ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
(ฉบับที่...) พ.ศ....

จัดทาและเสนอร่างโดยกระทรวงพลังงาน

ร่ าง พระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม ฉบับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ..................................................
เป็ นปี ที่ ................... ในรั ชกาลปั จจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้ วยปิ โตรเลียม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นโดยคาแนะนาและยินยอมของ...................ดังต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติให้ ใช้ บงั คับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ คาในที่ใดในพระราชบัญญัติปิโตรเลีย ม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ที่ใช้ คาว่า
“สัมปทาน” ให้ ใช้ คาว่า “สัญญาเพื่อสิทธิสารวจและผลิตปิ โตรเลียม” แทน
มาตรา ๔ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ ใช้
ความต่อไปนี ้แทน
“มาตรา ๒๓ ปิ โตรเลียมเป็ นของรัฐ ผู้ใดสารวจหรื อผลิตปิ โตรเลียมในที่ใด ไม่ว่าที่นั ้นเป็ นของตนเอง
หรื อบุคคลอื่น ต้ องได้ รับสัมปทานหรื อได้ รับสัญญาตามความในหมวด ๓ ทวิ การขอสัมปทานให้ เป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในกฎกระทรวงแบบสั ม ปทานให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง”
มาตรา ๕ ให้ เพิ่มความต่อไปนี ้เป็ นหมวด ๓ ทวิ บทบัญญัติสญ
ั ญาแบ่งปั นผลผลิตกับมาตรา ๕๓/๑
มาตรา ๕๓/๒ มาตรา ๕๓/๓ มาตรา ๕๓/๔ และมาตรา ๕๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔
๑

หมวด ๓ ทวิ
สัญญาแบ่ งปั นผลผลิต
______________________
มาตรา ๕๓/๑ ในกรณี ที่คณะรั ฐมนตรี มี มติ ให้ มี การสารวจหรื อผลิตปิ โตรเลีย มไม่ ว่าในที่ ใดใน
รูปแบบของสัญญาแบ่งปั นผลผลิต ให้ กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติกาหนดวิธีการสาหรั บการยื่นข้ อเสนอและตก
ลงทาสัญญา
มาตรา ๕๓/๒ รัฐมนตรี โดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรี มีอานาจลงนามในสัญญาตามมาตรา ๕๓/๑ กับผู้ที่
สมควรได้ รับสิทธิเพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมภายใต้ ระบบสัญญาแบ่งปั นผลผลิต
สัญญาตามวรรคหนึ่ง ก่อนนาเสนอคณะรั ฐมนตรี อนุมัติต้องได้ รับการตรวจจากสานักงานอัยการ
สูงสุด
มาตรา ๕๓/๓ ให้ คณะกรรมการปิ โตรเลียมตามมาตรา ๑๖ มี อานาจหน้ าที่ในการให้ คาปรึ กษา
คาแนะนาและให้ ความเห็นแก่รัฐมนตรี ในเรื่ องการทาสัญญาตามมาตรา ๕๓/๑ ระหว่างรั ฐมนตรี กับผู้ที่
สมควรได้ รับสัญญาแบ่งปั นผลผลิต
มาตรา ๕๓/๔ สัญญาแบ่งปั นผลผลิตต้ องมีข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ด้ วย
(๑) ผู้ไ ด้ รั บสัญ ญาต้ องให้ ชาระค่าภาคหลวงจานวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละสิ บ ของผลผลิ ตรวมของ
ปิ โตรเลียม
(๒) ให้ ผ้ ไู ด้ รับสัญญาใช้ อตั ราร้ อยละห้ าสิบของผลผลิตรวมของปิ โตรเลียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
หักค่าใช้ จา่ ยสาหรับการประกอบกิจการปิ โตรเลียม
(๓) ให้ ถือว่าส่วนที่เหลือของผลผลิตรวมของปิ โตรเลียมหลังจากการหักตาม (๑) และ (๒) แล้ ว เป็ น
ปิ โตรเลียมส่วนที่เป็ นกาไรและให้ แบ่งแก่ผ้ ไู ด้ รับสัญญาในจานวนไม่เกินกว่าร้ อยละห้ าสิบ
(๔) สัญญาจะมีอายุไม่เกิน ๓๙ ปี
(๕) ให้ บรรดาค่าใช้ จ่ายทัง้ ปวงในการประกอบกิ จการปิ โตรเลี ยมตกเป็ นของผู้ได้ รั บสัญญาและ
ภายใต้ ข้อบังคับของ (๒) ให้ หกั จากผลผลิตได้
(๖) จานวนเงินขั ้นต่าที่ผ้ ไู ด้ รับสัญญาต้ องใช้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยในการประกอบกิจการปิ โตรเลียมตาม
สัญญาในฐานะข้ อผูกพันขั ้นต่า ตามที่ตกลงกัน
๒

(๗) ผู้ได้ รับสัญญาต้ องชาระเงินบารุ งการวิจยั ให้ กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติในอัตราร้ อยละศูนย์จดุ ห้ า
ของจานวนรวมแห่งส่วนของผลผลิตรวมที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการหักค่าใช้ จา่ ยตาม (๒) และส่วนแบ่งของ
ปิ โตรเลียมส่วนที่เป็ นกาไรของผู้ได้ รับสัญญาตาม (๓)
(๘) ข้ อพิพาทหรื อข้ อขัดแย้ งใดๆ ซึง่ เกิดจากหรื อเกี่ยวเนื่องกับสัญญา ซึง่ ไม่สามารถตกลงกันได้ โดย
ฉันทมิตร ให้ ดาเนินการระงับโดยอนุญาโตตุลาการ ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ UNCITRAL วินิจฉัย
ตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย และคานึงถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศ สถานที่พิจารณาให้ อยู่ใน
กรุงเทพมหานครและภาษาที่ใช้ ให้ เป็ นภาษาไทย
(๙) หลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
มาตรา ๕๓/๕ ในเขตพื ้นที่เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจตาม
มาตรา ๙ โดยอนุโลม
มาตรา ๖ บทบั ญ ญั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ปิ โตรเลี ย ม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี ้ไม่ใช้ บังคับแก่ผ้ รู ั บสัมปทานสาหรั บสัมปทานที่ได้ ออกให้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้
บังคับ และให้ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ก่อนการแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ยังคงใช้
บังคับต่อไปสาหรับผู้รับสัมปทานดังกล่าว
มาตรา ๗ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

๓

