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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ระบบการให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเภทต่างๆ ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในปัจจุบันนี้ และศึกษาว่าระบบการคลังปิโตรเลียม
ประเภทใดที่มีความเหมาะสมแก่ประเทศไทยมากที่สุดภายใต้กรอบความคิดของกฎหมายปกครอง
และสภาพทางสังคมวิทยาของประเทศไทย 

วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการศึกษา ข้อความคิดพ้ืนฐานและทฤษฎี
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อันประกอบด้วยแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม และระบบการคลัง
ปิโตรเลียมในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียม ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบการคลังปิโตรเลียมของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศ
ไทย เพ่ือศึกษาว่าแต่ละประเทศมีการก าหนดหลักเกณฑ์ของระบบการคลังปิโตรเลียมไว้อย่ างไร จาก
ผลการศึกษาพบว่าระบบสัมปทานซึ่งเป็นระบบการคลังปิโตรเลียมที่ใช้อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันยัง
มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักการสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ 1. สัญญาสัมปทาน
ในปัจจุบัน รัฐไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมที่ผลิตได้ ระบบสัมปทานของไทยให้ความส าคัญ
กับค่าภาคหลวงเป็นหลัก ปิโตรเลียมที่ผลิตขึ้นมาได้จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์เอกชนของผู้รับสัมปทานทั้งสิ้น 
กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นของรัฐเฉพาะทรัพยากรปิโตรเลียมที่อยู่ในแปลงส ารวจและผลิต
เท่านั้น ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม แต่เมื่อมีการให้สิทธิ์ส ารวจและผลิตแก่เอกชน
ผู้รับสัมปทานให้เข้ามาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานเป็นผู้ครอบครองแปลง
ส ารวจและพ้ืนที่ผลิต เมื่อเอกชนได้ท าการผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาแล้วปิโตรเลียมจะตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชนทันทีที่พ้นจากหลุมปิโตรเลียม รัฐจึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมจากการให้สัมปทาน 2. รัฐ
ไม่มีส่วนร่วมในการควบคุมการประกอบกิจปิโตรเลียมของเอกชน ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นทรัพยากร
ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ แต่จากการศึกษาพบว่ารัฐไม่ได้เข้าไปควบคุมการด าเนินการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมของเอกชนคู่สัญญา ผู้รับสัมปทานมีสิทธิเด็ดขาดในการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมโดยที่ผู้รับสัมปทานสามารถเลือกใช้วิธีการส ารวจและผลิตอย่างไรก็ได้ตามความพอใจของ
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ตนภายในขอบเขตของกฎหมาย โดยที่รัฐจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือควบคุมการด าเนินงานของผู้รับ
สัมปทาน รัฐท าได้เพียงก ากับดูแล รับรายงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  หน้าที่ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม โดยหลักแล้วรัฐเป็นเพียงผู้คอยรับรายงานจากเอกชนคู่สัญญาเท่านั้นตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หน้าที่หลักของรัฐคือ การวางตนเป็นผู้รอรับผลประโยชน์จากเอกชน
เท่านั้น การเข้าไปก ากับดูแลเอกชนเป็นข้อยกเว้นจากหลักทั่วไป 3. รัฐได้รับประโยชน์จากการให้สิทธิ
ส ารวจปิโตรเลียมแก่เอกชนในสัดส่วนที่น้อย ผลประโยชน์ที่รัฐได้รับภายใต้สัญญาสัมปทานคือ
ค่าภาคหลวง การเก็บค่าภาคหลวงเป็นหลักประกันที่แน่นอน แต่ปัจจุบันทรัพยากรปิโตรเลียมขาด
แคลนมากยิ่งขึ้น รัฐได้รับแต่ค่าภาคหลวงที่เป็นตัวเงินแต่ไม่ได้รับส่วนแบ่งในทรัพยากรปิโตรเลียม ซึ่ง
เป็นสิ่งมีมูลค่าสูงกว่าการจัดเก็บค่าภาคหลวงแต่เพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจท าให้เกิดความมั่นคงทาง
พลังงานได้เม่ือทรัพยากรปิโตรเลียมในตลาดโลกมีราคาสูงข้ึน ในการคัดเลือกบริษัทเอกชนมาลงทุนใน
การแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียม รัฐใช้ดุลพินิจจากแผนปริมาณงานของบริษัทและปริมาณ
เงินซึ่งถือว่าเป็นเงินจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยไม่มีส่วน
ที่เป็นผลผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นสาระส าคัญที่รัฐควรได้รับอยู่เลย  

ปัญหาทั้ง 3 ประการ มีสาเหตุอันเนื่องมาจากผลของระบบการคลังปิโตรเลียมคือระบบ
สัมปทาน ซึ่งยังใช้ค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็นเครื่องมือหลักในการจัดเก็บผลประโยชน์
จากเอกชน อีกท้ังรัฐยังไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือควบคุมดูแลการประกอบกิจการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมได้ ทั้งยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
การคลังปิโตรเลียมของประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์  

ดังนั้นเพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาคือให้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ให้ภาครัฐสามารถใช้ระบบการคลังปิโตรเลียมประเภทอ่ืนได้ 
เช่น ระบบแบ่งปันผลผลิต หรือระบบรับจ้างบริการ และก าหนดเครื่องมือทางการคลังที่ใช้ในการ
จัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการคลังปิโตรเลียมแต่ละ
ประเภท รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมส าหรับการเปิดให้เอกชนยื่นค าขอสิทธิส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมส าหรับแปลงส ารวจบนบกและในทะเลอ่าวไทย หรือการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและรักษาประโยชน์ของเอกชนผู้ลงทุนให้ได้รับความคุ้มครอง  
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This research aimed to investigate the various petroleum fiscal regimes 
currently utilized within the contemporary global petroleum industry and debate 
what petroleum fiscal regime is best suited for Thailand within the context of 
Thailand’s administrative law and the nature of sociology 
 Methodology of this study is to study the basic concept and theory of 
administrative law related to exploiting natural resources regarding theory of 
administrative contract, contract to exploit petroleum resources and petroleum fiscal 
regime, and to conduct a comparative study the petroleum fiscal regime of 
Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand in order to know how these countries 
design and regulate laws on petroleum award. The result suggested that 
concessionary system in petroleum fiscal regime of Thailand was not in accordance 
with the purpose of Thai administrative law.  That is to say 1. Under Thai petroleum 
fiscal regime, host government does not have ownership in petroleum production 
the approach of the government is giving support to maintain the ownership of the 
petroleum company within the company itself. 2. The government cannot operate 
either directly to regulate and supervise through its department, or through agencies 
in petroleum industries. Petroleum is considered as a delicate natural resources and 
it needs to be religiously controlled. The government does not have the jurisdiction 
to intervene their rights to be heard to make certain necessary changes in the 
petroleum companies own terms. A sanction from the company is difficult to obtain 
and takes a long due process that may result to crisis within the government and its 
people.  3. The contract of concession determines low level of government benefits 
from royalties and tax they get from the petroleum company. The government has 
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less interest in taking petroleum as in exchange to the company’s ongoing oil 
exploitation. Government should consider that petroleum can be a great source to 
elevate the income thereby support the welfare of the people.  

The three major problems indicated that Thai petroleum concessionary 
system under Petroleum Act B.E. 2514 was not appropriated in modern petroleum 
industry which creates the situation on the shortage of oil and gas in Thailand 
nowadays. 
 Thus, to improve Thai petroleum fiscal regime, There should be amendment 
to the Petroleum Act B.E. 2514 for allowing government to utilize better petroleum 
fiscal regime such as production sharing contract or service contract to increase the 
level of government benefits and government control in both petroleum production, 
petroleum industry supervision and advocate a new framework for petroleum fiscal 
regime in the upcoming 21st Bid Round for Thai Petroleum Concessions. 
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 วิทยานิพนธ์ “สัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม : ศึกษากรณีระบบการคลัง
ปิโตรเลียม” ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส านักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน และอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ด้านพลังงาน วุฒิสภา ซึ่งท าให้ผู้เขียนได้พัฒนาแนวความคิดและไตร่ตรองปัญหาต่างๆ  ได้อย่าง
รอบคอบมากยิ่งขึ้น  จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ที่กรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ผู้เขียน โดยเฉพาะการวางเค้าโครงและแนวทางการเขียนเนื้อหาและบทวิเคราะห์ของงาน คอยให้
ก าลังใจผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ตลอดมา ท่านอาจารย์ยังได้สละเวลาอันมีค่าตรวจสอบ
ความถูกต้องของงานของผู้เขียนอีกด้วย ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งใจและส านึกในพระคุณของท่านอาจารย์
เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้ 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณน้า คุณลุง พ่ีสาว และเพ่ือนๆ ที่เข้าใจและ
เป็นก าลังใจส าคัญในทุกๆ เรื่องจนกระท่ังท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประสบความส าเร็จ 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอยกความดีทั้งหมดนี้แด่ ดร.
พัชรวรรณ นุชประยูร ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และ ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ ซึ่งได้ให้เกียรติเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งกราบเป็นกตเวทิตาแก่ บิดา มารดา คณาจารย์และผู้มีพระคุณที่
อบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ความเมตตาแก่ผู้เขียน แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่องประการใด  
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 สัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่งที่มีความ
เกี่ยวพันกับการจัดเก็บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรปิโตรเลียม โดยมีเอกชนเป็นคู่สัญญา
ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมด้วย ผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป็นระบบ
การคลังปิโตรเลียม (Petroleum Fiscal Regime) ประเภทใด โดยทั่วไประบบการคลังปิโตรเลียม
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต และระบบรับจ้างบริการ ความ
แตกต่างระหว่างระบบการคลังปิโตรเลียมทั้ง 3 ประเภทขึ้นสาระส าคัญของแต่ละระบบคือ กรรมสิทธิ์
ในทรัพยากรปิโตรเลียม วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการปิโตรเลียม การมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ความเสี่ยงในการประกอบกิจการ และประโยชน์ที่รัฐได้รับจากการให้สิทธิแก่เอกชนในกิจการ
ปิโตรเลียม 

ระบบสัมปทาน ตั้งอยู่บนแนวความคิดที่ว่า เจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายบน
ที่ดินของตนเอง กรรมสิทธิ์ดังกล่าวรวมถึงทรัพยากรปิโตรเลียมที่ถูกค้นพบด้วย ดังนั้น เมื่อมีการให้
สัมปทานแก่เอกชนจึงเท่ากับเป็นการให้พ้ืนที่แปลงสัมปทานแก่เอกชน และเมื่อเอกชนพบทรัพยากร
ปิโตรเลียม ก็ย่อมเป็นเจ้าของปิโตรเลียมด้วย เครื่องมือของรัฐทางการคลังในระบบนี้ คือภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง (Tax and Royalty) และอาจมีรายได้พิเศษอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ปัญหาของการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศไทย คือกรรมสิทธิ์ของรัฐใน
ผลผลิตปิโตรเลียม การมีส่วนร่วมของรัฐ และผลประโยชน์ที่รัฐได้รับ  

ระบบสัมปทานของไทย ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของรัฐเหนือทรัพยากรปิโตรเลียมจะถูก
ปรับเปลี่ยนไปเป็นของบริษัทเอกชนคู่สัญญานับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ดังนั้นปริมาณการผลิต
ของบริษัทคู่สัญญาจึงไม่มีความจ าเป็นต้องสอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศ เพราะความเป็น
กรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากรปิโตรเลียมไม่ได้เป็นของรัฐอีกต่อไป แต่เป็นของเอกชนผู้ท าหน้าที่ส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม ดังนั้นเอกชนจึงสามารถคงการผลิตเพื่อการส่งออกและให้เป็นไปตามผลประโยชน์
ของบริษัทเอกชนได้ตามที่เอกชนต้องการ อีกทั้ง รัฐจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือควบคุมการด าเนินงาน
ของผู้รับสัมปทาน รัฐท าได้เพียงก ากับดูแล รับรายงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และท้ายที่สุด 
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การเก็บค่าภาคหลวงเป็นหลักประกันที่แน่นอน แต่ปัจจุบันทรัพยากรปิโตรเลียมขาดแคลนมากยิ่งขึ้น 
รัฐได้รับแต่ค่าภาคหลวงที่เป็นตัวเงินแต่ไม่ได้รับส่วนแบ่งในทรัพยากรปิโตรเลียม 

ระบบการคลังปิโตรเลียมในปัจจุบันของประเทศไทยคือการให้สิทธิสัมปทานปิโตรเลียม
ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียมตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นความพยายามของรัฐในการจัดดุลยภาพระหว่างความต้องการจัดเก็บ
ผลประโยชน์ของรัฐในทรัพยากรปิโตรเลียมกับความต้องการส่งเสริมบรรยากาศในการลงทุนแก่นัก
ลงทุน แนวคิดของการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ตามระบบ Thailand 3+ จึงมุ่งที่จะท าให้รัฐและ
ผู้รับสัมปทานได้ประโยชน์ร่วมกัน รัฐยอมรับภาระความเสี่ยงในการส ารวจ โดยการยอมจัดเก็บรายได้
จากกิจการปิโตรเลียมแต่น้อย เครื่องมือทางการคลังของรัฐในการจัดเก็บผลประโยชน์ ได้แก่ 
ค่าภาคหลวง เป็นการจัดเก็บผลประโยชน์ที่ค านวนจากยอดขายที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้รับสัมปทาน 

เมื่อเปรียบกับระบบการคลังปิโตรเลียมในระบบแบ่งปันผลผลิต และระบบรับจ้างบริการ อัน
เป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมเช่นกัน ทั้งระบบแบ่งปันผลผลิต
และระบบรับจ้างบริการมุ่งให้ความส าคัญในด้านกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมและวัสดุอุปกรณ์ใน
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่มุ่งเน้นถึงกรรมสิทธิ์ของรัฐในทรัพยากรปิโตรเลียมโดยอาศัยหลัก
อ านาจอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่เน้นย้ าถึงบทบาท
ของรัฐที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลการด าเนินงานของเอกชนคู่สัญญาอย่างใกล้ชิดจนอาจ
ถึงขั้นเป็นผู้ร่วมด าเนินงานกับเอกชนในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมก็ได้ และสุดท้ายในเรื่องความ
เสี่ยงภัยที่รัฐยังคงให้เอกชนเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงภัยในการด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
เช่นเดียวกับระบบสัมปทาน  

จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์นี้จึงพยายามชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องในการจัดดุลยภาพ
ระหว่างความต้องการจัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐในทรัพยากรปิโตรเลียมกับความต้องการส่งเสริม
บรรยากาศในการลงทุนแก่นักลงทุน ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ซึ่งกระทบต่อหลักการ
อ านาจอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติที่รัฐต้องบริหารจัดการทรัพยากรอันเป็นของ
ประชาชนทุกคนเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม ซึ่งได้
ด าเนินการมาเป็นเวลาที่ยาวนานนับตั้งแต่การค้นพบแหล่งปิโตรเลียมแห่งแรกของประเทศไทยและ
ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ยังคงเป็นระบบสัมปทานมาตลอดระยะเวลา 44 ปี แห่ง
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว  

ในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยจะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นปีแห่ง
การเปิดกว้างทางด้านการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นักลงทุนจาก
ต่างชาติจะหลั่งไหลเข้ามาเพ่ือแสวงหาโอกาสในการประกอบกิจการต่างๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจการเกี่ยวกับการแสดงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียม ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมี
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บริษัทต่างชาติจ านวนมากที่เข้ามาขอรับสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศ เมื่อพิจารณาจากประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนต่างได้ท าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วย
การปิโตรเลียมเพ่ือเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานแบบดั้งเดิมมาสู่ระบบสัญญาอันได้แก่ สัญญา
แบ่งปันผลผลิตและสัญญารับจ้างบริการ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซียและประเทศ
ฟิลิปปินส์ ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบัน (พ.ศ.2558) รัฐบาลได้ประกาศให้ชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม
รอบท่ี 21 เพื่อให้มีการศึกษาวิจัยและแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพ่ือศึกษาระบบการคลังปิโตรเลียมที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยมาก
ที่สุด ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรับการลงทุนและให้รัฐได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้สัมปทาน ประเทศ
ไทยจึงต้องท าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมที่เก่ียวข้องทั้งหมดให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
นานาอารยประเทศซึ่งนับวันมีแต่จะยกเลิกระบบสัมปทานเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตและสัญญารับจ้างบริการซึ่งเป็นระบบการคลังปิโตรเลียมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและ
นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงระบบสัมปทานไปสู่ระบบสัญญานั้นจะส่งผลดีต่อประเทศไทยคือ สามารถ
ท าให้รัฐจัดเก็บผลประโยชน์แก่รัฐได้มากกว่าระบบสัมปทานและเป็นการสอดคล้องกับหลักอ านาจ
อธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นหลักการในระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศซึ่งได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติและระบบแบ่งปัน
ผลผลิตยังมีความเป็นธรรมต่อประเทศและประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียม 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
           

1) เพ่ือศึกษาข้อความคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญาของรัฐในการแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระบบการคลังปิโตรเลียมตามกฎหมายต่างประเทศและกฎหมาย
ไทย 

3) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาระบบการคลังปิโตรเลียมตามกฎหมายไทย 
4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงระบบการคลังปิโตรเลียมที่เหมาะสม 
 

1.3 สมมติฐำน 
 

 ระบบการคลังปิโตรเลียมของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมเป็นระบบการคลัง
ปิโตรเลียมประเภทสัมปทาน ระบบสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมมีการแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะสมหลายครั้ง แต่ก็ยังอยู่บนหลักการพ้ืนฐานคือกรรมสิทธิ์จากการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
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เป็นของเอกชน รัฐจึงมีเครื่องมือทางการคลัง คือภาษีปิโตรเลียมและค่าภาคหลวงเท่านั้น ท าให้รัฐ
จัดเก็บรายได้แผ่นดินจากกิจการปิโตรเลียมได้น้อย เมื่อเทียบกับระบบแบ่งปันผลผลิตหรือระบบ
รับจ้างบริการ การที่รัฐเสียประโยชน์ทั้งในรูปของรายได้จากกิจการปิโตรเลียมและเสียกรรมสิทธิ์จาก
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทาง
พลังงานในระยะยาวเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท ดังนั้น จึงต้องแก้ไขปรับปรุงระบบการคลัง
ปิโตรเลียมในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ให้สอดคล้องกับหลักการอ านาจอธิปไตยทาง
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของประชาชนโดยการเปิดโอกาสให้รัฐสามารถเลือกใช้ระบบการคลัง
ปิโตรเลียมแบบแบ่งปันผลผลิต หรือแบบรับจ้างบริการ ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้น ารายได้จาก
กิจการปิโตรเลียมมาจัดท าบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมนั้น จะครอบคลุมเฉพาะทรัพยากร
ปิโตรเลียมตามบทนิยามในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า “ปิโตรเลียม 
หมายความว่า น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวสารพลอยได้ และสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และอยู่ในสภาพอิสระ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นของแข็ง ของ
หนืด ของเหลว หรือก๊าซ และให้หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักที่อาจน าขึ้นมาจาก
แหล่งโดยตรง โดยใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี แต่ไม่หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน้ ามัน หรือ
หินอ่ืนที่สามารถน ามากลั่นเพ่ือแยกเอาน้ ามันด้วยการใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี ” และมุ่ง
ศึกษาในระบบการคลังปิโตรเลียมในระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต และระบบรับจ้างบริการ
โดยศึกษาในประเด็นการจัดเก็บผลประโยชน์เข้าสู่รัฐผ่านระบบการคลังปิโตรเลียม เพ่ือให้ทราบ
แนวทางในการวิเคราะห์ค าตอบในการศึกษา รวมทั้งการน ากฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซียมาใช้วิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพ่ือหาหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสมในการควบคุมสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมและแก้ไขพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียมต่อไป 
 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่องสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษากรณีทรัพยากร
ปิโตรเลียมเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิเคราะห์พรรณนา 
(Descriptive Analysis) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ตัวบทกฎหมาย และข้อมูลทุติยภูมิ 
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เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความ บันทึกรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง บทความใน
หนังสือพิมพ์ รายงานจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากอินเตอร์เน็ต 
(Documentary Review)  
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ท าให้ทราบข้อความคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครองในการแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้อง 

2) ได้แนวทางระบบการคลังปิโตรเลียมในระบบกฎหมายต่างประเทศที่เหมาะสมกับระบบ
กฎหมายไทย 

3) น าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระบบการคลังปิโตรเลียมในระบบกฎหมายต่างประเทศ
มาวิเคราะห์ปัญหาระบบการคลังปิโตรเลียมตามระบบกฎหมายไทย 

4) สามารถน าแนวทางการวิเคราะห์มาประยุกต์เพ่ือเสนอให้มีการปรับปรุงระบบการคลัง
ปิโตรเลียมต่อไป 
 



 
บทท่ี 2 

 
ข้อความคิดพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

ในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ก่อนศตวรรษที่ 19 นิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี
แบบดั้งเดิม รัฐจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะหรือมีหน้าที่ในการแสวงประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเป็นการแทรกแซงกลไกการตลาด รัฐจึงจ ากัดบทบาทของตนเพียง
บริการทางปกครอง เท่านั้น (Administrative Service) เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การทูต 
และการยุติธรรมภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดั้งเดิม จึงยังไม่มีสัญญาทางปกครองเกิดขึ้น 
เพราะไม่มีรูปแบบของนิติสัมพันธ์เพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง กิจการที่มีลักษณะเช่น
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานในปัจจุบัน ล้วนแต่จัดท าโดยเอกชนทั้งสิ้น นิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับเอกชนหรือระหว่างเอกชนด้วยกันจึงเป็นการผูกนิติสัมพันธ์ภายใต้ระบบกฎหมายแพ่ง 

การเข้ามามีส่วนร่วมของรัฐในกิจการเพ่ือส่วนรวมเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 20 เมื่อมีกิจการหรือสินค้าบางอย่างที่รัฐต้องเข้ามาควบคุมดูแลเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ประชาชนผู้บริโภค จึงได้มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ เช่น การไฟฟ้านคร
หลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นต้น และยังเปิดโอกาสให้เอกชน
มาร่วมจัดท าบริการสาธารณะ ดังนั้น เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของรัฐในด้านการบริการสาธารณะ
ดังกล่าว ข้อความคิดเรื่องสัญญาทางปกครองจึงเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อนิติสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีฐานะเท่าเทียมกันอย่างเช่นสัญญาในระบบกฎหมายเอกชน แต่เป็นสัญญาที่
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ งคือรัฐ  และอีกฝ่ายหนึ่ งคือเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือประโยชน์ของ
บุคคลภายนอก ภารกิจของรัฐในปัจจุบันนี้จึงไม่ได้มีแต่เพียงหน้าที่ในกลไกทางการเมืองและการ
ปกครองเท่านั้น แต่ยังท าหน้าที่เป็นพ่อค้า นายธนาคาร ผู้รับขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางทะเล 
ผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซ เจ้าของอุตสาหกรรมโลหะ ผู้รับประกันภัย และมีบทบาทในทางเศรษฐกิจทุก
ประเภทและทุกรูปแบบ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ท าให้รัฐต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับนิติกรรมและ
ธุรกรรมรูปแบบต่างๆ กับท้ังบุคคลชาติเดียวกันและกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างชาติ 
 ในวิทยานิพนธ์นี้จะได้ศึกษาถึงหนึ่งในประเภทของสัญญาของรัฐ คือสัญญาแสวงประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติ จากหลักกรรมสิทธิ์ของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติใน ท าให้การแสวงประโยชน์
ในทรัพยากรธรรมชาติต้องด าเนินการในรูปแบบของสัญญาทางปกครอง ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกต่าง
จากสัญญาทัว่ไปในระบบกฎหมายแพ่ง 
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2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 

การกระท าของฝ่ายปกครองเป็นการกระท าของรัฐอย่างหนึ่ง รัฐแสดงออกซึ่งการกระท านั้น
ผ่านบุคคลธรรมดาซึ่งเรียกว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ การแสดงเจตนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลผูกพันรัฐ
ในทางกฎหมาย แต่ไม่ผูกพันเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้แสดงเจตนาแทนรัฐ การกระท าของรัฐจะถือเป็น
การกระท าทางปกครองได้ก็ต่อเมื่อเป็นการกระท าขององค์กรฝ่ายบริหาร มิใช่การกระท าขององค์กร
นิติบัญญัติและองค์กรตุลาการ ซึ่งการกระท าทางปกครองสามารถแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ใน
ลักษณะที่เป็นนิติกรรม (Juristic Act) และในลักษณะที่เป็นปฏิบัติการทางปกครอง (Real Act)1 

เมื่อพิจารณาระบบกฎหมายปกครองของต่างประเทศ แต่ละประเทศก็มีการยอมรับ
แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไว้ในระบบกฎหมาย แต่ต่างกันที่บางประเทศมีการบัญญัติ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับสัญญาทางปกครองไว้เป็นลายลักษณ์ กับประเทศที่ไม่มีการบัญญัติเป็นลายลักษณ์
อักษร แต่ให้ศาลปกครองเป็นผู้วางหลักเกณฑ์ ประเทศที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเป็น
ลายลักษณ์อักษร เช่น ประเทศเยอรมนี มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในรัฐบัญญัติว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 มาตรา 54-62 และกฎหมายอ่ืนๆ ทั้งในระดับสหพันธรัฐ 
ระดับมลรัฐ และค าวินิจฉัยศาล รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติรูปแบบของสัญญาทางปกครองในด้าน
คู่สัญญา แบ่งได้เป็นสัญญาทางปกครองที่มีคู่สัญญามีฐานะเท่าเทียมกับสัญญาทางปกครองที่คู่สัญญา
มีญานะไม่เท่าเทียมกัน และรูปแบบสัญญาทางปกครองในด้านเงื่อนชอบด้วยกฎหมายทางเนื้อหา แบ่ง
ได้เป็นสัญญาต่างตอบแทนทางปกครองกับสัญญาระงับข้อพิพาททางปกครองรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 มาตรา 62 ได้บัญญัติถึงกรณีที่หมวดว่าด้วยสัญญาทาง
ปกครองไม่ได้มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติอ่ืนๆ ของรัฐบัญญัติฉบับนี้ และ
ในขณะเดียวกันให้น าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งมาใช้ปรับใช้โดยอนุโลม2 

ส่วนกรณีประเทศที่ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเป็นลายลักษณ์อักษณ์ เช่น 
ประเทศฝรั่งเศส หลักเกณฑ์ต่างๆ  เกิดขึ้นโดยแนวบรรทัดฐานของศาลคดีขัดกันและสภาที่ปรึกษา
แห่งรัฐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประกอบของสัญญาทางปกครองโดยสภาพคือ สัญญาทางปกครอง
จะต้องประกอบด้วย คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายปกครอง และเนื้อหาของสัญญาทาง
ปกครองมีลักษณะเป็นการด าเนินการบริการสาธารณะหรือมีข้อความในสัญญาเป็นข้อความที่ไม่ค่อย

                                                           
1 สมยศ เชื้อไทย, “การกระท าทางปกครอง,” วารสารนิติศาสตร์ 17, 3 (กันยายน 2530): 

60-62. 
2 ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, “ความจ าเป็นในการจัดท าบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย ‘สัญญาทาง

ปกครอง’,” ใน 60 ปี ดาราพร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555), หน้า 147-148. 



8 
 

พบในระบบกฎหมายแพ่ง และยังมีองค์ประกอบของสัญญาปกครองที่เกิดจากการก าหนดของ
กฎหมายอีกด้วย เหตุที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสเกิดโดยแนวค าพิพากษา
บรรทัดฐานเนื่องจากสภาแห่งรัฐในอดีตเป็นผู้สร้างค าพิพากษาบรรทัดฐานขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
กฎหมายและบริหารควบคู่กันไป หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสจึงมีลักษณะที่
เป็นพลวัตร มีการปรับปรุงหลักกฎหมายให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา และละทิ้งกฎหมายเก่าที่ล้าสมัย3  

ส าหรับประเทศที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ มีระบบ
กฎหมายแยกออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายลายลักษณ์อักษร และหลัก
กฎหมายทั่วไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายส่วนใหญ่จะมีบ่อเกิดมาจากค าพิพากษาของศาล แต่ก็มี
การประมวลกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะ
กฎหมายมหาชน ซึ่งระบบกฎหมายอังกฤษไม่ได้แยกหลักสัญญาทางแพ่งกับสัญญาทางปกครองเป็น
การเฉพาะ จึงน ากฎหมายว่าด้วยสัญญาในทางแพ่งมาปรับใช้กับสัญญาของฝ่ายปกครองได้  

หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของฝ่ายปกครองของอังกฤษมีระเบียบแบบแผน (Order) และ
กฎเกณฑ์ (Regularity) ที่น าไปสู่ระเบียบข้อบังคับและหลักการทีมิใช่หลักการของกฎหมายเอกชน 
ลักษณะเฉพาะ 2 ประการของหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาของฝ่ายปกครองของอังกฤษมี 2 ประการ4 
คือ 

1.  หลักการพื้นฐานที่น ามาปรับใช้กับสัญญาของฝ่ายปกครอง 
หลักการบางส่วนของสัญญาทางแพ่งในระบบกฎหมายเอกชนสามารถน ามาปรับใช้กับสัญญา

ของฝ่ายปกครองได้ เช่น ความสามารถของคู่สัญญา การเข้าท าสัญญาของฝ่ายปกครอง สิทธิอะหน้าที่
ของคู่สัญญา การผิดสัญญา และการเลิกสัญญา ส่วนหลักการที่แตกต่างจากสัญญาทางแพ่งคือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในสัญญาของฝ่ายปกครองที่ฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐแต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชน 
สัญญาของฝ่ายปกครองมีรูปแบบของสัญญามาตรฐานที่มีข้อก าหนดและการระงับสัญญาในส่วนของ
ฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์ที่มีขึ้นเป็ฯการเฉพาะส าหรับสัญญาของฝ่ายปกครองจึงไม่อาจน าหลักสัญญา
ทางแพ่งมาใช้บังคับได้อย่างเหมาะสม เพราะสัญญาของฝ่ายปกครองมีเรื่องของประโยชน์สาธารณะ
อันเป็นวัคถุประสงค์ของสัญญาของฝ่ายปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  

 

                                                           
3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 150-151. 
4 ชวลิต เศวตสุต, สัญญาของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์: ศึกษากรณี

ระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 98-100. 
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2.  ระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ์ในการเข้าท าสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา 
สัญญาของฝ่ายปกครองมีหลักการสัญญาของฝ่ายปกครอง (Principle of Contracting) เป็น

การเฉพาะที่เกิดจากแนวปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการเข้าท าสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา 
เช่น การคัดเลือกคู่สัญญา การเลือกรูปแบบของสัญญา (Particular Type of Contract) ข้อก าหนด
ลักษณะพิเศษของสัญญา (Particular Contractual Terms) การพิจารณาอัตราส่วนของผลก าไรที่
เอกชนมีสิทธิเรียกร้องจากฝ่ายปกครอง (Determination of Rates of Profit) การก ากับดูแลให้
เอกชนปฏิบัติตามสัญญา การระงับข้อพิพาท การเยียวยาความเสียหายในทางปกครองกรณีสัมปทาน 
การเยียวยาค่าทดแทนความเสียหาย เป็นต้น 
 

2.1.1 องค์ประกอบของสัญญาทางปกครอง 
 สัญญาในความหมายทั่วไป คือสัญญาที่มุ่งต่อนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนในการที่จะ
ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ โดยอยู่ภายใต้หลักเสรีภาพในการท าสัญญา 
(Freedom to Contract) แต่ในปัจจุบัน เมื่อรัฐต้องเข้ามามีส่วนในการจัดท ากิจการบางอย่างเพ่ือ
ส่วนรวมหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลภายนอก กล่าวคือ ประโยชน์สาธารณะ รูปแบบของ
ความสัมพันธ์จึงไม่ได้มีแค่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนอีกต่อไป แต่เป็นนิติสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับเอกชน อย่างไรก็ตามใช่ว่าสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนทุกสัญญาจะเป็นสัญญาทาง
ปกครองเสมอไป ในการท าสัญญานั้นฝ่ายปกครองอาจพิจารณาเลือกได้ว่าฝ่ายปกครองจะท าสัญญา
ภายใต้ระบบกฎหมายเอกชนอย่างเดียวกับที่เอกชนท าระหว่างกัน หรือว่าตนประสงค์จะท าสัญญา
ภายใต้ระบบกฎหมายปกครอง  

สัญญาของฝ่ายปกครอง คือสัญญาใดๆ  ก็ตามที่ฝ่ายปกครองท าหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ฝ่าย
ปกครองท าสัญญาภายใต้กฎหมายเอกชน เป็นสัญญาที่เกิดจากนิติสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาคและความสมัครใจในการท าสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของคู่สัญญา มิใช่ประโยชน์ต่อส่วนรวม สัญญาของฝ่ายปกครองจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติการช าระหนี้ตอบแทนซึ่งกันและกัน5 สัญญาแบบนี้เรียกว่า สัญญา
ทางปกครองที่เป็นไปตามกฎหมายเอกชนหรือสัญญาของฝ่ายปกครอง (Contrats de Droit Privé 
de l’Administration) ซึ่งต้องน าระบบกฎหมายเอกชนมาใช้บังคับ และข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาต้อง
ให้ศาลยุติธรรมพิจารณา กับสัญญาอีกประเภทหนึ่งคือ สัญญาทางปกครอง (Contrat Administratif) 

                                                           
5 นริศษา ละม้ายอินทร์, ปัญหาการแบ่งแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่ง: 

ศึกษากรณีสัญญาจ้างบุคลากรภาครัฐในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 5-6. 
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คือการที่ฝ่ายปกครองเลือกผูกนิติสัมพันธ์ภายใต้กฎหมายพิเศษคือกฎหมายปกครอง ซึ่งต้องน าระบบ
กฎหมายปกครองมาใช้บังคับ และข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประเภทนี้ต้องให้ศาลปกครองเป็นผู้
พิจารณา6 ดังนั้น สัญญาทางปกครอง กับ สัญญาของฝ่ายปกครอง จึงมีความแตกต่างกัน7 กล่าวคือ 

1. เงื่อนไขในการจัดท าสัญญา 
หลักเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of Contract) ในสัญญาทางปกครองมีความ

แตกต่างจากสัญญาของฝ่ายปกครอง กล่าวคือ ในการจัดท าสัญญาทางปกครอง บุคคลทั่วไปไม่อาจ
เข้ามาเป็นคู่สัญญาได้หากปราศจากกฎหมายบัญญัติไว้หรือความยินยอมของฝ่ายปกครอง และการ
จัดท าสัญญาทางปกครองต้องเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ ซึ่งแต่ละรัฐอาจก าหนดเงื่อนไขใน
การเกิดสัญญาไว้อย่างไรก็ได้ เช่น แบบของสัญญา หรือเนื้อหาสาระของสัญญา 

2. สาระส าคัญของสัญญา 
ผู้ทรงสิทธิในสัญญาทางปกครองคือนิติบุคคลมหาชน และมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินสาธารณะหรือมุ่งต่อประสิทธิภาพของประโยชน์สาธารณะ 
3. กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญา 
สัญญาของฝ่ายปกครองตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเอกชนเช่นเดียวกับสัญญาทางแพ่ง

ทั่วไป ในขณะที่สัญญาทางปกครองจะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดหรือหลักกฎหมายพิเศษที่แตกต่างจาก
กฎหมายแพ่งทั่วๆ ไป 

4. ข้อก าหนดพิเศษ 
ในบางกรณี สัญญาทางปกครองอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีข้อก าหนดพิเศษซึ่งมักจะไม่พบ

หรือเป็นที่ไม่พึงประสงค์ในกฎหมายแพ่ง ดังนั้น อ านาจมหาชนของรัฐ ความมั่นคงทางการเงินของ
สัญญา (Financial Equation) เหตุอันไม่อาจคาดหมายได้ (Unforeseeable Circumstances) จึง
เป็นลักษณะเฉพาะของสัญญาทางปกครอง  

5. การให้อ านาจหรือเอกสิทธิ์แก่เอกชนคู่สัญญา 
สัญญาทางปกครองบางประเภท เช่น สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาแสวงประโยชน์ใน

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการให้สิทธิในการใช้ประโยชน์การเวนคืนของรัฐ หรือได้รับเอกสิทธิต่างๆ  เช่น 
การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ หรือการลดหย่อยภาษี 

 

                                                           
6 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง คดีปกครองที่เกี่ยวกับ

สัญญาทางปกครอง (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2549), หน้า 43. 
7 Henry Cattan, The Law of Oil Concessions in the Middle East and North 

Africa (New York, NY.: Oceana, 1967), p. 3. 
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6. อ านาจอธิปไตยและลักษณะทางมหาชนของรัฐในฐานะคู่สัญญา 
หากเกิดการโต้แย้งสิทธิขึ้นในสัญญา รัฐมีอ านาจอธิปไตยกับลักษณะทางมหาชนของรัฐบังคับ

การให้เป็นไปตามสัญญากับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้โดยล าพังและโดยอ านาจศาลของรัฐนั้น
หรือศาลที่คู่สัญญาตกลงกันได้ในกรณีจ าเป็น ในทางกลับกัน ปัจเจกบุคคลสามารถฟ้องรัฐต่อศาลของ
รัฐนั้นแต่จะฟ้องรัฐต่อเขตอ านาจศาลอ่ืนไม่ได้ และนอกจากนี้รัฐยังเป็นผู้ทรงสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
หรือตีความสัญญา 

ข้อความคิดว่าด้วยสัญญาจึงเป็นข้อความคิดที่ส าคัญในระบบกฎหมายทุกระบบ เป็นรูปแบบ
การกระท าที่เก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานที่สุดรูปแบบการกระท าหนึ่ง ในประเทศที่มี
การแบ่งแยกระบบกฎหมายเอกชนและระบบกฎหมายมหาชนออกจากกันอย่างชัดเจน สัญญาใดที่
เกิดขึ้นในระบบกฎหมายมหาชน กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะน ามาใช้บังคับกับสัญญานั้น โดยหลักแล้วย่อม
ต้องเป็นกฎเกณฑ์ในกฎหมายมหาชน อย่างไรก็ตาม สัญญาทางปกครองนั้นไม่มีรูปแบบเฉพาะตัวที่จะ
เป็นเอกลักษณ์ของสัญญาทางปกครอง เพราะสัญญาที่ฝ่ายปกครองท าขึ้นอาจเป็นสัญญาทางแพ่งหรือ
สัญญาทางปกครองก็ได้ และนิติสัมพันธ์ของสัญญาทางแพ่งและสัญญาทางปกครองก็มีผลที่แตกต่าง
กัน เช่น สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา และอ านาจศาล เป็นต้น  

2.1.1.1 สัญญาทางปกครองโดยการก าหนดของกฎหมาย 
จากหลักเสรีภาพในการท าสัญญาตามกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายแพ่ง คู่สัญญา

ตามกฎหมายแพ่งสามารถมีเสรีภาพในการตกลงใจเข้าท าสัญญา คือ ความสามารถในการตัดสินใจ
อย่างอิสระว่าจะตกลงเข้าท าสัญญาหรือไม่ และมีเสรีภาพในการก าหนดเนื้อหาสาระของสัญญา คือ 
ความประสงค์จะให้เนื้อหาสาระของสัญญาเป็นเช่นไรก็ได้ แต่ในสัญญาทางปกครองนั้น หลักเสรีภาพ
ในการท าสัญญาต้องอยู่ภายใต้หลักนิติ รั ฐ  โดยเฉพาะหลักความชอบด้วยกฎหมาย ด้วย 
(Gesetzmäßigkeitgrundsatz) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าสัญญาทางปกครองได้เท่าที่สัญญาทาง
ปกครองนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หากสัญญาทางปกครองมีลักษณะ รูปแบบ หรือเนื้อหาสาระ
ของสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง ระเบียบหรือข้อบังคับก็ดี สัญญาทางปกครองย่อมไม่อาจกระท าได้ เพราะขัดกับหลัก 
Der Vorrang des Gesetzes ที่ถือว่าหากเรื่องใดได้มีกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไข
อย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้ว การด าเนินการในเรื่องนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไข
ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องดังกล่าว เช่น การบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือการแปลงสัญญา ได้
มีการก าหนดลักษณะหรือรูปแบบของการด าเนินการเรื่องนี้ไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมายว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาชาติ แล้วแต่กรณีแล้ว การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจึงไม่อาจ
กระท าในรูปของสัญญาทางปกครองได้ และนอกจากนี้ ในการท าสัญญาทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของ
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รัฐจะต้องค านึงถึงหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองด้วย เช่น หลักความ
สมเหตุสมผล หลักความเสมอภาค หและหลักการห้ามการใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ เป็นต้น8 

 ในบางกรณีกฎหมายจะบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าสัญญาใดอยู่ในอ านาจทางปกครอง 
ท าให้กฎหมายที่บังคับใช้กับสัญญาดังกล่าวต้องเป็นกฎหมายปกครอง และถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็น
สัญญาทางปกครองประเภทหนึ่ง สัญญากรณีนี้เรียกว่า “สัญญาทางปกครองโดยการก าหนดของ
กฎหมาย” (les contrats administratif par determination de la loi)  สัญญาทางปกครองโดย
การก าหนดของกฎหมาย เป็นสัญญาที่เกิดจากการที่กฎหมายก าหนดให้เป็นสัญญาทางปกครอง และ
อยู่ในเขตอ านาจพิจารณาของศาลปกครองโดยตรง สัญญาทางปกครองโดยการก าหนดของกฎหมาย 
อาจมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นเพียงสัญญาทางแพ่งธรรมดาก็
ได้ เพียงแต่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นพิเศษ  สัญญาทาง
ปกครองบางประเภทมีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรม  เช่น สัญญาเกี่ยวกับการ
จัดหาเสบียงอาหารของราชการทหาร (contrat relatifs au service des ordinaires) ตามรัฐ
กฤษฎีกา ลงวันที่ 22 เมษายน ค.ศ.1905 และวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ.1930 และสัญญาเข้ารับการ
รักษาพยาบาลของคนไข้ฐานะดี (contrats de l'hospitalisation des non-indigents) ตามรัฐ
กฤษฎีกา ลงวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ.1851 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประมวลกฎหมายสาธารณสุข มาตรา 
L680 ตัวอย่างของสัญญาทางปกครองโดยการก าหนดของกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส9 เช่น  

รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.2001 ว่าด้วยมาตรการเร่งด่วนในการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจและการคลัง (Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures 
urgentes de réformes à caractère économique et financier) มาตรา 2 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
“สัญญาที่ท าขึ้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการพัสดุมีลักษณะเป็นสัญญาทาง
ปกครอง” วรรคสอง บัญญัติว่า “อย่างไรก็ตาม ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ได้มีการ
ฟ้องต่อศาลยุติธรรมก่อนวันที่รัฐบัญญัตินี้ใช้บังคับ” ซึ่งแต่เดิมก่อนมีรัฐบัญญัติฉบับนี้ ศาลจะต้อง
พิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองหรือสัญญาทางแพ่ง แต่สัญญาบางอย่างที่
แม้ไม่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นสัญญาทางปกครอง แต่กฎหมายก าหนดให้คดีข้อพิพาทที่เกิดจาก

                                                           
8 มานิตย์ วงเสรี และชาญชัย แสวงศักดิ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและ

สัญญาทางปกครอง (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2541), หน้า 9-10. 
9 บุปผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง: แนวคิดและหลักกฎหมายฝรั่งเศสและของไทย 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 23-24.; บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ
คณะ, เรื่องเดิม, หน้า 45. 
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สัญญาดังกล่าวต้องขึ้นศาลปกครอง  ก็ถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองโดยการก าหนดของกฎหมาย
เช่นกัน10  

สัญญาให้เข้าครอบครองสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (contrats comportant 
occupation du domaine public) ตามรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ.1938 แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยประมวลกฎหมายว่าด้วยที่ดินของรัฐ มาตรา 84 เป็นสัญญาที่ให้เอกชนครอบครองที่ดินของรัฐ
เพ่ือให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณะของหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งรัฐ
กฤษฎีกาฉบับดังกล่าวก าหนดให้สัญญาประเภทนี้อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลปกครองจึงอาจหล่าว
ได้ว่าเป็นสัญญาโดยการก าหนดของกฎหมาย แต่โดยสภาพของสัญญาแล้ว ที่ดินสาธารณะก็มี
กฎเกณฑ์ท่ีต่างจากกฎหมายแพ่ง จึงเป็นสัญญาทางปกครองโดยตัวเองอยู่แล้ว (sui generis)11 

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (marchés publics) ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ 
เป็นสัญญาที่ฝ่ายปกครองมอบหมายให้เอกชนจัดหาพัสดุหรือบริการหรือจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ 
โดยฝ่ายปกครองเป็นผู้จ่ายเงินตอบแทนให้ส าหรับการจัดหาหรือก่อสร้างนั้น โดยมีการประมวล
หลักการส าคัญต่างๆ ไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งเป็นล าดับรองของฝ่าบบริหาร ตามรัฐ
กฤษฎีกา ลงวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ.1964 สาระส าคัญของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างคือ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ ง
เป็นนิติบุคคลมหาชน (Collectivité publique หรือ personne publique) การท าสัญญาต้อง
เป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ก าหนดในไวเป็นการเฉพาะในประมวลกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ มี
วัตถุแห่งสัญญาเป็นการจ้างท างาน (le marché de travaux) จัดหาพัสดุ (le marché de 
fournitures) หรือบริการ (le marché de service) โดยก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนการช าระหนี้
ให้แก่คู่สัญญา (prix) และอยู่ภายใต้บังคับของหลักทั่วไปในเรื่องสัญญาทางปกครองและกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ12 

สัญญากู้ของรัฐ (emprunt public de l'État) ตามรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 17 
กรกฎาคม ค.ศ.1790 และวันที่ 26 กันยายน ค.ศ.1739 เป็นสัญญาที่รัฐเป็นผู้กู้ โดยมีหลักเกณฑ์เป็น
การเฉพาะที่ต่างจากกฎหมายแพ่ง จึงเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพ แต่การกู้เงินโดยหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รัฐเป็นผู้กู้และไม่ได้มีวิธีการเป็นการเฉพาะ อาจเป็นสัญญาทางแพ่งได้ เว้นแต่จะมี
ข้อก าหนดในสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่พบในระบบกฎหมายแพ่ง ก็อาจท าให้สัญญานั้นหลายเป็น
สัญญาทางปกครอง13 

                                                           
10 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 46. 
11 เรื่องเดียวกัน, หน้า 102. 
12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 98-100. 
13 เรื่องเดียวกัน, หน้า 106. 



14 
 

ส าหรับสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมันนั้น เป็นสัญญาโดยการก าหนดของ
กฎหมายทั้งสิ้น เนื่องจากได้มีการก าหนดประเภทของสัญญาทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐ
บัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 (Verwaltungsverfahrengesetz) มาตรา 54 
ได้แบ่งประเภทของสัญญาทางปกครอง โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเป็นเกณฑ์ แบ่งเป็น 2 
ปร ะ เภท  คื อ  สั ญญาทางปกครองที่ คู่ สั ญญาทา งปกครอ งมี ฐ านะ เท่ า เที ย มกั น  (Der 
koordinationrechtliche Vertrag) และสัญญาทางปกครองที่คู่สัญญามีฐานะไม่เท่าเทียมกัน (Der 
subordinationrechtliche Vertrag)14 

1.  สัญญาทางปกครองที่คู่สัญญาทางปกครองมีฐานะเท่าเทียมกัน (Der coordina 
tionrechtliche Vertrag) 

นิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาไม่อาจก่อตั้งโดยศัยการออกค าสั่งทางปกครองฝ่ายเดียวได้ 
เพราะคู่สัญญามีฐานะเท่าเทียมกัน สัญญาทางปกครองประเภทนี้ โดยทั่วไปจะเป็นสัญญาระหว่าง
องค์การทางปกครองด้วยกันเอง เหตุผลของการมีสัญญาทางปกครองประเภทนี้เพราะกฎหมาย
ต้องการให้เครื่องมือแก่องค์การทางปกครองในการก่อนิติสัมพันธ์กับองค์ทางปกครองอ่ืน เช่น สัญญา
ระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแม่น้ าที่ไหลผ่านเขตแดน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสอง สัญญาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมลรัฐเกี่ยวกับ
ภาระหน้าที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย สัญญาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสหพันธ์ในเรื่อง
เกี่ยวกับหน้าที่ในการดูแลรักษาและก่อสร้างถนน เป็นต้น15 ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์การทางปกครองที่มี
ฐานะเท่าเทียมกัน 

2. สัญญาทางปกครองที่คู่สัญญามีฐานะไม่เท่าเทียมกัน (Der subordinationrecht 
liche Vertrag) 

สัญญาทางปกครองประเภทนี้ โดยปกติจะเป็นเรื่องที่องค์กรฝ่ายปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองน ามาใช้เป็นเครื่องแทนการออกค าสั่งทางปกครอง เช่น สัญญาที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองตกลงกับเอกชนว่าจะไม่ด าเนินการใดๆ กับอาคารของเอกชนที่ได้ก่อสร้างโดยถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หากเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของอาคารท าการรื้อถอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอาคารนั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลา 3 เดือน อย่างไรก็ตาม สัญญา
ประเภทนี้นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือแทนการออกค าสั่งทางปกครองแล้ว ยังสามารถน าไปใช้ในกรณี
อ่ืนๆ ที่เป็นการก่อตั้งนิติสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหทางปกครองรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับเอกชนได้ 
เช่น สัญญาระหว่างองค์กรฝ่ายปกครองกับข้าราชการในเรื่องเกี่ยวกับการช าระเงินที่องค์กรฝ่าย

                                                           
14 มานิตย์ วงเสรี และชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 10. 
15 เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
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ปกครองได้จ่ายให้เพ่ือการศึกษาหรืออบรมดูงานกลับคืนในกรณีที่ข้าราชการออกจากต าแหน่งก่อน
ก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน หรือกรณีของการผิดสัญญาชดใช้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น16 

นอกจากการแบ่งประเภทของสัญญาทางปกครอง โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่สัญญาเป็นเกณฑ์ข้างต้นแล้ว รัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 ยังได้บัญญัติ
รูปแบบสัญญาทางปกครองโดยอาศัยองค์ประกอบหรือเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของเนื้อหาแห่ง
สัญญาเป็นเกณฑ์ แบ่งแยกรูปแบบของสัญญาทางปกครองได้เป็นอีก 2 ประเภทคือ สัญญา
ประนีประนอมหรือสัญญาระงับข้อพิพาททางปกครอง (Vergleichsvertrag) ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 มาตรา 55 และสัญญาแลกเปลี่ยนหรือสัญญาต่างตอบแทน
ทางปกครอง (Austauschvertrag) ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 
(Verwaltungsverfahrengesetz) มาตรา 56 

1.  สัญญาประนีประนอมหรือสัญญาระงับข้อพิพาททางปกครอง (Vergleichs 
vertrag) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องความไม่แน่นอนหรือหาข้อยุติในปัญหาข้อ
กฎหมายหรือข้อกฎหมายโดยอาศัยการประนีประนอมหรือสัญญาระงับข้อพิพาทระหว่างองค์กรฝ่าย
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับเอกชน เช่นสัญญาประนีประนอมในค่าทดแทนความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการเวนคืน สัญญาประนีประนอมหรือสัญญาระงับข้อพิพาททางปกครองตาม มาตรา 55 
มีองค์ประกอบดังนี้ 

1)  มีความไม่แน่นอนหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติการณ์ทาง
ข้อเท็จจริงหรือประเด็นข้อกฎหมาย 

2)  ความไม่แน่นอนหรือข้อยุติดังกล่าวไม่สามารถขจัดไปได้หรือจะขจัดไปได้ก็
ต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก 

3)  คู่กรณีองค์กรฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับเอกชนสามารถ
ประนีประนอมหรือสัญญาระงับข้อพิพาททางปกครองนั้น17 

2.  สัญญาแลกเปลี่ยนหรือสัญญาต่างตอบแทนทางปกครอง (Austauschvertrag) 
เป็นสัญญาที่มีไว้เพ่ือป้องกันมิให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์

ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็คุ้มครองเอกชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบหรือถูกเรียกร้อง
ให้กระท าการช าระหนี้ตอบแทนในสิ่งที่ไม่ได้ผูกพันตามกฎหมาย เช่น สัญญาระหว่างองค์กรฝ่าย

                                                           
16 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพื้นฐานใน

กฎหมายปกครองและการกระท าทางปกครอง (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2549), หน้า 255. 
17 มานิตย์ วงเสรี และชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 12. 
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ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับเอกชนโดยมีข้อตกลงให้เอกชนจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นการตอบแทนการด าเนินการก่อสร้างสถานที่จอดรถแทนเอกชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า โดยคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่าย องค์กรฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับเอกชน มีหน้าที่ต้องช าระหนี้ต่างตอบแทน
ซึ่งกันและกัน และการช าระหนี้ต่างตอบแทนของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องมีลักษณะดังนี้ 

1) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนตามที่ตกลงก าหนดกันไว้ในสัญญา 
2) เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการทางปกครอง 
3) จะต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม 
4) เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติการช าระหนี้ตอบแทนตามสัญญา18 

ส าหรับสัญญาทางปกครองของประเทศอังกฤษนั้นไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ (Statutory Instrument) หรือกฎกระทรวง (Order) ก าหนดประเภทของสัญญาทาง
ปกครองไว้ แต่ก็มีระเบียบของหน่วยงาน (Regulation) หรือแนวทาง (Scheme) ก าหนดหลักการ
ต่างๆ  ซึ่งผูกพักหน่วยงานทางปกครองให้ต้องปฏิบัติตาม และมีหน่วยงาน Comptroller and 
Auditor General ควบคุมตรวจสอบหน่วยงานราชการดังกล่าวให้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการ
ดังกล่าว19 สัญญาของฝ่ายปกครองของอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ประเภท20 คือ 

1.  สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบว่าด้วยสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ 

ที่ต้องการให้มีการเสนอราคาโดยเอกชนคู่สัญญาเพ่ือที่จะได้จัดซื้อหรือเช้าสินค้าต่างๆ  เช่น รัฐมนตรี 
กระทรวง สภาผู้แทนราษฎร สภาขุนนาง (House of Lords) เป็นต้น หน่วยงานของรัฐจะต้องเลือก
แนวทางในการด าเนินการเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 3 ประการ ได้แก่ 

1) การเชิญชวนให้เข้าร่วมประกวดราคาโดยเปิดเผย (Open Procedure) 
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าประกวดราคาต่อหน่วยงานของรัฐได้ 

2) การจ ากัดผู้เข้าร่วมประกวดราคา (Restricted Procedure) ในโครงการที่
ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หน่วยงานของรัฐอาจก าหนดคุณสมบัติของเอกชนผู้เข้ าร่วม
ประกวดราคาหรือคุณสมบัติทางเทคนิคของสินค้าและบริการที่หน่วยงานของรัฐต้องการได้ 

3) การเจรจาต่อรอง (Negotiated Procedure) เพ่ือประโยชน์สูงสุดของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐต้องการให้เอกชนเสนอโครงการและเจรจาข้อก าหนดและเงื่อนไขกับเอกชนผู้เจรจา

                                                           
18 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
19 ชวลิต เศวตสุต, เรื่องเดิม, หน้า 135. 
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 124-129. 
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รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายก็ได้ แต่วิธีนี้ต้องเป็นกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ระเบียบ
ข้อบังคับ ก าหนดไว้ในกรณีต่างๆ  เช่น ไม่มีผู้เข้าประกวดราคา หรือเป็นโครงการค้นคว้าวิจัยและ
พัฒนา หรือเป็นเรื่องความลับทางการค้าของเอกชนคู่สัญญา เป็นต้น 

สัญญาจัดซื้อจัดจ้างแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
1) สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง  
สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง (Public Work Contract) เป็นสัญญาว่าจ้างออกแบบและ

ก่อสร้างอาคาร ถนน ทางระบายน้ า สะพาน ทางรถไฟ อุโมงค์ ท่าเรือ คลอง เขื่อน และงานทาง
วิศวกรรมอ่ืนๆ  แต่ไม่รวมถึงการคมนาคมขนส่ง การประปา การพลังงาน สัญญาเกี่ยวข้องกับความลับ
หรือสัญญาระหว่างประเทศ และเม่ือแผนงานได้รับการอนุมัติ หน่วยงานของรัฐที่จะเข้าท าสัญญาต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการว่าจ้างก่อสร้างโครงการต่างๆ เพ่ือเชิญชวนให้ร่วมประกวดราคาต่อ
สาธารณะ โดยประกาศใน Official Journal ของสหภาพยุโรป แต่หากเป็นการว่าจ้างก่อสร้าง
ประเภทอ่ืนๆ  เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ หน่วยงานของรัฐประกาศโครงการใน Official Journal ของ
ประเทศอังกฤษเท่านั้น 

2) สัญญาจัดซื้อ 
สัญญาจัดซื้อ (Public Supply Contract) เป็นสัญญาที่รัฐจัดซื้อหรือเช่าสินค้า

ต่างๆ จากเอกชน ด้วยวิธีการให้เอกชนเสนอราคา สัญญาประเภทนี้จะใช้กับหน่วยงานที่มีภารกิจ
เกี่ยวกับการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ   แต่ไม่รวมถึงสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างบริ
การสาธารณูปการต่างๆ  (Utilities Supply and Works Contracts Regulations) สัญญาเกี่ยวข้อง
กับความลับ สัญญาจัดซื้อยุทโธปกรณ์ สัญญาระหว่างประเทศ 

3) สัญญาจัดจ้าง 
สัญญาจัดจ้าง (Public Service Contract) เป็นสัญญาเกี่ยวกับการจัดจ้างให้

ท างานด้านการท าแผนงาน ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น แต่ไม่
รวมถึงการว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างบุคลากร การว่าจ้างก่อสร้าง (Public Work Contract) และ
สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค (Public Utility Contract) 

4) สัญญาจัดให้มีบริการสาธารณูปโภค 
สัญญาจัดให้มีบริการสาธารณูปโภค (Public Utility Contract) เป็นสัญญา

ว่าจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ  ได้แก่ การประปา การพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และการ
สื่อสาร ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคนั้น เช่น Water Industry Act 
1991, Electricity Act 1989, Gas Act 1986, Petroleum (Production) Act 1934, Coal 
Industry Act 1994, Airports Act 1986, Harbors Act 1964, Transport Act 1985, London 
Regional Transport Act 1984 และ Telecommunication Act 1984 
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2.  สัญญาให้เอกชนเข้าร่วมงานในกิจการของรัฐ 
สัญญาให้เอกชนเข้าร่วมงานในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership : PPP) 

เป็นการร่วมงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพ่ือมุ่งฟ้ืนฟูให้มีการจัดท าบริการสาธารณะ การให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการปรับปรุงบริการ
สาธารณะ เพราะเอกชนบริหารงานได้มีประสิทธิภาพกว่าองค์กรภาครัฐที่มีลักษณะการบริหารงาน
แบบข้าราชการผ่านการบังคับบัญชาและอยู่ภายใต้ขีดจ ากัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเอกชนมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านการเงินดีกว่าภาครัฐท าให้สามารถบริหารภาษีอากรของประชาชนได้
อย่างคุ้มค่า ความแตกต่างระหว่างรัฐวิสาหกิจกับการให้เอกชนเข้าร่มงานหรือด าเนินการในกิจการ
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจเป็นการเปลี่ยนแปลงกิจการที่รัฐเป็นเจ้าของ แต่การให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรัฐเป็นการรวมกิจการระหว่างคู่สัญญาคือภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน 
โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับความเสี่ยงร่วมกันและแสวงหาประโยชน์ร่วมกัน 

ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นได้ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการ
ในกิจการของรัฐเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด แต่บริการสาธารณะบางประการไม่เหมาะต่อการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ และบางโครงการหากให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการใน
กิจการของรัฐอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ เช่น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศบางโครงการ 

3.  สัญญาให้เอกชนด าเนินการในกิจการของรัฐ 
สัญญาให้เอกชนด าเนินการในกิจการของรัฐ (Private Finance Initiative: PFI) เป็น

การที่ภาครัฐมอบให้หมายภาคเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญาด าเนินการก่อสร้างถนนหนทาง โรงเรียน สถาน
กักกัน และโรงพยาบาลโดยไม่ต้องใช้เงินภาษีอากร เอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
และให้ภาครัฐท าสัญญาเช่ากับเอกชนเพ่ือประโยชน์จากโครงการนั้น ซึ่งเป็นผลให้ไม่ต้องใช้เงินภาษี
อากรในการจัดท าสาธารณูโภคและสาธารณูปการ และเอกชนได้รับประโยชน์จากโครงการในรูปของ
การบริหารจัดการโครงการและการตลาด ทั้งยังได้รับช าระหนี้จากภาครัฐซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกด้วย  การ
ให้เอกชนด าเนินการในกิจการของรัฐมักจะริเริ่มในโครงการจัดท าโรงพยาบาล โรงเรียน ถนน และ
สถานกักกัน เป็นต้น 

2.1.1.2 สัญญาทางปกครองโดยสภาพ 
นอกจากสัญญาทางปกครองโดยการก าหนดของกฎหมายแล้ว สัญญาใดสัญญาหนึ่ง

ก็อาจเป็นสัญญาทางปกครองไดโ้ดยสภาพของตัวสัญญานั้นเอง (contrat administratif par nature) 
แสดงให้เห็นว่าสัญญาทางปกครองไม่ได้หมายถึงสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนและมีลักษณะเป็นสัญญา
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ต้องเป็นสัญญาที่มีรัฐเป็นคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น
รัฐ มีจุดประสงค์เพ่ือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจัดท าบริการสาธารณะ  หรือเป็นสัญญาที่มีข้อก าหนด
พิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐซึ่งไม่ปรากฏข้อก าหนดลักษณะดังกล่าวในระบบกฎหมายแพ่ง การใช้
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อ านาจมหาชนของรัฐก็เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมทางปกครองบรรลุวัตถุประสงค์ คือการรักษาและ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพราะในสัญญาทางปกครองย่อมประกอบไปด้วยประโยชน์ของเอกชนที่
มุ่งแสวงหาก าไร กับประโยชน์สาธารณะ รัฐผู้คุ้มครองและรักษาประโยชน์สาธารณะย่อมต้องใช้
อ านาจมหาชนเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มประโยชน์เอกชนมิให้
เสียหายเกินจ าเป็นหรือเกินกว่าความเสี่ยงภัยตามปกติ หากฝ่ายปกครองใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ศาลอาจ
สั่งให้ฝ่ายปกครองจ่ายค่าทดแทนความเสียหายแก่เอกชนคู่สัญญาได้21 จึงอาจสรุปได้ว่า สัญญาทาง
ปกครองมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ22 คือ  

1) คู่สัญญา  
สัญญาทางปกครองต้องมีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็น

นิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน (personne morale de driot public) นิติบุคคลมหาชน
ประกอบด้วย รัฐ จังหวัด เทศบาล ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรที่มีเขตอ านาจทางพ้ืนที่ และและองค์กรอ่ืน
ของรัฐ เช่น องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจทีมีเขตอ านาจเฉพาะเรื่อง (établissements publics) 
ในกรณีที่สัญญากระท าขึ้นโดยเอกชนย่อมไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง 
ศาสตราจารย์ René Chapus23 ได้ใช้คุณสมบัติของคู่สัญญาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาองค์ประกอบ
ในด้านคู่สัญญา แบ่งเป็น 3 กรณี คือ 

(1) กรณีของสัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นนิติบุคคลมหาชน
ด้วยกัน 

ศาลคดีขัดกันได้วางแนวค าพิพากษาบรรทัดฐานไว้ในคดี Union des 
Assurances de Paris ใน ค.ศ.1983 ว่าในกรณีที่เป็นสัญญาระหว่างนิติบุคคลมหาชนด้วยกัน โดย
หลักย่อมเป็นสัญญาทางปกครอง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วนิติบุคคลมหาชนย่อมใช้วิธีการในการบริหาร
แบบมหาชน เว้นแต่ กรณีดังกล่าวมีผลเป็นเพียงการก่อนิติสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น 
เช่น สัญญาให้บริการน้ าประปาระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต่าง

                                                           
21 บุปผา อัครพิมาน, “สิทธิการฟ้องร้องคดีเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง,” ใน อาจาริยบูชา 

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 
หน้า 225-226. 

22 ส านักงานศาลปกครอง, รวมหลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: ส านักศาล
ปกครอง, 2547), หน้า 73. 

23 René Chapus, Droit administrative general (Issy-les-Moulineaux: 
Montchrestien, 1987), pp. 407-409 อ้างถึงใน บุปผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง: แนวคิด
และหลักกฎหมายฝรั่งเศสและของไทย, หน้า 25. 
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ก็เป็นนิติบุคคลมหาชนด้วยกัน กรณีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเพียงผู้ใช้บริการทั่วไป24 แต่ก็ยัง
มีข้อยกเว้นของข้อยกเว้น หากปรากฏว่าสัญญาดังกล่าวมีข้อก าหนดที่แตกต่างไปจากสัญญาทางแพ่ง
ตามปกติ ก็อาจท าให้สัญญานั้นเป็นสัญญาทางปกครองได้เช่นกัน25 

อย่างไรก็ตามสัญญาที่มีนิติบุคคลมหาชนเป็นคู่สัญญานั้นจะเป็นสัญญา
ทางปกครองก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบอย่างอ่ืนประกอบด้วยแม้สัญญาที่ท าขึ้นจะมีคู่สัญญาเป็นนิติ
บุคคลมหาชนทั้งสองฝ่าย แต่หากมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาไม่ใช่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้
คู่สัญญาจัดท าบริการสาธารณะ หรือไม่ได้มีข้อก าหนดพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ก็มิใช่สัญญา
ทางปกครองแต่อย่างใด26 

(2) กรณีของสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลมหาชนและ
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลเอกชน 

เนื่องจากฝ่ายปกครองสามารถเลือกเทคนิคทางสัญญา เพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติภารกิจหรือเพ่ือเสริมการปฏิบัติภารกิจหลัก สัญญาที่ท าขึ้นจึงอาจเป็นสัญญาทาง
ปกครองหรือสัญญาทางแพ่งก็ได้ จึงต้องพิจารณาวัตถุของสัญญานั้นด้วย กล่าวคือ เป็นนิติกรรมใน
การบริหารแบบมหาชน (acte de gestion publique) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสัญญานั้นมีข้อก าหนด
หรือข้อตกลงที่มีลักษณะพิเศษ (clause exorbitant de droit commun) เพราะวัตถุของสัญญานั้น 
(l’objet du contrat) หรือเพราะระบบของสัญญานั้นมีข้อก าหนดหรือต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
พิเศษที่กฎหมายก าหนด ตามแนวค าพิพากษาบรรทัดฐานของศาลคดีขัดกัน คดี Coopérative 
agricole de l’Arne ปี ค.ศ.198627  

ส่วนวิธีการในการท าสัญญาไม่มีผลต่อสถานะของสัญญานั้นแต่อย่างใด
ไม่ว่าสัญญานั้นจะจัดท าขึ้นโดยวิธีการประกวดราคาหรือท ากันโดยวาจา ก็อาจเป็นสัญญาตาม
กฎหมายแพ่งหรือสัญญาทางปกครองได้ทั้งสองกรณี และการที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่

                                                           
24 บุปผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง: แนวคิดและหลักกฎหมายฝรั่งเศสและของไทย, 

หนา้ 26. 
25 ส านักงานศาลปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 76. 
26 L’UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) v. l'Etat (Conseil 

d'Etat, 2003). 
27 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 46. 
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หรือองค์กรฝ่ายปกครองก็มิได้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงให้สัญญาทางแพ่งต้องกลายเป็นสัญญาทาง
ปกครอง28 

(3)  กรณีของสัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นนิติบุคคลเอกชน
ด้วยกัน 

โดยหลัก สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นนิติบุคคลเอกชนด้วยกัน
ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง แต่เป็นสัญญาตามกฎหมายเอกชน ไม่ว่าเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา
จะได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ หรือสัญญานั้นมีข้อก าหนดที่ลักษณะ
พิเศษซึ่งไม่ปรากฎในระบบกฎหมายแพ่ง หรือสัญญามีวัตถุประสงค์เป็นการด าเนินการบริการ
สาธารณะก็ตาม แต่ถ้าเป็นกรณีที่องค์กรเอกชนได้รับมอบหมายให้จัดท าบริการทางปกครอง เช่น 
องค์กรวิชาชีพที่มีหน้าที่ในการควบคุมจรรยาบรรณหรือความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ  
ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยที่ได้กระท าภายในขอบอ านาจหน้าที่ถือเป็นการใช้อ านาจตามเอกสิทธิ์แห่งอ านาจ
มหาชน (la mise en oeuvre d’une prérogative de puissance publique) มีลักษณะเป็นนิติ
กรรมทางปกครอง แต่มีข้อยกเว้น 2 กรณีของหลักการข้างต้น คือ กรณีที่เอกชนได้รับมอบอ านาจจาก
รัฐให้ด าเนินการ และกรณียกเว้นตามกฎหมาย29 

1.  กรณีที่เอกชนได้รับมอบอ านาจจากรัฐให้ด าเนินการ อาจเกิดจาก
หนังสือมอบอ านาจจากรัฐให้เอกชนด าเนินการ (Mandat Explicite) ซึ่งถือเป็นสัญญาตัวแทนสัญญา
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และสัญญาที่เอกชนผู้รับมอบอ านาจท ากับเอกชนรายอ่ืนในฐานะที่เป็น
ตัวแทนหรือผู้รับมอบอ านาจและมีวัตถุแห่งสัญญาเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลมหาชน (pour le 
compte d’une personne publique) ก็ถือเป็นสัญญาทางปกครอง เพราะตัวการที่แท้จริงคือนิติ
บุคคลมหาชน เช่น กรณีที่สัญญาจ้างผู้รับเหมาเอกชนโดยมีบริษัทเอกชนซึ่งได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการเป็นผู้ว่าจ้าง ถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองประเภทสัญญาก่อสร้าง
งานโยธาสาธารณะ (Marchés des travaux public) ทั้งนี้โดยอาศัยฐานจากทฤษฎีในเรื่องตัวแทน
โดยปริยาย (Mandat tacile) ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทเอกชนซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการเป็นผู้ท าสัญญากับเอกชนอีกฝ่ายหนึ่งโดยถือว่าเอกชนเป็นตัวแทนของฝ่ายปกครองและ
กระท าในนามของฝ่ายปกครอง30 แต่ถ้าเอกชนผู้รับมอบอ านาจนั้นท าสัญญาไปโดยอิสระของตนเอง 
สัญญานั้นย่อมไม่ใช่สัญญาเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลมหาชน จึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อย่างไร

                                                           
28 บุปผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง: แนวคิดและหลักกฎหมายฝรั่งเศสและของไทย, 

หน้า 26. 
29 เรื่องเดียวกัน, หน้า 27-30. 
30 ส านักงานศาลปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 75. 
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ก็ตาม จะต้องพิจารณาด้วยว่าสัญญาที่เอกชนผู้รับอ านาจท านั้นมีข้อสัญญาที่มีลักษณะพิเศษหรือมี
วัตถุแห่งสัญญาเป็นการบริการสาธารณะด้วยหรือไม่ จึงจะครบองค์ประกอบของการเป็นสัญญาทาง
ปกครอง 

2.  กรณียกเว้นตามกฎหมาย นอกจากหลักเรื่องตัวแทนโดยชัดแจ้งหรือ
ตัวแทนโดยปริยายแล้ว สัญญาที่เอกชนท าระหว่างเอกชนด้วยกันอาจเป็นสัญญาทางปกครองโดยการ
ก าหนดของกฎหมายก็ได้ เช่น ประมวลกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินของรัฐ มาตรา L84 ก าหนดให้
สัญญาเกี่ยวกับการเข้าครอบครองสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาล
ปกครอง ไม่ว่าสัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน หรือเป็นสัญญาระหว่างเอกชน
ด้วยกัน ดังนั้น สัญญาที่เอกชนผู้รับสัมปทานท ากับเอกชนบุคคลภายนอกจึงต้องอยู่ในอ านาจพิจารณา
ของศาลปกครองและเป็นสัญญาทางปกครอง 

ในบางกรณี สัญญาทางปกครองมีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่สาม 
สัญญาทางปกครองนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามเป็นหนังสือ จึงจะมีผลสมบูรณ์ ตาม
รัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 มาตรา 58 (1) เช่น สัญญาทางปกครอง
ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิของเพ่ือนบ้านของเอกชนคู่สัญญา สัญญา
ทางปกครองนี้จะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเพ่ือนบ้านผู้นั้น ใน
ขณะเดียวกัน กรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตกลงท าสัญญาทางปกครองกับเอกชนแทนที่จะใช้
วิธีด าเนินการโดยการออกค าสั่งทางปกครอง ซึ่งโดยปกติ บทบัญญัติของกฎหมายก าหนดให้การออก
ค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นจะต้องได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอ่ืน
ก่อน การท าสัญญาทางปกครองในกรณีนี้จะไม่มีผลสมบูรณ์จนกว่าจะได้รับความยินยอมหรือความ
เห็นชอบตามที่กฎหมายก าหนดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอ่ืนเสียก่อน ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 มาตรา 58 (2) ซึ่งมาตรา 58 เป็นเรื่องของ “ความชอบด้วยกฎหมาย
ในเรื่องแบบของสัญญาทางปกครอง”อย่างหนึ่ง31 

นอกจากประเด็นคุณสมบัติของคู่สัญญาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
องค์ประกอบในด้านคู่สัญญาแล้ว จะต้องพิจารณาถึง “ความสามารถในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในรูปแบบสัญญาทางปกครอง” ด้วย กล่าวคือ รัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ค.ศ.1976 ของประเทศเยอรมัน มาตรา 54 ได้ก าหนดให้การด าเนินการในทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ของรัฐนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถด าเนินการในรูปแบบของสัญญาทางปกครองได้ ตราบเท่าที่ไม่เป็น
การขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งที่เป็นลายลักษณ์อีกษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงสามารถด าเนินการทางปกครองในรูปแบบสัญญาทางปกครองได้ตราบเท่าที่ไม่ขัด

                                                           
31 มานิตย์ วงเสรี และชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 20-21. 
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หรือแย้งกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนหลักกฎหมายทั่วไปแห่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวด้วย  

การด าเนินการในทางปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินการใน
รูปแบบสัญญาทางปกครองไม่ได้เลย เช่น การออ าค าสั่งบรรจุแต่งตั้งราชการ การรออกหมายเรียก
ให้บคุลใดบุคคลหนึ่งมาเกณฑ์ทหาร การตัดสินผลสอบ เป็นต้น เพราะจะเป็นการขัดหรือแย้งต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องนั้นๆ  แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐยังสามารถท าสัญญาทาง
ปกครองในเรื่องในเองที่มีความเกี่ยวพันกับค าสั่งในทางปกครองนั้นได้ เช่น การบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ โดยปกติต้องด าเนินการในรูปแบบของค าสั่งทางปกครอง คือค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง แต่
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถตกลงท าสัญญากับทางปกครองกับผู้ได้รับการบบรจุแต่งตั้งในเรื่องที่มีความ
เกี่ยวพันกับค าสั่งนั้นได้ เช่น ความตกลงว่าภายหลังที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เอกชนซึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับการเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น  

ข้อจ ากัดการด าเนินการทางปกครองของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบสัญญาทาง
ปกครอง ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันของนักวิชาการเยอรมันว่าข้อจ ากัดตามมาตรา 54 จะหมายถึง
เฉพาะรูปแบบของสัญญา หรือรวมไปถึงเนื้อของสัญญาด้วย นักวิชาการฝ่ายแรก ซึ่งประกอบด้วย 
Erichsen, Arhterberg และ Kunig เห็นว่ามาตรา 54 หมายถึงเฉพาะรูปแบบของสัญญาเท่านั้น 
เพราะเนื้อหาของสัญญาจะอยู่ตกอยู่ภายใต้หลักทั่วไปเรื่อง Der Vorrang des Gesetzes คือ หาก
กฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติและด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนนักวิชาการฝ่ายที่สอง ซึ่งประกอบด้วย Kopp, Peine 
และ Hendler เห็นว่า หมายความถึงรูปแบบของสัญญาและเนื้อหาของสัญญาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 
ความเห็นที่แตกต่างกันไม่ได้ส่งผลต่อผลในทางกฎหมาย เพราะในท้ายที่สุดแล้ว หากเนื้อหาของ
สัญญาขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้ว เนื้อหาของสัญญาก็ย่อมถูกจ ากัดเช่นกัน ตามหลัก 
Der Vorrang des Gesetzes32 

2) วัตถุของสัญญา 
สัญญาทางปกครองต้องมีวัตถุของสัญญาเกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ ต้อง

พิจารณาในเนื้อหาของสัญญาว่าให้เอกชนเข้าด าเนินการหรือเข้าร่วมด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะโดยตรงหรือไม่ สัญญาจะต้องมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับบริการสาธารณะ แม้จะไม่มี
ข้อก าหนดที่มีลักษณะพิเศษ33 เช่น ในกรณีที่เป็นการจ้างเจ้าหน้าที่ สัญญาจ้างดังกล่าวจะเป็นสัญญา
ทางปกครองหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นการด าเนินบริการสาธารณะ

                                                           
32 เรื่องเดียวกัน, หน้า 17-19. 
33 นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญาทางปกครอง (กรุงเทพฯ: วญิญูชน, 2550), หน้า 345. 
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หรือไม่ ต่อมา ศาลในคดีขัดกันได้วางหลักในค า คดี Prefet de la region rhone alpes เกี่ยวกับ
สัญญาร่วมบริการว่า การจะเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าสถานะที่เจ้าหน้าที่สังกัดว่า
สังกัดกับหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
กิจการที่ท า34  

ในขณะเดียวกัน เนื้อหาของสัญญาทางปกครองจะต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นเท่านั้น ตามหลัก “ความชอบด้วยกฎหมายในเรื่องเนื้อ
ของสัญญาทางปกครอง” การก าหนดเนื้อหาของสัญญาในลักษณะที่เบี่ยงเบนไปจากหลักเกณฑ์ที่
บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนั้นก าหนดไว้ไม่อาจกระท าได้ แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจ
ในการก าหนดเนื้อหาของสัญญาทางปกครองได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย เช่น สัญญาทาง
ปกครองที่ฝ่ายปกครองต้องการสนับสนุนให้มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองของตน แต่เอกชนมี
ปัญหาในการลงทุน ฝ่ายปกครองจึงท าสัญญากับเอกชนว่าในการด าเนินกิจการของเอกชน ทาง
ราชการจะยกเว้นยกเว้นไม่เก็บภาษีใน 2 ปีแรกและในช่วง 2 ปีต่อไปจะเรียกเก็บภาษีดังกล่าวเพียง
ร้อยละ 50 ของจ านวนภาษีที่ต้องเสีย ความตกลงระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนกรณีนี้เป็นสัญญา
ทางปกครองเพราะเนื้อหาสัญญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีทางการค้าซึ่งเป็นกฎหมาย
มหาชน แต่สัญญาทางปกครองกรณีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะสัญญาดังกล่าวมีสาระส าคัญเป็นการ
หลีกเลี่ยงบทบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์เรื่องภาษีการค้าและวิธีการช าระภาษีตามกฎหมายว่าด้วย
การค้า35 

ส่วนหลัก “ความชอบด้วยกฎหมายในเรื่องเนื้อของสัญญาทางปกครอง” 
นั้น ในเรื่องแบบของสัญญาทางปกครอง กฎหมายปกครองไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
สัญญาทางปกครองไว้โดยเฉพาะเหมือนประมวลกฎหมายแพ่ง ดังนั้น การเกิดขึ้นของสัญญาจึงต้อง
พิจารณาตามหลักกฎหมายเอกชน เมื่อมีการแสดงเจตนาถูกต้องตรงกันของคู่สัญญาและคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายได้ทราบและการแสดงเจตนานั้นแล้ว หรือเมื่อต าเสนอและค าสนองของคู่สัญญาถูกต้อง
ตรงกันนั่นเอง ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 มาตรา 62 ซึ่งให้น า
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมาบังคับใช้โดยอนุโลม การแสดงเจตนาของเอกชนใน
สัญญาทางปกครองเป็นองค์ส าคัญของความด ารงอยู่ของสัญญาทางปกครอง ต่างจากค าสั่งทาง
ปกครองประเภทที่ต้องการความยินยอมจากเอกชนถือเอาการแสดงเจตนาของเอกชนเป็น
องค์ประกอบของความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองซึ่งอาจส่งผลให้ค าสั่งทางปกครองไม่

                                                           
34 ส านักงานศาลปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 77. 
35 มานิตย์ วงเสรี และชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 21. 



25 
 

ชอบด้วยกฎหมายและสามารถถูกเพิกถอนได้ ในขณะที่สัญญาทางปกครองที่ขาดการแสดงเจตนาของ
เอกชน สัญญาทางปกครองนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นมาเลย 

 ในเรื่องแบบของสัญญานั้น แตกต่างจากกรณีแบบของค าสั่งทางปกครองที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถกระท าด้วยวาจาได้ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.
1976 มาตรา 37 (2) เพราะมาตรา 57 ของรัฐบัญญัติเดียวกันก าหนดให้สัญญาทางปกครองต้องท า
เป็นหนังสือ ตราบเท่าที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดก าหนดแบบของสัญญาไว้เป็นอย่างอ่ืน เช่น 
สัญญาทางปกครองที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะต้องท าเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 313 และการแสดง
เจตนาของคู่สัญญาจ าเป็นต้องปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกัน โดยคู่สัญญาจะต้องลงลายมือชื่อไว้
ในเอกสารหรือหนังสือฉบับเดียวกันเท่านั้น36 

สัญญาทางปกครองมีลักษณะเฉพาะตัวในเรื่องการบังคับและการปฏิบัติตาม
สัญญาทางปกครองที่เกิดจากแนวความคิดในการยอมรับความสูงสุดของประโยชน์สาธารณะ 
ประโยชน์สาธารณะเหนือสิ่งอ่ืนใด ถึงแม้จะขัดต่อข้อก าหนดในสัญญา เพราะทฤษฎีประโยชน์
สาธารณะนี้สร้างขึ้นโดยกฎหมายและไม่ข้ึนอยู่กับเจตนาของคู่กรณี37 

     (1) ประโยชน์สาธารณะ 
        สิทธิและหน้าที่ของฝ่ายปกครอง นอกจากจะมีที่มาจากทฤษฎีสัญญา
ทางปกครองแล้ว ยังมีที่มาจากทฤษฎีประโยชน์สาธารณะด้วย ส่งผลให้ไม่ว่าข้อสัญญาจะเป็นเช่นใดก็
ตาม ฝ่ายปกครองย่อมมีเอกสิทธิเหนือเอกชนเพราะกิจการที่ท าไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และฝ่าย
ปกครองก็มีหน้าที่พิเศษที่คู่สัญญาในสัญญาทางแพ่งทั่วไปไม่มีหน้าที่เช่นนั้น เพราะเป็นการทดแทน
สิทธิที่ขาดหายไปของเอกชนคู่สัญญา38 

(1.1) ความหมายของประโยชน์สาธารณะ 
หน้าที่ของรัฐที่ส าคัญ คือการรักษาประโยชน์สาธารณะ ซึ่ ง

ประโยชน์สาธารณะในแต่ละสังคมก็แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของสังคมที่แตกต่างกันไป
ตามกาลเวลา ศาสตราจารย์ Jean Rivero อธิบายว่า การที่มนุษย์รวมต่อกันเป็นสังคมก็เพ่ือให้สังคม
นั้นตอบสนองความต้องการนิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในส่วนที่การด าเนินการของเอกชนไม่สามารถ

                                                           
36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16, 19-20. 
37 Lionel Neville Brown, John Francis Garner and Nicole Questiaux, French 

administrative law (London: Butterworth’s, 1983), p. 126 อ้างถึงใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 86. 

38 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 86. 
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สนองได้ ไม่ว่าจะเพราะข้อจ ากัดของเอกชนหรือเพราะกิจการเหล่านั้นไม่อาจให้ผลตอบแทนที่ได้
สัดส่วนกับการลงทุนของเอกชน39 ดังนั้น ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานชองประชาชนจึงเป็น
ภาระหน้าที่ของรัฐ ความต้องการของประชาชนเหล่านี้คือประโยชน์สาธารณะ 

การใช้อ านาจรัฐเพ่ือคุ้มครองประโยชน์มหาชนนี่เองท าให้รัฐมี
อ านาจพิเศษ เพ่ือให้การจัดท าบริการสาธารณะบรรลุวัตถุประสงค์ กล่าวคือ เพ่ือตอบสนองประโยชน์
ของมหาชนหรือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเรียกว่า “ทฤษฎีอ านาจมหาชน”40 

ทฤษฎีอ านาจมหาชน (puissance publique) มีผลโดยตรงต่อการ
ก่อให้เกิดสัญญาทางปกครองขึ้น แม้รัฐจะแสดงเจตนาเข้าท าสัญญา แต่สัญญาดังกล่าวเกิดจากการ
แสดงเจตนาที่ไม่เสมอภาคระหว่างคู่สัญญา ด้วยเหตุที่รัฐหรือฝ่ายปกครองมีอ านาจเหนือกว่า เพราะ
กิจการของรัฐมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่วนรวมหรือประโยชน์มหาชน จึงต้องใช้อ านาจมหาชนในการ
ควบคุมก ากับดูแลสัญญาอันมีลักษณะพิเศษต่างจากสัญญาทางแพ่ง บริการสาธารณะนั้นเป็นภารกิจ
ของรัฐ และรัฐสามารถเลือกจะใช้อ านาจมหาชนหรือการบริหารจัดการแบบเอกชนก็ได้  กล่าวคือ แม้
รัฐจะเลือกใช้การบริหารจัดการแบบเอกชน แต่หากความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไป อ านาจ
มหาชนยังคงเป็นของรัฐซึ่งรัฐจะใช้อ านาจมหาชนจัดท าบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพก็ย่อมได้41 

เมื่อพิจารณาประโยชน์สาธารณะกับอ านาจมหาชนแล้ว จะเห็นว่า
ประโยชน์สาธารณะมีลักษณะเป็นวัตถุประสงค์ของรัฐในการด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของคนส่วนใหญ่ ในขณะที่อ านาจมหาชนมีลักษณะเป็นวิธีเนินการของรัฐที่ใช้อ านาจเหนือปัจเจกชน
เพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมายนั้น ซึ่งข้อความคิดเรื่องประโยชน์สาธารณะได้รับการยอมรับ
ตั้งแต่สมัยโรมันเพ่ือใช้ในการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนเป็น
กฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ของปัจเจกชน ในขณะที่กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายว่าด้วยประโยชน์
ส่วนรวม แม้กฎหมายเอกชนจะตราขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ แต่ในจุดมุ่งหมายในท้ายที่สุดก็เพ่ือให้
เครื่องมือแก่เอกชนแต่ละคนที่จะตอบสนองต่อความต้องการส่วนตัวให้ดีสุด ดังนั้น ผลประโยชน์ของ

                                                           
39 บุปผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง: แนวคิดและหลักกฎหมายฝรั่งเศสและของไทย, 

หน้า 7. 
40 สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หน้า 15. 
41 เรื่องเดียวกัน, หน้า 17. 
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ส่วนรวมจึงย่อมมาก่อนผลประโยชน์ของปัจเจกชน การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้42 

(1.2)  ลักษณะของประโยชน์สาธารณะ 
แนวคิดว่าด้วยประโยชน์สาธารณะเป็นวัตถุประสงค์พ้ืนฐานของ

กฎหมายมหาชนทั้งปวง ซึ่งเรียกร้องให้การกระท าทางปกครองโดยรัฐผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น การใช้กฎหมายและการตีความกฎหมาย รัฐจะต้อง
ค านึงประโยชน์สาธารณะเสมอ43 ซึ่งประโยชน์สาธารณะต้องมีลักษณะ 4 ประการ44 ดังนี้ 

1. ประโยชน์สาธารณะมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของส่วนรวมหรือคนส่วนใหญ่ในสังคม ไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของผู้จัดท าบริการ
สาธารณะ หรือหากไม่ปรากฏว่าสาธารณะจะได้ประโยชน์ใดๆ  การกระท านั้นย่อมไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

2.  การก าหนดหรือพิจารณาวินิจฉัยถึงขอบเขตของประโยชน์
สาธารณะ คือ รัฐสภาผู้เป็นตัวแทนของปวงชน และศาลผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 

3.  การด าเนินการใดๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ฝ่ายปกครองจะ
เลือกใช้ดุลพินิจปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติไม่ได้ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องตอบสนองทุกกรณี แต่ประโยชน์
สาธารณะอาจตอบสนองต่อทั้งสาธารณะและผู้รับประโยชน์ที่เป็นปัจเจกบุคคลได้ กรณีนี้ฝ่ายครองมี
ดุลพินิจที่จะให้ประโยชน์ไปถึงแก่ปัจเจกบุคคลได้ แต่จะต้องเป็นประโยชน์แก่สาธารณะด้วย 

4.  ขอบเขตของประโยชน์สาธารณะขึ้นอยู่กับการก าหนดของ
รัฐสภาซึ่งออกมาในรูปของพระราชบัญญัติว่าประสงค์จะให้มีขอบเขตมากเพียงใด 

(1.3) ประเภทของประโยชน์สาธารณะ 
    ประโยชน์สาธารณะอาจเป็น 2 ประเภท คือ ประโยชน์สาธารณะ
ทั่วไป (Allgemeine oeffentliche Interessen) และประโยชน์สาธารณะเฉพาะเรื่อง (besondere 
oeffentliche Interessen)  

 
 

                                                           
42 บรรเจิด สิงคะเนติ, “หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,” ใน 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2543), หน้า 210, 214. 

43 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 40-41. 
44 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 211. 
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     (1.3.1)  ประโยชน์สาธารณะทั่วไป  
ประโยชน์สาธารณะทั่วไป เป็นประโยชน์ทั่วไปของประชาชน

ทุกคน เช่น การป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ หรือการจัดเก็บภาษี
อากร ประโยชน์สาธารณะประเภทนี้อยู่ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การป้องกัน
ประเทศ ไม่มีประชาชนคนใดคนหนึ่งได้รับประโยชน์จากการป้องกันประเทศโดยเฉพาะเจาะจงหรือ
โดยตรง แต่เป็นประโยชน์ต่อความสงบสุขของประชาชนโดยส่วนรวม ประโยชน์สาธารณะทั่วไปจึงไม่
ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่ประชาชนโดยตรง45 ประโยชน์สาธารณะทั่วไปนี้อาจแบ่งได้ออกเป็น 2 
ประเภทย่อย46 คือ 

ประโยชน์สาธารณะในทางข้อเท็จจริง คือผลประโยชน์ในทาง
ข้อเท็จจริงของรัฐ ซึ่งอาจมีผลต่อสาธารณะโดยตรง เช่น การลงประชามติ หรือความเห็นสาธารณะ 

ประโยชน์สาธารณะโดยแท้ คือผลประโยชน์ของสังคมซึ่งมี
จุดประสงค์ในการสร้างและปกป้องสภาพการณ์ในทางกฎหมายให้สอดคล้องกับนิติสัมพันธ์ในเรื่อง
นั้นๆ  อันเป็นหลักการพ้ืนฐานในการบังคับใช้กฎหมายและบัญญัติกฎหมาย เช่น เพ่ือการด ารงซึ่ง
ความสงบเรียบร้อยของสังคม เพ่ือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือให้บุคคลสามารถใช้สิทธิของตนได้
ตามปกติหรือมีนิติสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

     (1.3.2)  ประโยชน์สาธารณะเฉพาะเรื่อง 
ประโยชน์สาธารณะเฉพาะเรื่องเป็นประโยชน์ที่ตกแก่ปัจเจก

ชนโดยเฉพาะเจาะจง ประโยชน์ประเภทนี้อยู่ในลักษณะที่เป็นประโยชน์โดยตรงเฉพาะรายตัวเป็น
คนๆ ไป  เช่น การศึกษา การสาธารณสุข หรือการไปรษณีย์ ผู้ได้รับประโยชน์ในกรณีนี้คื อนักเรียน
นักศึกษา ผู้เจ็บป่วย หรือผู้ส่งหรือรับไปรษณีย์ การที่รัฐจัดท าประโยชน์สาธารณะประเภทนี้ นอกจาก
จะมีจุดประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย และความเจริญก้าวหน้าในการใช้ชีวิต
ในสังคมแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมอีกทางหนึ่งด้วย แต่สิ่งที่ประโยชน์
สาธารณะทั่วไปต่างจากประโยชน์สาธารณะเฉพาะคือประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากประโยชน์
สาธารณะเฉพาะคือผู้ทรงสิทธิ47 ประโยชน์สาธารณะเฉพาะเรื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท48 คือ 

ประโยชน์หลายฝ่าย คือ ผลประโยชน์สาธารณะเฉพาะเรื่อง
ของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งหรือผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งกลุ่มบุคคลผู้รับประโยชน์หลายฝ่ายไม่

                                                           
45 สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หน้า 37. 
46 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 212. 
47 สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หน้า  37. 
48 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 213. 
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สามารถก าหนดได้อย่างแน่นอนชัดเจน เช่น ผู้เดินทางโดยรถยนต์ ผู้อาศัยอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของ
เมือง ผู้ใช้บริการห้องสมุดสาธารณะ หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ประโยชน์สาธารณะเฉพาะเรื่องในทางข้อเท็จจริง คือ
ผลประโยชน์สาธารณะในทางข้อเท็จจริงของบุคคลที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่
กับอ านาจหรือกลุ่มอิทธิพลของกลุ่มอิทธิพลหรืออ านาจของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังประโยชน์สาธารณะ 
ประโยชน์สาธารณะเฉพาะเรื่องในทางข้อเท็จจริงมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากกว่าประโยชน์สาธารณะ
โดยแท ้

(2)  ประเภทของสัญญาทางปกครอง 
สัญญาของฝ่ายปกครองจะมีสถานะทางกฎหมายเป็นสัญญาทางปกครอง

หรือไม่นั้น ไม่ได้เกิดจากเจตนาของคู่สัญญา แต่ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของสัญญา ศาสตราจารย์ René 
Chapus ได้แยกสัญญาทางปกครองโดยพิจารณาจากวัตถุแห่งสัญญาได้เป็น 3 ประเภทย่อย การแบ่ง
ประเภทสัญญาทางปกครองนี้ แม้บางประเภทจะมีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจพิจารณาคดีของ
ศาลปกครอง แต่ก็มิใช่สัญญาทางปกครองโดยการก าหนดของกฎหมาย เพราะสัญญาทางปกครองโดย
การก าหนดของกฎหมายต้องเป็นกรณีที่โดยสภาพของสัญญานั้นแล้วเป็นสัญญาตามระบบกฎหมาย
แพ่ง ท าให้มีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายก าหนดให้สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครอง แต่สัญญา
ทางปกครอง 3 ประเภทย่อยนี้ แม้ไม่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นสัญญาทางปกครอง ก็เป็นสัญญาทาง
ปกครองโดยวัตถุแห่งสัญญาอยู่แล้ว ซึ่งได้แก่49   

     (2.1) สัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือการท านุบ ารุงอสังหาริมทรัพย์ที่
ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสัญญาเกี่ยวกับงานโยธาสาธารณะ 
(contrat relatif à l'exécution de travaux publics) 

เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ในการท างานก่อสร้างหรือท านุบ ารุง
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือสาธารณประโยชน์ การด าเนินการตามสัญญามีลักษณะเป็นการบริหารกิจการ
แบบมหาชนโดยแท้ เพราะฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์แห่งอ านาจมหาชนหลายประการ สัญญาประเภทนี้
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ สัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธาสาธารณะ (Marchés des travaux 
publics) และสัญญาจ้างก่อสร้างและบริหารงานโยธาสาธารณะ (Marchés d’entreprise de 
travaux publics) กับกลุ่มท่ีสองคือ สัญญาสัมปทานงานโยธาสาธารณะ (contrats de concession 
de travaux publics) และสัญญาที่เอกชนให้ความช่วยเหลือฝ่ายปกครองในการก่อสร้างสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินโดยการให้เงินหรือวัสดุ (offer de concours) 

                                                           
49 บุปผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง: แนวคิดและหลักกฎหมายฝรั่งเศสและของไทย, 

หน้า 31-35. 
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(2.2) สัญญาให้ครอบครองสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (contrats 
comportant occupation du domaine public) 

สัญญาประเภทนี้เป็นสัญญาบริหารสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การ
ปฏิบัติการมีลักษณะเป็นการบริหารแบบมหาชนโดยแท้ (gestion publique) ได้แก่ สัญญาให้
ครอบครองบริเวณหนึ่งบริเวณใดของสถานีรถไฟเพ่ือจัดตั้งและด าเนินกิจการร้านอาหาร สัญญาให้
ครอบครองบริเวณหนึ่งบริเวณใดของชายหาดเพื่อด าเนินกิจการเก่ียวกับการเล่นน้ าทะเล เป็นต้น 

(2.3) สัญญาที่ให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้ด าเนินการบริการสาธารณะ
โดยตรง (contrats relatifs à l’exécution meme d’un 
service public) 

สัญญาประเภทนี้มีความแตกต่างจากสัญญาที่ท าขึ้นตามความจ าเป็น
ของบริการสาธารณะ (contrat conclu pour les besoins d'un service public) เช่น สัญญา
ขนส่งหรือสัญญาจัดซื้อพัสดุ (marchés de fourniture) ตรงที่สัญญาที่ให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการบริการสาธารณะโดยตรงเป็นสัญญาทางปกครองโดยวัตถุแห่งสัญญานั้น ในขณะที่สัญญา
ที่ท าขึ้นตามความจ าเป็นของบริการสาธารณะ โดยหลักเป็นสัญญาทางแพ่งธรรมดา แต่จะเป็นสัญญา
ทางปกครองได้ก็ต่อเมื่อมีข้อสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่ไบในกฎหมายเอกชนเท่านั้น  สัญญาที่ให้
เอกชนคู่สัญญาเป็นผู้ด าเนินบริการสาธารณะโดยตรงมีอยู่ 3 ประเภทคือ สัญญาให้สัมปทานบริการ
สาธารณะ (contrats de concession de service public) สัญญาว่าจ้างบุคลากรที่ร่วมโดยตรงใน
การด าเนินบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง (contrat d'engagement de personnels 
participants directment à l’exécution d’un service public administratif) และสัญญาที่
หน่วยงานบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองท ากับผู้ใช้บริการของตน (contrat conclus 
avec les usagers des services publics administratifs) 

3) ข้อก าหนดในสัญญา 
สัญญาทางปกครองต้องมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลมหาชน

และมีวัตถุแห่งสัญญาในการบริการสาธารณะ แต่หากไม่มีข้อก าหนดเรื่องบริการสาธารณะ สัญญานั้น
ก็เป็นสัญญาทางปกครองได้ หากปรากฏว่ามี ข้อสัญญาที่ไม่ปรากฏเป็นปกติในสัญญาทางแพ่งและ
เป็นข้อสัญญาที่ให้สิทธิแก่เอกชนอย่างมาก (Une clause exorbitant du droit commun) ซึ่งหาก
สัญญาทางแพ่งมีข้อสัญญาดังกล่าวก็อาจตกเป็นโมฆะได้50 เพราะในสัญญามีการให้อ านาจฝ่าย
ปกครองคู่สัญญามากเป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างฝ่ายปกครองคู่สัญญา
กับเอกชนคู่สัญญา หรืออาจเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองคู่สัญญาได้สิทธิพิเศษที่หากเป็นคู่สัญญาเอกชน

                                                           
50 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 246. 
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ด้วยกันไม่อาจท าสัญญาในรูปแบบดังกล่าวได้ เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ตามหลักกฎหมายแพ่ง เช่น สัญญาที่ก าหนดให้คู่สัญญาไม่มีเสรีภาพในการท าสัญญา 
สัญญาที่มีข้อความให้ฝ่ายปกครองคู่สัญญามีอ านาจบังคับคดีได้เองโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจาก
ศาล หรือเป็นสัญญาที่โดยสภาพแล้วเอกชนทั่วไปไม่อยู่ในวิสัยที่จะท าสัญญาเช่นนี้ระหว่างกันได้ เช่น 
ข้อก าหนดในสัญญาที่ให้คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการโรงละครสัตว์และโรงมหรสพของเทศบาลได้รับ
การยกเว้นภาษี ข้อก าหนดที่ให้ฝ่ายปกครองคู่สัญญาซึ่งเป็นนิติบุคคลมหาชนสามารถใช้สิทธิเลิก
สัญญาได้ เพราะอ านาจเลิกสัญญาของฝ่ายปกครองเป็นอ านาจเด็ดขาด ฝ่ายปกครองพิจารณาแต่เพียง
ว่าการเลิกสัญญานั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือไม่51 
 

2.1.2 เอกสิทธิ์และหน้าที่ของคู่สัญญา 
สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในสัญญาทางปกครองมีที่มาจากหลักประโยชน์สาธารณะและ

หลักบริการสาธารณะ กิจกรรมทางปกครองที่ส าคัญของฝ่ายปกครองมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมต ารวจทางปกครอง เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจก

ชน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม และ 
2. บริการสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
กิจกรรมที่เป็นการบริการสาธารณะทุกประเภทย่อมจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน 

หลักการพ้ืนฐานในการจัดท าบริการสาธารณะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในการจัดท าบริการสาธารณะ 
ซึ่งประกอบด้วยหลัก 4 ประการ52 คือ 

1. หลักความเสมอภาคของบริการสาธารณะ  
หลักความเสมอภาคของบริการสาธารณะ (Principe d’égalité de service public) เป็น

การน าหลักการที่มาจากหลักทั่วไปในเรื่องความเสมอภาคกันทางกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในค าประกาศ
สิทธิมนุษยชนและพลเมืองของประเทศฝรั่งเศส มาสู่การรับรองถึงความเสมอภาคทางด้านสถานภาพ
ของผู้ใช้บริการและความเสมอภาคระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากการที่รัฐเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะ
นั้น รัฐมิได้มุ่งหมายที่จะจัดท าบริการสาธารณะขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่
เป็นการจัดท าเพ่ือประโยชน์ของคนทุกคน ประชาชนย่อมมีสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะอย่าง
เสมอภาคกัน เอกชนแต่ละคนมีสิทธิได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะและการก าหนดค่าบริการ
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งฐานะของบุคคล เว้นแต่การให้บริการมีความแตกต่างกันหรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ เช่น การก าหนดค่าบริการโดยค านึงถึงรายได้ของผู้ใช้บริการและสภาพ

                                                           
51 นริศษา ละม้ายอินทร์, เรื่องเดิม, หน้า 48-49. 
52 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 86. 
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ครอบครัว53 และความเสมอภาคของผู้ร่วมด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะประเภทเดียวกันจะต้อง
ได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันด้วย54 

2. หลักความต่อเนื่องสม่ าเสมอของบริการสาธารณะ  
หลักความต่อเนื่องสม่ าเสมอของบริการสาธารณะ (Principe de continuité de service 

public) เป็นหลักการในระดับรัฐธรรมนูญ (Principes fondamentaux reconnus par les lois de 
la République) ซึ่งได้รับการรับรองในค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ55 บริการสาธารณะ
ต้องตอบสนองความต้องในเรื่องประโยชน์สาธารณะ บริการสาธารณะจึงหยุดชะงักหรือขาดความ
ต่อเนื่องไม่ได้เพราะอาจก่อให้กิดปัญหาที่รุนแรงมากได้ ผู้มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะจะต้อง
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลา หากมีการหยุดชะงักจะต้อง
มีการรับผิดชอบ และฝ่ายปกครองจะต้องเข้าด าเนินงานแทนเพ่ือเป็นหลักประกันการต่อเนื่องของ
บริการสาธารณะ ซึ่งบริการสาธารณะไม่จ าเป็นต้องจ าต้องท าอย่างถาวร แต่จะต้องจ าต้องท าอย่าง
สม่ าเสมอ แม้ฝ่ายปกครองจะมอบให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างแทน แต่ฝ่ายปกครองก็ยัง
ต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องความต่อเนื่องของกิจกรรมที่เอกชนจัดท าไป หลักความต่อเนื่องสม่ าเสมอ
ของบริการสาธารณะท าให้เกิดทฤษฎีเหตุอันไม่อาจคาดหมายได้ (l’imprévision) เช่น กฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากต าแหน่งโดยที่
ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออก ซึ่งอาจท าให้บริการสาธารณะสะดุดหยุดลง หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
องค์กรของรัฐผู้บังคับบัญชาต้องเข้ามาดูแลหรือปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อน หรือกรณีของการนัด
หยุดงานของเจ้าหน้าที่ตามรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.1963 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนัด
หยุดงานที่อาจส่งผลให้เกิดการชะงักงันของบริการสาธารณะทั้งระบบ (la gréve tournante) อันอาจ
ท าให้ส่วนอื่นของบริการสาธารณะระส่ าระสาย กฎหมายจึงก าหนดว่าต้องจัดให้มีบริการสาธารณะขั้น
ต่ าในกิจการบริการสาธารณะทุกประเภท และให้กลุ่มสหภาพที่เคลื่อนไหวแจ้งหน่วยงานบังคับบัญชา
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการนัดหยุดงาน56 

3. หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ของบริการสาธารณะ 
หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ของบริการสาธารณะ (Principe d’adaptation de 

service public) ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป บริการสาธารณะจึงต้อง

                                                           
53 Cne de Gennevilliers v. l'Etat (Conseil d'Etat, 1997); Cne de Nanterre v. l'Etat 

(Conseil d'Etat, 1997). 
54 ส านักงานศาลปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 397-398. 
55 เรื่องเดียวกัน, หน้า 395. 
56 เรื่องเดียวกัน, หน้า 393-395. 
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วิวัฒนาการไปตามความจ าเป็นของประโยชน์สาธารณะ ฝ่ายปกครองผู้รับผิดชอบในการจัดท าบริการ
สาธารณะสามารถแก้ไขกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติตามสัญญาได้เพ่ือให้บริการสาธารณะ
ด าเนินต่อไปอย่างได้มีประสิทธิภาพ57 ฝ่ายปกครองจึงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะให้
ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการสาธารณะอยู่เสมอ เพ่ือให้บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดท ามี
ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เอกชนคู่สัญญาในสัญญาทางปกครองย่อมต้อง
ยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาฝ่ายเดียวโดยฝ่ายปกครอง แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ภายใต้หลักการชดเชยค่าเสียหายให้แก่คู่สัญญา (contre-partie pécuniaire) อันมีที่มาจากทฤษฎี
เหตุอันเกิดจากฝ่ายปกครองคู่สัญญา (fait de prince)58 เช่น ฝ่ายปกครองสามารถขึ้นราคาค่าบริการ
แก่ผู้ใช้บริการสาธารณะได้ทันที แม้ผู้ใช้บริการจะผูกพันบริการสาธารณะตามสัญญาการเข้าเป็น
สมาชิกก็ตาม59 หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริการสาธารณะใหม่ท าให้ไม่มีต าแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งอยู่อีกต่อไป เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นอาจถูกให้ออกจากต าแหน่งอย่าง
กระทันหันได้ 

4. หลักความเป็นกลางของบริการสาธารณะ  
หลักความเป็นกลางของบริการสาธารณะ  (Principe d’égalité de neutralité de service 

public) เป็นผลมาจากหลักความเสมอภาค ท าให้ฝ่ายปกครองเลือกปฏิบัติไม่ได้60 หลักการนี้มีที่มา
จากหลักความเสมอภาคของบริการสาธารณะ โดยห้ามมิให้ผู้ให้บริการจัดท าบริการสาธารณะแตกต่าง
กันออกไป ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีความแตกต่างกันในทางความเชื่อ เหตุผลทางการเมือง ศาสนา หรือ
สัญชาติ และสถานที่ที่ใช้จัดท าบริการสาธารณะจะต้องเป็นสถานที่ที่ซึ่งมีความเป็นกลาง สภาแห่งรัฐ
ได้ปฏิ เสธการชุมนุมทางการเมืองที่ถูกจัดขึ้นในโรงเรียนมัธยม 61 นักกฎหมายบางท่านเช่น 
ศาสตราจารย์ Jean François LACHAUME เห็นว่า หลักความเป็นกลางมุ่งคุ้มครองเสรีภาพมากกว่า
ความเสมอภาค โดยเฉพาะในเรื่องของหลักความเป็นกลางทางศาสนา (neutralité en matière 
religieuse) เช่น สภาแห่งรัฐยอมรับการใช้ผ้าคลุมหน้าหรือคลุมศีรษะของสตรีมุสลิมในสถานศึกษา

                                                           
57 Compagnie nouvelle de gaz de Deville-Les-Rouen v. la Commune (Conseil 

d'Etat, 1902). 
58 ส านักงานศาลปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 395-396. 
59 ค าวินิจฉัยสภาแห่งรัฐ คดี la société "l'Aurore" v. ministre des Affaires 

économiques et des Finances et du ministre de l'Industrie et du Commerce (Conseil 
d'Etat, 1948). 

60 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 88. 
61 Ministre de l’Education nationale v. Rudent (Conseil d'Etat, 1985). 
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ของรัฐ แต่ถ้าสิทธิดังกล่าวก่อให้เกิดอุปสรรคหรือขัดต่อวัตถุประสงค์ของการบริการสาธารณะทาง
การศึกษา ผู้ใช้บริการก็อาจถูกจ ากัดสิทธิดังกล่าวได้ หลักความเป็นกลางของบริการสาธารณะมีความ
แตกต่างกันไปในทางปฏิบัติ เช่น กฎเกณฑ์ภายในขององค์กรที่ห้ามการแสดงความเชื่ออ่ืนที่แตกต่าง
จากแนวทางของศาสนาที่มีอยู่ เป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะเดียวกัน การแสดงออก
เกี่ยวกับความเชื่อในทางศาสนาโดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของจัดบริการสาธารณะทางการ
ศึกษาและไม่เคารพความสงบเรียบร้อยของสถาบันหรือองค์กรนั้นๆ  เป็นการแสดงออกที่ไม่ชอบ เช่น 
การที่นักเรียนสตรีมุสลิมปฏิเสธจะถอดผ้าคลุมศีรษะ เมื่อมีการสอนหรือศึกษาเกี่ยวกับกายภาพของ
บุคคล62 

2.1.2.1 เอกสิทธิ์และหน้าที่ของรัฐ 
  เอกสิทธิ์ของรัฐคืออ านาจประเภทหนึ่งของรัฐในบรรดาหลายๆ อ านาจที่รัฐมี อ านาจ
ของรัฐได้แก่ อ านาจฝ่ายเดียวหรืออ านาจเหนือปัจเจกชน เช่น ค าสั่งทางปกครอง และกฎ และเอก
สิทธิ์อีกประการคืออ านาจเหนือในนิติสัมพันธ์สองฝ่ายหรือเอกสิทธิ์ เช่น สัญญาทางปกครอง ซึ่งต่าง
จากอ านาจเหนือปัจเจกชน เพราะอ านาจประเภทหลังนี้จะเกิดจากนิติสัมพันธ์สองฝ่ายที่ต่างฝ่ายต่าง
สมัครยินยอมเข้ามาก่อนิติสัมพันธ์กัน สถานะของรัฐย่อมมีอยู่เหนือเอกชนเสมอในสัญญาทางปกครอง 
ซึ่งเป็นการใช้เอกสิทธิ์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ แม้ว่าข้อก าหนดในสัญญาจะได้รับการตกลงกันไว้ก่อน
แล้ว แต่รัฐก็สามารถใช้เอกสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดจนยกเลิกข้อก าหนดในสัญญาที่
คู่สัญญาตกลงกันไว้ได้เพ่ือเป็นไปตามประโยชน์สาธารณะ เอกสิทธิ์ของรัฐถึงแม้ว่าจะไม่ได้ก าหนดไว้ใน
สัญญาทางปกครอง สิทธิดังกล่าวก็ยังมีอยู่ในฐานะที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้รับผิดชอบในบริการสาธารณะ 
สิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ นอกเหนือไปจากสิทธิและหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาทางปกครอง 

1) เอกสิทธิ์ในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามสัญญา 
รัฐมีอ านาจหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาหรือเท่าที่

กฎหมายก าหนดหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไว้ และนอกจากนี้ในการจัดท าบริการสาธารณะ การ
จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเรื่องที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของฝ่ายปกครอง ดังนั้นฝ่ายปกครองจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดในความสมบูรณ์เพียงพอ
หรือในเรื่องคุณภาพของบริการสาธารณะเพียงเพราะเหตุที่ตนได้ท าสัญญามอบหมายให้คู่สัญญา
เอกชนเข้ามาด าเนินการในเรื่องนั้นไปแล้วได้ เพราะคู่สัญญาเอกชนดังกล่าวไม่มีความรับผิดชอบ

                                                           
62 ธีระชัย จาตุรนต์สวัสดิ์, ทฤษฎีบริการสาธารณะในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส: ข้อ

ความคิด  แนวทางการใช้ และระบบกฎหมาย, หน้า 20, ค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2557 จาก  

http://thaiaixois.online.fr/etc/chai_service1.pdf 

http://thaiaixois.online.fr/etc/chai_service1.pdf
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โดยตรงในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ต่อประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ เนื่องจาก หากจะมีปัญหาความไม่
พอเพียงและความไม่มีคุณภาพของบริการสาธารณะหรือสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เกิดขึ้น ประชาชนผู้มี
สิทธิได้รับบริการสาธารณะหรือใช้สิ่งสาธารณูปโภคดังกล่าวมีเพียงช่องทางในการเรียกร้องว่ากล่าว
โดยตรงต่อฝ่ายปกครองผู้มีหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ เท่านั้น หาอาจไปเรียกร้องโดนตรงเอากับเอกชน
คู่สัญญาทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดท าเรื่องนั้นๆ ได้ เพราะผู้รับบริการสาธารณะย่อมไม่
มีนิติสัมพันธ์ใดๆ โดยตรงกับเอกซึ่งเป็นคู่สัญญากับฝ่ายปกครอง63 แม้รัฐจะเป็นฝ่ายผิดสัญญาก่อน 
เอกชนจะอ้างหลักสัญญาต่างตอบแทน (exceptio non adinpleti contratus) มาใช้ในกรณีนี้ไม่ได้ 
เอกชนยังคงต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไป มีแต่เพียงสิทธิเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองคู่สัญญาจ่ายค่า
ทดแทนความเสียหายได้ และจะเลิกสัญญาด้วยตัวเอกชนเองไม่ได้ แต่ต้องขออนุญาตจากศาลเพ่ือ
ให้บริการสาธารณะไม่สะดุดหยุดลงตามหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ64 

2) เอกสิทธิ์ในการแก้ไขสัญญา 
โดยหลักกฎหมายสัญญาทั่วไป สัญญาจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อได้รับ

ความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานั้น แต่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะ การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมิได้มีฐานะเป็นคู่สัญญาในสัญญาทางปกครองด้วย ดังนั้นหาก
ประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมก็ย่อมชอบด้วย
เหตุผลที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาความตกลงในทางสัญญาทางปกครองนั้นๆ ได้ ตามที่ฝ่าย
ครองคู่สัญญาจะได้เสนอให้มีการด าเนินการ แม้ว่าเหตุผลที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในสัญญา
ดังกล่าว จะไม่ได้ถูกก าหนดหรือระบุไว้ในสัญญาทางปกครองนั้นตั้งแต่ต้นก็ตาม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการพ้ืนฐานของบริการสาธารณะ คือ หลักความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นของ
บริการสาธารณะ ซึ่งหลักดังกล่าวมุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์สุขของประชาชน ท าให้ฝ่ายปกครองสามารถใช้สิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจนถึงขั้นบอก
เลิกสัญญาทางปกครองได้ แต่การเลิกสัญญาทางปกครองนี้จะต้องเป็นกรณีที่จ าเป็นอย่างมากและเป็น
มาตรการสุดท้ายในการรักษาประโยชน์สาธารณะของประชาชน65 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาทางปกครอง ฝ่ายปกครองสามารถปรับเปลี่ยน
บริการสาธารณะโดยการแก้ไขข้อก าหนดในสัญญา หากเอกชนคู่สัญญาปฏิเสธ ฝ่ายปกครองสามารถ

                                                           
63 สุรพล นิติไกรพจน์, สัญญาทางปกครอง (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2555), หน้า 76. 
64 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 92. 
65 เรื่องเดียวกัน, หน้า 82. 
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ปฏิบัติการตามสัญญาด้วยตนเอง หรือให้บุคคลอ่ืนมาปฏิบัติการแทนได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้และเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยที่ฝ่ายปกครองไม่ต้องรับผิดต่อเอกชน
คู่สัญญาเดิม66 แต่หากการก าหนดให้เอกชนคู่สัญญาต้องปฏิบัติการตามหน้าที่นอกเหนือหน้าที่ที่
ก าหนดในสัญญาหรือภาระหน้าที่มากขึ้นกว่าเดิม เอกชนมีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนเพ่ิมเติม และรัฐ
จะต้องจ่ายชดเชยความเสียหายแก่เอกชนคู่สัญญา67 การที่รัฐใช้เอกสิทธิ์นี้จะต้องไม่กระทบกระเทือน
หรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในสัญญาที่เป็นเรื่องประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้แล้ว
ระหว่างกัน เพราะผลประโยชน์ตอบแทนเป็นสิ่งที่เอกชนจะถึงได้รับจากการเข้าท าสัญญา หากจะมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนต้องอาศัยความยินยอมพร้อมใจของคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่าย68 ซึ่งขอบเขตของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา คือจะต้องเปลี่ยนแปลงภายในฐานของสัญญาที่
ตกลงไว้แต่เดิม หากเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้สัดส่วนกับภาระหน้าที่หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของสัญญาเดิม ฝ่ายปกครองก็สามารถใช้สิทธิเลิกสัญญาและจัดท าสัญญาทางปกครอง
ฉบับใหม่ เพราะมิฉะนั้นเอกชนคู่สัญญาจะต้องมาเป็นผู้รับภาระในการจัดท าบริการสาธารณะหรือ
จัดสร้างสาธารณูปโภคอย่างไม่สิ้นสุด 

นอกจากนี้ หากมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าบริการสาธารณะหรือสาธารณูปโภค
ต้องด าเนินการอย่างไร ด้วยวิธีการใด หรือสัญญามีความมุ่งหมายอย่างใด ฝ่ายปกครองเป็นผู้ทรงเอก
สิทธิ์ในการตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาดสัญญาเหล่านั้น และเอกชนคู่สัญญาต้องยอมรับในเอกสิทธิ์
ดังกล่าวของฝ่ายปกครองด้วย รวมทั้งไม่อาจเสนอให้บุคคลที่สามเช่นศาลหรืออนุญาโตตุลาการเป็นผู้
ตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาดข้อสัญญาเหล่านั้น เอกสิทธิ์ของรัฐในการตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาดข้อสัญญานี้
เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของรัฐ ไม่อาจตกลงกันในสัญญาให้สละเอกสิทธิ์นี้ได้ ถึงแม้มีข้อก าหนดดังกล่าวใน
สัญญาทางปกครอง ก็ไม่ผูกพันฝ่ายปกครองให้ปฏิบัติตาม69 

3) เอกสิทธิ์ในการบอกเลิกและการสิ้นสุดสัญญา 
แม้เอกชนยังไม่ผิดสัญญา แต่รัฐเอกสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่

ไม่สามารถกระท าได้ตามกฎหมายแพ่ง เช่น ในสัญญาสัมปทานหากรัฐเห็นว่าเอกชนไม่มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการกิจการที่ได้รับสัมปทานนั้นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ที่รับสัมปทานให้สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะได้รัฐใช้สิทธิ์ในการเรียกคืนสัมปทานนั้นได้ตาม

                                                           
66 Compagnie nouvelle de gaz de Deville-Les-Rouen v. la Commune (Conseil 

d'Etat, 1902). 
67 les tramways de Marseille v. l’Etat (Conseil d'Etat, 1910). 
68 SOCIETE MAGNETI MARELLI FRANCE v. l’Etat (Conseil d'Etat, 2004). 
69 สุรพล นิติไกรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 90-91. 
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หลักการพื้นฐานของบริการสาธารณะที่ว่าด้วยความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นของบริการ
สาธารณะที่กล่าวมาข้างต้น การบอกเลิกสัญญาและสิ้นสุดสัญญานั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักความ
อ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นของบริการสาธารณะในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สุขของประชาชนฝ่ายปกครอง
คู่สัญญาอาจใช้สิทธิ์ไปถึงขั้นบอกเลิกสัญญาทาง ปกครองเสียก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องบอกเลิกอย่าง
ชัดเจนเป็นหนังสือและอธิบายเหตุผลตามความจ าเป็นดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย 

ฝ่ายปกครองมีสิทธิในการบังคับการให้เป็นไปตามสัญญา ตามหลักความ
ต่อเนื่องของบริการสาธารณะ ฝ่ายปกครองเป็นผู้มีภาระหน้าที่โดยตรงในการจัดท าบริการสาธารณะ
หรือจัดสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ฝ่ายปกครองจึงเป็นผู้รับประกันความมีอยู่และประสิทธิภาพของบริการ
สาธารณะหรือสาธารณูปโภคนั้นๆ  ในกรณีเอกชนกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดข้องในการ
จัดท าบริการสาธารณะหรือจัดสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยการไม่ปฏิบัติการตามสัญญาหรือปฏิบัติ
ล่าช้า รัฐมีสิทธิเข้าบังคับให้มีการปฏิบัติการตามสัญญา หรือในกรณีเอกชนปฏิบัติการตามสัญญา
บกพร่องหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา รัฐมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา 
จนถึงขั้นบอกเลิกสัญญาทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญาได้โดยล าพัง นอกจากนี้ รัฐยังมีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายหรือท าการโต้ตอบโดยไม่ต้องช าระหนี้ตอบแทนแก่เอกชน และด าเนินการบังคับการได้เอง
โดยไม่ต้องขอใช้สิทธิทางศาล แม้ไม่มีข้อความเช่นว่านี้ในสัญญาก็ตาม และหากฝ่ายปกครองเตือนให้
เอกชนปฏิบัติตามสัญญาแล้วเอกชนยังไม่ท าตาม ก็อาจสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือให้บุคคลที่
สามด าเนินการแทนโดยเอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหากรัฐยังไม่ตัดสินใจยกเลิกสัญญาและรัฐเห็นว่า
การไม่ด าเนินบริการสาธารณะหรือสาธาณูปโภคนั้นต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์
สาธารณะและประชาชนผู้ใช้บริการ และมีสิทธิคิดเบี้ยปรับหากสัญญาทางปกครองได้ก าหนดไว้ สิทธิ
ดังกล่าวนี้มีข้อยกเว้นกรณีเดียวคือ กรณีผิดสัญญาสัมปทานจนถึงขั้นต้องเลิกสัญญา ฝ่ายปกครองไม่มี
สิทธิบังคับการได้เอง ต้องขอใช้สิทธิทางศาล มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายอย่างมากแก่เอกชน70  

แม้เอกชนยังไม่ผิดสัญญา แต่รัฐเอกสิทธิ์ในการบอกเลิกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถกระท าได้ตามกฎหมายแพ่ง เช่นในสัญญาสัมปทานหากรัฐเห็นว่าเอกชนไม่มีความสามารถใน
การบริหารจัดการกิจการที่ได้รับสัมปทานนั้นตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่
รับสัมปทานให้สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะได้รัฐใช้สิทธิ์ในการเรียกคืนสัมปทานนั้นได้ตาม
หลักการพื้นฐานของบริการสาธารณะที่ว่าด้วยความอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นของบริการ
สาธารณะที่กล่าวมาข้างต้น 

                                                           
70 เรื่องเดียวกัน, หน้า 80, 92. 
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การบอกเลิกสัญญาและสิ้นสุดสัญญานั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักความอ่อน
ตัวปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นของบริการสาธารณะในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
ของส่วนรวมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สุขของประชาชนฝ่ายปกครองคู่สัญญา
อาจใช้สิทธิ์ไปถึงขั้นบอกเลิกสัญญาทาง ปกครองเสียก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องบอกเลิกอย่างชัดเจน
เป็นหนังสือและอธิบายเหตุผลตามความจ าเป็นดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ในการใช้เอกสิทธิ์ของรัฐเรื่องนี้ 
หากเอกชนไม่ปฏิบัติการตามสัญญา ฝ่ายปกครองจะต้องออกค าสั่งให้เอกชนปฏิบัติการตามหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในสัญญาทางปกครองเสียก่อน เมื่อเอกชนไม่ปฏิบัติ ฝ่ายปกครองก็อาจใช้อ านาจบังคับการ
ให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองนั้นได้ โดยมิต้องร้องขอต่อศาลให้เป็นผู้บังคับการให้ ซึ่งค าสั่งของฝ่าย
ปกครองในการบังคับการตามกรณีนี้จ ากัดเฉพาะการให้กระท าการ งดเว้นกระท าการ ส่งมอบ
ทรัพย์สิน หรือก าหนดค่าปรับเพ่ือชดเชยความเสียหาย แต่ฝ่ายปกครองจะออกค าสั่งในลักษณะที่เป็น
โทษทางอาญาไม่ได้71 หากเอกชนเห็นว่ามาตรการบังคับของฝ่ายปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็
สามารถร้องต่อศาลปกครองเพ่ือให้ฝ่ายปกครองคู่สัญญาชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายได้ 

2.1.2.2 สิทธิและหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญา 
สิทธิของเอกชนคู่สัญญาในสัญญาทางปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและสิทธิอ่ืน

ใดอันจะพึงได้รับตามที่มีข้อก าหนดไว้ในสัญญาทางปกครอง นอกจากนี้เอกชนคู่สัญญายังมีสิทธิที่มา
จากลักษณะเฉพาะของสัญญาทาง คือ 

1) สิทธิของเอกชน 
เอกชนมีสิทธิในการได้รับค่าเสียหายจากการกระท าของฝ่ายปกครองที่ไม่

เป็นไปตามสัญญาในสัญญาทางปกครองนั้น แต่เอกชนคู่สัญญาไมมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาทาง
ปกครอง แม้ว่าฝ่ายปกครองจะเป็นฝ่ายละเมิดสัญญาก็ตาม ก็ชอบที่จะให้เอกชนคู่สัญญาฟ้องร้องต่อ
ศาลปกครอง เป็นผู้ใช้ดุลพินิจอนุญาตให้เลิกสัญญาได้ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายจากการกระท าที่ไม่
เป็นไปตามสัญญานี้ ยังขยายความไปกว้างกว่าที่เป็นอยู่ในนิติกรรมสัญญาตามกฎหมายเอกชนโดย
ปกติ เพราะรวมไปถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนคู่สัญญาที่
มิใช่การกระท าของฝ่ายปกครองคู่สัญญา แต่เป็นการกระท าของอ่ืนที่มิใช่คู่สัญญา แต่สิทธิในการ
เรียกร้องค่าเสียหายจ ากัดอยู่เพียงการมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ไม่รวมถึง
ดอกเบี้ยหรือค่าขาดประโยชน์อ่ืนๆ ด้วย และจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานการพิสูจน์ความเสียหายหรือ
ผลกระทบที่ได้รับจากการกระท าท่ีมีผลต่อการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองนั้นด้วย   

เอกชนมีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง ซึ่งตามหลักว่าด้วยความต่อเนื่องแล้ว หากเกิดเหตุ

                                                           
71 เรื่องเดียวกัน, หน้า 81-83. 
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ใดๆ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือมีผลกระทบต่อเอกชนคู่สัญญา ฝ่ายปกครอง
คู่สัญญาต้องให้ความช่วยเหลือตามที่ฝ่ายปกครองคู่สัญญาเห็นสมควร เพ่ือมิให้เอกชนคู่สัญญาได้รับ
ผลกระทบทางการเงินจนต้องหยุดด าเนินการ 

ขณะปฏิบัติตามสัญญา แม้ว่าไม่มีฝ่ายใดเป็นฝ่ายกระท าการผิดสัญญาก่อนก็
ตาม เหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจท าให้เอกชนมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จาก
หลายสาเหตุ ได้แก่ เหตุอันเกิดจากฝ่ายปกครองคู่สัญญา (Fait du prince) เหตุอันเกิดจาก
สถานการณ์ผิดปกติเป็นอย่างมากภายหลังการท าสัญญา หรืออาจจะเกิดจากสภาพการณ์ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (L’imprevision) และการต้องรับภาระติดพันซึ่งมิได้ระบุไว้
ในสัญญา (Les sujetions imprevues) 

     (1) เหตุอันเกิดจากฝ่ายปกครองคู่สัญญา 
เหตุอันเกิดจากฝ่ายปกครองคู่สัญญา (Fait du prince) เป็นเหตุอัน

เกิดจากการกระท าของฝ่ายปกครองคู่สัญญาในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญาของเอกชน ส่งผลให้
เอกชนปฏิบัติตามสัญญาได้ยากมากขึ้น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าของ
ฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองคู่สัญญาจะต้องจ่ายค่าทดแทนความเสียหายแก่เอกชนคู่สัญญา 

เหตุการณ์ที่จะท าให้ฝ่ายปกครองมีความรับผิดต้องจ่ายค่าทดแทน
ความเสียหายให้แก่เอกชนคู่สัญญาตามหลัก Fait du prince นี้ จะต้องเป็นเหตุที่เกิดจากการกระท า
ของฝ่ายปกครองคู่สัญญาโดยตรงเท่านั้น หากเป็นความเสียหายที่เกิดจากฝ่ายปกครองหน่วยงานอ่ืน
หรือองค์กรของรัฐหรือองค์การอ่ืน ฝ่ายปกครองคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามหลัก Fait du prince แต่
เป็นกรณีที่ต้องรับผิดในกรณีเหตุอันมิอาจคาดหมายได้หรือหลัก L’imprevision72 

ตามหลัก Fait du Prince ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเอกชนคู่สัญญา 
จะต้องเป็นผลมาจากค าสั่งของฝ่ายปกครองคู่สัญญาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือค าสั่งทางปกครอง 
ที่ใช้บังคับแก่เอกชนคู่สัญญาเท่านั้น แต่หากเป็นค าสั่งของฝ่ายปกครองที่มีลักษณะเป็นการทั่วไป หรือ
เป็นมาตรการที่ไม่เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลบุคคลหนึ่ง แต่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เช่น กฎหมายล าดับ
รอง ฝ่ายปกครองคู่สัญญาก็ไม่มีความรับผิดต้องชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายแก่เอกชน แม้เอกชนจะ
ได้รับผลกระทบจากค าสั่งหรือมาตรการที่มีลักษณะทั่วไปนั้นก็ตาม เว้นแต่ ค าสั่งหรือมาตรการที่มี
ลักษณะทั่วไปจะมีผลกระทบต่อข้อก าหนดอันเป็นสาระส าคัญของสัญญาโดยตรง ท าให้เอกชน
คู่สัญญาต้องมีความยากล าบากในการปฏิบัติตามสัญญา กรณีเช่นนี้ฝ่ายปกครองต้องจ่ายค่าทดแทน
ความเสียหายแก่เอกชน 

                                                           
72 พนม เอี่ยมประยูร, “ผลของสัญญาทางปกครอง,” ใน 60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ 

(กรุงเทพฯ: พี. เค. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2531), หน้า  162. 
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ผลกระทบที่เอกชนได้รับจากการกระท าของฝ่ายปกครองคู่สัญญาตาม
หลัก Fait du prince นี้ มีความร้ายแรงมากน้อยเพียงใดก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องมีความเสียหายอย่างถึง
ขนาดดังเช่นกรณี L’imprevision ซึ่งตามหลัก Fait du prince ก าหนดให้เอกชนมีสิทธิได้รับค่า
ทดแทนความเสียหายได้เต็มจ านวนเท่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เว้นแต่สัญญาจะระบุให้ได้รับเพียง
บางส่วน73 

     (2) เหตุอันไม่อาจคาดหมายได้ 
เหตุอันไม่อาจคาดหมายได้ (L’imprevision) อาจเกิดขึ้นในระหว่าง

การปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลให้เอกชนปฏิบัติตามสัญญาได้ความยากล าบาก เอกชนต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามสัญญามากขึ้นอย่างถึงขนาด กรณีเช่นนี้ฝ่ายปกครองต้องจ่ายค่าทดแทน
ความเสียหายให้แก่เอกชนคู่สัญญา  

เหตุอันมิอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ จะต้องเป็นเหตุที่ไม่อาจคาดหมาย
ได้ตั้งแต่ในขณะท าสัญญาซึ่งไม่ใช่เหตุปกติ เช่น สงคราม วิกฤตเศรษฐกิจ หรือค าสั่งของฝ่ายปกครอง
องค์กรอ่ืนของรัฐที่ห้ามน าเข้าสินค้า (หากเป็นค าสั่งของฝ่ายปกครองคู่สัญญาย่อมเป็นกรณี Fait du 
prince) และเหตุดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ใช่เหตุถาวรที่จะท าให้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปไม่ได้โดยแน่
แท้ (หากเป็นเหตุถาวรย่อมเป็นกรณีท่ีสัญญานั้นตกเป็นพ้นวิสัย) การเกิดขึ้นของเหตุต้องไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของเอกชนคู่สัญญา และจะต้องมีผลกระทบอย่างกว้างขวางรุนแรงต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติตามสัญญา หรือถึงแม้ปฏิบัติตามสัญญาได้เอกชนคู่สัญญาก็อาจเสียหายอย่างร้ายแรงถึงขั้น
ล้มละลาย และเม่ือเกิดเหตุอันไม่อาจคาดหมายได้ขึ้นในระหว่างเวลาการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือรักษา
ความสมดุลทางการเงินของคู่สัญญา (l’equilibre du contrat) เอกชนคู่สัญญาย่อมมีอ านาจที่จะ
ขอรับค่าทดแทนความเสียหายจากฝ่ายปกครองคู่สัญญาได้ตามจ านวนและเงื่อนไขที่ฝ่ายปกครองเห็น
ว่าเหมาะสม แต่จะต้องไม่ใช่การชดเชยทั้งหมดแก่เอกชนคู่สัญญา เพราะเอกชนคู่สัญญาก็มีหน้าที่รับ
ความช่วยเหลือและรับภาระในการเข้าท าบริการสาธารณะด้วยเช่นกัน74 

มีข้อสังเกตว่าหลัก L’imprevision เป็นลักษณะเฉพาะของสัญญาทาง
ปกครอง เมื่อหลักการนี้ได้รับการก าหนดไว้ในสัญญาก็จัดเป็นข้อสัญญาที่ไม่ปรากฏเป็นปกติในสัญญา
ทางแพ่งและเป็นข้อสัญญาที่ให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายปกครองอย่างมาก (Une Clause exorbitant du 
droit commun civil) ซึ่งหากสัญญาทางแพ่งมีข้อสัญญาลักษณะนี้อาจท าให้ข้อสัญญานั้นตกเป็น
โมฆะได้ เพราะสัญญาทางแพ่ง คู่สัญญามีความเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่าย หากมีเหตุอันมิอาจคาดหมาย

                                                           
73 เรื่องเดียวกัน, หน้า 162. 
74 สุรพล นิติไกรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า  97. 
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ล่วงหน้าได้เกิดแก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ถือเป็นสิ่งที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับภาระ จะเรียกให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายจ่ายค่าทดแทนความเสียหายมิได้ 

     (3) ภาระติดพันซึ่งมิได้ระบุไว้ในสัญญา 
ภาระติดพันซึ่งมิได้ระบุไว้ในสัญญา (Les sujetions imprevues) 

เกิดขึ้นในกรณีที่การปฏิบัติตามสัญญาของเอกชนคู่สัญญา อาจเกิดเหตุการณ์บางประการซึ่งส่งผลให้
การปฏิบัติงานในทางเนื้อหามีความยุ่งยากอย่างมาก (des difficulties materielles) ซึ่งไม่เป็นไป
ตามปกติ (absolutement anormal) ซึ่งต้องปรากฏว่าคู่สัญญาต้องไม่ได้ทราบและไม่อาจคาดถึง
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ในขณะท าสัญญา ซึ่งหลัก Les sujetions imprevues ใช้กับกรณีสัญญา
ก่อสร้างเท่านั้น และเอกชนคู่สัญญาสามารถเรียกร้องค่าทดแทนความเสียหายได้เต็มจ านวน75 

นอกจากนี้ไม่ว่ารัฐจะเป็นฝ่ายผิดสัญญาก่อนหรือไม่ก็ตาม เอกชน
คู่สัญญายังมีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้ในสัญญาบางประเภท กล่าวคือหากเอกชนไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาได้ภายในเวลาที่ก าหนด เอกชนอาจขอให้ฝ่ายปกครองคู่สัญญาต่อสัญญาสัญญาได้ ในกรณีที่
การปฏิบัติไม่ทันตามก าหนดเวลาของเอกชนนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือการที่ต้องล่าช้านั้นไม่ใช่
ความผิดของเอกชนคู่สัญญา การที่เอกชนจะกล่าวอ้างเพ่ือใช้สิทธิต่ออายุสัญญา จะต้องปรากฏว่าเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุที่ต้องล่าช้านั้นต้องเป็นผลโดยตรงที่ท าให้การปฏิบัติตามสัญญาไม่เป็นไปตามก าหนด 
ท าให้เอกชนมีสิทธิขอต่ออายุสัญญาตามจ านวนวัยที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง  แต่ถ้าเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่
ต้องล่าช้านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว คู่สัญญาก็ยังไม่ปฏิบัติตามสัญญา จนปฏิบัติตามสัญญาไม่ทันภายใน
เวลาที่ก าหนด เช่นนี้เอกชนย่อมไม่สามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาได้ เพราะเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผล
โดยตรงต่อความล่าช้า    

2) หน้าที่ของเอกชน 
เอกชนคู่สัญญาย่อมมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาเช่นเดียวกับสัญญาทางแพ่ง 

แต่สิ่งที่ทางปกครองแตกต่างจากสัญญาทางแพ่งคือ เอกชนมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ ตามหลักความต่อเนื่องของประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าใน
ระหว่างการปฏิบัติการตามสัญญาจะเกิดอุปสรรคหรือความยากล าบากขึ้น เอกชนคู่สัญญาก็ต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปโดยไม่ให้บริการสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะต้องหยุดชะงักลง เว้นแต่ว่า
อุปสรรคหรือความยากล าบากท าให้การปฏิบัติการตามสัญญาเป็นเหตุสุดวิสัย  เอกชนคู่สัญญาจะอ้าง
หลักสัญญาต่างตอบแทนตามกฎหมายแพ่งมาใช้กับสัญญาทางปกครอง เพ่ือไม่ปฏิบัติการตามสัญญา
ไม่ได้ ถึงแม้ฝ่ายปกครองจะเป็นฝ่ายผิดสัญญาก่อนก็ตาม แต่ฝ่ายปกครองต้องจ่ายค่าทดแทน
ค่าเสียหายแก่เอกชนคู่สัญญา แต่ถ้าการผิดสัญญาของฝ่ายปกครองคู่สัญญามีความร้ายแรง เอกชน

                                                           
75 พนม เอี่ยมประยูร, เรื่องเดิม, หน้า 163. 
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คู่สัญญาจะใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยฝ่ายเดียวไม่ได้ ต่างจากกรณีเอกสิทธิ์ของรัฐในการเลิกสัญญาได้ฝ่าย
เดียว แต่จะต้องร้องขอต่อศาลเพ่ือใช้สิทธิทางศาล76 

 
2.2 สัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่ารัฐเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของรัฐและประชาชน และยังสะท้อนถึงอ านาจอธิปไตยของรัฐ ดังนั้น บุคคลใดจะแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐเท่านั้น การเปิดโอกาสให้เอกชน
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องกระท าในรูปแบบของสัญญาทางปกครอง เพราะเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องประโยชน์สาธารณะ 
 

2.2.1 หลักการพื้นฐานของการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติในข้อมติสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติ 

ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นการยืนยันถึงหลักอธิปไตยอ านาจอธิปไตยของรัฐ
เหนือทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจะต้องเป็นไปเพ่ือตอบสนอง
ต่อประโยชน์สุขของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ 
รัฐมีหน้าที่ควบคุมดูแล บุคคลใดจะเข้าแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติจะต้องขออนุญาตหรือ
ได้รับสัมปทานจากรัฐเสียก่อน และบุคคลนั้นจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รัฐในการเข้าแสวง
ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติด้วย เพ่ือให้รัฐสามารถควบคุมดูแลให้การแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง ซึ่งสัญญาที่ผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับเอกชนในกิจการดังกล่าวเรียกว่า สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (Concessions 
to Exploit Natural Resources) 

2.2.1.1 ความเป็นมาของหลักอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ถือเป็นอ านาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติ

ของประเทศสมาชิก การแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องสอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์

                                                           
76 กมลชัย รัตนสกาววงศ์, “ความพยายามในการน าแนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา

ทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม,” วารสารกฎหมายปกครอง 17, 
3: 292-293. 
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และหลักการทั้งหลายของสหประชาชาติด้วยเช่นกัน77 กฎหมายระหว่างประเทศยอมรับอ านาจ
อธิปไตยของรัฐเหนือดินแดนของตน ซึ่งยอมรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนหรือใต้ดินแดน
เหล่านั้น รัฐเป็นผู้ทรงสิทธิขาดในการที่จะอนุญาตให้บุคคลใดๆ กระท าการแสวงประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติ  

ส าหรับทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในทะเล แม้มิได้อยู่บนบกเหมือนทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืนๆ  แต่กฎหมายระหว่างประเทศก็ยอมรับว่าทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในทะเลก็ยังอยู่ภายใต้สิทธิ
อธิปไตยของรัฐ (Sovereign Rights) ด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้78 

1.  ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea)  
รัฐมีอ านาจอธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขต และอ านาจอธิปไตยนี้ย่อมครอบคลุมถึง

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งปวงที่อยู่ภายในบริเวณทะเลอาณาเขตและพ้ืนดินใต้ทะเล (Subsoil) 
 2.  ไหล่ทวีป (Continental Shelf) 
อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1958 ถือว่าเมื่อพ้นทะเลอาณาเขตออกไป รัฐใดเป็นเจ้าของ

ไหล่ทวีป รัฐนั้นก็ย่อมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติภายในบริเวณหรือพ้ืนดินใต้ไหล่
ทวีปนั้น ไหล่ทวีปนั้นให้มีอาณาบริเวณตั้งแต่ทะเลอาณาเขตเป็นต้นไปตราบเท่าที่น้ าลึกไม่เกิน 200 
เมตร หรือเท่าที่สามารถแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในทะเลนั้นได้  (Exploitability 
Criteria) แต่ในทางปฏิบัติ ท าให้ประเทศก าลังพัฒนาเสียเปรียบประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าซึ่งมี
ความสามารถมากกว่าในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในทะเลหลวง จึงได้มีการ
ปรับปรุงอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลของสหประชาชาติขึ้นในปี ค.ศ.1973 ณ นครนิวยอร์ค โดยให้
ค านิยามของค าว่า “ไหล่ทวีป” ให้หมายถึงพ้ืนที่ใต้ทะเลที่มีสภาพต่อเนื่องตามธรรมชาติกับดินแดนบน
บกของรัฐและให้มีความกว้างถึงเขตสกัดไหล่ทวีป (Continental Margin) หรือขยายออกไป 200 
ไมล์ทะเล หากเขตรอบนอกของเขตสกัดไหล่ทวีปมีความกว้างไม่ถึง 200 ไมล์ทะเล กล่าวคือ ให้กว้าง
อย่างน้อย 200 ไมล์ทะเล 

3.  เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zone) 
อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลของสหประชาชาติ ค.ศ.1973 ก าหนดให้มีเขต

เศรษฐกิจจ าเพาะ 200 ไมล์ทะเล รัฐที่เป็นเจ้าของเขตเศรษฐกิจจ าเพาะสามารถแสวงประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในทะเลได้ภายในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของตน 

                                                           
77 นิรันดร์ บุญจิต, การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัมปทานปิโตรเลียม 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526), หน้า 163. 
78 ไชยวัฒน์ บุนนาค, “กฎหมายปิโตรเลียม,” วารสารนิติศาสตร์ 13, 1 (2526): 14-16. 
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ตั้ ง แต่หลั งส งครามโลกครั้ งที่  2  เป็ นต้ นมา  หลั กอ านาจอธิป ไตย เหนื อ
ทรัพยากรธรรมชาติได้กลายมาเป็นหลักการส าคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ สถานะของหลัก
อ านาจอธิปไตยดังกล่าวได้รับการยืนยันในค าวินิจฉัยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคดี Democratic 
Republic of the Congo v. Uganda79 อันเป็นผลจากความตื่นตัวของกลุ่มประเทศอาณานิคมที่ต่าง
เรียกร้องเอกราชและอ านาจในการปกครองตนเองต่างหากจากประเทศเจ้าอาณานิคม รัฐที่ยังอยู่
ภายใต้อาณานิคมต่างสนับสนุนหลักอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ เ พ่ือต้องการ
ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกเจ้าอาณานิคมกอบโกยมาโดยตลอด รัฐอาณานิคมจึง
แสวงหาหลักการทางกฎหมายที่จะมารับรองแนวคิดนี้ เนื่องจากในอดีต เจ้าอาณานิคมเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ (ซึ่งเอกชนเหล่านั้นก็มักเป็นบริษัท
สัญชาติเดียวกับเจ้าอาณานิคม) ผ่านการท าสัญญาระหว่างเจ้าอาณานิคมกับเอกชนนั้น สัญญา
เหล่านั้นให้สิทธิเอกชนและก่อให้เกิดความผูกพันแก่รัฐซึ่งเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานของกฎหมาย
ลักษณะสัญญาที่ว่า “สัญญาต้องเป็นสัญญา” (pacta sunt servanda)  

หลักอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่ แต่มีรากฐาน
มาจากจารีตประเพณีระหว่างประเทศ เช่น หลักอ านาจอธิปไตย (Sovereignty) หรือเขตอ านาจรัฐ 
(Territorial Jurisdiction)  บ่อเกิดที่ส าคัญของหลักอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ
คือกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรไม่ได้รับรองหลักอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง 
แต่สามารถตีความได้จากบทบัญญัติอ่ืนในกฎบัตรนั้นเองที่ได้กล่าวถึงหลักอ านาจอธิปไตยเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติและบทบัญญัติเฉพาะที่เก่ียวข้องกับดินแดนที่มิได้ปกครองตนเอง เช่น ความเสมอ
ภาคของรัฐสมาชิกและการห้ามมิให้มีการแทรกแซงกิจการภายในระหว่างรัฐสมาชิกด้ว ยกัน หรือ
อ านาจในการปกครองตนเองของประชาชน หรืออีกกรณีคือ วรรคสองในส่วนอารัมภบทของกฎบัตร
ใช้ค าว่า “สิทธิที่เท่าเทียมของรัฐขนาดใหญ่และรัฐขนาดเล็ก” วันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.1958 สมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือศึกษาหลักการพ้ืนฐานของหลักการก าหนดการ
ปกครองด้วยตนเองเพ่ือเสริมสร้างความมั่งคงตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 131480 และ

                                                           
79 Nicolaas Schrijver, Realizing the Right to Development: Self-

Determination of Peoples and Sovereignty Over Natural Wealth and Resources, 
p. 95, Retrieved October 10, 2014 from http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ 
Development/RTDBook/PartIIChapter5.pdf  

80United Nations, Resolutions Adopted by the General Assembly 
During its Thirteenth Session, Retrieved October 10, 2014 from http://daccess-
ods.un.org/TMP/2546314.89515305.html 
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ศึกษาสถานะของหลักอ านาจอธิปไตยของประชาชนและชาติเหนือความมั่นคงและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ โดยค านึงถึงสิทธิและหน้าที่ต่างๆ แก่รัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและความส าคัญใน
การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา81 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศก าลังพัฒนายังเห็นว่าหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มี
อยู่ในขณะนั้นยังไม่เพียงพอ เพราะหลัก “สัญญาต้องเป็นสัญญา” ยังเป็นหลักการส าคัญของนิติ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน จึงพยายามผลักดันหลักอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติให้มี
สถานะเหนือกว่าหลักสัญญาต้องเป็นสัญญา และประสงค์ให้การแก้ไขและการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการ
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต้องสอดคล้องประโยชน์ของชาติหรือประโยชน์สาธารณะ 
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงพยายามปรับดุลยภาพระหว่างการคุ้มครองผลประโยชน์ของนัก
ลงทุนกับอ านาจอธิปไตยฯหรือประโยชน์ของชาติ 

หนึ่งในเหตุการณ์ที่ส าคัญที่สุดของโลกในศตวรรษที่ 20 คือการที่นานาชาติตระหนัก
ถึงความส าคัญของการสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ขึ้นระหว่างประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศ
ก าลังพัฒนา นับเป็นครั้งแรกที่รัฐส่วนใหญ่ในโลกมีความเห็นร่วมกันเรียกร้องให้มีการกระจายความมั่น
คั่งและความเจริญก้าวหน้าให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม ตั้งแต่ระยะเวลาระหว่าง ค.ศ.1950 ถึง ค.ศ.1980 
ได้มีการสร้างหลักเกณฑ์ระหว่างขึ้นอย่างมากมายซึ่งแสดงให้เห็นระหว่างประเทศอุตสาหกรรมกับ
ประเทศก าลังพัฒนามีความแตกต่างกันอย่างมากมาย วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.1952 สมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ เห็นความจ า เป็น ในการส่ ง เสริมให้กลุ่ มประเทศก าลั ง พัฒนาสามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญประการหนึ่งในการรักษาสันติภาพโลก จึงรับรองสิทธิของประชาชนที่จะใช้และแสวงประโยชน์
ในข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 626 โดยให้สิทธิแก่ประชาชนในการแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะที่ทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของอ านาจอธิปไตยของรัฐ ข้อมติ
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 626 จึงเป็นเอกสารฉบับแรกของสหประชาชาติที่ระบุถึงอ านาจ
อธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ (Permanent Sovereignty Over Natural Resources)82 

สิบปีต่อมา สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศว่าการน าทรัพยากรธรรมชาติมา
ใช้ประโยชน์จึงต้องตอบสนองต่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย แนวคิดนี้
ได้รับการรับรองจากข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 1803 ของสมัยประชุมที่ 7 เรื่องอ านาจ
อธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ ลงวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.1962 (General Assembly 
Resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, "Permanent Sovereignty Over Natural 

                                                           
81 นิรันดร์ บุญจิต, เรื่องเดิม, หน้า 163. 
82 Nicolas Schrijver, op. cit., p. 4. 
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Resources") สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก าหนดว่ารัฐสามารถใช้อ านาจอธิปไตยของตนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นผลประโยชน์ของชาติได้อย่างเสรี และเคารพในความเป็นเอกราช
ทางเศรษฐกิจของรัฐ ซึ่งหมายความว่า การที่รัฐจะใช้อ านาจของรัฐเวนคืนกิจการของเอกชนได้นั้น จะ
กระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปเพ่ือจุดมุ่งหมาย ความปลอดภัย หรือประโยชน์สาธารณะเท่านั้น และเอกชน
จะต้องได้รับค่าทดแทนที่เหมาะสมตามบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เป็นที่น่าสนใจว่าข้อมติฉบับนี้ได้บัญญัติถึงหลักสุจริต (Good Faith) ไว้ข้อมติด้วย คือ 
มาตรา 8 ที่ก าหนดว่าแม้รัฐจะมีอ านาจในการเวนคืนกิจการของเอกชนเพ่ือประโยชน์หรือจุดมุ่งหมาย
สาธารณะแต่ก็ต้องกระท าโดยสุจริตด้วย83 อันเนื่องมาสถานการณ์ก่อนที่จะมีการออกข้อมตินั้น รัฐ
มักจะใช้อ านาจในการยึดกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐ (Nationalization) ในหลายกรณี เช่น กรณี
ประเทศเม็กซิโกยึดกิจการปิโตรเลียมของสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ.1936  

2.2.1.2 ผลของระเบียบเศรษฐกิจใหม่ระหว่างประเทศต่อหลักอ านาจอธิปไตยเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในปี ค.ศ.1974 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศสถาปนา “ระเบียบ
เศรษฐกิจใหม่ระหว่างประเทศ” (Declaration on the Establishment of a New International 
Economic Order) ตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 3201 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.
1974 โดยประกาศว่าประเทศสมาชิกมีอ านาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ด าเนินการทั้งหลายเพ่ือที่จะพิทักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ แต่ละประเทศมีสิทธิในการควบคุมเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ รวมถึง
สิทธิในการเวนคืนหรือโอนกรรมสิทธิ์ไปยังรัฐ (Nationalization) ซึ่งรับรองให้รัฐมีสิทธิเวนคืน
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของตนได้และไม่อาจมีผู้ใดหรือรัฐใดที่จะเข้ามาขัดขวางการใช้อ านาจเวนคืน
ของรัฐนี้ได้ สิทธิเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอ านาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ของประเทศนั้นๆ  ไม่ต้องตกอยู่
ภายใต้บังคับทางเศรษฐกิจหรือการเมืองใดๆ  ข้อมติที่ 3201 นอกจากจะเป็นการยืนยันหลักอ านาจ
อธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติของรัฐตามข้อมติฉบับก่อนหน้าแล้ว ยังเพ่ิมเติมจุดมุ่งหมายให้
รวมถึงด้านสังคม การลงทุน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และทคโนโลยี เพ่ือลดช่องว่างของแต่ละประเทศ 

แต่ข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ส่งผลต่อหลักอ านาจอธิปไตยเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สุดเห็นจะเป็นข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 3281 ที่ ลงวันที่ 26 

                                                           
83 Elizabeth Eljuri, “Sovereignty Over Natural Resources Versus Right Under 

Investment Contracts: Which One Prevails?,” in TDM Special Issue on Venezuela: 
The battle of Contract Sanctity vs. Resource Sovereignty (London: Essex Court 
Chambers, 2008), p. 5. 
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กรกฎาคม 1974 ข้อมติดังกล่าวสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศใช้กฎบัตรว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจและหน้าที่ของรัฐข้อมติดังกล่าวรับรองว่ารัฐมีสิทธิ์ที่จะเวนคืนกิจการของต่างชาติแต่จะต้อง
จ่ายค่าชดใช้ความเสียหายอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหากรัฐไม่ชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายให้ถือ
ว่านัดนั้นกระท าการโดยไม่สุจริต อย่างไรก็ตาม ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการใช้อ านาจเวนคืนของรัฐให้
เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศของรัฐนั้นนั้นเท่านั้น  ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 
3281 จึงเป็นการยืนยันให้น าข้อพิพาททั้งหมดขึ้นสู่การพิจารณาภายใต้กฎหมายภายในของรัฐที่ท า
การเวนคืนกิจการของเอกชนเป็นแต่จมีข้อสัญญาที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนว่าให้ใช้กฎหมายของ
ประเทศในการพิจารณาข้อพิพาท หลังจากการประกาศใช้ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 
3201 และ 3281 ศาสตราจารย์ Oscar Schachter84 เห็นว่าผลพวงของการประกาศใช้ระเบียบ
เศรษฐกิจใหม่ระหว่างประเทศท าให้การเวนคืนและการยิงกิจการของเอกชนโดยรัฐเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเพราะถือเป็นสิทธิ อธิปไตยของรัฐนั้นนั้นและส่งผลต่อความรับผิดของรัฐในทางระหว่าง
ประเทศอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์บางท่านมีความเห็นว่าทั้งข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 
3201 ว่าด้วยการสถาปนาระบบเศรษฐกิจใหม่ระหว่างประเทศและขอมติ สมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติที่ 3281 ที่ก าหนดว่าด้วยการประกาศให้ใช้กฎบัตรว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจและหน้าที่
ของรัฐใช้ค าในข้อมติว่าควรจะแต่ไม่ได้ใช้ค าว่าต้องดังนั้นข้อมติทั้งสองฉบับจึงไม่มีสภาพบังคับทาง
กฎหมายอย่างแท้จริงในประชาคมระหว่างประเทศแต่เป็นเพียงจุดประสงค์ของข้อมติเท่านั้น 

อย่างไรก็ดีอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติของรัฐยังคงมีข้อจ ากัด  คือ 
หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายลักษณะสัญญาจะต้องเคารพต่อหลักการสัญญาต้องเป็นสัญญาดังนั้น
การบังคับใช้ขอสัญญาไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามรวมถึงสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนผู้ลงทุนคู่สัญญา
ตามที่จะต้องปฎิบัติตามข้อก าหนดที่ตนเองได้เข้าท าความผูกพันไว้แต่จากผลพวงของข้อมติ สมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 1803 หลักสัญญาต้องเป็นสัญญาจะน ามาใช้บังคับกับข้อตกลงการลงทุนได้
ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ระหว่างประเทศเท่านั้น สิ่งที่จะมาจ ากัดอ านาจของรัฐคือ
หลักสุจริตในฐานะที่เป็นหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายทั้งในกฎหมายแพ่งและกฎหมายระหว่าง
ประเทศในการห้ามรัฐไม่ให้ใช้อ านาจในการกระท าการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งต่อการกระท าของตนในก่อน
หน้านี้ซึ่งหลักสุจริตนี้ได้รับการรับรองในค าพิพากษาของศาลอยู่ที่ท าร่วงประเทศในปี1934 โดยศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศได้วางหลักว่าการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคู่สัญญาได้กระท าการด้วยความ
ซื่อสัตย์และไว้วางใจนั้นเป็นหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายซึ่งใช้บังคับในกฎหมายเอกชนและใน
กฏหมายระหว่างประเทศยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 3281 รับรอง
อย่างชัดแจ้งถึงความรับผิดของงรัฐว่าจะต้องกระท าการโดยสุจริต 

                                                           
84 Ibid., p. 5. 
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สิ่งที่เข้ามามีบทบาทในการจ ากัดการใช้อ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติของ
รัฐประการถัดมา คือข้อก าหนดว่าด้วยเสถียรภาพในปัจจุบันนักลงทุนส่วนใหญ่มักต้องการการ
รับประกันว่าสถานะทางกฎหมายของข้อตกลงหรือสัญญาที่ตนท าข้ึนจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนักลงทุนจึง
ก าหนดให้มีข้อก าหนดว่าด้วยเสถียรภาพ ให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ตนท าขึ้นข้อก าหนดว่าด้วย
เสถียรภาพมีจุดมุ่งหมายคือการคงสถานภาพของสัญญาไว้แม้ว่าต่อมาภายหลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายภายในของรัฐจึงเป็นการรับประกันว่าสัญญาที่ท าขึ้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น เช่น คดี AGIP CO. Spa v. Government of the Popular Republic of 
Congo85 คณะอนุญาโตตุลาการในคดีดังกล่าวมีความเห็นว่ารัฐได้ตกลงด้วยความสมัครใจท าสัญญาที่
มีข้อก าหนดว่าด้วยเสถียรภาพซึ่งข้อก าหนดว่าด้วยเสถียรภาพนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออ านาจนิติ
บัญญัติและอ านาจบริหารของรัฐแต่อย่างใดรับยังคงอ านาจบริหารและอ านาจนิติบัญญัติไว้อย่าง
สมบูรณ์ 

โดยสรุประเบียบเศรษฐกิจใหม่ระหว่างประเทศได้ท าให้ประเทศก าลังพัฒนาสามารถ
ยืนยันอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติภายในอาณาบริเวณของตนได้ อ านาจอธิปไตยเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรับรองผ่านเข้ามติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมาเป็นเวลายาวนานกว่าจะ
เป็นรูปเป็นร่างได้อย่างทุกวันนี้ซึ่งหลักอ านาจเหนือทรัพยากรธรรมชาตินี้นอกจากจะถูกจ ากัดได้โดย
ข้อสัญญาทวิภาคีขอสัญญาหรือพหุภาคีและจารีตประเพณีระหว่างประเทศ นอกจากนี้อ านาจอธิปไตย
เหนือทรัพยากรธรรมชาติของรัฐอาจถูกจ ากัดได้โดยหลักสุจริตและข้อก าหนดว่าด้วยเสถียรภาพ
ระเบียบเศรษฐกิจใหม่แห่งสหประชาชาติยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
ดุลยภาพระหว่างอ านาจอธิปไตยของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนากับการคุ้มครองนักลงทุนซึ่งเป็นปัจเจก
ชนจากทั่วทุกมุมโลก 

2.2.1.3 สถานะทางกฎหมายของข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
ในเรื่องความสมบูรณ์ทางกฎหมาย (Legal Validity) ของข้อมติสมัชชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาตินั้น ข้อมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติอาจพัฒนาไปสู่จารีตประเพณีระหว่างประเทศได้ 
3 กรณี 

1. การยอมรับการประกาศหลักกฎหมายจารีตประเพณีว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ก่อน 
(Pre-Existing Norms) และการประกาศให้เป็นเช่นนั้น 

2.  หลักกฎหมายจารีตประเพณีท่ีเพ่ิงเกิดขึ้น (in statu nascendi) จากการตกผลึก
อันเนื่องมาจากการประกาศข้อมติของสมัชชาใหญ่ที่ไม่ได้มีการยอมรับเป็นเอกฉันท์ 

                                                           
85 Ibid., p. 11. 
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3.  หลักกฎหมายจารีตประเพณีที่ควรจะเป็น (lege ferenda) ที่เกิดจากการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติของรัฐอย่างต่อเนื่องที่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของข้อมติสมัชชาใหญ่ไปสู่
จารีตประเพณีระหว่างประเทศได้ 

แต่ทั้งนี้ ยังต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์แวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย เช่น การร่างข้อมติ การ
ออกเสียง ค าแถลงของประเทศสมาชิกในระหว่างกระบวนการพิจารณา และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ของรัฐด้วย ถ้าข้อมติสมัชชาใหญ่ฯไม่ได้มีการออกเสียงเป็นเอกฉันท์ ก็จะผูกพันเฉพาะประเทศที่
ประสงค์จะให้ผูกพันต่อประเทศนั้นเท่านั้น แต่อย่างน้อยที่สุด ข้อมติสมัชชาใหญ่ฯก็เป็นหลักการทั่วไป 
(General Principle) อันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การพัฒนาเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้ 
ปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นคือ แม้แต่องค์การต่างๆ ของสหประชาชาติ เช่น สมัชชาใหญ่แห่ง
ประชาชาติ คณะมนตรีความมั่นคง หรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ
ต่างๆ ข้างต้นได้และยังไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป86 René-Jean Dupuy นักกฎหมายระหว่าง
ประเทศชาวฝรั่งเศส เห็นว่าข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 1803 ซึ่งเป็นข้อมติหลักเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศส่วนมากมีการปฏิบัติตามอย่างกว้างขวาง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ
ความเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (Opinio juris communis) เช่น การที่รัฐยอมรับกฎหมาย
จารีตประเพณีเกี่ยวกับการเวนคืนทรัพย์สินของต่างชาติ การพิจารณาสถานะของข้อมติสมัชชาใหญ่ฯ
จึงต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์แวดล้อม ค าแถลงและเจตนารมณ์ของรัฐต่อข้อมติ การออกเสียงของรัฐ
หรือเนื้อหาของข้อมติยังไม่ได้เป็นการประกาศถึงความมีอยู่หรือก่อให้ เกิดจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศได้ การปฏิบัติที่ต่อเนื่องของรัฐเท่านั้นที่จะท าให้ข้อมติกลายเป็นจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศได้ Dupuy เห็นว่าแม้ข้อมติเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อประเทศก าลังพัฒนาก็ตาม แต่ก็ไม่มี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอนหรือ Positive Law สนับสนุนให้ข้มมติเหล่านี้มีผลผูกพันตามกฎหมาย87 ข้อมติ
สมัชชาใหญ่ฯ มีความส าคัญต่อการก าหนดวัตถุประสงค์ของการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจต่อประเทศก าลังพัฒนา เช่น การแบ่งผลประโยชน์อย่างยุติธรรม 
ราคาน้ ามันดิบที่ยุติธรรม การเข้ามามีส่วนร่วมของรัฐในกรรมสิทธิ์ การจัดการเจรจาใหม่ การแก้ไข
สัญญาในกรณีฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และอ านาจของรัฐในการระงับข้อพิพาท88 

                                                           
86 นิรันดร์ บุญจิต, เรื่องเดิม, หน้า 166-167. 
87 Julien Cantegreil, “The Audacity of the Texaco/Calasiatic Award: René-Jean 

Dupuy and the Internationalization of Foreign Investment Law,” The European 
Journal of International Law 22, 2 (2011): 441-458. 

88 นิรันดร์ บุญจิต, เรื่องเดิม, หน้า 169. 
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ปัจจุบัน (พ.ศ.2558) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้น าเสนอร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ ซึ่งมีบทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ใน
สาระส าคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบัญญัติรับรองหลัก อ านาจอธิปไตยเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ใน มาตรา 94 “ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
รัฐต้องบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์สูงสุดของรัฐ ประชาชน ทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิน่ และต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมภิบาลหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือสร้างดุลย
ภาพระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม” 

 
2.2.2 องค์ประกอบของสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ค าว่าสัมปทานหรือ Concession มีความหมายอย่างกว้างถึงการแสวงประโยชน์ใน

ทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม ซึ่งเป็นคนละความหมายกับสัญญาสัมปทานหรือ Concessionary 
system ซึ่งแตกต่างกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production  Sharing Agreement) และสัญญาจ้าง
บริการ (Service Contract) เป็นควาหมายอย่างแคบ 

การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติมีความแตกต่างจากธุรกรรมทางกฎหมายและนิติ
สัมพันธ์อ่ืนๆ  ด้วยลักษณะพิเศษของสัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถก่อได้ทั้ง
บุคคลสิทธิ และทรัพยสิทธิได้ในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ สิทธิทางการเงินในระบบการคลังปิโตรเลียม 
อันเป็นบุคคลสิทธิ และสิทธิในการใช้ที่ดินแปลงสัมปทานอันเป็นทรัพยสิทธิ  ในภูมิภาคตะวันออก
กลางและแอฟริกาเหนือ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติถือเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ และการให้สิทธิแก่เอกชน
ในการแสวงประโยชน์ต้องท าในรูปสัญญาทางปกครอง ซึ่งการให้สัมปทานนี้เองมีทั้งลักษณะทางแพ่ง
และลักษณะทางมหาชนอยู่ในสัญญาฉบับเดียวกัน สัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติใน
องค์ประกอบ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

2.2.2.1 สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยข้อก าหนดของกฎหมาย 
สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากจะมีลักษณะเป็นสัญญาทาง

ปกครองโดยสภาพแล้ว ยังเป็นสัญญาทางปกครองโดยการก าหนดของกฎหมายอีกด้วย เช่น สัญญาให้
เข้าครอบครองสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (contrats comportant occupation du domaine 
public) ตามรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ.1938 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประมวลกฎหมายว่าด้วย
ที่ดินของรัฐ มาตรา 84 ก าหนดให้สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครอง เพราะที่ดินถือว่า
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของรัฐและประชาชน การน าทรัพยากรธรรมชาติที่รัฐสงวนหวงห้ามไปใช้
ประโยชน์เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้เอกชนเข้าครอบครองที่ดินของรัฐประเภทสาธารณะสมบัติ
ของแผ่นดิน หากไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐย่อมมีความผิดตามกฎหมาย ในบางกรณีไม่มีกฎหมายระบุไว้
โดยตรงว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ แต่สามารถอนุมานได้จากบทบัญญัติต่างๆ ที่
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แสดงให้เห็นถึงอ านาจเด็ดขาดของรัฐในการให้อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานบัตรแก่เอกชน 
โดยการบัญญัติว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องของอ านาจอธิปไตยหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ อันแสดง
ให้เห็นว่าการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวต้องขออนุญาตจากรัฐ 

การให้อนุญาตเอกรัฐแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสามารถท าได้ 2 
รูปแบบคือ รูปแบบซึ่งก าหนดขึ้นโดยกฎหมาย เช่น แบบสัญญามาตรฐาน (Model Contract) ของ
สัญญาแบ่งปันผลผลิตในทรัพยากรปิโตรเลียม (Production Sharing Agreement) ซึ่งมีอาจจะมีรัฐ
บัญญัติก าหนดให้องค์กรของรัฐที่เก่ียวกับออกกฎหมายล าดับรองก าหนดแบบสัญญามาตรฐาน กับอีก
รูปแบบหนึ่งคือ รูปแบบซึ่งเป็นผลของการเจรจาระหว่างคู่กรณีฝ่ายรัฐและเอกชน ซึ่ งสัญญาทั้ง 2 
รูปแบบต่างมีลักษณะร่วมกันคือต่างเป็นนิติสัมพันธ์ในทางเอกชนและมหาชน กล่าวคือ เป็นทั้งสัญญา
ตามกฎหมายเอกชนและเป็นใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามกฎหมายมหาชน อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายฝรั่งเศสไม่ถือว่าสัมปทานปิโตรเลียมหรือประทานบัตรเหมืองแร่เป็นสัญญาทางปกครอง แต่
ถือเป็นข้อสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะในตัวของมันเอง (Sui Generis) ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบกฎหมาย
เอกชน ไม่ใช้กฎหมายปกครองบังคับ89 

2.2.2.2 สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยสภาพ 
แม้จะไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ให้สัญญาแสวงประโยชน์ฯเป็นสัญญาทางปกครอง ก็

ต้องมาพิจารณาว่าสัญญาแสวงประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการ
สาธารณะหรือไม่ หรือเป็นสัญญาที่มีข้อก าหนดลักษณะพิเศษอันเป็นให้เอกสิทธิ์เป็นพิเศษแก่รัฐซึ่งไม่
ปรากฏในระบบกฎหมายแพ่งหรือไม่ หากเข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ย่อมเป็นสัญญาทาง
ปกครอง90 ซึ่งสัญญาแสวงประโยชน์ฯมักจะมีข้อสัญญาซึ่งลักษณะให้เอกสิทธิ์แก่รัฐเป็นกรณีพิเศษไม่
ค่อยปรากฏในสัญญาทางแพ่งโดยทั่วไป เช่น ในสัญญาสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญา
รับจ้างบริการ มักจะก าหนดถึงข้อผูกพันและหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน และสัญญาแสวงประโยชน์
โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานในตัวเอง91 

จากแนวคิดที่ว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นรัฐและประชาชน การเปิดโอกาสให้เอกชน
เข้ามาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นเรื่องส าคัญ เอกชนผู้มีความสนใจจัดท ากิจการ
ดังกล่าวจะกระท าเองโดยพลการไม่ได้ แม้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นก็อยู่บนที่ดินหรืออาณาเขตที่ตนมี

                                                           
89 ไชยวัฒน์ บุนนาค, “สัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน: วิเคราะห์สัญญาสัมปทาน,” ใน 84 ปี 

ศาสตรจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), หน้า 135. 
90 บุปผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง: แนวคิดและหลักกฎหมายฝรั่งเศสและของไทย, 

หน้า 108. 
91 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 261. 



52 
 

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองก็ตาม รัฐจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมดูแลการแสวงประโยชน์โดย
เอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเอกชนจะต้องขออนุญาตจากรัฐหรือได้รับสัมปทานจากรัฐในการ
ประกอบกิจการดังกล่าว และจ่ายค่าตอบแทนแก่รัฐในการแสวงประโยชน์ เพ่ือให้รัฐน าค่าตอบแทน
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สาธารณะ92 

มีข้อน่าสังเกตว่า สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในระบบกฎหมาย
ไทยจะถือเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 19093 แห่งรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2550) หรือไม่ โดยที่สัญญา

                                                           
92 บุปผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง: แนวคิดและหลักกฎหมายฝรั่งเศสและของไทย, 

หน้า  107. 
93 มาตรา 190 บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญา

สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืน กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่ง ประเทศ

ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้อง
ออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคง ทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศ อย่างมีนัยส าคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภา
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว 

ก่อนการด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ตาม
วรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้อง ชี้แจง
ต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภา เพ่ือขอ
ความเห็นชอบด้วย 

เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน 
คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้ น และในกรณีที่การ
ปฏิบัติ ตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว 
เหมาะสม และเป็นธรรม 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนั งสือสัญญาที่มีผลกระทบ ต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือการ
ลงทุน อย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม หนังสือ
สัญญาดังกล่าวโดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการ
ปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป 
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แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  มีลักษณะเป็นสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมที่มี
ลักษณะผลกระทบต่อทรัพยากรน้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค อีกทั้งการเปิดให้เอกชนเข้ามาแสวงประโยชน์ใน
ทรัพยากรดังกล่าวในบางกรณีอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนในพ้ืนที่ได้ จึงเห็น
ได้ว่าสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง ตามมาตรา 190 จึงเป็นประเด็นปัญหาว่าสัญญา
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและต้องจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 190 วรรคสอง และวรรคสาม หรือไม่ อย่างไรก็ดี หนังสือ
สัญญาตามความหมายของมาตรา 190 ต้องมีลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามความในอนุสัญญากรุง
เวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา มาตรา 2 (a)94 ซึ่งให้ความหมายของหนังสือสัญญาหรือ
สนธิสัญญาว่า “เป็นความตกลงระหว่างประเทศ ในระดับรัฐ อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่
ว่ามีร่างขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ และไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไรก็ตาม” ดังนั้น เมื่อสัญญา
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสัญญาทางปกครองที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐและ
คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นเอกชน จึงไม่เข้าลักษณะของหนังสือสัญญาตามความหมายของอนุสัญญากรุง
เวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา และถึงแม้เอกชนที่เข้ามาขอสัมปทานในแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติจากรัฐจะเป็นเอกชนต่างประเทศก็ยังถือว่าเป็นเพียงเอกชนอยู่ภายใต้กฎหมาย
ของรัฐคู่สัญญา มิใช่กฎหมายระหว่างประเทศ แต่หากผู้ที่มาขอสัมปทานจากรัฐมีลักษณะเป็นรัฐหรื อ
องค์การระหว่างประเทศ ก็อาจส่งผลให้สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นหนังสือ

                                                           
 

ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้
น าบทบัญญัติตามมาตรา 154 (1) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม” 

94 United Nations, Convention Texts, Retrieved September 20, 2014 from  
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf;  

Article 2. Use of terms. 
1. For the purposes of the present Convention: 
(a) “treaty” means an international agreement concluded between States in 

written form and governed by international law, whether embodied in a single 
instrument or in two or more related instruments and whatever its particular 
designation 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
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สัญญาตามความหมายของอนุสัญญาฯ และตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศได้
เช่นกัน 

1) ลักษณะทางแพ่งของสัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ 
   ลักษณะทางแพ่งของสัญญาแสวงประโยชน์ประการส าคัญคือ สัญญาแสวง
ประโยชน์มีลักษณะของความเป็นสัญญาโดยสภาพ ที่ต้องมีการตกลงกันและการท าธุรกรรมทาง
พาณิชย์ สัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสัญญาระหว่างรัฐกับผู้รับสัมปทาน ซึ่งผู้รับ
สัมปทานได้รับสิทธิในการส ารวจ ผลิต ครอบครอง ส่งออกและจ าหน่ายผลผลิตที่ค้นพบ และตอบ
แทนแก่รัฐในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน โดยสัญญาจะก าหนดถึงสิทธิและหน้าที่ที่แต่ละฝ่าย
จะต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และสัญญาแสวงประโยชน์ส่วนมากจะให้คู่สัญญาทั้งฝ่ายรัฐและผู้รับ
สัมปทานมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาสัมปทานน้ ามัน รัฐอาจเข้าไปก าหนด
ส่วนแบ่งมูลค่าการผลิตและเข้ารับส่วนแบ่งผลผลิตในปิโตรเลียมและค้นพบและผลิตได้โดยตรงหรือ
โดยบริษัทน้ ามันแห่งชาติที่รัฐตั้งขึ้น ผ่านทางกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 

2) ลักษณะทางมหาชนของสัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ 
   เหตุที่สัญญาแสวงประโยชน์มีลักษณะทางมหาชนได้ เนื่องด้วยลักษณะของ
สัญญาโดยสภาพและโดยผลของกฎหมาย โดยสภาพของสัญญ าแสวงประโยชน์  ถือว่ า
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ จึงส่งผลให้รัฐมีอ านาจในการครอบครองและความเป็น
เจ้าของเหนือทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาและกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็
ตาม ไม่ว่าจะมีการก าหนดให้ผู้รับสัมปทานมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติขณะที่ยังอยู่ในพ้ืนดิน
หรือไม่ก็ตาม แต่ท้ายที่สุดผู้รับสัมปทานจะต้องมีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติที่ตนน าขึ้นมา
และผลิต95 

     (1) กระบวนการให้สิทธิแสวงประโยชน์แก่เอกชนเป็นการเฉพาะ 
ความหลากหลายของผู้ ยื่ นขอสิทธิแสวงประโยชน์น า ไปสู่ กับ

กระบวนการเปิดประมูลพ้ืนที่ด าเนินการในการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่ใหม่ การที่
ให้มีกระบวนการเปิดประมูลก็เพ่ือให้รัฐได้พิจารณาเงื่อนไขและข้อก าหนดจากผู้ยื่นขอรับสิทธิแสวง
ประโยชน์ที่รัฐจะได้รับประโยชน์มากที่สุด และกลายเป็นหลักปฏิบัติที่ถือกันต่อมาว่าการให้สิทธิแสวง
ประโยชน์แก่เอกชนจะต้องมีการเปิดประมูล เช่น  

รัฐบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศอิหร่าน (Iranian Petroleum 
Act) มาตรา 5 ก าหนดว่า ในการร่วมแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมระหว่างรัฐกับเอกชน ให้

                                                           
95 Henry Cattan, op. cit., p. 19. 
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บริษัทน้ ามันแห่งชาติอิหร่าน (National Iranian Oil Company) จ าต้องเชิญชวนเอกชนให้ยื่นค าขอ
สัมปทานภายในเวลาที่บริษัทน้ ามันแห่งชาติอิหร่านก าหนด 

อย่างไรก็ตาม แม้บางประเทศไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ 
ก าหนดให้ต้องมีการเปิดประมูล แต่ในทางปฏิบัติ ในระหว่างผู้ยื่นขอสัมปทานหลายรายก็มีการแข่งขัน
กันเพ่ือให้ตนได้มาซึ่งสัมปทานในทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว จึงแทบไม่แตกต่างจากประเทศที่มี
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับก าหนดกระบวนการเปิดประมูลไว้เท่าใดนัก96 

     (2) รูปแบบและเงื่อนไขของสัญญาเป็นพิเศษ 
     รูปแบบและเงื่อนไขของสัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ 

อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่คือ สัญญาที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับสัญญาทั่วไป กับสัญญาที่มีรูปแบบ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือสัญญามาตรฐาน 

(2.1) สัญญาที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับสัญญาทั่วไป 
สัญญาประเภทนี้ เงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ  ขึ้นอยู่กับการเจรจา

และการตกลงระหว่างคู่สัญญาอย่างเท่าเทียมกัน สัญญาประเภทนี้มักจะพบในประเทศที่ไม่มีกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับก าหนดรูปแบบมาตรฐานหรือเงื่อนไขของสัญญาไว้เป็นการล่วงหน้า จึงท าให้
คู่สัญญามีอิสระในการก าหนดเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ ลงในสัญญาได้เมื่อการเจรจาบรรลุผล 
ดังนั้น สัญญาสัมปทานของแต่เอกชนแต่ละรายจึงมีรายละเอียดของสัญญาที่แตกต่างกันไป 

(2.2) สัญญาที่มีรูปแบบตามที่กฎหมายก าหนดไว้หรือสัญญา
มาตรฐาน 

ในขณะที่ประเทศที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับก าหนดรูปแบบ
มาตรฐานหรือเงื่อนไขของสัญญาไว้เป็นการล่วงหน้า โดยก าหนดกรอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ฝ่ายรัฐกับฝ่ายเอกชนผู้รับสัมปทาน รูปแบบ เงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาจึงมักจะถูกก าหนดไว้ใน
บทบัญญัตของกฎหมาย เว้นแต่ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษทางการเงิน ที่ผู้รับสัมปทานเสนอต่อรัฐ
ในเวลาที่มีการประมูลสัมปทาน รูปแบบและเงื่อนไขของสัญญาจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาและการตก
ลงระหว่างคู่สัญญาดังเช่นสัญญาประเภทแรก ดังนั้น ข้อก าหนดต่างๆ  เช่น พ้ืนที่สัมปทาน ระยะเวลา 
เงื่อนไขด้านการเงินต่างๆ  เช่น ค่าเช่าพ้ืนที่สัมปทาน ค่าภาคหลวง และอัตราภาษี จะมีการก าหนดไว้
ในบทบัญญัติของกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะและรวมไว้ในสัญญาด้วย97 

 

                                                           
96 Ibid., p. 21. 
97 Ibid., p. 23. 
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(3) การให้อ านาจ เอกสิทธิ์ และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับสิทธิ
แสวงประโยชน์ 

การให้สัมปทานแก่เอกชน นอกจากจะเป็นการให้แสวงประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติแก่เอกชนแล้ว ยังเป็นการให้อ านาจ เอกสิทธิ์ และการอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
แก่ผู้ไดร้ับสิทธิแสวงประโยชน์ด้วย ซึ่งอาจสรุปได้ ดังนี้98 

1.  ผู้รับสิทธิได้รับอ านาจลักษณะพิเศษที่สามารถใช้หรือครอบครอง
ที่ดินเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญา การคมนาคม การก่อสร้างถนน หรือท่าเรือขนส่ง หรือ
อ านาจอื่นๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่กิจการของเอกชน 

2.  ผู้รับสิทธิจะได้รับการยกเว้นภาษี (Tax Immunities) และการ
ลดหย่อนภาษี (Tax Limitations) อันเป็นลักษณะทางมหาชนของสัญญาที่ท าให้เอกชนได้รับ
ประโยชน์ 

     (4) อ านาจมหาชน 
เมื่อสัญญาแสวงประโยชน์เป็นสัญญาของรัฐ (State Contract) ซึ่งอาจ

เป็นไปได้ทั้งสัญญาของฝ่ายปกครองหรือสัญญาทางปกครอง รูปแบบของสัญญาจึงต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายของรัฐนั้นก าหนดรูปแบบไว้ ในประเทศที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด การให้สิทธิแก่
เอกชนจะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจในการให้สิทธิดังกล่าวไว้ แต่อย่างไรก็ตามแม้ประเทศที่ไม่มี
รัฐธรรมนูญ แนวทางปฏิบัติในการให้สัมปทานก็ต้องมีรัฐบัญญัติหรือรัฐกฤษฎีกาบัญญัติให้อ านาจไว้
เช่นกัน มีข้อยกเว้นในบางประเทศที่องค์กรของรัฐไม่ได้แยกออกจากประมุขของรัฐผู้เป็นรัฏฐาธิปัตย์ 
เช่น กลุ่มประเทศในคาบสมุทรอาหรับ ในกรณีเช่นนี้ การให้สิทธิจะเป็นการให้ในนามของประมุขของ
รัฐท าความตกลงกับเอกชนโดยตรง ไม่มีลักษณะทางแบบพิธีแต่อย่างใด  

ในประเทศที่มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดอ านาจการให้สิทธิ ไว้ 
การให้สิทธิอาจกระท าโดยฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายมารับรองหรือให้สัตยาบันอีก หรืออาจมีกฎหมายพิเศษก าหนดให้มีต้องมีการรับรองหรือ
การให้สัตยาบันเสียก่อนจึงจะมีผลสมบูรณ์ เช่น ประเทศอียิปต์ อ านาจในการให้สิทธิแสวงประโยชน์
ในทรัพยากรธรรมชาติเป็นอ านาจของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม แต่หากการให้สิทธิ
ฯมีข้อตกลงที่แตกต่างไปจากกฎหมายว่าการท าเหมืองแร่ จะต้องมีกฎหมายบัญญัติอนุญาตไว้ จึงเห็น
ได้ว่าการให้สิทธิแสวงประโยชน์สามารถตกลงให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายก าหนดไว้ได้เมื่อมีการให้
สัตยาบันหรือข้อยกเว้นโดยกฎหมายพิเศษ99 

                                                           
98 Ibid., p. 25. 
99 Ibid., p. 25. 
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2.3 ระบบการคลังปิโตรเลียมในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียม 
 
 ช่วงศตวรรษที่ 19 การให้สิทธิแก่เอกชนในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเกิดขึ้นพร้อมกับ
การค้นพบแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 สิทธิในการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมของบริษัทเอกชนจะมีระยะเวลาที่ยาวนาน แต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อิทธิพล
ของกระแสการเรียกร้องเอกราชของประเทศอาณานิคมและรัฐที่เกิดขึ้นใหม่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับระบบสัมปทาน และเกิดระบบการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติรูปแบบอ่ืนๆ 
ที่มุ่งเน้นย้ าถึงหลักการอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ เกิดเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต
และระบบรับจ้างบริการ 

ค านิยามของค าว่าปิโตรเลียมนั้น กฎหมายว่าด้วยการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม
ของแต่ละประเทศจะบัญญัติแตกต่างกันไป เช่น กฎหมายปิโตรเลียมของประเทศอินโดนีเซีย100 
บัญญัติว่า  

 
“มาตรา 1 (1) ปิโตรเลียมเป็นผลผลิตมาจากกระบวนการทางธรรมชาติในรูปของ
ไฮโดรคาร์บอนในสภาพความดันและอุณหภูมิในระดับชั้นบรรยากาศซึ่งอยู่ในสภาพ
ของเหลวหรือของแข็ง และให้รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ไขเทียนหรือโอโซเคอ
ไรท์แว็กซ์และน้ ามันดินที่ได้รับจากกระบวนการผลิต แต่ไม่รวมถ่านหินและตะกอน
ของสารไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ  ในสภาพของแข็งที่ได้รับจากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ” 
 
 กฎหมายปิโตรเลียมของประเทศอังกฤษ มาตรา 1 บัญญัติว่า101 “ปิโตรเลียม (a) รวมถึง

ทรัพยากรหรือสารไฮโดรคาร์บอนใดๆ และก๊าซธรรมชาติที่ยังอยู่ในสภาพตามธรรมชาติ (b) แต่ไม่

                                                           
100 Section 1 of Law no.22/2001 (Indonesia); EI Source Book, Indonesia Law 

on Petroleum and Natural Gas, Retrieved June 9, 2015 from http://www.eisource 
book.org/cms/Indonesian%20Law%20on%20Petroleum%20and%20Natural%20Gas,%
202001.pdf 

101 Section 1 of Petroleum Act 1998 (United Kingdom); The National Archieves, 
Petroleum Act 1998, Retrieved June 9, 2015 from http://www.legislation.gov.uk/ 
ukpga/1998/17/contents 
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รวมถึงถ่านหิน แผ่นหินบิทูมินัส หรือชั้นดินที่น้ ามันถูกสกัดออกมาโดยการกลั่น” ส่วนกฎหมาย
ปิโตรเลียมของประเทศไทย102 มาตรา 4 บัญญัติว่า  

 
“ปิโตรเลียม หมายความว่า น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวสารพลอย
ได้ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ  ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และอยู่ในสภาพ
อิสระ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นของแข็ง ของหนืด ของเหลว หรือก๊าซ และให้
หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักที่อาจน าขึ้นมาจากแหล่งโดยตรง โดย
ใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี แต่ไม่หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน้ ามัน หรือ
หินอื่นที่สามารถน ามากลั่นเพ่ือแยกเอาน้ ามันด้วยการใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทาง
เคมี” 
 
 โดยสรุป ทรพัยากรปิโตรเลียมในความหมายทั่วไปจึงหมายถึง น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas) ก๊าซเหลวประเภทอ่ืนๆ  และคอนเดนเสต รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการกระบวนการผลิตและกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม 

กระบวนการในการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมทั้งหมด อาจจ าแนกได้เป็น 3 
ขั้นตอน คือ กิจการต้นน้ า กิจการกลางน้ า และกิจการปลายน้ า103 

1.  กิจการต้นน้ า หมายถึง กิจกรรมในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
2.  กิจการกลางน้ า หมายถึง กิจกรรมในการกลั่น การจัดเก็บ และการขนส่งปิโตรเลียม 
3.  กิจการปลายน้ า หมายถึง กิจกรรมในเชิงพาณิชย์จากปิโตรเลียมที่ได้เกิดการผลิตหรือการ

กลั่น ผ่านสัญญาซื้อขายตามปกติ 
กิจการต้นน้ า กิจการกลางน้ า และกิจการปลายน้ าต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เมื่อรัฐมี

โครงการให้เอกชนเข้ามาประกอบกิจการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ ย่อมต้องจัดการพ้ืนที่
แปลงปิโตรเลียมรวมทั้งหมด 5 ระยะ104 คือ 

1.  ระยะที่หนึ่ง การส ารวจปิโตรเลียม: เอกชนค้นหาทรัพยากรปิโตรเลียม จนกว่าจะมีการ
ค้นพบทรัพยากรปิโตรเลียม แบ่งออกเป็น 

                                                           
102 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 
103 Peter Roberts, Petroleum Contracts: English Law and Practice (Oxford: 

Oxford University Press, 2013), pp. 35-36. 
104 ตะวัน คงวัฒนานนท์, การศึกษาค่าภาคหลวงและภาษีปิโตรเลียมของประเทศไทย 

(ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534), หน้า 36-37. 
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การส ารวจทางธรณีวิทยา (Geological Survey) เป็นการส ารวจธรณีวิทยาปิโตรเลียมพ้ืนฐาน
บริเวณแปลงสัมปทานเพ่ือประเมินว่าปิโตรเลียมนั้นมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด การส ารวจเริ่มตั้งแต่
การศึกษาข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ธรณีวิทยา และรายงานธรณีวิทยา 
นักธรณีวิทยาจะท าการเก็บตัวอย่างหินเพ่ือน ามาวิเคราะห์ศึกษาลักษณะโครงสร้าง อายุ และการ
เรียงล าดับชั้นหิน ว่ามีโอกาสพบปิโตรเลียมมากน้อยเพียงใด 

การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ (Geophysical Survey) เป็นการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
ของชั้นหินในบริเวณที่ท าการส ารวจ น ามาวิเคราะห์กับผลส ารวจทางธรณีวิทยา เพ่ือประเมินว่า
ปิโตรเลียมมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด  โดยการวัดค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกของหินที่
แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและความลึกของหินที่อยู่ข้างใต้ ท า ให้ทราบขนาด ขอบเขต ความ
ต่อเนื่องของแหล่งกักเก็บ และความลึกของชั้นหิน มีการวัดค่าความโน้มถ่วงของหินแต่ละชนิดที่
แตกต่างกัน ท าให้ทราบรูปร่างหรือขนาดโครงสร้างชั้นหิน 

การวัดค่าความสั่นสะเทือน (Seismic Survey) เป็นขั้นตอนต่อจากการส ารวจทางธรณีวิทยา
และธรณีฟิสิกส์ โดยการยิงคลื่นแสงหรือคลื่นเสียงไปยังพ้ืนพิภพหรือพ้ืนน้ า ชั้นหินที่มีความแน่น
ต่างกันจะสะท้อนขึ้นมาสู่เครื่องรับท าให้ทราบรูปร่างและโครงสร้างของชั้นหิน และน ามาสร้างเป็น
ภาพสามมิติของชั้นหินที่ได้จากการเจาะหลุมส ารวจ (Exploration Well) ท าให้ทราบว่าจะเจาะหลุม
ส ารวจบริเวณใด วิธีใด และด้วยความลึกเท่าไร 

2.  ระยะที่สอง การประเมิน: เมื่อมีการค้นพบทรัพยากรปิโตรเลียมแล้ว จะมีการประเมินว่า
แหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบนั้นมีปริมาณเชิงพาณิชย์และสามารถในการพัฒนาต่อไปได้หรือไม่  โดยการ
ประเมินจากการวัดอัตราการไหล 

3.  ระยะที่สาม การพัฒนา: เมื่อมีค าสั่งให้พัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ก็จะมีเตรียมการเพ่ือน า
ทรัพยากรปิโตรเลียมนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยเจาะหลุมประเมินผล (Appraisal Well) เพ่ือหา
ขอบเขตและปริมาณส ารองของแหล่งปิโตรเลียมนั้น หากการเจาะหลุมประเมินผลเป็นที่น่าพอใจ ก็จะ
เจาะหลุมเพ่ิมข้ึนเพ่ือเตรียมท าการผลิต ในการเตรียมการผลิต ต้องส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความสูงของ
คลื่น ความลึกของทะเล และก าลังลมของบริเวณท่ีจะติดตั้งแท่นผลิต เพ่ืออกแบบแท่นผลิตให้สามารถ
ทนแรงต้านทานได้ เมื่อออกแบบเสร็จแล้วก็ท าการก่อสร้างฐานบกบกริมทะเลเพ่ือความสะดวกต่อการ
เคลื่อนย้ายลงเรือและลากจูงไปบริเวณท่ีจะท าการก่อสร้างแท่นผลิตต่อไป 

4.  ระยะที่สี่ การผลิต: เริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนาและติดตั้งโครงสร้างพ้ืนที่จ าเป็นแล้ว 
จึงเริ่มกระบวนการผลิตปิโตรเลียมจากทรัพยากรปิโตรเลียมนั้น จนถึงขั้นตอนการจัดการทรัพยากร
ปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ การจัดเก็บ การขนส่ง การขายและการซื้อ เมื่อติดตั้งแท่นผลิตเสร็จแล้ว แท่น
ผลิตใดต้องการขุดเพ่ิมเติมก็ต้องน าเรือสนับสนุนการขุดเจาะไปขุดเจาะบริเวณหลุมผลิตที่แท่นนั้น 
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หรือถ้ามีการขุดเจาะหลุมแล้วก็จะท าความสะอาดหลุมและทดลองผลิตต่อไป ในขณะที่แท่นผลิตกลาง
จะใช้ในการแยกก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ าออกจากกัน 

5.  ระยะที่ 5 การเลิกกระบวนการ: เป็นผลให้โครงการทั้งหมดสิ้นสุดลง น าไปสู่การยกเลิก
การผลิตอย่างถาวรและให้มีการปรับปรุงพื้นที่การผลิต 

สัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม ซึ่งเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม มีความส าคัญต่อกิจการต้นน้ ามากที่สุด  สัญญาแสวงประโยชน์ใน
ทรัพยากรปิโตรเลียมแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศผู้เป็นเจ้าของปิโตรเลียมว่าต้องการ
มีอ านาจเด็ดขาดในการควบคุมกิจการปิโตรเลียมหรือไม่ เพียงใด105 โดยสามารถแบ่งการแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมได้เป็น 3 ระบบ คือ ระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต และ
ระบบรับจ้างบริการ โดยระบบสัมปทานเป็นระบบที่หลายประเทศในโลกยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน 
และจากปัญหาของระบบสัมปทานแบบดั้งเดิม (Traditional Concession) นี้เอง น าไปสู่การเกิดขึ้น
ของระบบแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมอีก 3 ระบบ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ
สัมปทาน ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับการเข้ามาแสวงประโยชน์ของเอกชนในประเทศต่างๆ คือ อ านาจ
ต่อรองทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐกับเอกชนคู่สัญญาผู้เข้ามาแสวงประโยชน์ไม่เท่ าเทียมกัน กล่าวคือ 
เอกชนจ่ายค่าตอบแทนอันได้รับการแสวงประโยชน์เป็นจ านวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่
ต้องเสียไป ไม่สอดคล้องกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพยากร106 

การประกอบกิจการแสวงประโยชน์ของเอกชนในทรัพยากรปิโตรเลียมมีรูปแบบที่ซับซ้อนกว่า
การจัดท าบริการสาธารณะทั่วไปเป็นอย่างมาก อันเนื่องจากโดยสภาพของการแสวงประโยชน์ใน
ทรัพยากรปิโตรเลียมที่ต้องมีเครื่องมือและวัสดุในการส ารวจและผลิตที่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวน
มหาศาล การแสวงประโยชน์ในบางครั้งจึงต้องอาศัยลักษณะของการประกอบกิจการร่วมลงทุนข้าม
ชาติ (Transnational Public-Private Partnership) ซึ่งไม่ได้มีเพียงคู่สัญญาฝ่ายรัฐกับฝ่ายเอกชน 
แต่อาจมีบุคคลที่สามท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องในสัญญาด้วย เช่น รัฐบาลต่างประเทศอาจเข้ามาเกี่ยวข้องโดย
ทางอ้อมกับเอกชนคู่สัญญาโดยการให้กู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งจาก
การที่ให้กู้เงินลงทุนนี้เอง ท าให้รัฐบาลต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญาด้วย และอาจถึงขั้นเข้า

                                                           
105 ศรัณย์ พิมพ์ทอง, การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากโครงการลงทุนส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม กรณีศึกษา: เปรียบเทียบระหว่างประเทศอียิปต์และประเทศลิเบีย (ภาคนิพนธ์คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550), หน้า 16. 

106 Micheal Likosky, Contracting and Regulatory Issues in the Oil and Gas 
and Metallic Minerals Industries, p. 2, Retrieved September 20, 2014 from 
http://unctad.org/en/docs/diaeiia20097a1_en.pdf 

http://unctad.org/en/docs/diaeiia20097a1_en.pdf
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ครอบง าตัดสินใจในการปฏิบัติตามสัญญาได้โดยตรง107 กรณีศึกษาที่น่าสนใจคือ กรณีของ Inter-
American Development Bank หรือ IDB ซึ่งเป็นธนาคารของกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ได้ให้กู้ยืมแก่
รัฐบาลเปรูเป็นจ านวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ.2002 และให้กู้ยืมแก่หุ้นส่วนเอกชน (Private 
Consortium) ชื่อ Transportadora de Gas del Peru (TGP) บริษัทเอกชน เพ่ือร่วมลงทุนใน
กิจการปลายน้ าในโครงการ Camisea เมื่อ ค.ศ.2003 เพ่ือส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ
เปรู108 ต่อเมื่อเกิดปัญหาแปลงสัมปทานส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมือง ธนาคาร IDB 
สามารถกดใช้อิทธิพลดันให้รัฐบาลเปรูออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองชาวพ้ืนเมือง109 ซึ่งโดยสถานะของ
ธนาคาร IDB ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับรัฐบาลเปรูในการแสวงประโยชน์แต่อย่างใด 

 
2.3.1 ประโยชน์ที่รัฐได้รับจากการให้การให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 เมื่อรัฐได้อนุญาตให้เอกชนเข้าไปแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมแล้ว รัฐย่อมควรจะ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ให้เอกชนได้ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม อันเป็นจุดประสงค์ของ
รัฐที่สอดคล้องกับหลักอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติที่ว่ารัฐต้องบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งประโยชน์ที่รัฐได้รับมีความแตกต่างกันไป
ตามลักษณะของประโยชน์ตอบแทน แบ่งออกเป็นรายได้ของรัฐที่เป็นภาษี รายได้ของรัฐที่ไม่เป็นภาษี 
และผลประโยชน์อื่นๆ ของรัฐ110 

2.3.1.1 รายได้ที่เป็นภาษี 
1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ค านวณจากผลก าไรที่ได้จากการประกอบ

กิจการของเอกชนวิธีในการค านวณก าไร คือส่วนต่างของรายได้กับต้นทุนอัตราของภาษีเงินได้นิติ

                                                           
107 Ibid., p. 3. 
108 Forest Peoples Programme, The IDB, Camisea and Peru: A sorry, sorry 

safeguards story, Retrived September 20, 2014 from http://www.forestpeoples.org/ 
topics/extractive-industries/news/2013/04/idb-camisea-and-peru-sorry-sorry-safegua 
rds-story-0 

109 Survival International, Camisea Gas Project, Retrived September 20, 2014 
from http://www.survivalinternational.org/about/Camisea 

110 ภูรี สิรสุนทร และณพล สุกใส, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระบบการคลังปิโตรเลียมของ
ไทย: บทส ารวจและการวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 
หน้า 34. 
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บุคคลนั้นอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ความต้องการของรัฐบาลที่อาจมีจุดมุ่ งหมายพิเศษในการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐอาจก าหนดยกเว้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้แล้วแต่
กรณีไป โดยหลักการทั่วไปของการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลมักจะเก็บในอัตราคงที่ซึ่งส่งผลให้ผล
ประโยชน์ที่เราได้รับจากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลงหากปรากฏว่าเอกชนมีก าไรมากขึ้นซึ่งมี
วิธีในการแก้คือการก าหนดอัตราภาษีก้าวหน้าเพ่ือให้รัฐได้รับผลประโยชน์ มากขึ้นโดยแปรผกผันกับ
ก าไรของเอกชนที่เพิ่มขึ้น111 

2) อากรขาเข้าและขาออก 
ภาษีอากรขาเข้าเป็นลักษณะของกรณีที่เอกชนผู้ด าเนินการจะต้องพ่ึงพา

เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์จากต่างประเทศโดยเฉพาะการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียม
เอกชนผู้ด าเนินงานมักจ าเป็นจะต้องใช้เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในการ
ด าเนินงานซึ่งเครื่องมือทั้งหลายนี้ไม่สามารถหายได้ภายในประเทศจึงจ าเป็นต้องน าเข้ามาในประเทศ
และเมื่อน าเข้ามารัฐจัดใช้อากรขาเข้าเป็นเครื่องมือทางการคลังในการสร้างผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่รัฐการจัดเก็บอากรขาเข้านี้มันจะจัดเก็บในช่วงแรกเริ่มของการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
เพราะว่าในช่วงของการส ารวจและพ่ีปิโตรเลียมเอกชนจ าเป็นที่จะต้องน าเข้าเครื่องมือวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาในประเทศเพ่ือกันด าเนินงานและวัตถุประสงค์นึงของการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า
คือเพ่ือปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการน าเข้าเครื่องมือทั้งหลายนี้ แต่ใน
บางกรณีหากภาครัฐมีความจ าเป็นยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเพ่ือส่งเสริมการลงทุนโดยงดเว้นการจัดเก็บ
อากรขาเข้าในระยะแรกเริ่มของการด าเนินงาน  

ส าหรับภาษีอากรขาออก มีความแตกต่างจากอากรขาเข้าตรงที่อากรขาเข้า
นั้นมีการน าเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเข้ามาในประเทศแต่ภาษีอากรขา
ออกใช้ในการจัดเก็บจากผลผลิตที่เอกชนส่งออกนอกประเทศซึ่งนับเป็นเครื่องมือทางการคลังของรัฐ
ในการสร้างรายได้ให้แก่รัฐ แต่รักก็มักจะยกเว้นไม่เก็บจากเอกชนหากเห็นว่าการจัดเก็บภาษีอากรขา
ออกส่งผลกระทบต่อมูลค่าปิโตรเลียม112 

3) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการโดยวิธีการ

ในการจัดเก็บจะจัดเก็บเฉพาะมูลค่าส่วนที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตจ าหน่ายหรือการ
ให้บริการ ในการประกอบกิจการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมก็สามารถจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้เช่นเดียวกันแต่ในทางปฏิบัติมักไม่นิยมจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในการด าเนินกิจการ

                                                           
111 เรื่องเดียวกัน, หน้า 39. 
112 เรื่องเดียวกัน, หน้า 39. 
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ปิโตรเลียมเนื่องจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจะส่งผลโตแรงจูงใจของนักลงทุนเช่นเดียวกับการ
จัดเก็บอากรขาเข้าและขาออกและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมได้กิจการปิโตรเลียมเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก
เพราะการด าเนินการในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมทั้งกระบวนการส ารวจและผลิต
ซึ่งเป็นกิจการต้นน้ า จนถึงกระบวนการในขั้นกลางน้ าและปลายน้ ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนการ
ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมในแต่ละขั้นตอนจึงเป็นเรื่องที่ท าได้ยากและมีต้นทุนในการจัดเก็บสูง113 

4) Surface Tax 
Surface Tax เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจากการค านวณพ้ืนที่ตามขนาดของแปลง

สัมปทานโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างต้นทุนในการถือของสิทธิในแปลงสัมปทานแก่เอกชนและ
ป้องกันไม่ให้เอกชนถือครองแปลงสัมปทาน โดยไม่มีการส ารวจและผลิตอันจะเป็นการท าให้รัฐเสีย
ประโยชน์จากการไม่ท าการ ใดๆ ในแปลงสัมปทานนั้น การจัดเก็บภาษีประเภทนี้ท าให้รัฐได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมเพราะสามารถจัดเก็บได้ง่ายและการค านวณ
ก็มีความง่ายกว่าโดยค านวณจากขนาดของพ้ืนที่ที่ได้รับสัมปทานแล้ว114 

5) ภาษีค่าเช่าทรัพยากร  
ภาษีค่าเช่าทรัพยากรหรืออีกชื่อ คือภาษีค่าเช่า ภาษีค่าเช่าทรัพยากรเป็น

เครื่องมือทางการคลังของรัฐในการเก็บค่าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของรัฐ เป็นความพยายามในการ
ก าหนดอัตราส่วนแบ่งที่สร้างความเป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์ทั้งของฝ่ายรัฐที่เป็นเจ้าของ
ทรัพยากรและเอกชนซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งการเก็บภาษีค่าเช่า
ทรัพยากรนี้มีความสัมพันธ์กับการให้สิทธิ์ในการส ารวจและผลิตทรัพยากรปิโตรเลียมและเอกชน จะ
สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เท่ากับอัตราที่ท าให้ผู้ประกอบการได้รับก าไรในกรณี ปกติให้
เอกชนได้รับผลตอบแทนมากเกินจากกรณีปกติหรือได้ก าไร ส่วนที่เกินมานั้นจะต้องคุกน าส่งเป็นภาษี
ให้แก่รัฐ ดังนั้นการเก็บภาษีค่าเช่าทรัพยากรจึงท าให้เอกชนยังคงได้รับประโยชน์คือก าไรจากการ
ลงทุนและสร้างแรงจูงใจให้เอกชนที่จะลงทุนต่อไปแต่การเก็บภาษีค่าเช่าทรัพยากรอย่างมีเงื่อนไข
ส าคัญคือการที่รัฐจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งปิโตรเลียมโดยละเอียดเพ่ือใช้ในการค านวณและก ากับ
ดูแลการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ปิโตรเลียมของเอกชน ภาษีค่าเช่าทรัพยากรนั้นสามารถเก็บได้
จากหลายฐานเช่น ฐานของรายได้จากการด าเนินกิจการและทางของก าไรจากการประกอบกิจการ115 

 
 

                                                           
113 เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 
114 เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 
115 เรื่องเดียวกัน, หน้า 37. 
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6) ภาษีเงินได้เพ่ิมเติม 
ภาษีเงินได้เพ่ิมเติมเป็นภาษีที่จัดเก็บนอกจากการเสียภาษีเงินได้ตามปรกติ

การจัดเก็บภาษีเพ่ิมเติมมักนิยมใช้ในระบบแบ่งปันผลผลิตมากกว่าระบบสัมปทานเพราะระบบแบ่งปัน
ผลผลิตมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่าระบบสัมปทานการจัดเก็บจึงมักจะระบุไว้ในสัญญาในขณะที่การ
สัมปทานการจัดเก็บจะกระท าได้ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้จุดประสงค์ของการจัดเก็บภาษีเงินได้
เพ่ิมเติมคือเพ่ือเอาค่าเช่าทางเศรษฐกิจออกมาสัดส่วนที่สูงขึ้นกว่าเดิมการจัดเก็บภาษีเงินได้เพ่ิมเติม
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 1. การเก็บภาษีเงินได้เพ่ิมเติมหลังจากหักภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแล้วเช่นสหราชอาณาจักร 2. การเก็บภาษีค่าเช่าทรัพยากรเช่นออสเตรเลีย และ 3. การเก็บ
ภาษีก าไรส่วนเกิน เช่น คาซัคสถาน 

นอกจากเครื่องมือทางการที่เป็นภาษีแล้วยังมีเครื่องมือการทางการคลังอ่ืน
อีก เช่นภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าเงินที่ได้จากภาษีนั้นมาบรรเทาผลกระทบจากการท าลายสิ่งแวดล้อม
และน ารายได้จากภาษีนี้มาชดเชยให้แก่ท้องถิ่นที่รับผลกระทบ หรือการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศหรือข้อผูกมัดในการจะซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศซึ่งรักอาจก าหนดให้มี
การจัดฝึกอบรมแรงงานการจ้างงานในประเทศการซื้อสินค้าและบริการให้ในประเทศเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ในการด าเนินงานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แก่บุคลากรประเทศจะของทรัพยากร116 

2.3.1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี 
1) ค่าภาคหลวง 
รัฐจะให้สิทธิ์แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนออัตราค่าภาคหลวงให้แก่รัฐใน

อัตราที่สูงที่สุดการจ่ายค่าภาคหลวงเอกชนจะจ่ายหลังจากการค้นพบปิโตรเลียมเท่านั้นและไม่ต้องจ่าย
ค่าภาคล่วงหน้าก่อนที่จะพบปิโตรเลียมซึ่งค่าภาคหลวงนี้รัฐได้รับทันทีที่มีการเริ่มผลิตปิโตรเลียมแต่
ข้อเสียของค่าภาคหลวงคือเป็นรายได้ของรัฐถดถอยคือเอกชนจะเริ่มจ่ายค่าภาคหลวงได้ก็ต่อเมื่อได้
เริ่มต้นการผลิตปิโตรเลียมไว้แล้วและต้องจ่ายก่อนเอกชน ผู้ลงทุนจะสามารถคืนต้นทุนและก าไรได้
เช่นการก าหนดค่าภาคหลวงตามราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ตามระบบไทยแลนด์ 1 ที่ก าหนด
อัตราค่าภาคหลวงตายตัววิธีแก้ปัญหานี้คือการก าหนดอัตราค่าภาคหลวงก้าวหน้าโดยให้อัตรา
ค่าภาคหลวงแปรผันกับอัตราในการผลิตหรือก าไรเช่นระบบไทยแลนด์ 3 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

การเก็บค่าภาคหลวงมักใช้ในกรณีของการแสวงประโยชน์ภายใต้ระบบ
สัมปทานเป็นส่วนใหญ่แต่บางกรณีใช้การเก็บค่าภาคหลวงในระบบแบ่งปันผลผลิตด้วยก็ได้แต่
ค่าภาคหลวงจะไม่น ามาค านวณในส่วนค่าใช้คืนต้นทุนแต่ในกรณีเช่นนี้ค่าภาคหลวงสามารถใช้หักภาษี
ได้ และมักจะก าหนดอัตราคงที่หรืออาจก าหนดอัตราแบบขั้นบันไดตามปริมาณปิโตรเลียมที่ผลิตได้
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หรือตามมูลค่าของปิโตรเลียมนั้น และการจ่ายค่าภาคหลวงนั้นอาจจ่าย ในรูปของสิ่งอ่ืนนอกจากเงินก็
ได้เช่นกัน ค่าภาคหลวงเปรียบเสมือนการเก็บค่าธรรมเนียมจากการเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพยากรของ
รัฐอย่างหนึ่งอย่างไรก็ดีการเลือกใช้เครื่องมือทางการคลังด้วยการเก็บ ค่าภาคหลวงเพียงอย่างเดียวท า
ให้ไม่เกิดการส ารวจและการพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมแห่งใหม่117 

2) การจ ากัดค่าใช้คืนต้นทุน 
การจ ากัดการหักค่าใช้คืนต้นทุนใช้ได้ทั้งในระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบ

สัมปทานโดยเฉพาะระบบแบ่งปันผลผลิตมักจะก าหนดสัดส่วนของมูลค่าปิโตรเลียมที่ผลิตได้ที่รัฐ
อนุญาตให้หักเป็นค่าใช้ต้นทุนด้วยล าดับในการค านวณคือหลังจากท่ีได้ผลผลิตปิโตรเลียมและมีการขับ
ค่าภาคหลวงต่อมาจริงอนุญาตให้เอกชนหักค่าใช้ขึ้นต้นทุนได้หลังจากที่หักค่าภาคหลวงแร่ค่ะใช้ขึ้น
ต้นทุนส่วนปิโตรเลียมส่วนที่เหลือจึงเป็นปิโตรเลียมส่วนก าไรหรือเป็นส่วนแบ่งก าไรแบ่งกันระหว่างรัฐ
กับเอกชนแต่ในทางปฏิบัติรับจะไม่อนุญาตให้เอกชนพักคืนต้นทุนได้ทั้งหมดแต่จะให้หักขึ้นต้นทุน ได้
เพียงบางส่วนเพราะหากให้เอกชนหักค่าใช้คืนต้นทุนได้ทั้งหมดจะส่งผลให้ส่วนแบ่งก าไรระหว่าง
เอกชนกับรัฐลดลง การจ ากัดการหักใช้ขึ้นต้นทุนจริงเป็นเครื่องมือของรัฐอย่างหนึ่ง ที่มีความแน่นอน
แต่สิ่งที่พึงระวังคือรัฐจะต้องไม่จ ากัดการหักใช้คืน ต้นทุนให้ต่ าเกินไปเพราะอาจส่งผลต่อเอกชนท าให้
เอกชนขาดแรงจูงใจในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งใหม่ได้ ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในระบบไทย
แลนด์ 2118 

3) ส่วนแบ่งน้ ามันและก๊าซ 
ส่วนแบ่ งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ  เป็นรายได้ที่ เหลือจากการหัก

ค่าภาคหลวงและค่าใช้คืนต้นทุนส่วนแบ่งก าไรมักจะใช้อัตราแบบขั้นบันได (Sliding Scale) ซึ่งขึ้นอยู่
กับปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย ในรายละเอียดเรื่องอัตราส่วนนั้นเป็นสิ่งที่รัฐกับเอกชนจะต้องเจรจาต่อรองกัน 
ดังนั้นอัตราส่วนแบ่งก าไรจึงเป็นเครื่องมือของรัฐที่ยืดหยุ่นและมีลักษณะที่สร้างแรงจูงใจให้แก่เอกชน
ในแปลงสัมปทานที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก ในทางปฏิบัติรัฐมักจะค านวณส่วนแบ่งก าไรอัตราแบบขั้นบันได
ตามปริมาณการผลิต119 

2.3.1.3 ผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
1) โบนัส 
โบนัสเป็นสิ่งที่เอกชนเสนอให้แก่รัฐเพ่ือที่ตนจะได้รับสิทธิ์ในการส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมการเสนอโบนัสมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษีค่าเช่าทรัพยากรด้วยอาศัยหลักการที่ว่ารัฐ

                                                           
117 เรื่องเดียวกัน, หน้า 36. 
118 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41. 
119 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41. 
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ควร จะได้รับประโยชน์เท่ากับ ค่าเช่าจากการผลิตทรัพยากรปิโตรเลียมตลอดช่วงระยะเวลาของการ
ผลิต หาเอกชนรายใดต้องการชนะการประมูลการเสนอราคาต้องเสนอค่าเช่าสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ให้แก่รัฐการเสนอให้โบนัส เช่นนี้เป็นรายได้ของรัฐที่มีความแน่นอนเพราะรัฐได้รับโบนัสไม่ว่าจะค้นพบ
ปิโตรเลียมหรือไม่ก็ตามแต่ในมุมมองของเอกชนปิโตรเลียมที่ค้นพบกับปิโตรเลียมที่คาดไว้อาจจะมี
ความไม่แน่นอนหากปรากฏว่าปิโตรเลียมที่ค้นพบสูงกว่าปริมาณปิโตรเลียมที่คาดไว้ รัฐอาจได้รับ
ผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะได้รับ เพราะยิ่งความไม่แน่นอนสูงเอกชนจะลดมูลค่าโบนัสลงแต่หาก
ปรากฏว่าปริมาณที่คนพบจริงต่ ากว่าที่คาดไว้เอกชนก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่รัฐใน
ปริมาณที่มากเกินควร 

เอกชนจะจ่ายโบนัสให้แก่รัฐเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมหรือบางกรณีอาจจะเก็บโบนัสได้ตั้งแต่เมื่อมีการค้นพบปิโตรเลียมซึ่งหากรัฐจัดเก็บโปรนะ
เป็นจ านวนมากมักจะจัดเก็บภาษีค่าภาคหลวงและส่วนแบ่งก าไรในอัตราที่ต่ าลงกาส่วนใหญ่จริงมัก
นิยมใช้โบนัสเป็นเครื่องมือทางการคลังในการจัดเก็บผลประโยชน์เนื่องจากความสะดวกในการจัดเก็บ
และได้รายได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่มีข้อส าคัญคือหากรับตั้งโบนัสไว้สูงเกินไปลดแรงจูงใจของนักลงทุนได้
เพราะการลงทุนในกิจการปิโตรเลียมมีความเสี่ยงที่สูง120 

2) การมีส่วนร่วมของรัฐ 
ในระบบแบ่งปันผลผลิต รัฐจะจัดตั้งนิติบุคคลมหาชนขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่

เป็นองคาพยพของรัฐในการด าเนินกิจการร่วมกับเอกชนในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากร
ปิโตรเลียม โดยจัดตั้งในรูปของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทน้ ามันแห่งชาติ  การเข้าไปร่วมลงทุนของรัฐอาจ
เข้าไปในลักษณะของการมีส่วนร่วมในต้นทุนและก าไรที่ได้จากการด าเนินการแสวงประโยชน์ซึ่งการ
เข้าไปมีส่วนร่วมของรัฐกรณีนี้รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่ขณะเริ่มต้นการด าเนินการเลยทีเดียวหรือ
เข้าไปในช่วงใดช่วงหนึ่งในระหว่างด าเนินการก็ได้ซึ่งรัฐอาจจะเข้าร่วมกับเอกชนโดยจ่ายส่วนแบ่ง
ค่าใช้จ่ายกับเอกชนและรัฐ รัฐอาจจะไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายหรือความเสี่ยงใดๆ ก็ได้เช่นกัน 
จุดประสงค์ของของการเข้าไปมีส่วนร่วมของรัฐคือเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีรวมทั้งการก ากับดูแลและตัดสินใจในการก าหนดขนาดพ้ืนที่ปิโตรเลียมซึ่งจะเห็นได้ว่า
ประโยชน์ที่รัฐได้รับจากกรณีนี้ไม่ใช่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นตัวเงิน อย่างไรก็ตามการที่เข้าไปมีส่วน
ร่วมกับเอกชนอาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์กล่าวคือรัฐเข้าไปมีฐานะเป็นทั้งผู้ก ากับ
ดูแลและเป็นผู้ปฏิบัติการในเวลาเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันบางประเทศพยายามแยกบทบาทของรัฐซึ่ง
เป็นผู้ก ากับดูแลและเป็นผู้ปฏิบัติการในกิจการปิโตรเลียมออกจากกันเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว 
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บริษัทน้ ามันแห่งชาติของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
สัดส่วนของรัฐที่เข้าไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทน้ ามันแห่งชาติ ซึ่งในบางกรณีรัฐและเอกชนอาจเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกันในบริษัทน้ ามันแห่งชาติก็ได้ ซึ่งอาจท าในรูปของกิจการร่วมทุนในกรณีเช่นนี้สถานะของบริษัท
น้ ามันแห่งชาติจะอยู่ในรูปของนิติบุคคลเอกชนตามกฎหมายแพ่งโดยมีหุ้นส่วนในบริษัทน้ ามันแห่งชาติ 
2 กลุ่มคือรัฐและเอกชนผู้ลงทุน 

รายได้ของบริษัทน้ ามันแห่งชาติจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ ามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติที่ผลิตได้เมื่อราคาของน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติตกต่ าลงยอมกระทบต่อสถานะทาง
เศรษฐกิจของบริษัทน้ ามันแห่งชาติด้วยอีกทั้งผลกระทบของราคาน้ ามันที่ตกต่ าส่งผลในแต่ละประเทศ
แตกต่างกันออกไปอีก เช่นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็ก เช่น ประเทศเอกวาดอร์หรือประเทศ
เวเนซุเอลา จะได้รับผลกระทบมากกว่า ในขณะที่ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง เช่น 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย สามารถทนต่อสภาวะที่ราคาน้ ามันถดถอยได้มากกว่ากลุ่มประเทศเล็กๆ  

ทุกประเทศท่ีมีการประกอบกิจการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียม
ต่างมีกฎเกณฑ์เป็นของตนเองในการก าหนดให้ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามโครงสร้างภาษีที่ผู้ลงทุนจะต้อง
ช าระแก่รัฐแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ บริษัทน้ ามันแห่งชาติซึ่งได้รับสิทธิ์แสวงประโยชน์จาก
ปิโตรเลียมมีภาระหน้าที่ในการจ่ายภาษีเป็นจ านวนมากแก่รัฐซึ่งภาษีอาจมีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 
จนถึงร้อยละ 75 ของรายได้ในปีนั้น ซึ่งหากราคาน้ ามันดิบตกต่ าลงสัดส่วนของภาษีต้องช าระลดลง
เช่นกัน กรณีศึกษาของประเทศเม็กซิโกบริษัทน้ ามันแห่งชาติของเม็กซิโก PEMAX เคยต้องจ่ายภาษี
เงินได้นิติบุคคลในปริมาณที่สูงมากถึงร้อยละ 75 แม้ว่ารัฐจะได้ประโยชน์มากแต่ผลพวงของการเก็บ
ภาษีมากเกินไปอาจส่งผลให้เงินซึ่งควรจะต้องน าไปใช้ในการลงทุนในบริษัทหรือโครงสร้างพ้ืนฐานกับ
ต้องไปจ่ายให้แก่รัฐจนหมดสิ้น  

บริษัทน้ ามันแห่งชาติส่วนใหญ่มักจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility) ด้วยการประกอบกิจกรรมทางสาธารณะต่างๆ  ในบางประเทศ 
เช่นบริษัทน้ ามันแห่งชาติของประเทศเวเนซุเอลา มีสัดส่วนในการให้เงินสนับสนุนโครงการสาธารณะ
ประโยชน์เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 40 ของรายได้ของบริษัทก่อนหักภาษี โดยบริจาคเงินดังกล่าวนี้ให้แก่
รัฐเป็นเวลาหลายปี แต่ผลของการที่บริษัทน้ ามันแห่งชาติน าเงินทุนไปใช้ในโครงการสาธารณะ
ประโยชน์มากเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ มีผู้โต้แย้งว่าแทนที่บริษัทแล้วมันแห่งชาติจะน า
เงินไปใช้ในการลงทุนด้านการส ารวจและการพัฒนาปิโตรเลียมต่อไปแต่กลับน าไปสู่เงินไปใช้ในด้าน
สาธารณะประโยชน์ ส าหรับสัดส่วนการถือครองหุ้นส่วนในบริษัทน้ ามันแห่งชาตินั้นส าหรับประเทศที่
รัฐถือหุ้นส่วนในบริษัทมันแห่งชาติ 100% เช่นประเทศซาอุดิอาระเบีย ARAMCO หรือประเทศคูเวต 
รฐัจะมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติและสามารถก าหนดทิศทางหรือบทบาทของรัฐ



68 
 

ในกิจการพลังงาน แต่กรณีที่รัฐถือหุ้น 100% ในบริษัทน้ ามาแห่งชาติก็จะแตกต่างกับบทบาทของรัฐ
ในบริษัทน้ ามันแห่งชาติที่รัฐไม่ได้ถือหุ้น 100% แตถ่ือหุ้นบางส่วนร่วมกับเอกชนผู้ลงทุน121 
 

2.3.2   ระบบการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม 
2.3.2.1 ระบบการคลังปิโตรเลียม 
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปของระบบการคลังปิโตรเลียม หรือระบบการให้

สิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียม (Petroleum Fiscal Regime) ระบบการคลังปิโตรเลียม หมายถึง 
“การก าหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างรัฐผู้เป็นเจ้าของแหล่งปิโตรเลียมกับเอกชนผู้ขอรับสิทธิในการ
ส ารวจ ผลิต และประกอบกิจการปิโตรเลียมในด้านอ่ืนๆ” หรืออีกนัยหนึ่ง หมายถึงรูปแบบของสัญญา
แสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมนั่นเอง ระบบการคลังปิโตรเลียมในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบ
สัมปทาน (Concession หรือ License) ระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing) และระบบ
รับจ้างบริการหรือจ้างเหมา (Service Contract หรือ Contract of Work) ซึ่งแต่ละระบบอาจไม่ได้มี
ลักษณะที่แตกต่างแยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ระบบรับจ้างบริการ รัฐอาจให้ค่าตอบแทนการ
ด าเนินงานแก่เอกชนโดยแบ่งปิโตรเลียมที่ผลิตได้แก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกับระบบแบ่งปันผลผลิตก็ได้ 
ประเภทของสัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศว่ารัฐ
ต้องการมีอ านาจเด็ดขาดในการควบคุมกิจการปิโตรเลียมหรือไม่ (State Participation) จากเกณฑ์
ดังกล่าวอาจแบ่งสัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมได้ดังต่อไปนี้122 

1)  สัญญาสัมปทาน (Concessionary System) 
ในกรณีที่รัฐไม่ต้องการมีอ านาจเด็ดขาดในการควบคุมกิจการปิโรเลียม ซึ่ง

หมายความรวมถึงการส ารวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง และการขาย รัฐจะมอบสิทธิให้
เอกชนผู้รับสัมปทานไปด าเนินการในลักษณะผูกขาดเฉพาะราย 

ยุคแรกเริ่มของการเปิดโอกาสในเอกชนเข้ามาแสวงประโยชน์ในทรัพยากร
ปิโตรเลียม มักจะเริ่มต้นด้วยระบบสัมปทาน ซึ่งมักพบในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 123 สัมปทานคือ
การให้สิทธิผูกขาดแก่เอกชนรายใดรายหนึ่งท าการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายในพ้ืนที่ที่ก าหนด

                                                           
121 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41. 
122 ไชยวัฒน์ บุนนาค, “กฎหมายปิโตรเลียม,” วารสารนิติศาสตร์, หน้า 9. 
123 Ismaila P. Jalo, The Rights to Explore For and Exploit Petroleum. What 

Manner of Award of Rights is Best Suited for the Iraqi Petroleum Industry, p. 5, 
Retrived September 20, 2014 from http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/?news 
32374 
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และภายในเวลาที่ก าหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมและสิทธิในการแสวงประโยชน์ใน
ปิโตรเลียมเป็นสิทธิของเอกชนผู้ได้รับมอบอ านาจจากรัฐ โดยรัฐได้ผลตอบแทนในรูปของค่าภาคหลวง 
(ค่าเช่าพ้ืนที่) และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม124 ซึ่งข้ึนอยู่กับผลผลิตและก าไรจากกิจการดังกล่าว เครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการตกเป็นของผู้รับสัมปทาน โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับสัมปทานหรือ
บริษัทน้ ามันต่างชาติ (International Oil Company) จะประกอบกิจการโดยล าพัง รัฐผู้ให้สัมปทาน
ไม่มีส่วนร่วมแต่อย่างใด125 ระยะเวลาในการให้สัมปทานเหนือพ้ืนที่ส ารวจและผลิต สามารถต่ออายุ
สัมปทานได้ ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าภาคหลวงแก่รัฐเพ่ือต่างตอบแทนกับสัมปทานที่รัฐมอบ
ให้ และต้องจ่ายภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจากร้อยละของก าไรที่ตนได้รับจากการผลิตปิโตรเลียม 

ประโยชน์ของระบบสัมปทานส่วนใหญ่มักจะตกแก่บริษัทเอกชน เอกชน
เป็นผู้ได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมที่ตนผลิตโดยสมบูรณ์ รัฐไม่มีสิทธิในส่วนแบ่งใน
ทรัพยากรปิโตรเลียม ซึ่งบริษัทเอกชนจะเป็นผู้ควบคุมแนวทางในการปฏิบัติตามสัญญาตลอดจน
สัดส่วนการผลิตปิโตรเลียมทั้งหมด และสามารถแสวงประโยชน์ในปิโตรเลียมทั้งหมดที่ตนค้นพบใน
พ้ืนที่สัมปทานได้ ในขณะที่รัฐผู้ให้สัมปทานต้องสูญเสียประโยชน์ในเรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพยากร
ปิโตรเลียมจากการให้สัมปทานนั้น เนื่องด้วยผู้รับสัมปทานได้รับกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในผลผลิตที่ผลิตได้ 
จนอาจก่อให้เกิดทัศนคติด้านลบจากประชาชนในการให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชน ประชาชนเกิด
ความรู้สึกว่าการให้สัมปทานไม่ต่างอะไรจากการขายสมบัติชาติ ยิ่งไปกว่านั้นรายได้จากการให้
สัมปทานดังกล่าวที่รัฐได้รับในรูปของค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมีมูลค่าที่ต่ ามาก ซึ่งมักจะ
กลายเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศที่ยังใช้ระบบสัมปทาน เมื่อปรากฏว่าราคาตลาดของ
ปิโตรเลียมมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทเอกชนได้รับก าไรจากราคาขายปิโตรเลียม แต่การจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตั้งอยู่บนฐานของจ านวนปิโตรเลียมที่ผลิตได้ในอัตราคงที่ มิใช่
จากมูลค่าราคาของปิโตรเลียม126 

     (1) องค์ประกอบของระบบสัมปทาน 
(1.1) กรรมสิทธิ์ในผลผลิตและวัสดุอุปกรณ์ 
ทรัพยากรปิโตรเลียมขณะอยู่ ในพ้ืนพิภพนั้น ย่อมถือว่าเป็น

กรรมสิทธิ์ของรัฐ แต่หากเอกชนคู่สัญญาได้ขุดเจาะน าปิโตรเลียมขึ้นมาจากพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ า เมื่อ
ปิโตรเลียมแยกออกมาต่างหากแล้ว กรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมได้ขุดเจาะขึ้นมาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ

                                                           
124 ศรัณย์ พิมพ์ทอง, เรื่องเดิม, หน้า 16. 
125 Peter D. Cameron, International Energy Investment Law: The Pursuit of 

Stability (Oxford: Oxford University Press, 2010), p. 4. 
126 Ismaila P. Jalo, op. cit., pp. 5-6. 
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บริษัทเอกชนทันที อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นการแสวงประโยชน์ยังอยู่ในข้ันตอนของการส ารวจ กรรมสิทธิ์
ในปิโตรเลียมยังคงเป็นของรัฐ ไม่ใช่ของเอกชนดังเช่นขั้นตอนของการผลิต127  

กรรมสิทธิ์ของรัฐในปิโตรเลียมที่ยังอยู่ในพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ าย่อมเป็น
การแสดงถึงอ านาจอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติ ข้อก าหนดถึงกรรมสิทธิ์ของรัฐเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติมักจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น เช่น รัฐธรรมนูญบราซิล มาตรา 20 
(9)128 หรือรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย มาตรา 33 (3) แต่หากปิโตรเลียมนั้นพ้นสภาพของปิโตรเลียมใต้พ้ืน
พิภพกลายเป็นปิโตรเลียมที่ผ่านขั้นตอนการผลิต ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนผู้รับสัมปทาน เอกชนมี
สิทธิแต่ผู้เดียวและเด็ดขาดในทรัพยากรปิโตรเลียม แต่ขณะเดียวกันเอกชนก็มีหน้าที่ในการจ่าย
ค่าภาคหลวงแก่รัฐเป็นการตอบแทน โดยจ่ายเป็นเงินหรือจ่ายในรูปของผลผลิตปิโตรเลียมแก่รัฐก็ได้  

เมื่อเอกชนผู้รับสัมปทานจ่ายค่าภาคหลวงให้แก่รัฐแล้ว ก็มีสิทธิที่
จ าหน่ายปิโตรเลียมได้ตามใจชอบ โดยรัฐจะเป็นผู้ควบคุมในบางกรณีเท่านั้น 

จากเหตุผลที่เอกชนผู้รับสัมปทานต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยและมี
หน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส ารวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียม และจัดหาเครื่องมือและ
วัสดุที่จ าเป็นในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ด้วยเหตุนี้เอกชนผู้รับสัมปทานจึงต้องมีสถานะเป็น
เจ้าของในเครื่องวัสดุเหล่านี้ เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการผลิตทั้งที่ เป็นอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับสัมปทานตราบเท่าที่ยังประกอบกิจการแสวงประโยชน์บน
พ้ืนที่สัมปทาน เครื่องมือวัสดุที่ติดตั้งอยู่บนพ้ืนที่สัมปทานอาจส่งคืนให้แก่รัฐโดยรัฐอาจไม่ต้องจ่ายคืน
แก่เอกชนก็ได้ และหากรัฐประสงค์อาจเรียกร้องให้เอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ได ้

เมื่อมีการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญาสัมปทานและพ้ืนที่สัมปทาน
ไม่มีการแสวงประโยชน์อีกต่อไปแล้ว การจัดการให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพให้ท าเท่าที่สามารถท าได้ 
แล้วถ้าหากรัฐเห็นว่าทรัพย์สินที่ยังอยู่ในพ้ืนที่สัมปทานนั้น ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ สามารถน าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะได้ ก็อาจอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินหรือเครื่องมือวัสดุนั้นต่อไปได้ เช่น กรณีที่สัมปทานสิ้นสุดลง แต่เครื่องมือวัสดุในพ้ืนที่ยัง

                                                           
127 Carla Alves Paulo Silva, Production Sharing Contracts and Concessions 

in the Brazilian Subsalt Region: A Comparative Analysis, Master thesis of 
University of Oslo, p. 14, Retrieved October 7, 2014 from https://www.duo.uio.no/ 
handle/10852/22787 

128 Constitution of the Federative Republic of Brazil, Article 20 item IX, 
Retrieved October 7, 2014 from http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution 
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อยู่ในสภาพดีและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปรัฐก็อาจให้คงเครื่องมือวัสดุไว้ในพ้ืนที่นั้นต่อไปได้ แต่ถ้าอยู่
ในสภาพที่ไม่ดีหรือใช้การไม่ได้ เอกชนก็ต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย129 

(1.2) สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา 
สัมปทานคือการให้สิทธิผูกขาดแก่เอกชนรายใดรายหนึ่งท าการ

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายในพ้ืนที่ที่ก าหนดและภายในเวลาที่ก าหนด ผู้รับสัมปทานมีสิทธิ
เด็ดขาดในการส ารวจ ผลิต หรือประกอบกิจการปิโตรเลียมด้านอ่ืนๆ  ทั้งนี้โดยที่ผู้รับสัมปทานอาจ
เลือกใช้วิธีการส ารวจหรือผลิตตามความพอใจของตนภายในขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัย การอนุรักษ์แหล่งปิโตรเลียม รัฐจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือควบคุมการด าเนินงานของ
ผู้รับสัมปทาน เพียงแต่คอยรับรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานดังกล่าว130 

ในการให้สัมปทานอาจมีความจ าเป็นต้องมีการก่อตั้งหน่วยงาน
ของรัฐขึ้นเพ่ือเป็นองคาพยพของรัฐในการท าหน้าที่เป็นคู่สัญญา ให้สัมปทาน และก ากับดูแลเอกชน
ผู้รับสัมปทาน มีสถานะเป็นฝ่ายปกครองที่กระท าการแทนรัฐ ส่วนเอกชนอาจเป็นนิติบุคคลเดียวหรือ
รว่มกันเป็นหุ้นส่วนในสัมปทานก็ได้131 

(1.3) ความเสี่ยงภัย 
เหตุผลประการส าคัญที่รัฐส่วนใหญ่ในโลกเลือกที่จะใช้ระบบ

สัมปทานในการให้เอกชนแสวงประโยชน์คือปัจจัยเรื่องความเสี่ยงภัย โดยหลักการพ้ืนฐานของระบบ
สัมปทานก าหนดให้เอกชนต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยเต็มที่และมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การส ารวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียม และเป็นหน้าที่ของเอกชนเช่นกันในการจัดหาเครื่องมือและ
วัสดุที่จ าเป็นในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นระบบทีร่ัฐไม่ต้องลงทุนและไม่ต้องรับผิดชอบความ
เสี่ยง เพราะเอกชนผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้ลงทุนเองท้ังหมดและรับความเสี่ยงไปแต่เพียงผู้เดียว  

หากเอกชนไม่พบปิโตรเลียมหรือพบแต่ไม่สามารถผลิตในเชิง
พาณิชย์ได้ เอกชนต้องคืนพ้ืนที่ดังกล่าวคืนให้รัฐ หากเอกชนพบแหล่งและท าการผลิตก็จะต้องเสีย
ค่าภาคหลวงเป็นอัตราร้อยละที่ก าหนดไว้ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ซึ่งเอกชนสามารถน าเงินลงทุน

                                                           
129 Carla Alves Paulo Silva, op. cit., p. 15. 
130 ไชยวัฒน์ บุนนาค, “กฎหมายปิโตรเลียม,” วารสารนิติศาสตร์,  หน้า 10. 
131 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
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ทั้งหมดมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของปีได้ และเมื่อประกอบการจนได้ผลก าไรแล้ว ก็จะต้องเสียภาษีรายได้
ปิโตรเลียม132 

     (2) ประเภทของสัมปทาน 
ระบบสัมปทานเป็นระบบของการแสวงประโยชน์ที่เก่าแก่ที่สุดและ

ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ต่างกันในรายละเอียด ประเทศที่ใช้สัญญาสัมปทานในปัจจุบัน ได้แก่ 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย อังโกลา 
และประเทศไทย133  

ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม แบบของสัมปทานขึ้นอยู่
กับการเจรจาระหว่างคู่กรณี ส าหรับประเทศที่มีกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม เช่น ประเทศไทย 
กฎหมายจะก าหนดแบบสัมปทานไว้ คู่กรณีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานให้นอกเหนือไปจากที่
กฎหมายก าหนดไม่ได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเท่านั้น คู่สัญญาสามารถตกลงกันได้
เฉพาะในเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษที่จะให้แก่รัฐบาลเท่านั้น ระบบสัมปทานแบ่งได้เป็น 
สัมปทานแบบดั้งเดิม กับสัมปทานสมัยใหม่ 

(2.1) ระบบสัมปทานแบบดั้งเดิม 
สัญญาสัมปทานแบบดั้งเดิมมักจะมีอายุสัมปทานที่ยาวนาน  

ประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมากยังคงให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยใช้ระบบสัมปทานแบบ
ดั้งเดิม ระบบสัมปทานชนิดนี้เป็นสัญญาชนิดแรกๆ ที่ท าให้สามารถเข้าใจมูลเหตุจูงใจของการ
เปลี่ยนแปลงที่รัฐบาลเจ้าของปิโตรเลียมประสบความส าเร็จอย่างมากในปัจจุบันนี้ เช่น สัมปทานของ
ประเทศอิรักที่ให้สิทธิแก่บริษัท Turkish Petroleum Company ใน ค.ศ.1925 ที่มีระยะเวลา
ยาวนานถึง 75 ปี หรือระบบสัมปทานของประเทศมาเลเซียในช่วงปี ค.ศ.1966 ตามพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม ค.ศ.1966 (Petroleum Mining Act 1966) และประเทศอินโดนีเซียก่อน ค.ศ.1960 และ
มักจะมีพ้ืนที่ที่ให้สัมปทานเป็นบริเวณกว้างเป็นอย่างมาก ซึ่งแตกต่างกับสัมปทานในยุคปัจจุบันที่
นับวันมีแนวโน้มที่จะให้สัมปทานในระยะเวลาที่สั้นลงและพ้ืนที่ที่เล็กลงกว่าแต่ก่อน  

บทบาทของรัฐในระบบสัมปทานแบบดั้งเดิมจะมีบทบาทในเชิงรับ 
กล่าวคือมีหน้าที่ในการก ากับดูแลเอกชนเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติตามสัญญาของ
ฝ่ายเอกชนได้ 

                                                           
132 บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน), ระบบบริหารจัดการปิโตรเลียม, 

ค้นวันที่ 7 ตุลาคม 2557 จาก http://www.pttep.com/download/Fact_2013/petroleum 
_7.pdf 

133 ภูรี สิรสุนทร และณพล สุกใส, เรื่องเดิม, หน้า 18. 



73 
 

ระบบสัมปทานแบบดั้งเดิมมีลักษณะส าคัญ134คือ 
1.  พ้ืนที่การให้สัมปทานมีขนาดใหญ่มาก บางกรณีครอบคลุม

พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศหรือเกือบทั้งประเทศ 
2.  ระยะเวลาการให้สัมปทานยาวนานมาก บางชนิดอยู่ในระหว่าง 

60-70 ปี 
3.  ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินที่ประเทศเจ้าของปิโตรเลียมจะได้รับ

ถูกจ ากัด และประโยชน์ที่จะจ่ายขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ได้ ระดับของค่าภาคหลวงมักจะใช้อัตราคงที่
มากกว่าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าน้ ามันที่ผลิตได้หรือผลประโยชน์ที่บริษัทน้ ามันได้รับและภาษี
เงินได้จากผลการด าเนินงาน 

4.  ผู้ให้สัมปทานมีอ านาจควบคุมรูปแบบการด าเนินการทั้งหมด
รวมทั้งอัตราส ารวจ การตัดสินใจให้พ้ืนที่สัมปทานใหม่ การก าหนดระดับของผลผลิตและการก าหนด
ราคา แต่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประเทศเจ้าของปิโตรเลียมจะถูกจ ากัดเมื่อมีการขุด
เจาะและผลิตปิโตรเลียมแล้ว โดยระยะแรกของการประกอบกิจการมักเป็นบริษัทต่างชาติซึ่งได้รับ
สิทธิในการควบคุมการผลิตอย่างสมบูรณ์135 

5.  เงินทุนทั้ งหมดส าหรับการส ารวจ การพัฒนา และการ
ด าเนินการต่างๆ  จะถูกก าหนดการลงทุนโดยตรงจากบริษัทต่างประเทศ 

(2.2) ระบบสัมปทานสมัยใหม่  
ประเทศที่ยังคงใช้ระบบสัมปทานได้ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ลักษณะที่เป็นข้อเสียเปรียบของระบบสัมปทานแบบดั้งเดิมจ านวนมาก บทบาทของรัฐในระบบ
สัมปทานแบบใหม่มีมากกว่าสัมปทานแบบดั้งเดิม  มีบทบาทเชิงรุกและมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการลด

                                                           
134 United Nations, Alternative Arrangement for Petroleum Developement, 

(New York, NY.: United Nations Publication, 1982), p. 46 อ้างถึงใน สมบัติ พฤฒิพงศภัค, 
การน าระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing) มาใช้ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), 
หน้า 53. 

135 ศรัณย์ พิมพ์ทอง, เรื่องเดิม, หน้า 19. 
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พ้ืนที่สัมปทานให้มีขนาดที่เล็กลงและระยะเวลาสัมปทานที่สั้นลง และบางครั้งอาจถึงขึ้นร่วมเป็น
หุ้นส่วนกับเอกชนในการแสวงประโยชน์ฯ ลักษณะส าคัญของระบบสัมปทานชนิดนี้136 ได้แก่ 

1.  พ้ืนที่สัมปทานถูกจ ากัดลง โดยมักจะถูกจ ากัดโดยเส้นแบ่งเขต
อ านาจอธิปไตยของรัฐ รวมทั้งพ้ืนที่ทางทะเล และให้สัมปทานในจ านวนจ ากัด 

2.  ระยะเวลาของสัมปทานถูกจ ากัด แต่ก็อาจมีการขยายเวลา
ออกไปได้หากผลิตปิโตรเลียมในปริมาณที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงสิ้นสุดระยะเวลา
สัมปทานโดยอยู่ในเงื่อนไขของการตกลงร่วมกันของฝ่ายต่างๆ  หากกรณีไม่พบปิโตรเลียม สัมปทาน
จะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาที่สั้นกว่า เช่น 6-10 ปี 

3.  ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินที่ประเทศเจ้าของปิโตรเลียมจะได้รับ
อยู่บนฐานของผลผลิตในรูปของค่าภาคหลวงที่ค านวณจากมูลค่าของผลผลิต บางครั้งจะมีอัตราที่
เพ่ิมข้ึนหรืออัตราลดลงได้เช่นเดียวกับปริมาณของผลผลิตหรือราคาที่เพ่ิมขึ้นและการจ่ายผลประโยชน์
จะอยู่บนฐานของรายได้สุทธิในรูปของภาษีที่คิดได้จากก าไรของบริษัทน้ ามัน ประเทศส่วนใหญ่เรียก
เก็บค่าภาคหลวงขั้นต่ าร้อยละ 12.50 ของมูลค่าน้ ามันที่ผลิตได้และภาษีเงินได้อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของก าไร สัมปทานจ านวนมากจะรวมถึงการเรียกเก็บโบนัสในขณะลงนามในสัญญาในขณะพบแหล่ง
ปิโตรเลียมหรือเมื่อได้ผลผลิตในระดับท่ีก าหนดไว้ 

4.  รัฐบาลมีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและควบคุมการ
ตัดสินใจของบริษัท เช่น ความต้องการขั้นต่ าในแผนงานส ารวจ การอนุมัติแผนพัฒนาพ้ืนที่และ
ก าหนดราคา 

5.  ข้อก าหนดให้ดุลพินิจในการมีส่วนร่วมของรัฐบาล ระบบสัญญา
เป็นระบบที่ผู้ประกอบการท าสัญญาโดยตรงกับรัฐโดยมีเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญา ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ไม่
จ าต้องเหมือนกันทุกฉบับหรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน รัฐสามารถออกแบบสัญญาให้มีเงื่อนไข
แตกต่างกันได้137 ระบบสัญญาแบ่งออกเป็นสัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญารับจ้างบริการ 

     (3) การจัดการผลประโยชน์ 
        ผู้รับสัมปทานเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมที่เจ้าขึ้นมาได้โดยเสีย
ค่าตอบแทนให้แก่รัฐในรูปของค่าภาคหลวง ซึ่งอาจเป็นตัวเงินหรือปิโตรเลียมก็ได้ เช่น พระราชบัญญ

                                                           
136 ไพสิฐ พาณิชย์กุล, ผลประโยชน์ต่อรัฐจากระบบการใช้สิทธิในการพัฒนาแหล่งปิโตร- 

เลียม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), หน้า 140-
143. 

137 ศรัณย์ พิมพ์ทอง, เรื่องเดิม, หน้า 19. 
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ติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 มาตรา 83 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และอาจเอกชนอาจเสนอให้ผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษตามท่ีระบุไว้ในสัญญาสัมปทาน เช่น เงินโบนัส ทุนการศึกษาและดูงาน เป็นต้น 

(3.1) ค่าภาคหลวง 
ค่าภาคหลวง เป็นแนวความคิดที่มักใช้ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา

หรือก าลังพัฒนา เนื่องจากขาดความรู้ความสามารถในทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม เพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าเอกชนผู้รับสัมปทานมีก าไรจากการปสวงประโยชน์มากน้อย
เพียงใด จึงต้องเก็บภาษีต้นทางคือค่าภาคหลวงแล้วจึงเก็บภาษเงินได้ปิโตรเลียมจากการประกอบ
กิจการ อันเป็นที่มาของการเรียกระบบสัมปทานในอีกชื่อหนึ่งว่าระบบค่าภาคหลวงและภาษีหรือ 
Royalty and Tax (R&D) นับเป็นรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนแก่รัฐที่เก่าแก่ที่สุด ใช้กับสัมปทานทั้ง
ทางบกและทางทะเล 

การเก็บค่าภาคหลวงที่ง่ายที่สุด คือการเก็บค่าภาคหลวงโดย
ค านวณจากยอดขายที่ได้รับ (Ad Volorem Tax) โดยไม่พิจารณาถึงผลประโยชน์ของเอกชน สามารถ
เก็บได้ 2 อัตรา คืออัตราคงที่ (Flat Rate) และอัตราก้าวหน้า (Sliding Scale) การเก็บค่าภาคหลวง
ในอัตราคงที่ ขัดกับหลักการเก็บภาษีที่ดี เพราะเอกชนผู้รับสัมปทานในแปลงสัมปทานที่มีขนาดใหญ่
กว่าผู้รับสัมปทานรายอ่ืนยังคงเสียค่าภาคหลวงในอัตราเดียวกัน ไม่เป็นไปตามหลักความสามารถใน
การจ่ายภาษี นอกจากนี้การจัดเก็บค่าภาคหลวงในอัตราคงที่ท าให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายถูกบิดเบือน เพราะ
อัตราค่าภาคหลวงแบบคงที่ไม่ได้เปลี่ยนไปตามราคาขายของปิโตรเลียมที่สูงขึ้น ในขณะที่การเก็บ
ค่าภาคหลวงแบบอัตราก้าวหน้าหรือขั้นบันได การเก็บภาษีก็จะมีความเป็นธรรมมากขึ้น เป็นการ
ช่วยเหลือเอกชนที่มีแหล่งผลิตขนาดเล็ก แต่ขณะเดียวกันก็อาจส่งผลกระทบเอกชนที่มีแหล่งสัมปทาน
ขนาดใหญ่ได้เช่นกัน138 

(3.2) ภาษเีงินได ้
ภาษีเงินได้เป็นเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ทั้งในระบบสัมปทาน

และระบบแบ่งปันผลผลิต แต่ภาษีเงินได้ในระบบสัมปทานมีความส าคัญมากกว่าในระบบแบ่งปัน
ผลผลิต เพราะภาษีเงินได้ถือเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของรัฐในระบบสัมปทานควบคู่ไปกับค่าภาคหลวง 
ในขณะที่ระบบแบ่งปันผลผลิต ภาษีเงินได้จะถูกลดความส าคัญลงเพราะจะคิดจากอัตราของน้ ามัน
ส่วนก าไรที่รัฐกับเอกชนแบ่งกันแล้วเท่านั้น139  

ทั้งนี้ภาษีเงินได้ยังสามารถเก็บได้หลายชนิด เช่น ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยเฉพาะภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็นภาษีท่ีรัฐจัดเก็บจากผลผลิตที่ได้

                                                           
138 ตะวัน คงวัฒนานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 42, 47. 
139 Carla Alves Paulo Silva, op. cit., p. 51. 
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จากทรัพยากรปิโตรเลียม ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศ รัฐจึงเข้ามาส่งเสริมให้มีการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้มาตรการที่เหมาะสม จึงจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมต่างหากแยก
จากการภาษีเงนิได้นิติบุคคคล  

2) สัญญาแบ่งปันผลผลิต  
   ระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Agreement) ได้วิวัฒนาการ
มาจากแนวคิดแบ่งผลผลิตซึ่งแต่เดิมใช้ในภาคเกษตรของประเทศอินโดนีเซีย โดยปรับใช้เป็นครั้งแรกที่
ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีข้อความคิดพ้ืนฐานว่า แหล่งปิโตรเลียมเป็นของรัฐและรัฐมีอ านาจควบคุม
การด าเนินงาน ส่วนเงินทุนและความเสี่ยงในการส ารวจและผลิตเป็นภาระของเอกคู่สัญญา หาก
เอกชนประสบผลส าเร็จจะได้รับส่วนแบ่งในปิโตรเลียมในส่วนของค่าใช้คืนต้นทุนหรือก าไรส่วนน้ ามัน 
และน้ ามันส่วนก าไรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ระบบการแสวงประโยชน์ในปิโตรเลียมซึ่งได้รับความนิยม
มากสุดในปัจจุบัน เป็นกลไลทางกฎหมายในการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับเอกชนที่เปิดโอกาส
ให้รัฐเข้าควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดและมีอ านาจในการตัดสินใจในกระบวนการผลิต
ปิโตรเลียม และเข้ามาก าหนดเงื่อนไขส่วนแบ่งผลผลิตปิโตรเลียม ในขณะเดียวกันก็ให้กรรมสิทธิ์แก่รัฐ
ในทรัพยากรปิโตรเลียมทั้งในพื้นดินและเม่ือผลิตแล้วด้วย แต่ถึงแม้ปิโตรเลียมจะเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ 
ก็ยังต้องแบ่งกันระหว่างรัฐกับเอกชนตามสัดส่วนของน้ ามันส่วนต้นทุนและน้ ามันส่วนก าไร140 

จุดเด่นที่ส าคัญของระบบแบ่งปันผลผลิตคือการมีส่วนร่วมของภาครัฐที่
สามารถรักษากรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมให้เป็นของรัฐไว้ได้ และคลายความกังวล ของ
ประชาชนว่าทรัพยากรของชาติจะไม่ตกเป็นของต่างชาติอย่างแน่นอน และระบบนี้เองก็ช่วยส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนและช่วยเอกชนมีความสะดวกและมีหลักประกันในการแสวง
ประโยชน์ในปิโตรเลียมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ การให้เอกชนสามารถหักน้ ามันส่วนต้นทุนจากต้นทุนการ
ผลิตของเอกชนซึ่งเอกชนได้ลงทุนในรูปของเงินทุนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ รัฐจึงมีอ านาจ
เด็ดขาดในการควบคุมการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนเอกชนเป็นเพียงผู้รับจ้าง แต่ในทางปฏิบัติ
รัฐจะปล่อยให้อกชนด าเนินการโดยเสรี แต่นักวิชาการบางฝ่ายเห็นว่าระบบแบ่งปันผลผลิตยังมีข้อเสีย
อยู่ 2 ประการ คือ ท าให้รัฐมีความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระบบสัมปทาน เนื่องจาก
สัญญาแบ่งปันผลผลิตรัฐต้องเข้ารับความเสี่ยงร่วมกับเอกชนด้วย และมีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูงกว่า
ระบบสัมปทาน141 

                                                           
140 Ismaila P. Jalo, op. cit., p. 7. 
141 ไทยพับลิก้า, ปฏิรูปพลังงาน (ตอน 2): สัมปทานปิโตรเลียมไทย ควรรื้อค่าภาคหลวง

หรือไม่!, ค้นวันที่ 20 กันยายน 2557 จาก http://thaipublica.org/2014/03/energy-reform-2/ 

http://thaipublica.org/2014/03/energy-reform-2/
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อย่างไรก็ตาม รูปแบบของสัญญาแบ่งปันผลผลิตไม่มีแบบที่เป็นสากลหรือ
แบบสัญญามาตรฐาน แต่ละประเทศจะปรับเปลี่ยนและพัฒนาสัญญาในแบบของประเทศนั้นๆ เอง 
ปัจจุบันประเทศที่ใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตมักจะเป็นกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ได้แก่ อินโดนีเซีย 
อินเดีย จีน มาเลเซีย อิรัก เปรู ไนจีเรีย อังโกลา อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน และรัสเซีย142 

     (1) องค์ประกอบของระบบแบ่งปันผลผลิต 
(1.1) กรรมสิทธิ์ในผลผลิตและวัสดุอุปกรณ์ 

    ในประเทศที่ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต รัฐเพียงแต่โอนสิทธิในการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมให้แก่เอกชนคู่สัญญา แต่ผลผลิตปิโตรเลียมที่ผลิตได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
รัฐหรือบริษัทน้ ามันแห่งชาติที่รัฐตั้งขึ้นทันที เมื่อการแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมเกิดขึ้นโดยเอกชน 
รัฐในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในผลผลิตปิโตรเลียมมีสถานะเสมือนผู้จ้างให้เอกชนท าการผลิต
ปิโตรเลียมให้ตน จึงต้องจ่ายค่าต้นทุนในการผลิตให้แก่เอกชนเป็นค่าใช้จ่าย หรือที่เรียกว่าน้ ามันและ
ก๊าซส่วนต้นทุน แล้วจึงแบ่งก าไรระหว่างรัฐกับเอกชน เรียกก าไรส่วนนี้ว่าน้ ามันและก๊าซส่วนก าไร 

ระบบแบ่งปันผลผลิตนี้ รัฐจึงค่อนข้างมีบทบาทโดยตรงในการมี
ส่วนร่วมในกิจการปิโตรเลียมและเป็นผู้ควบคุมเอกชนคู่สัญญามากกว่าระบบสัมปทาน ปิโตรเลียมที่
ขุดขึ้นมาได้เป็นของรัฐ แต่จะน ามาแบ่งกันตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในสัญญา หลังจากกันส่วนหนึ่งไว้
เป็นค่าชดเชยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง143 เช่น อาจก าหนดว่าส่วนที่ที่จะน ามาชดเชยค่าใช้จ่ายนั้นต้องไม่
เกินร้อยละ 40 ของผลผลิต เหลืออีกร้อยละ 60 แบ่งกันคนละครึ่ง เป็นต้น 

บรรดาวัสดุ อุปกรณ์ที่ เอกชนจัดซื้อหรือน ามาใช้ ในกิจการ
ปิโตรเลียมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐทันทีที่น าเข้ามาในประเทศหรือจัดซื้อมา ข้อก าหนดโดยทั่วไปของ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต มักจะก าหนดให้วัสดุอุปกรณ์ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของรัฐ วัสดุอุปกรณ์ในความหมายนี้ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ หรือทรัพย์สินอ่ืนที่
เอกชนได้มาเพ่ือการด าเนินการส ารวจและผลิตในระหว่างสัญญา และยังหมายความรวมถึงข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์และทางเทคนิคต่างๆ ด้วย กรรมสิทธิ์ตกเป็นของรัฐโดยที่รัฐไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ 
ทั้งสิ้น เช่น รัฐบัญญัติฉบับที่ 22/2001 ของอินโดนีเซีย มาตรา 20 บัญญัติว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับอัน
เนื่องมาจากการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ เอกชนคู่สัญญาเป็นแต่เพียงผู้
ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในระหว่างปฏิบัติการตามสัญญาเท่านั้น  

 
 

                                                           
142 ศรัณย์ พิมพ์ทอง, เรื่องเดิม, หน้า  20. 
143 Carla Alves Paulo Silva, op. cit., p. 26. 
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(1.2) สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา 
    ภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต เอกชนจะมีฐานะเป็นคู่สัญญา 
(Contractor) มิใช่ผู้รับสัมปทาน (Concessionaire หรือ Licensee) และเป็นคู่สัญญากับบริษัท
น้ ามันแห่งชาติ (National Oil Company) และแบกรับความเสี่ยงตามสัญญาแต่เพียงผู้เดียว รัฐ
สามารถเข้ามาควบคุมการบริหารสัญญาได้โดยตรงผ่านองค์กรของรัฐหรือผ่านผู้ท าการแทนรัฐ ในกรณี
ที่มีการจัดตั้งบริษัทน้ ามันแห่งชาติ บริษัทน้ ามันแห่งชาติในฐานะตัวแทนของรัฐสามารถท าหน้าที่เป็น
เสมือนผู้ก ากับดูแล (Regulator) ให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแก่เอกชนได้ หรือท าหน้าที่เป็นผู้
ปฏิบัติการ (Operator) ด าเนินกิจการแสวงประโยชน์ร่วมกับเอกชนก็ได้เช่นกัน144 

ดังนั้น โดยปกติแล้วรัฐจึงเป็นผู้ควบคุม ก าหนดนโยบาย และ
บริหารการด าเนินการตามสัญญา ส่วนเอกชนเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบเท่านั้น 
นอกจากนี้รัฐยังมีสิทธิในการประกอบกิจการปิโตรเลียมด้านอ่ืนๆ  เช่น การขนส่งและการเก็บรักษา 
เป็นต้น 

(1.3) ความเสี่ยงภัย 
    ระบบแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นการให้สิทธิ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแบบสัญญาเสี่ยงภัย โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนและรับภาระความเสี่ยงทั้งหมด 
โดยเอกชนจะมีสถานะเป็นผู้รับจ้างของรัฐ แต่ต้องรับผิดชอบในด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดย
อาศัยทุนและก าลังคนของตนเอง 

ความเสี่ยงภัยในสัญญาแบ่งปันผลผลิต เอกชนคู่สัญญาเป็นผู้แบก
รับความเสี่ยงเช่นเดียวกับเอกชนในระบบสัมปทาน และมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งน้ ามันที่ผลิตได้ร่วมกับรัฐ 
รัฐจะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยน้ ามันที่ผลิตได้ ส่วนแบ่งผลผลิตที่รัฐได้รับถือเป็นรายได้หลักของรัฐใน
ระบบแบ่งปันผลผลิต ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ส าคัญเมื่อเทียบกับระบบสัมปทานที่ให้ความส าคัญกับ
ภาษีเงินได้และค่าภาคหลวงมากกว่า โดยทั่วไปแล้ว ในระบบแบ่งปันผลผลิต รัฐจะไม่ได้รับ
ค่าภาคหลวงจากเอกชนอีกเพราะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตปิโตรเลียมไปแล้ว แต่รัฐยังอาจได้รับ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าภาคหลวงก็ได้ เช่น เงินโบนัส หรือภาษีเงินได้ 

     (2) การจัดการผลประโยชน์ 
(2.1)  น้ ามันและก๊าซส่วนต้นทุน 

    น้ ามันส่วนต้นทุนเป็นวิธีการของเอกชนคู่สัญญาในการหักค่าการ
ส ารวจ การพัฒนาปิโตรเลียม และการปฏิบัติการออกจากรายได้ของตน ซึ่งจะมีการก าหนดอัตรา
เพดานของน้ ามันส่วนต้นทุนที่เอกชนสามารถหักได้ แต่แม้จะมีการก าหนดเพดานไว้ เอกชนก็ยัง

                                                           
144 Ibid., p. 28. 
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สามารถน าค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ยังไม่ได้หักไว้ในปีก่อนมาหักในภายหลังได้ ซึ่งอัตราการหักน้ ามันส่วน
ต้นทุนจะอยู่ที่ร้อยละ 30 ถึง 60 ค่าใช้จ่ายโดยปกติสามารถน ามาหักได้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจากปีก่อนที่
ยังไม่ได้มีการหัก ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ เงินลงทุนที่ได้จ่ายไป ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัด
การจ าหน่าย (Depreciation, Depletion and Amortization) ดอกเบี้ยเงินกู้ เครดิตภาษีเพ่ือการ
ลงทุน ค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต145 

(2.2) น้ ามันและก๊าซส่วนก าไร 
    น้ ามั นส่ วนก า ไ ร เป็นราย ได้หรื อผลผลิ ตสุ ทธิ หลั งจากหั ก
ค่าภาคหลวงและน้ ามันส่วนต้นทุนแล้ว แบ่งกันระหว่างเอกชนคู่สัญญาและรัฐ โดยปกติสัดส่วนของ
น้ ามันส่วนก าไรที่จัดสรรให้แก่เอกชนสามารถเจรจาต่อรองกันได้และมักจะก าหนดไว้ในสัญญาเป็นการ
ล่วงหน้า การก าหนดสัดส่วนของน้ ามันส่วนก าไรของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไป แม้แต่ใน
ประเทศเดียวกันก็อาจมีการก าหนดสัดส่วนน้ ามันส่วนก าไรของเอกชนคู่สัญญาแต่ละสัญญาแตกต่าง
กันได้ และสัดส่วนน้ ามันส่วนก าไรของรัฐกับเอกชนอาจใช้อัตราแบบคงที่ (Flat Rate) หรือใช้อัตรา
แบบก้าวหน้า (Sliding Scale) ก็ได้ เช่น ประเทศไนจีเรีย ก าหนดการจัดสรรน้ ามันส่วนก าไรระหว่าง
รัฐกับเอกชนขึ้นอยู่จ านวนน้ ามันที่ผลิตได้ต่อวัน หากสามารถผลิตน้ ามันได้ต่ ากว่า 10 ล้านบาร์เรลต่อ
วัน ให้ใช้สัดส่วน 50 ต่อ 50 แต่หากผลิตได้ตั้งแต่ 10-20 ล้านบาร์เรลต่อวันให้ใช้สัดส่วน 60 ต่อ 40 
เป็นต้น146 

3) สัญญารับจ้างบริการ  
   สัญญารับจ้างบริการ (Service Contract) หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ 
Buy-Back Contract เป็นระบบที่ให้สิทธิเอกชนเป็นเพียงผู้รับจ้างของรัฐโดยท าตามค าสั่งของรัฐ และ
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมที่ขุดได้ กรรมสิทธิ์ เมื่อพบปิโตรเลียมรัฐจะจ่ายค่าจ้างให้แก่เอกชน แต่หาก
ไม่พบปิโตรเลียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดสัญญารับจ้างบริการก็สิ้นสุดลง โดยอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐเมื่อการส ารวจสิ้นสุดลง ลักษณะของ
ระบบรับจ้างบริการคือ จะต้องจัดตั้งบริษัทน้ ามันแห่งชาติ (National Oil Company) ให้มีอ านาจ
ดูแลพื้นที่ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว ปิโตรเลียมทั้งหมดที่ผลิตได้เป็นทรัพย์สินของบริษัทนับแต่ปาก
หลุม บริษัทเอกชนต่างชาติอยู่ในฐานะผู้รับจ้าง ไม่ใช่ในฐานะผู้รับสัมปทานหรือหุ้นส่วน 

                                                           
145 Omolade A. Akinwumi, Cost Recovery And High Oil Price: How Can Host 

Governments Capture Adequate Revenue? A Case Study Of Nigeria, p. 8., 
Retrieved October 10, 2014 from http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/?news= 
29867 

146 Ibid., p. 7. 
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รัฐมีสถานะเป็นผู้จ้างและมีกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมที่ขุดได้ ส่วนเอกชน
คู่สัญญาเป็นเพียงผู้รับจ้าง โดยรัฐแบ่งปิโตรเลียมบางส่วนให้ผู้รับจ้างเป็นค่าใช้จ่ายเรียกว่า น้ ามันส่วน
ต้นทุน (Cost Oil) ในขั้นตอนนี้ เมื่อได้หักต้นทุนส่วนน้ ามันแล้ว เอกชนก็จะท าการแบ่งผลผลิตกับรัฐ
ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญา ซึ่งส่วนที่เหลือจากน้ ามันส่วนต้นทุนคือน้ ามันส่วนก าไร 
(Profit Oil) รัฐจะแบ่งให้ผู้รับจ้างเป็นก าไร และในบางกรณี ผู้รับจ้างยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีส่วนของ
ตน อีกท้ังเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีผู้รับจ้างซื้อมาใช้ในกิจการปิโตรเลียมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ  

ระบบแบ่งปันผลผลิตกับระบบรับจ้างบริการมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก
จนบางครั้งแยกไม่ออก ข้อสังเกตอยู่ที่ว่ารัฐจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากแค่ไหนเพียงใด ถ้ารัฐเข้ามา
เกี่ยวข้องมาหห็จะท าให้ลักษณะของสัญญารับจ้างบริการเด่นชัดขึ้น 

ความแตกต่างที่ส าคัญของระบบรับจ้างบริการกับระบบสัมปทานและระบบ
แบ่งปันผลผลิตอยู่ที่การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัทน้ ามันเอกชนจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสด และ
ในระบบรับจ้างบริการรัฐจะมีส่วนร่วมในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมมากกว่าระบบ
แบ่งปันผลผลิตและระบบสัมปทาน ประเทศเวเนซุเอลาเป็นประเทศแรกในโลกที่น าระบบรับจ้าง
บริการมาใช้ในการด าเนินกิจการแสวงประโยชน์โดยมีบริษัทน้ ามันแห่งชาติของประเทศเวเนซุเอลา
เป็นผู้รับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้ระบบรับจ้างบริการด้วย บริษัทน้ ามันแห่งชาติจะเป็นผู้ว่าจ้างให้บริษัท
น้ ามันเอกชนท าการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมด้วยการจ่ายค่าจ้างดังกล่าวและให้ด าเนินการภายใต้
การควบคุมของบริษัทน้ ามันแห่งชาติโดยบริษัทน้ ามันเอกชนจะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ 
หรืออ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรแต่อย่างใด  

     (1) องค์ประกอบของระบบรับจ้างบริการ 
(1.1) กรรมสิทธิ์ในผลผลิตและวัสดุอุปกรณ์ 

    ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบรับจ้างบริการ มีสาเหตุมาจากความ
ประสงค์ในการรักษาไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่รัฐยังคงกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่
สัมปทาน และกรรมสิทธิ์ในผลผลิตปิโตรเลียม รัฐผู้ให้ค่าตอบแทนแก่เอกชนเป็นค่าบริการจากการขาย
ผลผลิตปิโตรเลียม แต่ไม่ได้ให้สัมปทานในการแสวงประโยชน์หรือการผลิตให้แก่เอกชนอย่างเด็ดขาด 
ระบบนี้ท าให้รัฐสามารถเข้าไปควบคุมการด าเนินการตามสัญญาของเอกชนได้อย่างเต็มที่และอาศัย
ความเชี่ยวชาญของเอกชนในการแสวงประโยชน์โดยที่ไม่ต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ใ นทรัพยากร
ปิโตรเลียมไปแม้แต่น้อย รัฐเป็นเจ้าของปิโตรเลียมที่ผลิตมาได้เองทั้งหมด เอกชนผู้รับจ้างเป็นแต่เพียง
ผู้มีสิทธิได้รับค่าจ้างซึ่งอาจให้ในรูปของปิโตรเลียมส่วนหนึ่งก็ได้ ภายใต้ระบบรับจ้างบริการ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนคู่สัญญาไม่ว่าเอกชนคู่สัญญาจะเป็นบริษัทน้ ามันที่ตั้งขึ้นในประเทศ
หรือกรณีบริษัทน้ ามันสาขามีสถานะเหมือนคู่สัญญาทั่วไป คู่สัญญาอีกฝ่าย ได้แก่บริษัทน้ ามันแห่งชาติ 
รัฐไม่ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงบริษัทน้ ามันแห่งชาติเป็นแต่เพียงองคาพยพของรัฐเท่านั้น สถานะ
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ของบริษัทน้ ามันแห่งชาติในสัญญารับจ้างบริการจะมีบทบาทค่อนข้างมากกว่าบริษัทน้ ามันแห่งชาติใน
ระบบแบ่งปันผลผลิตเพราะบริษัทน้ ามันแห่งชาติเป็นผู้ครอบครองพ้ืนที่ที่ให้จะท าการส ารวจการที่
เอกชนเข้ามาท าการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ที่รัฐจัดสรร จึงเป็นการด าเนินการแสวง
ประโยชน์ในนามของรัฐหรือเป็นการกระท าการแทนได้บริษัทเอกชนคู่สัญญาจึงไม่ใช่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์
ตามสัญญาสัมปทานหรือเป็นหุ้นส่วนร่วมกับรัฐ 

 ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ในสัญญารับจ้างบริการ มักจะก าหนดให้
เอกชนคู่สัญญาเป็นผู้รับภาระในการจัดหาบริการในด้านการเงินที่จะต้องใช้ในการส ารวจ  เทคโนโลยี 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างซึ่งภายหลังจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ วัตถุประสงค์ของ
การก าหนดให้วัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายตกเป็นก็มาสิทธิของรัฐเพ่ือต้องการที่จะลดภาระความเสี่ยงในการ
ส ารวจซึ่งปกติจะต้องใช้เงินลงทุนสูงไปกับผู้รับจ้างและเมื่อบริษัทเอกชนคู่สัญญาท าการส ารวจจน
ค้นพบแหล่งปิโตรเลียมที่สามารถจับหันหน้าและผลิตในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว ข้อผูกพันของบริษัทน้ ามัน
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง147 

(1.2)  สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา 
มีลักษณะคล้ายคลึงกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต คือรัฐยังคงอ านาจ

เด็ดขาดในการส ารวจ ผลิต และประกอบกิจการปิโตรเลียมอ่ืนๆ  แต่ในทางปฏิบัติเมื่อเจรจาเกี่ยวกับ
แผนการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว (Work Program) รัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ประจ าวันของผู้ รับจ้าง โดยเอกชนคู่สัญญาจะมีสถานะเป็นผู้ รับจ้างอิสระ (Independent 
Contractor) ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์การปิโตรเลียมของรัฐ และรัฐมีสิทธิขาดเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการปิโตรเลียมด้านอ่ืนๆ ทั้งปวง เช่น การขนส่ง การเก็บรักษาและการขาย รัฐเป็นผู้
ว่าจ้างเอกชนคู่สัญญาเพราะความสามารถทางเทคโนโลยีและทางการเงินของเอกชน เอกชนอยู่ใน
สถานะผู้รับจ้าง รับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม แต่มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเมื่อมีการส ารวจปิโตรเลียมจนค้นพบแหล่งปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ เมื่อเริ่ม
กระบวนการผลิตรัฐจึงเป็นผู้เข้ามาควบคุมเอกชนผู้รับจ้างต่อ  

โดยปกติสัญญารับจ้ างบริการคู่ สัญญาฝ่ ายเอกชนจะเป็น
ผู้ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและรับค่าจ้างเป็นการตอบแทน บทบาทของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องใน
การจัดการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมค่อนข้างกว่าในรูปแบบของการให้สัมปทานหรือในระบบการ
แบ่งปันผลผลิต นอกจากนี้ในเรื่องของความเสี่ยงที่มีอยู่ในการส ารวจปิโตรเลียมและการลงทุนรัฐ

                                                           
147 Ismaila P. Jalo, op. cit., p. 8. 
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มักจะให้เอกชนมีหน้าที่ในการด าเนินการจัดหาและรับผิดชอบในผลของการลงทุนดังกล่าวเหมือนเช่น
ที่เป็นอยู่ในเงื่อนไขในรูปแบบการให้สิทธิ์ในระบบสัมปทานและระบบแบ่งปันผลผลิต148 

ประเทศต่างๆ ที่ใช้ระบบรับจ้างบริการมักจะมีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่บัญญัติให้กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นของรัฐและก าหนดให้รัฐเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิ์
แต่เพียงผู้เดียวในการประกอบการในกิจการต่างๆ เกี่ยวกับปิโตรเลียม เช่น การแสวงหาปิโตรเลียม 
การกลั่นน้ ามัน การน าเข้าส่งออกปิโตรเลียม ตลอดจนการขนส่งปิโตรเลียม ยิ่งไปกว่านั้นกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยากรปิโตรเลียมยังเป็นของรัฐอยู่ตลอด แม้จะมีการค้นพบและได้มีการผลิตมาแล้วก็ตาม 
นอกจากนี้เรื่องกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมเอกชนยังมีหน้าที่ในการจัดหาเงินทุนที่จะต้องใช้ในการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดเองรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีและความรู้
ความช านาญมาใช้ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ถ้าหากการส ารวจปิโตรเลียมส าเร็จลุล่วงจนถึงขั้น
ค้นพบแหล่งปิโตรเลียมผู้รับจ้างก็จะหมดหน้าที่ดังกล่าวและรัฐจะเป็นผู้ที่เข้ามาผลิตเอง แต่ในบาง
กรณีรฐัต้องการให้ผู้รับจ้างบริการท าการผลิตต่อไปแต่หากการส ารวจไม่พบแหล่งปิโตรเลียม ผู้รับจ้าง
ก็หมดหน้าที่เช่นเดียวกันและท าให้สัญญารับจ้างบริการดังกล่าว สิ้นสุดลงไปด้วย แต่ก็ท าให้
บริษัทเอกชนคู่สัญญาต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนไปทั้งหมด แต่หากมีการค้นพบ
ส ารวจแหล่งปิโตรเลียมที่มีปริมาณที่มีศักยภาพและผลิตต่อไปในเชิงพาณิชย์ได้ บริษัทจะได้รับ
ค่าตอบแทนในการลงทุน รัฐจะจ่ายคืนให้แก่บริษัทเอกชนเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหลังจากที่ได้มีการ
พัฒนาแหล่งปิโตรเลียมดังกล่าวจนถึงขั้นการผลิตแล้ว รัฐมีหน้าที่ ในการจ่ายค่าตอบแทนซึ่ง
ประกอบด้วยเงินลงทุนและผลประโยชน์ของบริษัทในรูปของเงินสดแต่ในบางประเทศอาจก าหนดให้
สามารถจ่ายค่าตอบแทนในรูปของปิโตรเลียมก็ได้ ซึ่งรัฐอาจตกลงกับบริษัทน้ ามันเอกชนให้ขายคืน
ปิโตรเลียมส่วนผลิตให้แก่รัฐในราคาตลาดโลกก็ได้ 

(1.3) ความเสี่ยงภัย 
    ตามสัญญารับจ้างบริการ เมื่อเอกชนส ารวจพบปิโตรเลียมแล้ว 
เอกชนผู้รับจ้างก็จะหมดหน้าที่ตามสัญญา รัฐจะเป็นผู้เข้ามาด าเนินการผลิตเอง แต่ในบางกรณีรัฐก็จะ
จ้างผู้รับจ้างบริการท าการผลิตต่อไป วิธีการนี้เป็นวิธีการในการผลักภาระความเสี่ยงในการเสี่ยงภัยใน
ชั้นส ารวจซึ่งต้องลงทุนมหาศาลและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้แก่ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการ รัฐยังคง
กรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในผลผลิตปิโตรเลียมที่ผลิตได้ รัฐเพียงแต่จ่ายค่าตอบแทนเอกชนส าหรับการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม รัฐไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงทางการเงินตั้งแต่เริ่มแรก เอกชนเป็นผู้รับ
ความเสี่ยงดังกล่าว  

                                                           
148 Ibid., p. 8. 
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ในระบบรับจ้างบริการที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงเป็น
กรณีเช่นเดียวกับสัญญาจ้างให้ท างานโดยคู่สัญญาจะได้รับค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันไว้เป็นการตอบ
แทนกับการท างาน โดยบริษัทเอกชนคู่สัญญาไม่ต้องรับภาระในเรื่องความเสี่ยงเหมือนเช่นในระบบ
รับจ้างบริการรับภาระความเสี่ยง และการเก็บภาษีเงินได้จากเอกชนคู่สัญญามีหลักการเช่นเดียวกับ
กรณีของระบบรับจ้างบริการรับภาระความเสี่ยง คือบริษัทเอกชนคู่สัญญาจะต้องจากภาษีเงินได้
เช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอ่ืนๆ แต่ทั้งนี้จะต้องมีสูงกว่าภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่เรียกเก็บเป็นพิเศษ 
ระบบรับจ้างบริการไม่เป็นที่นิยมมากนักเพราะว่าหลักการของระบบมีบริษัทเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ
ภาระความเสี่ยงและถึงแม้บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบภาระความเสี่ยงแต่ก็ยังต้องรับค่าจ้างในรูปของ
ตัวเงินจากการให้บริการหรือในบางกรณีอาจกันช าระเป็นปิโตรเลียมในบางส่วน149 

     (2) ประเภทของระบบรับจ้างบริการ 
ระบบรับจ้างบริการอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ สัญญารับจ้าง

บริการแบบไม่รับภาระความเสี่ยง กับ สัญญารับจ้างบริการแบบรับภาระความเสี่ยง150 
(2.1) สัญญารับจ้างบริการแบบรับภาระความเสี่ยง 

    ระบบรับจ้างบริการที่ผู้รับจ้างจะต้องรับภาระความเสี่ยงมักใช้กัน
อย่างแพร่หลายมากกว่าระบบรับจ้างบริการที่ไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงซึ่งถือกันว่าเป็นระบบรับจ้าง
สมบูรณ์ (pure service contract) รัฐที่ใช้ระบบนี้จะต้องมีเงินค่าจ้างที่เพียงพอและมีความมั่นใจใน
ศักยภาพของแหล่งผลิตปิโตรเลียมของตนรวมถึงความมั่นใจในความสามารถที่จะด าเนินการต่อไปได้
เองระบบรับจ้างแบบแบกรับภาระความเสี่ยงจึงมักจะใช้ในประเทศที่อยู่ในแถบตะวันออกกลาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีเป็นผู้ส่งออกน้ ามันในกลุ่มประเทศ OPEC 

สาระส าคัญของสัญญาประเภทนี้คือ ให้เอกชนเป็นผู้รับภาระความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับระบบแบ่งปันผลผลิต เช่น การส ารวจปิโตรเลียม แต่ข้อแตกต่างคือ
ค่าตอบแทนในรูปของเงินสด นอกจากนั้นยังมีข้อก าหนดให้บริษัทเอกชนคู่สัญญาสามารถซื้อ
ปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากรัฐในมูลค่าตลาดได้ด้วย ประเทศที่ใช้ระบบนี้จะเน้นความส าคัญของการเรียก
เก็บภาษีปิโตรเลียมหรือค่าภาคหลวงน้อยลง เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการเป็นเจ้าของ
ปิโตรเลียมที่ผลิตได้151 

 
 

                                                           
149 Ibid., p. 9. 
150 ไพสิฐ พาณิชย์กุล, เรื่องเดิม, หน้า 168. 
151 เรื่องเดียวกัน, หน้า 171. 
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(2.2) สัญญารับจ้างบริการแบบไมร่ับภาระความเสี่ยง 
ระบบรับจ้างบริการประเภทนี้รัฐจะยอมจ่ายค่าตอบแทนหรือ

ค่าบริการในรูปของเงินสดเมื่อปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้ว โดยเอกชนไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงใน
ด้านอ่ืนๆ  ระบบนี้มักใช้ในขั้นตอนการผลิต กล่าวคือ มีการค้นพบปิโตรเลียมแล้วจึงไม่มีความเสี่ยง
ด้านการส ารวจ และเอกชนคู่สัญญายังคงมีสิทธิซื้อปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากรัฐได้ด้วย152 

     (3) การจัดการผลประโยชน์ 
     ในส่วนของผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับจากการให้เอกชนแสวงประโยชน์

จากทรัพยากรปิโตรเลียมภายใต้ระบบรับจ้างบริการนั้นรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพยากร
ปิโตรเลียมทั้งก่อนและหลังที่ได้มีการท าการผลิตขึ้นมา บริษัทน้ ามันที่เข้ามาท าการส ารวจและผลิตนั้น
เป็นเพียงคู่สัญญาที่กระท าการแทนรัฐและรับค่าจ้างในรูปของเงินสดหรือปิโตรเลียมจะเห็นได้ว่ารัฐจะ
เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมที่ผลิตขึ้นมาได้เสียเป็นส่วนใหญ่ รายได้ของรัฐในส่วน
ของทรัพยากรปิโตรเลียมนี้จึงไม่ถูกแบ่งไปให้แก่บริษัทน้ ามันฝ่ายเอกชนเหมือนเช่นในระบบสัมปทาน
หรือระบบแบ่งปันผลผลิตท าให้ในระบบนี้จึงไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าภาคหลวงและภาษีเช่นในระบบ
สัมปทานหรือระบบแบ่งปันผลผลิตแต่ในบางกรณีก็ยังไม่การเรียกเก็บภาษีอยู่โดยบริษัทเอกชน
คู่สัญญาจะต้องช าระภาษีเงินได้เช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่นๆ ทั่วไป 

2.3.2.2 การให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
  การให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหาเอกชนคู่สัญญาที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม มีความสามารถส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตามที่รัฐจัดสรรไว้ให้ได้ กัน การให้
สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแก่เอกชนสามารถท าได้ 2 รูปแบบคือ การเจรจาต่อรอง กับการให้
ใบอนุญาต การให้สิทธิทั้ง 2 รูปแบบขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  เช่น ความโปร่งใส ประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งแต่ละประเทศอาจมีวิธีการด าเนินงานที่แตกต่างกันไป อาจมีการก าหนดกฎเกณฑ์ใน
การให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในบทบัญญัติของกฎหมาย ในขณะที่บางประเทศอาจอนุญาตให้
มีการเจรจาต่อรองการให้สิทธิส ารวจและปลิตปิโตรเลียมแก่เอกชนได้153 

1) กระบวนการเจรจาต่อรอง 
   กระบวนการเจรจาต่อรอง (Open-Door System) เป็นระบบที่รัฐอนุญาต
ให้สิทธิแก่เอกชนในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยวิธีการเจรจาระหว่างรัฐกับเอกชน โดยรัฐอาจ
เชิญเอกชนที่มีความสนใจให้ยื่นข้อเสนอหรือไม่ก็ได้ และเอกชนสามารถยื่นค าเสนอต่อรัฐผ่านการ
ประกาศเชิญชวนหรือไม่ได้ผ่านการประกาศเชิญชวนในพ้ืนที่ที่ต้องการในเวลาใดก็ได้ ในกรณีเจรจา

                                                           
152 เรื่องเดียวกัน, หน้า 176. 
153 ภูรี สิรสุนทร และณพล สุกใส, เรื่องเดิม, หน้า 26. 
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ผ่านประกาศเชิญชวน เอกชนต้องยื่นค าเสนอแก่รัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศเชิญชวน 
โดยเอกชที่ยื่นค าเสนอจะต้องเสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐด้วย และบางกรณีอาจมีการเจรจ า
ต่อรองในเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนก็ได้ 

จุดประสงค์ของกระบวนการเจรจาต่อรองผละโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐกับ
เอกชนก็เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองให้แก่รัฐ น าไปสู่การที่เอกชนแต่ละรายจะแข่งขันกันยื่นค าเสนอเพ่ือให้
ตนเองเป็นผู้ได้รับสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ดังนั้น โดยสภาพของกระบวนการเจรจาต่อรองจึง
ไม่ได้ระบุกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัวว่าหลักเกณฑ์ใดจะท าให้เอกชนเป็นผู้ได้รับสิทธิส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

หากการให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมรูปแบบนี้กระท าอย่างโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ การเจรจาต่อรองจะท าให้เกิดแรงจูงใจแก่เอกชนให้ยื่นค าเสนอที่สามารถสะท้อน
มูลค่าที่แท้จริงของปิโตรเลียมในพ้ืนที่ที่เอกชนต้องการเช่นเดียวกับการประมูล แต่ผลของการที่ขาด
หลักเกณฑ์ที่แน่นอนในบบทบัญญัติของกฎหมายหรือการที่รัฐมีอ านาจเด็ดขาดในการเจรจาต่อรองกับ
เอกชน ท าให้การให้สิทธิแก่เอกชนในรูปแบบนี่ขาดความโปร่งใสและการแข่งขันทางการค้า อาจ
น าไปสู่การผูดขาดและการทุจริตได้ในที่สุด154 

2) การให้ใบอนุญาต 
   การให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแก่เอกชนผ่านการให้ใบอนุญาต 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ กระบวนการทางปกครอง และการประมูล ทั้ง 2 ประเภทนี้ขึ้นอยู่
กับการมีส่วนร่วมของรัฐ155 

     (1) กระบวนการทางปกครอง 
     การให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแก่เอกชนโดยกระบวนการทาง

ปกครอง (Administrative Procedures) เป็นกระบวนการที่รัฐก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาและรัฐเห็น
ว่ามีความเหมาะสม กระบวนการทางปกครองในการให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจึงมีความ
ยืดหยุ่นและหากนโยบายของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ ตัวอย่างของประเทศที่ใช้กระบวนการทางปกครองคือ ประเทศอังกฤษ รัฐจะให้สิทธิ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแก่เอกชนที่ยื่นค าเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Program) 
โดยเฉพาะการส ารวจทางธรณีวิทยาที่ดีที่สุด ข้อดีคือรัฐสามารถควบคุมระดับการลงทุนในการส ารวจ
กิจการปิโตรเลียม แต่ข้อเสียคือหากรัฐไม่มีความสามารถเพียงพอและมีข้อจ ากัดด้านเทคนิคก็ยากที่รัฐ
จะประเมินค าเสนอต่างๆ ของบริษัทเพราะรัฐไม่มีทรัพยากรในพ้ืนที่เลย 

                                                           
154 เรื่องเดียวกัน, หน้า 26-27. 
155 เรื่องเดียวกัน, หน้า 27-29. 
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เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการเจรจาต่อรองแล้ว กระบวนการทาง
ปกครองอาจขาดลักษณะที่จะสร้างแรงจูงใจแก่เอกชนได้ เพราะการที่รัฐคัดเลือกเอกชนผู้ที่เหมาะสม
ให้เป็นผู้ได้รับสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม รัฐอาจใช้เกณฑ์ความเหมาะสมอย่างอ่ืนในการประเมิน 
ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ต้องมีประสทิธิภาพและได้มาซึ่ง
ค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่สูงสุดซึ่งสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของปิโตรเลียมในพ้ืนที่ อีกทั้งการที่รัฐสามารถ
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ได้ก่อให้เกิดความคลุมเครือไม่แน่นอนหรือขาดการประกาศเชิญชวนท าให้
เอกชนคู่สัญญาไม่ใช่ผู้ยื่นเสนอผลประโยชน์สูงสุดเช่นกระบวนการเจรจาต่อรอง 

     (2) การประมูล 
     การให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแก่เอกชนโดยการประมูล 

(Auction) เป็นกระบวนการที่เอกชนผู้ประมูลได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงที่สุดแก่รัฐ ซึ่งเกณฑ์
ในการพิจารณาของรัฐคือเครื่องมือทางการคลังประเภทเดียวหรือหลายประเภท ประกอบด้วยโบนัส 
ค่าภาคหลวง หรือส่วนแบ่งก าไร อย่างไรก็ตาม นอกจากเครื่องมือทางการคลังดังกล่าวแล้วรัฐยัง
สามารถพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาอ่ืนๆ มาประกอบการพิจารณาได้ด้วย เช่น การ
สนับสนุนบริษัทน้ ามันแห่งชาติ (National Oil Company) หรือการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ เป็นต้น 

การประมูล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
(2.1) Ascending Bid (English Auction) เป็นวิธีการประมูลที่ ผู้

ประมูลจะเสนอราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเลือกผู้ประมูลแต่เพียงรายเดียววิธีการประมูลแบบนี้เป็น
วิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายโดยราคาอาจจะถูกประกาศมาจากรัฐบาลจากผู้ประมูลหรืออาจ
ประกาศทางสื่อในการประมูลวิธีนี้ อิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายจะสามารถทราบ
ราคาประมูลได้ในขณะนั้นและสามารถเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการประมูลได้อย่างเหมาะสม 

(2.2) Descending Bid (Dutch Auction) เป็นวิธีการประมูลที่ผู้
ประมูลจะเสนอราคาลดลงเรื่อยๆ ราคาที่เสนอจะลดลงจากราคาเริ่มต้นในระดับสูงที่รัฐบาลเป็นผู้
ประกาศจะกระทั่งเรื่อผู้ประมูลเพียงรายเดียวที่สามารถยอมรับราคาประมูลในขณะนั้นได้ 

(2.3) First-Price Bid เป็นวิธีการที่ผู้ ประมูลแต่ละรายเสนอราคา
เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยใส่ซอง ปิดผนึกและผู้เข้าร่วมประมูลแต่ ละรายจะไม่สามารถล่วงรู้ราคาของ
ผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นๆ ได้การประมูลในการการยื่นซองแบบนี้ผู้ที่ชนะการประมูลคือผู้ที่เสนอราคา
สูงที่สุดและผู้ชนะจ่ายราคาประมูลสูงสุดตามที่ตนได้เสนอราคาประมูลไว้ 

(2.4) Second-Price Bid (Vickrey Auction) เป็นวิธีการประมูลที่
ผู้ประมูลแต่ละรายเสนอราคาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกับวิธีที่ 3 โดยผู้ชนะคือผู้ประมูลคือผู้ที่
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เสนอ ราคาประมูลที่สูงที่สุดแต่ความแตกต่างจากวิธีที่ 3 คือผู้ชนะการประมูลจะจ่ายราคาที่สูงที่สุด
เป็นอันดับ 2 

เมื่อเปรียบเทียบการประมูลกับกระบวนการทางปกครองจะพบว่าการ
ประมูลการให้สิทธิ์ในการแสวง ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นเครื่องมือทางการคลังที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าและสามารถให้ค่าตอบแทนแก่รัฐได้ดีกว่ากระบวนการทางปกครองโดยมี
เงื่อนไข ว่าการด าเนินการประมูลนั้นจะต้องมีความแน่นอนและมีการให้ข้อมูลอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
ในทางปฏิบัติการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมนั้นมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูงมาก
ผู้เข้าร่วมการประมูลการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจึงมักน าปัจจัยด้านความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมาประกอบการพิจารณาในการเสนอราคาประมูลด้วยมีหลายกรณีที่
ผู้ชนะการประมูลไม่ประสบความส าเร็จในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตามที่ตนได้ประมูลไว้และ
ผลลัพธ์คิดได้ไม่เพียงพอกับที่ตนได้เสนอไว้ ในขณะประมูลดังนั้นในทางปฏิบัติผู้ประมูลต้องประสบ
ปัญหาด้วยต้องคอยเจรจา กับรัฐ ใหม่ซึ่งการขอเจรจากับรัฐในการแก้ไขสัญญานั้นจะส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการให้สิทธิแก่เอกชนในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม156 
 
ตารางที่ 2.1 เปรียบความแตกต่างของระบบการคลังปิโตรเลียมทั้ง 3 ระบบ157 
 
 ระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต ระบบรับจ้างบริการ 

กรรมสิทธ์ิในปิโตรเลยีม เอกชน เอกชน/รัฐ รัฐ 

ผู้ปฏิบัติการ เอกชน เอกชน เอกชน/รัฐ 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่เอกชน ไม่ม ี แบ่งปันผลผลิต ค่าจ้างในอัตราคงที ่
ผู้รับความเสีย่ง เอกชน เอกชน/รัฐ เอกชน/รัฐ 
 

โดยสรุป จากการศึกษาระบบการคลังปิโตรเลียม แสดงถึงวิวัฒนาการของความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับเอกชนการให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม อันเริ่มมาจากระบบสัมปทานก่อน 
จนกระท่ังในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อประชาชนเกิดความตื่นตัวด้านการเรียกร้องสิทธิปกครอง
ตนเอง จนไปถึงการเรียกร้องอ านาจอธิปไตย ซึ่งผลพวงของการประกาศเอกราชจากเจ้าอาณานิคม
ในช่วงสงครามโลกที่ 2 นั้นส่งผลให้ประชาชนตระหนักเห็นถึงความส าคัญในทรัพยากรธรรมชาติ อัน
เกิดมาจากกรณีที่เจ้าอาณานิคมการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ ท าให้

                                                           
156 ภูรี สิรสุนทร และณพล สุกใส, เรื่องเดิม, หน้า 28. 
157 Abbas Ghandi and Cynthia Lin, Oil and Gas Service Contract around the 

World: A Review (California, CA.: University of California, 2014), p. 7. 
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ประชาชนต้องการที่จะครอบครองทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ จึงเกิดหลักอ านาจอธิปไตยเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเรียกร้องอ านาจอธิปไตยทรัพยากรธรรมชาตินี้เป็นกระแสชาตินิยมที่เกิดขึ้น
พร้อมกับการเรียกร้องเอกราชในการปกครองตนเอง การเปลี่ยนแปลงของแนวความคิด จากการที่
เอกชนผู้แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาตินั้น มาสู่การที่
ทรัพยากรธรรมชาติต้องใช้เพ่ือตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชน หลักการเช่นว่านี้ได้รับการ
ยืนยันจากองค์กรสหประชาชาติโดยมีมติยืนยันอธิปไตยของรัฐ ให้มีสิทธิในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นอย่างเสรี พร้อมทั้งมีมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแต่ละฉบับยืนยันหลักการดังกล่าว ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดคือการรวมกลุ่ม OPEC ซึ่งเป็นประเทศค้าน้ ามันที่เข้ามามีบทบาทในการปกป้อง
ผลประโยชน์ของกลุ่มประเทศสมาชิก 

ในยุคแรกเริ่ม ระบบการคลังปิโตรเลียมแบบสัมปทานเป็นระบบที่รัฐให้สิทธิแก่เอกชนในการ
ส ารวจขุดเจาะ พัฒนาแหล่งปิโตรเลียม โดยเอกชนจะต้องเป็นคู่ลงทุนจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
และเป็นผู้รับความเสี่ยงในการส ารวจด้วยในกรณีที่การส ารวจไม่พบ แต่หากมีค้นพบแหล่งปิโตรเลียม 
เอกชนก็จะได้รับสิทธิในการผลิตปิโตรเลียมแต่เพียงผู้เดียว ปิโตรเลียมที่ผลิตได้จะเป็นของบริษัทน้ ามัน
เอกชน และเอกชนจะต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่รัฐคือค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
ค่าภาคหลวงจะมีอัตราแตกต่างตามแต่รัฐจะก าหนดในกรณีของประเทศไทยใช้อัตรา 5 ถึง 15% ส่วน
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บจากผลก าไรจากการด าเนินการซึ่งจะเรียกเก็บในอัตรา 50% ของก าไร  

ต่อมาจึงได้เกิดระบบการคลังปิโตรเลียมประเภทอ่ืนๆ  เช่น ระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบ
รับจ้างบริการ เป็นต้น ความแตกต่างของทั้งสองระบบอยู่ที่สถานะในทางกฎหมายของบริษัทน้ ามัน
เอกชน กล่าวคือ ระบบแบ่งปันผลผลิตมีหลักการให้สิทธิ์แก่เอกชนในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
เช่นเดียวกับระบบสัมปทานแต่สิ่งที่แตกต่างคือ กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมที่ผลิตขึ้นมาได้ตก
เป็นของรัฐและเม่ือผลิตปิโตรเลียมมาได้แล้ว รัฐจะหักส่วนแบ่งของปิโตรเลียมผลิตขึ้นมาได้เป็นน้ ามัน
และก๊าซส่วนต้นทุน และจะคืนให้แก่เอกชนเป็นต้นทุนการด าเนินการของเอกชน ซึ่งต้นทุนที่จะน ามา
หักเป็นค่าใช้จ่ายจะมีอัตราอยู่เท่าใดนั้น รัฐจะเป็นผู้ก าหนด ส่วนน้ ามันและก๊าซที่เหลือจากการหัก
ต้นทุนจะมาแบ่งกันระหว่างรัฐกับเอกชนตามอัตราส่วนที่ตกลงกัน ในขณะที่ระบบรับจ้างบริการนั้น 
ระบบรับจ้างบริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ระบบจ้างบริการแบบที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับภาระความ
เสี่ยงกับอีกประเภทหนึ่งคือ ระบบรับจ้างบริการประเภทที่ผู้รับจ้างต้องรับภาระความเสี่ยง ในกรณี
แรก สัญญาแบบไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับสัญญาว่าจ้างท าของให้ท างาน
ทั่วไป ซึ่งบริษัทน้ ามันจะได้รับค่าจ้างตามท่ีตกลงกันไว้เป็นการตอบแทน แต่ไม่ต้องรับภาระความเสี่ยง 
และรัฐเรียกเก็บภาษีจากค่าจ้างที่บริษัทได้รับเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจประเภทอ่ืน ส่วนระบบ
รับจ้างที่ต้องรับภาระความเสี่ยงมีหลักการส าคัญท่ีว่ารัฐอาจเป็นผู้จ้างให้เอกชนท าการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม โดยเอกชนมีหน้าที่ต้องจัดหาเงินทุนและเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการส ารวจและผลิตการ
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ส ารวจปิโตรเลียม หากการส ารวจปิโตรเลียมประสบความส าเร็จ ผู้รับจ้างก็หมดหน้าที่และได้รับค่าจ้าง
ตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งสามารถจ่ายเป็นเงินหรือเป็นปิโตรเลียมก็ได้ แต่หากไม่พบปิโตรเลียมก็ถือเป็น
ภาระเอกชนจะต้องรับความเสี่ยงไป ภายใต้ระบบนี้รัฐจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น รายได้ของรัฐจากปิโตรเลียมจึงไม่อาจถูกแบ่งไปให้บริษัทน้ ามันเหมือนกับส่วนแบ่ง
ในรูปแบบของระบบสัมปทานหรือระบบแบ่งปันผลผลิต 



 
บทท่ี 3 

 
ระบบการคลังปิโตรเลยีมตามกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย 

 
 จากระบบการแสวงประโยชน์ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต และ
ระบบรับจ้างบริการ ซ่ึงได้กล่าวถึงลักษณะทั่วไประบบการคลังปิโตรเลียมในบทที่ 2 ส่วน ในบทนี้จะได้
จ าแนกน าเสนอถึงกรณีศึกษาของแต่ละประเทศที่มีระบบการคลังปิโตรเลียมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
ระบบแบ่งปันผลผลิตของประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ระบบรับจ้างบริการของประเทศ
ฟิลิปปินส์ และระบบสัมปทานของประเทศไทย โดยจะกล่าวถึงสภาพสถานการณ์ปัจจุบันและ
รายละเอียดในระบบการคลังปิโตรเลียม ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 
3.1 ระบบแบ่งปันผลผลิตตามกฎหมายอินโดนีเซียและกฎหมายมาเลเซีย 
 
 ระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปนั้น จะได้ยก
กรณีศึกษาของประเทศท่ีใช้ระบบนี้ 2 ประเทศคือ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 
 

3.1.1 ประเทศอินโดนีเซีย 
 สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย  
อินโดนีเซียมีพ้ืนที่ติดกับประเทศปาปัวนิวกินี  ประเทศติมอร์ตะวันออก และประเทศมาเลเซีย 
เศรษฐกิจของอินโดนีเซียมีผลผลิตมวลรวมประชาชาติเติบโตเป็นล าดับที่ 16 ของโลก การส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมของประเทศอินโดนีเซียมักจะท าการส ารวจและผลิตในบริเวณทางภาคตะวันตกของ
ประเทศในพื้นที่ทางทะเล ส่วนพื้นที่บนบกจะท าการส ารวจในส่วนของเกาะสุมาตรากลางและเกาะกา
ลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณน้ ามันส ารองเป็นล าดับที่ 21 ของโลกจากจ านวนของ
ประเทศที่เป็นผู้ผลิตน้ ามัน อย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณการ
ผลิตน้ ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากทรัพยากรปิโตรเลียมและปริมาณปิโรเลียมส ารองที่
ลดลง รวมถึงการบริโภคอุปโภคของประชาชนที่เพ่ิมขึ้นท าให้ประเทศอินโดนีเซียกลายเป็นประเทศผู้
น าเข้าปิโตรเลียมในปี 2004 ผลจากการที่อินโดนีเซียผลิตปิโตรเลียมได้น้อยลงในระหว่าง ค.ศ.2004 
ถึง ค.ศ.2008 ท าให้รัฐบาลตัดสินใจที่จะอุดหนุนกิจการปิโตรเลียมภายในประเทศใน ค.ศ.2008 และ
ตัดสินใจถอนตัวชั่วคราวจาก OPEC ใน ค.ศ.2010 ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของอินโดนีเซียอยู่ที่ 
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945,000 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 33 จาก ค.ศ.2000 ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเงื่อนไขว่าอินโดนีเซียจะ
กลับเข้าไปสู่โอเปคก็ต่อเมื่อได้กลายมาเป็นผู้ส่งออกน้ ามันและมีปริมาณน้ ามันส ารองที่เพ่ิมขึ้นเท่านั้น 

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกที่ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตให้ใช้ใน
การส ารวจน้ ามันและก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา  แม้จะมีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย แต่ระบบแบ่งปันผลผลิตยังคงเป็นระบบที่มีอิทธิพลต่อระบบการคลังปิโตรเลียมของ
อินโดนีเซียทั้งหมดในปี 2006 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศใช้สัญญาแบ่งปันผลผลิตฉบับ ค.ศ.2006 
ซึ่งออกตามความในข้อบังคับว่าด้วยการแสวงประโยชน์ในน้ ามันและก๊าซธรรมชาติปี 1960 
 ต่อไปผู้ศึกษาจะกล่าวถึง ความเป็นมาของการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมใน
ประเทศอินโดนีเซีย (3.1.1.1), การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม (3.1.1.2) และการจัดการ
ผลประโยชน์ (3.1.1.3) 

3.1.1.1 ความเป็นมาของการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศ
อินโดนีเซีย 

  ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นแร่ทองแดง ดีบุก ทองค า เกลือ ชันยาเรือ การบูร ไม้จันทน์ และกานพลู158 ซึ่งมีหลักฐานทาง
โบราณคดีว่าดินแดนแถบนี้รู้จักวิธีการถลุงแร่ตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล159 ทรัพยากรปิโตรเลียม
ของประเทศอินโดนีเซียที่เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานได้แก่ทรัพยากรน้ ามันจากจังหวัดอาเจะห์ โดยมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวยุโรปในปี ค.ศ.954 และในอาณาจักรกรีกโบราณในรัชสมัยของ
พระเจ้าปโตเลมีที่ได้กล่าวถึงทรัพยากรน้ ามันในดินแดนที่เป็นประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน160 ต่อมา
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 นักส ารวจชาวเนเธอร์แลนด์ได้น าน้ ามันดิบจากประเทศอินโดนีเซียส่งไปยัง
ประเทศเนเธอร์แลนด์เพ่ือใช้ในการรักษาโรคไขข้ออักเสบและอาการปวดตามส่วนหลัง สะโพกและขา
อันเกิดจากการกดทับ จึงเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียตลอดระยะเวลา 3,000 ปี 
การส่งออกผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นบทบาทที่ส าคัญที่สุดของประวัติศาสตร์การพาณิชย์
ของประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาความส าคัญของกิจการน้ ามันมันประเทศอินโดนีเซียเริ่มทวีความส าคัญ
เพ่ิมมากข้ึน เมื่อมีการคิดค้นเครื่องจักรกลและยานยนต์ขึ้นมา 

                                                           
158 Ooi Jin Bee, The Petroleum Recourses of Indonesia (Oxford: Oxford 

University Press, 1982), p. 1. 
159 Peter Belwood, Prehistory of the Indo-Malayan Archipelago (Honolulu: 

University of Hawaii Press, 1977), p. 255. 
160 Reinout Willem Van Bemmelen, The Geology of Indonesian (The Hague: 

Govt. Printing Office, 1970), p. 7. 
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ในด้านการเมืองการปกครอง ประเทศอินโดนีเซียเป็นอาณานิคมของประเทศ
เนเธอร์แลนด์เป็นเวลา 350 ปี และได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.1945 ในระหว่างที่
อินโดนีเซียตกเป็นรัฐอาณานิคมของประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น รัฐบาลอาณานิคมในเวลานั้นได้จัดสรร
สิทธิให้สิทธิในทรัพยากรน้ ามันและก๊าซธรรมชาติเป็นสิทธิของประเทศเจ้าอาณานิคมเท่านั้น แต่ต่อมา
ก็ผ่อนคลายความเคร่งครัดลงโดยอนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถประกอบกิจการปิโตรเลียมได้ภายใต้
การก ากับดูแลของรัฐบาลอาณานิคม161 

1) ก่อนการประกาศเอกราช 
ใน ค.ศ.1869 เริ่มมีการส ารวจน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และมีการให้สิทธิแก่

เอกชนเป็นครั้งแรกในการประกอบกิจการแสวงประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในแปลงสัมปทาน โดย
กิจการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรน้ ามันในประเทศอินโดนีเซีย เริ่มต้นโดยชาวเนเธอร์แลนด์ ณ เกาะ
สุมาตราเหนือเมื่อ ค.ศ.1885 และใน ค.ศ.1890 ได้มีการจัดตั้ง บริษัท รอยัลดัชท์คอมปานี (Royal 
Dutch Company) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิตและการกลั่นปิโตรเลียม ต่อมาบริษัทเชลล์ทราน
สปอร์ตแอนด์เทรดดิ้ง (Shell Transport and Trading Company) ได้ค้นพบปิโตรเลียมในเกาะ
บอร์เนียวตะวันออกจึงได้สร้างโรงกลั่นขึ้นใน ค.ศ.1984 ซึ่งใน ค.ศ.1902 ทั้งสองบริษัทคือ บริษัท 
รอยัลดัชท์คอมปานี และบริษัท เชลล์ทรานสปอร์ตแอนด์เทรดดิ้ง ได้ร่วมกันลงทุนและจัดตั้งกลุ่ม
บริษัท รอยัลดัชท์เชลล์ (Royal Dutch Shell) ขึ้น  (ต่อมา ค.ศ.2004 กลุ่มบริษัทได้เข้าสู่ตลาด
หลักทรัพย์ลอนดอนและตลาดหลักทรัพย์อัมสเตอร์ดัม และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท รอยัลดัชท์เชลล์ 
จ ากัด (มหาชน) – Royal Dutch Shell plc.) ปี ค.ศ.1910 บริษัท รอยัลดัชท์เชลล์ได้เข้าซื้อกิจการ
ของบริษัทเนธอร์แลนด์อีสต์อินดีส์ (Netherlands East Indies) และต่อมาก็มีการให้สัมปทานแก่
เอกชนรายอ่ืนอีก 18 บริษัทในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่บริเวณเกาะสุมาตราเหนือ เกาะสุมาตรา
ใต้ เกาะชวาตอนกลาง และเกาะชวาตะวันออก162 

ระบบการคลังปิโตรเลียมของประเทศอินโดนีเซียในยุคอาณานิคมเป็นระบบ
สัมปทาน โดยรัฐบาลอาณานิคมได้ออกกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่ฉบับหนึ่งเรียกว่า “อินดิชชี เมน
เวจ” (Indische Mijnwet) ซึ่งใช้กับการเหมืองแร่ทุกชนิด ซึ่งรวมถึงน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โดยมี
สาระส าคัญ163 คือ 

                                                           
161 Muchter Kusuma Atmadja, Mining Law (Bundung: Padjajaram University, 

1974) p. 2. 
162 Raymond Frech Mikesell, Petroleum Company Operation & Agreement 

in Developing Countries (Washington D.C.: Hopkins University Press, 1984), p. 59 
163 Ibid., p. 3. 



93 
 

1.  รัฐบาลทรงสิทธิในการให้สัมปทานแก่เอกชนในการส ารวจและการท า
เหมืองแร่หรือการผลิตน้ ามัน 

2.  ระยะเวลาในการให้สัมปทานต้องไม่เกิน 75 ปี 
3.  ผู้รับสัมปทานต้องจ่ายค่าเช่าแปลงสัมปทานแก่รัฐบาลอาณานิคมเพ่ือ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ และ 
4.  ให้ผลผลิตที่ได้จากแปลงสัมปทานตกเป็นของผู้รับสัมปทาน ผู้รับ

สัมปทานมีสิทธิที่จ าหน่ายหรือส่งออกซึ่งผลผลิตนั้น โดยมิต้องขอความยินยอมจากรัฐบาลอาณานิคม
เป็นการล่วงหน้า 

ต่อมามีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับดังกล่าวใน ค.ศ.1904 ซึ่งกฎหมาย
แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ค.ศ.1904 นั้น ก าหนดให้การให้สัมปทานต้องให้สิทธิแก่พลเมืองหรือผู้พ านัก
อาศัยที่มีสัญชาติเนเธอร์แลนด์เท่านั้น ซึ่งต้องเป็นบุคคลในบังคับของบริษัทเนเธอร์แลนด์อีสต์อินดีส์ 
หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเนเธอร์แลนด์หรือจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
เนเธอร์แลนด์อีสต์อินดีส์เท่านั้น กฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้จึงนับเป็นความพยายามในการจ ากัด
สิทธิเอกชนรายอื่นท่ียื่นขอรับสัมปทาน 

ค.ศ.1918 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายอีกครั้ง โดยกฎหมายฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ค.ศ.1918 อนุญาตให้เอกชนรายอ่ืนที่มิได้มีสัญชาติเนเธอร์แลนด์สามารถยื่นขอรับ
สัมปทานได้ แต่ลดระยะเวลาการให้สัมปทานเหลือ 40 ปี และผู้รับสัมปทานต้องจ่ายภาษีเงินได้ 
(Excise Duty) แก่รัฐบาลอาณานิคมร้อยละ 4 ของผลผลิตทรัพยากรน้ ามัน ภาษีร้อยละ 20 ของก าไร
ส่วนน้ ามันและภาษีร้อยละ 20 ของก าไรบริษัทเอกชน ตามมาตรา 5A ของกฎหมายว่าด้วยการเหมือง
แร่164  

จากข้อมูลปี ค.ศ.1924 รัฐบาลอาณานิคมได้ให้สัมปทานในการส ารวจและ
ผลิตน้ ามันแก่บริษัทเอกชนต่างประเทศจ านวน 119 ราย รัฐบาลอาณานิคมได้อาศัยโอกาสนี้ออก
กฎหมายฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 เพ่ือจัดเก็บผลประโยชน์แก่รัฐบาลอาณานิคมมากขึ้นโดยเพ่ิม
เงื่อนไขต่างๆ  กฎหมายฉบับดังกล่าวมีสาระส าคัญคือ ระยะเวลาในการถือครองสัมปทาน 40 ปี ให้
ผู้รับสัมปทานรับภาระหน้าที่ในการขุดเจาะแปลงสัมปทานและก าหนดให้ช าระค่าภาคหลวง (State 
Royalties) เป็นครั้งแรกและก าหนดให้มีส่วนแบ่งก าไรแบบอัตราก้าวหน้า ซึ่งต้องไม่น้อยไปกว่าร้อย
ละ 20 ของก าไรสุทธิ 

ในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่ 2 อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย อินโดนีเซียจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการบุกโจมตีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ

                                                           
164 Ooi Jin Bee, op. cit., p. 3. 
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จักรวรรดิญี่ปุ่น เพ่ือน าทรัพยากรน้ ามันบ ารุงกองทัพ กองทัพญี่ปุ่นได้ขับไล่รัฐบาลอาณานิคมและเข้า
ยึดครองอินโดนีเซีย ในระหว่างการยึดครองกองทัพญี่ปุ่นได้ยึดกิจการน้ ามัน แปลงสัมปทาน โรงกลั่น
และเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเวลากว่า 3 ปีจวบจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากนั้นจึงเป็น
จุดเริ่มต้นของระบบการคลังปิโตรเลียมรูปแบบใหม่ของอินโดนีเซียพร้อมกับการประกาศเอกราชจาก
เนเธอร์แลนด์ในเวลาต่อมา165 

2) หลังการประกาศเอกราช 
อินโดนีเซียประกาศเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.

1945 การประกาศเอกราชของประเทศอินโดนีเซียเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการแสวงประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งมวลของประเทศอิโดนีเซียไม่เฉพาะแต่ทรัพยากรปิโตรเลียมเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ด้วย อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าในขณะนั้นประเทศอินโดนีเซีย
ต้องการประกาศว่าประเทศอินโดนีเซียมีเอกราชอย่างแท้จริงและรัฐบาลมีอ านาจอธิปไตยที่สมบูรณ์ 
ซึ่งอ านาจอธิปไตยที่ว่านี้ยังหมายความรวมถึงอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติด้วย และต่อมา
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก คือรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1945 ซึ่งยังบังคับใช้ในปัจจุบัน  

โดยรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียบัญญัติในหมวด 14 ว่าด้วยประโยชน์สุขของ
สังคม มาตรา 33 ดังนี้ 

1. ให้จัดระบบเศรษฐกิจในแบบสหกรณ์ 
2. สายการผลิตที่มีความส าคัญต่อรัฐ และซึ่งกระทบกระเทือนต่อประชาชน

ส่วนใหญ่ ให้การนั้นอยู่ในความควบคุมดูแลของรัฐ 
3. แผ่นดินและผืนน้ า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในแผ่นดินและผืน

น้ า ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรัฐ และน ามาใช้เพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดของประชาชน 
มาตรา 33 (2) และ (3) ของรัฐธรรมนูญยืนยันว่ารัฐมีสิทธิในการควบคุม

สายการผลิตที่มีความส าคัญต่อรัฐและกระทบกระเทือนต่อประชาชนส่วนใหญ่ เมื่อรัฐมีหน้าที่ควบคุม
แผ่นดินและผืนน้ า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในแผ่นดินและผืนน้ า  รัฐจึงต้องใช้ทรัพยากร
เหล่านี้เพื่อพัฒนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ประกอบกับปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงไม่หมุนเวียนที่ถูกควบคุมโดยรัฐและมีบทบาทส าคัญ  ต่อ
ภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคภายในประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งที่มาของรายได้ของรัฐ จึงต้องใช้ให้

                                                           
165 Indonesian Petroleum Association, History of Oil & Gas in Indonesia, 

Retrieved June 10, 2557 from http://www.ipa.or.id/home.php?page_id=6&page_cate 
gory_id=3&event_category_id_send=0&report_category_id_send=0&news_category_id
_send=0 
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เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม ค.ศ.1960 และรัฐกฤษฎีกาที่
ออกตามกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับมาเป็นเวลา 40 กว่าปี จึงไม่เหมาะกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของรัฐบัญญัติฉบับนี้166 ในช่วงระหว่าง ค.ศ.1945-1960 ยังไม่มีการตรากฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบกิจการปิโตรเลียมขึ้นมาใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังอยู่ในขั้นตอนการร่างรัฐบัญญัติ
ฉบับที่ 44/1960 จึงต้องอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 33 เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
การให้สิทธิแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ167 หลักการพ้ืนฐานตามมาตรา 33 เป็นหลัก
กฎหมายระดับรัฐธรรมนูญที่ได้รับการยืนยันโดยค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียที่ 36/PUU-
X/2012  

ศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย มีค าวินิจฉัยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ เกี่ยวกับหน่วยงานระดับปฏิบัติการที่มีหน้าที่ควบคุม
กิจการต้นน้ าในกิจการปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ คือ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak Dan Gas Bumi หรือ หน่วยงาน BP Migas ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกก าหนดขึ้นตามรัฐบัญญัติ
ฉบับที่ 22/2001 มาตรา 1 (23) มาตรา 4 (3) และมาตรา 44 ตามค าร้องของผู้ร้องทั้ง 42 ราย ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ และบุคคลธรรมดา ค าวินิจฉัยดังกล่าวมีสาระส าคัญคือ  

ในคดีนี้  ศาลเห็นว่ามีประเด็นให้พิจารณาถึงประเด็นความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ 2 ประเด็น คือ อ านาจอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติตาม
รัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย มาตรา 33 และอ านาจและหน้าที่ของหน่วยงาน BP MIgas 

ประเด็นแรก อ านาจของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติ  
รัฐธรรมนูญ มาตรา 33 (3) บัญญัติว่า “แผ่นดินและผืนน้ า ตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในแผ่นดินและผืนน้ า ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรัฐ และน ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์สุขอันสูงสุดของประชาชน” ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยในคดีก่อนๆ วางหลักกฎหมายไว้ และศาลใน
คดีนี้ได้วินิจฉัยตามค าวินิจฉัยก่อนๆ  โดยตีความอ านาจของรัฐตามมาตรา 33 ในความหมายอย่าง
แคบว่ารัฐจะต้องมีอ านาจโดยสมบูรณ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ดังนั้น การที่ให้รัฐมีอ านาจเพียงการก ากับดูแลและให้ค าแนะน าแก่บริษัทที่เข้ามาแสวงประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติจึงไม่เพียงพอ แต่จะต้องให้รัฐมีอ านาจโดยตรงในการเข้าไปส ารวจและผลิตผ่าน
รัฐวิสาหกิจ (หากมีศักยภาพทางเทคโนโลยีที่เพียงพอ) และเข้าไปก าหนดนโยบาย 

                                                           
166 EI Source Book, op. cit. 
167 Mirza A. Karim and Karem Mills, Indonesian Legal Framework in the Oil, 

Gas, Energy and Mining Sectors; Including Dispute Resolution (Jakarta: Karim Syah 
Law Firm, 2003), p. 8. 
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ประเด็นที่สอง อ านาจและหน้าที่ของหน่วยงาน BP Migas  
จากค าวินิจฉัยในประเด็นแรก ในเรื่องอ านาจของรัฐเหนือทรัพยากรธรรม 

ชาติ ศาลเห็นว่าสถานะของบริษัท BP Migas ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผลดังนี้ 
เมื่อปรากฏว่ารัฐบัญญัติก าหนดอ านาจและหน้าที่ของหน่วยงาน BP Migas 

ให้มีอ านาจเพียงก ากับดูแลและให้ค าแนะน าเท่านั้น รัฐจึงไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงในการ
ควบคุมกิจการต้นน้ าในกิจการปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  และท าให้บริษัทเอกชนเป็นผู้รับหน้าที่
ดังกล่าวแทนรัฐ อันเป็นการขัดต่อหลักการของระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และท าให้รัฐสูญเสีย
อ านาจเหนือทรัพยากรธรรมชาติ 

การลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตโดยหน่วยงาน BP Migas มีผลเป็นการ
ผูกพันรัฐ ท าให้รัฐวางกฎระเบียบหรือมอบนโยบายที่เป็นการขัดต่อสัญญาที่ลงนามนั้นไม่ได้ ท าให้รัฐ
สูญเสียอ านาจอธิปไตย 

การคงสถานะของหน่วยงาน BP Migas อาจส่งผลเสียต่อระบบราชการและ
มีแนวโน้มที่จะเกิดความไร้ประสิทธิภาพและการทุจริตขึ้น 

ดังนั้น ศาลเห็นว่ารัฐต้องมีส่วนร่วมโดยตรงในการส ารวจและผลิตใน
ทรัพยากรธรรมชาติ รัฐจึงต้องกลับเข้าถืออ านาจในการควบคุมดูแลปิโตรเลียม และมอบอ านาจผลิต
ปิโตรเลียมแก่รัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจนั้นจะเป็นผู้แสดงเจตนาเข้าท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับ
เอกชนคู่สัญญา จุดมุ่งหมายของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้หน่วยงาน BP Migas ขัดรัฐธรรมนูญ ก็
เพ่ือสนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และลดการ
ก่อตั้งองค์กรของรัฐที่เกินความจ าเป็น  

หลังมีค าพิพากษาดังกล่าว ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุตโดโยโน ได้ออก
กฎประธานาธิบดี (Presidential Regulation) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2012 ประกาศว่าสัญญาที่
หน่วยงาน MP Migas ได้ท าข้ึนยังคงชอบด้วยกฎหมาย และให้โอนพนักงานของหน่วยงานดังกล่าวมา
ที่กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และกิจการที่มีอยู่ก่อนยังคงด าเนินการต่อไปตามปกติ
ภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ168 

ต่อมามีการตรากฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรปิโตรเลียมคือ รัฐบัญญัติ
ฉบับที่ 44/1960 ว่าด้วยน้ ามันและก๊าซ เป็นกฎหมายที่มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการ

                                                           
168 Francis Xavier S.C., Ng Sey Ming and Paul Ng, Indonesian Constitutional 

Court Declares BP Migas Unconstitutional, Retrieved September 7, 2014 from 
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=def47fca-3593-41dd-a805-
ebd4e605ca44 
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คลังปิโตรเลียมครั้งใหญ่ของประเทศอินโดนีเซีย เกิดขึ้นจากแนวคิดของนายเตอกู โมฮัมหมัด ฮัสซัน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดอาเจ๊ะ ที่เตือนให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมในการใช้กฎหมาย
อินดิชชี เมนเวจ ซึ่งเป็นกฎหมายปิโตรเลียมฉบับเก่าที่มีเนื้อหาขัดต่อหลักการในรัฐธรรมนูญ มาตรา 
45 แนวคิดของนายฮัสซันก่อให้เกิดกระแสชาตินิยมและต่อต้านชาวต่างชาติขึ้นในหมู่ประชาชน 
แนวคิดของฮัสซันได้รับการยอมรับจากสภาผู้แทนราษฎรแต่ร่างรัฐบัญญัติเองก็หยุดชะงักเป็น
เวลานาน จนกระทั่ง ค.ศ.1960 รัฐบัญญัติฉบับที่ 44/1960 จึงได้รับการประกาศใช้ ซึ่งในปีนั้นเองเป็น
ช่วงเวลาเดียวกันกับการเนรเทศพลเมืองชาวดัชท์อดีตเจ้าอาณานิคมเก่าและการเวนคืนกิจการ
ปิโตรเลียมของบริษัทเชลล์ 

รัฐบัญญัติฉบับที่ 44/1960 เริ่มน าการเปลี่ยนแปลงจากระบบการคลัง
ปิโตรเลียมของอินโดนีเซียจากระบบสัมปทานมาสู่ระบบแบ่งปันผลผลิต กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้เพิกถอนสัมปทานที่ออกโดยรัฐทั้งหมดและก าหนดในรัฐบาลมีอ านาจเด็ดขาดในการแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ก าหนดให้มีรัฐวิสาหกิจของรัฐมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาน้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติของประเทศ กฎหมายดังกล่าวอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 ที่วาง
หลักการว่ารัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติ169 ระบบการคลังปิโตรเลียมในช่วงนี้ยัง
ระบบสัมปทานแบบใหม่ (Modern Concessionary System) ต่อมาในปี 1966 จึงมีการเปลี่ยนมาใช้
ระบบแบ่งปันผลผลิต โดยกฎหมายฉบับนี้มีสาระส าคัญ  คือ 

1.  น้ ามันและก๊าซธรรมชาติที่พบภายในเขตแดนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็น
สมบัติของรัฐ และบริหารจัดการโดยรัฐ 

2.  การส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติให้เป็นหน้าที่ของรัฐและ
ด าเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ 

3.  รัฐมนตรีกระทรวงการเหมืองแร่อาจแต่งตั้งให้เอกชนเข้าร่วมเป็น
คู่สัญญากับรัฐวิสาหกิจนั้นได ้

4.  สัญญาว่าจ้างระหว่างรัฐวิสาหกิจกับเอกชนให้ตราเป็นกฎหมาย 
5.  อ านาจในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมไม่ครอบคลุมกรรมสิทธิ์บน

พ้ืนผิวของแปลงปิโตรเลียม 
6.  กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงใดหากทักซ้อนกับแปลงปิโตรเลียมของรัฐ ให้รัฐ

ชดเชยค่าเสียหายตามควร 

                                                           
169 สมบัติ พฤฒิพงศภัค, การน าระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing) มาใช้ใน

การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 60. 



98 
 

ในระยะแรกที่มีการประกาศใช้รัฐบัญญัติฉบับดังกล่าว กลุ่มบริษัทน้ ามัน
ใหญ่ 3 บริษัท หรือ the Big Three ซึ่งประกอบด้วยบริษัท Shell, Stanvac (ต่อมาคือ Exxon 
Mobil) และ Caltex ได้ต่อต้านรัฐบัญญัตินี้อย่างหนัก เพราะระบบสัมปทานดั้งเดิมได้สิ้นสุดลงพร้อม
กับการที่รัฐประกาศถึงอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังเพ่ิมส่วนแบ่งของรัฐถึงร้อยละ 
60 รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องให้กลุ่ม Big Three เข้ามาเป็นคู่สัญญากับรัฐ แต่การเจรจาล้มเหลว 
จนกระทั่งรัฐเสนอข้อสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับบริษัทน้ ามันของสหรัฐอเมริกา คือบริษัท Pan 
American Indonesia Oil ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท Standard Oil of Indiana ในปี ค.ศ.1962 
สัญญาแบ่งปันผลผลิตที่รัฐบาลเสนอนี้เป็นข้อสัญญาตามรัฐบัญญัติฉบับใหม่ทั้งสิ้น ซึ่งประกอบด้วย
ข้อก าหนดเกี่ยวกับเงินโบนัส โบนัสผลผลิต และการถือครองพ้ืนที่เป็นเวลา 30 ปี ในที่สุดเมื่อ
อินโดนีเซียเกิดการรัฐประหารขึ้น รัฐบาลได้ยื่นค าขาดแก่กลุ่มบริษัท Big Three ว่าให้เลือกระหว่าง
ยอมรับข้อตกลงหรือมิฉะนั้นก็ต้องสิ้นสุดสัมปทาน170 

3.1.1.2 การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม 
ในปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมของประเทศอินโดนีเซียยังคงมีการแก้ไข

ปรับปรุงตลอดมาในขณะนี้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันคือรัฐบัญญัติฉบับที่ 22/2001 ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน ค.ศ.2001 ว่าด้วยทรัพยากรปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติซึ่งยังคงมีหลักการส าคัญ
เช่นเดียวกับรัฐบัญญัติฉบับที่ 44/1960 แต่สิ่งที่รัฐบัญญัติฉบับใหม่เพ่ิมขึ้นมามีการเพ่ิมหลักการใน
ระดับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติไว้ในรัฐบัญญัติ อันเป็นการรองรับ
หลักการดังกล่าวด้วย  

รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดคุณสมบัติของนิติบุคคลที่จะเข้ามาด าเนินกิจการแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมไว้ว่าจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ  วิสาหกิจของ
รัฐบาลระดับภูมิภาค สหกรณ์หรือธุรกิจขนาดเล็ก หรือนิติบุคคลเอกชนเท่านั้น ซึ่งนิติบุคคลทั้งหลายนี้
สามารถประกอบกิจการต้นน้ าและกิจการปลายน้ าได้ แต่หากนิติบุคคลเหล่านี้เป็นนิติบุคคลต่างชาติ 
จะได้รับอนุญาตให้ด าเนินการเฉพาะกิจการต้นน้ าเท่านั้นซึ่งก็คือการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมนั่นเอง
ตามมาตรา 9  

ส าหรับระยะเวลาในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมนั้นนิติบุคคลมีเวลา
ในการส ารวจและผลิตเป็นเวลา 30 ปีโดยระยะเวลาของการส ารวจจะต้องไม่เกิน 6 ปีและสามารถ
ขยายได้ไม่เกิน 4 ปี ตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 14 ของรัฐบัญญัติ 

ในเรื่องระบบของการแสดงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมนั้นมาตรา 20 ของ
บัญญัติดังกล่าวก าหนดให้รัฐมีกรรมสิทธิ์ ในข้อมูลปิโตรเลียมซึ่งได้แก่ข้อมูลจากการส ารวจเบื้องต้น

                                                           
170 Mirza A. Karim and Karem Mills, op. cit., p. 10. 
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และข้อมูลจากการส ารวจและผลิตการที่ให้รัฐสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในข้อมูลปิโตรเลียม
ดังกล่าวเพ่ือที่เราจะสามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับในการวางแผนการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเปิดพื้นท่ีแปลงปิโตรเลียมในครั้งต่อไป 

แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือมาตรา 6 ที่ยังคงยืนยันถึงหลักการพ้ืนฐานของระบบสัญญา
แบ่งปันผลผลิตซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอินโดนิเซีย มาตรา 33 ซึ่งมาตรา 6 ก าหนดให้สัญญา
แบ่งปันผลิตจะต้องมีข้อก าหนดว่ารัฐทรงกรรมสิทธิ์ทรัพยากรธรรมชาติจนถึงจุดส่งมอบและมีอ านาจ
ในการควบคุมการด าเนินการของเอกชน และหากมีเงินลงทุนหรือความเสี่ยงให้เกิดขึ้นให้ตกเป็นภาระ
แก่เอกชนคู่สัญญา 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมคือ 
Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities Republic of Indonesia 
หรือ SKKMIGAS  

3.1.1.3 การจัดการผลประโยชน์ 
  การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศอินโดนีเซียได้รับการ
วางรากฐานอย่างมั่นคงในกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 44/1960 
ลักษณะของสัญญาแบ่งปันผลผลิตในช่วงแรกนับตั้งแต่การประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวการ
แบ่งปันผลผลิตระหว่างรัฐกับเอกชนมีการแบ่งสรรให้มีการหักใช้คืนต้นทุนในอัตราร้อยละ 40 ของ
รายได้สุทธิประจ าปี ส่วนแบ่งอีกร้อยละ 60 ที่เหลือจะถูกแบ่งออกเป็นอัตราส่วนร้อยละ 65 ตอน 35 
ระหว่างบริษัทน้ ามันแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียกับเอกชนคู่สัญญาบริษัทน้ ามันแห่งชาติมีหน้าที่ 
เสียภาษีท้ังหมดของเอกชนคู่สัญญารวมทั้งภาษีเงินได้ที่ต้องเสียแก่ประเทศด้วย ต่อมาในปี 1973 เป็น
ช่วงที่ราคาน้ ามันตลาดโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้สถาบันที่โดนีเซียเห็นว่าการแบ่งส่วนปิโตรเลียม
ควรจะต้องมีอัตราส่วนที่สูงขึ้นโดยก าหนดให้อัตราปิโตรเลียมส่วนก าไรที่จากเดิมก าหนดไว้ในอัตตา
ร้อยละ 65 ต่อ 35 นั้นเป็นอัตราก้าวหน้าด้วยหากมีพิธีการปรากฏว่าเอกชนมีก าไรมากขึ้นกว่าเดิมเป็น
พิเศษจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้แก่รัฐเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่งส่งผลต่อการก าหนดค่ าหักใช้คืน
ต้นทุนซึ่งจากเดิมอัตราร้อยละ 40 ไปเป็นร้อยละ 35 และให้มีการแบ่งส่วนก าไรระหว่างบริษัทแล้วมัน
แห่งชาติกับเอกชนเป็นขั้นบันได โดยอ้างอิงจากปริมาณปิโตรเลียมที่ผลิตได้ต่อวันกล่าวคือปริมาณ
ปิโตรเลียมที่ผลิตได้ไม่เกิน 50,000 บาเรลต่อวันให้มีอัตราส่วน 72.5 ต่อ 27.5 และปริมาณปิโตรเลียม
ระหว่าง 50,001 ต่อ 150,000 บาร์เรลต่อวันใช้อัตราส่วน 77.5 ต่อ 22.5 และปริมาณปิโตรเลียมส่วน
ที่เกิน 150,000 บาร์เรลต่อวันใช้อัตราส่วน 80 ต่อ 20  

นอกจากนี้หากปรากฏว่าเอกชนคู่สัญญาได้รับผลประโยชน์จากการแสวงประโยชน์
มากเป็นพิเศษ ก็ตอ้งจ่ายส่วนแบ่งให้แก่รัฐโดยขึ้นอยู่กับปริมาณส่วนก าไรที่ผลิตได้ต่อวันกล่าวคือตั้งแต่ 
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150,000 บาร์เรลแรกให้จ่ายส่วนแบ่งแก่รัฐในอัตราร้อยละ 85 ปริมาณน้ ามันตั้งแต่ 100,000 บาร์เรล
ขึ้นไปให้จ่ายมาตราร้อยละ 90 และส่วนที่เกิน 250,000 บาร์เรล ให้จ่ายในอัตราร้อยละ 95 

ในเวลาต่อมาเมื่อปรากฏว่าราคาน้ ามันลดลงประเทศอินโดนีเซียจะมีการเปลี่ยน
หลักเกณฑ์ใหม่โดยก าหนดให้ร้อยละ 20 ของปิโตรเลียมส่วนแรกที่ผลิตได้จะต้องแบ่งระหว่างบริษัท
น้ ามันแห่งชาติกับเอกชนคู่สัญญาก่อนการหักใช้ขึ้นปิโตรเลียมส่วนต้นทุน ข้อก าหนดนี้เป็นการประกัน
ส่วนแบ่งขั้นต่ าของบริษัทน้ ามันแห่งชาติจากผลผลิตส่วนเริ่มต้นในขณะที่ต้นทุนคงเท่ากันหรือเพ่ิมขึ้น
ในกระบวนการทั้งหมด 
 

3.1.2 ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรูปแบบของรัฐคือสหพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย 13 
มลรัฐและ 1  รัฐบาลกลางมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 329,847 ตารางกิโลเมตร ถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วนด้วย
ทะเลจีนใต้ ซึ่งประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเลเซียและคาบสมุทรบอเนียว ประเทศมาเลเซียมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศ
มาเลเซียจัดเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ไหล่ทวีปที่ใหญ่ที่สุดซึ่งล้อมรอบไปด้วยทะเลหลากหลายทะเล ทะเล
เหล่านี้ ไม่ เ พียงแต่มีความส าคัญในด้านการท่องเที่ ยวเท่านั้น  แต่ยั งมีความส าคัญในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 

การค้นพบทรัพยากร ธรรมชาติของมาเลเซียครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1910 โดยบริษัทเชลล์ 
ณ Canada Hill เมือง Miri การขุดเจาะเริ่มขึ้นเมื่อ 10 สิงหาคม 1910 และเริ่มผลิตปิโตรเลียม 83 
บารเ์รลต่อวัน ปัจจุบันนี้ประเทศมาเลเซียมีพ้ืนที่ปิโตรเลียมที่รอการส ารวจ 615,100 ตารางกิโลเมตร
โดยประมาณ ซึ่งทรัพยากรปิโตรเลียมนี่ก็มีทั้งทางบกและทางทะเล และทางทะเลก็แบ่งเป็นทะเลลึก
และทะเลที่ไม่ได้ลึกมาก การส ารวจปิโตรเลียมในทะเลลึกเริ่มขึ้นในปี ค.ศ.2002 และมีการการค้นพบ
ปิโตรเลียม 440,000,000 บาร์เรล ปัจจุบันนี้มีการให้ใบอนุญาตในการแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียม
กว่า 50 ฉบับซึ่งได้ลงนามตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 เป็นต้นมาเ ช่นเดียวกับจ านวนที่เพ่ิมข้ึนของบริษัทเอกชน
ที่เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการปิโตรเลียมด้วย 

ต่อไปผู้ศึกษาจะกล่าวถึง ความเป็นมาของการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมใน
ประเทศมาเลเซีย (3.1.2.1), การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม (3.1.2.2) และการจัดการ
ผลประโยชน์ (3.1.2.3) 
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3.1.2.1  ความเป็นมาของการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศ
มาเลเซีย 

  ประเทศมาเลเซียส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นครั้งแรกในรัฐซาราวักในช่วงต้นคริ
สตวรรษที่ 20 โดยพบแหล่งน้ ามันเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1909 และเริ่มผลิตปิโตรเลียมเป็นครั้งแรกใน
ปี ค.ศ.1910 ก่อน ค.ศ.1975 ขณะนั้นมาเลเซียยังเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ซึ่งบริษัทที่
ได้รับสัมปทานรายใหญ่ที่สุดคือ บริษัท เอสโซ่ และบริษัท เชลล์ 171 การประกอบกิจการแสวง
ประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมของสหพันธรัฐมาเลเซียใช้ระบบสัมปทานโดยยังไม่มีบทบัญญัติที่
ชัดเจนเกี่ยวกับระบบการคลังปิโตรเลียม  

จึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบกิจการปิโตรเลียม ค.ศ.1966 พร้อม
กับพระราชกฤษฎีกาปิ โตรเลียม ค.ศ.1968 จัดตั้ งระบบสัมปทานขึ้น เป็นครั้ งแรก และ มี
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.1967 ก าหนดให้มีการแบ่งปันผลผลิตระหว่างรัฐกับเอกชน
ในอัตราร้อยละ 50172 การให้สัมปทานปิโตรเลียมโดยรัฐบาลมลรัฐ และบริษัทเอกชนมีสิทธิส ารวจและ
ผลิตทรัพยากรธรรมชาติโดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ต่อมา
หลังจากการประกาศเอกราช ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนากิจการปิโตรเลียม 
(Petroleum Development Act 1974) พระราชบัญญัตินี้ถือว่าเป็นจุดชนวนให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียมภายในประเทศรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบริษัท
น้ ามันที่ด าเนินการภายในประเทศสาระส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือการโอนสิทธิความเป็น
เจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียมที่เคยเป็นของแต่ละมลรัฐมาเป็นของรัฐบาลสหพันธรัฐ  ไม่ว่าปิโตรเลียม
จะอยู่บนบกหรือในทะเลของประเทศมาเลเซีย และได้จัดตั้งบริษัท ปิโตรนาส เป็นผู้ดูแลทรัพยากร
ปิโตรเลียมทั้งปวงโดยผูกขาดสิทธิในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม กรรมสิทธิ์ การบริหารจัดการ การ
พัฒนาและผลผลิตปิโตรเลียมแต่เพียงผู้เดียว ระบบการคลังปิโตรเลียมของมาเลเซียอยู่ภาย ใต้ระบบ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต เอกชนจะเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดรวมถึงเงินลงทุนส าหรับการด าเนินงาน173  

3.1.2.2 การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม 
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการพัฒนาปิโตรเลียม ค.ศ.1974 คือ การโอนสิทธิ

ความเป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียมจากรัฐบาลมลรัฐมาสู่รัฐบาลสหพันธ์ และจัดตั้งบริษัทพลังงาน
แห่งชาติขึ้นมา คือ บริษัท ปิโตรนาส เนชันนาล เบอร์ฮาด หรือ ปิโตรนาส (Petronas) ซึ่งมีผู้ถือหุ้น

                                                           
171 สมบัติ พฤฒิพงศภัค, เรื่องเดิม, หน้า 26. 
172 เรื่องเดียวกัน, หน้า 86. 
173 Razmahwata bin Mohamad Razalli, “The Malaysian Oil and Gas Industry: 

An Overview,” JURUTERA 1 (January 2005): 8-12. 
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คนเดียวคือรัฐและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี พระราชบัญญัติดังกล่าวมีเพียง 10 มาตรา และไม่ได้
บัญญัติโดยตรงว่าระบบการคลังปิโตรเลียมของมาเลเซียเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต โดยระบุแต่เพียงว่า
กรรมสิทธิ์ สิทธิ อ านาจและเอกสิทธิ์ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแต่เพียงผู้เดียวผ่านบริษัท ปิโตร
นาส174  

เมื่อประเทศมาเลเซียท าการเปลี่ยนแปลงการแสวงประโยชน์จากทรัพยากร
ปิโตรเลียมจากระบบสัมปทานมาสู่ระบบแบ่งปันผลผลิตในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1974 ส่งผลให้สัญญา
สัมปทานปิโตรเลียมเดิมถูกยกเลิกทั้งหมดด้วยผลของพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
1975 เป็นต้นไป การเกิดข้ึนของปิโตรนาสมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการจ่ายเงิน
แต่ยังรัฐบาลกลางรัฐบาลของและต่างๆ ตามข้อตกลงที่ท าไว้ด้วย องค์กรนี้เป็นบริษัทน้ ามันแห่งชาติที่
มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีอิสระโดยสมบูรณ์ในการก าหนดรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขต่างๆ ของ
สัญญาแบ่งปันผลผลิตที่ท าขึ้นมาใหม่ร่วมทั้งมีหน้าที่ในการจัดท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตแทนสัญญา
สัมปทานเดิมที่อยู่ถูกยกเลิกไปแล้วด้วย บริษัทน้ ามันแห่งชาติของมาเลเซียสามารถท าการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาได้การตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระหว่างกับเอกชนคู่สัญญาโดยปราศจาก
การแทรกแซงอ านาจรัฐอ่ืนๆ หรืออ านาจของรัฐสภาท าให้บริษัทน้ ามันแห่งชาติของมาเลเซีย โดยไม่
ต้องเสนอข้อก าหนดที่ตกลงกันในชั้นสุดท้ายไปให้รัฐบาลเพื่อให้สัตยาบันหรือเพ่ืออนุมัติแต่อย่างใด  

รัฐบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาปิโตรเลียมของประเทศมาเลเซียได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยรัฐบัญญัติการพัฒนาปิโตรเลียม 1975 และรัฐบัญญัติการพัฒนาปิโตรเลียม 1977 โดยผลของการ
แก้ไขกฎหมายท าให้รัฐมนตรีมีอ านาจในการออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าว การปฏิรูปด้านพลังงานครั้งใหญ่ของประเทศมาเลเซียในปี 1975 นั้นส่งผลต่างๆ  
คือประเทศมาเลเซียมีบริษัทน้ ามันแห่งชาติเป็นของตนเองซึ่งสหพันธรัฐได้มอบสิทธิความเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียม อ านาจควบคุมและอ านาจในการพิจารณาคดีข้อพิพาทให้แก่บริษัท
น้ ามันแห่งชาติอันเป็นรัฐวิสาหกิจ และก าหนดให้การได้มาซึ่งสิทธิความเป็นเจ้าของในกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยากรปิโตรเลียมของรัฐต่างๆ ในสหพันธรัฐมาเลเซียให้ตกเป็นของบริษัทน้ ามันแห่งชาติซึ่งเป็นผู้
ทรงสิทธิ์ในการให้สิทธิ์แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแก่เอกชนแต่เพียงผู้เดียวส่งผลให้
สหพันธรัฐและรัฐต่างๆ จะต้องท าการยกเลิกพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับเดิมท่ีใช้บังคับอยู่ 

บริษัทน้ ามันแห่งชาติของมาเลเซียเข้าไปด าเนินกิจการในแปลงส ารวจที่มีศักยภาพ
ทางพาณิชย์เพ่ือท าการผลิตและท าการตลาดน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติรวมถึงการวางแผนการจัด
จ าหน่ายปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัทมันแห่งชาติของมาเลเซียเป็นมี
บทบาทในการควบคุมกิจการด้านพลังงานปิโตรเลียมตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า และรัฐบาล

                                                           
174 สมบัติ พฤฒิพงศภัค, เรื่องเดิม, หน้า 27. 
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กลางอนุญาตให้บริษัทน้ ามันของเอกชนในฐานะคู่สัญญาเพ่ือช่วยเหลือบริษัทน้ ามันแห่งชาติในการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและการน าระบบแบ่งปันผลผลิตของประเทศอินโดนีเซียมาใช้ ซึ่งบริษัท
น้ ามันของเอกชนยอมรับการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมด้วยระบบแบ่งปันผลผลิตแทนการช าระเงิน
ค่าชดเชย 

รูปแบบของสัญญาแบ่งปันผลผลิตของมาเลเซียที่ใช้อยู่ตั้งแต่ปี 1976 เป็นต้นมาถูก
จัดท าลักษณะของสัญญามาตรฐาน (Model Contract) ซึ่งประกาศใช้ในปี 1989 สัญญามาตรฐานนี้
มีข้อก าหนดเกี่ยวกับและการมีส่วนร่วมของคู่สัญญาฝ่ายบริษัทน้ ามันแห่งชาติผ่านการด าเนินการของ
บริษัทลูกของบริษัทมันแห่งชาติแห่งมาเลเซีย โดยได้ในการก าหนดอัตราส่วนของผลประโยชน์ในอัตรา
ร้อยละ 50 ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตมักจะก าหนดให้บริษัทเอกชนมีหน้าที่ในการเข้าร่วมท าสัญญาร่วม
ด าเนินการกับบริษัทน้ ามันแห่งชาติซึ่งสัญญานี้อัตราส่วนผลประโยชน์เป็นเรื่องของการเจรจาและจะ
ระบุรายละเอียดไว้ในสัญญา 

กรรมสิทธิ์ในทรัพยากร ปิโตรเลียมทั้งก่อนการผลิตและหลังการผลิตจะต้องตกเป็น
ของบริษัทนมันแห่งชาติจนถึงจุดส่งออกน้ ามันดิบหรือจุดการขายหรือจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติอยู่ที่จุด
แบ่งส่วนผลผลิตของคู่สัญญาหรือกระบวนการขายที่ส่งผ่านไปคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

กรรมสิทธิ์ในข้อมูลที่เป็นฉบับทั้งหมดทั้งที่เป็นข้อมูลดิบและข้อมูลที่มีการแปลผล
แล้วอันเป็นผลมาจากการด าเนินกิจการปิโตรเลียมและวัสดุอุปกรณ์ในการแสวงประโยชน์ที่คู่สัญญา
เอกชนได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมให้ตกเป็นของบริษัทมันแห่งชาติ
แต่หลังจากนั้นเอกชนคู่สัญญามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้วัสดุอุปกรณ์และข้อมูลในการด าเนิน
กิจกรรมปิโตรเลียมโดยไม่คิดมูลค่า ในระหว่างที่สัญญาแบ่งปันผลผลิตยังคงใช้บังคับอยู่บริษัทน้ ามัน
แห่งชาติมีสิทธิ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้แต่ตมเป็นการขัดขวางการด าเนินการส ารวจและผลิตของ
เอกชนคู่สัญญา 

ระบบการคลังปิโตรเลียมของประเทศมาเลเซีย บริษัทปิโตรนาสในฐานะบริษัทน้ ามัน
แห่งชาติ จะได้รับผลประโยชน์จากการจัดเก็บรายได้ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตดังนี้ 

1.  ค่าภาคหลวง ในอัตราร้อยละ 10 ของน้ ามันดิบที่ผลิตได้หรือก๊าซธรรมชาติที่ขาย
หรือจ าหน่าย 

2.  น้ ามันส่วนต้นทุน อัตราร้อยละ 50 ของน้ ามันดิบที่ผลิตได้หรือก๊าซธรรมชาติที่
ขายหรือจ าหน่าย 

3.  น้ ามันส่วนก าไร อัตราส่วน 50:50 หรือ 70:30 ของน้ ามันดิบที่ผลิตได้หรือก๊าซ
ธรรมชาติที่ขายหรือจ าหน่าย 

4.  ภาษีผลผลิตปิโตรเลียม อัตราร้อยละ 10 ของน้ ามันดิบที่ผลิตได้หรือก๊าซ
ธรรมชาติที่ขายหรือจ าหน่าย 
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5.  ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ร้อยละ 45 ของน้ ามันดิบที่ผลิตได้หรือก๊าซธรรมชาติที่ขาย
หรือจ าหน่าย 

ประเทศมาเลเซียมีสัญญาแบ่งปันผลผลิตจ านวน 100 สัญญาตั้งปีพ.ศ.2519 เป็นต้น
มาและเป็นที่น่าสังเกตว่าในพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้มีการก าหนดว่าให้ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต
โดยตรงท าให้ประเทศมาเลเซียสามารถใช้ระบบการคลังปิโตรเลียมอ่ืนๆ อาทิเช่นระบบรับจ้างบริการ
รับภาระความเสี่ยงกับแหล่งปิโตรเลียมเดิมท่ีหมดสัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้วแต่ยังมีปริมาณปิโตรเลียม
เหลืออยู่และแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กสัญญาในลักษณะนี้ร้านยังคงเป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียม
ที่ผลิตได้ทั้งหมดและเอกชนจะได้รับค่าจ้างตามคลิกตกลงไว้ในสัญญาซึ่งมีความสะดวกและคล่องตัวใน
การบริหารจัดการการที่สัญญาแบ่งปันผลผลิตได้ก าหนดไว้ว่าให้และเป็นเจ้าของอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการท าให้เรามีความสะดวกในการเข้าด าเนินการหลังสิ้นสุดสัญญา ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์
ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาปิโตรเลียมของมาเลเซีย175 

3.1.2.3 การจัดการผลประโยชน์ 
บริษัทน้ ามันแห่งชาติแห่งมาเลเซียจะได้รับค่าภาคหลวงน้ ามันเป็นส่วนแบ่งในอัตรา

ขั้นสูงร้อยละ 10 ของน้ ามันดิบที่ผลิตได้และเก็บรักษาไว้และค่าภาคหลวงก๊าซเป็นส่วนแบ่งก๊าซ
ธรรมชาติ ร้อยละ 10 ของก๊าซธรรมชาติที่ขายหรือจ าหน่ายทั้งนี้เพ่ือให้บริษัทน้ ามันแห่งชาติสามารถ
จ่ายเงินสดให้แก่รัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐต่างๆ ในสหพันธรัฐได้ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย  

ส่วนการจ ากัดการหักใช้คืนต้นทุนนั้นถือเป็นเครื่องมือทางการคลังของรัฐอย่างหนึ่ง
ซึ่งเอกชนคู่สัญญาสามารถหักได้ดังนี้คือหักใช้คืนน้ ามันส่วนต้นทุนในอัตราสูงสุดร้อยละ 50 ของน้ ามัน
ที่ผลิตได้และเก็บรักษาเอาไว้และหากใช้คืนก๊าซส่วนต้นทุนได้อัตราสูงสุด 60 ของก๊าซธรรมชาติที่ขาย
หรือจ าหน่าย อย่างไรก็ดีมีต้นทุนประเทศที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักใช้คืนต้นทุนได้หากไม่ได้รับ
อนุมัติจากบริษัทน้ ามันแห่งชาติค่าใช้จ่ายนั้นจะไม่สามารถใช้คืนได้เช่นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเช่า
วัสดุอุปกรณ์พืชพันธุ์และเครื่องจักรกลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทมันแห่งชาติเป็นต้นการหักใช้ขึ้น
ต้นทุนจะสามารถหักได้ทุกๆ  3 เดือนแต่ใน 3 เดือนแรกยังสามารถพักใช้ขึ้นต้นทุนไม่ได้และอาจทักได้
ในระยะเวลา 3 เดือนถัดไปการหักใช้ขึ้นต้นทุนที่เกี่ยวกับการด าเนินการด้านน้ ามันจะแยกออกเป็น
อิสระจากการหักใช้ขึ้นต้นทุนในการด าเนินการด้านก๊าซคือไม่สามารถอนุญาตให้หักใช้ขึ้นต้นทุนทั้ง
สองส่วนร่วมกัน และหลังจากที่หักค่าใช้คืนต้นทุนจนหมดเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของ
น้ ามันก าไรและก๊าซส่วนก าไรที่จะแบ่งระหว่างบริษัทน้ ามันแห่งชาติกับเอกชนคู่สัญญาด้วยน้ ามันส่วน
ก าไรจะมีส่วนแบ่งอยู่ในระดับอัตราส่วน 50 ต่อ 50 ถึง 70 ต่อ 30 ซึ่งบริษัทมันแห่งชาติจะได้ใน

                                                           
175 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้าน

พลังงาน (กรุงเทพฯ: ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557), หน้า 28. 
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อัตราส่วนที่มากกว่าและทันทีจะผลิตได้เกิน 50,000,000 บาร์เรลจะแบ่งอัตราส่วน 70 ต่อ 30 และ
ก๊าซส่วนก าไรจะแบ่งอัตราส่วน 50 ต่อ 50 แต่เมื่อขายหรือจ าหน่ายได้เกิน 60,000,000 คิวบิกเมตร
อัตราส่วนแบ่งจะเปลี่ยนเป็น 70 ต่อ 30 โดยบริษัทจะไม่แห่งชาติจะได้อัตราส่วนที่มากกว่า 

กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมก าหนดให้มีการเรียกเก็บภาษีน้ ามันดิบที่ผลิตได้และ
เก็บรักษาไว้ในอัตราร้อยละ 10 และเรียกเก็บจากก๊าซธรรมชาติจากจุดขายที่บริษัทมันให้ฉันได้รับไป
ในอัตราร้อยละ 10 เพ่ือวัตถุประสงค์ให้บริษัทแล้วมันแห่งชาติสามารถน าเงินภาษีเหล่านี้ไปให้แก่
รัฐบาลสหพันธ์และมลรัฐต่างๆ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของมาเลเซียรวมทั้งฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ประหยัดให้เสียอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 บนรายได้ที่บริษัท ได้จาก
การประกอบกิจการปิโตรเลียมการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมโดยอิง กับราคาประกาศปิโตรเลียมที่ต้อง
จ่ายค่าภาคหลวงน้ ามันดิบที่ส่งออกซ่ึงสามารถเครดิตภาษีได้เช่นเดียวกับอากรขาเข้าและออก ต่อมามี
การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมโดยให้เงินได้รวมจากผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมไม่ว่า
จะเป็นบริษัทนมันแห่งชาติเองหรือเอกชนก็ตามจะต้องผู้ค านวณบนฐานของราคาที่แท้จริงหรือราคา
ตลาดแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ซึ่งอากรขาเข้าและอากรขาออกจะน ามาเครดิตภาษีไม่ได้อีกต่อไป 
ภาษีผลิตปิโตรเลียมมีความแตกต่างกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียมคือภาษีผลผลิตปิโตรเลียมจัดเก็บในอัตรา
ร้อยละ 10 ในขณะที่ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บในอัตราร้อยละ 45 ซึ่งการเก็บภาษีทั้งสองประเทศมี
ความแตกต่างกันกล่าวคือภาษีผลผลิตปิโตรเลียมจัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของน้ ามันดิบที่ผลิตได้
หรือของก๊าซธรรมชาติที่ขายหรือจ าหน่ายในขณะที่ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บในอัตราร้อยละ 45 
ของรายได้รวมบนฐานราคาที่แท้จริงราคาตลาดของปิโตรเลียม 

 

3.2  ระบบรับจ้างบริการตามกฎหมายฟิลิปปินส์ 
 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทิศตะวันตกและทิศเหนือของฟิลิปปินส์ติดกับทะเลจีนใต้  ทิศ
ตะวันตกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก เมืองหลวงคือกรุงมะนิลา มีประชากรทั้งสิ้น 98,000,000 
คน การส ารวจปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นใน ค.ศ.1896 ที่หลุมขุดเจาะ Toledo-1 ที่เกาะ
เซบู โดยบริษัทสมิธแอนด์เบล แต่การส ารวจปิโตรเลียมเริ่มแพร่หลายตั้งแต่ ค.ศ.1950-1970 เป็นต้น
ไป ซึ่งขณะนั้นการส ารวจปิโตรเลียมอยู่ภายใต้รัฐบัญญัติที่ 387 หรือที่รู้จักกันคือรัฐบัญญัติว่าด้วย
ปิโตรเลียม ค.ศ.1949 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัมปทาน 

ในปัจจุบันเป็นการจัดการปิโตรเลียมภายใต้ระบบรับจ้างบริการซึ่งเริ่ มต้นขึ้นใน ค.ศ.1973 
ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่คือกฎหมายว่าด้วยการส ารวจและพัฒนาน้ ามัน ค.ศ.1972 กฎหมายฉบับนี้มี
ข้อก าหนดให้สัญญามีลักษณะที่ดึงดูดใจนักลงทุน และมีระบบการคลังปิโตรเลียมที่เปิดกว้างขึ้น 
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กฎหมายฉบับนี้สนับสนุนให้มีการส ารวจปิโตรเลียมทางทะเล โดยเฉพาะไหล่ทวีปปาลาวันเหนือซึ่งเป็น
หลุมปิโตรเลียมแรกท่ีถูกค้นพบ 

ส าหรับสถานการณ์ได้ปิโตรเลียมในปัจจุบันของฟิลิปปินส์นั้น มีการเปิดประมูลการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 4 ขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.2011 ด้วยการประมูลครั้งนี้ได้มีการเสนอ
พ้ืนที่หลุมขุดเจาะจ านวน 15 หลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่ร่วมกันมากกว่า 10,000,000 เอเคอร์ ซึ่งการให้เอกชน
เข้ามาร่วมด าเนินกิจการนั้นจะต้องกระท าผ่านการประมูลเท่านั้น  ซึ่งมีค่าเข้าร่วมประมูลขั้นต่ า 
100,000 เปโซ ส าหรับการผลิตปิโตรเลียมนั้นจากข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2011 น้ ามันที่ขึ้นมาจาก
หลุมแต่ละหลุมนั้นมียอดรวมกันทั้งสิ้น 63,208,020.12 บาร์เรล ผู้ผลิตปิโตรเลียม 4 ราย คือ Nido, 
Matinloc, North Matinloc และ Galoc ทั้ง 4 รายนี้ผลิตได้ร่วมกัน 18,823,407 บาร์เรล 
12,137,800 บาร์เรล 2,219,353 บาร์เรล และ 8,931,818 บาร์เรล ตามล าดับ ส าหรับ 3 แปลงแรก
นั้นอยู่ภายใต้การบริหารร่วมกับบริษัท Philodril จ ากัด ส่วนรายสุดท้าย คือ Galoc บริษัทนี้บริหาร
โดยบริษัท Galoc บริษัทส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้สัญญารับจ้างบริการฉบับที่ 14 
ซ่ึงหลุมผลิตตั้งอยู่ในทางตอนเหนือของหมู่เกาะปาลาวัน 

โดยสรุปคือฟิลิปปินส์มีปริมาณส ารองน้ ามัน ทั้งสิ้น 27,905,000,000 บาร์เรล และมีปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติส ารอง 53,870 พันล้านคิวบิกฟุต นอกจากนี้ยังมีแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมทั้งที่ถูก
ค้นพบและที่ยังไม่ถูกค้นพบ แบ่งเป็นน้ ามัน 1,812,000,000 บาร์เรล ก๊าซธรรมชาติ 10,349 พันล้าน
คิวบิกฟุต และคอนเดนเสต 164 ล้านบาร์เรล176 

ต่อไปผู้ศึกษาจะกล่าวถึง ความเป็นมาของการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมใน
ประเทศฟิลิปปินส์ (3.2.1) และการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม (3.2.2)  
 

3.2.1 ความเป็นมาของการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์ 
 ระบบการคลังปิโตรเลียมของประเทศฟิลิปปินส์ก่อนที่จะประกาศใช้ระบบรับจ้างบริการเช่น
ปัจจุบัน ระบบการคลังปิโตรเลียมแต่เดิมคือระบบสัมปทาน รัฐบัญญัติปิโตรเลียม ค.ศ.1949 (The 
Philippines Petroleum Act of 1949) บัญญัติรับรองหลักอ านาจอธิปไตยของรัฐเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยก าหนดให้ผลผลิตในทรัพยากรปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติให้ถือว่ารัฐเป็น
เจ้าของ การให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแก่เอกชนให้ท าในรูปแบบสัญญาสัมปทานและให้รัฐ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 12.5  

                                                           
176 Department of Energy, Petroleum Exploration History, Retrieved April 27, 

2015 from http://www.doe.gov.ph/fossil-fuels/oil-gas 

http://www.doe.gov.ph/fossil-fuels/oil-gas
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 ในระยะแรกนับแต่เริ่มมีการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในฟิลิปปินส์จนถึง ค.ศ.
1964 มีการให้สิทธิสัมปทานแก่เอกชนไปมากกว่า 250 แปลง แต่ปิโตรเลียมในแปลงสัมปทาน
ดังกล่าวยังไม่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์เท่าที่ควร ต่อมามีการตรากฎหมายฉบับใหม่ คือ รัฐบัญญัติว่า
ด้วยการส ารวจและพัฒนาน้ ามัน ค.ศ.1972 (Oil Exploration and Development Act of 1972) 
รัฐบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้เปลี่ยนแปลงการให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจากระบบสัมปทานเป็น
ระบบรับจ้างบริการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการคลังปิโตรเลียมครั้งส าคัญ โดยระบบรับจ้าง
บริการของฟิลิปปินส์นี้มีความเหมือนกับระบบแบ่งปันผลผลิตของประเทศอินโดนีเซียโดยส่วนใหญ่ แต่
แตกต่างในสาระส าคัญคือเรื่องคู่สัญญา ตัวอย่างเช่น การท าสัญญากับบริษัทเอกชน คู่สัญญาฝ่าย
เอกชนต้องเจรจากับกรมการพัฒนาพลังงาน (Bureau of Energy Development: BED) ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐในสังกัดของกระทรวงพลังงาน แต่จะไม่เจรจากับรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมหรือบริษัทน้ ามันแห่งชาติ ซึ่งในกรณีของประเทศฟิลิปปินส์ก็มีบริษัทน้ ามันแห่งชาติที่ส าคัญ
คือ บริษัทน้ ามันแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Philippines National Oil Company: PNOC) ซึ่งตั้งขึ้นในปี
ค.ศ.1973177 

 
3.2.2 การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม 

 สัญญารับจ้างบริการของฟิลิปปินส์มีหลักการพ้ืนฐานอย่างเดียวกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญารับจ้างบริการดังกล่าวได้รับการพัฒนาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตั้งแต่การ
ประกาศใช้รัฐบัญญัติว่าด้วยการส ารวจและพัฒนาน้ ามัน ค.ศ.1972 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้178 

1.  สัญญารับจ้างบริการ คือการจัดหาบริการที่มีความจ าเป็น เทคโนโลยี และความช่วยเหลือ
ทางการเงินในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งคู่สัญญาจะต้องเป็นผู้จัดหาให้  

2.  ตามรัฐบัญญัติฯก าหนดให้มีพ้ืนที่ด าเนินการส ารวจเป็นบริเวณ 750,000 แฮคเตอร์ กรณี
ส ารวจบนบก และ 1,000,000 แฮคเตอร์ กรณีส ารวจทางทะเล  

3.  ระยะเวลาในการส ารวจในระยะแรกเริ่มคือ 7 ปี และสามารถขยายได้ถึง 10 ปี  หาก
ค้นพบปิโตรเลียมให้มีระยะเวลาด าเนินการผลิตปิโตรเลียมอีก 25 ปี นับแต่ระยะเวลาเริ่มการส ารวจ 
แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ได้ขยายระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 25 ปี 

4.  การถือครองพ้ืนที่แปลงส ารวจและผลิตนั้น เมื่อครบ 5 ปีแรกของการด าเนินการ ให้คืน
พ้ืนที่ดังกล่าว ร้อยละ 25 และหากมีการขยายระยะเวลาให้ ต้องคืนพ้ืนที่อีกร้อยละ 25 เมื่อครบปีที่ 7 
ของการด าเนินการ จนกระท่ังขั้นตอนการผลิต 

                                                           
177 Raymond Frech Mikesell, op. cit., p. 88. 
178 Ibid., p. 88. 
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รัฐบัญญัติฉบับนี้ร่างขึ้นภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หมวด 12 มาตรา 2 บัญญัติว่า  

 
“แผ่นดินอันเป็นที่สาธารณะ แหล่งน้ า แร่ธาตุ  ถ่านหิน ทรัพยากร

ปิโตรเลียม และทรัพยากรอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน การประมง ป่าไม้หรือ
เหมืองแร่ สัตว์ป่า พันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  ให้ถือเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้จะต้องไม่ถูกโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด  เว้นแต่
กรณีที่ดินด้านเกษตรกรรมการส ารวจการพัฒนา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการก ากับดูแลโดยรัฐ รัฐ
จะต้องควบคุมกิจการเหล่านี้โดยตรงหรือด้วยการร่วมผลิตร่วมลงทุนหรือร่วม
แบ่งปันผลผลิตรวมกับประชาชนชาวฟิลิปปินส์ หรือการร่วมประกอบกิจการหรือ
การร่วมกลุ่มจะต้องมีสัดส่วนอย่างน้อย 60% ของหุ้นส่วนทั้งหมดซึ่งจะต้องเป็น
หุ้ นส่ วนโดยชาว ฟิลิปปินส์ เท่ านั้ น  ข้อตกลงในการแสวงประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติจะต้องมีระยะเวลาไม่เกินกว่ายีสิบห้าปี  และจะต่ออายุสัญญา
หรือข้อตกลงดังกล่าวได้ไม่เกินกว่าอีกยีสิบห้าปี และภายใต้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงนี้
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในกรณีเพ่ือการชลประทานการประมงหรือ
การอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอาจตกลงยกเว้นเป็น
อย่างอ่ืนได้ 

รัฐจะต้องปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของชาติที่อยู่ในหมู่เกาะในทะเล 
ทะเลอาณาเขต และเศรษฐกิจจ าเพาะและจะต้องสงวนรักษาไว้ซึ่งทรัพยากร
ดังกล่าวเพ่ือการใช้ประโยชน์และเพ่ือประโยชน์สุขต่อประชาชนชาวฟิลิปปินส์ 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐสภาอาจอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชาวฟิลิปปินส์ ในพ้ืนที่ขนาดเล็กเช่นการประมงในแม่น้ า
ทะเลสาบอ่าวหรือตามเกาะแก่งต่างๆ  

ประธานาธิบดีสามารถเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับบริษัทต่างชาติด้าน
เทคโนโลยีและด้านการเงิน ในการส ารวจพัฒนาหรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเช่นแร่ธาตุทรัพยากรปิโตรเลียมหรือทรัพยากรน้ ามันในพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ได้ หากข้อตกลงหรือสัญญานั้นเป็นไปเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติในข้อสัญญาเช่นว่านั้นรัฐจะต้องสนับสนุนให้มี
การพัฒนาและการใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย 
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เมื่อประธานาธิบดีได้เข้าท าสัญญาตามความในมาตรานี้ให้ประธานาธิบดี
รายงานต่อรัฐสภาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้”179 

 
นิติบุคคลมหาชนของฟิลิปปินส์ที่มีส่วนในการเข้ามาก ากับดูแลการแสวงประโยชน์ใน

ทรัพยากร ปิโตรเลียมได้แก่กระทรวงพลังงานของฟิลิปปินส์  การประกอบกิจการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในฟิลิปปินส์มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเพราะว่าตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการส ารวจและพัฒนา
ทรัพยากรปิโตรเลียม 1972 กระทรวงพลังงานเป็นคู่สัญญากับเอกชนผู้ลงทุนในสัญญารับจ้างบริการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม หากเอกชนคู่สัญญาไม่สามารถค้นพบน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติ เอกชนนั้น
จะไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปคืนจากรัฐหรือกระทรวงพลังงานได้เลย  แต่หากว่าเอกชน
ค้นพบน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติซึ่งในปัจจุบันบริเวณหมู่เกาะเซบูของประเทศฟิลิปปินส์มีแหล่ง
ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นจ านวนมาก จึงมีโอกาสสูงที่เอกชนจะสามารถค้นพบแหล่งปิโตรเลียมเพ่ือท า
การส ารวจและผลิตได้ 

หากเอกชนค้นพบทรัพยากรธรรมชาติและได้ท าการส ารวจและผลิตเอกชนจะมีสิทธิ์ในการหัก
ใช้คืนต้นทุนจากทรัพยากรปิโตรเลียมที่ได้ 

หลังจากนั้นจึงแบ่งรายได้ระหว่างรัฐกับเอกชนผู้ลงทุนในอัตราที่รัฐได้ส่วนแบ่ง 60% และผู้
ลงทุนและส่วนแบ่งในอัตรา 40%  

สัญญารับจ้างบริการมีระยะเวลาทั้งสิ้น 25 ปีและสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 25 ปี ซึ่ง
เป็นไปตามความในรัฐธรรมนูญหมวด 12 มาตรา 2  

หลังจากที่เอกชนท าการส ารวจเป็นเวลา 7 ปีหากเอกชนได้เ ริ่มท าการผลิตและพบว่า
ทรัพยากรปิโตรเลียมมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ นับแต่นั้นเอกชนจึงจะได้รับรายได้จากการประกอบ
กิจการ180 

สัญญารับจ้างบริการของประเทศฟิลิปปินส์ การด าเนินการต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีให้จัดหา
โดยคู่สัญญาเอกชนซึ่งการด าเนินการ และเทคโนโลยีของเอกชนนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
ตามสัญญา ในขณะที่การให้ค่าตอบแทนในรูปของผลตอบแทนให้รัฐเป็นผู้จัดหา และทรัพยากร
ปิโตรเลียมที่ผลิตขึ้นมาได้ให้ตกเป็นสิทธิ์แก่รัฐ หากปรากฏว่ารัฐบาลไม่สามารถให้ผลตอบแทนแก่

                                                           
179 Royal Gazette, Constitution of Republic of Philippines, Retrived January 

20, 2015 from http://www.gov.ph/constitutions/the-1987-constitution-of-the-republic-
of-the-philippines/the-1987-constitution-of-the-republic-of-the-philippines-article-xii 

180 Inquirer.net, Firm to start drilling for oil in Cebu,  Retrieved January 20, 
2015 from http://newsinfo.inquirer.net/262596/firm-to-start-drilling-for-oil-in-cebu 

http://newsinfo.inquirer.net/262596/firm-to-start-drilling-for-oil-in-cebu
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เอกชนในการด าเนินกิจการส ารวจทรัพยากรปิโตรเลียมหรือในกรณีที่รัฐประสงค์ที่จะชักชวนให้เอกชน
คู่สัญญาด าเนินการแสวงประโยชน์ส ารวจและผลิตทรัพยากร ปิโตรเลียมต่อไปนั้นในสัญญารับจ้าง
บริการจะต้องมีข้อก าหนดว่าให้น าทรัพยากรปิโตรเลียมที่ผลิตได้มาจ าหน่ายเพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ผลตอบแทนหรือเป็นค่าบริการท่ีเอกชนได้ด าเนินการไปรัฐจะเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนนี้ให้แก่เอกชนเพ่ือ
เป็นการตอบแทนที่เอกชนได้ท าการจัดหาบริการเทคโนโลยีและการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการ
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมเพ่ือรัฐ 

รัฐบาลฟิลิปปินส์มีเอกสิทธิ์ในการด าเนินกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมได้ด้วยตนเองซึ่งถือ
เป็นหน้าที่หลักของรัฐ โดยรัฐอาจเข้าไปส ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยตรงหรืออาจด าเนินกิจการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยทางอ้อมภายใต้สัญญารับจ้างบริการโดยการให้เอกชนเข้ามาท าการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมสัญญารับจ้างบริการครอบคลุมถึงพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง
ส ารองน้ ามันและก๊าซตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ค.ศ.1949 ทั้งทรัพยากรปิโตรเลียมบนบกและ
ทางทะเล การจ้างให้บริษัทเอกชนคู่สัญญามาด าเนินกิจการปิโตรเลียมนั้นจะต้องปรากฏว่าเอกชน
คู่สัญญามีความสามารถทางเทคโนโลยีและความสามารถทางการเงินที่เพียงพอที่จะท าการแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามท่ีระบุไว้ในสัญญารับจ้างบริการได้ 

ภาพที่ 3.1 แผนผังโครงสร้างการจัดการผลประโยชน์ของระบบรับจ้างบริการ181 

 
 

                                                           
181 Kirsten Bindemann, Production-Sharing Agreements: An Economic 

Analysis (Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 1999), p. 80. 
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3.3 ระบบสัมปทานตามกฎหมายไทย 
 

ในการประกอบกิจการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
หลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่กฎหมายระดับรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติจนถึงกฎหมายล าดับรอง 
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทยมาเลเซีย พ.ศ.2533 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาการก าหนดอ านาจ สิทธิ 
และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ.2536 พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2516 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2520) พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ประมวลรัษฎากรพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ.2469 และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  

กฎหมายดังกล่าวนี้มีความเกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
กฎหมายแต่ละฉบับมีนิติบุคคลมหาชนที่มีอ านาจในการก ากับดูแลคิดแตกต่างกันออกไป เช่น
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2535 มีคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติเป็นผู้ก ากับดูแลพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มีคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้ควบคุมดูแลพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.2542 มี
คณะกรรมการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นผู้ดูแลหรือพระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาด
แคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานเป็นผู้ดูแล เป็นต้น182 แต่
พระราชบัญญัติที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาคือ พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการบริหารจัดการพลังงานภายใต้ระบบการคลังปิโตรเลียมแบบสัมปทาน 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ผู้ศึกษาจะกล่าวถึง การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมของ
ประเทศไทยในอดีต (3.3.1), การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม (3.3.2) และรูปแบบการ
แสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศไทยภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 เป็นต้นมา (3.3.3)  

                                                           
182 Supasit Boonsanong et al., “Thailand’s Laws Governing the Natural Gas 

Business,” PTIT FOCUS (July 2011): 53-54. 
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3.3.1 การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศไทยในอดีต 
ประเทศไทยรู้จักการใช้น้ ามันดิบมาเป็นเวลานาน ตามพงศาวดารล้านนา ชาวเมืองฝางได้น า

น้ ามันดินมาจ่ายเป็นส่วยอากรแก่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และน ามารักษาโรคผิวหนัง จนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระก าแพงเพชรอัครโยธินทรง
ด าริว่ากิจการรถไฟที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงจะท าให้ป่าไม้หมดสิ้นไป จึงคิดหาเชื้อเพลิงอ่ืนมาทดแทน ปี 
พ.ศ.2464 พระองค์จึงทรงว่าจ้างนาย Wallace Lee นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันเข้ามาส ารวจ
ปิโตรเลียมในประเทศไทยที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกาฬสินธุ์ และปีต่อมาทรงว่าจ้ าง
ช่างเจาะชาวอิตาเลียนมาเจาะส ารวจที่แหล่งฝาง อ าเภอฝาง บริเวณบ่อหลวงแต่การเจาะไม่ประสบ
ความส าเร็จ ปี พ.ศ.2479-2487 กรมทางหลวงขุดเจาะส ารวจบริเวณแหล่งฝางเพ่ือน าทรายน้ ามันมา
ท าถนนแทนยางแอสฟัลต์ และพยายามที่จะผลิตน้ ามันจากหลุมนี้แต่ได้จ านวนเพียงเล็กน้อย ต่อมา
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กรมโลหะกิจหรือกรมทรัพยากรธรณีในปัจจุบัน ได้ด าเนินการส ารวจและขุด
เจาะปิโตรเลียมในแหล่งฝางและได้ด าเนินการผลิตตั้งแต่ พ.ศ.2498-2499 กรมพลังงานทหารจึงได้เข้า
รับโอนกิจการน้ ามันฝางด าเนินการต่อตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ.2504 รัฐบาลจึงได้เชิญชวน
เอกชนต่างประเทศมายื่นขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยบริษัท
ที่มายื่นขอสัมปทานบริษัทแรกคือ บริษัท Unocal183 

การค้นพบบ่อน้ ามันที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2464 จนถึง พ.ศ.
2496 การประกอบกิจการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นการ
ด าเนินการโดยรัฐ และตั้งแต่ พ.ศ.2496-2504 รัฐเริ่มให้สิทธิแก่เอกชนสัญชาติไทยภายใต้กฎหมาย
เหมืองแร่ และหลัง พ.ศ.2504 จึงเริ่มให้สิทธิแก่เอกชนต่างประเทศ184 
 

3.3.2 การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม 
สถานการณ์พลังงาน ปี พ.ศ.2556 จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยที่

ชะลอตัวลงส่งผลให้การใช้พลังงานของประเทศไทยลดต่ าลงตามไปด้วย จากรายงานสถานการณ์
พลังงานปี พ.ศ.2556 ซึ่งจัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผนพัฒนาพลังงาน กระทรวงพลังงาน มี
สถิติดังนี้185 

                                                           
183 กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, วิธีการเจาะส ารวจ, ค้นวันที่ 10 พฤษภาคม 

2557 จาก http://www.dmf.go.th/dmfweb/index.php?option=com_content&view= 
article&id=184&Itemid=11&lang=th 

184 สมบัติ พฤฒิพงศภัค, เรื่องเดิม, หน้า 8. 
185 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เรื่องเดิม, หน้า 11-12. 
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1. การใช้การผลิตและการน าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
ในปีพ.ศ.2556 มีจ านวนทั้งสิ้น 2 ล้านล้านบาร์เรล เทียบเท่ากับน้ ามันดิบต่อวันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2555 ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด 917,015 บาร์เรล เทียบเท่ากับ
น้ ามันดิบ มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2555 การใช้น้ ามันมีสัดส่วนรองลงมา 
727,559 บาร์เรล เทียบเท่ากับน้ ามันดิบ มีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2555 

2. มูลค่าการใช้พลังงานในปี  พ.ศ.2556 มีมูลค่าการใช้พลังงานน้ ามันส าเร็จรูปมูลค่า 
1,327,636 ล้านบาท และก๊าซธรรมชาติมูลค่า 121,147 ล้านบาท 

3. มูลค่าการน าเข้าพลังงานในปี พ.ศ.2556 มีมูลค่าการน าเข้าพลังงานน้ ามันดิบมูลค่า 
1,073,000 ล้านบาท ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว มูลค่า 146,944 ล้านบาท และน้ ามัน
ส าเร็จรูปมูลค่า 134,306 ล้านบาท 

4. มูลค่าการส่งออกพลังงานในปี พ.ศ.2556 มีมูลค่าการส่งออกน้ ามันส าเร็จรูปมูลค่าราคา 
322,621 ล้านบาท และน้ ามันดิบมูลค่า 30,927 ล้านบาท 

5. สถิติพลังงานแต่ละชนิด 
   1) การจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศรวมพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย -มาเลเซีย โดย

ปริมาณผลิตก๊าซธรรมชาติ 1.374 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และปริมาณผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
เหลว 88.7 ล้านบาร์เรล 

   2) ปริมาณส ารองปิโตรเลียม รวมก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเซท และน้ ามันดิบ ปริมาณ
ส ารองที่พิสูจน์ณสิ้นปีพ.ศ.2555 ซึ่งประเมินในปีพ.ศ.2556 ล ามูลค่า 2,007 ล้านบาร์เรล เทียบเท่า
น้ ามันดิบ 

   3) รายได้ของภาครัฐจากการจัดหาปิโตรเลียม 198,139 ล้านบาท  ประกอบด้วย
ค่าภาคหลวง 65,198 ล้านบาท ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 110,620 
ล้านบาทซึ่งกรมสรรพากรจัดเก็บ ส่วนแบ่งก าไรจากพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 19,077 ล้านบาท 
และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 3,244 ล้านบาททั้งนี้ได้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่นจ านวน 
5244 ล้านบาท 

   4) ปริมาณการน าเข้าน้ ามันดิบเฉลี่ย 0.78 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยมีราคาเฉลี่ยน้ ามันดิบ
น าเข้าอยู่ที่ระดับ 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 

การประกอบกิจการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในปัจจุบัน มีพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิแก่เอกชนรับสัมปทานปิโตรเลียม เอกสิทธิ์และ
สิทธิหน้าที่ของรัฐและเอกชนตลอดอายุของสัมปทาน จนถึงขั้นตอนการเพิกถอนสัมปทาน และ
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ก าหนดอัตราภาษีเงินได้ที่เอกชนต้องจ่ายเพ่ือเป็น
ประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐจากการประกอบกิจการแสวงประโยชน์ดังกล่าว 
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3.3.2.1 บทบัญญัติที่ไม่เก่ียวกับระบบภาษีและส่วนแบ่งของรัฐบาล 
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม ถือว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดส ารวจหรือผลิต

ปิโตรเลียมในที่ใด ไม่ว่าที่นั้นเป็นของตนเองหรือของบุคคลอ่ืน จะต้องได้รับสัมปทาน และการขอ
สัมปทานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีก าหนด
โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

1) การได้มาซึ่งสัมปทาน 
(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม และมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการส ารวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม ก าหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่ง
ติดตั้งและกลอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ก าหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน
และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ก าหนดค่าธรรมเนียม (ได้แก่ ค าขอสัมปทาน ค่าสงวนพ้ืนที่แต่
ละแห่ง ค่ารังวัด และค่าหลักเขตบนพ้ืนดิน) และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม 

คณะกรรมการปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงานเป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและให้ความเห็นชอบแก่อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในกิจการต่างๆ 
เกี่ยวกับสัมปทานปิโตรเลียม ท าความตกลง อนุญาต มีค าสั่ง หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
ก าหนด (มาตรา 15 และมาตรา 16) และมีอ านาจตามมาตรา 22 ได้แก่ การให้สัมปทาน การต่อ
ระยะเวลาส ารวจและผลิต การอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน การอนุมัติให้โอนข้อผูกพันระหว่าง
แปลงส ารวจ การอนุญาตให้ผู้รับสัมปทานรับบริษัทอ่ืนเข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียม การอนุญาต
ให้โอนสัมปทาน การเพิกถอนสัมปทาน การแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบว่ารัฐบาลจะเข้าใช้สิทธิ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งด้วยความเสี่ยงภัยแต่ฝ่ายเดียว การสั่งให้ผู้รับสัมปทาน
จัดหาปิโตรเลียมเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร การประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร การ
สั่งให้ผู้รับสัมปทานร่วมกันผลิตปิโตรเลียม การสั่งให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียม 
การอนุมัติให้ช าระค่าภาคหลวงเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ การลดหย่อนค่าภาคหลวงส าหรับ
ปิโตรเลียม และการก าหนดค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงส ารวจ ซึ่งการใช้อ านาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 นี้ รัฐมนตรีจะริเริ่มใช้ออกค าสั่งโดยล าพังไม่ได้ เว้นแต่ได้รับค าแนะน าของ
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คณะกรรมการปิโตรเลียมเสียก่อน และเฉพาะในการออกค าสั่งในเรื่องที่มีความส าคัญเช่น การให้
สัมปทาน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน 

คณะอนุกรรมการปิโตรเลียม ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือให้ท ากิจการ
หรือพิจารณาเรื่องใดๆ  อันอยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนเชิญบุคคลใดมาให้
ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน าหรือความเห็นได้ 

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีอ านาจขยายอายุสัมปทาน อนุมัติการ
ก าหนดพ้ืนที่ผลิต อนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่มผลิต มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าด าเนินการบ าบัดปัด
ป้องความโสโครกอันเนื่องจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทาน และให้
ความเห็นชอบแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าด าเนินการรื้อถอนแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทาน 
ทั้งนี้โดยการอนุมัติของคณะกรรมการปิโตรเลียม  

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานหลักของ
ภาครัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมด้วยอ้างอิงกฎหมายใน
การก ากับดูแลดังนี้186 

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 เป็นกฎหมายหลักที่ก าหนดการ
ให้สัมปทานในการส ารวจและการผลิตปิโตรเลียม 

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 เป็นกฎหมายก ากับกับ
การจัดเก็บและจัดสรรรายได้จากการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล 
พ.ศ.2530 

พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ.2533 เพ่ือจัดตั้งองค์กร
ร่วมไทย-มาเลเซียในการด าเนินส ารวจและผลิตในพ้ืนที่ทับซ้อนไทย-มาเลเซีย 

(2) คุณสมบัติของผู้ขอสัมปทาน 
ผู้ขอสัมปทานจะมีสิทธิยื่นค าขอสัมปทานได้ จะต้องมีคุณสมบัติคือ มี

สถานะเป็นบริษัทและมีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ เพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต 
ขาย และจ าหน่ายปิโตรเลียม หากปรากฏว่าผู้ขอสัมปทานเป็นบริษัทแต่ไม่มีมีทุน เครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอ จะต้องมีบริษัทอ่ืนซึ่งรัฐบาลเชื่อถือและมีลักษณะดังกล่าว 
และมีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการกับผู้ขอสัมปทาน รับรองที่จะให้ทุน เครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต ขาย และจ าหน่ายปิโตรเลียมได้ 

                                                           
186 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
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(3) การขอสัมปทาน 
การขอสัมปทานตามมาตรา 23 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอสัมปทาน
ปิโตรเลียม พ.ศ.2555 ซึ่งก าหนดให้ผู้ขอสัมปทานจะต้องยื่นแบบค าขอสัมปทานปิโตรเลียม แบบ ชธ/
ป1 พร้อมหลักฐานแสดงการเป็นบริษัท หลักฐานการเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทหรือผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทผู้ขอสัมปทาน หลักฐานแสดงว่ามีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต ขาย และจ าหน่ายปิโตรเลียม  และโครงการส ารวจ
ปิโตรเลียมพร้อมทั้งเหตุผลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนโดยสังเขป  

ในกรณีที่ผู้ขอสัมปทานมีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ
ผู้ เชี่ยวชาญไม่เพียงพอหรือครบถ้วน อาจขอให้บริษัทอ่ืนซึ่งรัฐบาลเชื่อถือ รับรองที่จะให้ทุน 
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญจนเพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต ขาย และจ าหน่าย
ปิโตรเลียมได้ โดยยื่นหลักฐานแสดงการรับรองที่จะให้ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการระหว่างบริษัทซึ่งรับรองกับผู้ขอ
สัมปทาน รวมทั้งหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 3 ของกฎกระทรวง (ยกเว้นโครงการส ารวจปิโตรเลียม) ของ
บริษัทซึ่งรับรองด้วย  

นอกจากการยื่นหลักฐานแล้ว ผู้ขอสัมปทานจะต้องเสนอข้อผูกพันใน
ด้านปริมาณเงินและปริมาณงานส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแต่ละแปลง และมีสิทธิ
เลือกจะให้เสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐนอกเหนือไปจากเงื่อนไขท่ีทางราชการได้ก าหนดก็ได้ 

ผู้ขอสัมปทานต้องยื่นหลักฐานทั้งหมดต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อม
กับช าระค่าธรรมเนียมค าขอสัมปทานฉบับละ 50,000 บาท 

การให้สัมปทานปิโตรเลียมเป็นการให้สิทธิ์แก่เอกชนเพ่ือด าเนินการ
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมภายใต้หลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 
และกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียมก าหนดซึ่งเป็นไปตามข้ันตอนดังนี้187 

1. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากส านักหรือกอง
ต่างๆ เป็นคณะท างานเพ่ือจัดท าประกาศกระทรวงพลังงานเชิญชวนให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ซึ่ง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยา (ค่า K) และค่าลดหย่อยพิเศษของการ
ส ารวจ (ค่า SR) ใหม่ จะต้องแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าวน าเสนอคณะกรรมการ
ปิโตรเลียม ปลัดกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา

                                                           
187 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 (นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), หน้า 14-8 - 14-10. 
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อนุมัติโดยล าดับ และมีคณะท างานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าประกาศเชิญชวน ได้แก่คณะท างาน
ประเมินศักย์ปิโตรเลียม ก าหนดเขตแปลงส ารวจ จัดท าชุดข้อมูลและเอกสารประชาสัมพันธ์ จัดท า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับการยื่นขอสัมปทานในประกาศเชิญชวน และจัดท าหลักเกณฑ์การ
พิจารณาให้สัมปทาน  

2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดท าประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่แปลงส ารวจที่
จะเปิดให้ยื่นขอสัมปทานโดยให้ส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

3. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบการก าหนดค่าคงที่แสดงสภาพทาง 
ธรณีวิทยา (ค่า K) และค่าลดหย่อนพิเศษ (ค่า SR) ของแปลงส ารวจ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ด าเนินการจัดท าประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ประกอบด้วย ประกาศกระทรวง
พลังงานเพ่ือเชิญชวนให้บริษัทยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทยซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับเขตพ้ืนที่และแผนที่แปลงส ารวจที่เปิดให้ยื่นขอสัมปทานพร้อมทั้งค่าคงที่แสดงสภาพทาง
ธรณีวิทยา และค่าลดหย่อนพิเศษของแปลงส ารวจแต่ละแปลง และเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอ
สัมปทานปิโตรเลียมซึ่งก าหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 24 คือผู้ขอรับสัมปทานปิโตรเลียม
จะต้องเป็นบริษัทมีทุน อุปกรณ์ เครื่องจักร ผู้ เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะส ารวจผลิตและจ าหน่าย
ปิโตรเลียมโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอสัมปทาน ชื่อเสียง
ประสบการณ์ ความมั่นคงทางการเงิน และข้อเสนอการมีหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร และการ
พิจารณาคัดเลือกผู้รับสัมปทานจะให้คะแนนโดยเปรียบเทียบแต่ละค าขอในเรื่องของโครงการส ารวจ 
ข้อผูกพันด้านปริมาณงาน ปริมาณเงิน และผลประโยชน์พิเศษที่เสนอให้แก่รัฐ ประกอบกับมีการ
ก าหนดข้อสงวนสิทธิ์อื่นๆ ด้วย  

4. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะท าประกาศเชิญชวนน าเสนอรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงพลังงานลงนามในประกาศ เมื่อรัฐมนตรีลงนามในประกาศ เจ้าหน้าที่จะด าเนินการ
จัดเตรียมชุดข้อมูลการออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสัมปทานพร้อมหนังสือน าส่งจากกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทยและ
บริษัทน้ ามันทั่วโลก สถานทูตไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย และบริษัทที่
ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรซึ่งนี้ลูกค้าเป็นบริษัทน้ ามัน เป็นต้น  

5. บริษัทปิโตรเลียมที่ประสงค์จะยื่นขอสัมปทานต้องยื่นค าขอสัมปทาน
พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงและประกาศเชิญชวน และ
ต้องยื่นค าขอภายในเวลาที่ประกาศก าหนด 

6. คณะกรรมการรับค าขอสัมปทาน รับเอกสารค าขอสัมปทานของ
บริษัทผู้ยื่นค าขอแล้วน าเอกสารค าขอเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอสัมปทานปิโตรเลียม 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอจะมอบหมายให้คณะท างานพิจารณาค าขอสัมปทานปิโตรเลียม 
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ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอสัมปทานปิโตรเลียมและเปรียบเทียบข้อเสนอ
ของโครงการส ารวจ ข้อผูกพันด้านปริมาณงาน ปริมาณเงิน และผลประโยชน์พิเศษของผู้ยื่นขอ
สัมปทานแต่ละรายและสรุปการพิจารณาค าขอ น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอ  

7. คณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอ พิจารณารายงานการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอและรายงานการพิจารณาค าขอสัมปทานด้านโครงการส ารวจ ข้อผูกพันด้าน
ปริมาณงาน ปริมาณเงิน และผลประโยชน์พิเศษของบริษัทผู้ยื่นค าขอ เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค าขอเห็นชอบให้สัมปทานปิโตรเลียมแก่บริษัทที่สมควรได้รับสัมปทานแล้ว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
จัดท าร่างสัมปทานปิโตรเลียมเสนอคณะกรรมาธิการพิจารณาข้อกฎหมายและร่างสัมปทานปิโตรเลียม 
เพ่ือพิจารณาและน าผลการพิจารณาให้สัมปทานปิโตรเลียมของคณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอและ
ร่างสัมปทานปิโตรเลียม เพ่ือรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายและร่าง
สัมปทานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายและร่างสัมปทาน  เสนอ
คณะกรรมการปิโตรเลียม ปลัดกระทรวงพลั งงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามล าดับ หากคณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณาไม่เห็นชอบให้
สัมปทานจะต้องด าเนินการส่งเรื่องดังกล่าวไปที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

8. เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติท าหนังสือแจ้งมติ
คณะรัฐมนตรีให้บริษัทที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมทราบ ประสานงานและด าเนินการ
เกี่ยวกับการออกสัมปทานปิโตรเลียมรวมทั้งก าหนดวันลงนามในสัมปทานปิโตรเลียมระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะผู้ให้สัมปทานและผู้แทนบริษัทในฐานะผู้รับสัมปทาน
ปิโตรเลียม  

9. การจัดท าสัมปทานปิโตรเลียมให้แก่บริษัทผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียม
จะมีข้อก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ก าหนดโดยรัฐตามแบบในกฎกระทรวง พ.ศ.2555  

10. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดพิธีลงนามและมอบสัมปทานปิโตรเลียม
ให้แก่ผู้กับสัมปทานโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้มอบ 

(4) แบบสัมปทาน 
แบบสัมปทาน กฎกระทรวงก าหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ.2555 

โดยก าหนดแบบของสัมปทานปิโตรเลียมไว้ 3 กรณี คือ 
กรณีการให้สัมปทานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา 22 ให้ใช้

แบบ ชธ/ป2 
กรณกีารให้สัมปทานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพ่ิมเติมที่ท าขึ้นภายหลัง

วันให้สัมปทาน ให้ใช้แบบ ชธ/ป3/1 
 2) ขนาดสูงสุดของพ้ืนที่สัมปทานหรือพ้ืนที่สัญญา 
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 การให้สัมปทานแก่เอกชน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะผู้ก ากับดูแล มี
อ านาจในการก าหนดเขตพ้ืนที่แปลงส ารวจโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เขตพ้ืนที่แปลงส ารวจ
แบ่งออกเป็น เขตพ้ืนที่แปลงส ารวจในทะเลและที่มิใช่อยู่ในทะเล 

 เขตพ้ืนที่แปลงส ารวจที่มิใช่อยู่ในทะเล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสามารถ
ก าหนดพ้ืนที่ได้ไม่เกินแปลงละ 4,000 ตารางกิโลเมตร ส่วนเขตพ้ืนที่แปลงส ารวจในทะเล ให้ก าหนด
พ้ืนที่ได้ 4,000 ตารางกิโลเมตรเช่นกัน แต่ต้องรวมพ้ืนที่เกาะที่อยู่ในเขตแปลงส ารวจนั้นด้วย 

3) ระยะเวลาเกี่ยวกับการส ารวจและการผลิต 
ระยะเวลาในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะเวลาส ารวจ และระยะเวลาผลิต รวมระยะเวลา 26 ปี ระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมออกเป็นสาม
ช่วง ดังต่อไปนี้ 

1.  ช่วงที่หนึ่ง ได้แก่ระยะเวลาสามปีแรกแห่งระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม 
ในกรณีที่ระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมไม่ถึงสามปี ได้แก่ระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมในสัมปทาน 

2.  ช่วงที่สอง ได้แก่ระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมที่เหลือจากช่วงข้อผูกพัน
ช่วงที่หนึ่ง 

3.  ช่วงที่สาม ถ้ามีการต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม ได้แก่ระยะเวลา
ส ารวจปิโตรเลียมที่ได้รับการต่อนั้น 

ในกรณีทีม่ีการขยายอายุสัมปทานตามมาตรา 27 ในช่วงข้อผูกพันช่วงใดให้
ขยายช่วงข้อผูกพันช่วงนั้นออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ขยายอายุสัมปทานนั้น 

ในช่วงข้อผูกพันช่วงใดจะแบ่งการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นโดยก าหนดเป็น
ระยะเวลาไว้ในสัมปทานก็ได้ และในกรณีนี้ ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 

ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานให้มีก าหนดไม่เกินยี่สิบปีนับแต่วัน
ถัดจากวันสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม แม้จะมีการผลิตปิโตรเลียมในระหว่างระยะเวลาส ารวจ
ปิโตรเลียมด้วยก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ให้ผู้รับ
สัมปทานยื่นค าขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน 

การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กระท าได้เมื่อผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติ
ตามสัมปทานทุกประการและได้ตกลงในเรื่องข้อก าหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ทั่วไปใน
ขณะนั้นก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้
กระท าได้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสิบปี 
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4) การเพิกถอนสัมปทาน 
รัฐมนตรีมีอ านาจเพิกถอนสัมปทาน เมื่อผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติหรือกระท า

การฝ่าฝืนกรณีดังต่อไปนี้  
1.  ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งในด้านปริมาณเงิน และปริมาณงานส าหรับ

ส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมตามท่ีก าหนดในสัมปทาน  
2.  ไม่วางหลักประกันหรือวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุ

อ่ืนใดไม่ครบจ านวน 
3.  ไม่ช าระค่าภาคหลวง หรือผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 
4.  ไม่ช าระภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
5.  ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี 
6.  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัมปทานว่าเป็นเหตุเพิก

ถอนสัมปทานได้  
3.3.2.2 บทบัญญัติที่เก่ียวกับระบบภาษีและส่วนแบ่งของรัฐบาล 

1) ค่าภาคหลวง 
ค่าภาคหลวง เป็นค่าสิทธิ์ตามกฎหมายปิโตรเลียม หมายถึงค่าสิทธิที่บริษัท

ผู้รับสัมปทานต้องจ่ายให้แก่รัฐบาลไทยเพ่ือเป็นการตอบแทนในการที่รัฐบาลไทยได้ให้สัมปทานแก่ตน 
ซึ่งค่าภาคหลวงจะจ่ายเมื่อผู้รับสัมปทานและมีการขายและจ าหน่ายปิโตรเลียมตามจ านวนและอัตราที่
ก าหนดไว้ในหมวดที่ว่าด้วยค่าภาคหลวง  ค่าภาคหลวงถือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน โดยก าหนดอัตรา
ค่าภาคหลวงจะขึ้นอยู่กับราคาทรัพยากรธรรมชาติ หรือราคาโลหะแร่ ค่าภาคหลวงที่จะต้องช าระ
อาจจะค านวณจากสภาพหรือปริมาณของสารประกอบในแร่ก็ได้ ส าหรับกฎหมายไทย ผู้รับสัมปทาน
ต้องเสียค่าภาคหลวงเป็นรายเดือนส าหรับปิโตรเลียมผลิตได้จากแปลงส ารวจแต่ละแปลงซึ่งการเสีย
ค่าภาคหลวงนั้นแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือการเสียเป็นตัวเงินและการเสียเป็นปิโตรเลียม ส าหรับการเสีย
ค่าภาคหลวงเป็นตัวเงินนั้นมีอัตราตามที่ก าหนดไว้ในท้ายพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 โดย
แปรผันตามมูลค่าของปิโตรเลียมที่ขายหรือจ าหน่ายในรอบเดือน ปริมาณปิโตรเลียมที่ขายหรือ
จ าหน่ายในรอบเดือนหมายถึงปริมาณปิโตรเลียมทั้งหมดทุกชนิดที่ผู้รับสัมปทานขายจ าหน่ายในเดือน
นั้น แต่ในกรณีที่ปิโตรเลียมนั้นเป็นก๊าซธรรมชาติให้ค านวณตามจ านวนปริมาณความร้อนของก๊าซ
ธรรมชาติโดยให้ถือว่าปริมาณความร้อนของก๊าซธรรมชาติจ านวน 10,000,000 บีทียู เทียบเท่ากับ
ปริมาณปิโตรเลียม 1 บาร์เรล ส่วนกรณีที่ต้องเสียค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้ค านวณตามปริมาณ
ปิโตรเลียมโดยให้เสียเป็นปริมาณปิโตรเลียมที่ค านวนเป็นมูลค่าได้ เท่ากับจ านวนค่าภาคหลวงที่ผู้เสีย
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เป็นตัวเงินตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติโดยให้ค านวณปิโตรเลียมที่เสียไปค่าภาคหลวงว่าเป็น
ปิโตรเลียมที่ขายจ าหน่ายด้วย188 

 ส าหรับประโยชน์ที่รัฐจะได้รับจากค่าภาคหลวงนั้น นอกจากค่าภาคหลวง
จะมีส่วนในการช่วยบ ารุงฐานะทางการคลังของประเทศผ่านงบประมาณต่างๆ แล้ว ค่าภาคหลวงยังมี
บทบาทในฐานะหนึ่ง คือการช่วยบ ารุงท้องถิ่น รัฐมีหน้าที่ในการจัดสรรค่าภาคหลวงจากแหล่งผลิตบน
บกและแหล่งผลิตทะเลที่อยู่ภายในเส้นฐานตรงและน่านน้ าภายในให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 สิงหาคม 2544) 
โดยในปี พ.ศ.2556 ก็ได้จัดสรรค่าภาคหลวงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมเป็นเงิน 5,354 ล้าน
บาท โดยมีเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี้คือ จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียมร้อย
ละ 20 จ านวน 93 แห่ง จดัสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลทั่วประเทศและเทศบาลต่างๆ ร้อยละ 20 
จ านวน 7,776 แห่ง และจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละ 20 จ านวน 10 แห่ง ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจ านวน 10 แห่งนี้ ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
สงขลา และจังหวัดกาญจนบุรี189 ส่วนที่เหลือร้อยละ 40 น าส่งกระทรวงการคลัง 
 2) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมคือรายได้อย่างหนึ่งของรัฐที่จัดเก็บโดยกรมสรรพากร 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมได้แก่ บริษัทจ ากัดหรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจ ากัด
ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและได้รับสัมปทานปิโตรเลียมหรือมีส่วนได้เสีย
ร่วมกันในการรับสัมปทานหรือ เป็นบริษัทจ ากัดหรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจ ากัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศส่งออกซึ่งน้ ามันดิบจากบริษัทที่ได้รับสัมปทานปิโตรเลียม
ในกรณีแรก และเป็นผู้ผลิตเพ่ือส่งออกน้ ามันดิบนั้นออกนอกราชอาณาจักร 

 กรมสรรพากรจะจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิจากผลประกอบการกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานเพ่ือจัดเก็บให้ได้ระยะเวลา 5 เดือนนับ
แต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ การจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจากผู้ประกอบการเป็นการ
จัดเก็บตามกฎหมายพิเศษ จึงได้รับยกเว้นภาษีบางประเภทเพ่ือไม่ให้เป็นการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 12 และมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 คือกรณี
บริษัทผู้ได้รับสัมปทานหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในสัมปทานเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจะ

                                                           
188 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14-7. 
189 กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, รายงานประจ าปี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปี 

2556 (กรุงเทพฯ: กระทรวงพลังงาน, 2557), หน้า 100. 
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ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะภาษีอากรที่ได้เก็บจะก าไรสุทธิหรือเก็บจากเงินได้อ่ืน
อันต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และบริษัทที่ซื้อน้ ามันดิบจาก
บริษัทที่เป็นผู้รับสัมปทานหรือมีส่วนได้เสียในการร่วมกันในสัมปทาน บริษัทดังกล่าวได้ผลิตและ
ส่งออกน้ ามันดิบออกนอกราชอาณาจักร จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะภาษีอากรจากเงิน
ปันผลก าไรที่จ่ายจากก าไรสุทธิที่หรือจ่ายจากเงินได้ นอกจากนี้ในส่วนของผู้รับสัมปทานนั้นมาตรา 71 
ของกฎหมายว่าด้วยภาษีได้ปิโตรเลียมได้ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์ด้วย190 
 3) ผลประโยชน์พิเศษ  

 เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเป็นผลประโยชน์ของรัฐที่จัดเก็บเพ่ิมเติมจะ
ค่าภาคหลวงโดยจัดเก็บภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจากผู้รับสัมปทาน
ในระบบไทยแลนด์ 3 ที่มีผลก าไรเกิดขึ้นจากการผลิตปิโตรเลียมในรอบปีที่ผ่านมามากเกินกว่าที่ควร
จะได้รับตามปกติหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการลงทุนหมดแล้วตามข้อก าหนดในหมวด 7 ทวิ  ของ
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2532 เพื่อให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมเติมในกรณีที่ราคาปิโตรเลียมสูงขึ้นหรือพบแหล่งปิโตรเลียม
ที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์สูงมากอย่างไรก็ตามข้อก าหนดนี้ไม่สามารถบังคับใช้ย้อนหลังกับผู้รับ
สัมปทานในระบบไทยแลนด์ 1 ได ้

 ผู้รับสัมปทานที่ต้องเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑ์ใน
หมวด 7 ทวิ ให้ค านวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษโดยก าหนดค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของ
แปลงส ารวจละค่าลดหย่อนพิเศษส าหรับแปลงส ารวจแต่ละแปลง ในการค านวณรายได้ปิโตรเลียมใน
รอบปีของผู้รับสัมปทานในแปลงส ารวจให้ปรับมูลค่าของรายได้ปิโตรเลียมด้วยค่าเงินเฟ้อและค่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงที่ใช้
บังคับอยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี191 

 
3.3.3 รูปแบบการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศไทยหลังการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 เป็นต้นมา 
 การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศไทยภายใต้ระบบสัมปทานตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ที่ใช้ในปัจจุบัน รัฐจัดเก็บผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมของเอกชนในรูปของค่าภาคหลวงและภาษีเงิ นได้ปิโตรเลียมเป็นหลักนับตั้งแต่การ

                                                           
190 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เรื่องเดิม, หน้า 14-8. 
191 กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, รายงานประจ าปี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปี 

2556, หน้า 101. 



123 
 

ประกาศใช้พระราชบังคับปิโตรเลียม ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ สัมปทานกลุ่มที่ 1, สัมปทานกลุ่มที่ 2 
และสัมปทานกลุ่มที ่3 

3.3.3.1 สัมปทานกลุ่มที่ 1 (Thailand 1) 
เมื่อปีพ.ศ.2511 รัฐบาลได้เชิญชวนเอกชนให้ยื่นขอสิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม

ส าหรับเขตพ้ืนที่อ่าวไทยเพ่ือส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนแสวงประโยชน์ ปิโตรเลียมซึ่งในขณะนั้น
กฎหมายที่ใช้บังคับยังเป็นพระราชบัญญัติแร่ในเวลาต่อมารัฐบาลจึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มี
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปิโตรเลียมขึ้นจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฏหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียมโดยศึกษากฎหมายปิโตรเลียมของประเทศต่างๆ และจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียมจากต่างประเทศมาให้ค าปรึกษาด้วยใช้เวลาในการร่างเป็นเวลา 5 ปีจึงแล้ว
เสร็จเป็นพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ.2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ.2514 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 เมษายนพ.ศ.2514 การประกาศใช้พระราชบัญญัติทั้งสอง
ฉบับนี้ส่งผลให้สัมปทานปิโตรเลียมทั้งหลายที่เอกชนรับสิทธิ์ส ารวจและผลิตซึ่งแต่เดิมอยู่ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมายและเปลี่ยนแปลงสถานะมาอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมทั้งหมด 

รัฐออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 โดยพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม ระบุว่าการประกอบกิจการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต้องเป็นระบบสัมปทาน
เท่านั้น กฎหมายฉบับนี้ร่างขึ้นตามระบบสัมปทานของประเทศลิเบีย192 (ซึ่งในปัจจุบันประเทศลิเบีย
เปลี่ยนไปใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้ว) นับตั้งแต่ พ.ศ.2514 จนถึงปัจจุบันมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายทั้งสิ้น 6 ครั้ง คือใน พ.ศ.2515, 2516, 2522, 2532, 2534 และ 2550  การแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตอนนี้มีการแก้ไขใหญ่ 2 ครั้ง ครั้งแรก
คือเมื่อ พ.ศ.2516 เป็นการแก้ไขเพ่ือเตรียมรองรับการที่รัฐบาลจะเปิดให้สัมปทานในทะเลอันดามันซึ่ง
เป็นบริเวณที่มีน้ าลึกและมีความเสี่ยงในการลงทุนสูงจึงต้องมีการจูงใจแก่เอกชนให้มาลงทุนด้วย
มาตรการทางกฎหมาย ส่วนการแก้ไขครั้งที่ 2 เป็นการแก้ไขเมื่อ พ.ศ.2522 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการ
แก้ไขเจอกันปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่อรองระยะเวลาส ารวจและผลิตและการด าเนินงานตาม
ข้อผูกพันให้รัดกุมยิ่งข้ึนรวมทั้งแก้ไขกรรมวิธีในการคิดค านวนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมไม่ให้เกิดภาวะการ
เก็บภาษีซ้อนส าหรับกรณีบริษัทที่มีส านักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีสนธิสัญญากับประเทศไทยซึ่งการ
แก้ไขทั้งครั้งยังคงหลักการเดิมของระบบไทยแลนด์ 1 คือหลักการแบ่งก าไรแก่ฝ่ายรัฐและเอกชนฝ่าย
ละครึ่งหนึ่ง 

                                                           
192 ไทยพับบลิก้า, พลังงานไทย พลังงานเพื่อใคร (3): ย้อนต านานสูตรสัมปทานไทย, ค้น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 จาก http://thaipublica.org/2012/11/thai-energy-3/ 
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ช่วง Thailand 1 (พ.ศ.2514) เป็นช่วงที่รัฐได้รายได้จากกิจการปิโตรเลียม 2 ส่วน 
คือ  

1.  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมร้อยละ 12.50 ของรายได้จากการขายหรือจ าหน่าย
ปิโตรเลียม อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่ค่าภาคหลวงส าหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจ าหน่ายภายในประเทศ
สามารถน ามาเป็นเครดิตหักออกจากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแต่ละปีได้ดังนั้นด้วยหลักการแล้วระบบ
สัมปทานในระบบไทยแลนด์ 1 จึงเป็นการให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนด้วยต้องแบ่งก าไรให้แก่รัฐครึ่งหนึ่ง
นั่นเอง 

2.  ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 
การจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรลียมในอัตราร้อยละ 50 นี้มาจากแนวความคิดในการ

แบ่งปันก าไรรัฐบาลและเอกชนผู้รับสัมปทาน 50-50 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทั่วโลกในสมัยนั้น และเพ่ือจูง
ใจนักลงทุนให้เข้าส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

3.3.3.2 สัมปทานกลุ่มที่ 2 (Thailand 2) 
เมื่อปี พ.ศ.2524 ได้เกิดเหตุการณ์ส าคัญขึ้นคือน้ ามันในตลาดโลกได้มีราคาพุ่งสูงขึ้น

มากกว่า 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์ใน
ประเทศไทยได้มีการค้นพบแหล่งปิโตรเลียมแห่งใหม่หลายแหล่งในภูมิภาคและในทวีปเอเชียก็ได้เกิด
กระแสของการตระหนักถึงบทบาทของรัฐในการเข้าไปมีส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศซึ่งเห็นว่ารักคนเข้าไปมีบทบาทในการควบคุมดูแลและเรียกเก็บส่วนแบ่งผลประโยชน์เพ่ิม
มากขึ้นเช่นประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียเป็นต้นซึ่งทั้งสองประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระบบการคลังปิโตรเลียมคือการเกิดขึ้นของระบบแบ่งปันผลผลิตซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ปัจจัยที่
ท าให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 คือการที่มีการวางท่อ
ส่งก๊าซและผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรกแล้วมีการส ารวจคนพบแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่คือแหล่งน้ าพองในภาคอีสานรวมถึงการค้นพบแหล่งน้ ามันดิบในเชิงพาณิชย์ที่
จังหวัดก าแพงเพชรซึ่งนับเป็นแหล่งน้ ามันดิบในเชิงพาณิชย์แหล่งแรกของประเทศไทย รัฐบาลจึงมี
แนวคิดในการเปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความสนใจ เข้ามาส ารวจเพ่ือค้นหาแหล่งน้ ามันดิบขนาดกลาง
อีกหลายแหล่งในประเทศไทยจึงได้มีการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม ซึ่งในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายนั้นคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายได้มี
ความเห็นตรงกันว่าการที่จะแก้ไขกฎหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการแบ่งผลประโยชน์จากการ
แสดงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมนั้นมีรายละเอียดและขั้นตอนมากและใช้เวลานานจนกว่าจะ
ยกร่างเสร็จ ซึ่งอาจส่งผลโอกาสของประเทศในการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากร ปิโตรเลียมจึงได้มีการแก้ไข
หลักเกณฑ์ที่ต่างจากระบบไทยแลนด์ 1 คือการที่ผู้ประสงค์จะขอรับสิทธิ์ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
จะต้องยื่นเสนอผลประโยชน์พิเศษให้แก่รัฐบาลโดยระบุไว้ในสัญญาสัมปทาน 
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ช่วง Thailand 2 (พ.ศ.2525) ราคาน้ ามันในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก รัฐจึงได้
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโดยเพิ่มเงื่อนไขจากระบบ Thailand 1 คือ  

1.  ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี โดยก าหนดว่าเอกชนจะหักค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 20 
ของรายได้ในรอบปีนั้นไม่ได้ มิฉะนั้นจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปีเท่ากับจ านวนค่าใช้จ่าย
ส่วนที่เกิน  

2.  โบนัสรายปี เอกชนต้องจ่ายเงินเพ่ิมตามปริมาณน้ ามันดิบที่ผลิตเพ่ิมขึ้น ตาม
อัตราดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.1 อัตราโบนัสรายปีในระบบ Thailand 2 
 

น้ ามันดิบที่ผลิตเฉลี่ยวันละ โบนัสรายปีร้อยละ 
10,000-20,000 บาร์เรล 27.5 
20,000-30,000 บาร์เรล 37.5 
30,000 บาร์เรลขึ้นไป 43.5 

 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก พ.ศ.2525 เป็นช่วงที่ราคาน้ ามันทั่วโลกตกต่ า193หลังจากที่

กฎหมายมีผลบังคับได้เพียง 1 ปี ประกอบกับการก าหนดให้เอกชนหักค่าใช้จ่ายในอัตราที่ต่ า จึงไม่มี
เอกชนรายใดมายื่นขอสัมปทานในช่วง Thailand 2 ในปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมบนบก
ภายใต้ระบบไทยแลนด์ 2 นี้จ านวน 7 รายโดยรายสุดท้ายได้รับสัมปทานเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.
2528 ระบบไทยแลนด์ 2 นี้ยังมีข้อบกพร่องคือเมื่อเอกชนได้ท าการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมรัฐบาล
จะได้รับผลประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเฉพาะกรณีค้นพบแหล่งน้ ามันดิบขนาดใหญ่และเป็นกรณีที่ราคา
น้ ามันสูงขึ้นเท่านั้นแต่สถานการณ์ในประเทศไทยในอีก 2 ปีต่อมาหลังจากการประกาศใช้ระบบไทย
แลนด์ 2 คือราคาน้ ามันโลกตกต่ าจนบางครั้งเหลือเพียง 9 ถึง 15 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและจาก
ข้อมูลของการส ารวจและน้ ามันดิบในประเทศไทยท าให้พบว่าแหล่งน้ ามันดิบส่วนใหญ่เป็นแหล่งขนาด
เล็กซึ่งมีต้นทุนต่ าว่าบาร์เรลค่อนข้างสูงจึงท าให้แหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กหลายแหล่งที่ส ารวจพบไม่
สามารถพัฒนาผลิตในเชิงพาณิชย์ภายใต้ระบบไทยแลนด์ 2 นี้ได้เนื่องจากผลิตขึ้นมาผู้รับสัมปทาน
จะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่รัฐมากจนกระทั่งไม่สามารถก่อให้เกิดก าไรคุ้มทุนแก่เอกชนได้เลย

                                                           
193 Datamarket, Oil: Crude Oil Prices 1861-2012, Retrieved June 20, 2014 

from http://datamarket.com/data/set/19vi/oil-crude-oil-prices-1861-2012#!ds=19vi!pv 
3&display=line 
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ดังนั้นจึงปรากฎว่าภายใต้ระบบไทยแลนด์ 2 เอกชนยังไม่เคยเข้ามาจ่ายผลประโยชน์จากการผลิต
น้ ามันให้แก่รัฐแต่อย่างใดจากการประกาศใช้ระบบไทยแลนด์ 2 ท าให้ไม่มีผู้ใดสนใจมาขอสัมปทาน
ภายใต้ระบบนี้สักเท่าใดนักท าให้นโยบายในการเร่งรัดการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมปิโตรเลียมและรถ
แรงจูงใจของนักลงทุนไปอย่างมากจนน าไปสู่การแก้ไขระบบสัมปทานอีกครั้งเป็นระบบไทยแลนด์ 3 

3.3.3.3 สัมปทานกลุ่มที่ 3 (Thailand 3) 
จากการที่ระบบ Thailand 1 รัฐไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควรเพราะมุ่งจูงใจเอกชน 

ส่วนระบบ Thailand 2 รัฐมุ่งเก็บผลประโยชน์โดยไม่สนใจต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ลงทุน จึงได้มีการ
แก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียมครั้งใหญ่ใน พ.ศ.2532 เป็นระบบ Thailand 3 ระบบ Thailand 3 
เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการของรัฐในการสร้างบรรยากาศแก่นักลงทุนเพ่ือจูงใจให้นักลงทุนเข้ามา
ลงทุนในกิจการปิโตรเลียมพร้อมไปกับการจัดสรรผลประโยชน์เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยส่งเสริมให้มี
การพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กที่ไม่สามารถฒนาขึ้นมาได้ในเชิงพาณิชย์ 
เพ่ือให้รัฐได้รับผลประโยชน์ในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นหากผู้ลงทุนได้รับก าไรไปมากพอสมควรแล้วและ
เอ้ืออ านวยให้ผู้ลงทุนด าเนินงานตามการตัดสินใจทางเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยไม่ต้องกังวล
ว่าระบบไทยแลนด์ 3 นี้จะเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนพัฒนาปิโตรเลียมของตน ปัจจุบันรายได้ของรัฐ
จากการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 
ประกอบด้วยเครื่องมือทางการคลัง 3 ส่วน194 คือ 

1.  ค่าภาคหลวง ร้อยละ 5-15 ของมูลค่าปิโตรเลียม ตามระดับปริมาณการขายหรือ
การจ าหน่ายในรอบเดือน โดยบัญชีค่าภาคหลวงของไทยเป็นแบบขั้นบันไดหรืออัตราก้าวหน้า ตาม
บัญชีอัตราค่าภาคหลวงท้ายพระราชบัญญัติ โดยจะมีการคิดค่าภาคหลวงเมื่อมีการขายปิโตรเลียมแล้ว 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2 อัตราค่าภาคหลวงในระบบ Thailand 3 
 

ปริมาณการขาย อัตราค่าภาคหลวง 
ไม่เกิน 60,000 บาร์เรล 5 

60,000-150,000 บาร์เรล 6.25 
150,000-600,000 บาร์เรล 10 
มากกว่า 600,000 บาร์เรล 15 

 

                                                           
194 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เรื่องเดิม, หน้า 21. 
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2.  ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ หลักการคือ เมื่อบริษัทหักค่าใช้จ่ายในการลงทุนจน
หมดแล้ว หากมีก าไรเกิดข้ึนเกินกว่าที่จะได้รับตามปกติ เช่น ราคาปิโตรเลียมสูงขึ้น หรือเป็นแหล่งที่มี
สมรรถนะเชิงพาณิชย์สูง ให้เอกชนจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษร้อยละ 0-75 ของผลก าไรในแต่ละ
ปี 

3.  ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ร้อยละ 50-60 ของก าไรสุทธิ  
ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงระบบสัมปทานกลุ่มที่ 3 หรือ Thailand 3 มาสู่ระบบ 

Thailand 3+ เกิดมาจากแนวคิดระบบการให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใหม่ที่เพ่ิมผลประโยชน์
จากสัมปทานกลุ่มที่ 3 เดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ซึ่งถือเป็นระบบที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
ธรณีวิทยาของแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย  โดยเน้นการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
โปร่งใส ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นส าคัญ  โดยข้อก าหนดที่เพ่ิมข้ึน คือ 

1.  เสนอให้บริษัทไทยเข้าร่วมประกอบกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และ
ต้องใช้สินค้าและบริการในประเทศเป็นอันดับแรก  

2.  จัดเก็บผลประโยชน์เพ่ิมเติม คือ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  (Signature 
Bonus) เมื่อมีการลงนามกับเอกชนที่ได้รับสัมปทานตามขนาดและศักยภาพของแปลง  ตั้งแต่ 2-100 
ล้านบาทต่อแปลง 

3.  การเรียกเก็บผลประโยชน์เพ่ิมเติม เมื่อเอกชนสามารถผลิตได้ตามเกณฑ์ที่รัฐ
ก าหนด (Production Bonus) จ่ายเมื่อการผลิตสะสมที่ 10, 20 และ 30 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบ โดยแปลงบนบกจ่าย 400 ล้านบาทต่อครั้ง และแปลงในทะเล 200 ล้านบาทต่อครั้ง 

นอกจากนี้  ยังก าหนดให้มีการสนับสนุนเงินเพ่ือการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะ
เข้าถึงประชาชนและชุมชนโดยตรง โดยจ่ายในช่วงส ารวจ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทต่อปีและช่วงผลิตตั้งแต่ 2 
ล้านบาทต่อปี195 

 
 
 
 

                                                           
195 กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจง ระบบไทย

แลนด์ทรีพลัส (Thailand (III) Plus), ค้นวันที่ 7 เมษายน 2558 จาก http://dmf.go.th/index. 
php?act=news&sec=viewDetail&id=2695 
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ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบผลตอบแทนของผู้รับสัมปทานและรัฐในระบบสัมปทาน Thailand 1, 
Thailand 2 และ Thailand 3 ส าหรับแหล่งน้ ามันดิบขนาด 30,000 บาร์เรลต่อวัน 
กรณีขายในประเทศ196 

 

ระบบสัมปทานในประเทศไทย 
แหล่งน้ ามันดิบวันละ 30,000 บาร์เรล 

(เดือนละ 900,000 บาร์เรล) และขายใน
ประเทศ 

หน่วย : ร้อยละ Thailand 1 Thailand 2 Thailand 3 
ส่วนของผู้รับสัมปทาน 

1 มูลค่าการขายปิโตรเลียม 100 100 100 
2 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม -43 -43 -43 
3 มูลค่าปิโตรเลียมคงเหลือส าหรับการแบ่งปันผลประโยชน์ 57 57 57 
4 ค่าภาคหลวงที่หักเป็นค่าใช้จ่าย 0 0 -11.8 
5 ผลประโยชน์รายปี (จ่ายเงินผลประโยชน์ให้รัฐกรณี

ค่าใช้จ่ายเกิน 20% ของมูลค่าปิโตรเลียม) เฉพาะ 
Thailand 2 

0 -23 0 

6 โบนัสรายปี (ส่วนเกิน 10,000 บาร์ เรล แต่ไม่เกิน 
20,000 บาร์เรล) เฉพาะ Thailand 1 

0 -9.2 0 

7 โบนัสรายปี (ส่วนเกิน 20,000 บาร์ เรล แต่ไม่เกิน 
30,000 บาร์เรล) เฉพาะ Thailand 1 

0 -12.5 0 

8 โบนัสรายปี  (ส่ วนเกิน 30 ,000 บาร์ เ รล ) เฉพาะ 
Thailand 1 

0 0 0 

9 ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 0 0 -7.5 
10 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนหักภาษีเงินได้ปิโตรเลียม -43 87.7 -62.3 
11 รายได้สุทธิ 57.0 12.3 37.7 
12 ภาษีเงินได้ 50% ของรายได้สุทธิ -28.5 -6.2 -18.9 
13 ค่าภาคหลวงที่สามารถหักเป็นเครดิตภาษีกรณีขายใน

ประเทศ 
-12.5 -12.5 0 

14 ภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายจริง -16 0 -18.9 
15 ก าไร/ขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีของผู้รับสัมปทาน 28.5 -0.2 18.9 

ผลตอบแทนเทียบกับเงินลงทุน 66.3 0.3 43.8 
ส่วนของรัฐ 

16 รายได้จากค่าภาคหลวง 12.5 12.5 11.8 

                                                           
196 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เรื่องเดิม, หน้า 22-23. 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

   

ระบบสัมปทานในประเทศไทย 
แหล่งน้ ามันดิบวันละ 30,000 บาร์เรล 

(เดือนละ 900,000 บาร์เรล) และขายใน
ประเทศ 

หน่วย : ร้อยละ Thailand 1 Thailand 2 Thailand 3 
ส่วนของผู้รับสัมปทาน 

17 รายได้จากภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 23 0 
18 รายได้รัฐจากโบนัสรายปี (ส่วนเกิน 10,000 บาร์เรล แต่

ไม่เกิน 20,000 บาร์เรล)  
0 9.2 0 

19 รายได้รัฐจากโบนัสรายปี (ส่วนเกิน 20,000 บาร์เรล แต่
ไม่เกิน 30,000 บาร์เรล) 

0 12.5 0 

20 รายได้รัฐจากโบนัสรายปี (ส่วนเกิน 30,000 บาร์เรล) 0 0 0 
21 รายได้จากผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 0 0 7.5 
22 รายได้รัฐจากภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 18.5 0 18.9 
23 รายได้รัฐท้ังหมด 28.5 57.2 38.2 

สัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชนห์ลังหักค่าใช้จ่ายและภาษ ี
ก าไรของผู้รับสัมปทาน 50 0 33 

รายได้ของรัฐ 50 100 67 

 
ที่ผ่านมาเคยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้ระบบการคลังปิโตรเลียม

ระบบอ่ืนมาใช้แทนระบบสัมปทาน กรมเชื้อเพลิงพลังงานมีความเห็นว่าระบบการคลังปิโตรเลียมอ่ืน 
เช่น ระบบแบ่งปันผลผลิตยังคงมีข้อจ ากัด และไม่เหมาะสมกับโครงสร้างของแหล่งปิโตรเลียม รวมถึง
ยังมีความเสี่ยงที่รัฐจะต้องร่วมลงทุน197 นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาคือประเด็นเรื่องแหล่ง
ปิโตรเลียมขนาดเล็ก หรือ Marginal Field ซึ่ง John Patterson198 กล่าวว่าสถานการณ์ปิโตรเลียม
ในประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ปิโตรเลียมในประเทศอังกฤษ ในประเทศอังกฤษนั้น
การบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมจะต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือการผลิต
                                                           

197 กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจง ระบบไทย
แลนด์ทรีพลัส (Thailand (III) Plus). 

198 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, การบรรยายสาธารณะเรื่องระบบแบ่งผลประโยชน์
ภาครัฐจากปิโตรเลียม: ประสบการณ์จากสหราชอาณาจักร โดย Professor Dr.John Patterson 
จัดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย วันที่ 15 กันยายน 2557, ค้นวันที่ 27 เมษายน 2558 
จาก http://www.ptit.org/ptit_medias/arlcat_e408412b1e2694a47dd32b2417689c5f.pdf 

http://www.ptit.org/ptit_medias/arlcat_e408412b1e2694a47dd32b2417689c5f.pdf


130 
 

ปิโตรเลียมที่อยู่ใต้ดินออกมาให้ได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดและภาครัฐจะต้องรับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์จากรายได้สุทธิจากทรัพยากรปิโตรเลียมที่ได้ผลิตอย่างเหมาะสม ระบบการคลัง
ปิโตรเลียมจึงไม่ได้อยู่ที่รัฐจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่จะต้องสร้างสมดุลย์ในการ
ดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนซึ่งภาคเอกชนไปลงทุนในกิจการปิโตรเลียมในประเทศอ่ืนได้เช่นกันสิ่ง
ที่ส าคัญคือระบบการคลังปิโตรเลียมจะต้องดึงดูดเอกชนให้มาลงทุนได้จริงเพราะมิฉะนั้นจะท าให้รัฐ
ขาดรายได้ที่เป็นส่วนแบ่งจากทรัพยากรปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันประเทศอังกฤษใช้ระบบการคลัง
ปิโตรเลียมระบบสัมปทาน 

ตัวอย่างจากรายงานประจ าปีฉบับล่าสุด พ.ศ.2556 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน ระบุว่านับรัฐมีรายได้จากการให้เอกชนเข้าร่วมแสวงประโยชน์จากทรัพยากร
ปิโตรเลียมใน พ.ศ.2556 มีปริมาณการขายปิโตรเลียมเป็นเงิน 529,407 ล้านบาท รายได้ของรัฐจาก
การให้สัมปทานปิโตรเลียม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกประกอบด้วยค่าภาคหลวงและผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ ซึ่งจัดเก็บโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ตามพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ไม่รวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 12 ของ
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514) ซึ่งจัดเก็บโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตาม
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 รายได้ของรัฐจ านวน 183,585 ล้านบาทดังกล่าวเป็น
รายได้จากระบบการคลังปิโตรเลียมประเภทสัมปทาน 
 

3.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบการคลังปิโตรเลียมระหว่างประเทศไทย 
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ 

 
บางประเทศอาจมีระบบการจัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐที่แตกต่างจากลักษณะทั่วไปของ

ระบบการคลังปิโตรเลียมนั้นๆ  โดยประยุกต์ปรับปรุงเพ่ือความเหมาะสมในการจัดเก็บผลประโยชน์ 
การจูงใจนักลงทุน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ หรือลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยาของทรัพยากร
ปิโตรเลียมของประเทศนั้นๆ  ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป  
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ตารางท่ี 3.4 เปรียบเทียบระบบการคลังปิโตรเลียมระหว่างประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์199 

 

ความแตกต่าง 
ระบบสัมปทาน 

(ไทย) 

ระบบแบ่งปันผลผลิต 
(อินโดนีเซียและ

มาเลเซีย) 

ระบบรับจ้างบริการ 
(ฟิลิปปินส)์ 

กรรมสิทธิ ์
- ทรัพยากรปิโตรเลียม 
- ข้อมูลที่ได้จากการ
ประกอบกิจการปโิตรเลยีม 
- วัสดุอุปกรณ์ที่น าเข้าหรือ
ซื้อ 

 
ของเอกชน 
ของเอกชน 

 
 

ของเอกชน 

 
ของรัฐ (บางส่วน) 

ของรัฐ 
 
 

ของรัฐ 

 
ของรัฐ (ทั้งหมด) 

ของรัฐ 
 
 

ของรัฐ 
การมีส่วนร่วมของรัฐ 
- ฐานะของคู่สัญญา 
- การควบคุมของรัฐ 

 
ผู้รับสัมปทาน 

น้อย 

 
คู่สัญญา 

มาก 

 
ผู้รับจ้าง (ในนามของรัฐ) 

มาก 

ความเสี่ยงภัย เอกชน เอกชน เอกชน (กรณีสัญญาแบบ
รับภาระความเสี่ยง) 

ผลประโยชน์ที่รัฐได้รับ 
- ค่าภาคหลวง 
- ภาษีเงินได ้
- การแบ่งผลผลิต 
- การหักต้นทุนการผลิต 
- การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
- การพัฒนาท้องถิ่น 

 
จัดเก็บ 
จัดเก็บ 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

มี (Thailand 3+) 
มี (Thailand 3+) 

 
จัดเก็บ 
จัดเก็บ 

ม ี
ม ี
ม ี
ม ี

 
ไม่จัดเก็บ 
จัดเก็บ 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ม ี
ม ี

 
จากการส ารวจและศึกษาความแตกต่างของระบบการคลังปิโตรเลียมแต่ละประเทศในกลุ่ม

อาเซียน  ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์นั้น เห็นถึงความส าคัญของการ
ที่รัฐพยายามจะชั่งน้ าหนักผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของเอกชนคู่สัญญาให้สมดุลกัน หากรัฐ
มุ่งเพียงแต่ที่จะเก็บผลประโยชน์มากเกินไป อาจจะท าให้ลดแรงจูงใจของเอกชนในการลงทุนใน
                                                           

199 วุฒิสภา, คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมภิบาล, 
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลในระบบพลังงาน ภาค 4 ‘การศึกษาเปรียบเทียบ
การบริการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมระหว่างไทยกับมาเลเซีย’ (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2557), หน้า 47. 
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ทรัพยากรปิโตรเลียม แต่หากรัฐให้ความส าคัญกับภาคเอกชนมากจนเกินไป รัฐจึงต้องให้ความส าคัญ
ในการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับเอกชนลงตัว สอดคล้องกับหลักการของระบบกฎหมาย
ปกครองที่ว่าการกระท าทางปกครองจะต้องเป็นไปเพ่ือตอบสนองถึงประโยชน์สาธารณะ 



 

 

 
บทท่ี 4 

 
บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับระบบการคลังปิโตรเลียม 

  
สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่นั้น 

พิจารณาได้จากลักษณะโดยสภาพของสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมกับการที่มี
กฎหมายบัญญัติ สัญญาแสวงประโยชน์นั้นเป็นสัญญาทางปกครองโดยการก าหนดของกฎหมาย  
สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมนับเป็นสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ
พิเศษต่างไปจากสัญญาทางปกครองประเภทอ่ืนๆ  สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียม
เป็นสัญญาที่มีลักษณะทางแพ่งและลักษณะทางมหาชนกล่าวคือในลักษณะทางแพ่งของสัญญาแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมมีลักษณะของการตกลงและการท าธุรกรรมทางพาณิชย์  เป็น
สัญญาที่รัฐกับผู้สัมปทานมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างเท่าเทียมกันฝ่ายเอกชนผู้รับสัมปทาน
ได้รับสิทธิ์ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการครอบครองส่งออกและจ าหน่ายปิโตรเลียม 
ในขณะที่รัฐก็จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือเป็นทรัพยากรปิโตรเลียมและอาจมีส่วนรวม
ด าเนินการร่วมกับเอกชนก็ได้โดการเข้าไปแบ่งมูลค่าการผลิตหรือจัดสรรผลผลิตในปิโตรเลียมทั้ง
โดยตรงและโดยผ่านกิจการร่วมค้า ซึ่งนี้เป็นลักษณะทางแพ่งของสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากร
ปิโตรเลียม แต่ในขณะเดียวกัน สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมยังมีลักษณะทาง
มหาชนเช่นกันความเป็นสัญญาทางปกครองของสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมนี้
ปรากฏได้จากการเป็นสัญญาทางปกครองโดยผลของกฎหมายและการเป็นสัญญาปกครองโดยสภาพ 
ซึ่งแม้สัญญาสัมปทานปิโตรเลียมของประเทศไทยจะมีกฎหมายบัญญัติให้สัญญาแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นสัญญา ทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะของการเป็นสัญญาสัมปทานและมี
ลักษณะของการเป็นสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ก็ตาม แต่สัญญาสัมปทานของไทยซึ่งเป็นสัญญาแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมยังมีลักษณะโดยสภาพของสัญญาปกครอง คือมีคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลมหาชน การใช้อ านาจของหน่วยงานทาง
ปกครองจึงเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายและเป็นการใช้อ านาจมหาชน  เช่นคณะกรรมการ
ปิโตรเลียม ปลัดกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งนิติบุคคล
มหาชนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม มีอ านาจหน้าที่ภายในขอบเขตที่กฎหมาย
ก าหนด หรือแม้ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลมหาชนโดยตรง แต่ก็เป็นนิติบุคคลตาม
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กฎหมายแพ่งที่สามารถใช้อ านาจหรือเอกสิทธิ์ตามกฎหมายมหาชนหรือมีการบริหารจัดการอย่าง
หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลมหาชน เช่น บริษัท Pertamina ของอินโดนีเซีย บริษัท Petronas 
ของมาเลเซีย หรือ PNOC บริษัทน้ ามันแห่งชาติของฟิลิปปินส์ที่แม้ไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานราชการ
โดยตรง แต่การจัดตั้งบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
หน่วยงานขงอรัฐหน่วยงานอื่น หรือเพ่ือกิจการอื่นที่หน่วยงานนั้นมีวัตถุประสงค์ 

อีกทั้งวัตถุประสงค์ของสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ประโยชน์สาธารณะมีลักษณะเป็นวัตถุประสงค์ของรัฐในการด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของคนส่วนใหญ่ในขณะที่อ านาจมหาชนมีลักษณะเป็นวิธีการของรัฐในการจ ากัดสิทธิปัจเจกชนเพ่ือ
ด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมาย จากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ประโยชน์ที่รัฐจะได้รับ
จากการให้สิทธิ์แก่เอกชนในการ 

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจึงหมายถึงการใช้ทรัพยากรปิโตรเลียมอันเป็นทรัพย์สมบัติของ
แผ่นดินและเป็นทรัพย์สินของประชาชนร่วมกันทั้งประเทศใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือ
ตอบสนองต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรนั้น วัตถุประสงค์ของประโยชน์
สาธารณะตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมจึงก่อให้เกิดอ านาจมหาชนในการให้อ านาจแก่หน่วยงานของ
รัฐในการให้สิทธิ์แก่เอกชนเข้ามาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์
ของประโยชน์สาธารณะนั้น  

และท้ายสุดสัญญาส่วนประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมมีลักษณะของการที่ข้อก าหนดใน
สัญญาที่มักไม่ปรากฏให้เห็นในสัญญาทางแพ่งทั่วไป เช่นข้อก าหนดที่ให้รัฐสามารถเพิกถอนสัมปทาน
ได้เพียงฝ่ายเดียวหากเอกชนปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือข้อก าหนดว่าด้วยการ
เคารพต่อข้อก าหนดขั้นมูลฐานหรือข้อก าหนดว่าด้วยเสถียรภาพ (Stability Clause) ที่ก าหนดให้รัฐ
รับประกันว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้รับ
สัมปทานตามกฎหมาย จะไม่มีผลกระทบต่อสัญญาสัมปทาน เป็นต้น ซึ่งข้อสัญญากันคราวนี้หาก
ปรากฏในสัญญาทางแพ่งย่อมก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันและอาจขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามหลักกฎหมายแพ่งและตกเป็นโมฆะได้  จากลักษณะ
ดังกล่าวนี้จึงแสดงให้เห็นว่าสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมจัดเป็นสัญญาทางปกครอง
ประเภทหนึ่ง การบริหารจัดการสัญญาปิโตรเลียมจึงไม่อาจค านึงแต่เพียงข้อก าหนดทางแพ่งเสมอไป
แต่จะต้องค านึงถึงหลักการขั้นพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองด้วยคือหลักประโยชน์สาธารณะ  
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4.1. ปัญหาความแตกต่างระหว่างระบบการคลังปิโตรเลียมแบบสัมปทาน แบบปัน
ผลผลิต และแบบรับจ้างบริการ 

 
เมื่อพิจารณาถึงระบบการคลังปิโตรเลียมแต่ละประเภท จะสามารถแบ่งระบบการคลัง

ปิโตรเลียมได้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต และระบบรับจ้าง
บริการ ซึ่งระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบรับจ้างบริการจะมีลักษณะที่เหมือนกันคืออยู่ภายใต้ระบบ
ของการตกลงทางสัญญา แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าระบบสัมปทานจะมีการตกลงสัญญา เพราะ
ระบบสัมปทานนั้นมีการตกลงระหว่างรัฐกับเอกชนในรูปของสัญญาสัมปทานซึ่งจะมีการก าหนด
รายละเอียดเช่นเดียวกับระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบรับจ้างบริการ เพียงแต่ว่าระบบแบ่งปัน
ผลผลิตและระบบรับจ้างบริการ รัฐจะมีฐานะเป็นคู่สัญญากับเอกชนในการร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ที่
ได้รับจากปิโตรเลียม แต่ในขณะที่ระบบสัมปทานผู้ที่จัดการและด าเนินการบริหารทรัพยากร
ปิโตรเลียมจะเป็นเอกชนเป็นหลัก แล้วรัฐจะเป็นเพียงผู้ที่รับค่าตอบแทนเสียเป็นส่วนใหญ่และก ากับ
ดูแลเอกชนอยู่ห่างๆ  

 
4.1.1 กรรมสิทธิ์ในผลผลติและวัสดุอุปกรณ์ 
การแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้ระบบสัมปทานซึ่ง

ในระบบสัมปทานความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของรัฐเหนือทรัพยากรปิโตรเลียมจะถูกปรับเปลี่ยนไป
เป็นของบริษัทเอกชนคู่สัญญานับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ดังนั้นปริมาณการผลิตของบริษัท
คู่สัญญาจึงไม่มีความจ าเป็นต้องสอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศ เพราะความเป็นกรรมสิทธิ์
เหนือทรัพยากรปิโตรเลียมไม่ได้เป็นของรัฐอีกต่อไป แต่เป็นของเอกชนผู้ท าหน้าที่ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม ดังนั้นเอกชนจึงสามารถคงการผลิตเพ่ือการส่งออกและให้เป็นไปตามผลประโยชน์ของ
บริษัทเอกชนได้ตามท่ีเอกชนต้องการ  

วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต หมายถึงเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติการระหว่าง
การผลิตรวมถึงสาระสนเทศทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค ในประเทศที่ใช้ระบบสัมปทานอุปกรณ์การ
ผลิตถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอกชนคู่สัญญาจนกระทั่งหมดอายุสัญญา ในกรณีของประเทศไทย
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ได้ก าหนดหน้าที่ของเอกชนให้เป็นผู้หรือถอดอุปกรณ์และการ
ผลิตออกไปการก าหนดหน้าที่ดังกล่าวมีผลคือ หากปรากฏว่าหมดอายุสัมปทานแล้วยังมีปิโตรเลียม
เหลืออยู่และเอกชนคู่สัญญารายเดิมยังคงเป็นเจ้าของอุปกรณ์และแผนการผลิตอยู่จึงเป็นการบังคับ
ทางอ้อมให้รัฐจ าต้องให้สิทธิ์ส ารวจและผลิตแก่เอกชนรายเดิมเพ่ือต่อสัญญา การที่รัฐไม่ได้เป็นเจ้าของ
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วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งแท่นผลิตส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจของรัฐในการ
หารูปแบบการผลิตที่เหมาะสม  

ส าหรับประเทศไทยนั้นการก าหนดกรรมสิทธิ์ของปิโตรเลียมให้ตกเป็นของเอกชนนั้นไม่ได้มี
การบัญญัติไว้โดยตรงหรือมีกฎหมายอ่ืนกล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจน เพราะกฎหมาย
ปิโตรเลียม มาตรา 23 ยังคงก าหนดให้รัฐเป็นเจ้าของปิโตรเลียม แต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมใน
ที่นี้ไม่ได้หมายถึงปิโตรเลียมที่อยู่ในชั้นใต้ดิน เฉพาะก่อนที่จะมีการขุดเจาะขึ้นมาเท่านั้น จึงจะเห็นได้
ว่าแม้จะมีประโยคดังกล่าวในกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันถึงหลักอ านาจอธิปไตยเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติเลยแม้แต่น้อย ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าขัดแย้งกับการก าหนดไว้ในกฏหมายของ
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ที่จะก าหนดว่าให้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ
แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่นี้รวมถึงกรรมสิทธิ์ทั้งก่อนผลิตที่อยู่ในชั้นใต้ดินและกรรมสิทธิ์
หลังจากที่ขุดมาจากชั้นดินซึ่งความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นี่เองจะโยงไปถึงประเด็นอ่ืนๆ ด้วยคือ
อ านาจของเอกชนในการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม แตกต่างจากระบบรับจ้างบริการหรือระบบ
แบ่งปันผลผลิตอย่างชัดเจน ระบบสัมปทานของไทยในการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมยังคงเป็น
เช่นเดียวกับการจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ยังคงให้เอกชนเข้ามาร่วมจัดการในรูปแบบสัมปทานเช่นกัน 
การให้สัมปทานแก่เอกชนในกิจการเหมืองแร่หรือสัมปทานในการจัดการรังนกนางแอ่น ซึ่งด้วยสภาพ
เนื้อแท้ของสัมปทานคือการให้เอกชนเข้าไปมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรนั้นได้อย่างเต็มที่โดยเมื่อมีจัดการ
บริหารทรัพยากรนั้น จะต้องมีการให้ค่าตอบแทนแก่รัฐ ค่าตอบแทนนี้เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วไม่อาจมอง
ได้ว่าเป็นสิ่งที่มาทดแทนกับทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป เพราะค่าตอบแทนเหล่านั้นมันจะมีอัตราส่วน
ที่น้อยกว่ามาก เช่น การก าหนดให้มีการเสียค่าตอบแทน ในอัตราร้อยละ 10 หรือไม่เกินกว่านั้น 
ในขณะที่สภาพของการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมนั้นไม่อาจเทียบได้กับการจัดการเหมืองแร่หรือการ
จัดการรังนกนางแอ่นในภาคใต้ ด้วยสภาพของทรัพยากรปิโตรเลียมนั้นจะเห็นได้ว่า น้ ามันไม่เพียงแต่
เป็นทรัพยากรที่มีค่าในทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่จะเป็นทรัพยากรที่จะสร้างรายได้ให้แก่รัฐอย่าง
มหาศาล 

รัฐจะต้องให้ความส าคัญในการก าหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมให้และมีอ านาจใน
การจัดการได้มากขึ้น กรรมสิทธิ์ในที่นี้ไม่ได้หมายความแต่เพียงกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรเพียงอย่างเดียว
แต่หมายถึงกรรมสิทธิ์ในข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์ทั้งหลายและวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแสวงประโยชน์ กรรมสิทธิ์ในสิ่งเหล่านี้จะต้องให้รัฐเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากการวิจัยที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในบทที่ 2 นั้นจะเห็นได้ว่า 
รัฐที่เป็นทั้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ในข้อมูลปิโตรเลียมทั้งปวงนั้นยังมีความได้เปรียบในการเปิดประมูล
สัมปทานในรอบต่อไป ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้นจะเห็นได้ว่าแตกต่างจากประเทศอินโดนีเซีย 
อินโดนีเซียนั้นจะก าหนดว่ากรรมสิทธิ์ในข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลผลิตปิโตรเลียมนั้นจะต้องเป็นของรัฐ
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โดยก าหนดไว้เป็นหลักการพ้ืนฐานของรัฐบัญญัติเลยทีเดียว ส่วนการก าหนดให้กรรมสิทธิ์ในวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียมตกเป็นของรัฐนั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือระบบรับจ้างบริการของ
ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งก าหนดให้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียมตกเป็นของรัฐซึ่งก็มีเหตุผล
เนื่องจากว่าซึ่งแนวความคิดพ้ืนฐานของฟิลิปปินส์นั้นมองว่าอ านาจอธิปไตยควรจะต้องยึดโยงกับ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย โดยเฉพาะทรัพยากรปิโตรเลียม การใช้อ านาจอธิปไตยนี้หมายถึงอ านาจ
อธิปไตยในทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรปิโตรเลียมที่รัฐให้เอกชนสามารถหักค่าใช้คืนต้นทุนการผลิต
ได ้เท่ากับว่ารัฐได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม ถือว่าขายให้หักใช้คืนต้นทุนนั้นเป็นเงินที่
จ่ายให้แก่เอกชนส าหรับการซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นหรือจ่ายเป็นปิโตรเลียม ในขณะที่ของประเทศไทยนั้น
เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถหักคืนต้นทุนได้อย่างไม่จ ากัด และนอกจากนี้รัฐก็ยังไม่สามารถมี
กรรมสิทธิ์ในวัสดุอุปกรณ์ได้เลยถึงจะแตกต่างจากฟิลิปปินส์โดยสิ้นเชิงถึงอาจจะกล่าวได้ว่าประเทศ
ไทยนั้นไม่ได้มีสิทธิ์ในวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปิโตรเลียม แต่กลับต้องจ่ายเงินให้เอกชนโดยเอกชนไม่
ต้องเสียอะไรเลยและยังไดอุ้ปกรณ์มาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนอีกด้วย 
 

4.1.2 การมีส่วนร่วมของรัฐ 
การมีส่วนร่วมของรัฐในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมมีความแตกต่างกันไปแต่

ละประเทศขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นนั้นใช้ระบบการคลังปิโตรเลียมแบบใดและขึ้นอยู่กับว่ารัฐได้มีส่วน
ร่วมโดยตรงหรือผ่านทางบริษัทน้ ามันแห่งชาติซึ่งเป็นองคาพยพหนึ่งของรัฐ ในระบบสัมปทานของไทย
ผู้รับสัมปทานมีสิทธิเด็ดขาดในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยที่ผู้รับสัมปทานสามารถเลือกใช้
วิธีการส ารวจและผลิตอย่างไรก็ได้ตามความพอใจของตนภายในขอบเขตของกฎหมายโดยที่รัฐจะไม่
เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือควบคุมการด าเนินงานของผู้รับสัมปทาน รัฐท าได้เพียงก ากับดูแล รับรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  

จากการศึกษาระบบการคลังปิโตรเลียม จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของรัฐในกรณีนี้เป็นเพียง
กรณีการมีส่วนร่วมของรัฐส่วนกลางเท่านั้นที่จะเข้าบริหารจัดการผ่านกระทรวง กรมต่างๆ   ไม่ได้
หมายความรวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของพ้ืนที่
หรือเจ้าของทรัพยากรไม่มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรเลย จากที่ได้ศึกษามาในบทที่ 3 องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับค่าภาคหลวง รัฐมีหน้าที่ในการจัดสรรค่าภาคหลวงจากแหล่งผลิตบนบก
และแหล่งผลิตทะเลที่อยู่ภายในเส้นฐานตรงและน่านน้ าภายในให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
มีเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี้คือ จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียมร้อยละ 20 
จ านวน 93 แห่ง จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลทั่วประเทศและเทศบาลต่างๆ ร้อยละ 20 
จ านวน 7,776 แห่ง และจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละ 20 จ านวน 10 แห่ง จะเห็นได้
ว่าแม้ท้องถิ่นจะได้รับส่วนแบ่งค่าภาคหลวง ซึ่งอาจจะมองได้ว่าท้องถิ่นได้รับประโยชน์จาก
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ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว แต่ก็เป็นเพียงส่วนแบ่งค่าภาคหลวงรัฐบาลส่วนกลางเป็นผู้จัดสรรให้ บทบาท
ของท้องถิน่ผู้เป็นเจ้าของเขตพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปิโรตรเลียมจึงไม่ใช่เป็นแค่ผู้ที่คอยรับผลประโยชน์จาก
รัฐบาลกลางเท่านั้น ควรจะเป็นผู้ใช้อ านาจใช้และมีอ านาจบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมในพ้ืนที่
ด้วย แม้แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 290 ก็ยังบัญญัติว่ า “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ (1) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ . . .” อันแสดงถึงเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งให้ท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ของตน
ได้อย่างแท้จริง 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร
ปิโตรเลียมนั้น ผู้ศึกษาให้ข้อสังเกตว่าในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมนั้นไม่ว่าจะเป็นทาง
บกและทางทะเล เมื่อมีการติดตั้งเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการขุดเจาะและมีการสร้างหลุมส ารวจขึ้น 
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยควรจะต้องมีการ
การเยียวยาให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นรูปธรรม ระบบการคลังปิโตรเลียมของไทยที่เกิดขึ้น
ปัจจุบันนี้มีการเก็บค่าภาคหลวงและให้แบ่งส่วนค่าภาคหลวงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่ได้มี
การก าหนดอย่างเป็นรูปธรรมถึงการเยียวยาประชาชนในพ้ืนที่ตามหลักการ First Base Solution ที่
อย่างน้อยประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบควรจะต้องได้รับการเยียวยาหรือให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมนั้นเป็นผู้รับภาระผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
 

4.1.3 ผลประโยชน์ที่รัฐได้รับ 
จากการวิเคราะห์ระบบการคลังปิโตรเลียมของประเทศไทยนั้นจะเห็นว่ าปัจจุบันนี้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขระบบไทยแลนด์ 3 เดิมมาสู่ระบบไทยแลนด์ 3+ ที่มีการเพ่ิมเงื่อนไขแก่เอกชนมากขึ้น 
เช่น เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เงินโบนัสเมื่อมีการลงนามในสัญญาสัมปทาน 
เงินโบนัสเมื่อมีการผลิต หรือการก าหนดให้บริษัทคนไทยรับประกอบกิจการอย่างน้อย 5% และใช้
บริการสินค้าจากคนไทยล าดับแรกนั้น ในความเห็นของผู้ศึกษานั้นยังไม่อาจถือได้ว่าการก าหนด
เงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องมือทางการคลัง แต่เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยหรือ Technical 
Assistant Conditions เท่านั้นเพราะเครื่องมือทางการคลังของรัฐยังคงเป็นภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
ค่าภาคหลวง และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จากผลการศึกษาในบทที่ 3 นั้นข้อก าหนดเช่นนี้อาจมี
ได้ในระบบรับจ้างบริการ และระบบแบ่งปันผลผลิต เช่นกัน เมื่อมองภาพรวมของการแสวงประโยชน์
จากทรัพยากรปิโตรเลียมนั้น ไม่ว่าจะเป็นระบบการค้าปิโตรเลียมใดก็ตาม ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การประกอบกิจการปิโตรเลียมนั้นมีได้หลากหลายเครื่องมือขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะหยิบใช้เครื่องมือไหนมา
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ประกอบกันขึ้นมาเป็นระบบการคลังปิโตรเลียมซึ่งในความเห็นของผู้ศึกษานั้นเห็นว่าระบบการคลัง
ปิโตรเลียมรูปแบบใดซึ่งในทางทฤษฎีนั้นก็จะมีการก าหนดว่าระบบการคลังปิโตรเลียมรูปแบบใด
ประกอบด้วยเครื่องมือทางการค้าชนิดใดบ้าง อาทิเช่น ระบบสัมปทานก็จะประกอบด้วยค่าภาคหลวง
และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ระบบแบ่ปงันผลผลิตก็จะประกอบด้วยน้ ามันและก๊าซส่วนก าไร และน้ ามัน
และก๊าซส่วนต้นทุน เป็นต้น ในความเห็นของผู้ศึกษานั้นไม่ว่ารัฐจะอยู่ในรูปแบบการคลังปิโตรเลียม
รูปแบบใด สิ่งที่ส าคัญมิได้อยู่ที่รูปแบบของระบบ แต่อยู่ที่การที่รัฐจะเลือกใช้เครื่องมือทางการคลังใด
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ เพราะระบบการคลังปิโตรเลียมนั้นเปรียบเสมือนเป็นแนวคิด
ความกว้างๆ ขึ้นอยู่กับว่าประเทศได้จะน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะทางสังคมวิทยาของ
ประเทศตน ดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าแม้แต่ระบบที่ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตอยู่ในระบบรับจ้างบริการ
แต่ละประเทศทั่วโลกนั้น แทบมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยจะเหมือนกันได้เพียงที่เป็นรายละเอียด
ใหญ่เช่นเรื่องน้ ามันและก๊าซส่วนก าไรหรือน้ ามันและก๊าซส่วนต้นทุนเท่านั้น แต่ก็จะมีรายละเอียด
ปลีกย่อยที่ท าให้ลักษณะต่างๆ นั้นมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 

ความเห็นของผู้ศึกษานั้นเห็นว่าในระบบการคลังปิโตรเลียมอย่างอ่ืนก็มีการจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงเช่นกัน เช่นเดียวกับระบบแบ่งปันผลผลิต มีแต่เฉพาะระบบรับจ้างบริการนั้นที่ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการจัดเก็บค่าภาคหลวงเลยเพราะทั้งระบบรับจ้างบริการ ต่างจากระบบแบ่งปัน
ผลผลิตทีจ่ะให้ความส าคัญแกท่รัพยากรปิโตรเลียมในส่วนที่เป็นน้ ามันและก๊าซส่วนก าไรมากกว่าจะให้
ความสนใจกับค่าภาคหลวงซึ่งให้ผลตอบแทนแก่รัฐน้อยกว่า ในขณะที่ประเทศไทยนั้นจะค่อนข้างให้
ความส าคัญกับค่าภาคหลวงค่อนข้างมากด้วยหลักการมองว่าค่าภาคหลวงเป็นรายได้ที่แน่นอนและ
เป็นการหลักประกันว่าเราจะได้มีรายได้ที่ชั ดเจนกว่าภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สิ่งจะได้ก็ต่อเมื่อ
บริษัทเอกชนผู้ผลิตได้ผลก าไรเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมรัฐจึงควรต้องพิจารณาถึง
ความส าคัญของค่าภาคหลวงให้น้อยลงและให้ความส าคัญกับเครื่องมือทางการคลังอ่ืนให้มากขึ้นที่
ไม่ใช่ทั้งค่าภาคหลวงหรือภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

 
4.2 ปัญหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าระบบแบ่งปันผลผลิตหรือระบบ

รับจ้างบริการมาใช้ในระบบการคลังปิโตรเลียมในประเทศไทย 
 

ปัญหาที่เกิดข้ึนกับระบบการคลังปิโตรเลียมของประเทศไทยคือการขาดการเน้นย้ าถึงอ านาจ
อธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรปิโตรเลียม การใช้และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตินี้จะต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง หลักการนี้ได้รับการยืนยันในข้อมติของสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติ อ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาตินี้มีความส าคัญถึงขนาดที่ว่าท าให้รัฐ
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สามารถเวนคืนกิจการปิโตรเลียมของเอกชนได้โดยถือว่าเป็นอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ
แม้ว่าจะขัดต่อหลักการที่ว่าสัญญาต้องเป็นสัญญา (pacta sunt servanda) ในระบบกฎหมายแพ่ง 
แต่หลักอ านาจอธิปไตยในทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคัญยิ่งกว่าเพราะเป็นเรื่องของประโยชน์
มหาชนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหลักกฎหมายปกครองที่ว่าการกระท าของฝ่ายปกครองจะต้องเป็นไป
เพ่ือตอบสนองซึ่งประโยชน์สาธารณะอันเป็นบ่อเกิดแห่งอ านาจที่ท าให้รัฐสามารถใช้อ านาจมหาชนใน
การให้สิทธิ์ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแก่เอกชนคู่สัญญาได้  ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าอ านาจอธิปไตย
เหนือทรัพยากรธรรมชาตินั้นก่อให้เกิดอ านาจในการเวนคืนกิจการของเอกชนได้ก็จริงแต่ทั้งนี้จะต้อง
เป็นไปด้วยความสุจริตและจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ซึ่งก็มีข้อยกเว้นของรัฐอ านาจ
อธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติอยู่ 2 ประการ คือหลักสุจริตซึ่งก าหนดให้รัฐจะต้องใช้ความซื่อสัตย์
และความไว้วางใจในการด าเนินการเวนคืน และข้อยกเว้นอีกประการหนึ่งคือข้อก าหนดว่าด้วย
เสถียรภาพ (Stability Clause) ที่อยู่ในสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ข้อก าหนดว่า
ด้วยเสถียรภาพนี้จะเป็นข้อก าหนดที่เอกชนกับรัฐตกลงกันว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย
หรือบทบัญญัติต่างๆ ที่ใช้บังคับกับสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียม การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะไม่กระทบถึงสิทธิของเอกชนซึ่งตรงนี้การเข้าก าหนดนี้ท าให้เอกชนได้รับการรับประกันว่า
รัฐจะไม่ใช่อ านาจฝ่ายเดียวในการด าเนินการเวนคืนหรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในสัญญาด้วยล าพัง  
โดยปรกติแล้วในหลักกฎหมายปกครองรัฐมีเอกสิทธิ์ในการบริหารจัดการสัญญาทางปกครองได้ ในที่นี้
หมายถึงเอกสิทธิ์ในการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญา และเอกสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิก
สัญญาได้เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าการที่รัฐมีเอกสิทธิ์ในการแก้ไขอยู่หรือยกเลิก
สัญญาเพียงฝ่ายเดียวนั้นจะสามารถใช้ยันข้อก าหนดว่าด้วยเสถียรภาพอันเป็นบทยกเว้นของอ านาจ
อธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติได้หรือไม่ ซึ่งในความเห็นของผู้เขียนนั้นเห็นว่าข้อก าหนดที่เอกชน
ยกเว้นไม่ให้รัฐเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาได้เพียงฝ่ายเดียวนั้น เป็นข้อก าหนดเพ่ือประโยชน์ของเอกชน
คู่สัญญาแต่เมื่อปรากฏว่าสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นสัญญาทางปกครอง การ
บังคับใช้สัญญาทางปกครองจึงต้องให้ค านึงถึงแล้วคประโยชน์สาธารณะเป็นหลักซึ่งหลักประโยชน์
สาธารณะนี้เมื่อน ามาชั่งน้ าหนักกับประโยชน์เอกชน ประโยชน์สาธารณะย่อมต้องมาก่อน ในสัญญา
สัมปทานปิโตรเลียมหากปรากฏว่ามีความจ าเป็นที่รัฐจะต้องใช้เอกสิทธิ์ในการแทรกแซงก ากับให้มีการ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือเพ่ือแก้ไขข้อก าหนดในสัญญาเพ่ือประโยชน์สาธารณะ รัฐก็มีอ านาจท าได้อย่าง
เตม็ที ่
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4.2.1 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าระบบการคลังปิโตรเลียมอ่ืนมาใช้ 
ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการคลังปิโตรเลียม คือแรงจูงใจที่มีต่อนักลงทุน ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า

แรงจูงใจที่มีต่อนักลงทุนได้แก่การที่แปลงปิโตรเลียมมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นแปลงปิโตรเลียมที่มี
ขนาดเล็กหรือเป็นแปลงปิโตรเลียมที่ส ารวจแล้วไม่พบปิโตรเลียมจ านวนมาก และอีกประเด็นหนึ่ง คือ
การที่รัฐเรียกผลประโยชน์จากเอกชนผู้ลงทุนมากเกินไป  

จากการศึกษาในบทที่ 3 พบว่าในแปลงปิโตรเลียมที่มีขนาดเล็กนั้นมักจะไม่ได้สร้างแรงจูงใจที่
มีต่อนักลงทุนให้เข้ามาส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงขนาดเล็กนั้น ในขณะที่แปลงปิโตรเลียมที่มี
ขนาดใหญ่ย่อมสามารถสร้างแรงจูงใจนักลงทุนได้มากกว่า ดังจะเห็นได้จากกรณีของประเทศมาเลเซีย
ที่มีการใช้ระบบการคลังปิโตรเลียม 2 แบบ คือระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบรับแจ้งบริการ โดย
ระบบรับจ้างบริการจะใช้ในแปลงปิโตรเลียมที่มีขนาดเล็ก และใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตในแปลง
ปิโตรเลียมที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากเอกชนพิจารณาว่าทั้งแปลงปิโตรเลียมขนาดใหญ่และแปลง
ปิโตรเลียมขนาดเล็ก เอกชนต่างก็ต้องลงทุนในการส ารวจและผลิตเท่ากัน แต่ได้รับผลตอบแทนที่
แตกต่างกัน แปลงขนาดเล็กย่อมให้ผลตอบแทนแก่เอกชนที่น้อยกว่าแปลงปิโตรเลียมขนาดใหญ่ 
เอกชนจึงมักไม่ให้ความสนใจในแปลงปิโตรเลียมที่มีขนาดเล็ก ผู้ศึกษาพบว่าประเทศมาเลเซียจะน า
ระบบรับจ้างบริการมาใช้ในแปลงปิโตรเลียมที่มีขนาดเล็กเพ่ือดึงดูดให้ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุน  โดยที่
เครื่องมือทางการคลังของระบบจากบริการ คือค่าจ้างที่จ่ายให้แก่เอกชนและค่าหักใช้คืนต้นทุนด้วย
เครื่องมือทั้งสองประการนี้ท าให้เอกชนมั่นใจได้ว่าเอกชนจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ไม่แตกต่าง
จากระบบแบ่งปันผลผลิต แต่ในขณะเดียวกันรัฐก็สามารถน าแปลงปิโตรเลียมขนาดเล็กที่มีอยู่น าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

ส่วนประเด็นเรื่องผลประโยชน์ที่รัฐเรียกเก็บจากเอกชนนั้นหากรัฐเรียกเก็บจากเอกชนมาก
จนเกินไปอาจส่งผลท าให้ลดแรงจูงใจของนักลงทุนที่มีการยื่นค าขอส ารวจและผลิตได้  ดังเช่นในกรณี
การใช้ระบบไทยแลนด์ 2 ของประเทศไทยที่ศึกษาพบว่ารัฐให้เอกชนหักต้นทุนค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อย
ละ 20 เท่านั้นหากมีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าร้อยละ 20 เอกชนจะต้องจ่ายเงินเพ่ิมให้แก่รัฐ  จึงเป็นเหตุท า
ให้ไม่มีเอกชนให้ความสนใจในระบบไทยแลนด์ 2 เลย เป็นกรณีศึกษาของการที่รัฐเรียกเก็บ
ผลประโยชน์มากเกินไปจะส่งผลต่อแรงจูงใจของนักลงทุน ระบบการคลังปิโตรเลียมที่ดีจึงควรเป็น
ระบบที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่รัฐ และในขณะเดียวกันก็ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่เอกชนได้ 

4.2.1.1 ระบบแบ่งปันผลผลิต 
  กระทรวงพลังงานมีความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของปริมาณปิโตรเลียมในประเทศ
ไทยว่าประเทศไทยมีแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็ก (Marginal Field) กล่าวคือเป็นแหล่งปิโตรเลียมที่มี
การผลิตมาเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือมีขนาดเล็กจนปริมาณปิโตรเลียมมีไม่มาก การผลิตเพ่ือให้คุ้มค่าใน
เชิงพาณิชย์จึงจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์การผลิตการขนส่งที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนที่ ผ่านมา
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ในแหล่งเดียวกันหรือร่วมกันกับแหล่งปิโตรเลียมอ่ืนๆ ที่มีการลงทุนไว้แล้ว ประกอบกับประเทศไทย
แต่มีการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การค้นพบปิโตรเลียมครั้ง
แรกในปี พ.ศ.2503 จวบจนถึงปัจจุบันมีการประมาณการว่าปิโตรเลียมในประเทศไทยจึงมีปริมาณที่
จะเหลือมาใช้ประโยชน์อีกไม่มากนัก 

ข้อโต้แย้งของการเปลี่ยนแปลงจากระบบการคลังปิโตรเลียมสัมปทานไปสู่ระบบ
แบ่งปันผลผลิต คือไม่ว่ารัฐจะใช้ระบบการคลังปิโตรเลียมใด รัฐก็ยังคงได้รับผลประโยชน์และสามารถ
ควบคุมกระบวนการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมได้อย่างเท่าเทียมด้วยการออกแบบรายละเอียดของ
สัญญา เช่นประเทศรัสเซียซึ่งใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตแต่ล้มเหลวในการออกแบบรายละเอียดของ
สัญญาให้รัฐไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงจากการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมได้ และสิ่งที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือมักจะมีผู้กล่าวว่าระบบแบ่งปันผลผลิตรัฐสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยากรปิโตรเลียมซึ่งความเป็นเจ้าของในทรัพยากรปิโตรเลียมนั้นในทรัพยากรปิโตรเลียมที่อยู่ใต้ดิน
หรือปริมาณส ารอง ไม่ว่าจะเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตระบบสัมปทานหรือระบบรับจ้างบริการล้วนแต่
เป็นของรัฐทั้งสิ้น เพียงแต่ระบบสัมปทานนั้นรัฐไม่ให้สิทธิ์เอกชนในการส ารวจและผลิตทรัพยากรที่อยู่
ใต้ดิน เอกชนจึงสามารถรับสิทธิ์ในการผลิตทรัพยากรจากปริมาณส ารองปิโตรเลียมทั้งหมดแม้ว่าความ
เป็นเจ้าของปิโตรเลียมจะอยู่ที่รัฐในขณะที่ระบบแบ่งปันผลผลิตเอกชนจะรับสิทธิ์เฉพาะปิโตรเลียมใน
ส่วนที่เป็นต้นทุนการผลิตและปิโตรเลียมส่วนก าไร ซึ่งข้อโต้แย้งคือการรับสิทธิ์ของเอกชนไม่ได้ส่งผล
ต่อส่วนแบ่งผลผลิตที่รัฐจะได้รับ แต่สิ่งที่มีผลต่อส่วนแบ่งของรัฐคือข้อก าหนดในสัญญาซึ่งล้วนแต่
ออกแบบได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาในระบบสัมปทานหรืออยู่ในระบบแบ่งปันผลผลิต และสิ่งที่น ามาแบ่ง
กันระหว่างรัฐกับเอกชนคือปิโตรเลียมที่ผลิตขึ้นมาแล้วนอกจากนี้หากภาคเอกชนกระท าการใดๆ ผิด
ไปจากสัญญาที่ตกลงกันไว้ รฐัก็มีสิทธิ์ในการเพิกถอนสัญญาไม่ว่าจะเป็นในระบบสัมปทานและแบ่งปัน
ผลผลิต ซึ่งในตรงจุดนี้ไม่มีความแตกต่างกันมาก ส่วนทรัพยากรปิโตรเลียมที่ผิดขึ้นมาจากใต้ดินถ้าเป็น
ระบบสัมปทานความเป็นเจ้าของทรัพยากรในที่นี้คือเอกชนจะเป็นเจ้าของปิโตรเลียมที่ผลิต ณ จุดที่
ปิโตรเลียมผลิตขึ้นมา ซึ่งผู้รับสัมปทานจะได้รับปริมาณปิโตรเลียมที่ผลิตได้หลังหักค่าภาคหลวงและ
ผลตอบแทนอ่ืนๆ แต่ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตเอกชนจะเป็นเจ้าของปิโตรเลียมตามแต่ที่จะระบุไว้ใน
สัญญาคือปริมาณการผลิตส่วนที่เป็นต้นทุนและปิโตรเลียมส่วนก าไร จะเห็นได้ว่าการใช้ระบบแบ่งปัน
ผลผลิตไม่มีความแตกต่างจากระบบสัมปทานเพราะรัฐยังคงได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์และอ านาจใน
การควบคุมทรัพยากรปิโตรเลียมเหมือนกัน สิ่งที่จะท าให้ 2 ระบบมีแตกต่างกันคือรายละเอียดของ
ข้อก าหนดในสัญญาว่าจะสามารถท าให้รัฐบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้หรือไม่ แต่สิ่งที่ส าคัญกว่าคือ
การก าหนดเป้าหมายในระดับนโยบายส าหรับการพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมให้ชัดเจน 

การน าระบบแบ่งปันผลผลิตมาใช้ในประเทศไทยนั้นแม้จะมีความกังวลว่าการที่
ประเทศไทยมีแหล่งปิโตรเลียมที่มีขนาดเล็กจะท าให้การใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตไม่บรรลุผล  การใช้
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ระบบสัมปทานอาจจะมีความเหมาะสมกว่านั้น ในความเป็นจริงแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่มีแหล่ง
ปิโตรเลียมขนาดเล็กเช่นเดียวกับประเทศไทยและยังสามารถใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตหรือระบบรับจ้าง
บริการในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้  แต่ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ระบบแบ่งปัน
ผลผลิตสามารถใช้ในประเทศที่มีแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กได้คือการสร้างดุลยภาพที่เหมาะสม
ระหว่างประโยชน์ของรัฐที่จะได้รับกับการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในกิจการปิโตรเลียม การให้รัฐ
ได้รับผลประโยชน์ที่ เหมาะสมและให้นักลงทุนไม่ต้องรับภาระหนักมากจนเกินไปเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญ ดังที่ได้กล่าวถึงพ้ืนฐานของระบบแบ่งปันผลผลิตในบทที่ 3 มาแล้ว จะเห็นได้ว่าระบบ
แบ่งปันผลผลิตมีเครื่องมือทางการคลังอยู่คือการให้เอกชนสามารถหักต้นทุนการผลิตปิโตรเลียม การ
ให้เอกชนสามารถหักต้นทุนการผลิตได้นั้น วัตถุประสงค์คือเพ่ือให้เอกชนสามารถฟ้ืนตัวและได้รับทุน
คืนจากการลงทุนในขั้นตอนการส ารวจและขั้นตอนการผลิตได้โดยเร็ว ดังนั้นการก าหนดอัตราส่วนจึง
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ ในประเทศที่มีแหล่งปิโตรเลียมค่อนข้างมากอาจจะก าหนดให้เอกชนได้รับการ
หักใช้คืนต้นทุนในอัตราที่ต่ า แต่หากในประเทศที่มีแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กซึ่งนับว่ามีความเสี่ยงสูง
ส าหรับเอกชนในการลงทุน จึงควรที่จะต้องก าหนดให้เอกชนสามารถหักคืนต้นทุนการผลิตได้ในอัตรา
ที่มากกว่าปกติเป็นการจูงใจให้แก่นักลงทุนและเพ่ือเป็นการรับประกันว่าเอกชนจะไม่ต้องแบกรับ
ความเสี่ยงมากเกินสมควร หากประเทศไทยจะใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตสิ่งที่จะต้องค านึงถึงเป็นล าดับ
แรกจึงต้องเป็นการให้ความส าคัญกับการให้เอกชนสามารถหักต้นทุนการผลิตได้ในอัตราที่สูง 

ข้อเสียของระบบแบ่งปันผลผลิตในที่นี้ หากน าระบบแบ่งปันผลผลิตใช้ประเทศไทย
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคือแรงจูงใจของนักลงทุน เนื่องจากกรณีของประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้
ระบบสัมปทานเป็นเวลายาวนาน นักลงทุนจะมีความคุ้นเคยกับระบบสัมปทานค่อนข้างมาก ซึ่งการ
ประกาศให้ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตนั้นอาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้เนื่องจากเมื่อ
เปรียบเทียบระบบแบ่งปันผลผลิตกับระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิตเป็นระบบที่รัฐได้ประโยชน์
มากกว่าระบบสัมปทานเดิมเป็นอย่างมากและเป็นการเพ่ิมภาระค่าตอบแทนของเอกชน และด้วยเหตุ
ที่แหล่งปิโตรเลียมของประเทศไทยเป็นแหล่งปิโตรเลียมที่มีขนาดเล็ก หากเอกชนเห็นว่าการส ารวจ
อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เอกชนจะขาดแรงจูงใจในการลงทุน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่ารัฐจะบริหารจัดการ
ปรับเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่อย่างไรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเอกชนและรักษา
ประโยชน์สถานะของรัฐให้สมบูรณ์ได้ 

ปัญหาของระบบแบ่งปันผลผลิตประการหนึ่งคือ บริษัทน้ ามันแห่งชาติที่จะเข้ามา
เป็นตัวแทนของรัฐในการด าเนินกิจการกับเอกชน ปัญหานี้เป็นปัญหาที่นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความ
กังวลค่อนข้างมากเนื่องด้วยในการจัดท ากิจการบริการสาธารณะ ควรจะต้องมีองค์กรที่เป็นผู้ก ากับ
ดูแลและองค์กรผู้ปฏิบัติการแยกต่างหากจากกันและเป็นอิสระ แต่การที่ให้มีบริษัทน้ ามันแห่งชาตินั้น
อาจจะท าให้รัฐเป็นผู้ที่ก ากับดูแลกิจการปิโตรเลียมและเป็นผู้ปฏิบัติการในกิจการปิโตรเลียมเสียเอง 
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อาจจะท าให้เห็นได้ว่าเป็นการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งก าหนดถึงระบบ
เศรษฐกิจของไทยว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและการแทรกแซงตลาดนี้อาจจะเป็นที่ไม่พึง
ปรารถนาของนักลงทุนทั้งหลาย  

ปัญหาประการต่อมาคือการใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตนั้น ไม่เป็นการรับประกันว่ารัฐ
จะไม่ขาดแคลนพลังงานปิโตรเลียมในอนาคตเนื่องจากระบบแบ่งปันผลผลิตนั้นเป็นแต่เพียงระบบการ
คลังปิโตรเลียมเท่านั้นที่ระบุถึงวิธีในการได้มาหรือการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม หากแต่การ
ขาดแคลนพลังงานนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเมื่อรัฐได้รับผลผลิตปิโตรเลียมส่วนก าไรมาแล้วจะน าผลผลิต
ปิโตรเลียมไปจัดสรรปันส่วน ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรหรือจะมีวิธีการจัดการอย่างไร ซึ่งจะต้องมี
การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพ่ือป้องกันไม่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าปิโตรเลียมไปใช้ในทางอ่ืนที่ไม่
ตอบสนองต่อประโยชน์ของประชาชน 

ผู้ศึกษาพบว่าระบบแบ่งปันผลผลิตจะประสบความส าเร็จได้ดีที่สุดหากเป็นการให้
สิทธิส ารวจในพื้นที่แปลงปิโตรเลียมที่มีขนาดใหญ่ เพราะแม้การใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตจะสามารถใช้
ในแปลงปิโตรเลียมขนาดเล็กได้เช่นกัน แต่อาจจะไม่ดึงดูดใจหรือสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุนมากเท่า
แปลงขนาดใหญ่ แต่ทั้งนี้ประโยชน์ที่รัฐได้รับอย่างแน่นอนคือปิโตรเลียมส่วนก าไรที่รัฐน าแบ่งกัน
ระหว่างรัฐกับเอกชน ทั้งร้ฐยังสามารถคงกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมและการควบคุมการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้ 

4.2.1.2 ระบบรับจ้างบริการ 
ระบบรับจ้างบริการเป็นระบบที่มีความคล้ายคลึงกับสัญญาสัมปทานบริการ

สาธารณะตามกฎหมายปกครองของไทยค่อนข้างมาก กล่าวคือหลักการของระบบรับจ้างบริการที่เห็น
ได้ชัดดังตัวอย่างของประเทศฟิลิปปินส์ในบทที่ 4 ประเทศฟิลิปปินส์ถือว่าการแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นหน้าที่หลักของรัฐซึ่งจะแตกต่างจากทั้งในระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบ
สัมปทาน กล่าวคือในระบบสัมปทานรัฐจะเป็นเพียงผู้ที่ให้สิทธิ์เอกชนในการแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรปิโตรเลียมโดยหน้าที่ของรัฐหลังจากที่ได้ให้สิทธิไปแล้วคือการก ากับและดูแลเท่านั้น ดังนั้น
การให้สัมปทานแก่เอกชนไปแล้วรัฐจึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสวงประโยชน์อีก แม้ไม่ได้มีกฎหมาย
ก าหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของเอกชนโดยตรงแต่จากการที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียมก าหนดให้รัฐเป็น
ผู้ให้สิทธิ์แก่เอกชนและมีหน้าที่ในการก ากับดูแล จึงเท่ากับว่าเอกชนเป็นผู้มีหน้าที่หลักในการจัดท า
กิจการแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมโดยรัฐเป็นเพียงผู้ที่รับค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ใน
ส่วนของระบบแบ่งปันผลผลิตแม้จะมีหลักการที่คล้ายกับระบบรับจ้างบริการซึ่งต่างก็เน้นย้ าถึงอ านาจ
อธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติที่ก าหนดให้ทรัพยากรปิโตรเลียมที่เป็นทรัพย์สินของประชาชนและ
ให้บริหารทรัพยากรดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่จากตัวอย่างของประเทศมาเลเซียและ
ประเทศอินโดนีเซียในบทที่ 4 ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายก าหนดให้การแสวงประโยชน์จาก
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ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรงเช่นประเทศฟิลิปปินส์ ดังนั้น ระบบรับจ้างบริการจึงถือ
ว่าหน้าที่ของรัฐคือการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการของระบบ
รับจ้างบริการที่รัฐจะเป็นผู้จ้างให้เอกชนด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยรัฐจะเป็นผู้จ่าย
ค่าจ้างให้แก่เอกชน เอกชนจะไม่มีสิทธิ์ในผลผลิตปิโตรเลียมที่ตนเป็นผู้ขุดเจาะขึ้นมา หากประเทศไทย
ใช้ระบบรับจ้างบริการสิ่งที่รัฐจะได้รับคือการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมแท้จริงและสมบูรณ์
กว่าในระบบสัมปทานหรือระบบแบ่งปันผลผลิต รัฐจะมีกรรมสิทธิ์อย่างแท้จริงทั้งในทรัพยากร
ปิโตรเลียมรวมถึงวัสดุอุปกรณ์การส ารวจและผลิต รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมทั้งมวล 
(เช่นเดียวกับระบบแบ่งปันผลผลิต) และรัฐมีอ านาจในการเข้าไปร่วมด าเนินการกับเอกชน ไม่ใช่มี
เพียงอ านาจในการก ากับดูแลดังเช่นระบบสัมปทาน หรือเป็นผู้แบ่งผลผลิตร่วมกับเอกชนดังเช่นใน
ระบบแบ่งปันผลผลิต แต่ปัญหาของระบบรับจ้างบริการ คือเป็นระบบที่ไม่ค่อยจะดึงดูดให้นักลงทุน
เข้ามาลงทุนกิจการปิโตรเลียมเนื่องจากว่าเอกชนแทบไม่ได้มีส่วนในการผลิตปิโตรเลียมเลยและอีกทั้ง
รัฐจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากเพ่ือเป็นค่าจ้างในการจ้างเอกชนมาส ารวจและผลิต หาก
ประเทศไทยใช้ระบบรับจ้างบริการ สิ่งที่ควรจะต้องค านึงถึงเป็นล าดับแรกคือรัฐจะต้องหาทางจูงใจให้
เอกชนเข้ามาลงทุนโดยการก าหนดมาตรการบางอย่างที่ไม่แค่เพียงบรรเทาภาระความเสี่ยงแก่เอกชน
เท่านั้น แต่ต้องท าให้เอกชนมั่นใจว่าตนจะได้ประโยชน์ในรูปของผลผลิตปิโตรเลียมด้วย เช่น การให้
เอกชนสามารถได้รับค่าจ้างเป็นผลิตผลปิโตรเลียมแทนที่จะรับค่าจ้างเป็นเงิน หรือการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลที่รฐัจะจัดเก็บจากเอกชนหรือให้จัดเก็บในอัตราที่น้อยลง 

ข้อเสียที่ส าคัญของระบบรับจ้างบริการคือระบบรับจ้างบริการนั้นเนื่องจากลักษณะ
ของระบบรับจ้างบริการคือสัญญาจ้างบริการอย่างหนึ่ง จึงเป็นที่ชัดเจนว่ารัฐผู้จ้างบริการจะต้องมี
ความสามารถในการจ้างเอกชนให้มาจัดท าบริการ ซึ่งในที่นี้หมายความว่าการแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรปิโตรเลียมได้รัฐจะต้องมีฐานะทางการคลังที่ดีในระดับที่เพียงพอที่สามารถสนับสนุนการ
เป็นกิจการของเอกชนให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น เพราะในทางทฤษฎีระบบรับจ้างบริการรัฐมักจะจ่าย
ค่าจ้างเป็นเงิน (เว้นแต่จะมีการก าหนดให้จ่ายเป็นปิโตรเลียม) จึงไม่แปลกใจว่าประเทศส่วนใหญ่ใน
ภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกโอเปคเลือกที่จะใช้ระบบรับจ้างบริการเช่นนี้เนื่อง
ด้วยระบบรับจ้างบริการมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รัฐที่จะระบบนี้จึงต้องมีฐานะทางการคลังที่มั่นคง
เพียงพอ 

ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือระบบรับจ้างบริการเป็นระบบที่รัฐได้เข้ามามีอ านาจเต็มที่
ในการควบคุมทรัพยากรปิโตรเลียมทั้งหมดโดยที่เอกชนไม่สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรในกรณีนี้ได้เลย เนื่องจากเอกชนเป็นเพียงแต่ผู้ที่รับจ้างท างานแทนเท่านั้น ไม่มี
อ านาจในการตัดสินใจแต่อย่างใดด้วยระบบนี้จึงมีแนวโน้มสูงที่รัฐจะใช้อ านาจโดยทุจริตในการบริหาร
จัดการราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมได้ 
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4.2.2 การปรับปรุงระบบสัมปทานให้มีความเหมาะสม 
ระบบสัมปทานเป็นระบบที่ประเทศไทยใช้มาตลอดนับแต่ พ.ศ.2514 จนถึงปัจจุบันการที่

ระบบสัมปทานมีเครื่องมือทางการคลังเป็นค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม มีข้อดีคือเป็นการ
รับประกันว่ารัฐจะได้รับผลตอบแทนที่มีความแน่นอน ทั้งยังเป็นระบบที่ไม่มีความยุ่งยากมากเท่า
ระบบแบ่งปันผลผลิตหรือระบบรับจ้างบริการ โดยรัฐมีหน้าที่แต่เพียงเป็นผู้ให้สิทธิ์ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมให้แก่เอกชนเป็นด าเนินการ รัฐเป็นเพียงผู้ที่คอยรับค่าตอบแทนจากเอกชน จึงเป็นระบบที่
รัฐไม่ต้องลงทุนมาก แต่ผลเสียที่ตามมาคือการที่รัฐไม่มีอ านาจในการควบคุมทรัพยากรปิโตรเลียม
โดยตรงเหมือนในระบบรับจ้างบริการหรือระบบแบ่งปันผลผลิต ซึ่งผลผลิตปิโตรเลียมในปัจจุบันนับว่า
มีความส าคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ที่รัฐได้รับเป็นตัวเงิน สาระส าคัญของการแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรปิโตรเลียมจึงไม่ใช่อยู่ท่ีว่ารฐัจะได้รับประโยชน์มากน้อยเท่าไร แต่อยู่ที่รัฐจะสามารถควบคุม
ผลผลิตปิโตรเลียมรวมถึงกรรมสิทธิ์ได้มากแค่ไหน ถ้าประเทศไทยยังประสงค์ท่ีใช้ระบบสัมปทาน 

จากการศึกษาระบบการคลังปิโตรเลียมแต่ละประเภทในบทที่ 4 นั้นจะเห็นได้ว่าระบบการ
คลังปิโตรเลียมมีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรผู้ก ากับดูแลการประกอบกิจการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม ในประเทศไทยนั้นมีองค์กรก ากับดูแลเอกชนผู้รับสัมปทาน คือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
ประเทศอินโดนีเซียมีหน่วยงาน SKKMIGAS ในขณะที่ประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้มี
หน่ วยงานที่ จั ดตั้ งขึ้ นมาโดยตรง เ พ่ือก ากับดูแล  แต่มี กระทรวงพลั ง งานหรือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติแล้วแต่กรณีเป็นผู้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือให้การตรวจสอบการด าเนินกิจการของ
เอกชนในเพียงบางกรณีเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการควบคุมโดยตรง เช่นการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ควบคุมการขนส่งปิโตรเลียม ในที่นี้จึงได้วิเคราะห์ถึงการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจที่ยังยึดโยงหลักการในระดับรัฐธรรมนูญ 
คือรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1945 มาตรา 33 ซึ่งบัญญัติว่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของมหาชน และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนี้ก็ได้มีการก าหนดกฎหมายลูก
บทเพ่ืออนุวัติการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญว่าจะต้องจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับ
ประโยชน์ของมหาชนให้มากที่สุด  

หน่วยงาน SKKMIGAS เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล ตามรัฐบัญญัติฉบับที่ 9/2013 
ว่าด้วยการบริหารจัดการกิจกรรมการส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ หน้าที่หลักของ
หน่วยงานนี้คือการก าหนดให้กิจกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติอยู่ภายใต้สัญญาร่วม
ลงทุน เพ่ือให้น้ ามันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรของรัฐได้รับการแสวงประโยชน์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคืนรายได้ให้แก่รัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชน จากที่กล่าวมาในข้างต้นจึงแสดงให้
เห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวสามารถท าให้หลักการในระดับรัฐธรรมนูญประสบความส าเร็จขึ้นมาอย่าง
เป็นรูปธรรมและใช้บังคับได้จริง  
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กรณีของประเทศไทยจึงควรแก้ไขอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานก ากับดูแลให้มีอ านาจหน้าที่ที่
สามารถท าให้อ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติบรรลุผลได้อย่างแท้จริง โดยอ านาจหน้าที่ของ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะองค์กรก ากับดูแลการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มี
อ านาจหน้าที่คือ 

1.  ก าหนดให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสามารถแก้ไขสัญญาได้โดยฝ่ายเดียว เมื่อมีพฤติการณ์
ปรากฏแก่คู่สัญญาว่าสาระส าคัญของสัญญามีความเปลี่ยนแปลงไป เช่น อัตราค่าตอบแทนที่รัฐจะ
ได้รับ ค่าหักคือต้นทุนการผลิต การหักคืนต้นทุนการผลิต รัฐสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวซึ่งข้อ
สัญญาบางประการ และหากมีกรณีที่เอกชนไม่ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานแล้วจะก่อให้เกิดความ
เสียหาย ให้กรมเชื้อเพลิงในฐานะองค์กรก ากับดูแลสามารถใช้อ านาจฝ่ายเดียวในการบังคับการตาม
ความมุ่งหมายของสัญญาได้ตามล าพังเพ่ือประโยชน์สาธารณะ แต่ต้องไม่ท าให้การด าเนินกิจการของ
เอกชนต้องประสบปัญหาเกินสมควร 

2.  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีอ านาจในการเวนคืนกิจการผลิตปิโตรเลียมของเอกชนได้ หากมี
พฤติการณ์ที่เห็นได้ชัดว่ารัฐอาจจะได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง หรือต้องประสบ
ภาวะการขาดแคลนพลังงาน หรือกรณีอ่ืนใดที่กระทบต่อความม่ังคงทางพลังงาน โดยมีหลักการคือ รัฐ
มีอ านาจในอ านาจในการเวนคืนกิจการนั้นได้ โดยอาศัยอ านาจทั่วไปของรัฐตามหลักอ านาจอธิปไตย
เหนือทรัพยากรธรรมชาติ แต่จะต้องมีการชดใช้เยียวยาความเสียหายแก่เอกชนตามส่วน และหาก
ปรากฏว่ารัฐใช้อ านาจโดยไม่สุจริต รัฐจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมขึ้นเพ่ือเหตุนั้นด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้
ความเป็นธรรมแก่เอกชนคู่สัญญา 

ข้อเสนอในด้านการปรับปรุงระบบสัมปทานเดิมนั้น อาจจะมีข้อพิจารณาถึงข้อเสียที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคือการก าหนดให้กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติมีอ านาจหน้าที่มากเกินไป อาจก่อให้เกิดความไม่มั่นใจของนักลงทุนเนื่องจากนักลงทุน
ทั้งหลายต่างก็ต้องการหลักประกันว่ารัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซงการจะไม่กิจการของเอกชนดังที่ได้กล่าว
มาในบทที่ 2 แล้วว่าเอกชนต้องมีข้อก าหนดว่าด้วยเสถียรภาพ (Stability Clause) และหลักประกันที่
รัฐรับรองไว้ในกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม เพ่ือป้องกันไม่ให้รัฐเข้ามาแทรกแซงการด าเนินกิจการของ
เอกชน การก าหนดอ านาจหน้าที่ดังกล่าวแม้จะมีผลดีคือการท าให้รัฐสามารถเข้ามาควบคุมเอกชนมาก
ขึ้นและเกิดประโยชน์แก่รัฐมากขึ้นก็ตาม แต่สิ่งที่ตามมาก็คือเป็นการท าลายหลักประกันที่ว่ารัฐจะไม่
เข้าแทรกแซงกิจการของเอกชน  

อีกทั้งแม้จะมีการแก้ไขอ านาจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ตาม แต่ด้วยสภาพของ
ระบบสัมปทานนั้นเป็นระบบที่ไม่อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐได้เลยเพราะเป็นระบบที่ให้
ความส าคัญแต่เพียงค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้เป็นหลักเท่านั้นไม่ว่าจะปรับปรุงให้รัฐมีอ านาจมากแค่
ไหนก็ตาม แต่รัฐไม่มีทางที่จะได้ผลประโยชน์มากกว่าที่มีอยู่ภายใต้ระบบสัมปทานเดิมและข้อก าหนด
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ที่ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ อย่างเช่น โบนัสการผลิตหรือโบนัสการลงนามในระบบ Thailand 3+ ถือ
เป็นเพียงเครื่องมือทางการคลังระดับรองลงมาเท่านั้น เพราะไม่ได้มีส่วนหรือเป็นรายได้หลักของรัฐแต่
อย่างใด และโดยพ้ืนฐานของระบบสัมปทานเป็นระบบที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับหลักอ านาจอธิปไตย
เหนือทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 

แต่อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของทั้ง 2 ประเด็นตามที่
กล่าวมาใน 4.2.1 และ 4.2.2 นั้น ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และมีความเห็นว่าการที่รฐัจะปฏิรูปด้านพลังงาน
ด้วยการปรับปรุงระบบการคลังปิโตรเลียมนั้นไม่อาจกระท าได้ภายใต้ระบบสัมปทานเดิมเนื่องด้วย
แนวคิดทฤษฎีของระบบสัมปทานนั้นไม่ ได้ เกี่ยวข้องหรือยึดโยงกับอ านาจอธิปไตยเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางในการใช้ระบบรับจ้างบริการ ระบบแบ่งปัน
ผลผลิต การปรับปรุงระบบสัมปทานเดิมไว้ ซึ่งทั้ง 3 แนวทางนี้ต่างมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน
ออกไปตามแต่และแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด
คือระบบรับจ้างบริการ เนื่องด้วย แนวคิดทฤษฎีของระบบรับจ้างบริการนั้นมีความคล้ายคลึงกับระบบ
สัญญาบริการสาธารณะของกฎหมายปกครองไทย จากการศึกษาระบบรับจ้างบริการของประเทศ
ฟิลิปปินส์นั้นนับว่ามีความน่าสนใจคือ การก าหนดว่าในการจัดท ากิจการปิโตรเลียมให้ถือว่าเป็น
อ านาจหน้าที่ของรัฐเป็นภารกิจหลัก การให้เอกชนเข้ามาเป็นพวกรับแจ้งนั้นถือเป็นข้อยกเว้น แนวคิด
ดังกล่าวนี้ท าให้ในทางปฏิบัติหากเอกชนมีความขัดข้องในการจัดท าบริการสาธารณะ หรือในการ
ด าเนินกิจการปิโตรเลียมไม่มีผู้จัดการปิโตรเลียมหลักเป็นผู้ที่มีภารกิจที่จะท าให้กิจการดังกล่าวนั้น
ด าเนินต่อไปอีก ทั้งยังสามารถท าให้หลักการพ้ืนฐานของบริการสาธารณะทั้ง 3 ประการสามารถ
บรรลุผลได้ในทางปฏิบัติ ในขณะที่หลักการเช่นนี้จะไม่ปรากฏในระบบสัมปทานหรือระบบแบ่งปัน
ผลผลิตแต่อย่างใด  

เมื่อรัฐใช้ระบบรับจ้างบริการ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในระบบรับจ้างบริการนั้นเป็นระบบที่รัฐ
มีอ านาจหน้าที่อย่างเต็มที่ในการควบคุมกระบวนการส ารวจและผลิตทั้งหมด การบริหารจัดการ
ทรัพยากรปิโตรเลียมจึงควรต้องกระท าโดยหน่วยงานของรัฐที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด  เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ผู้ศึกษาจึงเสนอว่าหากรัฐจะใช้ระบบรับจ้างบริการ จะต้องจัดให้มีหน่วยงานของรัฐ
ขึ้นมาโดยมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารงานแบบเอกชนเพ่ือป้องกันวิธีการด าเนินงานที่อาจจะ
มีความล่าช้าและไรป้ระสิทธิภาพ 

ระบบรับจ้างบริการเป็นระบบที่ยืนยันถึงหลักอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
แท้จริง ดังที่กล่าวมาแล้วในส่วนของข้อเสนอของระบบสัมปทานว่าต้องให้มีการบัญญัติยืนยันอ านาจ
ของรัฐว่ามีอ านาจในการเวนคืนกิจการปิโตรเลียมได้นั้น ดังนั้นเพ่ือป้องกันความไม่มั่นใจของเอกชนผู้
ลงทุน การใช้ระบบรับจ้างบริการจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเนื่องจากเอกชนมีบทบาทที่จ ากัดลง เป็น
เพียงผู้รับจ้างบริการเท่านั้นและเมื่อกรรมสิทธิ์ในวัสดุอุปกรณ์หรือข้อมูลปิโตรเลียมยังเป็นของรัฐ ซึ่ง
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เป็นลักษณะของระบบรับจ้างบริการอยู่แล้วเอกชนก็ไม่ต้องมีความกังวลว่าที่จะการของตนเองจะต้อง
ถูกเวนคืนดังที่อาจจะเกิดหากมีการบังคับใช้หลักอ านาจธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เคร่งครัด 

นอกจากนี้สิ่งที่ต้องน ามาเป็นข้อพิจารณาอีกประการหนึ่งคือการน าระบบรับจ้างบริการ
ในทางทฤษฎีมาปรับใช้มาสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องค านึงว่าประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่
แตกต่างจากประเทศอ่ืนคือการที่มีแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็ก ในการจ่ายค่าจ้างให้แก่เอกชนอาจจะ
ก าหนดให้เอกชนสามารถหักใช้คืนต้นทุนการผลิตได้มากขึ้น เพ่ือเป็นการให้หลักประกันแก่เอกชนว่า
จะไม่ขาดทุนในการด าเนินกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

การใช้ระบบรับจ้างบริการนี้ท าให้รัฐสามารถควบคุมกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียม
กรรมสิทธิ์ในวัสดุอุปกรณ์และกรรมสิทธิ์ในข้อมูลปิโตรเลียมได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงสามารถให้เอกชน
เป็นผู้แบกความเสี่ยงแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ดังเช่นระบบสัมปทานที่ใช้อยู่เดิม และด้านการมีส่วนร่วม
ของรัฐ รัฐสามารถใช้อ านาจของรัฐได้อย่างเต็มที่ในการควบคุมจัดการของเอกชน และผลประโยชน์ที่
รัฐได้รับ แม้รัฐจะไม่ได้รับค่าภาคหลวงหรือน้ ามันและก๊าซส่วนต้นทุน ดังเช่นในระบบสัมปทานหรือ
ระบบแบ่งปันผลผลิต แต่ในกรณีนี้รัฐจะได้รับปิโตรเลียมทั้งหมดเป็นของรัฐอย่างสมบูรณ์ซึ่ง ต่างจาก 2 
ระบบแรกที่รัฐจะได้แต่เพียงเงินค่าตอบแทนบางส่วนหรือน้ ามันและก๊าซส่วนก าไร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของปิโตรเลียมทั้งหมดเท่านั้น แต่ในกรณีนี้รัฐเป็นผู้เป็นเจ้าของทรัพยากร ซึ่งเอกชนจะมีสิทธิ์แบ่งได้
กับเพ่ือการหักใช้คืนต้นทุนการผลิตและเป็นค่าจ้างบริการเท่านั้น ในความเห็นผู้ศึกษาจึงเห็นว่าระบบ
รับจ้างบริการจะเป็นระบบที่จะตอบสนองต่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและสามารถคุ้มครอง
สิทธิของนักลงทุนได้อย่างสมดุล 



 
บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 

จากผลการศึกษาระบบการคลังปิโตรเลียมแบบสัมปทานที่ใช้ในประเทศไทยนั้น พบว่าปัญหา
ของระบบสัมปทานตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 อาจกล่าวโดยสรุปได้ 3 ประการ คือ 

ประการแรก รัฐไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมที่ผลิตได้  
ระบบสัมปทานของไทยให้ความส าคัญกับค่าภาคหลวงเป็นหลัก ปิโตรเลียมที่ผลิตขึ้นมาได้จึง

ตกเป็นกรรมสิทธิ์เอกชนของผู้รับสัมปทานทั้งสิ้น กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นของรัฐเฉพาะ
ทรัพยากรปิโตรเลียมที่อยู่ในแปลงส ารวจและผลิตเท่านั้น ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม แต่เมื่อมีการให้สิทธิ์ส ารวจและผลิตแก่เอกชนผู้รับสัมปทานให้เข้ามาแสวงประโยชน์ใน
ทรัพยากรปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานเป็นผู้ครอบครองแปลงส ารวจและพ้ืนที่ผลิต เมื่อเอกชนได้ท าการ
ผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาแล้วปิโตรเลียมจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนทันทีที่พ้นจากหลุมปิโตรเลียม รัฐ
จึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมจากการให้สัมปทาน 

ประการที่สอง รัฐไม่มีส่วนร่วมในการควบคุมการประกอบกิจปิโตรเลียมของเอกชน 
ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ แต่จากการศึกษา

พบว่ารัฐไม่ได้เข้าไปควบคุมการด าเนินการประกอบกิจการปิโตรเลียมของเอกชนคู่สัญญา  ผู้รับ
สัมปทานมีสิทธิเด็ดขาดในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยที่ผู้รับสัมปทานสามารถเลือกใช้วิธีการ
ส ารวจและผลิตอย่างไรก็ได้ตามความพอใจของตนภายในขอบเขตของกฎหมาย โดยที่รัฐจะไม่เข้ามา
ยุ่งเกี่ยวหรือควบคุมการด าเนินงานของผู้รับสัมปทาน รัฐท าได้เพียงก ากับดูแล รับรายงานที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน  หน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม โดยหลักแล้วรัฐเป็นเพียงผู้คอยรับ
รายงานจากเอกชนคู่สัญญาเท่านั้นตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หน้าที่หลักของรัฐคือ การวางตน
เป็นผู้รอรับผลประโยชน์จากเอกชนเท่านั้น การเข้าไปก ากับดูแลเอกชนเป็นข้อยกเว้นจากหลักทั่วไป 

ประการที่สาม ผลประโยชน์ที่รัฐได้รับ 
ผลประโยชน์ที่รัฐได้รับภายใต้สัญญาสัมปทานคือค่าภาคหลวง การเก็บค่าภาคหลวงเป็น

หลักประกันที่แน่นอน แต่ปัจจุบันทรัพยากรปิโตรเลียมขาดแคลนมากยิ่งข้ึน รัฐได้รับแต่ค่าภาคหลวงที่
เป็นตัวเงินแต่ไม่ได้รับส่วนแบ่งในทรัพยากรปิโตรเลียม  ซึ่งเป็นสิ่งมีมูลค่าสูงกว่าการจัดเก็บ
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ค่าภาคหลวงแต่เพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจท าให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานได้เมื่อทรัพยากร
ปิโตรเลียมในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น ในการคัดเลือกบริษัทเอกชนมาลงทุนในการแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรปิโตรเลียม รัฐใช้ดุลพินิจจากแผนปริมาณงานของบริษัทและปริมาณเงินซึ่งถือว่าเป็นเงิน
จ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยไม่มีส่วนที่เป็นผลผลิต
ปิโตรเลียมซึ่งเป็นสาระส าคัญที่รัฐควรได้รับอยู่เลย 

นอกจากนี้ จากผลการศึกษาพบว่า การที่รัฐตัดสินใจว่าจะใช้ระบบการคลังปิโตรเลียม
ประเภทใดนั้น ไม่ว่าจะเป็นระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต และระบบรับจ้างบริการนั้น ต่างต้อง
ค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลต่อความจูงใจที่มีต่อนักลงทุน ซึ่งได้แก่ผลประโยชน์ที่รัฐเรียกเก็บและ
ปัจจัยทางสภาพภูมิศาสตร์ของแปลงส ารวจด้วย ดังนั้นในการใช้ระบบการคลังปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็น
ระบบใดก็ตามจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือทางการคลัง เช่น ค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
ปิโตรเลียมส่วนก าไร ปิโตรเลียมส่วนต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้มีความ
เหมาะสมโดยค านึงถึงปัจจัยทั้งสองประการดังกล่าวด้วย 

จากการศึกษาระบบการคลังปิโตรเลียมทั้งหมด ระบบการคลังปิโตรเลียมที่มีความเหมาะสม
กับประเทศไทย สามารถท าให้รัฐมีกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมที่ผลิตได้ เพ่ิมอ านาจรัฐในการควบคุมการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม และสามารถสร้างผลประโยชน์ให้รัฐได้มากกว่าระบบสัมปทานที่มีอยู่เดิม 
คือระบบรับจ้างบริการ นอกจากนี้ระบบรับจ้างบริการยังเป็นระบบที่มีความสอดคล้องกับหลักสัญญา
ทางปกครองของไทยมากที่สุด ทั้งยังสอดคล้องกับหลักอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติตาม
มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ท าให้รัฐมีอ านาจในการควบคุมทรัพยากรปิโตรเลียมได้มากกว่า
ระบบสัมปทานที่ใช้อยู่แต่เดิมตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาระบบการคลังปิโตรเลียมโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับระบบการคลัง
ปิโตรเลียมประเภทต่างๆ ที่ใช้อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาศึกษาว่าระบบการคลัง
ปิโตรเลียมใดเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด ระบบการคลังปิโตรเลียมที่มีความเหมาะสมกับ
ประเทศไทยมากที่สุด คือระบบรับจ้างบริการเมื่อพิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของแปลงส ารวจ
ปิโตรเลียมที่เป็น Marginal Field และผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับ  

อย่างไรก็ดี การใช้ระบบการคลังปิโตรเลียมแต่ละประเภทต้องพิจารณาความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์และผลประโยชน์ที่รัฐจัดเก็บว่ามีความเหมาะสมเพียงใด เพราะระบบการคลังแต่
ละประเภทต่างก็ตั้งอยู่บนเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือหา
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แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิมของระบบสัมปทานตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 
โดยควรเพ่ิมให้รัฐสามารถใช้ระบบการคลังปิโตรเลียมแบบอ่ืนได้นอกจากระบบสัมปทาน จึงควรเพ่ิม
ระบบแบ่งปันผลผลิต แลระบบรับจ้างบริการไปด้วย ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางต่างๆ ในการปรับปรุง
กฎหมายดังนี้ 

 
5.2.1 การใช้ระบบรับจ้างบริการและระบบรับจ้างบริการ 
ทั้งระบบรับจ้างบริการและระบบแบ่งปันผลผลิตเป็นระบบที่รัฐสามารถใช้ความเชี่ยวชาญ

ด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากบริษัทเอกชนต่างชาติ รวมทั้งเงินทุนและเทคโนโลยีในการ
ส ารวจและผลิต โดยที่รัฐสามารถคงเอกสิทธิ์ในการควบคุมและก ากับดูแลปิโตรเลียมได้อย่างสมบูรณ์ 
ผู้ศึกษาจึงเสนอให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม คือพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 โดยให้มีการตราพระราชบัญญัติปิโตรเลียมใหม่ทั้งฉบับให้รับรองการใช้ระบบ
การคลังปิโตรเลียมแบบอ่ืน คือ ระบบรับจ้างบริการและระบบแบ่งปันผลผลิต และให้รัฐก าหนดแบบ
สัญญามาตรฐาน (Model Contract) ส าหรับสัญญารับจ้างบริการและสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพ่ิมเติม
จากระบบสัมปทานเดิมด้วย และให้รัฐด าเนินการดังนี้  

1.  การเปิดให้เอกชนยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมบนบกและทะเลอ่าวไทย หรือ
สัมปทานรอบที่ 21 นั้น ให้เปิดประมูลโดยใช้ระบบรับจ้างบริการ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต้อง
จัดท าประกาศว่าด้วยการยื่นค าขอสิทธิ์ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมส าหรับแปลงส ารวจบนบกและใน
อ่าวไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม โดยมีข้อความดังต่อไปนี้  

“ให้การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจบนบกและในทะเลอ่าวไทย ใช้ระบบรับจ้าง
บริการหรือระบบรับจ้างบริการ โดยเอกชนต้องยื่นค าขอพร้อมโครงการและข้อผูกพันด้านปริมาณงาน
และปริมาณเงินที่สอดคล้องกับระบบรับจ้างบริการหรือระบบรับจ้างบริการด้วย” 

ทั้งนี้ รัฐจะต้องพิจารณาว่าแปลงปิโตรเลียมที่จะน ามาให้เอกชนยื่นขอรับสิทธิส ารวจนั้นมี
ลักษณะเป็นแปลงปิโตรเลียมขนาดเล็กหรือเป็นแปลงปิโตรเลียมขนาดใหญ่ เพ่ือที่รัฐจะได้ก าหนด
ระบบการคลังปิโตรเลียมที่เหมาะสมกับแปลงปิโตรเลียมได้ 

2.  ให้แก้ไขมาตรา 23 โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้  
“มาตรา 23 ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในที่ใดไม่ว่าที่นั่นเป็นของ

ตนเองหรือของบุคคลอ่ืน การตกลงในการส ารวจและผลิตระหว่างรัฐกับเอกชนให้อยู่ภายใต้สัญญา
รับจ้างบริการ สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญารับจ้างบริการ” 

3.  ความตกลงในสัญญารับจ้างบริการหรือสัญญาแบ่งปันผลผลิตระหว่างรัฐกับเอกชนผู้
รับจ้าง จะต้องเป็นไปตามสัญญามาตรฐานด้วยมาตรา 23 วรรค 3 ก าหนดว่า  “แบบของสัญญา ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยความเห็นชอบของ
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คณะรัฐมนตรี ต้องตรากฎกระทรวงก าหนดสัมปทานฉบับใหม่และให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนด
สัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ.2555 เพ่ือก าหนดสัญญามาตรฐานของสัญญารับจ้างบริการหรือสัญญา
แบ่งปันผลผลิตเพ่ือใช้เป็นแบบในการตกลงกับเอกชนผู้รับจ้างต่อไป 

4.  ส่วนผู้รับสัมปทานเดิมที่ได้รับสิทธิส ารวจและผลิตภายใต้ระบบ Thailand 3 ให้รัฐบาลใช้
สิทธิแจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิ์ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเดิมมาเจรจาตกลงยินยอมเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ ให้เป็นไปตามระบบรับจ้างบริการหรือระบบแบ่งปันผลผลิต ตาม
ข้อก าหนดเดิมในสัญญาสัมปทานข้อ 12 อนุมาตรา 2 ที่รัฐท ากับผู้รับสัมปทานเดิมทุกราย 

การที่รัฐจะพิจารณาใช้ระบบรับจ้างบริการ รัฐควรมีข้อพิจารณาในปัจจัยเรื่องสภาพทาง
ภูมิศาสตร์และผลตอบแทนรัฐจะได้รับด้วย กล่าวคือ หากในกรณีที่แปลงปิโตรเลียมมีลักษณะเป็น 
Marginal Field รัฐจึงควรใช้ระบบนี้เพื่อสามารถน าแปลงปิโตรเลียมที่มีขนาดเล็กหรือเป็นแปลงที่เคย
ผ่านการเปิดสัมปทานในรอบที่ผ่านมาน ามาให้สัมปทานแก่เอกชนในรอบต่อมาได้ ซึ่งระบบนี้จะ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่นักลงทุนได้มากกว่า และในขณะเดียวกันก็สามารถจัดเก็บผลประโยชน์
ให้แก่รัฐได้ใกล้เคียงกับระบบการคลังแบบอ่ืนและยังกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียม และท าให้รัฐ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมของเอกชนได้ 

ส่วนการใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตนั้น สามารถใช้ได้ทั้งในแปลงปิโตรเลียมที่มีขนาดใหญ่และ
แหล่งปิโตรเลียมที่มีขนาดเล็ก แต่ข้อพิจารณาคอืระบบแบ่งปันผลผลิตมักจะมีความเหมาะสมกับแปลง
ปิโตรเลียมที่มีขนาดใหญ่มากกว่า เนื่องด้วยการลงทุนในการส ารวจและผลิตของเอกชนเอกชนมักจะ
ได้รับค่าตอบแทนที่น้อยในแปลงปิโตรเลียมที่มีขนาดเล็ก ซึ่งอาจส่งผลต่อความสนใจของนักลงทุน ใน
กรณีที่มีการส ารวจพบว่าเป็นแปลงปิโตรเลียมที่มีขนาดใหญ่ การใช้ระบบแบ่งปันผลิตจะมีความ
เหมาะสมมากกว่าการใช้ระบบสัมปทานหรือระบบรับจ้างบริการ และรัฐจะต้องพิจารณาการจัดตั้ง
บริษัทน้ ามันแห่งชาติขึ้นเป็นบริษัทในการร่วมประกอบกิจการกับเอกชน และจึงควรพิจารณาถึงความ
พร้อมของรัฐในการเป็นทั้งผู้ก ากับดูแลและผู้ปฏิบัติการในกิจการปิโตรเลียมในเวลาเดียวกัน รัฐต้องมี
ความพร้อมในด้านเทคโนโลยี เงินทุน และความเชี่ยวชาญในกิจการปิโตรเลียมในระดับที่สามารถ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้เนื่องจากในระบบแบ่งปันผลผลิตนี้ รัฐมีอ านาจในการควบคุมทรัพยากร
ปิโตรเลียมเช่นเดียวกับระบบรับบริการ  

ดังนั้นทั้งระบบแบ่งปันผลิตและระบบรับจ้างบริการ รัฐควรจะต้องพิจารณาถึงความพร้อม
ของรัฐในการที่จะมีส่วนร่วมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมว่ามีมากน้อยเพียงใดมาเป็นปัจจัยในการ
เลือกระบบการคลังปิโตรเลียมที่เหมาะสม 
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5.2.2 การใช้ระบบสัมปทาน 
ส าหรับระบบสัมปทานเดิมที่รัฐใช้ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 นั้น ควรมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ดังนี้ 
1.  กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียม โดยให้ยกเลิกความตามมาตรา 56 และให้ใช้ข้อความ

ต่อไปนี้แทน 
“มาตรา 56 ภายใต้บังคับหมวดนี้  ผู้ได้รับสิทธิส ารวจและผลิตมีสิทธิขายและจ าหน่าย

ปิโตรเลียมที่ตนผลิตได้ตามทีร่ัฐจะไดจ้ัดสรร” 
2.  เพ่ือแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของรัฐ และผลประโยชน์ที่รัฐได้รับ การหักค่าใช้คืนต้นทุน

การประกอบกิจการปิโตรเลียม ได้มีการก าหนดไว้ในหมวด 7 ทวิว่าด้วยผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 
คือ มาตรา 100 ตรี  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการค านวณการหักรายจ่ายการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมไว้ โดยให้ค านวณรายได้ปิโตรเลียมซึ่งเป็นผลรวมของยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียม 
มูลค่าของปิโตรเลียมที่จ าหน่าย มูลค่าของปิโตรเลียมที่ส่งช าระเป็นค่าภาคหลวง และยอดเงินได้
เนื่องจากการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆ เกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม โดยมาตรา 100 จัตวา ก าหนดให้
ค านวณก าไรขาดทุนส าหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยให้น ารายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็นทุนและ
รายจ่าย ปิโตรเลียมตามปรกติและจ าเป็นรวมถึงค่าลดหย่อนพิเศษมาหัก จึงเป็นผลก าไรปิโตรเลียม
ประจ าปี 

จากการศึกษาพบว่าค่าลดหย่อนพิเศษตามมาตรา 100 ตรีนั้น มีการก าหนดเพดานไว้ใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 15 พ.ศ.2532 ว่าให้หักได้ไม่เกินร้อยละ 35 เพ่ือเป็นการจูงใจนักลงทุนในการ
ส ารวจปิโตรเลียม แต่รายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็นทุนและรายจ่ายปิโตรเลียมตามปรกติและจ าเป็น ตาม
มาตรา 100 ตรี (2) และ (3) นั้นทั้งสองอนุมาตราดังกล่าวมิได้มีการก าหนดให้มีกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งรายจ่ายทั้งสองประเภทนี้เอกชนสามารถน ามาหักเป็นต้นทุนการผลิตได้
เต็มจ านวน ผู้ศึกษาจึงเสนอให้มีการออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดเพดานของรายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็น
ทุนและรายจ่ายตามปรกติและจ าเป็น เพ่ือก าหนดขอบเขตของค่าใช้จ่ายที่เอกชนสามารถหักได้ให้มี
ความเหมาะสมด้วย ให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังนี ้

“มาตรา 100 ตรี (2) รายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็นทุน ได้แก่ รายจ่ายที่เป็นทุนตามกฎหมายว่า
ด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 100 ตรี (3) รายจ่ายปิโตรเลียมตามปกติและจ าเป็นได้แก่รายจ่ายตามปรกติแล้ว
จ าเป็นตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนและเงินที่
ช าระเป็นผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ถ้ามีรายจากปิโตรเลียมแต่ปกติและจ าเป็นจะต้องเป็นรายจ่ายที่
ผู้รับสัมปทานจะมาพิสูจน์เป็นที่พอใจแก่อธิบดีเป็นรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมตามปรกติวิสัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
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เหตุที่ให้ก าหนดเพดานค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมไว้เป็นกฎกระทรวงนั้น
เนื่องจากกฎกระทรวงมีฐานะเป็นกฎหมายล าดับรองหรือเป็นกฎหมายลูกบทที่มีความยืดหยุ่นกว่าการ
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติซึ่งสามารถแก้ไขได้ยากกว่า เพ่ือความจ าเป็นในกรณีที่รัฐเห็นว่ามีความ
จ าเป็นต้องดึงดูดนักลงทุนเข้ามาและก าหนดให้เอกชนสามารถหักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ
ได้มากขึ้น แต่หากในภาวะที่ราคาน้ ามันในตลาดโลกสูงขึ้นหรือมีการค้นพบแหล่งปิโตรเลียมที่มี
สมรรถนะทางพาณิชย์ อาจก าหนดเพดานค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้ต่ าลงได้  ทั้งนี้
ผู้ศึกษามีข้อเสนอให้ก าหนดเพดานค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมไปที่ไม่เกินร้อยละ 50 
เช่นเดียวกับอัตราตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ.2533 หากรัฐจะเปิดให้เอกชนยื่น
ค าขอเข้ารับสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมก็สามารถก าหนดสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้ใน
อัตราที่ก าหนดตามกฎกระทรวง 

ระบบสัมปทานมีข้อที่ควรน ามาพิจารณา คือความแน่นอนของรายได้ รัฐสามารถจัดเก็บ
รายได้ที่แน่นอนกว่าระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบรับจ้างบริการ เพราะขั้นตอนของการยื่นขอรับ
สิทธิ์ส ารวจและผลิตของเอกชน รัฐก็ได้รับรายได้ เช่น ค่าธรรมเนียม หรือโบนัสต่างๆ  แม้ยังไม่มีการ
ค้นพบปิโตรเลียม และหากค้นพลปิโตรเลียมก็ยังมีสิทธิ์ได้รับค่าภาคหลวง หากรัฐต้องการหลักประกัน
ที่แน่นอนได้รายได้จากการจัดเก็บปิโตรเลียม หรือรัฐไม่ต้องการที่จะมีอ านาจในการควบคุมขั้นตอน
การประกอบกิจการปิโตรเลียมของเอกชนด้วยการปล่อยให้เอกชนจัดการได้อย่างอิสระ และ
นอกจากนั้นการใช้ระบบสัมปทานมาใช้ในแปลงปิโตรเลียมที่มีขนาดเล็กหรือเป็นแปลงปิโตรเลียมที่
เคยเปิดให้มีการยื่นขอรับสิทธิ์ส ารวจและผลิต หรือ Marginal Field ดังเช่นในระบบรับจ้างบริการ 
ปัจจัยทั้ง 3 ประการนี้ รัฐจึงควรน ามาเป็นข้อพิจารณาถึงการใช้ระบบสัมปทานด้วย 

 
5.2.3 ระบบการคลังปิโตรเลียมที่เหมาะสมส าหรับการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 
การให้เอกชนยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมฯ ปี พ.ศ.2557 หรือสัมปทานรอบที่ 

21 นั้น เมื่อศึกษาจากประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องการเปิดให้เอกชนยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมส าหรับแปลงส ารวจบนบกและในทะเลอ่าวไทยรอบที่ 20 และ รอบที่ 21 นั้น แปลงส ารวจ
บนบกและในทะเลอ่าวไทยในการให้สิทธิสัมปทานรอบที่ 21 ยังคงเป็นแปลงส ารวจเดิมในรอบที่ 20 
คือเป็นสัมปทานขนาดเล็กหรือ Marginal Field ซ่ึงอาจส่งผลให้นักลงทุนไม่ได้ให้ความสนใจในการยื่น
ค าขอส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเท่าที่ควร ดังนั้นการเปลี่ยนไปใช้ระบบรับจ้างบริการย่อมส่งผล
กระทบต่อแรงจูงใจของนักลงทุน  

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใช้อ านาจตามมาตรา 22 (1) ในการด าเนินการต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการให้สัมปทานตามมาตรดังกล่าวได้ ซึ่งผู้ศึกษาได้เสนอไว้ 2 แนวทางคือ 
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1.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ก าหนดให้ใช้
ระบบแบ่งปันผลผลิต โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 22 (1) ประกอบมาตรา 23 และกฎกระทรวง
ก าหนดสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ.2555 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอ านาจในการให้
สัมประทานได้ตามมาตรา 22 (1) ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว แบบสัมปทานที่ ชธ/ป 2 ข้อ 12 ว่า
ด้วยการเคารพต่อข้อก าหนดขั้นมูลฐาน อนุมาตรา 2 ก็ยังได้ก าหนดให้รัฐสามารถตกลงกับเอกชนใน
การเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการเสียค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษและภาษีเงิน
ได ้ตลอดจนการค านวณค่าภาคหลวง และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และภาษีเงินได้ 

2.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอาจอาศัยอ านาจตามมาตรา 22 (1) โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงพลังงานเชิญชวนเอกชนให้เข้ามายื่นค าขอสิทธิส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม โดยสามารถออกข้อก าหนดเพ่ิมเติมในการก าหนดให้สัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญา
รับจ้างบริการมาใช้ในแปลงส ารวจได้ แม้ระบบแบ่งปันผลผลิตหรือระบบรับจ้างบริการยังไม่ได้มีการ
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ดังเช่นกรณีของการเปิดให้เอกชนเข้ามายื่นขอสิทธิ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมบนบกและในอ่าวไทยหรือที่เรียกกันว่าการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 ซึ่งกรณี
นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การยื่นค าขอสิทธิส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมส าหรับแปลงส ารวจบนบกและในทะเลอ่าวไทย (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2558 เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมส าหรับแปลงส ารวจบนบกและในทะเลอ่าวไทย ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2557 ข้อ 4.8 ว่า
ในกรณีที่รัฐมีนโยบายให้น าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือระบบบริหารจัดการอ่ืนใดมาใช้ส าหรับ
แปลงส ารวจในอ่าวไทย รัฐอาจใช้สิทธิแจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมาตกลงยินยอม
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายนั้นก็ได้  ทั้งสองฝ่าย
จะต้องเจรจาเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับสัญญาที่มีอยู่ระหว่างกัน  ภายใต้
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายจะได้ก าหนดต่อไป โดยการใช้สิทธิแจ้งของรัฐบาลตามข้อ
นี้ จะต้องด าเนินการภายใน 4 ปีแรกของช่วงระยะเวลาการส ารวจ 

การใช้สิทธิ์ของรัฐตามแนวทางนี้เป็นการใช้สิทธิโดยอาศัยอ านาจในฐานะคู่สัญญา ข้อตกลงที่
ให้ใช้ระบบการคลังปิโตรเลียมแบบแบ่งปันผลผลิตหรือแบบรับจ้างบริการไปใช้แทนระบบสัมปทาน ยัง
สามารถใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญา ยิ่งไปกว่านั้น เอกชนที่เข้ามายื่นค าขอรับสิทธิส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมตามประกาศเชิญชวนดังกล่าว ถือเป็นการที่เอกชนตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดประกาศ
เชิญชวนและยอมรับในข้อก าหนดตามสัญญาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติปิโตรเลียมแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีหน้าที่ต้อง
ออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดรายละเอียดตามพระราชบัญญัติหรือออกประกาศกระทรวงพลังงานตาม
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มาตรา 22 หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่ออกกฎหมายล าดับรองหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานย่อมต้องรับผิดภายใต้กฎหมายปกครอง เนื่องด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติ จึงเป็นการกระท าทางปกครองนั่นเอง 

จากข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ศึกษา มุ่งให้ประโยชน์สาธารณะได้รับการตอบสนองสูงสุด ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นธรรมแก่เอกชนอย่างเท่าเทียมโดยได้เสนอทางออกไว้หลายแนวทาง  โดย
หวังว่าหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะได้น าไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงระบบการคลังปิโตรเลียมที่มีอยู่ให้
ดีขึ้นและเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการคลังปิโตรเลียมอ่ืนที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะได้อย่าง
ยั่งยืน 
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รวมข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ 

การแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

RESOLUTIONS ADOPTED ON THE REPORTS OF THE SECOND COMMITTEE 
626. Right to exploit freely natural wealth and resources 

 
The General Assembly, 
Bearing in mind the need for encouraging the under-developed countries in 

the proper use and exploitation of their natural wealth and resources, 
Considering that the economic development of the under-developed 

countries is one of the fundamental requisites for the strengthening of universal 
peace, 

Remembering that the right of peoples freely to use and exploit their natural 
wealth and resources is inherent in their sovereignty and is in accordance with the 
Purposes and Principles of the Charter of the United Nations, 

1. Recommends all Member States, in the exercise of their right freely to use 
and exploit their natural wealth and resources wherever deemed desirable by them 
for their own progress and economic development, to have due regard, consistently 
with their sovereignty, to the need for maintaining the flow of capital in conditions of 
security, mutual confidence and economic co-operation among nations; 

2. Further recommends all Member States to refrain from acts, direct or 
indirect, designed to impede the exercise of the sovereignty of any State over its 
natural resources. 
 
411th plenary meeting, 
21 December 1952 
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RESOLUTION ADOPTED ON THE REPORTSOF THE THIRD COMMITTEE 
1314. Recommendations concerning international respect for 

 the right of peoples and nations to self-determination 
 

The General Assembly, 
Noting that the right of peoples and nations to self-determination as affirmed 

in the two draft Covenants completed by the Commission on Human Rights includes 
"permanent sovereignty over their natural wealth and resources", 

Believing it necessary to have full information at its disposal regarding the 
actual extent and character of this sovereignty, 

1. Decides to establish a Commission composed of Afghanistan, Chile, 
Guatemala, the Netherlands, the Philippines, Sweden, the Union of Soviet Socialist 
Republics, the United Arab Republic and the United States of America to conduct a 
full survey of the status of this basic constituent of the right to self-determination, 
with recommendations, where necessary, for its strengthening, and further decides 
that, in the conduct of the full survey of the status of the permanent sovereignty of 
peoples and nations over their natural wealth and resources, due regard shall be 
paid to the rights and duties of States under international law and to the importance 
of encouraging international co-operation in the economic development of under-
developed countries; 

2. Invites the regional economic commissions and the specialized agencies to 
co-operate with the Commission in its task; 
 3. Requests the Commission to report to the Economic and Social Council at 
its twenty-ninth session; 

4. Requests the Secretary-General to provide the Commission with the 
necessary staff and facilities. 
 
788th plenary meeting, 
12 December 1958. 
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General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962,  
"Permanent sovereignty over natural resources" 

 
The General Assembly, 
Recalling its resolutions 523 (VI) of 12 January 1952 and 626 (VII) of 21 

December 1952, 
Bearing in mind its resolution 1314 (XIII) of 12 December 1958, by which it 

established the Commission on Permanent Sovereignty over Natural Resources and 
instructed it to conduct a full survey of the status of permanent sovereignty over 
natural wealth and resources as a basic constituent of the right to self-determination, 
with recommendations, where necessary, for its strengthening, and decided further 
that, in the conduct of the full survey of the status of the permanent sovereignty of 
peoples and nations over their natural wealth and resources, due regard should be 
paid to the rights and duties of States under international law and to the importance 
of encouraging international co-operation in the economic development of 
developing countries, 

Bearing in mind its resolution 1515 (XV) of 15 December 1960, in which it 
recommended that the sovereign right of every State to dispose of its wealth and its 
natural resources should be respected, 

Considering that any measure in this respect must be based on the 
recognition of the inalienable right of all States freely to dispose of their natural 
wealth and resources in accordance with their national interests, and on respect for 
the economic independence of States, 

Considering that nothing in paragraph 4 below in any way prejudices the 
position of any Member State on any aspect of the question of the rights and 
obligations of successor States and Governments in respect of property acquired 
before the accession to complete sovereignty of countries formerly under colonial 
rule, 

Noting that the subject of succession of States and Governments is being 
examined as a matter of priority by the International Law Commission, 
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Considering that it is desirable to promote international co-operation for the 
economic development of developing countries, and that economic and financial 
agreements between the developed and the developing countries must be based on 
the principles of equality and of the right of peoples and nations to self-
determination, 

Considering that the provision of economic and technical assistance, loans 
and increased foreign investment must not be subject to conditions which conflict 
with the interests of the recipient State, 

Considering the benefits to be derived from exchanges of technical and 
scientific information likely to promote the development and use of such resources 
and wealth, and the important part which the United Nations and other international 
organizations are called upon to play in that connection, 

Attaching particular importance to the question of promoting the economic 
development of developing countries and securing their economic independence, 

Noting that the creation and strengthening of the inalienable sovereignty of 
States over their natural wealth and resources reinforces their economic 
independence, 

Desiring that there should be further consideration by the United Nations of 
the subject of permanent sovereignty over natural resources in the spirit of 
international co-operation in the field of economic development, particularly that of 
the developing countries, 

Declares that: 
 1. The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their 
natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national 
development and of the well-being of the people of the State concerned. 

2. The exploration, development and disposition of such resources, as well as 
the import of the foreign capital required for these purposes, should be in 
conformity with the rules and conditions which the peoples and nations freely 
consider to be necessary or desirable with regard to the authorization, restriction or 
prohibition of such activities. 



169 

 

3. In cases where authorization is granted, the capital imported and the 
earnings on that capital shall be governed by the terms thereof, by the national 
legislation in force, and by international law. The profits derived must be shared in 
the proportions freely agreed upon, in each case, between the investors and the 
recipient State, due care being taken to ensure that there is no impairment, for any 
reason, of that State's sovereignty over its natural wealth and resources. 

4. Nationalization, expropriation or requisitioning shall be based on grounds or 
reasons of public utility, security or the national interest which are recognized as 
overriding purely individual or private interests, both domestic and foreign. In such 
cases the owner shall be paid appropriate compensation, in accordance with the 
rules in force in the State taking such measures in the exercise of its sovereignty and 
in accordance with international law. In any case where the question of 
compensation gives rise to a controversy, the national jurisdiction of the State taking 
such measures shall be exhausted. However, upon agreement by sovereign States 
and other parties concerned, settlement of the dispute should be made through 
arbitration or international adjudication. 

5. The free and beneficial exercise of the sovereignty of peoples and nations 
over their natural resources must be furthered by the mutual respect of States based 
on their sovereign equality. 

6. International co-operation for the economic development of developing 
countries, whether in the form of public or private capital investments, exchange of 
goods and services, technical assistance, or exchange of scientific information, shall 
be such as to further their independent national development and shall be based 
upon respect for their sovereignty over their natural wealth and resources. 

7. Violation of the rights of peoples and nations to sovereignty over their 
natural wealth and resources is contrary to the spirit and principles of the Charter of 
the United Nations and hinders the development of international co-operation and 
the maintenance of peace. 

8. Foreign investment agreements freely entered into by or between 
sovereign States shall be observed in good faith; States and international 
organizations shall strictly and conscientiously respect the sovereignty of peoples 
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and nations over their natural wealth and resources in accordance with the Charter 
and the principles set forth in the present resolution. 
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Resolution adopted by the General Assembly 3201 (S-VI). Declaration on the 
Establishment of a New International Economic Order 

 
The General Assembly 
Adopts the following Declaration: 
Declaration on the Establishment of a New International Economic Order 
We, the Members of the United Nations, 
Having convened a special session of the General Assembly to study for the 

first time the problems of raw materials and development, devoted to the 
consideration of the most important economic problems facing the world 
community, 

Bearing in mind the spirit, purposes and principles of the Charter of the 
United Nations to promote the economic advancement and social progress of all 
peoples, 

Solemnly proclaim our united determination to work urgently for the 
Establishment of a New International Economic Order based on equity, sovereign 
equality, interdependence, common interest and cooperation among all States, 
irrespective of their economic and social systems which shall correct inequalities and 
redress existing injustices, make it possible to eliminate the widening gap between 
the developed and the developing countries and ensure steadily accelerating 
economic and social development and peace and justice for present and future 
generations, and, to that end, declare: 

1. The greatest and most significant achievement during the last decades has 
been the independence from colonial and alien domination of a large number of 
peoples and nations which has enabled them to become members of the 
community of free peoples. Technological progress has also been made in all 
spheres of economic activities in the last three decades, thus providing a solid 
potential for improving the well-being of all peoples. However, the remaining 
vestiges of alien and colonial domination, foreign occupation, racial discrimination, 
apartheid and neo-colonialism in all its forms continue to be among the greatest 
obstacles to the full emancipation and progress of the developing countries and all 
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the peoples involved. The benefits of technological progress are not shared 
equitably by all members of the international community. The developing countries, 
which constitute 70 per cent of the world's population, account for only 30 per cent 
of the world’s income. It has proved impossible to achieve an even and balanced 
development of the international community under the existing international 
economic order. The gap between the developed and the developing countries 
continues to widen in a system which was established at a time when most of the 
developing countries did not even exist as independent States and which 
perpetuates inequality. 

2. The present international economic order is in direct conflict with current 
developments in international political and economic relations. Since 1970 the world 
economy has experienced a series of grave crises which have had severe 
repercussions, especially on the developing countries because of their generally 
greater vulnerability to external economic impulses. The developing world has 
become a powerful factor that makes its influence felt in all fields of international 
activity. These irreversible changes in the relationship of forces in the world 
necessitate the active, full and equal participation of the developing countries in the 
formulation and application of all decisions that concern the international 
community. 

3. All these changes have thrust into prominence the reality of 
interdependence of all the members of the world community. Current events have 
brought into sharp focus the realization that the interests of the developed countries 
and those of the developing countries can no longer be isolated from each other, 
that there is a close interrelationship between the prosperity of the developed 
countries and the growth and development of the developing countries, and that 
the prosperity of the international community as a whole depends upon the 
prosperity of its constituent parts. International co-operation for development is the 
shared goal and common duty of all countries. Thus the political, economic and 
social well-being of present and future generations depends more than ever on co-
operation between all the members of the international community on the basis of 
sovereign equality and the removal of the disequilibrium that exists between them. 
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 4. The new international economic order should be founded on full respect 
for the following principles: 

Sovereign equality of States, self-determination of all peoples, inadmissibility 
of the acquisition of territories by force, territorial integrity and non-interference in 
the internal affairs of other States; 

The broadest co-operation of all the States members of the international 
community, based on equity, whereby the prevailing disparities in the world may be 
banished and prosperity secured for all; 

Full and effective participation on the basis of equality of all countries in the 
solving of world economic problems in the common interest of all countries, bearing 
in mind the necessity to ensure the accelerated development of all the developing 
countries, while devoting particular attention to the adoption of special measures in 
favor of the least developed land-locked and island developing countries as well as 
those developing countries most seriously affected by economic crises and natural 
calamities, without losing sight of the interests of other developing countries; 
The right of every country to adopt the economic and social system that it deems 
the most appropriate for its own development and not to be subjected to 
discrimination of any kind as a result; 

Full permanent sovereignty of every State over its natural resources and all 
economic activities. In order to safeguard these resources, each State is entitled to 
exercise effective control over them and their exploitation with means suitable to its 
own situation, including the right to nationalization or transfer of ownership to its 
nationals, this right being an expression of the full permanent sovereignty of the 
State. No State may be subjected to economic, political or any other type of 
coercion to prevent the free and full exercise of this inalienable right; 

The right of all States, territories and peoples under foreign occupation, alien 
and colonial domination or apartheid to restitution and full compensation for the 
exploitation arid depletion of, and damages to, the natural resources and all other 
resources of those States, territories and peoples; 

Regulation and supervision of the activities of transnational corporations by 
taking measures in the interest of the national economies of the countries where 



174 

 

such transnational corporations operate on the basis of the full sovereignty of those 
countries; 
  The right of the developing countries and the peoples of territories under 
colonial and racial domination and foreign occupation to achieve their liberation and 
to regain effective control over their natural resources and economic activities; 

The extending of assistance to developing countries, peoples and territories 
which are under colonial and alien domination, foreign occupation, racial 
discrimination or apartheid or are subjected to economic, political or any other type 
of coercive measures to obtain from them the subordination of the exercise of their 
sovereign rights and to secure from them advantages of any kind, and to neo 
colonialism in all its forms, and which have established or are endeavoring to 
establish effective control over their natural resources and economic activities that 
have been or are still under foreign control; 

Just and equitable relationship between the prices of raw materials, primary 
commodities, manufactured and semi-manufactured goods exported by developing 
countries and the prices of raw materials, primary commodities, manufactures, 
capital goods and equipment imported by them with the aim of bringing about 
sustained improvement in their unsatisfactory terms of trade and the expansion of 
the world economy; 

Extension of active assistance to developing countries by the whole 
international community, free of any political or military conditions; 

Ensuring that one of the main aims of the reformed international monetary 
system shall be the promotion of the development of the developing countries and 
the adequate flow of real resources to them; 

Improving the competitiveness of natural materials facing competition from 
synthetic substitutes; 

Preferential and non-reciprocal treatment for developing countries, wherever 
feasible, in all fields of international economic co-operation whenever possible; 

Securing favorable conditions for the transfer of financial resources to 
developing countries. 
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Giving to the developing countries access to the achievements of modern 
science and technology, and promoting the transfer of technology and the creation 
of indigenous technology for the benefit of the developing countries in forms and in 
accordance with procedures which are suited to their economies; 

The need for all States to put an end to the waste of natural resources, 
including food products; 

The need for developing countries to concentrate all their resources for the 
cause of development; 

The strengthening, through individual and collective actions, of mutual 
economic, trade, financial and technical co-operation among the developing 
countries, mainly on a preferential basis; 

Facilitating the role which producers' associations may play within the 
framework of international co-operation and, in pursuance of their aims, inter alia 
assisting in the promotion of sustained growth of the world economy and 
accelerating the development of developing countries. 

5. The unanimous adoption of the International Development Strategy for the 
Second United Nations Development Decade (Resolution 2626 (XXV)) was an 
important step in the promotion of international economic co-operation on a just 
and equitable basis. The accelerated implementation of obligations and 
commitments assumed by the international community within the framework of the 
Strategy, particularly those concerning imperative development needs of developing 
countries, would contribute significantly to the fulfillment of the aims and objectives 
of the present Declaration. 
 6. The United Nations as a universal organization should be capable of 
dealing with problems of international economic co-operation in a comprehensive 
manner and ensuring equally the interests of all countries. It must have an even 
greater role in the establishment of a new international economic order. The Charter 
of Economic Rights and Duties of States, for the preparation of which the present 
Declaration will provide an additional source of inspiration, will constitute a 
significant contribution in this respect. All the States Members of the United Nations 
are therefore called upon to exert maximum efforts with a view to securing the 
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implementation of the present Declaration, which is one of the principal guarantees 
for the creation of better conditions for all peoples to reach a life worthy of human 
dignity. 

7. The present Declaration on the Establishment of a New International 
Economic Order shall be one of the most important bases of economic relations 
between all peoples and all nations. 
 
2229th plenary meeting  
1 May 1974 
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Resolution adopted by the General Assembly 3281 (XXIX). 
Charter of Economic Rights and Duties of States 

 
The General Assembly, 
Recalling that the United Nations Conference on Trade and Development, in 

its resolution 45 (III) of 18 May 1972, stressed the urgency to establish generally 
accepted norms to govern international economic relations systematically and 
recognized that it is not feasible to establish a just order and a stable world as long 
as a charter to protect the rights of all countries, and in particular the developing 
States, is not formulated. 

Recalling further that in the same resolution it was decided to establish a 
Working Group of governmental representatives to draw up a draft Charter of 
Economic Rights and Duties of States, which the General Assembly, in its resolution 
3037 (XXVII) of 19 December 1972, decided should be composed of forty Member 
States. 

Noting that, in its resolution 3082 (XXVIII) of 6 December 1973, it reaffirmed its 
conviction of the urgent need to establish or improve norms of universal application 
for the development of international economic relations on a just and equitable 
basis and urged the Working Group on the Charter of Economic Rights and Duties of 
States to complete, as the first step in the codification and development of the 
matter, the elaboration of a final draft Charter of Economic Rights and Duties of 
States, to be considered and approved by the General Assembly at its twenty-ninth 
session. 

Bearing in mind the spirit and terms of its resolutions 3201 (S-VI) and 3202 (S-
VI) of 1 May 1974, containing, respectively, the Declaration and the Programme of 
Action on the Establishment of a New International Economic Order, which 
underlined the vital importance of the Charter to be adopted by the General 
Assembly at its twenty-ninth session and stressed the fact that the Charter shall 
constitute an effective instrument towards the establishment of a new system of 
international economic relations based on equity, sovereign equality and 
interdependence of the interests of developed and developing countries. 
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Having examined the report of the Working Group on the Charter of Economic 
Rights and Duties of States on its fourth session, transmitted to the Generally 
Assembly by the Trade and Development Board at its fourteenth session. 

Expressing its appreciation to the Working Group on the Charter of Economic 
Rights and Duties of States which, as a result of the task performed in its four 
sessions held between February 1973 and June 1974, assembled the elements 
required for the completion and adoption of the Charter of Economic Rights and 
Duties at the twenty-ninth session of the General Assembly, as previously 
recommended. 

Adopts and solemnly proclaims the following Charter: 
 
2315th plenary meeting  
12 December 1974 
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Charter of Economic Rights and Duties of States 
 

Preamble 
 The General Assembly, 

Reaffirming the fundamental purposes of the United Nations, in particular the 
maintenance of international peace and security, the development of friendly 
relations among nations and the achievement of international co-operation in solving 
international problems in the economic and social fields, 

Affirming the need for strengthening international co-operation for 
development, 

Declaring that it is a fundamental purpose of the present Charter to promote 
the establishment of the new international economic order, based on equality, 
sovereign equality, interdependence, common interest and co-operation among all 
States, irrespective of their economic and social systems, 

Desirous of contributing to the criterion of conditions for: 
The attainment of wider prosperity among all countries and of higher 

standards of living for all peoples, 
The promotion by the entire international community of the economic and 

social progress of all countries, especially developing countries, 
The encouragement of co-operation, on the basis of mutual advantage and 
equitable benefits for all peace-loving States which are willing to carry out the 
provisions of the present Charter, in the economic, trade, scientific and technical 
fields, regardless of political, economic or social systems, 

The overcoming of main obstacles in the way of economic development of 
the developing countries, 

The acceleration of the economic growth of developing countries with a view 
to bridging the economic gap between developing and developed countries, 
The protection, preservation and enhancement of the environment, 
Mindful of the need to establish and maintain a just and equitable economic and 
social order through: 
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The achievement of more rational and equitable international economic 
relations and the encouragement of structural changes in the world economy, 

The creation of conditions which permit the further expansion of trade and 
intensification of economic co-operation among all nations, 

The strengthening of the economic independence of developing countries, 
The establishment and promotion of international economic relations, taking 

into account the agreed differences in development of the developing countries and 
their specific needs, 

Determined to promote collective economic security for development, in 
particular of the developing countries, with strict respect for the sovereign equality of 
each State and through the co-operation of the entire international community, 

Considering that genuine co-operation among States, based on joint 
consideration of and concerted action regarding international economic problems, is 
essential for fulfilling the international community's common desire to achieve a just 
and rational development of all parts of the world. 

Stressing the importance of ensuring appropriate conditions for the conduct 
of normal economic relations among all States, irrespective of differences in social 
and economic systems, and for the full respect of the rights of all peoples, as well as 
strengthening instruments of international economic co-operation as a means for the 
consolidation of peace for the benefit of all. 

Convinced of the need to develop a system of international economic 
relations on the basis of sovereign equality, mutual and equitable benefit and the 
close interrelationship of the interests of all States, 

Reiterating that the responsibility for the development of every country rests 
primarily upon itself but that concomitant and effective international cooperation is 
an essential factor for the full achievement of its own development goals. 

Firmly convinced of the urgent need to evolve a substantially improved 
system of international economic relations, 

Solemnly adopts the present Charter of Economic Rights and Duties of States. 
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Chapter I 
Fundamentals of International Economic Relations 

 
Economic as well as political and other relations among States shall be 

governed, inter alia, by the following principles: 
Sovereignty, territorial integrity and political independence of States; 
Sovereign equality of all States; 
Non-aggression; 
Non-intervention; 
Mutual and equitable benefit; 
Peaceful coexistence; 
Equal rights and self-determination of peoples; 
Peaceful settlement of disputes; 
Remedying of injustices which have been brought about by force and which 

deprive a nation of the natural means necessary for its normal development; 
Fulfillment in good faith of international obligations; 
Respect for human rights and international obligations; 
No attempt to seek hegemony and spheres of influence; 
Promotion of international social justice; 
International co-operation for development; 
Free access to and from the sea by land-locked countries within the 

framework of the above principles. 
 

Chapter II 
Economic Rights and Duties of States 

 
Article 1 
Every State has the sovereign and inalienable right to choose its economic 

system as well as it political, social and cultural systems in accordance with the will 
of its people, without outside interference, coercion or threat in any form 
whatsoever. 
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 Article 2 
1. Every State has and shall freely exercise full permanent sovereignty, 

including possession, use and disposal, over all its wealth, natural resources and 
economic activities. 

2. Each State has the right: 
To regulate and exercise authority over foreign investment within its national 

jurisdiction in accordance with its laws and regulations and in conformity with its 
national objectives and priorities. No State shall be compelled to grant preferential 
treatment to foreign investment; 

To regulate and supervise the activities of transnational corporations within its 
national jurisdiction and take measures to ensure that such activities comply with its 
laws, rules and regulations and conform with its economic and social policies. 
Transnational corporations shall not intervene in the internal affairs of a host State. 
Every State should, with full regard for its sovereign rights, cooperate with other 
States in the exercise of the right set forth in this subparagraph; 

To nationalize, expropriate or transfer ownership of foreign property, in which 
case appropriate compensation should be paid by the State adopting such measures, 
taking into account its relevant laws and regulations and all circumstances that the 
State considers pertinent. In any case where the question of compensation gives rise 
to a controversy, it shall be settled under the domestic law of the nationalizing State 
and by its tribunals, unless it is freely and mutually agreed by all States concerned 
that other peaceful means be sought on the basis of the sovereign equality of States 
and in accordance with the principle of free choice of means. 

Article 3 
 In the exploitation of natural resources shared by two or more countries, 
each State must co-operate on the basis of a system of information and prior 
consultations in order to achieve optimum use of such resources without causing 
damage to the legitimate interest of others. 

Article 4 
 Every State has the right to engage in international trade and other forms of 
economic co-operation irrespective of any differences in political, economic and 
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social systems. No State shall be subjected to discrimination of any kind based solely 
on such differences. In the pursuit of international trade and other forms of 
economic co-operation, every State is free to choose the forms of organization of its 
foreign economic relations and to enter into bilateral and multilateral arrangements 
consistent with its international obligations and with the needs of international 
economic co-operation. 

Article 5 
All States have the right to associate in organizations of primary commodity 

producers in order to develop their national economies, to achieve stable financing 
for their development and, in pursuance of their aims, to assist in the promotion of 
sustained growth of the world economy. In particular accelerating the development 
of developing countries. Correspondingly, all States have the duty to respect that 
right by refraining from applying economic and political measures that would limit it. 

Article 6 
 It is the duty of States to contribute to the development of international 
trade of goods, particularly by means of arrangements and by the conclusion of 
long-term multilateral commodity agreements, where appropriate, and taking into 
account the interest of producers and consumers. All States share the responsibility 
to promote the regular flow and access of all commercial goods traded at stable, 
remunerative and equitable prices, thus contributing to the equitable development 
of the world economy, taking into account, in particular, the interests of developing 
countries. 

Article 7 
Every State has the primary responsibility to promote the economic, social 

and cultural development of its people. To this end, each State has the right and the 
responsibility to choose its means and goals of development, fully to mobilize and 
use its resources, to implement progressive economic and social reforms and to 
ensure the full participation of its people in the process and benefits of 
development. All States have the duty, individually and collectively, to co-operate in 
eliminating obstacles that hinder such mobilization and use. 
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Article 8 
States should co-operate in facilitating more rational and equitable 

international economic relations and in encouraging structural changes in the context 
of a balanced world economy in harmony with the needs and interests of all 
countries, especially developing countries, and should take appropriate measures to 
this end. 

Article 9 
All States have the responsibility to co-operate in the economic, social, 

cultural, scientific and technological fields for the promotion of economic and social 
progress throughout the world, especially that of the developing countries. 

Article 10 
All States are juridically equal and, as equal members of the international 

community, have the right to participate fully and effectively in the international 
decision-making process in the solution of world economic, financial and monetary 
problems, inter alia, through the appropriate international organizations in 
accordance with their existing and evolving rules, and to share in the benefits 
resulting therefrom. 

Article 11 
All States should co-operate to strengthen and continuously improve the 

efficiency of international organizations in implementing measures to stimulate the 
general economic progress of all countries, particularly of developing countries, and 
therefore should co-operate to adapt them, when appropriate, to the changing 
needs of international economic co-operation. 

Article 12 
1. States have the right, in agreement with the parties concerned, to 

participate in sub regional, regional interregional co-operation in the pursuit of their 
economic and social development. All States engaged in such co-operation have the 
duty to ensure that the policies of those groupings to which they belong correspond 
to the provisions of the present Charter and are outward-looking, consistent with 
their international obligations and with the needs of international economic co-
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operation, and have full regard for the legitimate interests of third countries, 
especially developing countries. 

2. In the case of groupings to which the States concerned have transferred or 
may transfer certain competences as regards matters that come within the scope of 
the present Charter, its provisions shall also apply to those groupings in regard to 
such matters, consistent with the responsibilities of such States as members of such 
groupings. Those States shall co-operate in the observance by the groupings of the 
provisions of this Charter. 

Article 13 
1. Every State has the right to benefit from the advances and development in 

science and technology for the acceleration of its economic and social development. 
2. All States should promote international scientific and technological co-

operation and the transfer of technology, with proper regard for all legitimate 
interests including, inter alia, the rights and duties of holders, suppliers and recipients 
of technology. In particular, all States should facilitate the access of developing 
countries to the achievements of modern science and technology, the transfer of 
technology and the creation of indigenous technology for the benefit of the 
developing countries in forms and in accordance with procedures which are suited to 
their economies and their needs. 

3. Accordingly, developed countries should co-operate with the developing 
countries in the establishment, strengthening and development of their scientific and 
technological infrastructures and their scientific research and technological activities 
so as to help to expand and transform the economies of developing countries. 

4. All Sates should co-operate in research with a view to evolving further 
internationally accepted guidelines or regulations for the transfer of technology, 
taking fully into account the interest of developing countries. 

Article 14 
Every State has the duty to co-operate in promoting a steady and increasing 

expansion and liberalization of world trade and an improvement in the welfare and 
living standards of all peoples, in particular those of developing countries. 
Accordingly, all States should co-operate, inter alia, towards the progressive 
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dismantling of obstacles to trade and the improvement of the international 
framework for the conduct of world trade and, to these ends, co-ordinated efforts 
shall be made to solve in an equitable way the trade problems of all countries, 
taking into account the specific trade problems of the developing countries. In this 
connexion, States shall take measures aimed at securing additional benefits for the 
international trade of developing countries so as to achieve a substantial increase in 
their foreign exchange earnings, the diversification of their exports, the acceleration 
of the rate of growth of their trade, taking into account their development needs, an 
improvement in the possibilities for these countries to participate in the expansion of 
world trade and a balance more favorable to developing countries in the sharing of 
the advantages resulting from this expansion, though, in the largest possible 
measure, a substantial improvement in the conditions of access for the products of 
interest to the developing countries and, wherever appropriate, measures designed 
to attain stable, equitable and remunerative prices for primary products. 

Article 15 
All States have the duty to promote the achievement of general and 

complete disarmament under effective international control and to utilize the 
resources released by effective disarmament measures for the economic and social 
development of countries, allocating a substantial portion of such resources as 
additional means for the development needs of developing countries. 

Article 16 
1. It is the right and duty of all States, individually and collectively, to 

eliminate colonialism, apartheid, racial discrimination, neo-colonialism and all forms 
of foreign aggression, occupation and domination, and the economic and social 
consequences thereof, as a prerequisite for development. States which practice such 
coercive policies are economically responsible to the countries, territories and 
peoples affected for the restitution and full compensation for the exploitation and 
depletion of, and damages to, the natural and all other resources of those countries, 
territories and peoples. It is the duty of all States to extend assistance to them. 

2. No State has the right to promote or encourage investments that may 
constitute an obstacle to the liberation of a territory occupied by force. 
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Article 17 
International co-operation for development in the shared goal and common 

duty of all States. Every State should co-operate with the efforts of developing 
countries to accelerate their economic and social development by providing 
favorable external conditions and by extending active assistance to them, consistent 
with their development needs and objectives, with strict respect for the sovereign 
equality of States and free of any conditions derogating from their sovereignty. 

Article 18 
Developed countries should extend, improve and enlarge the system of 

generalized non-reciprocal and non-discriminatory tariff preferences to the 
developing countries consistent with the relevant agreed conclusions and relevant 
decisions as adopted on this subject, in the framework of the competent 
international organizations. Developed countries should also give serious 
consideration to the adoption of other differential measures, in areas where this is 
feasible and appropriate and in ways which will provide special and more favorable 
treatment, in order to meet the trade and development needs of the developing 
countries. In the conduct of international economic relations the developed 
countries should endeavor to avoid measures having a negative effect on the 
development of the national economies of the developing countries, as promoted 
by generalized tariff preferences and other generally agreed differential measures in 
their favor. 

Article 19 
With a view to accelerating the economic growth of developing countries and 

bridging the economic gap between developed and developing countries, developed 
countries should grant generalized preferential, non-reciprocal and non-
discriminatory treatment to developing countries in those fields of international 
economic co-operation where it may be feasible. 

Article 20 
Developing countries should, in their efforts to increase their over-all trade, 

give due attention to the possibility of expanding their trade with socialist countries, 
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by granting to these countries conditions for trade not inferior to those granted 
normally to the developed market economy countries. 

Article 21 
Developing countries should endeavor to promote the expansion of their 

mutual trade and to this end may, in accordance with the existing and evolving 
provisions and procedures of international agreements where applicable, grant trade 
preferences to other developing countries without being obliged to extend such 
preferences to developed countries, provided these arrangements do not constitute 
an impediment to general trade liberalization and expansion. 

Article 22 
1. All States should respond to the generally recognized or mutually agreed 

development needs and objectives of developing countries by promoting increased 
net flows of real resources to the developing countries from all sources, taking into 
account any obligations and commitments undertaken by the States concerned, in 
order to reinforce the efforts of developing countries to accelerate their economic 
and social development. 

2. In this context, consistent with the aims and objectives mentioned above 
and taking into account any obligations and commitments undertaken in this regard, 
it should be their endeavor to increase the net amount of financial flows from 
official sources to developing countries and to improve the terms and conditions 
thereof. 

3. The flow of development assistance resources should include economic 
and technical assistance. 

Article 23 
To enhance the effective mobilization of their own resources, the developing 

countries should strengthen their economic co-operation and expand their mutual 
trade so as to accelerate their economic and social development. All countries, 
especially developed countries, individually as well as through the competent 
international organizations of which they are members, should provide appropriate 
and effective support and co-operation. 
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Article 24 
All States have the duty to conduct their mutual economic relations in a 

manner which takes into account the interest of other countries. In particular, all 
States should avoid prejudicing the interests of developing countries. 

Article 25 
In furtherance of world economic development, the international community, 

especially its developed members, shall pay special attention to the particular needs 
and problems of the least developed among the developing countries, of land-
locked developing countries and also island developing countries, with a view to 
helping them to overcome their particular difficulties and thus contribute to their 
economic and social development. 
 Article 26 

All States have the duty to coexist in tolerance and live together in peace, 
irrespective of differences in political, economic, social and cultural systems, and to 
facilitate trade between States having different economic and social systems. 
International trade should be conducted without prejudice to generalized non-
discriminatory and non-reciprocal preferences in favor of developing countries, on 
the basis of mutual advantage, equitable benefits and the exchange of most-favored-
nation treatment. 

Article 27 
1. Every State has the right to enjoy fully the benefits of world invisible trade 

and to engage in the expansion of such trade. 
2. World invisible trade, based on efficiency and mutual and equitable 

benefit, furthering the expansion of the world economy, is the common goal of all 
States. The role of developing countries in world invisible trade should be enhanced 
and strengthened consistent with the above objectives, particular attention being 
paid to the special needs of developing countries. 

3. All States should co-operate with developing countries in their endeavors 
to increase their capacity to earn foreign exchange from invisible transactions, in 
accordance with the potential and needs of each developing country and consistent 
with the objectives mentioned above. 
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Article 28 
All States have the duty to co-operate in achieving adjustments in the prices 

of exports of developing countries in relation to prices of their imports so as to 
promote just and equitable terms of trade for them, in a manner which is 
remunerative for producers and equitable for producers and consumers. 
  

Chapter III 
Common Responsibilities towards the International Community 

 
Article 29 
The sea-bed and ocean floor and the subsoil thereof, beyond the limits of 

national jurisdiction, as well as the resources of the area, are the common heritage 
of mankind. On the basis of the principles adopted by the General Assembly in 
resolution 2749 (XXV) of 17 December 1970, all States shall ensure that the 
exploration of the area and exploitation of its resources are carried out exclusively 
for peaceful purposes and that the benefits derived therefore are shared equitably 
by all States, taking into account the particular interest and needs of developing 
countries; an international regime applying to the area and its resources and 
including appropriate international machinery to give effect to its provisions shall be 
established by an international treaty of a universal character, generally agreed upon. 

Article 30 
The protection, preservation and enhancement of the environment for the 

present and future generations is the responsibility of all States. All States shall 
endeavor to establish their own environment and development policies in 
conformity with such responsibility. The environmental policies of all States should 
enhance and not adversely affect the present and future development potential of 
developing countries. All States have the responsibility to ensure that activities within 
their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States 
or of areas beyond the limits of national jurisdiction. All States should co-operate in 
evolving international norms and regulations in the field of the environment. 
 



191 

 

Chapter IV 
Final Provisions 

 
Article 31 
All States have the duty to contribute to the balanced expansion of the 

world economy, taking duly into account the close interrelationship between the 
well-being of the developed countries and the growth and development of the 
developing countries, and the fact that the prosperity of the international community 
as a whole depends upon the prosperity of its constituent parts. 

Article 32 
No State may use or encourage the use of economic, political or any other 

type of measures to coerce another State in order to obtain from it the 
subordination of the exercise of its sovereign rights. 

Article 33 
1. Nothing in the present Charter shall be construed as impairing or derogating 

from the provisions of the Charter of the United Nations or actions taken into 
pursuance thereof. 

2. In their interpretation and application, the provisions of the present Charter 
are interrelated and each provision should be construed in the context of the other 
provisions. 
 Article 34 
 An item on the Charter of Economic Rights and Duties of Sates shall be 
included in the agenda of the General Assembly at its thirtieth session, and 
thereafter on the agenda of every fifth session, In this way a systematic and 
comprehensive consideration of the implementation of the Charter, covering both 
progress achieved and any improvement and additions which might become 
necessary, would be carried out and appropriate measures recommended. Such 
consideration should take into account the evolution of all the economic, social, 
legal and other factors related to the principles upon which the present Charter is 
based and on its purpose. 
 



 
ภาคผนวก ข 

 
LAW NO. 22/2001 DATED NOVEMBER 23, 2001 

PETROLEUM AND NATURAL GAS 
 

BY GRACE OF THE GOD ALMIGHTY 
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
Considering: 
a. that the national development must be directed to creation of people's 

welfare by reforming all aspects of national and state life on the basis of the state 
ideology Pancasila and the Constitution of 1945; 

b. that since petroleum and natural gas are non-renewable strategic natural-
resources controlled by the state and vital commodities controlling life of public at 
large and play important role in the national economy, the exploitation of 
petroleum and natural gas must be capable of contributing maximally to the 
people's prosperity and welfare; 

c. that petroleum and natural gas related business activities play important 
role in proving real added value for the national economic growth which is increasing 
and sustainable; 

d. that Law No. 44 Prp./1960 on petroleum and natural gas mining, Law No. 
15/1962 on the stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 2/1962 on 
the obligation of oil companies to meet the domestic need and Law No. 8/1971 on 
state-owned oil and gas mining companies are no longer suitable to developments 
of petroleum and natural gas mining businesses; 

e. that by continuously observing national and international developments, it 
is necessary to amend legislation on petroleum and natural gas mining so as to be 
capable of creating independent, reliable, transparent, competitive, efficient and 
environmental friendly petroleum and natural gas business activities as well as 
boosting the growth of national potential and role; 
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f. that base on the considerations as meant in letters a, b, c, d and e as well 
as to provide legal basis for steps of renewal and arrangement of petroleum and 
natural gas exploitation, it is necessary to promulgate a law on petroleum and 
natural gas; 

In view of: 
1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraphs (1), (2), (4) and (5), Article 33 

paragraphs (2) and (3) of the Constitution of 1945 as already amended by the Second 
Amendment to the Constitution of 1945; 

2. Stipulation of the People's Consultative Assembly of the Republic of 
Indonesia No. XV/MPR/1998 on the realization of regional autonomy; regulation, 
sharing and exploitation of national resources on the basis of the principle of justice; 
as well as financial equilibrium between the central government and regional 
governments in the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. 

With the collective approval of  
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
DECIDES: 
To stipulate: 
LAW ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 

 
CHAPTER I 

GENERAL PROVISION 
 

Article 1 
1. Petroleum shall be a result of the natural process in the form hydrocarbon 

in a pressure condition and at atmosphere temperature which constitutes liquid or 
solid material, including asphalt, mineral candle or ozokerit and bitumen obtained 
from a mining process, excluding coal and sediments of other hydrocarbon in the 
form of solid material obtained from activities not connected with petroleum and 
natural gas-related business activities. 
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2. Natural gas is shall a produce of the natural process in form of 
hydrocarbon in a pressure condition and at an atmosphere temperature that in the 
form of gas, which is obtained from a petroleum and natural gas mining process. 

3. Petroleum and natural gas shall be natural oil and gas. 
4. Fuel oil shall be fuel derived and/or processed from petroleum. 
5. Mining concession shall be the authority delegated by the state to the 

government to manage exploration and exploitation activities. 
6. General survey shall field activities covering the collection, analysis and 

presentation of data connected with information on geological condition to predict 
the location and potential of petroleum and natural gas resources outside the 
working area. 

7. Upstream business activities shall be business activities focused or based 
on exploration and exploitation business activities. 

8. Exploration shall be activities aimed at obtaining information on geological 
condition to find and obtain the estimated reserves of petroleum and natural gas in 
the working area stipulated. 

9. Exploitation shall be a series of activities aimed at producing petroleum 
and natural gas from the working area stipulated, consisting of drilling and 
completion of wells, the building of transport, storage and processing facilities to 
separate and purify petroleum and natural gas in the field as well as other activities 
supporting the exploitation. 

10. Downstream business activities shall be business activities focused or 
based on processing, transport, storage and/or commercial business activities. 

11. Processing shall be activities to purify, obtain parts, increase the quality 
and added value of petroleum and/or natural gas, excluding on-sight processing. 

12. Transport shall be activities to move petroleum, natural gas and/or their 
processed products from the working area or storage and processing places, including 
the transport of natural gas through transmission and distribution pipeline. 

13. Storage shall be activities to receive, collect, store and release petroleum 
and/or natural gas. 
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14. Commerce shall be activities to purchase, sell, export and import 
petroleum, natural gas and/or their processed products, including commerce of 
natural gas through pipeline. 

15. The Indonesian mining jurisdiction shall be all Indonesian mainland, 
waters and continental shelf territories. 

16. Working area shall be a certain region within the Indonesian mining 
jurisdiction used for the exploration and exploitation. 

17. Business entities shall be companies in the form of statutory body which 
undertake businesses permanently, continuously and are established in accordance 
with laws in force as well as operate and are domiciled in the territory of the Unitary 
State of the Republic of Indonesia. 

18. Permanent establishments shall be business entities established and 
being in the form of statutory body outside the territory of the Unitary State of the 
Republic of Indonesia that undertake activities in the territory of the Unitary State of 
the Republic of Indonesia and are obliged to comply with legislation in force in the 
territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. 

19. Joint cooperation contract shall be a production sharing contract or other 
models of joint cooperation contract in exploration and exploitation activities, which 
is better in favor of the state and whose output is maximally used for improving 
people's welfare. 

20. Business license shall be a license granted to a business entity to process, 
transport, store and/or trade for obtaining a benefit and/or profit. 

21. The central government hereinafter called the government shall be the 
element of the Unitary State of the Republic of Indonesia consisting of the President 
and ministers. 

22. The regional government shall be the head of the region along with other 
elements of autonomous region as the regional executive board. 

23. Executing agency shall be an agency established to control upstream 
business activities in the petroleum and natural gas sector. 
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24. Regulatory board shall be a board established to regulate and supervise 
the supply and distribution of fuel oil and natural gas as well as the transport of 
natural gas through pipeline in the downstream business activities. 

25. Minister shall be the minister in charge of petroleum and natural gas 
business activities. 

 
CHAPTER II 

PRINCIPLE AND OBJECTIVE 
 

Article 2 
The implementation of petroleum and natural gas-related business activities 

stipulated in this law shall be based on the principles of populist economy, 
integration, benefit, balance, equitable distribution, collective prosperity and public 
welfare, security, safety and legal certainty as well as the environmentally friendly 
principle. 

Article 3 
The implementation of petroleum and natural gas-related business activities 

shall aim at: 
a. guaranteeing the effective implementation and control over business 

activities of effective, efficient, highly competitive and sustainable exploration and 
exploitation of state-owned petroleum and natural gas which are strategic and not 
renewable through an open and transparent mechanism; 

b. assuring the effective implementation and control over the accountable 
processing, transport, storage and commercial businesses executed through a 
mechanism of reasonable, fair and transparent business competition; 

c. guaranteeing the efficient and effective supply of petroleum and natural 
gas as both a source of energy and material for the domestic need; 

d. supporting and promoting the national capacity so as to be more capable 
of competing nationally, regionally and internationally; 
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e. increasing state income to contribute maximally to the national economy 
and developing as well as strengthening the position of Indonesian industry and 
trade; 

f. creating job opportunities, enhancing the public welfare and prosperity 
fairly and equitably as well as continuously maintaining the conservation of the 
environment. 
 

CHAPTER III 
CONTROL AND CONCESSION 

 
Article 4 
(1) Petroleum and natural gas as non-renewable strategic natural-resources 

contained in the Indonesian mining jurisdiction shall constitute national assets 
controlled by the state. 

(2) The control by the state as meant in paragraph (1) shall be executed by 
the government as the holder of mining concession. 

(3) The government as the holder of mining concession shall establish the 
executing agency as meant in Article 1 point 23. 

Article 5 
Petroleum and natural gas-related business activities shall consist of : 
1. Upstream business activities composed of : 

a. exploration; 
b. exploitation. 

2. Downstream business activities comprising : 
a. processing; 
b. transport; 
c. storage; 
d. commerce. 

 
 
 



198 
 

Article 6 
(1) The upstream business activities as meant in Article 5 point 1 shall be 

executed and controlled through the joint cooperation contracts as meant in Article 
1 point 19. 

(2) The joint cooperation contracts as meant in paragraph (1) shall at least 
contain the following requirements : 

a. the ownership of natural resources is still on the hand of the government 
up to the delivery point; 

b. the control over the operational management lies on the executing 
agency; 

c. capital and risks are wholly borne by business entities or permanent 
establishments. 

Article 7 
(1) The downstream business activities as meant in Article 5 point 2 shall be 

executed by the business licenses as meant in Article 1 point 20. 
(2) The downstream business activities as meant in Article 5 point 2 shall be 

realized through a mechanism of reasonable, fair and transparent business 
competition. 

Article 8 
(1) The government shall prioritize to the exploitation of natural gas for the 

domestic need and have the task of preparing strategic petroleum reserves to 
support the supply of fuel oil in the country, which is further stipulated by a 
government regulation. 

(2) The government shall guarantee the availability and smooth distribution of 
fuel oil being a vital commodity and controlling the life of public at large throughout 
the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. 

(3) The implementation of transport business activities of natural gas through 
pipeline connected with public interests shall be regulated so that its utilization is 
open for all users. 
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(4) The government in this case a regulating agency shall be responsible for 
the regulation and supervision over the business activities as meant in paragraphs (2) 
and (3). 

Article 9 
(1) The upstream and downstream business activities as meant in Article 5 

point 1 and 2 shall be executed by: 
a. state-owned enterprises; 
b. regional administration-owned companies; 
c. cooperatives, small-scale businesses; 
d. private business entities. 

(2) Permanent establishments shall only be allowed to undertake upstream 
business activities. 

Article 10 
(1) Business entities or permanent establishments undertaking upstream 

business activities shall be prohibited from executing downstream business activities. 
(2) Business entities undertaking downstream business activities shall be 

disallowed to execute upstream business activities. 
 

CHAPTER IV 
UPSTREAM BUSINESS ACTIVITIES 

 
Article 11 
(1) The upstream business activities as meant in Article 5 point 1 shall be 

executed by business entities or permanent establishments on the basis of joint 
cooperation contracts with the executing agency. 

(2) Every joint cooperation contract already signed shall contain at least the 
following principal provisions: 

a. state revenue; 
b. working area and reversion; 
c. obligation to disburse funds; 
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d. transfer of ownership of production results of petroleum and 
natural gas; 

e. period and conditions of the extension of contract; 
f. settlement of any dispute; 
g. obligation to supply petroleum and/or natural gas to meet the 

domestic need; 
h. expiration of contract; 
i. post-mining operation obligations; 
j. working safety and security; 
k. environmental management; 
l. transfer of right and obligation; 
m. necessary reporting; 
n. plan for the development of field; 
o. prioritization of the use of domestic goods and services; 
p. development of surrounding communities and guarantee for rights 

of communal society; 
q. prioritization of recruitment of Indonesian workers. 

Article 12 
(1) The working area to be offered to business entities or permanent 

establishments shall be stipulated by the minister after consulting with the regional 
government. 

(2) The offering of the working area as meant in paragraph (1) shall be done 
by the minister. 

(3) The minister shall stipulate business entities and permanent 
establishments authorized to undertake exploration and exploitation business 
activities in the working area as meant in paragraph (2). 
Article 13 

(1) Every business entity or permanent establishment shall be given only one 
working area. 
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(2) In the case of a business entity or permanent establishment managing 
more than one working areas, separate statutory body shall be established in every 
working area. 

Article 14 
(1) The validity period of the joint cooperation contracts as meant in Article 

11 paragraph (1) shall be 30 (thirty) years at the maximum. 
(2) Business entities or permanent establishments can apply for the extension 

of the validity period of the joint cooperation contracts as meant in paragraph (1) to 
another term of 20 (twenty) years at the maximum. 

Article 15 
(1) The validity period of the joint cooperation contracts as meant in Article 

14 paragraph (1) shall consist of the period of exploration and period of exploitation. 
(2) The period of exploration as meant in paragraph (1) shall be 6 (six) years 

and extendible to only another term of 4 (four) years at the maximum. 
Article 16 
Business entities or permanent establishments shall be obliged to revert 

gradually part or all of their working areas to the minister. 
Article 17 
Business entities or permanent establishments already securing the first 

approval of development of field in a working area but not realizing their activities 
for the maximum period of 5 (five) years as from the date of expiration of the 
exploration period shall be obliged to return their working areas wholly to the 
minister. 

Article 18 
Guidances, procedures and requirements for the joint cooperation contracts, 

stipulation and offering of working areas, alteration and extension of joint 
cooperation contracts as well as the reversion of the working areas as meant in 
Articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 shall be further stipulated in a government 
regulation. 
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Article 19 
(1) General survey executed by or under a license of the government shall be 

done to support the preparation for the working area as meant in Article 12 
paragraph (1). 

(2) Procedures and requirements for the implementation of the general 
survey as meant in paragraph (1) shall be further stipulated by a government 
regulation. 

Article 20 
(1) Data obtained from the general survey and/or exploration and exploitation 

shall be the state property controlled by the government. 
(2) Data obtained by business entities or permanent establishments in their 

working areas can be used by the relevant business entities or permanent 
establishments for the validity period of the joint cooperation contracts. 

(3) In the case of the joint cooperation contracts expiring, business entities or 
permanent establishments shall be obliged to give up the whole data obtained 
during the period of the joint cooperation contracts to the minister through the 
executing agency. 

(4) The secrecy of the data obtained by business entities or permanent 
establishments in their working areas shall be effective for a specified period. 

(5) The government shall regulate, manage and utilize the data as meant in 
paragraphs (1) and (2) to plan the preparation for the opening of working areas. 

(6) The implementation of the provisions on ownership, period of the use, 
secrecy, management and utilization of the data as meant in paragraphs (1), (2), (3), 
(4) and (5) shall be further stipulated by a government regulation. 

Article 21 
(1) The plan for the first time development of field to be used for production 

activities in a working area shall secure the approval of the minister on the basis of 
considerations of the executing agency after consulting with the relevant provincial 
government. 
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(2) In developing and producing petroleum and natural gas fields, business 
entities or permanent establishments shall be obliged to optimize and utilize them 
or on accordance with good technical norms. 

(3) Provisions on the development of field, production of petroleum and 
natural gas reserves and provisions on the technical norms as meant in paragraphs 
(1) and (2) shall be further stipulated by a government regulation. 

Article 22 
(1) Business entities or permanent establishments shall give up maximally 

25% (twenty five percent) of their portion resulting from the production of 
petroleum and natural gas to meet the domestic need. 

(2) The implementation of the provisions as meant in paragraph (1) shall be 
further stipulated by a government regulation. 
 

CHAPTER V 
DOWNSTREAM BUSINESS ACTIVITIES 

 
Article 23 
(1) The downstream business activities as meant in Article 5 paragraph (2) can 

be executed by business activities after securing business licenses from the 
government. 

(2) The business licenses needed for the implementation of the petroleum 
and/or natural gas-related business activities as meant in paragraph (1) shall be 
distinguished by : 

a. processing business license; 
b. transport business license; 
c. storage business license; 
d. commercial business license. 

(3) Every business entity can be given more than one business licenses as 
long as the licensing does not contravene provisions of laws in force. 
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Article 24 
(1) The business licenses as meant in Article 23 shall at least contain: 

a. name of operator; 
b. kind of business granted; 
c. obligations in the implementation of the operation; 
d. technical requirements. 

(2) Every business license already granted as meant in paragraph (1) only can 
be used in accordance with its designation. 

Article 25 
(1) The government can issue a written warning, suspend activities, freeze 

activities or revoke the business licenses as meant in Article 23 on the basis of : 
a. violation against any of the requirements mentioned in business 

licenses; 
b. repetition of violation against requirements for business licenses; 
c. failure to meet the requirements stipulated on the basis of this law. 

(2) Before revoking the business licenses as meant in paragraph (1), the 
government shall firstly open opportunity for business entities to abolish the 
violation already committed of fulfill the stipulated requirements in a specified 
period. 

Article 26 
Activities of field processing, transport and sales of production as the 

continuation of exploration and exploitation executed by business entities or 
permanent establishment shall not need the separate business licenses as meant in 
Article 23. 

Article 27 
(1) The minister shall stipulate the national master plan for transmission and 

distribution of natural gas. 
(2) Only certain transport segments can be granted to business entities 

holding business licenses to transport natural gas through pipeline. 
(3) Only certain commercial regions can be granted to business entities 

holding business licenses to transport natural gas through pipeline. 
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Article 28 
(1) Fuel oil and certain processed products marketed in the country to meet 

the public need shall comply with the standards and quality stipulated by the 
government. 

(2) Prices of fuel oil and natural gas shall be entrusted to the mechanism of 
fair and reasonable business competition. 

(3) The implementation of the pricing policy as meant in paragraph (2) shall 
not reduce the social responsibility of the government for certain groups of 
communities. 

Article 29 
(1) In regions facing scarcity of fuel oil and remote areas, the transport and 

storage facilities, including their supporting facilities can be utilized in cooperation 
with other parties. 

(2) The utilization of the facilities as meant in paragraph (1) shall be regulated 
by the executing agency by continuously observing technical and economic aspects. 

Article 30 
Provisions on the processing, transport, storage and commercial businesses as 

meant in Article 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 29 shall be further stipulated by a 
government regulation. 

 
CHAPTER VI 

STATE REVENUE 
 

Article 31 
(1) Business entities or permanent establishments undertaking the upstream 

business activities as meant in Article 11 paragraph (1) shall pay state revenue in the 
form of taxes and non-tax state receipts. 

(2) The state revenue in the form of taxes as meant in paragraph (1) shall 
consist of: 

a. taxes; 
b. import duty, and other levies on the import and excise; 
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c. regional taxes and levies. 
(3) The non-tax state receipts as meant in paragraph (1) shall consist of: 

a. state portion; 
b. state levies in the form of permanent contribution and exploration 

and exploitation contributions; 
c. bonuses. 

(4) Joint cooperation contracts shall mention that the obligation to pay the 
taxes as meant in paragraph (2) is executed in accordance with: 

a. provisions of taxation laws effective upon the signing of the joint 
cooperation contracts; 

b. provisions of taxation laws in force. 
(5) Provisions on the stipulation of amounts of the state portion, state levies 

and bonuses as meant in paragraph (3) as well as procedures for remitting them shall 
be further stipulated by a government regulation. 

(6) The non-tax state receipts as meant in paragraph (3) shall be the revenue 
of the central government and regional governments, which is shared in accordance 
with provisions of laws in force. 

Article 32 
Business entities undertaking the downstream business activities as meant in 

Article 22 shall pay taxes, import duty and other levies on the import, excise, 
regional taxes and regional levies as well as other liabilities in accordance with laws 
in force. 

 
CHAPTER VII 

RELATIONS BETWEEN PETROLEUM AND NATURAL GAS-RELATED 
BUSINESS ACTIVITIES AND LAND TITLE 

 
Article 33 
(1) The petroleum and natural gas-related business activities as meant in 

Article 5 shall be executed in the Indonesian mining jurisdiction. 
(2) Rights to working areas shall not cover rights to land being earth surface 
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(3) Petroleum and natural gas-related business activities cannot be executed 
in : 

a. cemeteries, places considered sacred, public places, public facilities 
and infrastructures, nature preserve, cultural preserve as well as land belonging to 
communal society; 

b. state defense fields and buildings as well as surrounding land; 
c. historic building and state symbols; 
d. buildings, residences or factories along surrounding yard land, 

except under a license from government institutions, approval of communities and 
individuals with regard to the said matter. 

(4) Business entities or permanent establishments planning to undertake their 
activities can remove the buildings, public places, public facilities and infrastructures 
as meant in paragraph (3) letters a and b after securing prior licenses from the 
authorized government institutions. 

Article 34 
(1) In the case of business entities or permanent establishments planning to 

use land attached to a right or state land in their working areas, the relevant business 
entities or permanent establishments shall firstly make a kind of settlement with the 
right holder or users of the state land in accordance with the right holder or users of 
the state land in accordance with laws in force. 

(2) The settlement as meant in paragraph (1) shall be done under a way of 
deliberation to reach a consensus by means of transactions, granting a reasonable 
compensation, recognition or other forms of compensation to the right holder or 
users of the state land. 

Article 35 
Holders of land title shall be obliged to allow business entities or permanent 

establishments to carry out exploration and exploitation on the relevant land if : 
a. before activities start, business entities or permanent establishments firstly 

show joint cooperation contracts or their legitimate copies as well as notify the 
objective and place of activities to be executed; 
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b. business entities or permanent establishments firstly make the settlement 
or a guarantee for the settlement approved by the right holder or users of the state 
land as meant in Article 34. 

Article 36 
(1) Business entities or permanent establishments being already given working 

areas shall be granted a right to use land plots used directly for petroleum and 
natural gas-related business activities and their safety areas in accordance with the 
provisions of laws in force and be obliged to maintain and keep the land plots. 

(2) In the case of the granted working areas as meant in paragraph (1) covering 
a wide area on the state land, land plot not used for petroleum and natural gas-
related business activities can be given to other parties by the minister in charge of 
the agrarian affairs or land affairs by prioritizing local communities after securing 
recommendation from the minister. 

Article 37 
Provisions or procedures for the settlement of the use of land title or state 

land as meant in Article 35 shall be further regulated by a government regulation. 
 

CHAPTER VIII 
FOSTERING AND SUPERVISION 

 
Part One 
Fostering 

Article 38 
The government shall foster petroleum and natural gas-related business 

activities. 
Article 39 
(1) The fostering as meant in Article 38 shall cover: 

a. the implementation of government affairs in the field of petroleum 
and natural gas-related business activities; 

b. the stipulation of policies on petroleum and natural gas-related 
business activities on the basis of reserves and potentials of petroleum and natural 
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gas which are owned, production capacity, domestic need for fuel oil and natural 
gas, technology mastery, environmental aspect and conservation of the environment, 
national capacity and development policies. 

(2) The fostering as meant in paragraph (1) shall be applied carefully, 
transparently and fairly to the implementation of petroleum and natural gas-related 
business activities. 

Article 40 
(1) Business entities or permanent establishments shall guarantee the 

effective standard and quality in accordance with provisions of laws in force as well 
as apply good technical norms. 

(2) Business entities or permanent establishments shall guarantee working 
safety and security as well as the environmental management and abide by 
provisions of laws in force in the petroleum and natural gas related business 
activities. 

(3) The environmental management as meant in paragraph (2) shall be in the 
form of obligations to prevent and overcome pollution as well as to restore the 
environmental damages, including obligation of post-mining operation. 

(4) Business entities or permanent establishments undertaking the petroleum 
and natural gas-related business activities as meant in Article 5 shall prioritize to the 
use of local manpower, goods and services as well as domestic design and 
engineering capacities transparently and competitively. 

(5) Business entities or permanent establishments undertaking the petroleum 
and natural gas-related business activities as meant in Article 5 shall be responsible 
for the development of the environmental and local communities. 

(6) Provisions on working safety and security as well as the environmental 
management as meant in paragraphs (1) and (2) shall be further stipulated by a 
government regulation. 

 
 
 
 



210 
 

Part Two 
Supervision 

 
Article 41 
(1) Responsibility for activities of supervision over jobs and the 

implementation of petroleum and natural gas related business activities with regard 
to the compliance to provisions of laws in force shall be at the ministry whose tasks 
and authority cover petroleum and natural gas-related business activities and other 
ministries concerned. 

(2) The supervision over the implementation of upstream business activities 
based on joint cooperation contracts shall be executed by the executing agency. 

(3) The supervision over the implementation of downstream business 
activities based on business licenses shall be executed by the executing agency. 

Article 42 
The supervisions as meant in Article 41 paragraph (1) shall include: 

a. conservation of resources and petroleum and natural gas reserves; 
b. management of data on petroleum and natural gas; 
c. application of good technical norms; 
d. kind and quality of processed products of petroleum and natural gas; 
e. allocation and distribution of fuel oil and raw materials; 
f. working safety and security; 
g. environmental management; 
h. utilization of domestic goods, services and design and engineering 

capacities; 
i. development of Indonesian manpower; 
j. development of the environmental and local communities; 
k. mastery, development and application of petroleum and natural gas 

technology; 
l. other activities in the field of petroleum and natural gas related business 

activities as long as they are connected with public interests. 
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Article 43 
Provisions on the fostering and supervision as meant in Articles 38, 39, 41 and 

42 shall be further stipulated by a government regulation. 
 

CHAPTER IX 
EXECUTING AGENCY AND REGULATING AGENCY 

 
Article 44 
(1) The supervision over the implementation of joint operation contracts of 

the upstream business activities as meant in Article 5 point 1 shall be executed by 
the executing agency as meant in Article 4 paragraph (3). 

(2) The executing agency as meant in paragraph (1) shall have the function of 
supervising the upstream business activities so that the exploitation of petroleum 
and natural gas resources belonging to the state can give a maximal benefit and 
revenue to the state for increasing the public welfare maximally. 

(3) The executing agency as meant in paragraph (1) shall have the following 
tasks: 

a. giving considerations to the minister with regard to the minister's policies 
on the preparation and offering of working areas as well as joint cooperation 
contracts; 

b. signing joint cooperation contracts; 
c. assessing and conveying plans for the development of fields for the first 

time to be used for production activities in a working area to the minister for securing 
approval; 

d. approving plans for the development of fields other than those mentioned 
in letter c; 

e. approving working plans and budgets; 
f. monitoring and reporting the implementation of joint cooperation contracts 

to the minister; 
g. appointing sellers of petroleum and/or natural gas being the state portion 

which can produce a maximum profit to the state. 
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Article 45 
(1) The executing agency as meant in Article 4 paragraph (3) shall constitute a 

state-owned statutory body. 
(2) The executing agency shall consists of managerial elements, experts, 

technical personnel and administrative personnel. 
(3) The head of the executing agency shall be appointed and relieved by the 

President after consulting with the House of Representatives of the Republic of 
Indonesia and be responsible to the President in executing his/her tasks. 

Article 46 
(1) The regulating agency as meant in Article 8 paragraph (4) shall supervise 

the supply and distribution of fuel oil and transport of natural gas through pipeline. 
(2) The regulating agency as meant in paragraph (1) shall function to regulate 

so that the supply and distribution of fuel oil and natural gas stipulated by the 
government can be guaranteed throughout the territory of the Unitary State of the 
Republic of Indonesia as well as the domestic use of natural gas increases. 

(3) The regulating agency as meant in paragraph (1) shall have the tasks of 
regulating and stipulating the following matters : 

a. supply and distribution of fuel oil; 
b. national fuel oil reserves; 
c. utilization of fuel oil transport and storage facilities; 
d. tariff of transport of natural gas through pipeline; 
e. selling price of natural gas to households and small-scale 

customers; 
f. operation of natural gas transmission and distribution. 

(4) The tasks of the executing agency as meant in paragraph (1) shall also 
cover the supervision over the fields as meant in paragraph (3). 

Article 47 
(1) The structure of the regulating agency as meant in Article 8 paragraph (4) 

shall consist of a committee and a division. 
(2) The committee as meant in paragraph (1) shall comprise one chairman 

concurrently member and 8 (eight) members, originating from professionals. 
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(3) The chairman and members of the committee of the regulating agency as 
meant in paragraph (1) shall be appointed and relieved by the President after 
securing the approval of the House of Representative of the Republic of Indonesia. 

(4) The regulating agency as meant in Article 8 paragraph (4) shall be 
responsible to the President. 

(5) The establishment of the regulating agency as meant in Article 8 paragraph 
(4) shall be stipulated by a presidential decree. 

Article 48 
(1) The budget of operational costs of the executing agency as meant in 

Article 45 shall be based on the fee of the government in accordance with laws in 
force. 

(2) The budget of operational costs of the regulating agency as meant in 
Article 46 shall be based on the State Budget of Revenue and Expenditure and 
contributions from business entities which are regulated in accordance with laws in 
force. 

Article 49 
Provisions on organizational structures, status, function, tasks, personnel, 

authority and responsibility as well as working mechanism of the executing agency 
and the regulating agency as meant in Article 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48 shall 
be further stipulated by a government regulation. 

 
CHAPTER X 

INVESTIGATION 
 

Article 50 
(1) In addition to investigators of the Police of the Republic of Indonesia, 

certain civil servant officials within the ministry in charge of petroleum and natural 
gas-related business activities shall be authorized specially to act as the investigators 
as meant in Law No. 8/1981 on the criminal code to investigate crimes in petroleum 
and natural gas-related business activities. 

(2) Civil servant investigators shall be authorized to: 
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a. examine the truth of reports and information on crimes in 
petroleum and natural gas-related business activities; 

b. investigate persons or statutory bodies allegedly committed crimes 
in petroleum and natural gas-related business activities; 

c. summon persons for testifying and investigating as witnesses or 
suspects in petroleum and natural gas related business activities; 

d. raid place and/or facilities allegedly used for committing crimes in 
petroleum and natural gas-related business activities; 

e. inspect facilities and infrastructures of petroleum and natural gas-
related business activities and stop the use of equipment allegedly used for 
committing crimes; 

f. sealing and/or confiscating equipment of petroleum and natural gas-
related business activities used for committing crimes as evidences; 

g. invite necessary experts in connection with the investigation of 
crimes in petroleum and natural gas related business activities; 

h. stop investigating crimes in petroleum and natural gas-related 
business activities. 

(3) The civil servant investigators shall notify the commencement if 
investigation into crimes to police officials of the Republic of Indonesia in accordance 
with the provisions of laws in force. 

(4) The investigators as meant in paragraph (1) shall be obliged to stop the 
investigation in the case of the events as meant in paragraph (2) letter a having no 
sufficient evidence and/or the events being not a crime. 

(5) The exercise of the authority as meant in paragraph (2) shall be done in 
accordance with provisions of laws in force. 

 
CHAPTER XI 

CRIMINAL PROVISION 
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Article 51 
(1) Everyone who undertakes the general survey as meant in Article 19 

paragraph (1) without right shall be subjected to one-year imprisonment or a fine of 
Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiahs) at the maximum. 

(2) Everyone who sends or gives up or transfers the data as meant in Article 
20 without right in whatever from shall be subjected to one-year imprisonment or a 
fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiahs) at the maximum. 

Article 52 
Everyone who undertake exploration and/or exploitation without the joint 

cooperation contracts as meant in Article 11 paragraph (1) shall be subjected to 6 
(six)-year imprisonment or a fine of Rp. 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiahs) at the 
maximum. 

Article 53 
Everyone who undertakes: 
a. the processing as meant in Article 23 without a processing business license 

shall be subjected to 5 (five)-year imprisonment or a fine of Rp. 50,000,000,000.00 
(fifty billion rupiahs) at the maximum. 

b. the transport as meant in Article 23 without a transport business license 
shall be subjected to 4 (four)-year imprisonment or a fine of Rp. 40,000,000,000.00 
(forty billion rupiahs) at the maximum. 

c. the storage as meant in Article 23 without a storage business license shall 
be subjected to 3 (three)-year imprisonment or a fine of Rp. 30,000,000,000.00 (thirty 
billion rupiahs) at the maximum. 

d. the commerce as meant in Article 23 without a commerce business license 
shall be subjected to 3 (three)-year imprisonment or a fine of Rp. 30,000,000,000.00 
(thirty billion rupiahs) at the maximum. 

Article 54 
Everyone who imitates or falsify fuel oil and natural gas and the processed 

products as meant in Article 28 paragraph (1) shall be subjected to 6 (six)-year 
imprisonment or a fine of Rp. 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiahs) at the 
maximum. 
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Article 55 
Everyone who abuses the transport and/or commerce of fuel oil subsidized 

by the government shall be subjected to 6 (six)-year imprisonment or a fine of Rp. 
60,000,000,000.00 (sixty billion rupiahs) at the maximum. 

Article 56 
(1) In the case of the crimes as meant in this chapter being committed for 

and on behalf of business entities or permanent establishments, charges and 
sentence shall be imposed on the business entities or permanent establishments 
and/or their executives. 

(2) In the case of the crimes being committed by business entities or 
permanent establishments, sentence imposed on the said business entities or 
permanent establishments shall be a fine as high as the maximum fine of the crimes 
plus one thirds of the fine. 

Article 57 
(1) The crimes as meant in Article 51 shall be violations. 
(2) The crimes as meant in Articles 52, 53, 54 and 55 shall be crimes. 
Article 58 
In addition to the criminal provisions as meant in this Chapter, the additional 

sentence shall be the revocation of right or seizure of goods used for and obtained 
from crimes in petroleum and natural gas-related business activities. 

 
CHAPTER XI 

TRANSITIONAL PROVISION 
 

Article 59 
With the enforcement of this law: 
a. the executing agency shall be established not later than one year; 
b. the regulating agency shall be established not later than one year 
Article 60 
With the enforcement of this law: 
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a. the status of Pertamina shall be changed into a state limited liability 
company (Persero) by a government regulation not later than 2 (two) years; 

b. as long as the state limited liability company as meant in paragraph (1) is 
not established yet, Pertamina which was established on the basis of Law No. 8/1971 
(Statute Book of 1971 No. 76, Supplement to Statute Book No. 2971) shall be obliged 
to undertake petroleum and natural gas-related business activities as well as regulate 
and manage assets, personnel and other important matters needed; 

c. upon the establishment of the new state limited liability company, the 
obligation of Pertamina as meant in letter b shall be transferred to the relevant 
company. 

Article 61 
With the enforcement of this law : 
a. Pertamina shall continue executing the task and function of supervision 

over the operation of exploration and exploitation contractors, including production 
sharing contractors up to the establishment of the executing agency; 

b. upon the establishment of Persero as the substitute to Pertamina, the 
state-owned enterprise shall be obliged to make a production sharing contract with 
the executing agency to continue exploration and exploitation in ex-mining 
concession areas of Pertamina and be considered already securing the business 
licenses as meant in Article 24, needed for the implementation of processing, 
transport, storage and commercial businesses. 

Article 62 
Upon the enforcement of this law, Pertamina shall continue executing the 

task of supplying and serving fuel oil for the domestic need for a period of no later 
than 4 (four) years. 

Article 63 
With the enforcement of this law: 
a. following the establishment of the executing agency, all rights, obligations 

and consequences resulting from the production sharing contracts between 
Pertamina and other parties shall transfer to the executing agency. 
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b. following the establishment of the executing agency, other contracts 
connected with the contracts as meant in latter a between Pertamina and other 
parties shall shift to the executing agency. 

c. all contracts as meant in letters a and b shall be declared to remain 
effective up to the expiration of the relevant contracts; 

d. rights, obligations and consequences resulting from the contracts, 
agreements or commitments other than those mentioned in letters a and b shall 
continue to be exercised by Pertamina up to the establishment of Persero set up for 
the purpose and shift to Persero afterwards; 

e. the implementation of dealings or negotiations between Pertamina and 
other parties in the framework of joint cooperation in exploration and exploitation 
shall shift to the minister. 

Article 64 
With the enforcement of this law: 
a. state-owned enterprises other than Pertamina, which undertake petroleum 

and natural gas-related businesses shall be considered already securing the business 
licenses as meant in Article 23; 

b. the development which is being executed by the state-owned enterprises 
as meant in latter a upon the enforcement of this law shall continue to be executed 
by the state-owned enterprises; 

c. not later than one year, the state-owned enterprises as meant in letter a 
shall be obliged to establish business entities set up for undertaking their business 
activities in accordance with the provisions of laws in force; 

d. contracts or agreements between the state-owned enterprises as meant in 
letter a and other parties shall continue to remain effective up to the expiration of 
the period of the relevant contracts or agreements. 
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CHAPTER XIII 
MISCELLANEOUS 

 
Article 65 
This law shall apply to petroleum and natural gas-related business activities 

other than those mentioned in Article 1 points 1 and 2, as long as they are not yet or 
are not regulated by other laws. 

 
CHAPTER XIV 
CONCLUSION 

 
Article 66 
(1) With the enforcement of this law, the following laws: 

a. Law No. 44 Prp/1960 on petroleum and natural gas mining (Statute 
Book of 1960 No. 133, Supplement to Statute Book No. 2070); 

b. Law No. 15/1962 on the stipulation of government regulation in lieu 
of a law No. 2/1962 concerning the obligation of oil companies to meet the domestic 
need (Statute Book of 1962 No. 80, Supplement to Statute Book No. 2505); 

c. Law No. 8/1971 on state-owned oil and gas mining company 
(Statute Book of 1971 No. 76, Supplement to Statute Book No. 2971) as well as the 
whole amendments, amended the latest by Law No. 10/1974 (Statute Book of 1974 
No. 3045); 

(2) All technical directives for Law No. 44 Prp/1960 on petroleum and natural 
gas mining (Statute Book of 1960 No. 133, Supplement to Statute Book No. 2070) and 
Law No. 8/1971 on state-owned oil and gas mining company (Statute Book of 1971 
No. 76, Supplement to Statute Book No. 2971) shall remain effective as long as they 
do not contravene or are not yet replaced by new regulations on the basis of this 
law. 

Article 67 
This law shall come into force as from the date of promulgation. 
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For public cognizance, this law shall be promulgated by placing it in Statute 
Book of the Republic of Indonesia. 

 
Ratified in Jakarta 
On November 23, 2001 
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
Promulgated in Jakarta 
On November 23, 2001 
THE SECRETARY OF STATE 
BAMBANG KESOWO 



 

 

 
ภาคผนวก ค 

 
PETROLEUM DEVELOPMENT ACT 1974 

(ACT 144) 
 

Preamble 
An Act to provide for exploration and exploitation of petroleum whether 

onshore or offshore by a Corporation in which will be vested the entire ownership in 
and the exclusive rights, powers, liberties and privileges in respect of the said 
petroleum, and to control the carrying on of downstream activities and development 
relating to petroleum and its products; to provide for the establishment of a 
Corporation under the Companies Act, 1965 or under the law relating to the 
incorporation of companies and for the powers of that Corporation; and to provide 
for matters connected therewith or incidental thereto. 

Be it enacted by the Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-
Pertuan Agong with the advice and consent of the Dewan Negara and Dewan Rakyat 
in Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows: 

Article 1 Short title and commencement 
This Act may be cited as the Petroleum Development Act, 1974, and shall 

come into force on such date as the Prime Minister may notify in the Gazette. 
Article 2 Ownership 
(1) The entire ownership in, and the exclusive rights, powers, liberties and 

privileges of exploring, exploiting, winning and obtaining petroleum whether onshore 
or offshore of Malaysia shall be vested in a Corporation to be incorporated under the 
Companies Act 1965, or under the law relating to incorporation of companies. 

(2) The vesting of the ownership, rights, powers, liberties and privileges 
referred to in subsection (l) shall take effect on the execution of an instrument in the 
form contained in the Schedule to this Act. 
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(3) The ownership and the exclusive rights, powers, liberties and privileges so 
vested shall be irrevocable and shall enure for the benefit of the Corporation and its 
successor. 

Article 3 The Corporation 
(1) Notwithstanding the provisions of section 22 of the Companies Act 1965, 

relating to the names of companies, the Corporation shall be styled as the 
Petroleum Nasional Berhad or in short form PETRONAS. 

(2) The Corporation shall be subject to the control and direction of the Prime 
Minister who may from time to time issue such direction as he may deem fit. 

(3) Notwithstanding the provisions of the Companies Act 1965, or any other 
written law to the contrary, the direction so issued shall be binding on the 
Corporation. 

Article 3A Powers of the Corporation 
(1) In additional to all the powers of the Corporation as prescribed in its 

Memorandum and Articles of Association, the Corporation shall have the power to 
take over or acquire by agreement, assignment, purchase or by any other means the 
whole or any part of any commercial undertaking, business or enterprise of whatever 
form of any person or body of persons (corporate or unincorporate) and carry out or 
enter into any activity, whether mentioned in this Act or not, which prior to such 
taking over or acquisition was carried out by, and for the purpose of, that 
undertaking, business or enterprise. 

(2) The powers conferred on the Corporation under subsection (1) shall be in 
addition to and not in derogation of any of the rights, powers, liberties, privileges and 
benefits conferred on the Corporation by this Act or any other written law. 

(3A) Subsection (3) shall not apply to any person who is licensed under the 
Gas Supply Act, 1993 to supply gas to consumers through pipelines. 
  (3B) For the purpose of subsection (3A), the terms "gas”, “consumers" and 
"pipelines" shall have the same meaning assigned to them respectively by the Gas 
Supply Act 1993. 
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Article 4 Cash payment by the Corporation 
In return for the ownership and the rights, powers, liberties and privileges 

vested in it by virtue of this Act, the Corporation shall make to the Government of 
the Federation and the Government of any relevant State such cash payment as may 
be agreed between the parties concerned. 

Article 5 National Petroleum Advisory Council 
(1) There shall be established a Council to be known as the National 

Petroleum Advisory Council consisting of such persons including those from the 
relevant States as the Prime Minister may appoint. 

(2) It shall be the duty of the National Petroleum Advisory Council to advise 
the Prime Minister on national policy, interests and matters pertaining to petroleum, 
petroleum industries, energy resources and their utilization. 

Article 6 Prime Minister's permission required for downstream operations. 
(1) Notwithstanding the provisions of any other written law, no business of 

processing or refining of petroleum or manufacturing of petro-chemical products 
from petroleum, may be carried out by any person other than PETRONAS unless 
there is in respect of any such business a permission given by the Prime Minister. 

(2) Any person who on the commencement of this Act is carrying on any 
business referred to in subsection (1) may continue to do so but shall, not later than 
six months from the date of the commencement of this Act, apply in writing to the 
Prime Minister for his permission referred to in subsection (1). 

(3) Subsection (1) shall apply to any business of marketing or distributing of 
petroleum or petro-chemical products; and any person who on the commencement 
of this subsection is carrying on any such business may continue to do so but shall, 
not later than six months from the date of commencement of this subsection, apply 
in writing to the Prime Minister for his permission referred to in subsection (1). 

(3A) Subsection (3) shall not apply to any person who is licensed under the 
Gas Supply Act 1993 to supply gas to consumers through pipelines. 

(3B) For the purpose of subsection (3A), the terms "gas", "consumers" and 
"pipelines" shall have the same meaning assigned to them respectively by the Gas 
Supply Act 1993. 
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(4) Where the Prime Minister grants his permission under this section he may, 
at his discretion, impose such terms and conditions as he may deem fit. 

(5) Any person who acts in contravention of this section or fails to comply 
with any term or condition of any permission granted under this section shall be 
guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one 
million ringgit or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both, and 
in the case of a continuing offence he shall be liable to a further fine not exceeding 
one hundred thousand ringgit for each day or part of a day during which the offence 
continues after the first day in respect of which the conviction is recorded; and all 
machinery, tools, plant, buildings and other property or thing used or intended to be 
used in the commission of the offence and any petroleum or its products thereby 
obtained shall be liable to forfeiture. 

(6) The Prime Minister may by notification in the Gazette exempt any business 
referred to in subsections (1) and (3) or any company or class of company carrying on 
any such business from the provisions of this section. 

Article 6A (ยกเลิก) 
Article 7 Power to make regulations 
The Prime Minister may make regulations for the purpose of carrying into 

effect the provisions of the Act and, without prejudice to the generality of the 
foregoing, such regulations may, in particular, provide for - 

(a) the conduct of or the carrying on of - 
(i) any business or service relating to the exploration, exploitation, 

winning or obtaining of petroleum; 
(ii) any business involving the manufacture and supply of equipment 

used in the petroleum industry; 
(iii) downstream activities and development relating to petroleum; 

(b) the marketing and distribution of petroleum and its products; 
(c) penalties in the form of a fine not exceeding one hundred thousand ringgit 

or imprisonment not exceeding five years or both such fine and imprisonment for 
breach of any of the regulations and for non-compliance with any term or condition 
of any license, permission or approval issued or granted under the regulations; 
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(d) the forfeiture of anything used or intended to be used in the commission 
of any such breach or non-compliance. 

Article 7A Delegation   
The Prime Minister may; by notification in the Gazette, delegate, subject to 

such conditions and restrictions as may be prescribed in such notification, the 
exercise of any of his powers or the performance of any of his duties under this Act, 
other than his powers and duties under sections 3(2), 5(1) and 7, to any person 
described by name or office. 

Article 7B Offences by bodies of persons and by servants and agents 
(1) Where an offence against this Act or any regulations made thereunder has 

been committed by any company, firm, society or other body of persons, any person 
who at the time of the commission of the offence was a director, manager or other 
similar officer or a partner of the company, firm, society or other body of persons or 
was purporting to act in such capacity shall be deemed to be guilty of that offence. 

(2) Whenever it is proved to the satisfaction of the court that a contravention 
of the provisions of this Act or any regulations made thereunder has been 
committed by any clerk, servant or agent when acting in the course of his 
employment the principal shall also be liable for such contravention and to the 
penalty provided therefor: 

Provided that nothing in this section shall be deemed to exempt the liability 
of the clerk, servant or agent in respect of any penalty provided by this Act or any 
regulations made thereunder for any contravention proved to have been committed 
by him. 

Article 7C Jurisdiction of courts 
Notwithstanding anything contained in any other written law to the contrary, 

a Sessions Court or, in Sabah and Sarawak, a Court of a Magistrate of the First Class, 
shall have jurisdiction to try any offence under this Act or any regulations made 
thereunder and on conviction to impose the full penalty therefor. 

Article 8 Saving 
(1) Save for section 14 thereof, the Petroleum Mining Act 1966 shall not apply 

to the Corporation. 
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(2) In the application of section 14 of that Act to the Corporation, any 
reference to the licensee shall be construed as a reference to the Corporation, and 
any reference to the exercising of any rights contained in the license shall be 
construed as a reference to the exercising of the rights, powers, liberties and 
privileges vested in the Corporation by virtue of section 2 (1) of this Act. 

Article 9 Transitional 
(1) Any exploration licenses issued and any petroleum agreements entered 

into pursuant to the Petroleum Mining Act 1966, and any licenses, leases and 
agreements issued or made under any written law in force relating to prospecting, 
exploration or mining for petroleum shall continue to be in force for a period of six 
months from the date of the coming into force of this Act or for such extended 
period as the Prime Minister may allow. 

(2) Where the six months' period has elapsed and no extension thereto under 
subsection (1) is allowed, the licenses, leases or agreements mentioned in that 
subsection shall determine or cease to have effect and there shall be paid to the 
person whose rights under the license, lease or agreement have been so 
determined, adequate compensation which may be in the form of a single sum or in 
the form of periodical payments of money or in such other form as may be 
determined by the Federal Government or under any arrangement agreed upon 
between such person and other person designated by the Federal Government. 

Article 10 Definition 
For the Purpose of this Act, the expression "petroleum" means any mineral oil 

or relative hydrocarbon and natural gas existing in its natural condition and casing 
head petroleum spirit including bituminous shales and other stratified deposits from 
which oil can be extracted. 
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SCHEDULE (Article 2 (2) 
 

GRANT OF RIGHTS, POWERS, LIBERTIES AND PRIVILEGES IN RESPECT OF 
PETROLEUM 
 

I, .................................................................................................... on behalf of  the 
Government of ......................................................................................... on  this .................. day 
of .............................................. 20........., hereby grant in  perpetuity and convey to and 
vest in PETRONAS the ownership in and the exclusive rights, powers, liberties and 
privileges of exploring, exploiting, winning and obtaining petroleum whether lying 
onshore or offshore of Malaysia. The grant, conveyance and vesting made hereunder 
shall be irrevocable and shall enure for the benefit of PETRONAS and its successor. 

In witness whereof I on behalf of the Government of .......................... hereunto 
set my hand the day and year first herein above written. 
................................................................. 
................................................................. 

on behalf of the Government of 
................................................................. 

Witness’s signature: 
................................................................. 
................................................................. 

I, .......................................................................................................... on behalf  of 
PETRONAS hereby accept the grant, conveyance and the vesting made above. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

Witness’s signature: 
................................................................. 
................................................................. 

Done at .................................................................... this ............. .......... day 
of............................................. 20.........  



 
ภาคผนวก ง 

 
THE OIL EXPLORATION AND DEVELOPMENT ACT OF 1972 

(PRESIDENTIAL DECREE NO. 87 AMENDING PRESIDENTIAL DECREE  
NO. 8 ISSUED ON OCTOBER 2, 1972, AND PROMULGATING  

AN AMENDED ACT TO PROMOTE THE DISCOVERY AND 
PRODUCTION OF INDIGENOUS PETROLEUM AND 

 APPROPRIATE FUNDS THEREFOR) 
 

WHEREAS, Presidential Decree No. 8 dated October 2, 1972 was issued to 
promote the discovery and development of the country's indigenous petroleum 
resources and adopting therefore as part of the law of the land the provisions of 
Senate Bill No. 531 (An Act to Promote the Discovery, Production of Indigenous 
Petroleum and Appropriate Funds Therefor); 

WHEREAS, it was found necessary for the national interest to amend Senate 
Bill No. 531 among others things to provide more meaningful incentives to 
prospective service contractors. 

NOW, THEREFORE, I, FERDINAND E. MARCOS, President of the Philippines, by 
virtue of the powers vested in me by the Constitution as Commander-in-Chief of all 
the Armed Forces of the Philippines, and pursuant to Proclamation No. 1081, dated 
September21,1972, and General Order No. 1, dated September22,1972, as amended, 
do hereby amend Presidential Decree No. 8 as follows: 

AN ACT TO PROMOTE THE DISCOVERY AND PRODUCTION OF INDIGENOUS 
PETROLEUM, AND APPROPRIATING FUNDS THEREFOR. 

SECTION 1 Short title - This Act shall be known and may be cited as "THE 
OIL EXPLORATION AND DEVELOPMENT ACT OF 1972." 

SECTION 2 Declaration of policy- It is hereby declared to be the policy of 
the State to hasten the discovery and production of indigenous petroleum through 
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the utilization of government and/or private resources, local and foreign, under the 
arrangements embodied in this Act which are calculated to yield the maximum 
benefit to the Filipino people and the revenues to the Philippine Government for 
use in furtherance of national economic development, and to assure just returns to 
participating private enterprises, particularly those that will provide the necessary 
services, financing and technology and fully assume all exploration risks. 

SECTION 3 Definition of terms- As used in this Act, the following shall have 
the following respective meanings: 

(a) "Petroleum" shall include any mineral oil hydrocarbon gas, bitumen, 
asphalt, mineral gas and all other similar or naturally associated substances with the 
exception of coal, peat, bituminous shale and/or other stratified mineral fuel 
deposits. 

(b) "Crude oil" or "crude" means oil in its natural state before the same has 
been refined or otherwise treated. It does not include oil produced through 
destructive distillation of coal, bituminous shales or other stratified deposits, either in 
its national state or after the extraction of water, and sand or other foreign 
substances therefrom. 

(c) "Natural gas" means gas obtained from boreholes and wells and consisting 
primarily of hydrocarbons.  

(d) "Petroleum operations" means searching for and obtaining petroleum 
within the Philippines through drilling and pressure or suction or the like, and all 
other operations incidental thereto. It includes the transportation, storage, handling 
and sale (whether for export or for domestic consumption) of petroleum so obtained 
but does not include any:.(1) transportation of petroleum outside the Philippines; (2) 
processing or refining at a refinery; or (3) any transactions in the products so refined. 

(e) "Petroleum in commercial quantity" means petroleum in such quantities 
which will permit its being economically developed as determined by the contractor 
after taking into consideration the location of the reserves, the depths and number 
of wells required to be drilled and the transport and terminal facilities needed to 
exploit the reserves which have been discovered. 
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(f) "Posted price" refers to the FOB price established by the Contractor in 
consultation with the Petroleum Board for each grade, gravity and quality of crude 
oil offered for sale to buyers generally for export at the particular point of export, 
which price shall be based upon geographical location, and the fair market export 
values for crude oil of comparable grade, gravity and quality. 

(g) "Market Price" shall mean the price which would be realized for petroleum 
produced under a contract as hereinafter defined if sold in a transaction between 
independent persons dealing at arm's length in a free market. 

(h) "Barrel" means 42 U.S. gallons or 9702 cubic inches at temperature of 60° 
Fahrenheit. Any reference in this Act to the value of any crude oil at the posted price 
or market price shall be construed as a reference to the amount obtained by 
multiplying the number of barrels of that crude oil by the posted price or market 
price per barrel applicable to that crude oil. 

(i) "Crude oil exported" shall include not only crude oil exported as such but 
also indigenous crude oil refined in the Philippines for export. 

(j) "Government" means the Government of the Republic of the Philippines. 
(k) "Contractor" means the contractor in a service contract whether acting 

alone or in consortium with others. 
(l) "Contract" refers to a service contract. 
(m) "Filipino participation incentive" means the allowance which may be given 

the Contractor with Filipino participation as provided in Section 28 hereof. 
(n) "Philippine corporation" means a corporation organized under Philippine 

laws at least sixty per cent of the capital of which is owned and held by citizens of 
the Philippines. 

(o) "Affiliate" means (a) a company in which a contractor holds directly or 
indirectly at least fifty per cent of its outstanding shares entitled to vote; (b) a 
company which holds directly or indirectly at least fifty percent of the contractor’s 
outstanding shares entitled to vote; or (c) a company in which at least fifty percent 
of its share outstanding and entitled to vote are owned by a company which owns 
directly or indirectly at least fifty percent of the shares outstanding and entitled to 
vote of the contractor. 
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(p) "Gross income" means the gross proceeds from the sale of crude, natural 
gas or casing head petroleum spirit produced under the contract and sold during the 
taxable year at posted or market price, as the case may be, and such other income 
which are incidental to and arising from any one or more of the petroleum 
operations of the contractor. 

(q) "Taxable net income" means the gross income less the deductions 
allowed in this Act. 

(r) "Taxable year" means the calendar or fiscal year of the contractor. 
(s) "Casing head petroleum spirit" means any liquid hydrocarbon obtained 

from natural gas by separation or by any chemical or physical process. 
(t) "Petroleum Board" refers to the Petroleum Board created in Section 

seventeen of this Act. 
(u) "Operating Expenses" means the total expenditures for petroleum operations 
made by the Contractor both within and without the Philippines as provided in a 
service contract. 

SECTION 4 Government may undertake petroleum exploration and 
production - Subject to the existing private rights, the Government may directly 
explore for and produce indigenous petroleum. It may also indirectly undertake the 
same under service contracts as hereinafter provided. These contracts may cover 
free areas, national reserve areas and/or petroleum reservations, as provided for in 
the Petroleum Act of 1949, whether on-shore or off-shore. In every case, however, 
the contractor must be technically competent and financially capable as determined 
by the Board to undertake the operations required in the contract. 

SECTION 5 Execution of contract authorized in this Act - Every contract 
herein authorized shall, subject to the approval of the President, be executed by the 
Petroleum Board created in this Act, after due public notice pre-qualification and 
public bidding or concluded through negotiations. In case bids are requested or if 
requested no bid is submitted or the bids submitted are rejected by the Petroleum 
Board for being disadvantageous to the Government, the contract may be concluded 
through negotiation. In opening contract areas and in selecting the best offer for 
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petroleum operations, any of the following alternative procedures may be resorted 
to by the Petroleum Board, subject to prior approval of the President: 

(a) The Petroleum Board may select an area or areas and offer it for bid, 
specifying the minimum requirements and conditions; or  

(b) The Petroleum Board may open for bidding a large area wherein bidders 
may select integral areas not larger than the maximum provided in this Act. Only the 
best offer shall be accepted and the selection thereon shall be made by a weighted 
system of evaluating the different aspects of each bid; or 

(c) An area may be selected by an interested party who shall negotiate with 
the Petroleum Board for a contract under the terms and conditions provided in this 
Act. 

SECTION 6 Nature of service contract - In a service contract, service and 
technology are furnished by the service contractor for which it shall be entitled to 
the stipulated service fee while financing is provided by the Government to which all 
petroleum produced shall belong. 

SECTION 7 Special stipulation in service contract - Where the Government 
is unable to finance petroleum exploration operations or in order to induce the 
contractor to exert the maximum efforts to discover and produce petroleum as soon 
as possible, the service contract shall stipulate that if the contractor shall furnish 
services, technology and financing, the proceeds of sale of the petroleum produced 
under the contract shall be the source of funds for payment of the service fee and 
the operating expenses due the contractor. 

SECTION 8 Obligation of contractor in service contract - The arrangement 
pursuant to the preceding section seven shall be such that the contractor, which 
may be a consortium, shall undertake, manage and execute petroleum operations. 
The contract may authorize the contractor to take and dispose of and market either 
domestically or for export all petroleum produced under the contract subject to 
supplying the domestic requirements of the Republic of the Philippines on a pro-rata 
basis. The Government shall oversee the management of the operations 
contemplated in the contract and in this connection shall require the contractor to: 

(a) Provide all necessary services and technology; 
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(b) Provide the requisite financing; 
(c) Perform the exploration work obligations and program prescribed in the 

agreement between the Government and the Contractor, which may be more but 
shall not be less than the obligations prescribed in this Act; 

(d) Once petroleum in commercial quantity is discovered, operate the field 
on behalf of the Government in accordance with accepted good oil field practices 
using modem and scientific methods to enable maximum economic production of 
petroleum; avoiding hazards to life, health and property; avoiding pollution of air, 
land and waters; and pursuant to an efficient and economic program of operation; 

(e) Assume all exploration risks such that if no petroleum in commercial 
quantity is discovered and produced, it will not be entitled to reimbursement; 

(f) Furnish the Petroleum Board promptly with geological and other 
information, data and reports which it may require; 

(g) Maintain detailed technical records and accounts of its operations; 
(h) Conform to regulations regarding, among others, safety, demarcation of 

agreement acreage and work areas, non-interference with the rights of other 
petroleum, mineral and natural resources operators; Maintain all meters and 
measuring equipment in good order and allow access to these as well as to the 
exploration and production sites and operations to inspectors authorized by the 
Petroleum Board; 

(i) Allow examiners of the Bureau of Internal Revenue and other 
representatives authorized by the Petroleum Board full access to their accounts, 
books and records, for tax and other fiscal purposes; and 

(j) Be subject to Philippine income tax. 
On the other hand, the Petroleum Board shall – 
1. On behalf of the Government, reimburse the Contractor for all operating 

expenses not exceeding seventy percent of the gross proceeds from production in 
any year: Provided, That if in any year the operating expenses exceeds seventy per 
cent of gross proceeds from production, then the unrecorded expenses shall be 
recovered from the operations of succeeding years. 
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2. Pay the Contractor a service fee the net amount of which shall not exceed 
forty percent of the balance of the gross income after deducting the Filipino 
participation incentive, if any, and all operating expenses recovered pursuant to 
Section 8 (1) above. 

3. Reimbursement of operating expenses and payment of the service fee 
shall be in such form and manner as provided for in the contract.  

SECTION 9 Minimum terms and conditions - In addition to those elsewhere 
provided in this Act, every contract executed in pursuance hereof shall contain the 
following minimum terms and conditions: 

(a) Every contractor shall be obliged to spend in direct prosecution of 
exploration work and in delineation and development following the discovery of oil 
in commercial quantity not less than the amounts provided for in the contract 
between the Government and the contractor and these amounts shall not be less 
than the total obtained by multiplying the number of hectares covered by the 
contract by the following amounts for hectare: Period On-shore Of-shore 

Year 1 P3.00 P3.00 
Year 2 3.00 3 00 
Year 3 3.00 6.00 
Year 4 3.00 6.00 
Year 5 3.00 6.00 
Year 6 9.00 18.00 
Year 7 9.00 18.00 
Year 8 9.00 18.00 
Year 9 9.00 18.00 
Year 10 9.00 18.00 
Provided, That if during any contract year the Contractor shall spend more 

than the amount of money required to be spent, the excess may be credited against 
the money required to be spent by the Contractor during the succeeding contract 
years: Provided, further, That in case the same Contractor holds two or more areas 
under different contracts of service, the total amount of work obligations for 
exploration required for the initial term of all contracts may be spent within any one 
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or more of them as if they are covered by a single contract of service: Provided, 
further, That should the Contractor fail to comply with the work obligations provided 
for in the contract, it shall pay to the Government the amount it should have spent 
but did not in direct prosecution of its work obligations: Provided, finally, That the 
Contractor shall drill a minimum footage of test wells before the end of periods of 
time as may be specified in the contract with the Petroleum Board in order to be 
entitled to the extension of the exploration period for 3 years as provided for in 
paragraph (e) herein. 

(b) In case the contractor renounces or abandons wholly or partly the area 
covered by his contract within two years from its effective date, it shall in respect of 
the abandoned area pay the Government the amount it should have spent, but did 
not, for exploration work during said two years, for which payment, among other 
obligations, the performance guarantee posted by the contractor shall be 
answerable. 

(c) Every contract shall provide for the compulsory relinquishment of at least 
twenty five per cent of the initial area at the end of five years from its effective date 
and in the event of an extension of the contract from seven to ten years, an 
additional relinquishment of at least twenty-five per cent of the initial area at the 
end of seven years from its effective date. But the portion already delineated as 
production area pursuant to the succeeding paragraph shall not be taken into 
account in ascertaining the extent of relinquishment required. Any area renounced or 
abandoned under Sec. 9 (b) above shall be credited against the portion of the area 
subject to the contract which is required to be surrendered hereunder. 

(d) The Contractor shall, from the discovery of petroleum in commercial 
quantity, delineate the production area within the period agreed upon in the 
contract. 

(e) The exploration period under every contract shall be seven years, 
extendible for three years if the contractor has not been in default in its exploration 
work obligations and other obligations after which the contract shall lapse unless 
Petroleum has been discovered by the end of the tenth year and the contractor for 
requests a further extension of one year to determine whether it is in commercial 
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quantity, in which event, another extension of one year for exploration may be 
granted. If Petroleum in commercial quantity has been discovered, the Contractor 
may retain after the exploration period and during the effectivity of the Contract 
twelve and one-half per cent of the initial area in addition to the delineated 
production area: Provided, however, That the contractor shall pay annual rentals on 
such retained area which shall not be less than ten pesos per hectare or fraction 
thereof for on-shore areas and not less than twenty pesos as determined by the 
Petroleum Board per hectare or fraction thereof for off-shore areas: Provided further, 
that such rentals can be offset against exploration expenditures actually spent on 
such area. 

(f) Where petroleum in commercial quantity is discovered during the 
exploration period in any area covered by the contract, the contract with respect to 
said area shall remain in force for production purposes during the balance of the ten 
year exploration period and for an additional period of twenty-five years, thereafter 
renewable for a period not exceeding fifteen years under such terms and conditions 
as may be agreed upon by the parties at the time of renewal. 

(g) All materials, equipment, plants and other installations erected or placed 
on the exploration and/or production area of a movable nature by the contractor 
shall remain properties of the contractor unless not removed therefrom within one 
year after the termination of the contract. 

(h) The contractor shall be subject to the provisions of laws of general 
application relating to labor, health, safety, and ecology insofar as they are not in 
conflict with the provisions otherwise contained in this Act. 

(i) Every contract executed in pursuance of this Act shall contain provisions 
regarding the discovery, production, sale and disposal of natural gas and casing head 
petroleum spirit that shall be in line with the rules herein prescribed for crude oil 
except that: 

(1) The market price shall be the basis for tax and all other purposes; 
(2) After meeting requirements in secondary recovery operations 

priority shall be given to supplying prospective demand in the Philippines. 



237 
 

SECTION 10 Contract areas - Subject to Section eighteen hereof, a 
contractor or its affiliate may enter into one or more contracts with the Government. 
Contracts for off shore areas may cover any portion beneath the Philippine territorial 
waters or its continental shelf, or portion of the continental slope, terrace or areas 
which are or may be subject to Philippine jurisdiction: Provided, That for off-shore 
areas beyond water depths of 200 meters, the Petroleum Board may provide for 
more liberal terms than that provided for herein with respect to contract areas, 
exploration period and relinquishment. 

SECTION 11 Transfer and assignment - The rights and obligations under a 
contract executed under this Act shall not be assigned or transferred without the 
prior approval of the Petroleum Board: Provided, That with respect to the transfer or 
assignment of contractual rights and obligations under this Act to an affiliate of the 
transferor, the approval thereof by the Petroleum Board shall be automatic, if the 
transferee is as qualified as the transferor to enter into such contract with the 
Government: Provided, further, That the affiliate relationships between the original 
transferor or a company which holds at least fifty per cent of the contractor's 
outstanding shares entitled to vote and each transferee shall be maintained during 
the existence of the contract.  

SECTION 12 Privileges of contractor - The provisions of any law to the 
contrary notwithstanding, a contract executed under this Act may provide that the 
contractor shall have the following privileges: 

(a) Exemption from all taxes except income tax. 
(b) Exemption from payment of tariff duties and compensating tax on the 

importation of machinery and equipment, and spare parts and all materials required 
for petroleum operations subject to the conditions that said machinery, equipment, 
spare parts and materials of comparable price and quality are not manufactured 
domestically; and directly and actually needed and will be used exclusively by the 
contractor in its operations or in operations for it by a subcontractor are covered by 
shipping documents in the name of the contractor to whom the shipment will be 
delivered direct by the customs authorities; and prior approval of the Petroleum 
Board was obtained by the contractor before the importation of such machinery, 
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equipment, spare parts and materials which approval shall not be unreasonably 
withheld: Provided, however, That the contractor or its subcontractor may not sell, 
transfer or dispose of these machinery, equipment, spare-parts and materials without 
the prior approval of the Petroleum Board and payment of taxes due the 
Government: Provided, further, That should the contractor or its subcontractor sell, 
transfer or dispose of these machinery equipment, spare parts or materials without 
the prior consent of the Petroleum Board, it shall pay twice the amount of the tax 
exemption granted: Provided, finally That the Petroleum Board shall allow and 
approve the sale, transfer, or disposition of the said items without tax if made (1) to 
another contractor; (2) for reasons of technical obsolescence; or (3) for purposes of 
replacement to improve and/or expand the operations of the contract; 

(c) Exemption upon approval by the Petroleum Board from laws, regulations 
and/or ordinances restricting the (1) construction, installation, and operation of 
power plant for the exclusive use of the contractor if no local enterprise can supply 
within a reasonable period and at reasonable cost the power needed by the 
contractor in its petroleum operations, (2) exportation of machinery and equipment 
which were imported solely for its petroleum operation when no longer needed 
therefore; 

(d) Exemption from publication requirements under Republic Act Numbered 
Five thousand four hundred fifty-five; and the provisions of Republic Act Numbered 
Sixty one hundred and seventy-three with respect to the exploration, production, 
exportation or sale or disposition of crude oil discovered and produced in the 
Philippines;  

(e) Exportation of petroleum subject to the prior filing pro-rata of domestic 
needs as elsewhere provided in this Act; 

(f) Entry, upon the sole approval of the Petroleum Board which shall not be 
unreasonably withheld, of alien technical and specialized personnel (including the 
immediate members of their families), who may exercise their professions solely for 
the operations of the contractor as prescribed in its contract with the Government 
under this Act: Provided, That if the employment or connection of any such alien 
with contractor ceases, the applicable laws and regulations on immigration shall 
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apply to him and his immediate family: Provided, further, That Filipinos shall be 
given preference to positions for which they have adequate training: And provided, 
finally, That the contractor shall adopt and implement a training program for 
Filipinos along technical or specialized lines, which program shall be reported to the 
Petroleum Board; 

(g) Rights and obligations in any contract concluded pursuant to this Act shall 
be deemed as essential considerations for the conclusion thereof and shall not be 
unilaterally changed or impaired; and 

(h) The privileges and benefits granted to a contractor under the provisions of 
this Act together with any applicable obligations shall likewise be made available to 
concessionaires under the Petroleum Act of 1949 and their authorized contractors 
and/or service operators, whether local or foreign, if they so elect. 

SECTION 13 Repatriation of capital and retention of profits abroad - The 
contractor shall be entitled to (1) repatriate over a reasonable period the capital 
investment actually brought into the country in foreign exchange or other assets and 
registered with the Central Bank; (2) retain abroad all foreign exchange representing 
proceeds arising from exports accruing to the contractor over and above (a) the 
foreign exchange to be converted into pesos in an amount sufficient to cover, or 
equivalent to, the local costs for administration and operations of the exported 
crude and (b) Revenues due the Government on such crude: Provided, however, 
That the Government and the contractor shall stipulate in the contract the currency 
in which the Government revenues arising under (b) above are to be paid; (3) convert 
into foreign exchange and remit abroad at prevailing rates no less favorable to 
Contractor than those available to Contractor than those available to any other 
purchaser of foreign currencies, any excess balances of their peso earnings from 
petroleum production and sale over and above the current working balances they 
require, and (4) convert foreign exchange into Philippine currency for all purposes in 
connection with its petroleum operations at prevailing rates no less favorable to 
contractor than those available to any other purchaser of such currency. 

SECTION 14 Full disclosure of interest in contractor - Interest held in the 
contractor by domestic mining and petroleum companies and/or the latter's 
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stockholders may be allowed to any extent after full disclosure thereof to, and 
approved by the Petroleum Board. 

SECTION 15 Arbitration - The Petroleum Board may stipulate in a contract 
executed under this Act that disputes in the implementation thereof between the 
Government and the contractor may be settled in accordance with generally 
accepted international arbitration practice. 

SECTION 16 Performance guarantee - In order to guarantee compliance 
with the obligations of the contractor in contracts executed under this Act, the 
contractor shall post a bond or other guarantee of sufficient amount in favor of the 
Government and with surety or sureties satisfactory to the Petroleum Board, 
conditioned upon the faithful performance by the contractor of any or all of the 
obligations under and pursuant to said contracts.  

IMPELEMENTING AGENCY 
SECTION 17 There is hereby created a Petroleum Board composed of the 

Secretary of Agriculture and Natural Resources, as Chairman, and the Secretary of 
Finance, the Secretary of Justice, the Chairman of the Board of Investments, the 
Governor of the Central Bank, the Secretary of Trade and Tourism and the Director of 
Mines as members. The Director of Mines shall be its Executive Officer. The Board 
shall be attached to the National Economic Development Authority. 

SECTION 18 Functions of Petroleum Board - In accordance with the 
provisions and objectives of this Act, the Petroleum Board shall: 

(a) Define and give public notice when applicable of the areas available for 
service contract; 

(b) Enter into contracts herein authorized with such terms and conditions as 
may be appropriate under the circumstances including the grant of special 
allowance: Provided, however, That no depletion allowance shall be granted: 
Provided, further, That except as provided in Sections twenty-six and twenty-seven 
hereof, no contract in favor of one contractor and its affiliates shall cover less than 
fifty thousand nor more than seven hundred and fifty thousand hectares for on-
sphere areas, or less than eighty thousand nor more than one million five hundred 
thousand hectares for off-shore areas: Provided, finally, That in no case shall the 
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annual net revenue or share of the Government, including all taxes paid by or on 
behalf of the contractor, be less than sixty per cent of the difference between the 
gross income and the sum of operating expenses and Filipino participation incentive; 

(c) Provide for the manner and form of the income tax payment, the 
reimbursement of operating expenses, the payment of service fee, and payment of 
Filipino participation incentive allowance, if any, in the service contract; 

(d) Make specific proposals to Congress for the grant of subsidy to contractors 
and petroleum at least sixty per cent of the capital of which is owned by Philippine 
citizens, to be derived from the revenue or share that will accrue to the Government 
in pursuance of this Act; 

(e) Undertake intensive studies and researches on oil field practices, 
procedures, and policies; 

(f) Promulgate such rules and regulations as may be necessary and assess 
charges for services rendered, to implement the intent and provisions of this Act; 

(g) Appoint, discipline and remove, and determine the compensation of, its 
technical staff and other personnel: Provided, That positions which are highly 
technical or primarily confidential shall not be subject to the Civil Service Laws and 
Rules, and of the Wage and Position Classification Office; 

(h) Within four months after the close of every fiscal year, submit to the 
President and Legislature an annual report on its activities, with appropriate 
recommendation; and 

(i) Generally, exercise all powers necessary or incidental to attain the 
objectives of this Act. 

 
TAX PROVISIONS 

 
SECTION 19 Imposition of tax - The contractor shall be liable each taxable 

year for Philippine income tax on income derived from its petroleum operations 
under its contract of service, computed as provided in Section 20, through 25.  

SECTION 20 Determination of gross income - The gross income shall consist 
of: 
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(a) In respect of crude oil exported, the gross proceeds from the sale of crude 
oil at the posted price; 

(b) In respect of crude oil sold for consumption in the Philippines, the gross 
income shall consist of the gross proceeds from the sale thereof at market price per 
barrel; 

(c) In respect of natural gas and/or casing head petroleum exported or sold 
for consumption in the Philippines the gross income shall consist of the total 
quantity sold at the prevailing market price thereof; and 

(d) Such other income which are incidental to and/or arising from any 
petroleum operation. 

SECTION 21 Deductions from gross income - In computing the taxable net 
income, there shall be allowed as deductions: 

(1) Filipino participation incentive; and 
(2) Operating expenses reimbursed pursuant to Section 8 (1) which includes 

amortization and depreciation as provided in Section 22. 
SECTION 22 Amortization and Depreciation - Intangible exploration costs 

may be deductible in full; all tangible exploration costs such as capital expenditures 
and other recoverable capital assets are to be depreciated for a period of ten years.  

SECTION 23 Deductions not allowed. - In ascertaining the taxable net 
income, no deduction from gross income shall be allowed in respect of any interest 
or other consideration paid or suffered in respect of the financing of its petroleum 
operations. 

SECTION 24 Return and payment of tax - Every party to a service contract 
shall render to the Petroleum Board a return for each taxable year in duplicate in 
such form and manner as provided by law setting forth its gross income and the 
deductions herein allowed. The return shall be filed by the Petroleum Board with 
the commissioner of Internal Revenue or his deputies or other persons authorized by 
him to receive such return within the period specified in the National Internal 
Revenue Code and the Rules and Regulations promulgated thereunder. Every party 
to a service contract shall be subject to tax separately on its share of taxable income 
arising from such contract. 
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SECTION 25 Applicability of the provisions of the National Revenue Code 
– All provisions of the National Internal Revenue Code and rules and regulations 
promulgated in relation therewith which are not inconsistent with the provisions of 
this Act shall be applicable to the Contractor. 

 
SPECIAL PROVISIONS 

 
SECTION 26 Option of exploration concessionaires - A holder of a valid 

and subsisting petroleum exploration concession under the Petroleum Act of 1949 
may, at his option enter into a contract of service under the rules of the Petroleum 
Act of 1949, subject to constitutional restrictions, with any local or foreign oil 
company under such terms and conditions as may be agreed upon by the 
concessionaire and the service contractor. As an alternative the concessionaire may 
convert his concession into a service contract as provided in this Act through 
negotiations, with all the rights and privileges herein authorized: Provided, That the 
contract which may be concluded after said negotiation shall contain at least the 
minimum terms and conditions provided in this Act and shall take into account 
terms and conditions more favorable to the Government contained in contracts 
involving exploration pursuant to this Act: Provided, further, That the exploration 
period shall commence to run from the, effective date of the original concession, 
except when the concession has been effective for a period of seven years or more, 
in which case the contractor shall be required to commence exploratory drilling 
operations within a period of not exceeding eighteen months from the date of 
effectivity of the service contract. If the contractor is not in default in the drilling 
operations as hereunder required, an extension of the exploration period may be 
granted as provided in Section nine, paragraph (e) of this Act. 

SECTION 27 Alternative option of exploration concessionaire - The 
concessionaire referred to in the preceding section may form a consortium with 
another company or companies and jointly enter into a service contract with the 
Government under this Act, with the right to assign to the consortium, subject to the 
approval of the Petroleum Board, the area covered by his concession which shall 
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thereupon be governed by the provisions of this Act: Provided, That the voluntary 
relinquishment of the concession and its assignment, as well as all technical data on 
the area resulting from studies conducted by the concessionaire subsisting 
improvement introduced by him thereon, shall be evaluated and given a fair value 
which may constitute his contribution, wholly or in part, to the consortium: Provided, 
however, That the exploration period under the new contract shall commence to 
run from the date of the effectivity of the contract if it covers areas in addition to the 
assigned areas; otherwise the provisions of the preceding section shall apply: 
Provided, further, That duly published applications, for exploration concessions or 
bids therefor already awarded by the Secretary of Agriculture and Natural Resources 
under the provisions of the Petroleum Act of 1949 shall be recognized and the 
corresponding deeds of concessions issued accordingly: Provided, finally, That 
exploration concessions on which the holder thereof failed to perform the three 
consecutive years the exploration work required under the provisions of the 
Petroleum Act of 1949, as amended by Republic Act Numbered Five Thousand 
Eighty-Six shall be considered automatically cancelled.   

SECTION 28 Filipino Participation Incentive - The contractor under a service 
contract in which Philippine citizens or corporations have minimum participating 
interests of fifteen per cent in the contract area may be subject to reasonable 
conditions imposed by the Petroleum Board be granted by a government subsidy, 
commensurate with the scope of Filipino participation, i.e., a Filipino participation 
incentive, not exceeding seven and one-half per cent, which shall be computed by 
deducting the said allowance from the posted or market price, whichever, is the 
higher, of crude oil exports produced in the contract area, and from the market price 
of crude oil produced in the contract area, sold or disposed of for consumption in 
the Philippines. 

SECTION 29 Publicity - Negotiation with the Government for the conclusion 
of a contract under this Act and every contract concluded hereunder shall be given 
publicity consistent with the best interest of the Government.  
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SECTION 30 Provisions of Petroleum Act applicable - The provisions of the 
Petroleum Act of 1949, as amended, shall not be applicable to the service contract 
provided in this Act, excep0the following Articles: 

(a) Article 16, referring to public easements on lands covered by concessions; 
(b) Article 17, providing that petroleum operations are subject to existing 

mining rights, permits, leases and concessions in respect of substances other than 
petroleum and to existing petroleum rights; 

(c) Article 18, referring to the right of the Government to establish 
reservations or grant mining rights on petroleum concessions; 

(d) Article 20, granting exploration and exploitation concessionaires the right 
to enter private lands covered by their concessions; 

(e) Article 21, referring to easement and the exercise of the right of eminent 
domain over private lands for the purpose of carrying out any work essential to 
petroleum operations; 

(f) Article 22, providing for easements over public land for the purpose of 
carrying out any work essential to petroleum operations; and 

(g) Article 23, which grant concessionaires the right to utilize for any of the 
work to which the concession relates timber, water, and clay from any public lands 
within their concessions. 

SECTION 31 Preference to Local Labor - The Contractor shall give priority in 
employment to qualified personnel in the municipality or municipalities or province 
where the exploration or production operations are located. 

SECTION 32 Foreign Assistance - Nothing in this Act or of any other law shall 
preclude the Government of the Republic of the Philippines, through the Petroleum 
Board or any other proper office or agency, from negotiating or entering into any 
agreement with any foreign country or government for assistance in terms of 
equipment, technical know-how and financing for the exploration and production of 
indigenous crude oil and its by-products. 

SECTION 33 Funds - To carry out the purpose of this Act, there is hereby 
appropriated, out of any funds in the National Treasury not otherwise appropriated, 
the sum of five hundred thousand pesos for the fiscal year nineteen hundred 
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seventy-three. Hereafter, the necessary appropriations shall be included in 
subsequent General Appropriations Act. 

SECTION 34 Repealing Clause - All laws, executive orders and regulations 
inconsistent with the provisions of this Act are hereby repealed, provided that no 
existing rights shall be prejudiced thereby. 

SECTION 35 Effectivity date - This Act shall take effect upon its approval.  
 
Done in the City of Manila, this thirty-first day of December, in the year of Our 

Lord, nineteen hundred and seventy-two. 



 
ภาคผนวก จ 

 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2532) 
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กฎกระทรวงก าหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ.2555 
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ภาคผนวก ช 
 

การเปิดสมัปทานปิโตรเลียม รอบที่ 20 
 

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การย่ืนค าขอสัมปทานปิโตรเลียม 
ส าหรับแปลงส ารวจบนบก และในทะเลอ่าวไทย 

 
ด้วยกระทรวงพลังงานประสงค์จะให้มีการยื่นค าขอสัมปทานเพ่ือส ารวจและผลิตปิโตรเลียม

ในแปลงส ารวจต่างๆ เขตพ้ืนที่บนบก และในทะเลอ่าวไทย จ านวน ๖๕ แปลง ดังปรากฏรายละเอียด
ของเขตพ้ืนที่แปลงส ารวจที่เปิดให้ยื่นขอสัมปทานตามแผนที่ ป.๙๒/๒๕๕๐ ดังแสดงใน เอกสารแนบที่ 
๑ ท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมีค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยา และค่าลดหย่อนพิเศษของแปลงส ารวจ
แต่ละแปลง ดังแสดงใน เอกสารแนบที่ ๒ ท้ายประกาศฉบับนี้ 

ผู้สนใจที่จะขอสัมปทานเพ่ือสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้ 
๑.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นขอสัมปทาน 

ผู้ขอสัมปทานต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังนี้ 

๑. เป็นบริษัท และ 
๒. มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต ขาย และ

จ าหน่ายปิโตรเลียม 
     ในกรณีที่ผู้ขอสัมปทานไม่มีลักษณะครบถ้วนตาม (๒) ต้องมีบริษัทอ่ืนซึ่งรัฐบาลเชื่อถือ และมี
ลักษณะตาม (๒) และมีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการกับผู้ขอสัมปทาน รับรองที่จะให้ทุน 
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต ขาย และจ าหน่ายปิโตรเลียม 
๒  วิธีการยื่นขอสัมปทาน 
     ผู้ที่ประสงค์จะขอสัมปทานปิโตรเลียมต้องด าเนินการ ดังนี้ 
     ๒.๑  ก าหนดเวลาในการยื่นขอสัมปทาน 
  ผู้ที่ประสงค์จะขอสัมปทานปิโตรเลียม ต้องยื่นค าขอสัมปทานพร้อมเอกสารการขอสัมปทาน
ตาม ๒.๒ ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอ
สัมปทานฉบับนี้ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะรวบรวมค าขอสัมปทานในแปลงส ารวจที่มีผู้มาขอภายในวันที่ ๑๕ 
ของทุกเดือนเพ่ือน าไปพิจารณา โดยให้ถือวันครบก าหนดการขอสัมปทานครั้งแรกเป็นวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

แปลงส ารวจที่มีผู้ขอสัมปทานแล้วและอยู่ในระหว่างการพิจารณา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะ
ไม่รับค าขอสัมปทานในแปลงส ารวจดังกล่าวเพ่ิมเติมอีก จนกว่าการพิจารณา จะแล้วเสร็จ และกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติจะประกาศให้ทราบทั่วกันว่าแปลงส ารวจใดที่มีผู้ขอสัมปทานแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา 
     ๒.๒ เอกสารการขอสัมปทาน 
     ผู้ที่ประสงค์จะขอสัมปทานต้องยื่นค าขอสัมปทานปิโตรเลียมตามแบบ ชธ/ป๑ ที่ก าหนดโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตาม
เอกสารแนบที่ ๓ ท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมทั้งหลักฐาน ดังนี้ 
     (๑) เอกสารแสดงการเป็นบริษัท 
        ก. หนังสือบริคณฑ์สนธิ ที่ขอคัดไว้ไม่เกิน ๓ เดือน 
        ข. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท 
        ค. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
        ง. หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน 
     (๒) หลักฐานการเป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนบริษัทผู้ขอสัมปทาน เช่น เอกสารรายชื่อกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท หรือหนังสือมอบอ านาจ เป็นต้น 
     (๓) หลักฐานแสดงว่ามีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอ ที่จะ
ส ารวจ ผลิต ขาย และจ าหน่ายปิโตรเลียม เช่น รายงานประจ าปี งบการเงินหรือผลประกอบกิจการ
ของบริษัทย้อนหลัง ๓ ปี 
     ในกรณีที่ผู้ขอสัมปทานมีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือผู้เชี่ ยวชาญ ไม่เพียงพอ
ครบถ้วน แต่มีบริษัทอ่ืนซึ่งรัฐบาลเชื่อถือ รับรองที่จะให้ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต ขาย และจ าหน่ายปิโตรเลียม ผู้ขอสัมปทานต้องมีหลักฐานแสดง
การรับรองท่ีจะให้ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
ในด้านทุน หรือการจัดการระหว่างบริษัทซึ่งรับรองกับผู้ขอสัมปทานรวมทั้งหลักฐานตาม (๑) (๒) และ 
(๓) ของบริษัท ซึ่งรับรอง 
     ในกรณีที่ผู้ขอสัมปทานและ/หรือบริษัทซ่ึงรับรองเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
หลักฐานตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องมีหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต สถานทูต หรือสถาน
กงสุลของประเทศนั้น ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือของโนตารีปับลิคหรือของบุคคลซึ่งมีอ านาจและ
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หน้าที่อย่างเดียวกับโนตารีปับลิค ในกรณีที่ประเทศที่เป็นที่ตั้งบริษัทผู้ขอสัมปทานและ/หรือบริษัทซึ่ ง
รับรองไม่มีโนตารีปับลิค 
     ๒.๓ โครงการประกอบค าขอสัมปทาน 
         โครงการส ารวจปิโตรเลียมโดยสังเขป โดยระบุวิธีการ ก าหนดเวลาที่จะด าเนินการ ตลอดจน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการนั้นๆ พร้อมทั้งเหตุผลทางธรณีวิทยา ที่สนับสนุนโครงการส ารวจ
ปิโตรเลียมของแปลงส ารวจที่ยื่นขอ 
         ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดท าชุดข้อมูลปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลธรณีวิทยา 
ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ และข้อมูลหลุมเจาะของพ้ืนที่บริเวณต่างๆ ที่ได้มีการด าเนินงานไปแล้ว ผู้ที่ประสงค์
จะยื่นขอสัมปทานสามารถติดต่อขอซื้อชุดข้อมูลปิโตรเลียมของพ้ืนที่บริเวณต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ก าหนดโครงการส ารวจปิโตรเลียมส าหรับแปลงส ารวจที่ยื่นขอได้ตามรายละเอียดในเอกสารแนบที่ ๔ 
ท้ายประกาศฉบับนี้ 
         ข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและปริมาณงาน ส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแต่
ละแปลง โดยให้เสนอตามแบบการเสนอข้อผูกพันส าหรับการส ารวจปิโตรเลียม ดังแสดงในเอกสาร
แนบที่ ๕ ท้ายประกาศฉบับนี้ โดยสอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
     ๒.๔ การเสนอผลประโยชน์พิเศษ 
         ผู้ขอสัมปทานอาจเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษ เช่น ทุนการศึกษา การฝึกหัดงาน หรือเงิน
อุดหนุนเพ่ือการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย เป็นต้น 
         ผู้ขอสัมปทานต้องเสนอที่จะให้นิติบุคคลไทย (จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยและมีผู้
มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐) ที่คณะกรรมการปิโตรเลียมเห็นชอบ เข้าร่วมประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ เมื่อได้รับอนุมัติก าหนดพ้ืนที่ผลิตในแปลงส ารวจเป็นครั้งแรก 
โดยนิติบุคคลดังกล่าวจะจ่ายคืนค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ขอสัมปทานได้ใช้จ่ายไปในแปลงส ารวจแปลงนั้นก่อนวัน
เข้าร่วม และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตั้งแต่วันที่เข้าร่วมตามสัดส่วนของตน 
         ผู้ขอสัมปทานต้องเสนอที่จะใช้บริการด้านยานพาหนะ การก่อสร้าง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบกิจการปิโตรเลียมจากผู้รับจ้างหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศเป็นอันดับแรก 
     ข้อเสนอข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและปริมาณงานตาม ๒.๓ และข้อเสนอผลประโยชน์
พิเศษตาม ๒.๔ ให้ยื่นในซองปิดผนึกที่ระบุชัดเจนบนหน้าซองว่าเป็นซอง ‘ข้อผูกพันในด้านปริมาณ
เงินและปริมาณงานในการส ารวจปิโตรเลียมและผลประโยชน์พิเศษ’ แยกต่างหากจากค าขอสัมปทาน
และเอกสารหลักฐานอื่นๆ 
๓ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สัมปทาน 
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         ค าขอสัมปทานที่ได้ยื่นโดยถูกต้องตามวิธีการยื่นขอสัมปทาน ณ สถานที่และภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศฯ นี้เท่านั้น จะเป็นค าขอสัมปทานที่สมบูรณ์และได้รับการพิจารณา 
         ทางราชการจะพิจารณาคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นค าขอสัมปทาน เช่น พิจารณา
จากชื่อเสียง ประสบการณ์ และความมั่นคงในทางการเงิน หรือข้อเสนอการมีหนังสือค้ าประกันจาก
ธนาคาร เป็นต้น 
         ผู้ขอสัมปทานจะได้รับแจ้งจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติถึงผลการตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสาร ภายใน ๓๐ วันท าการ นับจากวันครบก าหนดรวบรวมค าขอแต่ละ
เดือน 
         ผู้ขอสัมปทานที่ผ่านการพิจารณายอมรับจากทางราชการแล้ว จึงจะมีสิทธิได้รับพิจารณาให้
เป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนตาม ๓.๕ และ ๓.๖ ต่อไป 
         การพิจารณาคัดเลือกผู้รับสัมปทานจะใช้วิธีการให้คะแนนเปรียบเทียบของแต่ละค าขอใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
         • โครงการส ารวจปิโตรเลียมและ ข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงิน ๘๐ คะแนน 
        • ผลประโยชน์พิเศษท่ีเสนอให้แก่รัฐ ๒๐ คะแนน 
         ในการพิจารณาโครงการส ารวจปิโตรเลียมจะพิจารณาจากปริมาณงานที่เสนอว่า มีความ
สอดคล้องกับเหตุผลทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่แปลงส ารวจ และปริมาณเงินที่เสนอมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่จะกระท าหรือไม่ โดยผู้ขอสัมปทานอาจได้รับเชิญให้ชี้แจงและให้เหตุผลประกอบค าขอ
สัมปทานแก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
 
๔. ข้อสงวนสิทธิและอ่ืนๆ 
         ทางราชการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้หรือไม่ให้สัมปทานเพ่ือสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ตามประกาศฉบับนี้แก่ผู้ขอสัมปทานรายหนึ่งรายใดก็ได้ และผู้ขอสัมปทานไม่ประสงค์จะเรียกร้องอ่ืน
ใดนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนดตามประกาศฉบับนี้เท่านั้น 
         เมื่อกระทรวงพลังงานได้ประกาศผลการพิจารณาให้สัมปทานเพ่ือสิทธิส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมแล้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้ได้รับสิทธิฯ มาลงลายมือชื่อ
ในสัมปทาน โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังที่อยู่ตามที่ผู้ได้รับสิทธิฯ จดแจ้งไว้กับทางราชการแล้ว ถ้าผู้ได้รับ
สิทธิฯ มิได้มาลงลายมือชื่อในสัมปทานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้
ได้รับสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะขอรับสัมปทานต่อไปและผู้ได้รับสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือสิทธิใดๆ จากทางราชการทั้งสิ้น 
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ผู้มีความประสงค์ที่จะขอสัมปทานเพ่ือสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตพ้ืนที่ แปลง
ส ารวจที่เปิดให้ยื่นขอสัมปทานดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นค าขอพร้อมค่าธรรมเนียมฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในวันและเวลาราชการ 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากผู้อ านวยการส านักก ากับและบริหา ร
สัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๒๕ ถนนวิภาวดี
รังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ (๖๖๒) ๗๙๑-๘๓๖๑ หรือโทรสาร (๖๖๒) ๗๙๑-๘๓๖๙ ได้ใน
เวลาราชการ หรือเข้าดูข้อมูลได้ท่ี www.dmf.go.th 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)            
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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เอกสารแนบที่ 1 
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เอกสารแนบที่ 2 
 

รายละเอียดแปลงส ารวจปิโตรเลียมที่เปิดให้ย่ืนขอสัมปทาน ครั้งท่ี 20 
แปลงส ารวจปิโตรเลียมบนบก และในทะเลอ่าวไทย จ านวน 65 แปลง พร้อม “ค่าคงที่

แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงส ารวจ” (ค่า K) ตามมาตรา 100 ฉ และ “ค่าลดหย่อนพิเศษ”      
(ค่า SR) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2532) ภายใต้มาตรา 100 ตรี (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514) รายละเอียดดังนี้ 
1. พื้นที่บนบกบริเวณที่ราบลุ่มเชิงเขาภาคเหนือ จ านวน 7 แปลง รวมพื้นที่ 26,218 ตาราง
กิโลเมตร 

แปลงส ารวจหมายเลข พ้ืนที่ 
(ตารางกิโลเมตร) 

ค่าคงที่แสดงสภาพทาง
ธรณีวิทยา (เมตร) 

ค่าลดหย่อนพิเศษ 
(%) 

L1/50 3,213 300,000 35 
L2/50 3,892 300,000 35 
L3/50 3,912 300,000 35 
L7/50 3,906 300,000 35 
L8/50 3,427 300,000 35 
L13/50 3,934 300,000 35 
L14/50 3,934 300,000 35 

2. พื้นที่บนบกบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง จ านวน 7 แปลง รวมพื้นที่ 27,713  ตารางกิโลเมตร 
แปลงส ารวจหมายเลข พ้ืนที่  

(ตารางกิโลเมตร) 
ค่าคงที่แสดงสภาพทาง

ธรณีวิทยา (เมตร) 
ค่าลดหย่อนพิเศษ 

 (%) 
L19/50 3,947 300,000 35 
L20/50 3,947 300,000 35 
L27/50 3,960 300,000 35 
L28/50 3,960 300,000 35 
L45/50 3,983 300,000 35 
L46/50 3,983 300,000 35 
L51/50 3,933 300,000 35 

3. พื้นที่บนบกบริเวณที่ราบลุ่มภาคใต้ จ านวน 5 แปลง รวมพื้นที่ 17,711  ตารางกิโลเมตร 
แปลงส ารวจหมายเลข พ้ืนที่  ค่าคงที่แสดงสภาพทาง ค่าลดหย่อนพิเศษ 
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(ตารางกิโลเมตร) ธรณีวิทยา (เมตร)  (%) 
L52/50 3,067 300,000 35 
L53/50 3,855 300,000 35 
L54/50 3,270 300,000 35 
L55/50 3,861 300,000 35 
L56/50 3,658 300,000 35 

 
4. พื้นที่บนบกบริเวณที่ราบสูงโคราช ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนในเทือกเขา

ระหว่างจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และเลย จ านวน 37 แปลง รวมพื้นที่ 139 ,214  
ตารางกิโลเมตร 
แปลงส ารวจหมายเลข พ้ืนที่  

(ตารางกิโลเมตร) 
ค่าคงที่แสดงสภาพทาง

ธรณีวิทยา (เมตร) 
ค่าลดหย่อนพิเศษ 

 (%) 
L4/50 3,954 450,000 35 
L5/50 3,909 450,000 35 
L6/50 3,963 450,000 35 
L9/50 3,920 450,000 35 
L10/50 3,920 450,000 35 
L11/50 3,912 450,000 35 
L12/50 1,883 450,000 35 
L15/50 3,934 450,000 35 
L16/50 3,934 450,000 35 
L17/50 3,934 450,000 35 
L18/50 2,164 450,000 35 
L21/50 3,947 450,000 35 
L22/50 3,947 450,000 35 
L23/50 3,947 450,000 35 
L24/50 3,947 450,000 35 
L25/50 3,914 450,000 35 
L26/50 3,301 450,000 35 
L29/50 3,960 450,000 35 
L30/50 3,960 450,000 35 
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L31/50 3,960 450,000 35 
L32/50 3,960 450,000 35 
L33/50 3,960 450,000 35 
L34/50 3,960 450,000 35 
L35/50 3,772 450,000 35 
L36/50 3,970 450,000 35 
L37/50 3,972 450,000 35 
L38/50 3,972 450,000 35 
L39/50 3,972 450,000 35 
L40/50 3,895 450,000 35 

 
แปลงส ารวจหมายเลข พ้ืนที่  

(ตารางกิโลเมตร) 
ค่าคงที่แสดงสภาพทาง

ธรณีวิทยา (เมตร) 
ค่าลดหย่อนพิเศษ 

 (%) 
L41/50 3,689 450,000 35 
L42/50 3,789 450,000 35 
L43/50 3,592 450,000 35 
L44/50 3,615 450,000 35 
L47/50 3,983 450,000 35 
L48/50 3,983 450,000 35 
L49/50 3,983 450,000 35 
L50/50 2,837 450,000 35 

5. พื้นที่ในทะเลอ่าวไทย จ านวน 9 แปลง รวมพื้นที่ 23,816 ตารางกิโลเมตร 
แปลงส ารวจหมายเลข พ้ืนที่  

(ตารางกิโลเมตร) 
ค่าคงที่แสดงสภาพทาง

ธรณีวิทยา (เมตร) 
ค่าลดหย่อนพิเศษ 

 (%) 
G1/50 664 600,000 35 
G2/50 1,123 600,000 35 
G3/50 8,777 600,000 35 
G4/50 11,655 600,000 35 
G5/50 554 600,000 35 
G6/50 492 600,000 35 
G7/50 307 600,000 35 
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G8/50 122 600,000 35 
G9/50 122 600,000 35 
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เอกสารแนบที่ 3 

 
 
 
 
 

 
ค าขอสัมปทานปิโตรเลียม 

เขียนที่ ...................................................................................................  
วันที่ .............. เดือน ...................................................... พ.ศ. ...........................  

 ข้าพเจ้าบริษัท ...................................................................................................................... .... 
จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศ ......................................................... .............. 
ส านักงานใหญ่อยู่ที่ ................................................................................................................... ............. 
ส านักงานในประเทศอยู่ที่ ....................................................................................... ............................... 
โดยนาย ..................................................................................................................... ..... เปน็ผู้มีอ านาจ 
ลงชื่อแทนตามเอกสารแนบท้ายค าขอสัมปทานนี้  ขอยื่นค าขอสัมปทานเพ่ือส ารวจ และ/หรือ 
ผลิตปิโตรเลียม  ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส าหรับพ้ืนที่บนบก และ/หรือ ในทะเล แปลงส ารวจที่ 
....................................มีพ้ืนที่ประมาณ ............................. ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านเหนือ จด .................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 ด้านตะวันออก จด .................................................................................. ................................. 
.............................................................................................. .................................................................. 
 ด้านใต้ จด .................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................................  
 ด้านตะวันตก จด .............................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ................................... 
 ทั้งนี้  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายค าขอสัมปทานนี้  ถ้ารายละเอียดของพ้ืนที่ที่ระบุไว้ไม่
ตรงกับแนวเขตในแผนที่ ขอให้ถือแนวเขตตามรายละเอียดนั้น 

ลงลายมือชื่อ .............................................. ผู้ขอสัมปทาน 
 

ชธ/ป1 
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บันทึกของเจ้าหน้าที่ 
ได้รับเมื่อวันที่ ....................เดือน ........................................ พ.ศ. ....................... เวลา .................. น. 
และได้จดทะเบียนไว้เป็นค าขอสัมปทานที่ ............................................เมื่อวันที่ .................................. 
เดือน ......................................... พ.ศ. ................. ............................ เวลา ....................................... น. 
 

ลงลายมือชื่อ ............................................................ 
ต าแหน่ง ........................................................ 

หมายเหตุ ได้ให้สัมปทานที่ ................... เมื่อวันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. ...................... 
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เอกสารแนบที่ 5 
 

แบบการเสนอข้อผูกพันส าหรับการส ารวจปิโตรเลียม 
 
 ผู้ขอสัมปทานเสนอข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและปริมาณงานส าหรับการส ารวจปิโตรเลียม
ในแปลงส ารวจหมายเลข ........................... ท่ีจะก าหนดไว้ในสัมปทาน ดังต่อไปน้ี 

(ก) ในระหว่างช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง 
ปีที่หนึ่ง 

 ส ารวจด้วยวิธ ี
• ประมวลผลข้อมูลเดิม    ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• ศึกษาธรณีวิทยา    ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• ส ารวจด้วยวธิีวัดความไหวสะเทือน  ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ   
 แบบ 2 มิติ ระยะทาง ................. กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
 แบบ 3 มิติ ระยะทาง ................. กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• เจาะหลุมส ารวจ.............. หลุม    ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................  ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
 ปริมาณเงินค่าใช้จ่ายขั้นต่ าสุด ............................................................. ดอลลาร์สหรัฐ 
 

ปีที่สอง 
 ส ารวจด้วยวิธ ี
• ประมวลผลข้อมูลเดิม    ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• ศึกษาธรณีวิทยา    ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• ส ารวจด้วยวธิีวัดความไหวสะเทือน  ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ   
 แบบ 2 มิติ ระยะทาง ................. กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
 แบบ 3 มิติ ระยะทาง ................. กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• เจาะหลุมส ารวจ.............. หลุม    ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................  ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
 ปริมาณเงินค่าใช้จ่ายขั้นต่ าสุด ............................................................. ดอลลาร์สหรัฐ 
 

ปีที่สาม 
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 ส ารวจด้วยวิธ ี
• ประมวลผลข้อมูลเดิม    ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• ศึกษาธรณีวิทยา    ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• ส ารวจด้วยวธิีวัดความไหวสะเทือน  ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ   
 แบบ 2 มิติ ระยะทาง ................. กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
 แบบ 3 มิติ ระยะทาง ................. กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• เจาะหลุมส ารวจ.............. หลุม    ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................  ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
 ปริมาณเงินค่าใช้จ่ายขั้นต่ าสุด ............................................................. ดอลลาร์สหรัฐ 
 

ในกรณีที่การส ารวจตามข้อผูกพันด้านปริมาณงานที่ก าหนดไว้ของแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าที่
ประมาณไว้ ผู้รับสัมปทานมีสิทธิใช้จ่ายปริมาณเงินส่วนที่เหลือไปในการอ่ืนเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ส ารวจตามสัมปทานได้ 
 

(ข) ในระหว่างช่วงข้อผูกพันช่วงที่สอง 
ส ารวจด้วยวิธ ี

• ประมวลผลข้อมูลเดิม    ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• ศึกษาธรณีวิทยา    ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• ส ารวจด้วยวธิีวัดความไหวสะเทือน  ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ   
 แบบ 2 มิติ ระยะทาง ................. กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
 แบบ 3 มิติ ระยะทาง ................. กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• เจาะหลุมส ารวจ .............. หลุม    ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
• อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................  ค่าใช้จ่าย .................................... ดอลลาร์สหรัฐ 
 ปริมาณเงินค่าใช้จ่ายขั้นต่ าสุด ............................................................. ดอลลาร์สหรัฐ 
 

ในกรณีที่การส ารวจตามข้อผูกพันด้านปริมาณงานที่ก าหนดไว้มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าที่ประมาณไว้ 
ผู้รับสัมปทานมีสิทธิใช้จ่ายปริมาณเงินส่วนที่เหลือไปในการอ่ืนเพื่อประโยชน์ต่อการส ารวจตาม
สัมปทานได้ 
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การเปิดสมัปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ ชื่อสกุล     นายสุภัทร์ ภู่พานิชเจริญกูล 
 
ประวัติการศึกษา    นิติศาสตรบัณฑิต 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
      ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ.2555 
       
      เนติบัณฑิตไทย 
      ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
      ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ.2557 
 
ประสบการณ์การท างาน    พ.ศ.2555 
      เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 
      บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 
      ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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