พระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2550
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550
เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปโตรเลียม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหง
ชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกความในมาตรา 15 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 15 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการปโตรเลียม” ประกอบดวยปลัด
กระทรวงพลังงานเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในสาขาธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การเงิน
กฎหมาย หรือสาขาอื่นอันจะเปนประโยชนตอกิจการปโตรเลียม เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองไมเปนขาราชการในสวนราชการที่มีกรรมการโดย
ตําแหนงสังกัดอยู
ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีจะแตงตั้งขาราชการในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไมเกินสอง
คนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา 16 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีตามมาตรา 22
(2) ใหความเห็นชอบแกอธิบดีตามมาตรา 22/1
(3) ทําความตกลงราคาขายกาซธรรมชาติในราชอาณาจักรตามมาตรา 58
(4) อนุญาตใหผูรับสัมปทานถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา 65
(5) มีคําสั่งเกี่ยวกับการนําคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 69
(6) มีคําสั่งเกี่ยวกับการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณโดยไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพิ่มตาม
มาตรา 70
(7) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่กฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ”

มาตรา 4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 16/1 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
“มาตรา 16/1 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทอง
ถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
(6) ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลหรือองคกรที่
ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการดานปโตรเลียม และไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัด
แยงกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ”
มาตรา 5 ใหยกเลิกความในมาตรา 17 และมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และให
ใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 17 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้น
ใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา 18 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความ
สามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16/1
เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม เวน
แตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ
อยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว”
มาตรา 6 ใหยกเลิกความในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 22 รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ใหสัมปทานตามมาตรา 23
(2) ตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมตามมาตรา 25
(3) ตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามมาตรา 26
(4) อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามมาตรา 30
(5) อนุมัติใหโอนขอผูกพันระหวางแปลงสํารวจตามมาตรา 33
(6) อนุญาตใหผูรับสัมปทานรับบริษัทอื่นเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียมตามมาตรา 47

(7) อนุญาตใหโอนสัมปทานตามมาตรา 50
(8) เพิกถอนสัมปทานตามมาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53
(9) แจงใหผูรับสัมปทานทราบวารัฐบาลจะเขาใชสิทธิประกอบกิจการปโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งดวย
ความเสี่ยงภัยแตฝายเดียวตามมาตรา 52 ทวิ
(10) สั่งใหผูรับสัมปทานจัดหาปโตรเลียมเพื่อใชในราชอาณาจักรตามมาตรา 60
(11) ประกาศหามสงปโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 61
(12) สั่งใหผูรับสัมปทานรวมกันผลิตปโตรเลียมตามมาตรา 72
(13) สั่งใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมตามมาตรา 83
(14) อนุมัติใหชําระคาภาคหลวงเปนเงินตราสกุลตางประเทศตามมาตรา 87
(15) ลดหยอนคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมตามมาตรา 99 ทวิ และมาตรา 99 ตรี
(16) กําหนดคาคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสํารวจตามมาตรา 100 ฉ
การดําเนินการตาม (1) (3) (7) หรือ (15) ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี”
มาตรา 7 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 22/1 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
“มาตรา 22/1 อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ขยายอายุสัมปทานตามมาตรา 27
(2) อนุมัติการกําหนดพื้นที่ผลิตตามมาตรา 42
(3) อนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มผลิตตามมาตรา 42 ทวิ
(4)
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาดําเนินการบําบัดปดปองความโสโครกอันเนื่องจากการประกอบกิจการ
ปโตรเลียมแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทานตามมาตรา 75
(5) ใหความเห็นชอบแผนงานและประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง วัสดุอุปกรณ และสิ่ง
อํานวยความสะดวก หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาดําเนินการรื้อถอนแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทานตามมาตรา 80/1”
มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และใหใชความตอไปนี้
แทน
“มาตรา 27 ในกรณีที่การสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมหรือการเก็บรักษาหรือขนสงปโตรเลียมเฉพาะสวนที่
กระทบกระเทือนตอการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจแปลงใดตองหยุดชะงักลงเปนสวนใหญเพราะเหตุที่มิใช
ความผิดของผูรับสัมปทาน ถาผูรับสัมปทานประสงคจะขอขยายอายุสัมปทาน ใหแจงตออธิบดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบ
ถึงเหตุที่มิใชความผิดของผูรับสัมปทานนั้น ในกรณีเชนนี้ ใหอธิบดีขยายอายุสัมปทานในสวนที่เกี่ยวกับแปลงสํารวจแปลงนั้น
ออกไปเทากับระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานสามารถพิสูจนไดวาการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมตองหยุดชะงักลงเพราะเหตุที่มิใช
ความผิดของผูรับสัมปทาน”
มาตรา 9 ใหยกเลิกความในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 28 ในการใหสัมปทาน ใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนดเขตพื้นที่แปลงสํารวจโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
เขตพื้นที่แปลงสํารวจที่มิใชอยูในทะเล ใหกําหนดพื้นที่ไดไมเกินแปลงละสี่พันตารางกิโลเมตร
เขตพื้นที่แปลงสํารวจในทะเล ใหรวมถึงพื้นที่เกาะที่อยูในเขตแปลงสํารวจนั้นดวย”
มาตรา 10 ใหยกเลิกความในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา 33 การโอนขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจระหวางแปลงหนึ่งกับอีกแปลง
หนึ่งจะกระทําไดเมื่อมีเหตุอันสมควร และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว”
มาตรา 11 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และให
ใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 42 กอนผลิตปโตรเลียมจากที่ใดที่หนึ่งในแปลงสํารวจ ผูรับสัมปทานตองแสดงวาไดพบหลุม
ปโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชยและไดกําหนดพื้นที่ผลิตถูกตองแลว
และเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีแลวจึงจะผลิต
ปโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตนั้นได”
มาตรา 12 ใหยกเลิกความในมาตรา 42 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 42 ทวิ เมื่อผูรับสัมปทานไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ผลิตตามมาตรา 42 แลว
ใหผูรับสัมปทานยื่นแผนการผลิตในรายละเอียดสําหรับพื้นที่ผลิตดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และผูรับสัมปทานตองเริ่มทําการผลิตปโตรเลียมตามแผนภายในสี่ปนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติจากอธิบดีตาม
มาตรา 42 ถาผูรับสัมปทานไมเริ่มทําการผลิตปโตรเลียมภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาระยะเวลาผลิตปโตรเลียม
สําหรับพื้นที่ที่ไดกําหนดใหเปนพื้นที่ผลิตนั้นสิ้นสุดลง
ในกรณีที่ผูรับสัมปทานประสงคจะขอขยายระยะเวลาเริ่มทําการผลิตปโตรเลียมออกไปจากกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหผูรับสัมปทานแจงเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลใหอธิบดีทราบลวงหนากอนสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไม
นอยกวาหกเดือน ถาอธิบดีเห็นวาการที่ผูรับสัมปทานไมสามารถเริ่มทําการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ผลิตนั้นมิใชความผิดของ
ผูรับสัมปทาน ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มทําการผลิตออกไปไดตามที่เห็นสมควร แตการอนุญาตใหขยาย
ระยะเวลาเริ่มทําการผลิตปโตรเลียมใหกระทําไดไมเกินคราวละสองปและใหอนุญาตขยายไดไมเกินสองคราว
ตลอดระยะเวลาผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ผลิต ผูรับสัมปทานจะตองทบทวนแผนการผลิตปโตรเลียมตามวรรค
หนึ่ง แลวแจงผลการทบทวนเปนหนังสือตออธิบดีทุกป และถาผูรับสัมปทานประสงคจะเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตปโตรเลียม
ใหผูรับสัมปทานไดรับอนุมัติจากอธิบดีกอน จึงจะเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตปโตรเลียมได”
มาตรา 13 ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ผูรับโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะตามมาตรา 24”
มาตรา 14 ใหยกเลิกความในมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 51 รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน เมื่อผูรับสัมปทาน
(1) ไมปฏิบัติตามขอผูกพันสําหรับการสํารวจปโตรเลียมตามที่กําหนดในสัมปทานตามมาตรา 30
(2) ไมวางหลักประกันหรือวางหลักประกันไมครบจํานวนตามมาตรา 80/2
(3) ไมชําระคาภาคหลวงตามหมวด 7 หรือผลประโยชนตอบแทนพิเศษตามหมวด 7 ทวิ
(4) ไมชําระภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม
(5) ไมปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดี
(6) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในสัมปทานวาเปนเหตุเพิกถอนสัมปทานได”
มาตรา 15 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
“ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมดําเนินการหรือดําเนินการตามวรรคสองลาชา หรือหากไมดําเนินการทันทีอาจ
กอใหเกิดความเสียหายมากขึ้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือบุคคลอื่นที่อธิบดีมอบหมายอาจเขาดําเนินการบําบัดปดปองความ

โสโครกนั้นแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทาน โดยผูรับสัมปทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวทั้งหมด”
มาตรา 16 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 76 ผูรับสัมปทานตองรายงานผลการประกอบกิจการปโตรเลียม แผนงานและงบประมาณประจํา
ปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด”
มาตรา 17 ใหยกเลิกความในมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และใหใชความตอไป
นี้แทน
“มาตรา 77 ผูรับสัมปทานตองเสนองบบัญชีคาใชจายและงบการเงินประจําป ในการประกอบกิจการ
ปโตรเลียมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด”
มาตรา 18 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 80/1 และมาตรา 80/2 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.
2514
“มาตรา 80/1 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ผูรับสัมปทานมีหนาที่รับผิด
ชอบในการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสํารวจผลิต เก็บรักษาหรือขนสงปโตรเลียม
โดยใหผูรับสัมปทานยื่นแผนงานและประมาณการคาใชจายในการรื้อถอน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากอธิบดี ทั้งนี้ ตามหลัก
เกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีสิ่งปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสํารวจ ผลิต เก็บรักษาหรือขนสง
ปโตรเลียมที่ตองรื้อถอนเพิ่มขึ้น หรือเทคโนโลยีดานการรื้อถอนเปลี่ยนแปลงไป หรือประมาณการคาใชจายในการรื้อถอน
คลาดเคลื่อน ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหผูรับสัมปทานแกไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงานและประมาณการคาใชจายในการ
รื้อถอนที่ไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือผูรับสัมปทานอาจยื่นขอเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงานหรือ
ประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนที่ไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งเองก็ได
โดยเสนอตออธิบดีเพื่อใหความเห็น
ชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง เมื่ออธิบดีใหความเห็นชอบแลวใหถือเปนแผนงาน
และประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนสําหรับพื้นที่ผลิตปโตรเลียมนั้น
ผูรับสัมปทานตองทําการรื้อถอนใหแลวเสร็จตามแผนงานที่ไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
หากผูรับสัมปทานไมดําเนินการรื้อถอน
หรือดําเนินการลาชาอันอาจกอใหเกิดความเสียหายอธิบดีมีอํานาจมอบหมายให
บุคคลอื่นดําเนินการรื้อถอนแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทาน โดยใชจายจากหลักประกันตามมาตรา 80/2
มาตรา 80/2 ใหผูรับสัมปทานวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางหรือวัสดุอื่นใดตามมาตรา 80/1
ตออธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยหลักประกันจะเปนเงินสด
พันธบัตรของรัฐบาลไทย สัญญาคํ้าประกันของธนาคารหรือหลักประกันอื่นใดก็ได
หลักประกันที่เปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือทรัพยสินอื่นใดไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับ
คดี แตไมพนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ถาผูรับสัมปทานไมวางหรือวางหลักประกันไมครบตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งใหเสีย
เงินเพิ่มอีกรอยละสองตอเดือนของจํานวนหลักประกันที่ตองวาง หรือวางขาด แลวแตกรณีนับแตวันที่ครบกําหนดสง และให
อธิบดีเตือนใหมีการวางหลักประกัน และเงินเพิ่มภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือน และถายังไมมีการ
วางหลักประกันและเงินเพิ่มใหถูกตองรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งใหเพิกถอนสัมปทานได
ในกรณีที่อธิบดีมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาดําเนินการแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทานในการรื้อถอนสิ่งปลูก
สรางหรือวัสดุอื่นใดตามมาตรา 80/1 ใหใชจายจากหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่หลักประกันไมเพียงพอ ผูรับ
สัมปทานตองรับผิดชอบคาใชจายสวนที่ขาด และหากมีหลักประกันเหลือใหคืนแกผูรับสัมปทาน
การเก็บรักษาและการเบิกจายหลักประกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ
กระทรวง”

มาตรา 19 ใหยกเลิกความในมาตรา 99 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 99 ทวิ เพื่อสงเสริมและเรงรัดใหมีการสํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียมในพื้นที่บางพื้นที่ภายใน
แปลงสํารวจหรือในพื้นที่ผลิตของผูรับสัมปทาน ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาไมเอื้ออํานวยหรือที่มีพลังผลิตของพื้นที่ลดลง และไม
อยูในแผนการสํารวจหรือแผนการผลิตของผูรับสัมปทานใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจลดหยอนคา
ภาคหลวงใหแกผูรับสัมปทานโดยทําความตกลงกับผูรับสัมปทานเพื่อใหผูรับสัมปทานทําการสํารวจและพัฒนาพื้นที่ดังกลาว
ตามแผนซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะไดกําหนดขึ้น
ในการใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีเพื่อลดหยอนคาภาคหลวงตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการคํานึงถึงสภาพทาง
ธรณีวิทยาและศักยภาพทางปโตรเลียมของพื้นที่ดังกลาว สถิติคาใชจายในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่มีสภาพ
ทางธรณีวิทยาคลายคลึงกัน ความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมในตลาด และผลไดผลเสียอื่นๆ ของประเทศที่จะไดรับจากการเรงรัดใหมีการสํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียม
คาภาคหลวงที่จะลดหยอนตามมาตรานี้ จะตองเปนคาภาคหลวงที่เกิดจากกิจการปโตรเลียมที่ผูรับสัมปทาน
ดําเนินการอยูแลวในแปลงสํารวจหรือพื้นที่ผลิตนั้น หรือเปนคาภาคหลวงที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนดไวในแผน และการลดหยอนดังกลาวจะตองไมเกินรอยละเกาสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่ผูรับ
สัมปทานพึงตองเสียสําหรับปโตรเลียมทั้งหมดที่ผลิตไดในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิตที่อยูในแปลงสํารวจนั้น หรือไมเกินรอย
ละเกาสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่จะเกิดจากการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนด โดยระยะเวลาที่ได
รับลดหยอนจะตองไมเกินหาปนับแตวันที่ไดทําความตกลงหรือวันที่เริ่มผลิต และในความตกลงกับผูรับสัมปทานดังกลาวจะมี
เงื่อนไขหรือมีขอกําหนดอยางใดๆ ก็ได”
มาตรา 20 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา 99 ตรี แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม
พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 99 ตรี ในพื้นที่ที่สภาพทางธรณีวิทยาบงชี้วาการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่นั้นจําเปนตองใชคาใชจาย
สูงมากหรือการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่นั้นไมอาจดําเนินการในเชิงพาณิชยได รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจ
ใหสัมปทานสําหรับพื้นที่ดังกลาวโดยลดหยอนคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่เริ่มผลิตขึ้นมาจากพื้นที่นั้นตามจํานวน
ปโตรเลียมที่จะกําหนดไวในสัมปทานก็ไดแตพื้นที่ที่กําหนดใหสัมปทานดังกลาวจะตองมีขนาดไมเกินสองรอยตารางกิโลเมตร
และคาภาคหลวงที่จะลดหยอนตองไมเกินกวารอยละเกาสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่จะพึงเสีย
โดยระยะเวลาที่ผูรับ
สัมปทานมีสิทธิไดรับลดหยอนคาภาคหลวงจะตองไมเกินหาปนับแตวันที่เริ่มผลิตปโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตในการใหสัมปทาน
ตามมาตรานี้จะกําหนดเงื่อนไขอยางใดๆ ก็ได
ในการใหคําแนะนําของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักเกณฑตามมาตรา 99 ทวิ วรรคสอง มาใช
บังคับ”
มาตรา 21 ใหยกเลิกความในมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และใหใชความตอ
ไปนี้แทน
“มาตรา 104 ผูรับสัมปทานผูใดผลิตปโตรเลียมโดยมิไดรับอนุมัติจากอธิบดี ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท”
มาตรา 22 ใหคณะกรรมการปโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการปโตรเลียมขึ้นใหมตามพระราช
บัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 23 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง เงื่อนไข หรือขอผูกพันที่ออกหรือกําหนดตามพ
ระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอ
ไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง เงื่อนไข หรือขอผูกพันที่
ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 24 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.
2514 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสม โดยขอเท็จจริงที่แหลงปโตรเลียมในประเทศสวน
ใหญเปนแหลงขนาดเล็ก หรือมีสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซอน ตองใชคาใชจายในการดําเนินการสูงมากและแหลงปโตรเลียม
หลายแหลงเริ่มมีกําลังการผลิตลดตํ่าลง ทําใหผูประกอบการปโตรเลียมมีความเสี่ยงในการลงทุนสูง ไมจูงใจผูประกอบการให
ทําการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมเพิ่มเติมจากแหลงปโตรเลียมในสัมปทานทําใหประเทศเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในการนํา
ทรัพยากรปโตรเลียมขึ้นมาใชประโยชน นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยปโตรเลียมในปจจุบันไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน อีกทั้งการพิจารณาอนุมัติและอนุญาตของรัฐเกี่ยวกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียมมีกระบวนการ
หลายขั้นตอน ตลอดจนในปจจุบันประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเดียวกันและใกลเคียงไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาแหลงปโตรเลียมในประเทศของตน เพื่อดึงดูดนักลงทุนซึ่งโดยสวนใหญเปนกลุมผูประกอบการปโตรเลียมขามชาติกลุม
เดียวกัน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน มีความคลองตัวในการดําเนิน
การ และสามารถแขงขันกับประเทศอื่นได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ปริยานุช/ผูจัดทํา
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