางานในหน้าที่กรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการบรรษัท
กาหนดโดยให้มีอายุการจ้างคราวละไม่เกินสี่ปี และเมื่อครบกาหนดอายุสัญญาจ้าง คณะกรรมการบรรษัทจะต่ออายุ
สัญญาจ้างอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน
ในการว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการบรรษัทเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างในนามของ
บรรษัท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบรรษัทกาหนด
มาตรา ๔๙ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารบรรษั ท มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารกิจการปิโตรเลียมตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท ตลอดจนกาหนดกรอบและวิธีการใน
การบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการบรรษัทในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) อนุมัติหรือวิ นิจฉัยสั่งการในการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการและการบริหาร
สัมปทานและสัญญาในกิจการปิโตรเลียม การกาหนดโครงสร้างราคารับซื้อและจาหน่ายปิโตรเลียม ทั้ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการบรรษัทกาหนด
(๒) ติดตามและประเมินผลการบริหารสัมปทานและสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกรอบและ
วิธีการที่วางไว้
(๓) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการใดๆ แทนคณะกรรมการ
บริหาร
(๔) อนุมัติการแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร
(๕) จัดให้มีระบบข้อมูลและจัดหาข้อมูลที่จาเป็นให้แก่ประชาชน
(๘) จัดหาแหล่งเงินทุนและพันธมิตรร่วมทุน เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างกิจการของลูกหนี้
(๙) รายงานผลการดาเนินงานในการบริหารสัมปทานและสัญญาต่อคณะกรรมการบรรษัททุกรอบ
สามเดือน
(๙) รับผิดชอบและดาเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรรษัท
มาตรา ๕๐ ให้กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบในการบริหารงานของบรรษัท และมีอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กาหนดในระเบียบหรือข้อบัง คับของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบรรษัท รวมทั้ง
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร

๑๗
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มาตรา ๕๑ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บังคับบั ญชาของพนักงานและลูกจ้างของบรรษัท และมี
อานาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อ นขั้นเงินเดือ น ตัดเงินเดื อน หรือลดเงินเดือน ตลอดจนลงโทษทางวินัยแก่
พนักงานและลูกจ้าง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
มาตรา ๕๒ ในกิจการของบรรษัทที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ก รรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนของ
บรรษัท และเพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการจะมอบอานาจให้พนักงานหรือลูกจ้างของ บรรษัท กระทากิจการเป็นการ
ทั่วไปหรือเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๕๓ เพื่อประโยชน์แก่การกากับควบคุมและการตรวจสอบกิจการภายในของ บรรษัท ให้
คณะกรรรมการบรรษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินห้าคน เพื่อตรวจสอบการดาเนินกิจการของบรรษัท
และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบรรษัทกาหนด
มาตรา ๕๔ ให้ ประธานคณะกรรมการบรรษั ท กรรมการบรรษั ท ประธานกรรมการบริ หาร
บรรษัท กรรมการบริหารบรรษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการของบรรษัท
ได้รับเงินเดือนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ส่วนที่ ๓
การสารวจ
__________
มาตรา ๕๕ รัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการสารวจเพื่อแสวงหาทรัพยากรปิโตรเลียม
เมื่อปรากฏเบาะแสของทรัพยากรปิโตรเลียม ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ต้องจัดให้มีการสารวจเพื่อ
หาข้อมูลและปริมาณของทรัพยากรปิโตรเลียม ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการทางวิชาการและเป็นสากล เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดหาปิโตรเลียมและเลือกสรรวิธีการในการจัดหาปิโตรเลียมตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหา
ปิโตรเลียมตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้กาหนดเขตพื้นที่แปลงสารวจโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การมี เบาะแสของทรัพ ยากรปิ โตรเลีย มตามวรรคสอง หมายความถึ ง การมีข้ อมู ลทรัพ ยากร
ปิโตรเลียมจากหลักฐานเบื้องต้น ข้อมูลทางธรณีวิทยาเบื้องต้น แอ่งตะกอน ชั้นหิน พื้นที่ติดต่อหรือต่อเนื่องจาก
แปลงสัมปทานปิโตรเลียมเดิมที่มีการสารวจหรือผลิตแล้ว แผนที่สนามแม่เหล็ก แผนที่เบื้องต้น หรือหลักฐานอื่น ที่
แสดงความเป็นไปได้ว่าอาจมีทรัพยากรปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงแปลงสัมปทานที่มีการส่งคืนแก่รัฐแล้ว
หรือข้อมูลหรือหลักฐานการสารวจปิโตรเลียมใดที่ยังไม่ได้กระทาให้ครบถ้วนตามหลักวิชาการที่เป็นสากล
มาตรา ๕๖ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดแปลงสารวจ อธิบดีมีอานาจสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการ
รังวัดกาหนดเขตหรือตรวจสอบเขตได้ เมื่อดาเนินการแล้วให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ
๑๘
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

มาตรา ๕๗ เมื่อรับได้ข้อมูลการสารวจปิโตรเลียมแล้ว ให้คณะกรรมการแจ้งให้รัฐมนตรีทราบเพื่อ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ รวมทั้งให้คณะกรรมการจัดให้มีการประกาศและแถลงข้อมูลการสารวจ
ปิโตรเลียมให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมทราบข้อมูลการสารวจปิโตรเลียมที่ไ ด้รับในแต่ละปีให้
รวบรวมเป็นหมวดหมู่และจัดให้มีความเรียบร้อยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษมีเนื้อความถูกต้องตรงกัน
และจัดให้ประชาชนได้ตรวจดูตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
มาตรา ๕๘ ให้ผู้รับสัญญาในระบบการรับสัมปทานการสารวจและผลิตและการแบ่งปันผลผลิตกับ
รัฐ ต้องจัดสรรงบประมาณร้อยละศูนย์จุดห้า ของมูลค่าที่ผลิตปิโตรเลียมได้ทุกปี เพื่อมาเป็นกองทุนในการสารวจ
ปิโตรเลียม

ส่วนที่ ๔
วิธีการจัดหาปิโตรเลียมภายในราชอาณาจักร
__________
มาตรา ๕๙ การจัดหาปิโตรเลียมจากทรัพยากรปิโตรเลีย มภายในราชอาณาจักร ให้มีวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) การให้สัมปทานการสารวจและการผลิตปิโตรเลียม
(๒) การแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐ
(๓) การจ้างเอกชนให้ผลิตปิโตรเลียม
มาตรา ๖๐ การให้สัมปทานการสารวจและการผลิตปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กระทาได้
ในกรณีที่ไม่ปรากฏเบาะแสของทรัพยากรปิโตรเลียมตามมาตรา ๕๕
มาตรา ๖๑ การแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐ ให้กระทาในกรณีที่ข้อมูลการสารวจตามมาตรา
๕๗ ปรากฏปริมาณที่แน่ชัดและมีปริมาณเพียงพอที่จะประกอบกิจการปิโตรเลียมได้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการ
ประกวดผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๒ การจ้างเอกชนให้ผลิตปิโตรเลียม ให้กระทาในกรณีที่ข้อมูลการสารวจตามมาตรา ๕๗
ปรากฏปริมาณจานวนมาก คณะกรรมการอาจจัดให้มีการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคารับจ้าง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๓ การพิจารณาในการให้สิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมแก่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม
เพื่อเป็นผู้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอของผู้
ยื่นคาขอสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชน
ปัญหาผลกระทบต่อสวัสดิภาพและอนามัยของประชาชนและชุมชน การจัดการปัญหาผลระทบทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอื่น รวมทั้งการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการผลิ ตและการประกอบกิจการปิโตรเลียมเป็น
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เป็นสาระสาคัญส่วนหนึ่งของการให้สิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมแก่ผู้ประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมด้วย
การจัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการโดยผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตาม
วรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามกรอบการจัดทาข้อเสนอขั้นต่าที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๔ การให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมรายใดเป็นผู้ได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียม ให้
คณะกรรมการมีอานาจให้ผู้ได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมตามวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ แต่ละรายให้
ได้สิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมไม่ว่ าจะเป็นการจัดหาด้วยวิธีใดก็ตาม รวมพื้นที่ของแปลงที่ได้รับสิทธิในการจัดหา
ปิโตรเลียมทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องมีพื้นที่ไม่เกิน หนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตร
การกาหนดเขตพื้นที่ในแปลงที่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมที่
มิใช่อยู่ในทะเล ให้กาหนดพื้นที่ได้ไม่เกินแปลงละสามตารางกิโลเมตร
การกาหนดเขตพื้นที่ในแปลงที่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมใน
ทะเล ต้องไม่เกินแปลงละหนึ่งพันตารางกิโลเมตร เว้นแต่พื้นที่เกาะและชายฝั่ง
การกาหนดเขตพื้นที่ตามวรรคสามต้องมีระยะห่างของแปลงที่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้รับ
สิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมที่อยู่ในทะเล จากพื้นที่เกาะ ชายฝั่ง และพื้นที่ทากินและพื้นที่สงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์
ทะเลและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงจากประชาชนและชุมชนผู้มีส่วนได้เสียก่อน
มาตรา ๖๕ ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่จะขอรับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมต้อง
(๑) เป็นนิติบุคคลที่ได้จดแจ้งและรับรองไว้กับคณะกรรมการ
(๒) มีหรือสามารถจัดหา ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ เพียงพอที่จะสารวจ
ผลิต ขาย และจาหน่ายปิโตรเลียม
(๓) เปิดเผยรายชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของนิติบุคคลตาม(๑) ไม่ว่าผู้นั้นจะถือหุ้น
เองหรือใช้ บุคคลธรรมดาเป็ น ตัวแทนอาพรางในการถือหุ้ น หรื อเข้า ถือหุ้น ในนิติ บุคคลหรือกองทุน ไม่ว่า จะจด
ทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศที่เป็นตัวแทนอาพรางในการถือหุ้น
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจดแจ้ ง นิ ติ บุ ค คลผู้ ป ระกอบการปิ โ ตรเลี ย มตาม(๑)ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๖๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘ ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามมาตรา ๕๙(๑) และ(๒) เมื่อ
ได้ประกอบกิจการปิโตรเลียมไปแล้ว ต้องดาเนินการโอนการครอบครองทรัพย์สินและกิจการในแปลงผลิตให้แก่
บรรษัทเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนที่จะครบกาหนดเวลาในสัมปทานการสารวจและผลิตปิโตรเลีย ม หรือตาม
สัญญาการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด

๒๐
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

มาตรา ๖๗ ผู้รับสิทธิการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐมีหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสารวจ
การผลิต และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ ยวข้องกับการสารวจหรือการผลิ ตปิโตรเลีย มตามที่คณะกรรมการกาหนด แก่
บรรษัททันทีเมื่อเริ่มประกอบกิจการปิโตรเลียม เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสารวจหรือผลิต ปิโตรเลียม
หลักเกณฑ์และวิธีการถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๖๘ คณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนการได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมจากรัฐไม่ว่า
สิทธินั้นจะเกิดจากการให้สัมปทานหรือการให้สัญญาตามวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อผู้ประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมได้รับสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียม กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน หรือสัญญาการได้รับสิทธิการจัดหาปิโตรเลียมจากรัฐ
(๒) ไม่วางหลักประกันหรือวางหลักประกันไม่ครบจานวน
(๓) ไม่ชาระค่าภาคหลวงและ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
(๔) ไม่ส่งมอบผลผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต
(๕) ฉ้อโกงการผลิตปิโตรเลียม
(๖) ไม่ชาระภาษีเงินได้
(๗) ไม่ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามหลักเทคนิค และวิธีการปฏิบัติง านปิโตรเลียมที่ดี หรือสร้างความ
เสียหายให้กับสิ่งแวดล้อม โดยไม่แก้ไขหรือเยียวยาตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๘)ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัมปทานหรือสัญญาว่าเป็นเหตุเพิกถอนสัมปทาน
หรือสัญญาได้
(๙) เจตนาปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน
(๑๐) เจตนาปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบริษัทตามมาตรา ๖๕
(๑๑) ไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสารวจ การผลิต หรือเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสารวจหรือ
ผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา ๖๗

ส่วนที่ ๕
สัมปทานการสารวจและการผลิต
__________
มาตรา ๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๐ คณะกรรมการมีอานาจในการให้สัมปทานการสารวจและ
ผลิตแก่ผู้ประกอบการปิโตรเลียมที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๖๕ โดยมีระยะเวลาการสารวจและผลิตปิโตรเลียมตาม
สัมปทานให้มีกาหนดไม่เกินยี่สิบปีนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับสัมปทานการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
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มาตรา ๗๐ ผู้รับสัมปทานต้องคืนพื้นที่แปลงสารวจแปลงหนึ่ง ๆ ต้องคืนพื้นที่ร้อยละห้าสิบของ
พื้นที่แปลงสารวจแปลงนั้น แต่ถ้าเป็นแปลงสารวจที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกาหนดว่าเป็นแปลงสารวจในทะเลที่มีน้า
ลึกเกินสองร้อยเมตรให้คืนพื้นที่ร้อยละสามสิบห้าของพื้นที่แปลงสารวจแปลงนั้น ทั้งนี้ เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันเริ่ม
ระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม
เมื่อสิ้นระยะเวลาสารวจและผลิตปิโตรเลียม ต้องคืนพื้นที่ที่เหลือทั้งหมด
เพื่อประโยชน์ในการคานวณพื้นที่ที่ต้องคืนตามมาตรานี้ให้หักพื้นที่ผลิตออกจากพื้นที่แปลงสารวจ
แปลงนั้นก่อนและการคืนพื้นที่ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติการให้ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกาหนดพื้นที่ที่ต้อง
คืนแทนผู้รับสัมปทาน และเมื่อได้แจ้งให้ ผู้รับสัมปทานทราบแล้ว ให้ถือว่าพื้นที่ที่กาหนดนั้นเป็นพื้นที่ที่คืนตาม
มาตรานี้
มาตรา ๗๑ ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมซึ่งประสงค์จะรับสิทธิในการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
จากรัฐ ต้องเข้าประมูลเพื่อยื่นข้อเสนอราคาและผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐ ภายในเวลาที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
การยื่นข้อเสนอราคาและผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐ ผู้เข้าประมูลต้องยื่นข้อเสนอแข่งขันโดย
อย่างน้อยต้องเสนอการจ่ายค่าภาคหลวงให้แก่รัฐในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าของผลผลิตในแต่ละปี และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในรูปผลผลิต
หลักเกณฑ์และวิธีการในการคานวณผลผลิตค่าภาคหลวง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๒ ให้ผู้รับสัมปทานดาเนินการโอนหุ้นของนิติบุคคลของตน ให้บรรษัทตามสัดส่วนของ
การถือครองหุ้นตามจานวนและระยะเวลาที่กาหนดเพื่อชดเชยเป็นค่าตอบแทนแก่รัฐตามที่คณะกรรมการกาหนด
การเข้ า ถื อ หุ้ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ บ รรษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ไปถื อ หุ้ น หรื อ ร่ ว มทุ น ได้ ใ นกรณี ที่
คณะกรรมการบรรษัทเห็นว่า การประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ โดย บรรษัทอาจ
เข้าไปถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของจานวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๗๓ ผู้รับสัมปทานมีสิทธิคืนพื้นที่แปลงสารวจทั้งแปลงหรือบางส่วนในเวลาใดๆ ก็ได้
พื้นที่ที่คืนตามวรรคหนึ่งแล้วให้นาไปหักออกจากพื้นที่ที่ต้องคืนตามมาตรา ๗๗ ได้
ในการคืนพื้นที่แปลงสารวจบางส่วนตามมาตรานี้ ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามมาตรา
๖๔ วรรคสอง มาใช้บังคับ
มาตรา ๗๔ ในระหว่างระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานจะผลิตปิโตรเลียมก็ไ ด้ แต่ต้อง
แจ้งและแสดงจานวนการผลิตต่อคณะกรรมการ
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มาตรา ๗๕ ก่อนผลิตปิโตรเลียมจากที่ใดที่หนึ่งในแปลงสารวจ ผู้รับสัมปทานต้องแสดงว่าได้พบ
หลุมปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์และได้กาหนดพื้นที่ผลิตถูกต้องแล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
แล้วจึงจะผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตนั้นได้
การกาหนดสมรรถนะเชิงพาณิชย์ของหลุมปิโตรเลียมและการกาหนดพื้นที่ผลิตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๖ เมื่อผู้รับสัมปทานได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิตตาม
มาตรา ๗๕ แล้ว ให้ผู้รับสัมปทานยื่นแผนการผลิตในรายละเอียดสาหรับพื้นที่ผลิตดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด และผู้รับสัมปทานต้องเริ่มทาการผลิตปิโตรเลียมตามแผนภายในสี่ปีนับแต่
วันที่ไ ด้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ถ้าผู้รับสัมปทานไม่เริ่มทาการผลิตปิโตรเลียมภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสาหรับพื้นที่ที่ได้กาหนดให้เป็นพื้นที่ผลิตนั้นสิ้นสุดลง
ในกรณีที่ ผู้รั บ สัม ปทานประสงค์จ ะขอขยายระยะเวลาเริ่ม ทาการผลิ ตปิ โตรเลี ยมออกไปจาก
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับสัมปทานแจ้งเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลให้ คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อน
สิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้า คณะกรรมการเห็นว่าการที่ผู้รับสัมปทานไม่สามารถเริ่มทา
การผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิตนั้นมิใช่ความผิดของผู้รับสัมปทาน ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาตให้
ขยายระยะเวลาเริ่ มทาการผลิต ออกไปได้ตามที่เห็น สมควร แต่ก ารอนุ ญ าตให้ ขยายระยะเวลาเริ่มทาการผลิ ต
ปิโตรเลียมให้กระทาได้ไม่เกินคราวละหนึ่งปีและให้อนุญาตขยายได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง
ตลอดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิต ผู้รับสัมปทานจะต้องทบทวนแผนการผลิตปิโตรเลียม
ตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว แจ้ ง ผลการทบทวนเป็น หนั ง สื อ ต่ อ คณะกรรมการทุ ก ปี และถ้ า ผู้ รับ สั ม ปทานประสงค์ จ ะ
เปลี่ยนแปลงแผนการผลิตปิโตรเลียม ให้ ผู้รับสั มปทานได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน จึง จะเปลี่ยนแปลง
แผนการผลิตปิโตรเลียมได้
มาตรา ๗๗ ถ้ า ผู้ รั บ สั ม ปทานส ารวจและผลิ ต ไม่ ส ามารถแสดงว่ า ได้ พ บหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย มที่ มี
สมรรถนะเชิงพาณิชย์ในแปลงสารวจแปลงใด หรือมิได้กาหนดพื้นที่ผลิตตามมาตรา ๗๕ ให้ถือว่าสัมปทานในส่วนที่
เกี่ยวกับแปลงสารวจแปลงนั้นสิ้นอายุเมื่อสิ้นระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม
มาตรา ๗๘ ผู้รับสัมปทานอาจรับนิติบุคคลอื่นเข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานได้
เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ในกรณีเช่นนี้ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมแต่ละรายต้องชาระผลผลิต
ค่า ภาคหลวง ภาษี เ งิ นได้ และผลตอบแทนอย่ า งอื่น และปฏิ บัติ ต ามข้ อ ผูก พั น ที่เ กี่ ย วกั บ การประกอบกิจ การ
ปิโตรเลียมในส่วนที่เป็นของตนและภายใต้เงื่อนไขข้อเสนอของการประมูลที่ผู้รับสัม ปทานได้เสนอและได้รับการ
คัดเลือก
ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมทุกรายต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันในการปฏิบัติตามสัมปทาน
และตามพระราชบัญญัตินี้
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ในกรณี ที่ผู้ร่ วมประกอบกิจ การปิโ ตรเลีย มรายใดไม่ช าระภาษีเงิ นได้ที่ ต นมี หน้า ที่ต้ องเสีย ให้
คณะกรรมการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมรายอื่นทุกรายทราบ และถ้ามิได้มีการชาระภาษี
เงินได้ดังกล่าวนั้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือ ให้ถือเป็นอีกเหตุหนึ่งที่จะเพิกถอนสัมปทานได้ด้วย
มาตรา ๗๙ เมื่อมีเหตุที่จะเพิกถอนสัมปทานเกิดขึ้นและเหตุนั้น คณะกรรมการเห็นว่าอาจแก้ไข
ได้ ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานทราบถึ ง เหตุ นั้ น และก าหนดให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานแก้ ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด ถ้าผู้รับสัมปทานไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่กาหนดโดยมีเหตุอันสมควร ให้ขออนุญาต
ขยายเวลาออกไปได้เท่าที่จาเป็นก่อนครบกาหนดเวลานั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้า คณะกรรมการเห็นสมควรให้มี
อานาจขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานขอขยาย ถ้าผู้รับสัมปทานไม่แก้ไขภายในเวลาที่กาหนด
หรือไม่สามารถแก้ไขภายในเวลาที่ขยายออกไป ให้คณะกรรมการมีคาสั่งเพิกถอนสัมปทานโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่มีเหตุที่จะเพิกถอนสัมปทานเกิดขึ้นและเหตุนั้น คณะกรรมการเห็นว่าไม่อาจแก้ไขได้ ให้
คณะกรรมการมีคาสั่งเพิกถอนสัมปทานโดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
คาสั่งเพิกถอนสัมปทานให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับคาสั่ง
มาตรา ๘๐ ในกรณีที่รัฐมีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ
หรือเพื่อดาเนินการตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้คณะกรรมการพิจารณาสั่ง ให้ผู้รับสัมปทานเร่ง รัดการผลิต
ปิโตรเลียมในพื้นที่ที่ผู้รับสัมปทานได้รับสัมปทานก็ได้ โดยเสนอแผนการผลิตในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่กาหนดขึ้น
เป็นการเฉพาะตามโครงสร้างของแหล่งปิโตรเลียม
ถ้าผู้รับสัมปทานไม่สามารถเจรจาทาความตกลงกับคณะกรรมการได้ภายในสิบสองเดือนนับแต่
วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับข้อเสนอจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการเห็นว่าการเร่งรัดการผลิต
ปิโตรเลียมดังกล่าวเป็นความจาเป็นแก่เศรษฐกิจของประเทศ ให้คณะกรรมการแจ้ง เป็นหนังสือให้ ผู้รับสัมปทาน
ทราบว่า รัฐบาลจะเข้าใช้สิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่นั้นด้วยความเสี่ยงภัยแต่ฝ่ายเดียว
เมื่อคณะกรรมการได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงการเข้าใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสิทธิตาม
สัมปทานของผู้รับสัมปทานเฉพาะในพื้นที่ที่ได้กาหนดขึ้นตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง และให้บรรษัทเข้าประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวได้
ถ้าบรรษัทไม่เริ่มต้นประกอบกิจการปิโตรเลียมอย่างจริง จัง ในพื้นที่ที่กาหนดขึ้นตามวรรคสอง
ภายในระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่สิทธิตามสัมปทานของผู้รับสัมปทานนั้นสิ้นสุดลงตามวรรคสี่ ผู้รับสัมปทานมีสิทธิ
ร้องขอให้คณะกรรมการคืนสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวให้แก่ตนโดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลา
หกเดือนนับแต่วันที่ครบกาหนดสองปีดังกล่าว และในกรณีที่มีการคืนสิทธิในพื้นที่ ให้ขยายอายุสัมปทานของผู้รับ
สัมปทานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่นั้นออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ บรรษัทได้เข้าใช้สิทธิตามมาตรานี้ และบรรษัท
มีสิทธิได้รับคืนเงินที่ได้ลงทุนไปในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจานวนเท่าที่การลงทุนนั้นได้เกิดประโยชน์แก่ ผู้รับสัมปทาน
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ส่วนที่ ๖
การแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐ
__________
มาตรา ๘๑ ภายใต้บัง คับมาตรา ๖๑ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรจัด ให้มีการประกวดการให้
ผลตอบแทนแก่รัฐแล้ว ให้ดาเนินการเป็นรอบๆ โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดจานวนแปลงการผลิตปิโตรเลียมต้องมีอัตราส่วนจานวนแปลงการผลิตไม่เกินกว่า
สามในสี่ส่วนของจานวนผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมทั้งหมดที่คาดว่าจะเข้าประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐ
(๒) ในการเข้าประกวดผลตอบแทนตาม (๑) ในแต่ละแปลงการผลิตปิโตรเลียม ต้องมีผู้แข่งขันใน
การเสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐมากกว่าห้ารายขึ้นไป โดยให้ผู้ที่เสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐสูงสุดเป็นผู้ได้รับสัญญาใน
ระบบแบ่งปันผลผลิตของปริมาณปิโตรเลียม
(๓) ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันตาม (๑) หรือ (๒) มีจานวนน้อยกว่าที่กาหนดใน (๑) หรือ (๒) ให้
คณะกรรมการยกเลิกการประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐ และให้ประกาศให้มีการประกวดการให้ผลตอบแทนแก่
รัฐใหม่ ในกรณีที่เห็นสมควรอาจไม่จัดให้มีการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐในกิจการปิโตรเลียมในรอบนั้นก็ได้
(๔) เมื่อดาเนินการ (๓) แล้ว ไม่ได้ผู้เข้าประกวดผลตอบแทนเพราะเหตุที่จานวนผู้เข้าแข่งขัน ตาม
(๑)หรือ(๒) มีจานวนน้อยกว่าที่กาหนดใน (๑) หรือ (๒) หรือไม่มีผู้เหมาะสม ให้คณะกรรมการยกเลิกการประกวด
การให้ผลตอบแทนแก่รัฐ แล้วให้ส่งให้บรรษัทดาเนินการด้วยการจ้างเอกชนผลิตปิโตรเลียมต่อไป
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐสาหรับการแบ่งปันผลผลิตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๘๒ ผู้เข้าแข่งขันราคาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามมาตรา
๖๕ และต้องไม่มีหุ้นหรือทุนทั้งหมดในธุรกิจที่เกี่ยวพันกัน หรือมีอานาจในการครอบงาเหนือกิจการในนิติบุคคลผู้
เข้าแข่งขันราคา หรือมีความเกี่ยวพันในทางธุรกิจต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมราย
อื่น
มาตรา ๘๓ ให้คณะกรรมการกาหนดข้อกาหนดในการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐสาหรับการ
แบ่งปันผลผลิตกับรัฐในแปลงการจัดหาปิโตรเลียมภายในราชอาณาจักร ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การเสนอผลตอบแทนแก่รัฐด้วยวิธีการทาสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐ
(๒) ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตกเป็นภาระของผู้ยื่นข้อเสนอที่ เข้าประกวด
ผลตอบแทนแก่รัฐที่จะได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐ
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอแบ่งปันผลผลิตรวมของปิโตรเลียม ให้แบ่งแก่ บรรษัท ในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละสามสิบห้าของปิโตรเลียมทุกประเภททั้งหมดที่ผลิตได้จากแปลงผลิต ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามอัตราส่วนของ
ประเภทปิโตรเลียมตามตารางแสดงส่วนแบ่งขั้นต่าของระบบแบ่งปันผลิตเพื่อใช้ในการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐ
หมายเลข ๑ และตารางแสดงส่วนแบ่งเพิ่มเติมแปรผันตามราคาปิโตรเลียม หมายเลข ๔ แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้
(๔) อายุของสัญญาซึ่งจะมีอายุไม่เกินยี่สิบปี
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(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผู กพันชาระเงินบารุงการวิจัยให้แก่ บรรษัทในอัตราร้อยละศูนย์จุดห้าของ
จานวนรวมแห่งส่วนของผลผลิตรวม และส่วนแบ่งของปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกาไรของผู้ได้รับสัญญาตาม (๓) ตาม
วิธีการและเวลาที่จะได้กาหนดโดยบรรษัท แต่ทั้งนี้ การชาระเงินดังกล่าวจะหักจากผลผลิตมิได้
(๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้อ งเสนอหลักการ รูปแบบ และวิธีการรับฟัง ความคิดเห็นและการเปิดโอกาส
อย่างแท้จริงจากประชาชนและชุมชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงรวมถึงผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการที่ประชาชนหรือชุมชน
ผู้ได้รับผลเสียหายให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งมาตรการที่จะเยียวยาและแก้ไขผลเสียหายอัน อาจเกิดขึ้นจากการผลิต
ทันทีที่เกิดความเสียหายขึ้น โดยในมาตรการในการเยียวยาและแก้ไขผลเสียหายดังกล่าวต้องมีการประกัน ภัยอัน
เกิดจากการผลิตในรูปแบบที่เป็นเงินหรือผลประโยชน์ที่เพียงพอ
มาตรา ๘๔ เมื่อผู้รับสัญญาตามมาตรา ๘๓ แล้ว ให้ดาเนินการผลิตปิโตรเลียมทันที ผู้รับสัญญาที่
ไม่ดาเนินการผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาภายในสองปี ให้ถือว่าสัญ ญาการแบ่ง ปันผลผลิต กับรัฐสิ้นสุดลงและให้
ดาเนินการเปิดการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐตามที่วิธีการที่กาหนดในหมวดนี้
มาตรา ๘๕ ในกรณีที่รัฐมีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ
ในการป้องกันประเทศในภาวะสงครามหรือการรบ ให้คณะกรรมการพิจารณาสั่ง ให้ ผู้รับสัญญาตามมาตรา ๘๓
เร่ง รัดการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ที่ผู้ ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ไ ด้รับสัญ ญาตามมาตรา ๘๓ ก็ไ ด้ โดยเสนอ
แผนการผลิตในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่กาหนดขึ้นเป็นการเฉพาะตามโครงสร้างของแหล่งปิโตรเลียม
ถ้าผู้รับสัญญาตามมาตรา ๘๓ ไม่สามารถเจรจาทาความตกลงกับคณะกรรมการได้ภายในเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด และคณะกรรมการเห็นว่าการเร่งรัดการผลิตปิโตรเลียมดังกล่าวเป็นความจาเป็นแก่การ
ป้องกันประเทศ ให้คณะกรรมการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ รับสัญญาตามมาตรา ๘๓ ทราบว่า รัฐบาลจะเข้าใช้สิทธิ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่นั้นด้วยความเสี่ยงภัยแต่ฝ่ายเดียว
เมื่อคณะกรรมการได้แจ้งให้ผู้รับสัญญาตามมาตรา ๘๓ ทราบถึงการเข้าใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ให้ถือ
ว่าสิทธิตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐของผู้ ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ได้รับสัญ ญาตามมาตรา ๘๓ เฉพาะใน
พื้นที่ที่ได้กาหนดขึ้นตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง และให้บรรษัทเข้าประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวได้
เมื่อภาวะสงครามหรือการรบสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการคืนสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวให้แก่ ผู้รับสัญญา
ตามมาตรา ๘๓ เดิม และให้ขยายอายุสิทธิตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่นั้นออกไป
เท่ากับระยะเวลาที่บรรษัทได้เข้าใช้สิทธิตามมาตรานี้ และบรรษัทมีสิทธิได้รับคืนเงินที่ได้ลงทุนไปในพื้นที่ดังกล่าว
เป็นจานวนเท่าที่การลงทุนนั้นได้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับสัญญาตามมาตรา ๘๓ เดิม
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ส่วนที่ ๗
การจ้างเอกชนให้ผลิตปิโตรเลียม
__________
มาตรา ๘๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการจ้างเอกชนให้ผลิต
ปิโตรเลียม ให้คณะกรรมการกาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประกวดราคา แล้วให้คณะกรรมการและบรรษัท
ดาเนินการประกวดเป็นรอบๆ ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการกาหนดจานวนแปลงการผลิตปิโตรเลียมที่คาดว่าจะเข้าประกวดราคา ในการ
รับจ้างผลิตปิโตรเลียม และให้บรรษัทดาเนินการตาม (๒) ต่อไป
(๒) ในการเข้ า ประกวดราคาในแต่ ล ะแปลงการผลิ ตปิ โ ตรเลี ย ม ต้ อ งมี ผู้ แ ข่ ง ขัน ในการเสนอ
ผลตอบแทนให้แก่รัฐมากกว่าสามรายขึ้นไป โดยให้ผู้ที่เสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐสูงสุดเป็นผู้ได้รับสัญญาในระบบ
การจ้างเอกชนให้ผลิตปิโตรเลียม
(๓) ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันตาม (๒) มีจานวนน้อยกว่าที่กาหนดใน (๒) ให้บรรษัทยกเลิกการ
ประกวดราคา และให้ประกาศให้มีการประกวดราคาใหม่
(๔) เมื่อดาเนินการ (๓) แล้ว ไม่ไ ด้ผู้เข้าประกวดราคาเพราะเหตุที่จานวนผู้เข้าแข่งขันตาม (๑)
หรือ (๒) มีจานวนน้อยกว่าที่กาหนดใน (๑) หรือ (๒) หรือไม่มีผู้เหมาะสม ให้ บรรษัทดาเนินการด้วยการจ้าง
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายหนึ่งรายใดเข้าทาการรับจ้างผลิตปิโตรเลียมต่อไป
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดราคาสาหรับการผลิตปิโตรเลียม ตลอดจนการจ้างหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทาการผลิตปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๘๗ ผู้เข้าแข่งขันประกวดราคาตามมาตรา ๘๖ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบ
กิจการปิโตรเลียมตามมาตรา ๖๕ นั้น และต้องไม่มีหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวพันกัน หรือมีความเกี่ยวพันในทางธุรกิจต่อ
กันทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมรายอื่น
มาตรา ๘๘ กรณีที่เป็นการจัดหาปิโตรเลียมภายในราชอาณาจักรด้ วยวิธีการทาสัญญาจ้างผลิต
ปิโตรเลียม สัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีข้อกาหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การลงทุนและจานวนทุนของบรรษัทปิโตรเลียมไทยในแปลงการผลิตปิโตรเลียม และจานวน
การผลิตที่ผู้รับจ้างรับประกันการได้ประโยชน์สูงสุดในการผลิตปิโตรเลียมและประโยชน์ต่าสุด และการคาดการณ์ใน
แต่ละช่วงการผลิต
(๒) การร ายงาน ก ารตรวจสอบ ปริ ม าณ ชนิ ด และประเภทของปิ โ ตรเลี ย มและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่ทาการผลิตได้ในแต่ละวัน
(๓) การเก็บรักษาและการขนส่งจากแปลงการผลิตปิโตรเลียมมายังคลังจัดเก็บของบรรษัท
(๔) เพื่อวัตถุป ระสงค์ของการจัดหาปิโตรเลี ยมตามพระราชบัญ ญัตินี้ ผู้ไ ด้รับ สัญ ญาต้องได้รั บ
ค่าจ้างเป็นเงินหรือผลผลิตของปิโตรเลียมหรือทรัพยากรอื่นเป็นจานวนตามวิธีการและเวลาที่จะกาหนดในสัญญา
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(๕) อายุของสัญญาซึ่งจะมีอายุไม่เกินยี่สิบปี
(๖) จานวนเงินขั้นต่าที่ผู้ได้รับสัญญาต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรับจ้างประกอบกิจการปิโตรเลียม
ตามสัญญาในฐานะข้อผูกพันขั้นต่าและขั้นสูง ตามที่ตกลงกันระหว่างบรรษัทและผู้ได้รับสัญญา
มาตรา ๘๙ เมื่อผู้รับจ้างผลิตที่ได้รับสัญญาตามมาตรา ๘๘ แล้ว ให้ดาเนินการผลิตปิโตรเลียมตาม
สัญญาที่รับจ้างทันที ผู้รับจ้างที่ไม่ดาเนินการผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาภายในสองปี ให้ถือว่าสัญญาการจ้างสิ้นสุด
ลงและให้ดาเนินการเปิดการประมูลเงื่อนไข เทคนิค และราคาใหม่ตามวิธีการที่กาหนดในหมวดนี้
ในกรณีที่มีความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ บรรษัทรายงานความเสียหายและค่า
ความเสียหายต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบกับรายงานดัง กล่าวแล้ว ให้ บรรษั ท
ดาเนินการฟ้องค่าเสียหายเป็นคดีต่อไป
การฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง และการเรียกค่าเสียหายตามมาตรานี้ ให้ฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

หมวด ๓
การเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม
__________
มาตรา ๙๐ ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิเก็บรักษาและมีสิทธิขนส่ง
ปิโตรเลียม เพื่อทาการจัดจาหน่ายตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
การเก็บรักษาและการขนส่ง ปิโตรเลียมให้เป็นไปตามข้อกาหนดในสัมปทาน สัญ ญาการแบ่งปัน
ผลผลิตกับรัฐ และสัญญาการจ้างผลิตปิโตรเลียม
มาตรา ๙๑ ในกรณีจาเป็นเพื่อป้องกันอันตรายเป็นการด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ประกอบ
กิจการปิโตรเลียมซึ่งรับสัมปทานหรือสัญญาตามพระราชบัญ ญัตินี้ มีอานาจผ่านหรือเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ของ
บุค คลใดเพื่ อ ตรวจ ซ่ อ มแซม หรื อ แก้ ไขท่ อ ส่ง ปิ โ ตรเลี ย มในเวลาใดๆ ได้ แต่ ต้ อ งแจ้ ง ให้เ จ้ า ของหรื อผู้ มี สิ ท ธิ
ครอบครองที่ดินหรือสถานที่นั้นทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
ถ้าการผ่านหรือเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย เจ้าของผู้มี
สิทธิครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอื่นใดในที่ดินหรือสถานที่นั้นมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ ผู้รับ
สิทธิ ประกอบกิจ การปิโ ตรเลีย มจากรัฐ และถ้ าไม่ สามารถตกลงกันถึ ง จ านวนค่า เสี ยหายได้ ให้ฟ้อ งคดีต่อ ศาล
ปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
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หมวด ๔
การขายและจาหน่ายปิโตรเลียม
__________
มาตรา ๙๒ ภายใต้บังคับหมวดนี้ การขายและจาหน่ายปิโตรเลียมที่เกิดจากการจัดหาภายใน
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมที่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมผู้รับสิทธิประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมจากรัฐผลิตได้รับจากการได้รับสัมปทาน หรือที่ผลิตได้จากการแบ่งปันผลผลิตจากรัฐในส่วนที่เป็นของผู้
ประกอบกิจการปิโตรเลียม ผู้ได้รับสัญญาการแบ่งปันผลผลิตจากรัฐ หรือปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากการจ้างเอกชนให้
ผลิตปิโตรเลียมที่ผู้ประกอบกิ จการปิโตรเลียมได้รับเป็นค่าจ้าง ให้จาหน่ายให้แก่ บรรษัทในราคาและปริมาณที่
คณะกรรมการกาหนดโดยคานึงถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ณ แหล่ง ผลิต ประกอบค่าบริหารจัดการที่เป็นสากล
และปริมาณการใช้ปิโตรเลียมภายในราชอาณาจักร
การจาหน่ายปิโตรเลียมที่เหลือและผลิตได้เกินจานวนจากการจาหน่ายแก่ บรรษัทตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมมีสิทธิขายและจาหน่ายได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่มีความจาเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือเพื่อให้มีปิโตรเลียม
เพียงพอกั บความต้ อ งการใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ คณะรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจ
ประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมที่ผู้ได้รับสัญญาการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัตินี้ ได้รับในส่วนของตน
ตามที่เหลือจากการจาหน่ายให้ บรรษัท ตามมาตรา ๙๒ ทั้งหมด หรือบางส่วนออกนอกราชอาณาจักร หรือห้าม
ส่งไป ณ ที่ใดเป็นการชั่วคราวได้
การประกาศตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๔ การประกอบกิจการปิโตรเลียมในธุรกิจค้าและจาหน่ายปลีกให้แก่สถานีบริการน้ามัน
หรือก๊าซธรรมชาติ ให้คณะกรรมการกาหนดราคาค่าการตลาดหรือค่าใช้จ่ายในการประกอบการตามสภาพข อง
ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในประเทศและเป็นไปตามกลไกการค้าเสรี
มาตรา ๙๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมซึ่งมีอานาจเหนือตลาดกระทาการในลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดหรื อ รัก ษาระดับ ราคาซื้ อหรื อขายน้ ามัน เชื้อ เพลิ ง หรือ ก๊ าซหรือ ค่ าการตลาดหรื อ
ค่าบริการเกี่ยวกับน้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซอย่างไม่เป็นธรรม
(๒) กาหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นการบังคับโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างไม่เป็นธรรม ให้ผู้
ประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็นลูกค้าของตนต้องจากัดการบริการ การผลิต การซื้อ หรือการจาหน่าย น้ามันเชื้อเพลิงหรือ
ก๊าซหรือต้องจากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายน้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ การได้รับหรือให้บริการ หรือในการจัดหา
สินเชื่อจากผู้ประกอบธุรกิจอื่น
(๓) ระงับ ลด หรือจากัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจาหน่าย การส่งมอบ การนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทาลายหรือทาให้เสียหายซึ่ง ปิโตรเลียม น้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซเพื่อลด
ปริมาณให้ต่ากว่าความต้องการของตลาด
(๔) แทรกแซงการประกอบกิจการปิโตรเลียม หรือธุรกิจน้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซของผู้อื่นโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
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มาตรา ๙๖ ห้า มมิ ให้ ผู้ป ระกอบกิ จการปิโ ตรเลีย มกระทาการรวมธุร กิจ การประกอบกิ จการ
ปิโตรเลียมหรือการค้าหรือจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมใน
การแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
การประกาศกาหนดของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุว่าให้บังคับแก่การรวมธุรกิจที่มีผลให้
มีส่วนแบ่งตลาด ยอดเงินขาย จานวนทุน จานวนหุ้น หรือจานวนสินทรัพย์ไม่น้อยกว่าจานวนเท่าใด
การรวมธุรกิจการประกอบกิจการปิโตรเลียมหรือการค้าหรือจาหน่ายน้ามันและเชื้อเพลิงตามวรรค
หนึ่งให้หมายความรวมถึง
(๑) การที่ผู้ผลิตรวมกับผู้ผลิต ผู้จาหน่ายรวมกับผู้จาหน่าย ผู้ผลิตรวมกับผู้จาหน่าย หรือผู้บริการ
รวมกับผู้บริการ อันจะมีผลให้สถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และธุรกิจหนึ่งสิ้นสุดลงหรือเกิดเป็นธุรกิจใหม่ขึ้น
(๒) การเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ
การอานวยการ หรือการจัดการ
(๓) การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ การ
อานวยการ หรือการจัดการ
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคาขอต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๙๗ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกั บผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระทาการใดๆ อันเป็นการ
ผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจากัดการแข่งขันในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่ง หรือบริการใดบริการหนึ่งในลักษณะ
ทาความตกลงร่วมกันเพื่อเข้าครอบครองตลาดหรือควบคุมตลาด หรือกาหนดปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้
ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะผลิต ซื้อ จาหน่าย หรือบริการ เพื่อจากัดปริมาณให้ต่ากว่าความต้องการของตลาด หรือ
กาหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจาหน่ายสินค้าหรือการบริการ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นแบบเดียวกัน
หรือตามที่ตกลงกัน
มาตรา ๙๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมกระทาการใด ๆ อันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่าง
เป็นธรรม และมีผลเป็นการทาลาย ทาให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจากัดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบ
กิจการปิโตรเลียมอื่น หรือเพื่อมิให้ผู้อื่นประกอบธุรกิจกิจการปิโตรเลียม หรือต้องล้มเลิกการประกอบธุรกิจกิจการ
ปิโตรเลียม
มาตรา ๙๙ ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งเป็นหนัง สือให้ผู้ประกอบธุรกิจ กิจการปิโตรเลียมซึ่ง มี
อานาจเหนือตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดเกินกว่าจานวนที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ระงับ หยุด หรือเปลี่ยนแปลง
มีส่วนแบ่งตลาด ในการนี้คณะกรรมการอาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการปฏิบัติไว้ด้วยก็
ได้
มาตรา ๑๐๐ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้เป็นไปตามหลักการที่
กาหนดในมาตรา ๑๖ ให้อานาจของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าและอานาจของสานักงานคณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอานาจของคณะกรรมการและกรม
ธุรกิจพลังงาน และให้มีอานาจดาเนินงานปฏิบัติการและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขั น
ทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒
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หมวด ๕
ค่าภาคหลวง
__________
มาตรา ๑๐๑ ให้ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐต้องเสียค่าภาคหลวงสาหรับปิโตรเลียม
ที่ขายหรือจาหน่าย ตามอัตราที่คณะกรรมการกาหนดในหมวดนี้หรือตามที่ผู้นั้นได้ยื่นข้อเสนอสาหรับการประมูล
เพื่อให้ได้สิทธิตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
การเผาก๊ า ซธรรมชาติ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งเผาทิ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี จ านวนและปริ ม าณไม่ เ กิ น ที่
คณะกรรมการกาหนด สาหรับในส่วนที่เกินกว่าที่กาหนดให้คิดเป็นส่วนที่ถูกกาหนดให้เป็นค่าความสูญเสียจากมูลค่า
ผลผลิตที่รัฐสูญเสียไปตามราคาตลาด และให้คานวณเป็นส่วนหนึ่ง ของค่าภาคหลวงจากผู้รับสัมปทานหรือผู้รับ
สัญญาในระบบแบ่งปันผลผลิต
มาตรา ๑๐๒ ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็นปริ มาณปิโตรเลียมตามสัดส่วนของผลผลิต
ปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้ในแต่ละแปลงสารวจ
มาตรา ๑๐๓ การคานวณผลผลิตปิโตรเลียมเป็นค่าภาคหลวง ให้ผู้รับสัมปทานแจ้งจานวนที่ผลิต
ได้ในแต่และวันให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อใช้เป็นการคานวณการจ่ายผลผลิตปิโตรเลียมที่ต้องชาระเป็นราย
เดือน ให้ชาระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาและตามวิธีการที่ และสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนดพร้อมกับยื่น
แบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยแสดงรายการครบถ้วนตามแบบนั้นและยื่น
เอกสารประกอบตามที่คณะกรรมการกาหนดด้วย
มาตรา ๑๐๔ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจประเมินผลผลิตปิโตรเลียมที่
เป็นค่าภาคหลวงและปริมาณปิโตรเลียมเพิ่มตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ
(๑) ผู้รับสัมปทานมิได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงภายในเวลาที่กาหนด
(๒) ผู้รั บสัมปทานยื่นแบบแสดงรายการเสี ยค่าภาคหลวงไว้ไ ม่ถูกต้ องหรือมี ข้ อผิดพลาดทาให้
จานวนค่าภาคหลวงที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป
(๓) ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของอธิบดีหรือของคณะกรรมการหรือไม่ตอบคาถาม
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตรวจสอบค่าภาคหลวงโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานในการ
คานวณผลผลิตปิโตรเลียมเป็นค่าภาคหลวง
มาตรา ๑๐๕ เพื่ อประโยชน์ใ นการด าเนิ นการตามมาตรา ๑๐๔ ให้ค ณะกรรมการมี อานาจ
กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทารายการลงในแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงที่เห็นว่าถูกต้องเมื่อมิได้มีการยื่นแบบ
แสดงรายการเสียค่าภาคหลวง
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมรายการในแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงหรือในเอกสารที่ยื่นประกอบแบบ
แสดงรายการเสียค่าภาคหลวงเพื่อให้ถูกต้อง
เมื่อได้ดาเนินการแล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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มาตรา ๑๐๖ ให้การดาเนินการตามมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา ๑๐๕ อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่อธิบดีมอบหมายมีอานาจ
(๑) ออกหนังสื อเรียกผู้รับสิทธิ ประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐหรือบุคคลซึ่ง เกี่ยวข้องมาให้
ถ้อยคา
(๒) ออกคาสั่งให้ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องตอบคาถามเป็น
หนังสือส่งบัญชี หลักฐาน รายงาน หรือเอกสารอื่นอันควรแก่กรณีมาตรวจสอบไต่สวน
ทั้งนี้ ต้องให้เวลาแก่ผู้รับหนังสือหรือคาสั่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือหรือคาสั่งนั้น
มาตรา ๑๐๗ เมื่ออธิบดีได้ประเมินค่าภาคหลวงแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อ
คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แจ้งผลการประเมินเป็นหนังสือไปยังผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐพร้อม
กับกาหนดเวลาให้ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐชาระค่าภาคหลวงตามที่ประเมิ นภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินของอธิบดี
ถ้าผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐไม่พอใจในผลการประเมินตามวรรคหนึ่งของอธิบดี
ให้ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐมีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้กาหนดค่าภาคหลวงใหม่ได้ แต่ต้อง
ฟ้องขอภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน
มาตรา ๑๐๘ ถ้าผู้รับสัมปทานมิได้ชาระค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด
ตามมาตรา ๑๐๗ หรื อ ช าระค่ า ภาคหลวงเป็ น ปิ โ ตรเลี ย มขาดจากจ านวนที่ ต้ อ งเสี ย ผู้ รั บ สั ม ปทานต้ อ งช าระ
ค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมจนครบจานวน และให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนหรือเศษของเดือนของมูลค่า
ปิโตรเลียมที่ต้องชาระเป็นค่าภาคหลวงหรือที่ชาระขาด แล้วแต่กรณี
การคานวณมูลค่าของปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งให้ถือราคาตลาดในเวลาที่ต้องเสียค่าภาคหลวง
หมวด ๖
กองทุนอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียม
___________
มาตรา ๑๐๙ ให้จัดตั้งกองทุนอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมขึ้นในบรรษัทเพื่อช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณะในรูปแบบสวัสดิการต่างๆ ที่จัดให้แก่ประชาชน ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดิน
(๓) เงินปันส่วนจากกาไรของบรรษัท
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
(๕) ดอกผลหรือรายได้อื่น
(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
เงินปันส่วนกาไรตาม (๓) ให้มีสัดส่วนจากกาไรไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของผลกาไรสุทธิในการ
ประกอบการของบรรษัท
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การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๔) ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่กาหนดทิศทางการดาเนินการ
ของคณะกรรมการหรือบรรษัท หรือนโยบายการบริหารปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องมิใช่เป็นการรับ
เงินหรือทรัพย์สินจากต่างประเท
ศหรือองค์การระหว่างประเทศ
มาตรา ๑๑๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าที่บริหารกองทุน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการบริ ห ารบรรษั ท ปลั ดกระทรวงพัฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญทางการเงินการบัญชีสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหนึ่งคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุขหน และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้นาความในมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับแก่กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิด้วย โดยอนุโลม
การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามมาตรา ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๑๑ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้กระทาได้หรือคานึงถึงกิจกรรมที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) การให้เงินสนับสนุนทางการศึกษา และกิจกรรมการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึงแก่เด็ก เยาวชน คนยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส เพื่อการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
(๒) การจัดระบบสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐให้
คนยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส เพิ่มเติม เฉพาะในส่วนที่ไม่สามารถได้รับจากระบบสาธารณสุขของรัฐ
(๓) กิจกรรมที่มีลักษณะการดาเนินงานที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ประชาชน
(๔) กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน หรือองค์กรภาคประชา
สังคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รักษา อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๕) กิจกรรมเพื่อการบาบัดหรือการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการ
พลังงาน
(๖) กิจกรรมอื่นที่อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของพระราชบัญ ญัตินี้ตามที่คณะกรรมการกองทุน
เห็นสมควร
มาตรา ๑๑๒ เงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐๙ ให้ส่ง เข้ากองทุน โดยไม่ต้องนาส่ง คลัง เป็น
รายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนได้มาตามมาตรา ๑๐๙ โดยมีผู้มอบให้หรือได้มาโดย
การซื้อด้วยเงินรายได้ของกองทุน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุน
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มาตรา ๑๑๔ ทรัพย์สินของกองทุนไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และบุคคลใดจะยกอายุ
ความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของกองทุนมิได้
มาตรา ๑๑๕ การจัดทาบัญชีเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน การสอบบัญชี การ
จัดทางบการเงินและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีสาหรับกองทุน
มาตรา ๑๑๖ ให้จัดทารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ และ
คณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี เมื่อนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วจึง
นาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
__________
มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
สองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งห้าแสน
บาทถึงห้าล้านบาท
มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดรู้ว่าตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้ องห้ามการเป็นกรรมการตามมาตรา ๒๗
หรือกรรมการบรรษัท หรือกรรมการบริหารบรรษัท หรือกรรมการผู้จัดการ แต่เข้ารับการเสนอชื่อหรือยินยอมให้ตน
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กรรมการบรรษัท กรรมการบริหารบรรษัท หรือกรรมการ
ผู้จัดการ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีแต่ไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทแต่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดผลิตปิโตรเลียมโดยมิได้รับสิทธิ จัดหาปิโตรเลียมจากรัฐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๑๒๑ ผู้รับสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมจากรัฐผู้ใดไม่ยื่นแผนการผลิตปิโตรเลียมตามที่
กาหนดในมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง
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มาตรา ๑๒๒ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ นา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือกระทาการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการแจ้งข้อมูลตามมาตรา ๖๕
หรือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการแจ้งข้อมูลแสดงว่าได้พบหลุมปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ หรือการ
เสียค่าภาคหลวงหรือผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สามแสน
บาทถึงห้าแสนบาท
มาตรา ๑๒๓ บรรดาปิโตรเลียม เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคล
ได้มา ได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้
ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ และมาตรา ๑๓๐ ให้บรรดาสัมปทานหรือ
สิท ธิข องผู้ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตหรือ สั มปทานให้ส ารวจหรื อ ผลิ ตปิ โ ตรเลีย ม และการด าเนิ น การตามพระราชบัญ ญั ติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ยังคงอยู่ในอายุของสัมปทาน ให้ยังคงใช้ได้อยู่ต่อไปจนกว่าจะครบ
กาหนดอายุของสัมปทาน
ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ได้รับสิทธิสารวจและผลิตใน
พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นที่ยังมิไ ด้มีการตกลงขนาดของพื้นที่และสัดส่วนในการ
แสวงหาผลประโยชน์ของประเทศร่วมกันจนเป็นที่ยุติก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือเป็นผู้โอนสิทธิหรือ
รั บ โอนสิ ท ธิ ส ารวจและผลิ ต ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว หากมี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ สิ ท ธิ ใ นการจั ด หาปิ โ ตรเลี ย มตาม
พระราชบัญญัตินี้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘๒ และต้องจัดหรือจัดให้มีการยกเลิกสัญญาสัมปทานตามวรรคหนึ่ง
เมื่อได้ยกเลิกสัญญาสัมปทานดังกล่าวแล้วให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิในการจัดหาปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๕ ในวาระเริ่ ม แรกที่ ยั ง ไม่ มี บ รรษั ท ให้ ก รมธนารั ก ษ์ ท าหน้ า ที่ บรรษั ท และให้ มี
คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม ทาหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทและคณะกรรมการบริหารบรรษัทเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการจัดตั้งบรรษัท คณะกรรมการบรรษัท และคณะกรรมการบริหารบรรษัทตามพระราชบัญญัติ
นี้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม” ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานผู้แทนกรมพลังงานทหาร ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้แทนสภาทนายความ ผู้แทน
สภาวิศวกร ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมาธิการ
วิส ามั ญ พิจ ารณาศึ ก ษาการบัง คับ ใช้พ ระราชบั ญ ญั ติปิ โ ตรเลีย ม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญ ญั ติภ าษี เ งิน ได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ผู้แทนสหพันธ์องค์กรเพื่อผู้บริโภค
ผู้แ ทนเครื อข่ า ยประชาชนต่ อ ต้า นคอรัป ชั่น (คปต.) ผู้แ ทนมู ลนิ ธิ สุข ภาวะ ผู้แ ทนมู ลนิ ธิ สืบ นาคะเสถี ยร และ
ผู้ทรงคุณวุ ฒิที่คณะรั ก ษาความสงบเรียบร้อยแห่ง ชาติ แต่ง ตั้ ง จากผู้มีค วามรู้ความสามารถด้า นกฎหมาย ด้า น
พลังงาน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน
ห้าคน
ให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ทาหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บรรษัทตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการจัดตั้งบรรษัทและดาเนินการสรรหาและแต่ง ตั้ง กรรมการผู้จัดการบรรษัทตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให้นาความในมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๒๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมดาเนินการ
จั ด ให้ มี ก ารประมวลผลข้ อ มู ล การส ารวจปิ โ ตรเลี ย มทั่ ว ราชอาณาจั ก รเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การตาม
พระราชบัญ ญัตินี้ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการจัดหาปิโตรเลียมให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อจั ดให้มีการ
สารวจปิโตรเลียมเพิ่มเติมตามวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
ต้นทุนในการสารวจและประมวลผลตามมาตรานี้ ให้รวมเป็นต้นทุนในแปลงปิโตรเลียมนั้นในส่วนที่รัฐ
ได้ใช้ไปเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาทรัพยากรปิโตรเลียม และให้นาไปรวมเป็นมูลค่าของปิโตรเลียมเพิ่มเติมจากที่
รัฐจะได้รับจากผลผลิตในแปลงผลิตปิโตรเลียมนั้นเมื่อได้ทาการผลิตปิโตรเลียมแล้ว
หลักเกณฑ์และวิธีการคิดมูลค่าของปิโตรเลียมเพิ่มเติมทีรัฐจะได้รับตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมกาหนด
มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมตามมาตรา ๑๒๕ ดาเนินการให้มีการ
จัดหาผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงสารวจหมายเลขบี ๑๐ หมายเลขบี ๑๑ หมายเลขบี ๑๒ และหมายเลขบี
๑๓ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและข้างเคียง ก่อนที่จะครบกาหนดอายุสัมปทานลงในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๕ และแปลงสารวจหมายเลขบี ๑๕ หมายเลขบี ๑๖ และหมายเลขบี ๑๗ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช และ
ข้างเคียงก่อนที่ครบกาหนดอายุสัมปทานจะหมดอายุลงในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันที่ ๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งในแปลงสารวจ หมายเลข จี ๓/๕๗ หมายเลข จี ๔/๕๗ หมายเลข จี ๕/๕๗เอ หมายเลข จี ๕/
๕๗บี และหมายเลข จี ๖/๕๗ โดยดาเนินการเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ภายในสามเดือนนับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้ บั ง คั บ และให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารให้ เ อกชนเข้ า ท าสั ญ ญาการแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มกั บ รั ฐ ตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ โดยมีหลักเกณฑ์พื้นฐานดังนี้
(๑) กาหนดให้มีการประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐโดยดาเนินการเป็นรายแปลง
(๒) ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมทั้ง หมดที่คาดว่าจะเข้าประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐต้องมี
จานวนผู้เข้าประกวดเกินกว่าสี่ส่วนต่อจานวนแปลงการผลิตปิโตรเลียมสามส่วน
(๓) ในการเข้าประกวดผลตอบแทนตามในแต่ละแปลงการผลิตปิโตรเลียม ต้องมีผู้แข่งขันในการ
เสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐมากกว่าห้ารายขึ้นไป โดยให้ผู้ที่เสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐสูง สุดเป็นผู้ได้รับสัญ ญาใน
ระบบแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐ
(๔) ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันตาม(๒)หรือ(๓) มีจานวนน้อยกว่าที่กาหนดใน(๒) ให้คณะกรรมการ
บริหารกิจการปิโตรเลียมยกเลิกการประกวดการให้ผลตอบแทนแก่รัฐ และให้ประกาศให้มีการประกวดการให้
ผลตอบแทนแก่รัฐใหม่ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยกเลิกกี่ประกวดให้ผลตอบแทนแก่รัฐ
ให้คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมจัดทาข้อกาหนดในการประกวดผลตอบแทนแก่รั ฐ
สาหรับการแบ่งปันผลผลิตกับรัฐในแปลงการจัดหาปิโตรเลียมตามมาตรานี้ และให้นาความในมาตรา ๘๓ มาใช้
บังคับแก่การจัดทาข้อกาหนดตามมาตรานี้โดยอนุโลม และให้ใช้ตารางแสดงส่วนแบ่งขั้นต่าของระบบแบ่งปั นผลิต
เพื่อใช้ในการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐ หมายเลข ๒ และหมายเลข ๓ แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ มาใช้กับการ
กาหนดอัตราส่วนของประเภทปิโตรเลียมแทนตารางแสดงส่วนแบ่งขั้นต่าของระบบแบ่งปันผลผลิตเพื่อใช้ในการ
ประกวดผลตอบแทนแก่รัฐ หมายเลข ๑ แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ ตามที่กาหนดให้ใช้ในมาตรา ๘๓ (๓) ที่นามาใช้
บังคับโดยอนุโลม
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐสาหรับการแบ่งปันผลผลิตตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมกาหนด
มาตรา ๑๒๘ ผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคาตามมาตรา ๑๒๗ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘๒
ส่วนผู้รับสัมปทานในการสารวจและผลิตปิโตรเลียมหมายเลข ๑/๒๕๑๕/๗ และหมายเลข ๒/๒๕๑๕/๖ ในแปลง
สารวจหมายเลขบี ๑๐ หมายเลขบี ๑๑ หมายเลขบี ๑๒ และหมายเลขบี ๑๓ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและ
ข้างเคียง และในการสารวจและผลิตหมายเลข ๓/๒๕๑๕/๗ และหมายเลข ๕/๒๕๑๕/๙ ในแปลงสารวจหมายเลขบี
๑๕ หมายเลขบี ๑๖ และหมายเลขบี ๑๗ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ต้องดาเนินการตามมาตรา ๑๒๓ ก่อนจึงจะ
มีสิทธิเข้าแข่งขันราคาได้
มาตรา ๑๒๙ ผู้เข้าแข่งขันราคาซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานในการสารวจและผลิตปิโตรเลียมหมายเลข
๑/๒๕๑๕/๗ และหมายเลข ๒/๒๕๑๕/๖ ในแปลงสารวจหมายเลขบี ๑๐ หมายเลขบี ๑๑ หมายเลขบี ๑๒ และ
หมายเลขบี ๑๓ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและข้างเคียง ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
และอายุของการให้สัมปทานในการสารวจและผลิตหมายเลข ๓/๒๕๑๕/๗ และหมายเลข ๕/๒๕๑๕/๙ ในแปลง
สารวจหมายเลขบี ๑๕ หมายเลขบี ๑๖ และหมายเลขบี ๑๗ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามลาดับ หากจะเข้าแข่งขันราคาตามมาตรา ๑๒๘
ต้องยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการแก้ไขสัญญาสัมปทานเดิมให้แล้วเสร็จก่อนยื่ นข้อเสนอแข่งขันราคา
ตามมาตรา ๑๒๘ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียมกาหนด โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาในหลักการสาคัญดังนี้
(๑) ผู้รับสัมปทานต้องให้หลักประกันในการยอมรับที่ว่าจะจัดให้บรรดาทรัพย์สินและอุปกรณ์
ทั้ง หลายที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับสัมปทาน ปราศจากการครอบครองหรือการรอนสิทธิ
อย่างหนึ่งอย่างใดเหนือทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ทั้งหลายนั้น และเมื่อสัมปทานนั้ นหมดอายุจะโอนกรรมสิทธิ์ในบรรดา
ทรัพย์สินและอุปกรณ์ทั้งหลายนั้นให้แก่รัฐในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน เมื่อสัมปทานดังกล่าวสิ้นอายุลง และ
(๒) ผู้รับสัมปทานยอมรับในการแสดงข้อมูลถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพิ่มในแปลงการผลิตตาม
สัมปทานดัง กล่าวและแนวโน้มของการมีศักยภาพในการผลิตเชิง พาณิชย์ให้แก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา หาก
ข้อมูลแสดงความคุ้มค่าดังกล่าวไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเพิ่ม ผู้รับสัมปทานจะส่งมอบแปลงสัมปทานคืนแก่รัฐทันที หาก
ข้อมูลแสดงความคุ้มค่าที่จะลงทุนเพิ่ม ให้กรรมสิทธิ์ของปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นจากการผลิตในแปลงการผลิ ตตาม
สัมปทานนั้นเป็น ของรัฐ โดยรัฐ ยินยอมให้ผู้รับ สัมปทานได้รับค่ าตอบแทนจากรัฐ เพื่อ ต้นทุนของเงิน ทุนที่ผู้รั บ
สัมปทานออกแทนรัฐในช่วงของเวลาที่เหลืออยู่นับแต่วันที่แก้ไขสัญญาสัมปทาน โดยค่าตอบแทนที่รัฐยินยอมแบ่งให้
คานวณจากผลผลิตปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากแปลงสัมปทานนั้นในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละสี่สิบของผลผลิตที่ผลิตได้
จากแปลงการผลิตตามสัมปทานนั้น
ผู้รับสัมปทานการสารวจและผลิตเดิมที่ได้โอนสิทธิสัมปทานการสารวจและผลิตตามวรรคหนึ่งไป
จะเข้าเป็นผู้แข่งขันราคาในการประกวดราคาในการจัดหาปิโตรเลียมด้ว ยการแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๒๘
ได้ เมื่อผู้รับโอนสิทธิจากตนได้ดาเนินการตามวรรคสองแล้ว
๓๘
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ผู้รับสัมปทานที่ยอมรับการแก้ไขสัญญาสัมปทานในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้มี
สิทธิเป็นผู้เข้าแข่งขันราคาในการประกวดราคาในการจัดหาปิโตรเลียมด้วยการแบ่ง ปันผลประโยชน์ตามมาตรา
๑๒๘
มาตรา ๑๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารกิจการปิโตรเลียม คัดเลือกผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม
ที่เข้าประกวดราคาตามมาตรา ๑๒๘ ได้แล้ว ให้ดาเนินการเข้าทาสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมกับรัฐทันที และ
เมื่อจัดตั้งบรรษัทแล้วให้กรมธนารักษ์โอนสิทธิ ผลประโยชน์ ทรัพย์สิน และดอกผลตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับรัฐ
ให้แก่บรรษัท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่จัดตั้งบรรษัทให้ถือว่าการทาสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่กรมธนารักษ์
ได้จัดทาขึ้นตามวรรคหนึ่ง เป็นสัญญาที่บรรษัทได้จัดทาขึ้น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี

๓๙
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ตารางหมายเลข ๑
ตารางแสดงส่วนแบ่งขั้นต่าของระบบแบ่งปันผลผลิต
เพื่อใช้ในการประกวดผลตอบแทนแก่รัฐ
ตารางที่ ๑.๑ แสดงส่วนแบ่งขั้นต่าในระบบแบ่งปันผลผลิตน้ามันดิบในภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต้
แหล่งผลิต

ประเภท

บนบก
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

น้ามันดิบ

จานวนผลิต
(พันบาร์เรลต่อวัน)
< ๑๐
< ๒๐
< ๕๐
< ๑๐๐
> ๑๐๐

ส่วนแบ่งผลผลิตรวม*
รัฐ
ผู้รับสัญญา
๔๕.๐
๕๕.๐
๕๐.๐
๕๐.๐
๕๕.๐
๔๕.๐
๖๐.๐
๔๐.๐
๖๕.๐
๓๕.๐
* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม

ตารางที่ ๑.๒ แสดงส่วนแบ่งขั้นต่าในระบบแบ่งปันผลผลิตก๊าซธรรมชาติในภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้
แหล่งผลิต
บนบก
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

ประเภท

ก๊าซธรรมชาติ

จานวนผลิต
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)

< ๖๐
< ๑๒๐
< ๓๐๐
< ๖๐๐
< ๙๐๐
> ๙๐๐

ส่วนแบ่งผลผลิตรวม*
รัฐ
ผู้รับสัญญา
๔๕.๐
๕๕.๐
๔๗.๕
๕๒.๕
๕๐.๐
๕๐.๐
๕๕.๐
๔๕.๐
๖๐.๐
๔๐.๐
๖๕.๐
๓๕.๐
* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม

๔๐
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ตารางที่ ๑.๓ แสดงส่วนแบ่งขั้นต่าในระบบแบ่งปันผลผลิตน้ามันดิบในภาคอีสาน
แหล่งผลิต
บนบก
ภาคอีสาน

ประเภท

น้ามันดิบ

จานวนผลิต
(พันบาร์เรลต่อวัน)

< ๑๐
< ๒๐
< ๕๐
< ๑๐๐
> ๑๐๐

ส่วนแบ่งผลผลิตรวม*
รัฐ
ผู้รับสัญญา
๔๐.๐
๖๐.๐
๔๕.๐
๕๕.๐
๕๐.๐
๕๐.๐
๕๕.๐
๔๕.๐
๖๐.๐
๔๐.๐
* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม

ตารางที่ ๑.๔ แสดงส่วนแบ่งขั้นต่าในระบบแบ่งปันผลผลิตก๊าซธรรมชาติในภาคอีสาน
แหล่งผลิต

บนบก
ภาคอีสาน

ประเภท

ก๊าซธรรมชาติ

จานวนผลิต
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)

< ๖๐
< ๑๒๐
< ๓๐๐
< ๖๐๐
< ๙๐๐
> ๙๐๐

ส่วนแบ่งผลผลิตรวม*
รัฐ
ผู้รับสัญญา
๔๐.๐
๖๐.๐
๔๒.๕
๕๗.๕
๔๕.๐
๕๕.๐
๕๐.๐
๕๐.๐
๕๕.๐
๔๕.๐
๖๐.๐
๔๐.๐
* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม

๔๑
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ตารางที่ ๑.๕ แสดงส่วนแบ่งขั้นต่าในระบบแบ่งปันผลผลิตน้ามันดิบในอ่าวไทย/
อันดามันน้าตื้น
แหล่งผลิต

ประเภท

อ่าวไทย/
อันดามันน้าตื้น

น้ามันดิบ

จานวนผลิต
(พันบาร์เรลต่อวัน)
< ๒๕
< ๕๐
< ๑๐๐
> ๑๐๐

ส่วนแบ่งผลผลิตรวม*
รัฐ
ผู้รับสัญญา
๔๐.๐
๖๐.๐
๔๕.๐
๕๕.๐
๕๐.๐
๕๐.๐
๕๕.๐
๔๕.๐
* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม

ตารางที่ ๑.๖ แสดงส่วนแบ่งขั้นต่าในระบบแบ่งปันผลผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย/
อันดามันน้าตื้น
แหล่งผลิต
อ่าวไทย/
อันดามันน้าตื้น

ประเภท
ก๊าซธรรมชาติ

จานวนผลิต
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)

< ๓๐๐
< ๖๐๐
< ๙๐๐
> ๙๐๐

ส่วนแบ่งผลผลิตรวม*
รัฐ
ผู้รับสัญญา
๔๐.๐
๖๐.๐
๔๕.๐
๕๕.๐
๕๐.๐
๕๐.๐
๕๕.๐
๔๕.๐
* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม

๔๒
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ตารางที่ ๑.๗ แสดงส่วนแบ่งขั้นต่าในระบบแบ่งปันผลผลิตน้ามันดิบในอันดามันน้าลึก
แหล่งผลิต

ประเภท

อันดามันน้าลึก

น้ามันดิบ

จานวนผลิต
(พันบาร์เรลต่อวัน)
< ๒๕
< ๕๐
< ๑๐๐
> ๑๐๐

ส่วนแบ่งผลผลิตรวม*
รัฐ
ผู้รับสัญญา
๓๕.๐
๖๕.๐
๔๐.๐
๖๐.๐
๔๕.๐
๕๕.๐
๕๐.๐
๕๐.๐
* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม

ตารางที่ ๑.๘ แสดงส่วนแบ่งขั้นต่าในระบบแบ่งปันผลผลิตก๊าซธรรมชาติในอันดามันน้าลึก
แหล่งผลิต

ประเภท

อันดามันน้าลึก ก๊าซธรรมชาติ

จานวนผลิต
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)

< ๓๐๐
< ๖๐๐
< ๙๐๐
> ๙๐๐

ส่วนแบ่งผลผลิตรวม*
รัฐ
ผู้รับสัญญา
๓๕.๐
๖๕.๐
๔๐.๐
๖๐.๐
๔๕.๐
๕๕.๐
๕๐.๐
๕๐.๐
* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม

๔๓
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ตารางหมายเลข ๒
ตารางแสดงส่วนแบ่งขั้นต่าของระบบแบ่งปันผลผลิตในแปลงปิโตรเลียม
ที่มีศักยภาพในอ่าวไทย ๕ แปลง ได้แก่ แปลง จี๓/๕๗, แปลง จี๔/๕๗,
แปลง จี๕/๕๗เอ, แปลง จี๕/๕๗บี และแปลง จี๖/๕๗
ตารางที่ ๒.๑ แสดงส่วนแบ่งของระบบแบ่งปันผลผลิตน้ามันดิบในแปลงปิโตรเลียมที่มี
ศักยภาพในอ่าวไทย ๕ แปลง
แหล่งผลิต
แปลงจี๓/๕๗,
แปลงจี๔/๕๗, แปลงจี
๕/๕๗เอ, แปลงจี๕/๕๗
บี และแปลงจี๖/๕๗

ประเภท

ส่วนแบ่งผลผลิตรวมขั้นต่า*
รัฐ
ผู้รับสัญญา
๕๐.๐
๕๐.๐
๕๕.๐
๔๕.๐
๖๐.๐
๔๐.๐
๖๕.๐
๓๕.๐

จานวนผลิต
(พันบาร์เรลต่อวัน)

< ๒๕
< ๕๐
< ๑๐๐
> ๑๐๐

น้ามันดิบ

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม

ตารางที่ ๒.๒ แสดงส่วนแบ่งของระบบแบ่งปันผลผลิตก๊าซธรรมชาติในแปลงปิโตรเลียมที่
มีศักยภาพในอ่าวไทย ๕ แปลง
แหล่งผลิต

ประเภท

จานวนผลิต
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)

แปลงจี๓/๕๗,
แปลงจี๔/๕๗, แปลงจี
ก๊าซธรรมชาติ
๕/๕๗เอ, แปลงจี๕/๕๗
บี และแปลงจี๖/๕๗

< ๓๐๐
< ๖๐๐
< ๙๐๐
> ๙๐๐

ส่วนแบ่งผลผลิตรวมขั้นต่า*
รัฐ
ผู้รับสัญญา
๕๐.๐
๕๐.๐
๕๕.๐
๔๕.๐
๖๐.๐
๔๐.๐
๖๕.๐
๓๕.๐

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม

๔๔
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ตารางหมายเลข ๓
ตารางแสดงส่วนแบ่งขั้นต่าของระบบแบ่งปันผลผลิตในแหล่งปิโตรเลียม
ที่จะหมดอายุในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ได้แก่ แปลงบี๑๐, แปลงบี๑๑,
แปลงบี๑๒, แปลงบี๑๓, แปลงบี๑๕, แปลงบี๑๖, และ แปลงบี๑๗
ตารางที่ ๓.๑ แสดงส่วนแบ่งของระบบแบ่งปันผลผลิตน้ามันดิบในแหล่งปิโตรเลียมที่จะ
หมดอายุในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
แหล่งผลิต
แปลงบี๑๐, แปลง
บี๑๑, แปลงบี๑๒,
แปลงบี๑๓, แปลง
บี๑๕, แปลงบี๑๖,
และ แปลงบี๑๗

ประเภท

ส่วนแบ่งผลผลิตรวมขั้นต่า*
รัฐ
ผู้รับสัญญา

จานวนผลิต
(พันบาร์เรลต่อวัน)

น้ามันดิบ

< ๒๕

๖๐.๐

๔๐.๐

< ๕๐

๖๕.๐

๓๕.๐

< ๑๐๐

๗๐.๐

๓๐.๐

> ๑๐๐

๗๕.๐

๒๕.๐

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม

ตารางที่ ๓.๒ แสดงส่วนแบ่งของระบบแบ่งปันผลผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งปิโตรเลียมที่
จะหมดอายุในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖
แหล่งผลิต
แปลงบี๑๐, แปลง
บี๑๑, แปลงบี๑๒,
แปลงบี๑๓, แปลง
บี๑๕, แปลงบี๑๖,
และ แปลงบี๑๗

ประเภท

จานวนผลิต
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)

ก๊าซธรรมชาติ

ส่วนแบ่งผลผลิตรวมขั้นต่า*
รัฐ
ผู้รับสัญญา

< ๓๐๐

๖๐.๐

๔๐.๐

< ๖๐๐

๖๕.๐

๓๕.๐

< ๙๐๐

๗๐.๐

๓๐.๐

> ๙๐๐

๗๕.๐

๒๕.๐

* สัดส่วนร้อยละจากปริมาณผลผลิตรวม
๔๕
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ตารางหมายเลข ๔
ตารางแสดงส่วนแบ่งเพิ่มเติมแปรผันตามราคาปิโตรเลียม
ตารางที่ ๔.๑ แสดงส่วนแบ่งเพิ่มเติมแปรผันตามราคาน้ามันดิบตลาดโลก
แหล่งผลิต

ทุกแหล่ง

ประเภท

ราคาขายตลาดโลก
(เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล)

น้ามันดิบ

๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
๑๑๐
๑๒๐

ส่วนแบ่งผลผลิต
เพิ่มเติมให้รัฐ
(ร้อยละของรายได้)

๐
๓.๗๕
๖.๕๐
๘.๕๐
๑๐.๐๐
๑๑.๐๐
๑๑.๗๕
๑๒.๒๕
๑๒.๕๐

๔๖
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ตารางที่ ๔.๒ แสดงส่วนแบ่งเพิ่มเติมแปรผันตามราคาก๊าซธรรมชาติขาย ณ ปากหลุม
แหล่งผลิต

ทุกแหล่ง

ประเภท

ราคาขายปากหลุม
(เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทีย)ู

ก๊าซธรรมชาติ

๓.๐
๓.๕
๔.๐
๔.๕
๕.๐
๕.๕
๖.๐
๖.๕
๗.๐

ส่วนแบ่งผลผลิต
เพิ่มเติมให้รัฐ
(ร้อยละของรายได้)

๐
๓.๐๐
๕.๕๐
๗.๕๐
๙.๐๐
๑๐.๒๕
๑๑.๒๕
๑๒.๐๐
๑๒.๕๐

๔๗
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

