
พระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม (ฉบับที่ 7)

พ.ศ. 2560
                  

 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ใหไว ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เปนปที่ 2 ในรัชกาลปจจุบัน
 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปโตรเลียม
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้

 

มาตรา 1   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560”
 

มาตรา 2   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
 

มาตรา 3   ใหยกเลิก (14) ของมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

 

มาตรา 4     ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา 23  ปโตรเลียมเปนของรัฐ ผูใดสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมในที่ใด ไมวาที่นั้นเปนของตนเอง
หรือบุคคลอื่น ตองไดรับสัมปทาน ไดรับสัญญาแบงปนผลผลิต หรือไดรับสัญญาจางบริการ  ทั้งนี้ การขอและการไดรับ
สิทธิเปนผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตใหเปนไปตามหมวด 3/1 สัญญาแบงปนผลผลิต และการไดมาซึ่งผูรับสัญญาจาง
บริการใหเปนไปตามหมวด 3/2 สัญญาจางบริการ”

 

มาตรา 5      ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.
2514

“การกําหนดใหที่ใดสมควรที่จะดําเนินการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ในรูปแบบของ
สัมปทาน สัญญาแบงปนผลผลิต หรือสัญญาจางบริการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี”

 

มาตรา 6     ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนหมวด 3/1 สญัญาแบงปนผลผลติ มาตรา 53/1  มาตรา 53/2
มาตรา 53/3 มาตรา 53/4 มาตรา 53/5 มาตรา 53/6 มาตรา 53/7 และมาตรา 53/8 และหมวด 3/2 สัญญาจาง
บริการ มาตรา 53/9 มาตรา 53/10 มาตรา 53/11 มาตรา 53/12 มาตรา 53/13 มาตรา 53/14 มาตรา 53/15
มาตรา 53/16 มาตรา 53/17 และมาตรา 53/18 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514

 



“หมวด 3/1
สัญญาแบงปนผลผลิต

                  
 

มาตรา 53/1  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณากําหนดใหแปลงสํารวจใดสมควร
ที่จะดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในรูปแบบของสัญญาแบงปนผลผลิตตามความในหมวดนี้    ทั้งนี้ ตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศตามมาตรา 23 วรรคสี่

การขอและการไดรับสิทธิเปนผูรับสัญญาแบงปนผลผลิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 53/2  ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจลงนามในสัญญาแบงปนผลผลิตกับผูไดรับ
สิทธิเปนผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตตามมาตรา 53/1 วรรคสอง

แบบสัญญาแบงปนผลผลิตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 53/3  สัญญาแบงปนผลผลิตอยางนอยตองมีขอกําหนดและเงื่อนไขดังตอไปนี้ดวย
(1) ใหบรรดาคาใชจายทั้งปวงในการประกอบกิจการปโตรเลียมตกเปนภาระของผูรับสัญญาแบง

ปนผลผลิต และใหหักจากผลผลิตไดตาม (2)
(2) ขอกําหนดเกี่ยวกับการแบงปนผลผลิต ดังตอไปนี้
(ก) ใหผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตหักคาใชจายสําหรับการประกอบกิจการปโตรเลียมในแตละปได

เฉพาะรายจายเทาที่จายจริงโดยเปนไปตามวิธีการ หลักเกณฑ และการปฏิบัติทางบัญชีที่ใชอยูเปนปกติใน
อุตสาหกรรมปโตรเลียม และตามแผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา 53/4   แตทั้งนี้ ตองไม
เกินรอยละหาสิบของผลผลิตรวมของปโตรเลียม

(ข) คาใชจายสําหรับการประกอบกิจการปโตรเลียม หากเกินรอยละหาสิบของผลผลิตรวมของ
ปโตรเลียมในปใด ใหสามารถนําสวนที่เกินไปใชหักในปตอ ๆ ไปได แตตองไมเกินอัตราตาม (ก) และไมเกินจํานวนอายุ
ของสัญญา

(ค) สวนที่เหลือของผลผลิตรวมของปโตรเลียมหลังจากหักคาภาคหลวงและหักตาม (ก) แลว ใหแบง
แกผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตไมเกินรอยละหาสิบ

(3) จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตตองใชเปนคาใชจายในการประกอบกิจการ
ปโตรเลียมตามสัญญาแบงปนผลผลิต

(4) การกําหนดและการปฏิบัติตามขอผูกพันทั้งในดานปริมาณเงินและปริมาณงานสําหรับการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียม การจายเงินกรณีผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตยังปฏิบัติตามขอผูกพันไมครบสําหรับการ
สํารวจในแปลงสํารวจ และหลักเกณฑและวิธีการสํารวจและผลิตปโตรเลียมอื่นใดที่มิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

(5) ขอตกลงเกี่ยวกับการขายหรือจําหนายปโตรเลียมที่ผลิตได โดยกําหนดใหผูรับสัญญาแบงปนผล
ผลิตมีสิทธิขายหรือจําหนายปโตรเลียมในสวนที่เปนของผูรับสัญญาแบงปนผลผลิต และรัฐมีสิทธิขายหรือจําหนาย
ปโตรเลียมในสวนที่เปนของรัฐ    ในการนี้ รัฐจะมอบหมายใหผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตเปนผูขายหรือจําหนาย
ปโตรเลียมในสวนที่เปนของรัฐแทนก็ได

(6) ขอตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกอบกิจการปโตรเลียมของคูสัญญา
(7) เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาแบงปนผลผลิต และการกําหนดคาปรับในกรณีที่

ไมปฏิบัติตามสัญญาแบงปนผลผลิต
(8) เหตุในการเลิกสัญญาแบงปนผลผลิต
มาตรา 53/4    เมื่อมีการลงนามในสัญญาแบงปนผลผลิตแลว ผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตตองเสนอ

แผนงานและงบประมาณสําหรับกิจการปโตรเลียมในปที่หนึ่ง เพื่อใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติกอนเริ่มกิจการปโตรเลียม และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตตองเริ่มกิจการ
ปโตรเลียมเกี่ยวกับการสํารวจภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ



ภายในเดือนกันยายนของทุกป ผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตตองเสนอแผนงานและงบประมาณสําหรับ
กิจการปโตรเลียมในปปฏิทินถัดไปใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ กอนเริ่มกิจการ
ปโตรเลียมทุก ๆ ป

คาใชจายตามแผนงานและงบประมาณสําหรับกิจการปโตรเลียมในปใด หากยังไมไดรับอนุมัติตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไดรับอนุมัติแลวแตไมไดนําไปใชจายจริง ผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตจะนํามาใชในการหัก
คาใชจายตามมาตรา 53/3 (2) (ก) หรือ (ข) ไมได

รายละเอียดของแผนงานและงบประมาณสําหรับกิจการปโตรเลียมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หลัก
เกณฑและระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งการแกไขแผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลวในระหวางป
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

มาตรา 53/5    บรรดาสิ่งปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ ทรัพยสิน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบกิจการปโตรเลียมที่ผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตมีกรรมสิทธิ์อันเกิดจากการใชงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีตามมาตรา 53/4 ใหตกเปนของรัฐ และผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตสามารถใชไดโดยไมเสียคาใชจายหรือคา
ตอบแทน โดยผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตมีหนาที่รับผิดชอบในการบํารุงรักษา ตอเติม ซอมแซม และเอาประกันภัย สิ่ง
ปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ ทรัพยสิน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการปโตรเลียม

มาตรา 53/6  ใหผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตเปนผูนําสงคาภาคหลวงแกรัฐ โดยใหหักจากผลผลิตรวม
ของปโตรเลียมในอัตรารอยละสิบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 53/7  ขอพิพาทหรือขอขัดแยงใด ๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแบงปนผลผลิต ถา
ไมสามารถตกลงกันได ใหดําเนินการระงับโดยวิธีการเชนเดียวกันกับการระงับขอพิพาทที่เกี่ยวกับสัมปทานตาม
มาตรา 53 วรรคหนึ่ง และใหนําความในมาตรา 53 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 53/8  ใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับแกผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตไดเทา
ที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในหมวดนี้ ดังตอไปนี้

(1) บทบัญญัติในหมวด 1 บททั่วไป เวนแตมาตรา 6 มิใหนํามาใชบังคับ
(2) บทบัญญัติในหมวด 2 คณะกรรมการปโตรเลียม
(3) บทบัญญัติในหมวด 3 การสํารวจและผลิตปโตรเลียม เวนแตมาตรา 22 (4) (5) (9) (13) (15)

และ (16) มาตรา 30 วรรคสอง มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา
40 มาตรา 43 มาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 52 ทว ิมิใหนํามาใชบังคับ

(4) บทบัญญัติในหมวด 4 การเก็บรักษาและขนสงปโตรเลียม
(5) บทบัญญัติในหมวด 5 การขายและจําหนายปโตรเลียม เวนแตมาตรา 56 และมาตรา 59 มิใหนํา

มาใชบังคับ
(6) บทบัญญัติในหมวด 6 ประโยชน สิทธิ และหนาที่ของผูรับสัมปทาน
(7) บทบัญญัติในหมวด 8 บทกําหนดโทษ เวนแตมาตรา 109 ทวิ มิใหนํามาใชบังคับ
ที่ใดในบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งที่บัญญัติถึง  “สัมปทาน”  “ผูรับสัมปทาน”  “ผูขอสัมปทาน”  “ให

สัมปทาน” “โอนสัมปทาน” และ “เพิกถอนสัมปทาน” ใหหมายถึง “สัญญาแบงปนผลผลิต” “ผูรับสัญญาแบงปนผล
ผลิต”  “ผูขอสิทธิเปนผูรับสัญญาแบงปนผลผลิต”  “ใหสิทธิเปนผูรับสัญญาแบงปนผลผลิต”  “โอนสิทธิเปนผูรับสัญญา
แบงปนผลผลิต” และ “เพิกถอนสิทธิเปนผูรับสัญญาแบงปนผลผลิต” ตามลําดับ

 

หมวด 3 /2
สัญญาจางบริการ
                  

 

มาตรา 53/9      ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณากําหนดใหแปลงสํารวจใด
สมควรที่จะดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในรูปแบบของสัญญาจางบริการตามความในหมวดนี้  ทั้งนี้ ตามหลัก



เกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศตามมาตรา 23 วรรคสี่
การไดมาซึ่งผูรับสัญญาจางบริการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ

กระทรวง
ใหการทําสัญญาจางบริการตามวรรคหนึ่งกระทําไดในรูปแบบของสัญญาจางสํารวจและผลิต สัญญา

จางสํารวจ และสัญญาจางผลิตซึ่งปโตรเลียม
มาตรา 53/10      ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจลงนามในสัญญาจางบริการกับผูรับ

สัญญาจางบริการตามมาตรา 53/9 วรรคสอง
แบบสัญญาจางบริการในแตละรูปแบบใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 53/11   สัญญาจางสํารวจและผลิตอยางนอยตองมีขอกําหนดและเงื่อนไขดังตอไปนี้ดวย
(1) ผลผลิตปโตรเลียมทั้งหมดเปนของรัฐ โดยรัฐมีสิทธิขายหรือจําหนายปโตรเลียมดังกลาวและรัฐ

อาจมอบใหผูรับสัญญาจางสํารวจและผลิตเปนผูขายหรือจําหนายปโตรเลียมแทนรัฐก็ได
(2) ใหบรรดาคาใชจายทั้งปวงในการประกอบกิจการปโตรเลียมตกเปนภาระของผูรับสัญญาจาง

สํารวจและผลิต
(3) รัฐเปนผูใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม รวมทั้งเปน

ผูควบคุมดูแลการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
(4) คาจาง วิธีการคํานวณ และการจายคาจางสํารวจและผลิตปโตรเลียม ซึ่งจะจายตอเมื่อมีการผลิต

ปโตรเลียมในเชิงพาณิชยได โดยจะจายเปนเงินหรือผลผลิตปโตรเลียมก็ได
(5) ระยะเวลาของสัญญาจางสํารวจและผลิตปโตรเลียม ซึ่งตองไมเกินสามสิบป และเหตุที่สัญญาจะ

สิ้นสุดลงกอนระยะเวลาดังกลาว
(6) หลักเกณฑและวิธีการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจที่จะดําเนินการสํารวจและผลิต

ตามสัญญาจางสํารวจและผลิต
(7) เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาจางสํารวจและผลิต และการกําหนดคาปรับใน

กรณีที่ไมปฏิบัติตามสัญญาจางสํารวจและผลิต
(8) การรายงานผลการประกอบกิจการปโตรเลียม
(9) เหตุในการเลิกสัญญาจางสํารวจและผลิต
มาตรา 53/12   สัญญาจางสํารวจอยางนอยตองมีขอกําหนดและเงื่อนไขดังตอไปนี้ดวย
(1) ใหบรรดาคาใชจายทั้งปวงในการประกอบกิจการปโตรเลียมตกเปนภาระของผูรับสัญญาจาง

สํารวจ
(2) รัฐเปนผูใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในการสํารวจ รวมทั้งเปนผูควบคุมดูแลการ

สํารวจปโตรเลียม
(3) คาจาง วิธีการคํานวณ และการจายคาจางสํารวจตามระยะเวลาที่กําหนด
(4) ระยะเวลาของสัญญาจางสํารวจปโตรเลียม และเหตุที่สัญญาจะสิ้นสุดลงกอนระยะเวลาดังกลาว
(5) หลักเกณฑและวิธีการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจที่จะดําเนินการสํารวจตามสัญญาจาง

สํารวจ
(6) เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาจางสํารวจและการกําหนดคาปรับในกรณีที่ไม

ปฏิบัติตามสัญญาจางสํารวจ
(7) การรายงานผลการประกอบกิจการปโตรเลียม
(8) เหตุในการเลิกสัญญาจางสํารวจ
มาตรา 53/13   สัญญาจางผลิตอยางนอยตองมีขอกําหนดและเงื่อนไขดังตอไปนี้ดวย
(1) ผลผลิตปโตรเลียมทั้งหมดเปนของรัฐ โดยรัฐมีสิทธิขายหรือจําหนายปโตรเลียมดังกลาว และรัฐ

อาจมอบใหผูรับสัญญาจางผลิตเปนผูขายหรือจําหนายปโตรเลียมแทนรัฐก็ได
(2) ใหบรรดาคาใชจายทั้งปวงในการประกอบกิจการปโตรเลียมตกเปนภาระของผูรับสัญญาจางผลิต



(3) รัฐเปนผูใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในการผลิต รวมทั้งเปนผูควบคุมดูแลการผลิต
ปโตรเลียม

(4) คาจาง วิธีการคํานวณ และการจายคาจางผลิตปโตรเลียม ซึ่งจะจายตอเมื่อมีการผลิตปโตรเลียม
ในเชิงพาณิชยได โดยจะจายเปนเงินหรือผลผลิตปโตรเลียมก็ได

(5) ระยะเวลาของสัญญาจางผลิตปโตรเลียม และเหตุที่สัญญาจะสิ้นสุดลงกอนระยะเวลาดังกลาว
(6) หลักเกณฑและวิธีการผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจที่จะดําเนินการผลิตตามสัญญาจางผลิต
(7) เงื่อนไขหรือมาตรการบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาจางผลิต และการกําหนดคาปรับในกรณีที่ไม

ปฏิบัติตามสัญญาจางผลิต
(8) การรายงานผลการประกอบกิจการปโตรเลียม
(9) เหตุในการเลิกสัญญาจางผลิต
มาตรา 53/14    ภายใตบังคับมาตรา 53/16 เงินที่สวนราชการไดจากการขายหรือจําหนายผลผลิต

ปโตรเลียมตามสัญญาจางสํารวจและผลิตหรือสัญญาจางผลิต ใหนํามาจายเปนคาภาคหลวงกอน สวนที่เหลือใหนํามา
จายเปนคาจางตามสัญญาจางสํารวจและผลิตหรือสัญญาจางผลิต และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามระเบียบที่คณะ
กรรมการกําหนด โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน    ทั้งนี้ เมื่อไดจายคาภาคหลวง คาจาง และคาใชจายดัง
กลาวแลว หากมีเงินเหลือใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

มาตรา 53/15      บรรดาสิ่งปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ ทรัพยสิน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบกิจการปโตรเลียมที่ผูรับสัญญาจางบริการมีกรรมสิทธิ์อันเกิดจากการใชงบประมาณของผูรับสัญญาจาง
บริการตามที่กําหนดในสัญญาจางบริการแตละรูปแบบตามมาตรา  53/11 (3) มาตรา 53/12 (2) และมาตรา
53/13 (3) ใหตกเปนของรัฐ และผูรับสัญญาจางบริการสามารถใชไดโดยไมเสียคาใชจายหรือคาตอบแทน โดยผูรับ
สัญญาจางบริการมีหนาที่รับผิดชอบในการบํารุงรักษา ตอเติม ซอมแซม และเอาประกันภัยสิ่งปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ
ทรัพยสิน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการปโตรเลียม เวนแตในกรณีสัญญาจางสํารวจและผลิตที่ผูรับ
สัญญาจางสํารวจและผลิตไมสามารถพบหลุมปโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย และกําหนดพื้นที่ผลิตถูกตองตาม
มาตรา 42 จนเปนเหตุใหสัญญาสิ้นสุดลง ใหบรรดาสิ่งปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ ทรัพยสิน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการประกอบกิจการปโตรเลียมดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับสัญญาจางสํารวจและผลิตเชนเดิม

มาตรา 53/16      ใหสวนราชการเปนผูเสียคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่ผลิตไดตามสัญญาจาง
สํารวจและผลิตหรือสัญญาจางผลิตในอัตรารอยละสิบ    ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด

มาตรา 53/17   ขอพิพาทหรือขอขัดแยงใด ๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาจางบริการ ถาไม
สามารถตกลงกันได ใหดําเนินการระงับโดยวิธีการเชนเดียวกันกับการระงับขอพิพาทที่เกี่ยวกับสัมปทานตามมาตรา
53 วรรคหนึ่ง และใหนําความในมาตรา 53 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 53/18   ใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับแกผูรับสัญญาจางบริการไดเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในหมวดนี้ ดังตอไปนี้

(1) บทบัญญัติในหมวด 1 บททั่วไป เวนแตมาตรา 6 และมาตรา 13 มิใหนํามาใชบังคับ
(2) บทบัญญัติในหมวด 2 คณะกรรมการปโตรเลียม เวนแตมาตรา 16 (3) และ (4) มิใหนํามาใช

บังคับ
(3) บทบัญญัติในหมวด 3 การสํารวจและผลิตปโตรเลียม ใหนํามาใชบังคับเฉพาะมาตรา 22 (1) (8)

และ (12) มาตรา 22/1 (2) (3) (4) และ (5) มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา
41 มาตรา 42 มาตรา 42 ทวิ และมาตรา 44

(4) บทบัญญัติในหมวด 4 การเก็บรักษาและขนสงปโตรเลียม
(5) บทบัญญัติในหมวด 6 ประโยชน สิทธิ และหนาที่ของผูรับสัมปทาน เวนแตมาตรา 64 มาตรา 65

มาตรา 71 มาตรา 76 และมาตรา 77 มิใหนํามาใชบังคับ



(6) บทบัญญัติในหมวด 8 บทกําหนดโทษ เวนแตมาตรา 105 มาตรา 109 ทวิ และมาตรา 110 มิให
นํามาใชบังคับ

ที่ใดในบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งที่บัญญัติถึง  “สัมปทาน”  “ผูรับสัมปทาน”  “ผูขอ
สัมปทาน” และ “ใหสัมปทาน” ใหหมายถึง “สัญญาจางบริการ” “ผูรับสัญญาจางบริการ” “ผูขอเปนผูรับสัญญาจาง
บริการ” และ“ใหเปนผูรับสัญญาจางบริการ” ตามลําดับ”

 

มาตรา 7   ใหยกเลกิความในมาตรา 79 แหงพระราชบญัญตัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2514 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน

“มาตรา 79   อธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใชประโยชนจากนํ้าในหลุมเจาะใด ๆ ที่ผูรับสัมปทานไมตองการใชในการประกอบกิจการ
ปโตรเลียม”

 

มาตรา 8   ใหยกเลกิความในมาตรา 82 แหงพระราชบญัญตัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา 82    ใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนาย แตไมตองเสีย
คาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียม ดังตอไปนี้

(1) กาซธรรมชาติที่ผลิตและใชไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห ทดลอง ผลิต และ
อนุรักษปโตรเลียม

(2) ปโตรเลียมที่สงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะหและทดลอง
(3) กาซธรรมชาติที่จําเปนตองเผาทิ้งระหวางการผลิตปโตรเลียม
กรณีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด”
 

มาตรา 9   ใหยกเลิกวรรคสามของมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532

 

มาตรา 10      บทบัญญัติใดแหงกฎหมายวาดวยการคานํ้ามันเชื้อเพลิงอางถึงผูไดรับสัมปทานตาม
กฎหมายวาดวยปโตรเลียม ใหถือวาบทบัญญัตินั้นอางถึงผูไดรับสัมปทาน ผูรับสัญญาแบงปนผลผลิต และผูรับสัญญา
จางบริการตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม

บทบัญญัติใดแหงกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐอางถึงการใหสัมปทานตาม
กฎหมายวาดวยปโตรเลียม ใหถือวาบทบัญญัตินั้นอางถึงการใหสัมปทาน การใหสิทธิเปนผูรับสัญญาแบงปนผลผลิต
และการใหเปนผูรับสัญญาจางบริการตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม

 

มาตรา 11      การดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามมาตรา 23 วรรคสี่ มาตรา 53/1
มาตรา 53/2 มาตรา 53/4 มาตรา 53/6 มาตรา 53/9 มาตรา 53/10 และมาตรา 53/16 แหงพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระ
ราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ

 

มาตรา 12   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 

 

ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา



นายกรัฐมนตรี
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปดานพลังงาน
ในการสรางเสถียรภาพและความมั่นคงทางดานพลังงาน สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
เพื่อกําหนดใหการใหสิทธิสํารวจและผลิตปโตรเลียมมีทางเลือกใหรัฐสามารถพิจารณานําระบบสัญญาแบงปนผลผลิต
หรือระบบสัญญาจางบริการมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียม นอกเหนือไปจากการพิจารณาใหสัมปทาน
ปโตรเลียมภายใตกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน รวมทั้งแกไขบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับประโยชนหรือสิทธิของผูรับ
สัมปทาน และบทบัญญัติเกี่ยวกับคาภาคหลวงใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวัลพร/ภวรรณตรี/จัดทํา
26 มิถุนายน 2560

 

พจนา/ตรวจ
28 มิถุนายน 2560


