
รูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียม๑ 
 
  โดยที่ระบบการให้สิทธิในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็นระบบการให้สัมปทานเพียงอย่างเดียว เป็นการก าหนดให้รัฐสามารถ
พิจารณาน าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปิโตรเลียมได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๒๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  
พ.ศ. ๒๕๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) จึงสมควรศึกษาเทียบเคียงรูปแบบการแสวงหา
ประโยชน์จากปิโตรเลียมของแต่ละรัฐ 
  ปัจจุบันรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากปิโตรเลียมของรัฐที่มีปิโตรเลียมใน 
อาณาเขตของตนเกิดจากการที่รัฐท าความตกลงกับเอกชนเพ่ือให้มีการน าปิโตรเลียมที่มีอยู่มาใช้
ประโยชน์ โดยแบ่งรูปแบบการท าความตกลงได้เป็นสัญญา ๓ ประเภท คือ สัญญาสัมปทาน สัญญา
แบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ๓ ซึ่งสัญญาแต่ละประเภทจะมีลักษณะพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน 
ตามชื่อสัญญาที่จะส่งผลถึงกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมและการแบ่งปันผลประโยชน์ของคู่สัญญา 
ที่แตกต่างกันเท่านั้น ส่วนรายละเอียดของข้อก าหนดและเงื่อนไขที่คู่สั ญญาต้องปฏิบัติตาม 
จะมีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งหมด ทั้งนี้ สาระส าคัญของสัญญาทั้ง ๓ ประเภท มีดังนี้  
 
  ๑. สัญญาสัมปทาน (Concession Contract) 
      การให้สัมปทานคือการที่รัฐอนุญาตให้เอกชนส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายของแต่ละประเทศก าหนด ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปของการท าสัญญาในประเทศ
อุตสาหกรรม ในขณะที่สัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาจ้างผลิตจะเป็นรูปแบบที่ใช้ทั่วไปในประเทศ
ก าลังพัฒนา โดยสัญญาสัมปทานมีลักษณะส าคัญ คือ 
      (๑) เอกชนมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการส ารวจและใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียมที่ค้นพบ
และน าขึ้นมาได้ ด้วยเงินลงทุนและความเสี่ยงของตนเอง  ทั้งนี้ รัฐส่วนใหญ่จะก าหนดให้กรรมสิทธิ์  

                                                           
๑ จัดท าโดยนางสาวอุณานันทน์  พฤกษะวัน นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ ฝ่ายกฎหมาย

พลังงาน กองกฎหมายเทคโนโลยีและการพลังงาน 
๒ มาตรา ๒๓  ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในที่ใด ไม่ว่าที่นั้นเป็นของ

ตนเองหรือบุคคลอื่น ต้องได้รับสัมปทาน ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือได้รับสัญญาจ้างบริการ  ทั้งนี้ การขอและ
การได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เป็นไปตามหมวด ๓/๑ สัญญาแบ่งปันผลผลิต และการได้มาซึ่งผู้รับ
สัญญาจ้างบริการให้เป็นไปตามหมวด ๓/๒ สัญญาจ้างบริการ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  ๓ สรุปจากเอกสารดังนี้ 
  (๑) หนังสือ International Petroleum Agreements : Legal, Economic and Policy 
Aspects (2nd ed. 2009), Claude Duval, Honore Le Leuch, Andre Pertuzio and Jacqueline Lang 
Weaver, Barrows Company Inc. 
  (๒) บทความเรื่อง Oil and Gas Service Contracts Around the World: A review, 
Abbas Ghandi, C.-Y. Cynthia Lin, University of California at Devis, 2014 
 



 ๒ 

ในปิโตรเลียมที่อยู่ในแหล่งปิโตรเลียมยังเป็นของรัฐอยู่จนกว่าเอกชนผู้ได้รับสัมปทานจะผลิตขึ้นมาใช้
ประโยชน์ กรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมจึงจะโอนไปเป็นของผู้ได้รับสัมปทาน 
      (๒) เอกชนเป็นเจ้าของปิโตรเลียมที่ผลิตได้ทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องจัดหา
ปิโตรเลียมให้แก่ตลาดภายในประเทศก่อนและจะต้องจ่ายค่าภายหลวงให้แก่รัฐ 
      (๓) เอกชนจะต้องจ่ายภาษีเงินได้หรือภาษีประเภทอ่ืนที่เกิดจากรายได้จาก 
การใช้ประโยชน์ในปิโตรเลียม  
      (๔) อุปกรณ์และสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการผลิตเป็นของเอกชนตลอดอายุสัมปทาน  
ซึ่งอาจโอนให้แก่รัฐเมื่อหมดอายุสัมปทานโดยไม่คิดราคา หรือต้องรื้อถอนออกไปเมื่อรัฐร้องขอ 
      (๕) ผู้ได้รับสัมปทานบริหารจัดการการประกอบกิจการได้เอง เช่น ก าหนด
ปริมาณการผลิต การน าปิโตรเลียมในแปลงใหม่มาใช้ ก าหนดเรื่องการขนส่งปิโตรเลียม 
      อย่างไรก็ดี ในสัญญาสัมปทานสมัยใหม่จะมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมในเรื่องดังต่อไปนี้
ด้วย ได้แก่ 

    (๑) ก าหนดพ้ืนที่ที่ได้รับสัมปทานที่ชัดเจน และกรณีที่แปลงสัมปทานดังกล่าว 
ไม่สามารถพัฒนาได้ตามเง่ือนที่ก าหนด ผู้ได้รับสัมปทานจะต้องคืนพ้ืนที่สัมปทาน  
      (๒) มีการก าหนดอายุสัมปทานและมีอายุสัมปทานที่สั้นลง แต่สามารถต่ออายุได้
เมื่อมีการตกลงระหว่างคู่สัญญาหากแปลงสัมปทานนั้นยังมีศักยภาพในการผลิตปิโตรเลียม ซึ่งหาก  
ไม่สามารถขุดพบปิโตรเลียมสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลง  
      (๓) ก าหนดให้เอกชนผู้ได้รับสัมปทานจะต้องจ้างงานคนสัญญาติของรัฐคู่สัญญา 
      (๔) ก าหนดการคิดค่าภาคหลวงตามอัตราการผลิตปิโตรเลียมที่ผลิตได้และ 
คิดภาษีจากรายได้จากการผลิตปิโตรเลียมของผู้ได้รับสัมปทาน รวมทั้งก าหนดให้ผู้ได้รับสัมปทาน  
ต้องจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ด้วย 
      (๕) ก าหนดให้ผู้ได้รับสัมปทานต้องจัดหาข้อมูลในการประกอบกิจการให้แก่รัฐ
และควบคุมการตัดสินใจในการบริหารจัดการของผู้ได้รับสัมปทานเพ่ิมข้ึน 
  ๒. สัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) 
      สัญญาแบ่งปันผลผลิตมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
      (๑) เอกชนคู่สัญญาได้รับมอบหมายจากรัฐหรือบริษัทน้ ามันแห่งชาติของรัฐให้
ประกอบกิจการปิโตรเลียมในพ้ืนที่และตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
      (๒) เอกชนด าเนินกิจการด้วยความเสี่ยงและเงินลงทุนของตน และอยู่ภายใต้ 
การควบคุมของรัฐ 
      (๓) เมื่อมีการผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้ ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ โดยมีเงื่อนไข 
ให้รัฐแบ่งส่วนในปิโตรเลียมให้เอกชนคู่สัญญาเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่จ่ายไปและเป็นรายได้ 
ที่ได้รับแบ่งปันตามสัญญา ซึ่งข้อก าหนดนี้เป็นส่วนที่แบ่งแยกได้ชัดเจนว่าสัญญาแบ่งปันผลผลิต
แตกต่างกับสัญญาสัมปทานที่ให้เอกชนผู้ได้รับสัมปทานเป็นเจ้าของในปิโตรเลียมที่ผลิตขึ้นมาได้ 
      (๔) หลังจากได้คืนต้นทุนแล้ว ผลผลิตปิโตรเลียมที่ได้เอกชนกับรัฐจะแบ่งปันกัน
ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  
      (๕) เอกชนต้องจ่ายภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้น 
      (๖) อุปกรณ์และสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการผลิตเป็นของรัฐตั้งแต่เริ่มติดตั้ง เมื่อหมดอายุ
สัญญาต้องรื้อถอนออกไปเมื่อรัฐร้องขอ  



 ๓ 

  ๓. สัญญาจ้างบริการ (Service Contract หรือ Risk Service Contract) 
      สัญญาจ้างบริการมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
      (๑) เป็นสัญญาที่รัฐหรือบริษัทน้ ามันแห่งชาติของรัฐจ้างเอกชนให้ใช้ เทคนิคและ
เงินลงทุนของตนน าปิโตรเลียมของรัฐมาใช้ประโยชน์ โดยเอกชนมีฐานะเป็นผู้รับจ้างตามสัญญา  
ซึ่งเอกชนจะต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนเพ่ือส ารวจและพัฒนาพ้ืนที่ตามสัญญาด้วยตนเอง  
เมื่อเอกชนสามารถผลิตและมีรายได้จากปิโตรเลียมในพ้ืนที่ตามสัญญาแล้ว เอกชนจะสามารถน า
รายได้ดังกล่าวน ามาหักกับต้นทุนที่จ่ายไป โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยง 
ที่ลงทุนไปและค่าจ้างในการผลิตปิโตรเลียมตลอดอายุของสัญญา 
      (๒) เอกชนผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิในปิโตรเลียมที่ผลิตได้ เว้นแต่มีข้อตกลงกับรัฐให้
เอกชนสามารถซื้อปิโตรเลียมที่ผลิตกลับคืนได้  โดยการด าเนินการผลิตปิโตรเลียมจะถูกโอนจาก
เอกชนไปยังรัฐหรือบริษัทน้ ามันแห่งชาติของรัฐก่อนจะสิ้นสุดอายุสัญญา หรือเมื่อเอกชนเริ่มผลิต
น้ ามันได ้
      (๓) แม้ว่าสัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาจ้างผลิตจะใกล้เคียงกันมาก คือ 
เอกชนรับความเสี่ยงเองจนกว่าจะผลิตได้และสามารถหักก าไรออกจากต้นทุน แต่สัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตจะมีการแบ่งปันผลผลิตทั้งในรูปเงินสดและปิโตรเลียม ส่วนสัญญาจ้างผลิตเอกชนจะได้เป็นเงิน
ค่าจ้างเท่านั้นและส่วนใหญ่จะมีอายุสัญญาสั้นกว่าสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
      สัญญาจ้างผลิตได้รับการพัฒนาขึ้นในประเทศแถบละตินอเมริกา เนื่องจาก
เหตุผลทางการเมืองที่รัฐเจ้าของปิโตรเลียมไม่ยอมรับรูปแบบสัญญาสัมปทานและสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตที่ให้กรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแก่เอกชน อย่างไรก็ดี แม้ว่าสัญญา  
จ้างผลิตจะเป็นรูปแบบสัญญาที่ตอบสนองต่อหลักสิทธิอธิปไตยในทรัพยากรธรรมชาติ แต่โครงสร้ าง
ของสัญญาจ้างผลิตอาจจะน าไปสู่ผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ เนื่องจากผลการศึกษา
สัญญาจ้างผลิตในหลายประเทศพบว่า เมื่อสิ้นอายุสัญญาและผู้รับจ้างโอนกิจการผลิตปิโตรเลียม  
ให้รัฐแล้ว รัฐหรือบริษัทน้ ามันแห่งชาติของรัฐที่รับโอนจะไม่สามารถบริหารจัดการผลิตปิโตรเลียม 
ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดเท่ากับเอกชน ในปัจจุบันประเทศที่ใช้สัญญาจ้างผลิตมักจะเป็นประเทศ 
ผู้ผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ เวเนซุ เอลา เม็กซิโก โบลิเวีย บราซิล  เอกวาดอร์ อิรัก อิหร่าน และ 
เติร์กเมนิสถาน เป็นต้น  




