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บทคดัย่อ 
  
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์ “ระบบการคลงัปิโตรเลียม” ของประเทศไทย โดย
จะวิเคราะห์และประเมิน “ส่วนผสมเคร่ืองมือทางการคลงั” ภายใต ้“ระบบสมัปทาน” ในการใหสิ้ทธิสาํรวจ 
พฒันาและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยโดยคาํนึงถึงความสามารถในการแบ่งส่วนกาํไรระหวา่งรัฐและ
ผูป้ระกอบการอยา่งเพียงพอและเป็นธรรม ความสามารถในการประกนัส่วนแบ่งรายไดใ้หแ้ก่รัฐ และการ
สร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการลงทุนและดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานวิจยัน้ีไดค้าํนวณตวัช้ีวดัต่าง ๆ ในการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลียมของประเทศไทยและ
ประเทศเพ่ือนบา้นเม่ือผูป้ระกอบการดาํเนินการผลิตแลว้อยา่งเตม็กาํลงั (Full cycle) อนัไดแ้ก่ ส่วนแบ่ง
รายไดข้องรัฐ (Government Take), ส่วนแบ่งรายไดข้องผูป้ระกอบการ (Company Take), การเขา้ถึงรายรับ
รวมของผูป้ระกอบการ (Access to Gross Revenue), Effective Royalty Rate,  R factor, Entitlement Index, 
Saving Index และ ส่วนแบ่งรายไดส่้วนเพ่ิมท่ีรัฐไดรั้บ (Marginal Government Take)  
 ผลการศึกษาพบวา่ระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยในปัจจุบนัมีการแบ่งส่วนรายไดร้ะหวา่งรัฐ
และผูป้ระกอบการอยา่งเพยีงพอ แต่การรับประกนัรายไดใ้หแ้ก่รัฐยงัไม่ดีนกัเน่ืองจากรัฐพึ่งพาแต่รายไดจ้าก
ค่าภาคหลวงและภาษีเป็นหลกัและไม่ไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรแต่อยา่งใดดงัท่ีประเทศเพ่ือนบา้นไดรั้บ จึงเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหส่้วนแบ่งรายไดข้องรัฐในประเทศไทยตํ่ากวา่ประเทศเพื่อนบา้น  
 เม่ือพิจารณาในมุมมองของผูป้ระกอบการจะเห็นไดว้า่ ภายใตร้ะบบการคลงัปิโตรเลียมแบบ 
Thailand I และ Thailand III สามารถสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการเขา้มาดาํเนินกิจการสาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียมไดใ้นระดบัหน่ึงเน่ืองจากผูป้ระกอบการเหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงรายไดแ้ละมีโอกาสไดรั้บ
ผลตอบแทนค่อนขา้งสูง 
 ผลการศึกษายงัพบวา่การจดัเกบ็รายไดใ้หแ้ก่รัฐภายใตร้ะบบสมัปทานยงัขาดความยดืหยุน่ เน่ืองจาก
หลกัเกณฑแ์ละเคร่ืองมือทางการคลงัในปัจจุบนัมีชุดเดียวและไม่สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามพื้นท่ีท่ีทาํการ
สาํรวจและผลิต ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีสาํรวจพบ การเปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดใ้นตลาด
ปิโตรเลียม คู่สญัญา การลงทุน และการดาํเนินงานซ่ึงจะสร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและ
การจดัเกบ็รายได ้และลดตน้ทุนในการเจรจาต่อรองหรือการเจรจาต่อรองใหม่ (renegotiation) ในอนาคต 
ตวัอยา่งเช่นส่วนผสมเคร่ืองมือทางการคลงัควรจะยดืหยุน่ตามการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัในตลาดโลก 
 งานศึกษาน้ียงัพบวา่หากรัฐพิจารณาเพิ่มเคร่ืองมือทางการคลงัโดยใชภ้าษีเงินไดเ้พิม่เติมมาใชค้วบคู่
กบัเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีมีอยูแ่ลว้ภายใตร้ะบบสมัปทานท่ีเป็นอยูก่ส็ามารถทาํใหส่้วนแบ่งรายไดข้องรัฐ
เพิ่มสูงข้ึนทดัเทียมกบัส่วนแบ่งรายไดข้องประเทศเพื่อนบา้นท่ีใหสิ้ทธิในการสาํรวจ พฒันาและผลิตภายใต้
ระบบแบ่งปันผลผลิต นอกจากน้ีงานศึกษาน้ียงัเสนอใหรั้ฐสร้างกลไกเพื่อปรับเปล่ียนส่วนผสมเคร่ืองมือ
ทางการคลงัใหค้ล่องตวัยิง่ข้ึนและเหมาะสมกบัแต่ละโครงการมากยิง่ข้ึน 
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Abstract 
 
 This research aims to survey theories on economic rent in the upstream petroleum industry and to 
study the methods of the allocation of petroleum exploration and production rights and the systems in 
granting the right for exploring and producing petroleum together with the petroleum fiscal regimes and 
instruments in both developed and developing countries, including Thailand.  

The key objective of this study is to assess petroleum fiscal regime and combination of fiscal 
instruments under concessionary system in Thailand. Fiscal regime is designed to capture as much 
economic rent as possible through various fiscal instruments such as levies, taxes, royalties, and bonuses 
under petroleum fiscal regimes. Key consideration in designing a good fiscal regime is efficiency, fairness 
and mutual benefit between the government and companies. Moreover, it should guarantee a revenue 
share for the government yet provide flexibility that varies according to exploration and production area 
and type of petroleum. It should be fair and not pose an investment barrier and able to elicit efficient 
investment and operations from the company. It should also be a regime that provides stability and 
predictability to the industry. 
 To assess the petroleum fiscal regime, a holistic view of all the fiscal instruments is needed rather 
than individually considering each on its own. The indicators that are employed to assess the petroleum 
fiscal regime include of Government Take, Company Take, Access to Gross Revenue, Effective Royalty 
Rate, R factor, Entitlement Index, Saving Index and Marginal Government Take. They will be measured 
and evaluated given that the companies produce petroleum at full cycle.  
 This assessment of the fiscal regime studies the Thailand I and Thailand III regimes against that 
of neighboring countries. Thailand uses the concessionary system, while the neighboring countries and 
more than half of all countries in the world use a production sharing contract. 
 The result of study shows that under the currently used petroleum regime in Thailand government 
take is always higher in proportion than the company take depending on the regime. Under Thailand I, the 
government take is much higher than the companies’ and little higher than world average. Under Thailand 
III regime, the government take is lower than the world average. Compared to neighboring countries, 
Thailand receives the smallest share of government take from petroleum exploration and production.  

The other indicators also show that Thailand’s petroleum regime sufficiently shares the 
government and company takes, but inappropriately provides an income guarantee because the 
government mainly relies on the income from royalty and petroleum income tax. From the company’s 
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viewpoint, it can be seen that Thailand I and Thailand III motivate the companies to invest in petroleum 
exploration and production favorably as these companies have high opportunity of receiving quite high 
yields. 

In addition, Thailand I and Thailand III regimes are stable and predictable but are not flexible. 
There is a fixed set of limited fiscal instruments employed for government to extract economic rents 
which are applied to all of exploration and production area and types of petroleum. Petroleum exploration 
and production is a risky business and requires flexible fiscal regime to enhance the contractors’ 
performance and for government to extract more rent.  

This study also found that under concessionary system, if Thailand employs supplementary 
income tax together with the current fiscal instruments, government take will increase to a higher level 
than government takes of neighboring countries. Introducing a new supplementary income tax together 
with improving fiscal conditions to fit well with different characteristics of petroleum exploration and 
production projects will increase government take.  
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บทที ่1 
บทนํา 

 
 รายงานวจิยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาระบบการคลงัปิโตรเลียมรวมไปถึงการใหสิ้ทธิใน
การสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัไดศึ้กษาทฤษฎีและ
หลกัการทางเศรษฐศาสตร์ในการกาํหนดผลประโยชน์ท่ีรัฐควรไดรั้บจากทรัพยากรปิโตรเลียมรวมไปถึง
ระบบการจดัสรรสิทธิฯ และระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีมีใชอ้ยูท่ ัว่โลกในปัจจุบนั และยงัจะวิเคราะห์ระบบ
การคลงัปิโตรเลียมของไทยเพื่อประเมินส่วนแบ่งรายไดข้องรัฐและผูป้ระกอบการ และเพื่อแสวงหาขอ้เสนอ
ในการใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่รัฐมากยิง่ข้ึน รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบั
หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงคใ์นการศึกษา และขอบเขตของการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 

1 หลกัการและเหตุผล  

ทรัพยากรพลงังานเป็นทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจและในการพฒันาประเทศของไทย 
นอกจากน้ีปิโตรเลียมยงัเป็นทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดส่้งออก รายไดแ้ก่รัฐบาล การจา้งงาน 
และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 
 ประเทศไทยไดใ้หส้มัปทานปิโตรเลียมคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2505 แก่บริษทัต่างชาติ ต่อมาการสาํรวจ
และผลิตเร่ิมดาํเนินการอยา่งจริงจงัมากยิง่ข้ึนนบัตั้งแต่มีการออกพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ
ไดมี้การใหส้มัปทานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เร่ือยมาจวบจนปัจจุบนั โดยใหส้มัปทาน
ทั้งแหล่งบนบก อ่าวไทย และทะเลอนัดามนั และไดมี้การผลิตทั้นํ้ ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติอยา่งต่อเน่ือง 
อยา่งไรกต็ามเป็นท่ีคาดการณ์วา่ปริมาณการผลิตจะไม่เพิ่มอีกมากนกัและมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงในระยะเวลา
อีกประมาณ 20 ปี 
 การใหส้มัปทานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกจากจะเป็นการนาํทรัพยากรปิโตรเลียมข้ึนมาใชใ้น
ประเทศและเพ่ือส่งออกแลว้ ยงัเป็นช่องทางหน่ึงท่ีรัฐสามารถทาํรายไดจ้ากการนาํทรัพยากรน้ีข้ึนมาใชโ้ดย
ผา่น “ระบบการคลงัปิโตรเลียม”  

ระบบการคลงัปิโตรเลียมเกิดข้ึนจากพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514, 2516, 2522, 2532, 2534 
และ 2550 และพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมในปีเดียวกนั โดยหลกัแลว้ผลประโยชน์ท่ีรัฐไดรั้บจาก
กิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมประกอบดว้ย ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม และ
ผลประโยชน์พิเศษ โดยมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัภายใตร้ะบบ Thailand I, Thailand II และ Thailand III 
เน่ืองจากระบบ Thailand II มีลกัษณะท่ีเขม้งวดและจูงใจนกัลงทุนไดน้อ้ย ในปัจจุบนัจึงไม่มีผูข้อรับ
สมัปทานภายใตร้ะบบ Thailand II เลย จึงมีเพียงแต่การใหส้มัปทานในระบบ Thailand I และ Thailand III 
เท่านั้น 
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ในปัจจุบนัไดมี้ขอ้ถกเถียงเกิดข้ึนจากหลายฝ่ายถึงความเหมาะสมของการจดัเกบ็รายไดข้องรัฐจาก
ทรัพยากรปิโตรเลียมและผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีรัฐไดรั้บจากทรัพยากรน้ี  

2 วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อวเิคราะห์และประเมินระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทย โดยมี
วตัถุประสงคร์องดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดทางทฤษฎีและหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ในการกาํหนดผลประโยชน์ท่ีรัฐควร
ไดรั้บจากทรัพยากรปิโตรเลียม 

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบในการใหสิ้ทธิสาํรวจ พฒันา และผลิตปิโตรเลียม เคร่ืองมือทางการ
คลงัของรัฐในการจดัสรรผลประโยชน์ระหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการ และวิธีการจดัสรรสิทธิในการสาํรวจ 
พฒันา และผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบักรณีของประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษารูปแบบสถาบนัในการใหสิ้ทธิสาํรวจ พฒันา และผลิตปิโตรเลียมของไทย   
4. เพื่อวิเคราะห์และประเมินระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยภายใตร้ะบบท่ียงัมีการดาํเนินงานอยู ่

อนัไดแ้ก่ Thailand I และ Thailand III  
5. เพื่อเสนอเคร่ืองมือทางการคลงัอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งรายไดจ้ากปิโตรเลียมใหแ้ก่รัฐ 

3 ขอบเขตของการศึกษา 

 งานวิจยัอา้งอิงนิยาม “ปิโตรเลียม” ตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แกไ้ขโดย 
พระราชบญัญติัปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2532 โดย “ปิโตรเลียมหมายความวา่ นํ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว สารพลอยได ้และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและอยูใ่น
สภาพอิสระไม่วา่จะมีลกัษณะเป็นของแขง็ของหนืดของเหลวหรือก๊าซและใหห้มายความรวมถึงบรรดา
ไฮโดรคาร์บอนหนกัท่ีอาจนาํข้ึนมาจากแหล่งโดยตรงโดยใชค้วามร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี แต่ไม่
หมายความรวมถึงถ่านหิน หินนํ้ามนั หรือหินอ่ืนท่ีสามารถนาํมากลัน่เพื่อแยกเอานํ้ามนัดว้ยการใชค้วามร้อน
หรือกรรมวิธีทางเคมี”  

เพื่อใหข้อบเขตการศึกษาสาํหรับงานวจิยัน้ีมีความชดัเจน งานวิจยัน้ีจะศึกษาเฉพาะระบบการคลงั
ปิโตรเลียมโดยเฉพาะนํ้ามนัดิบ และก๊าซธรรมชาติเท่านั้น 
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บทที2่ 
วรรณกรรมปริทศัน์ 

  
ในบทน้ีจะสาํรวจแนวคิดทางทฤษฎีและหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ในการกาํหนดผลประโยชน์ท่ีรัฐ

ควรไดรั้บจากทรัพยากรปิโตรเลียม พร้อมทั้งยงัไดส้าํรวจงานวจิยัเชิงประจกัษใ์นอดีตเก่ียวกบัการกาํหนด
ผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศไทย ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1 ทฤษฎ ี

การดาํเนินกิจการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืนอยูส่าม
ประการ 

ประการแรก ทรัพยากรปิโตรเลียมถือวา่เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดส้ินไป (Exhaustible 
Resources) และไม่สามารถสร้างข้ึนมาทดแทนได ้(Non-renewable resource) ซ่ึงแตกต่างจาก
ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดเช่น ป่าไม ้เป็นตน้ ซ่ึงสามารถผลิตซํ้าข้ึนใหม่ได ้การนาํทรัพยากรปิโตรเลียม
มาใชใ้นเชิงเศรษฐกิจจึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความคุม้ค่าในการนาํทรัพยากรมาใชใ้นระยะยาว เน่ืองจากตน้ทุน
ค่าเสียโอกาสจากการใชท้รัพยากรปิโตรเลียมเกิดข้ึนในปัจจุบนัและไม่สามารถนาํมาใชใ้หม่หรือไม่มีใหใ้ช้
แลว้อีกต่อไปในอนาคต 

ประการท่ีสอง เน่ืองจากทรัพยากรปิโตรเลียมถือไดว้า่เป็นทรัพยากรของประเทศซ่ึงไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ด
ในประเทศเป็นเจา้ของ การจะนาํทรัพยากรปิโตรเลียมมาใชป้ระโยชนจึ์งตอ้งมีการกาํหนดกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยากรน้ีอยา่งชดัเจนโดยรัฐในฐานะตวัแทนประชาชนไดน้าํระบบในการจดัสรรสิทธิสาํรวจ พฒันาและ
ผลิตปิโตรเลียมเพื่อจดัสรรมาใช ้รัฐจึงควรไดรั้บการชดเชยจากการท่ีผูป้ระกอบการไดใ้ชท้รัพยากรเหล่าน้ี 
ดงันั้น นอกจากการจดัสรรสิทธิฯ อยา่งเหมาะสมแลว้ เพื่อใหก้ารจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ รัฐ
มกัจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากผูป้ระกอบการ (ทั้งจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ) ในการนาํ
ทรัพยากรปิโตรเลียมข้ึนมาใช ้โดยหลกัเกณฑพ์ื้นฐานคือค่าธรรมเนียมน้ีควรอยูใ่นระดบัท่ีทาํใหก้ารใช้
ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ประการสุดทา้ย คือกิจการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมเป็นกิจการท่ีมีความเส่ียงกล่าวคือใน
หลายโครงการกป็ระสบความลม้เหลวไม่สามารถไดรั้บอตัราผลตอบแทนเพียงพอท่ีจะชดเชยตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึน ในขณะท่ีมีอีกหลายโครงการท่ีประสบผลสาํเร็จและไดรั้บกาํไรเป็นอยา่งดีซ่ึงทาํใหดึ้งดูดความสนใจ
ของสาธารณะและนาํมาซ่ึงขอ้ถกเถียงวา่ควรจะแบ่งผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากทรัพยากรปิโตรเลียมใหเ้ท่าเทียม
กนัระหวา่งผูป้ระกอบการ รัฐ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ในสงัคมอยา่งไร  

ดว้ยลกัษณะดงักล่าว รัฐในฐานะเจา้ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศจะตอ้งแสวงหาหนทางใน
การนาํทรัพยากรเหล่าน้ีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดโดยก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่รัฐในฐานะ
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เจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียมท่ีอาจจะดาํเนินกิจการเองหรืออนุญาตใหเ้อกชนดาํเนินกิจการ และไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบทางลบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงท่ีรัฐมกัจะพิจารณาเป็นลาํดบัแรก ๆ คือ รายไดท่ี้รัฐควร
ไดรั้บกลบัมาจากการนาํทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช ้โดยส่วนใหญ่แลว้รัฐมกัจะเกบ็รายไดเ้หล่าน้ีผา่นภาษี
ชนิดต่าง ๆ (ซ่ึงในบทต่อไปจะกล่าวถึงการจดัเกบ็รายไดจ้ากกิจการปิโตรเลียมในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ละเอียด) โดยใชฐ้านคิดตามหลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเรียกวา่ “ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ” (Economic Rent)  

โดยทัว่ไปแลว้ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ค่าเช่า) หมายถึงรายไดท่ี้เจา้ของทรัพยากร
หรือสินทรัพยไ์ดรั้บจากการอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถึงหรือใชท้รัพยากรดงักล่าว ลกัษณะของค่าเช่า
เช่นน้ี  Bhattacharyya (2011) เรียกวา่ “ค่าเช่าสมับูรณ์” (Absolute Rent) ในขณะท่ียงัมีค่าเช่าอีกประเภทหน่ึง
ท่ีเรียกวา่ “ค่าเช่าท่ีแตกต่าง” (Different Rent) ซ่ึงใชแ้นวคิดของ David Ricardo ในการอธิบายวา่ค่าเช่าใน
การใชท้รัพยากรมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะเฉพาะ (Specific Characteristics) ของปัจจยัการผลิตหรือ
ผลิตภณัฑ ์ ในกิจการพลงังานค่าเช่าท่ีแตกต่างกนัน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นส่ีประเภทใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าเช่าจากการทาํเหมือง (Mining Rent) อนัเน่ืองมาจากลกัษณะทางธรณีวิทยาของแต่ละแปลง หาก
แปลงใดท่ีสามารถท่ีสาํรวจ พฒันาและนาํทรัพยากรปิโตรเลียมข้ึนมาไดง่้ายกวา่กจ็ะมีค่าเช่าในส่วน
น้ีสูงกวา่แปลงท่ีดาํเนินการไดย้าก 

2. ค่าเช่าทางเทคโนโลย ี(Technological Rent) เกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพจึงทาํให้
ลดตน้ทุนในการผลิต 

3. ค่าเช่าจากสถานท่ีของโครงการ (Positional Rent) เกิดข้ึนเน่ืองจากสถานท่ีของโครงการตั้งอยูใ่กล้
กบัสถานท่ีรับซ้ือ (Proximity to markets) จึงทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุนในการขนส่ง
และตน้ทุนโครงสร้างพื้นฐาน 

4. ค่าเช่าคุณภาพ (Quality Rent) เกิดข้ึนจากคุณภาพของปิโตรเลียมท่ีผลิตไดซ่ึ้งมีคุณภาพและราคาท่ี
แตกต่างกนั 
นอกจากน้ีค่าเช่าทางเศรษฐกิจยงัเกิดข้ึนจากโครงสร้างตลาดท่ีขาดการแข่งขนัจึงนาํมาซ่ึงค่าเช่าจาก

การผกูขาด และยงัมีค่าเช่าเกิดจากความหามาไดย้ากของทรัพยากร และค่าเช่าจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ตลาดหรือการปฏิบติัท่ีมีนวตักรรมใหม่ ๆ ของผูป้ระกอบการ หรือท่ีเรียกวา่ Quasi Rent ดงันั้นราคาของ
ทรัพยากรปิโตรเลียมจึงสูงกวา่ราคาสินคา้ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

Otto et al. (2006) ไดศึ้กษาค่าภาคหลวงแร่ และไดจ้าํแนก Economic Rent ออกเป็นสามประเภท
ใหญ่ ๆ ดงัน้ี ประเภทท่ีหน่ึงเรียกวา่ Quasi Rent ซ่ึงสะทอ้นถึงผลตอบแทนของเหมืองต่อการลงทุนและ
ตน้ทุนคงท่ีโดยเป็นค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้น ประเภทท่ีสองเรียกวา่ ค่าเช่าอ่ืน ๆ (Other rent) ซ่ึงเกิดจาก 
Cyclical volatility ของราคาแร่ต่าง ๆ ตามวฏัจกัรธุรกิจ และประเภทสุดทา้ยคือค่าเช่าบริสุทธ์ิ (Pure Rent) 
หรือท่ีเรียกวา่ Ricardian Rent ซ่ึงเกิดข้ึนจากคุณภาพของเหมืองแร่ท่ีคน้พบโดยจดัวา่เป็นค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะยาว รัฐสามารถเรียกเกบ็ค่าเช่าเหล่าน้ีไดใ้นรูปของภาษี แต่ทวา่การเกบ็ภาษีจากค่าเช่าบริสุทธ์ิจะส่งผล
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กระทบต่อพฤติกรรมการลงทุนและการคิดคน้นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการทาํเหมืองแร่ในระยะยาว
เน่ืองจากผูป้ระกอบการคาดการณ์วา่ตนจะไดรั้บผลประโยชน์จากค่าเช่าบริสุทธ์ิหากการสาํรวจและผลิตแร่ท่ี
มีคุณภาพสูงประสบผลสาํเร็จ ดงันั้นการเกบ็ภาษีจึงควรดาํเนินการอยา่งระมดัระวงั โดยหากเกบ็ภาษีในอตัรา
ท่ีสูงในการทาํเหมืองแร่ในระยะสั้น ถึงแมว้า่จะเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่รัฐในช่วงแรก แต่ผลกระทบในทางลบต่อ
เหมืองแร่จะเกิดข้ึนในระยะยาว ดงันั้นประเทศท่ีจดัเกบ็ภาษีในอตัราท่ีสูงมกัจะสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขนัในการดึงดูดการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ 

Otto et al. (2006)  ยงัไดก้ล่าวถึง Harold Hotelling นกัเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกนัท่านแรกท่ีศึกษา
เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป (Economics of Exhaustible Resources) และพบวา่การนาํ
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีมาใชมี้ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) ท่ีสูงกวา่ตน้ทุนจากการผลิตสินคา้
โดยทัว่ไป ทั้งน้ีกเ็น่ืองจากวา่ในการเพ่ิมปริมาณการผลิตแร่ในปัจจุบนัจะทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมี
เหลืออยูส่าํหรับใชใ้นอนาคตลดลง ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้า่ค่าสูญเสียโอกาสตามความหมายของ Hotelling ก็
คือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) ของกาํไรในอนาคตท่ีจะสูญเสียไปเพราะทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงจากการผลิตเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วยในปัจจุบนั ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีแสวงหากาํไรสูงสุดจะนาํ
ทรัพยากรธรรมชาติข้ึนมาใชก้ต่็อเม่ือราคาตลาดของทรัพยากรเหล่าน้ีเท่ากบัผลรวมของตน้ทุนการผลิตและ
ตน้ทุนค่าเสียโอกาส มิฉะนั้นแลว้ผูป้ระกอบการจะไดรั้บกาํไรมากกวา่หากหยดุการผลิตในปัจจุบนัและเกบ็
ทรัพยากรเหล่าน้ีไวใ้ชใ้นอนาคต ตน้ทุนค่าเสียโอกาสน้ีมีช่ือเรียกอยูห่ลายช่ือดว้ยกนัอนัไดแ้ก่ ค่าเช่าของ 
Hotelling (Hotelling Rent) ค่าเช่าจากความหามาไดย้าก (Scarcity Rent) และ ตน้ทุนของผูใ้ช ้(User Cost) 
โดยสรุปแลว้ผูป้ระกอบการจะมีแรงจูงใจท่ีจะดาํเนินกิจการกต่็อเม่ือราคาท่ีขายไดส้ามารถชดเชยตน้ทุนผูใ้ช ้
(User Cost) และตน้ทุนในการผลิต มิฉะนั้นแลว้กค็วรจะเกบ็ทรัพยากรเหล่าน้ีไวใ้ชอ้นาคต ณ เวลาท่ีไดรั้บ
ราคาท่ีดีกวา่  
 ในทางเศรษฐศาสตร์แลว้ กิจการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมจึงมีลกัษณะพิเศษเน่ืองจากเป็น
ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดส้ินไปและไม่สามารถสร้างข้ึนมาทดแทนได ้
ตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการดาํเนินกิจการจึงมิไดมี้แต่เพียงตน้ทุนในการผลิตเท่านั้น แต่ยงัรวมถึง Ricardian 
Rent และ User Cost หรือ Hotelling Rent อีกดว้ย หรืออาจจะกล่าวไดว้า่ค่าเช่าทางเศรษฐกิจสาํหรับ
ทรัพยากรประเภทน้ีคือผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการสาํรวจ พฒันา และผลิตปิโตรเลียมซ่ึงจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่
เจา้ของทรัพยากรต่อไปในอนาคต  
 เน่ืองจากรัฐในฐานะตวัแทนของประชาชนมีหนา้ท่ีดูแลและจดัการทรัพยากรดงักล่าว หากรัฐดาํเนิน
กิจการเสียเองผลตอบแทนน้ีกจ็ะตกอยูก่บัรัฐโดยตรงอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย แต่หากวา่รัฐใหสิ้ทธิแก่
ผูป้ระกอบการเขา้มาดาํเนินกิจการรัฐกค็วรไดรั้บส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใชท้รัพยากรเหล่าน้ีอยา่งเหมาะสม 
Bhattacharyya (2011) ไดก้ล่าววา่การจดัสรรและแบ่ง “ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ” ท่ีเกิดข้ึนจากการนาํทรัพยากร
ปิโตรเลียมข้ึนมาใชจึ้งเป็นโจทยส์าํคญัสาํหรับประเทศเจา้ของทรัพยากร และมกัดาํเนินการโดยอาศยั 
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“เคร่ืองมือทางการคลงั” ในรูปของการเกบ็ภาษีปิโตรเลียมโดยตรง ค่าภาคหลวง และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
เป็นตน้ หรือโดยการใช ้“เคร่ืองมือก่ึงการคลงั” (Quasi-fiscal instrument) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรูปของการมี
ส่วนร่วมของรัฐ (State participation)  
 การเกบ็ภาษีหรือค่าภาคหลวงมีผลโดยตรงต่อราคาและปริมาณการผลิต และยงัเป็นการสร้างรายได้
ใหแ้ก่รัฐอีกดว้ย แต่ในมุมของผูป้ระกอบการแลว้ภาษีและค่าภาคหลวงเป็นค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากค่าใชจ่้าย
ในการดาํเนินงาน หากกาํหนดใหอ้ตัราภาษีและค่าภาคหลวงสูงเกินไปกจ็ะลดแรงจูงใจในการลงทุน แต่หาก
กาํหนดใหต้ํ่าเกินไปรัฐกจ็ะเสียเปรียบโดยเฉพาะเม่ือราคาปิโตรเลียมสูงข้ึน 

2 งานวจัิยเชิงประจักษ์  

2.1 งานวจัิยเชิงประจักษ์ของต่างประเทศ 

งานวิจยัเชิงประจกัษใ์นต่างประเทศท่ีศึกษาและวเิคราะห์ระบบการคลงัปิโตรเลียมมีอยูห่ลากหลาย
โดยใชว้ิธีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัและศึกษากรณีของประเทศใดประเทศหน่ึงเช่น Abdo (2010) ศึกษากรณี
ของประเทศสหราชอาณาจกัร Oliveira (2010) ศึกษาในกรณีของประเทศบราซิล และยงัมีงานศึกษาท่ี
เปรียบเทียบหลายประเทศเช่น Blake and Roberts (2006) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

งานศึกษาของ Abdo (2010) ไดฉ้ายภาพพฒันาการของระบบการคลงัปิโตรเลียมในประเทศสหราช
อาณาจกัรโดยเฉพาะในแถบทะเลเหนือ (North Sea) รัฐไดใ้ชร้ะบบสมัปทานในการใหสิ้ทธิในการสาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียมและใชค่้าภาคหลวงเป็นเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีสาํคญั ต่อมารัฐไดใ้ชเ้คร่ืองทางการคลงั
อ่ืน ๆ ในรูปของภาษีต่าง ๆ เพื่อเรียกเกบ็ค่าเช่าจากการใชท้รัพยากรปิโตรเลียมเพิ่มเติม (Tight fiscal regime) 
อนัไดแ้ก่  Petroleum Revenue Tax (เร่ิมใชใ้นปี 1975); Supplementary Petroleum Duty (เร่ิมใชใ้นปี 1981) 
โดยเกบ็กบับริษทันํ้ามนัขา้มชาติในกรณีท่ีระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีมีอยูไ่ม่สามารถจดัเกบ็ส่วนแบ่งกาํไรท่ี
เป็นธรรมจากบริษทัเหล่าน้ีไดโ้ดยมกัจะนาํมาใชเ้ม่ือนํ้ามนัและก๊าซมีราคาสูงข้ึน; Advanced Petroleum 
Revenue Tax (ใชใ้นช่วงปี 1983-1986) โดยนาํมาใชเ้พื่อเร่งจดัเกบ็  Petroleum Revenue Tax ใหเ้ร็วยิง่ข้ึน
โดยเฉพาะในช่วงปีแรก ๆ ของโครงการพฒันาพื้นท่ีสมัปทาน; Corporation tax (เร่ิมใชใ้นปี 1964) โดยเกบ็
จากกาํไรท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บ; Supplementary charge (เร่ิมใชใ้นปี 2002) โดยเกบ็ในลกัษณะเดียวกนักบั 
Corporation tax แต่ไม่อนุญาตใหน้าํ Supplementary charge ไปหกัค่าตน้ทุน  

ระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีเขม้งวดลดแรงจูงใจท่ีผูป้ระกอบการจะมาลงทุน และทาํใหก้ารลงทุนใน
กิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมลดลงโดยเฉพาะในช่วงปี 1980s จึงทาํใหใ้นช่วงปี 1990s รัฐหนัมาลดความ
เขม้งวดในการจดัเกบ็ภาษีในการดาํเนินกิจการปิโตรเลียมลง (Tax relaxation) และมีการเปล่ียนแปลงอตัรา
การจดัเกบ็เคร่ืองมือทางการคลงัเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ืองโดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะปรับลดอตัราเหล่าน้ีลง และใน
ปี 2003 รัฐไดย้กเลิกการเกบ็ค่าภาคหลวงโดยส้ินเชิง แต่การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีส่งผลใหร้ะบบการคลงั
ปิโตรเลียมของประเทศสหราชอาณาจกัรมีความสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีรัฐยงัไดแ้บ่งแยกการ
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จดัเกบ็ตามช่วงเวลาท่ีมีการพฒันาพื้นท่ีสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจึงทาํใหใ้นทา้ยท่ีสุดแลว้ผูรั้บสมัปทานใน
พื้นท่ีต่างกนัจะจ่าย Marginal tax rate ในอตัราท่ีแตกต่างกนั  

Oliveira (2010) ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบสมัปทานแบบใหม่ 
(Modern Concession System) ในพื้นท่ี Sub-salt area ของประเทศบราซิล เพื่อพิจารณาวา่จาํเป็นหรือไม่ท่ี
รัฐบาลบราซิลจะตอ้งนาํระบบแบ่งปันผลผลิตมาใชแ้ทนท่ีระบบสมัปทานท่ีมีอยูโ่ดยใชว้ิธีวิเคราะห์สญัญา 
(Contractual analysis) ของทั้งสองระบบ ผลการศึกษาพบการท่ีรัฐบาลเปล่ียนไปใชร้ะบบแบ่งปันผลผลิต
ไม่ไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์ทางการคลงั ทั้งสองระบบสามารถก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทางการคลงัท่ีไม่
แตกต่างกนัโดยข้ึนอยูก่บัเคร่ืองมือท่ีใชภ้ายใตร้ะบบต่าง ๆ หากรัฐบาลตอ้งการไดรั้บส่วนแบ่งรายได ้
(Government take) ท่ีมากข้ึนรัฐบาลสามารถทาํไดโ้ดยเพิ่มเติมเคร่ืองมือทางการคลงันอกเหนือจาก
ค่าภาคหลวงภายใตร้ะบบสมัปทานท่ีมีอยูซ่ึ่งไดแ้ก่ Special Participation Fee โดยเรียกเกบ็ก่อนท่ีรัฐจะเกบ็
ภาษีเงินได ้รัฐจดัเกบ็ Special Participation Fee โดยสามารถปรับไดต้ามระดบัรายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บเพื่อ
รับประกนัวา่รัฐจะไดส่้วนแบ่งจาก Windfall profits ท่ีเกิดข้ึนหากผูผ้ลิตมีรายรับสุทธิเป็นจาํนวนมาก  และ
เม่ือพิจารณาถึงมุมมองในการทาํสญัญา Oliveira (2010) พบวา่ภายในใตร้ะบบทั้งสองระบบ สญัญาไม่ไดมี้
ความแตกต่างกนัมากนกัโดยเฉพาะเม่ือพจิารณาถึงการควบคุมและการจดัหาปิโตรเลียมของรัฐบาลในทุก
ขั้นตอนของโครงการ 

Goldworthy and Zakharova (2010) ใช ้Simulation model ในการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลียม
ของประเทศรัสเซียเพื่อเสนอแนวทางในการออกแบบระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีส่งเสริมการลงทุนและ
ประกนัวา่รัฐจะไดรั้บส่วนแบ่งรายไดท่ี้เหมาะสม ในปัจจุบนัรัสเซียไดจ้ดัเกบ็ค่าภาคหลวงและภาษีต่าง ๆ 
จากรายไดปิ้โตรเลียมท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บอนัไดแ้ก่ Mineral extraction tax (MET) (เร่ิมใชใ้นปี 2002) โดย
เกบ็ในลกัษณะเดียวกบัค่าภาคหลวงตามปริมาณการผลิตและราคานํ้ามนั รัฐไดป้รับอตัรา Mineral extraction 
tax อยูบ่่อยคร้ังเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีตน้ทุนการผลิตสูง; Export Duty (ED) จดัเกบ็ใน
อตัราขั้นบนัไดตามราคานํ้ามนัดิบและมกัจะปรับเปล่ียนบ่อยคร้ังเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของราคา
นํ้ามนัดิบ; Corporate income tax (CIT) โดยจดัเกบ็ภายหลงัจากท่ีผูป้ระกอบการหกั Mineral extraction tax 
และ Export Duty ออกแลว้; นอกจากน้ียงัจดัเกบ็ภาษีอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ภาษีมูลค่าเพิ่ม Dividend withholding 
tax, Interest withholding tax; Unified social tax; Property tax และ Import custom duties 

ระบบการคลงัปิโตรเลียมของรัสเซียพึ่งพาเคร่ืองมือทางการคลงัโดยจดัเกบ็ภาษีบนฐานของรายได้
เป็นหลกั หากรวม MET, ED และ CIT เขา้ดว้ยกนั ผลปรากฎวา่รัฐไดรั้บรายไดสู้งถึง 90 cents ต่อรายไดจ้าก
การส่งออกหน่ึงเหรียญโดยเฉพาะเม่ือราคานํ้ามนั Urals สูงเกินกวา่ 25 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลในแปลงท่ี
นํ้ ามนัดิบท่ีผลิตไดล้ดนอ้ยลงตํ่ากวา่ 80% ซ่ึงเป็นส่วนแบ่งรายไดท่ี้สูงมาก โดย Average effective tax rate ท่ี
คาํนวณไดข้องประเทศรัสเซียสูงเกินกวา่ 100% โดยเฉพาะในโครงการท่ีมีตน้ทุนสูงและสูงท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัต่อการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสาํรวจและผลิต
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ปิโตรเลียม อยา่งไรกต็ามระบบการคลงัปิโตรเลียมเช่นน้ีมีผลดีต่อการสร้างรายไดใ้หแ้ก่รัฐและง่ายต่อการ
บริหารจดัการ 

Blake and Roberts (2006) ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบระบบการคลงัปิโตรเลียมหา้ระบบภายใต้
สมมติฐานความไม่แน่นอนของราคานํ้ามนัดิบ (Crude oil price uncertainty) อนัไดแ้ก่ระบบค่าภาคหลวง
และภาษีของรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา; ระบบอตัราผลตอบแทน (Rate of return) ของประเทศ Papua 
New Guinea (ก่อนปี 2003); ระบบแบ่งปันผลผลิตในพื้นท่ีพฒันาร่วม Sao Tome และ Principe/Nigeria; 
ระบบลูกคร่ึงระหวา่งระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบ Rate of return ของประเทศแทนซาเนีย; และระบบ
แบ่งปันผลผลิตของประเทศ Trinidad และ Tobago โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ท่ีเรียกวา่ Contingent claims 
analysis เพื่อคาํนวณมูลค่ากาํไรภายหลงัการจดัเกบ็ภาษีท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บภายใตส้มมติฐานความไม่
แน่นอนของราคานํ้ามนัดิบและระบบการคลงัปิโตรเลียมในประเทศต่าง ๆ และยงัไดว้ิเคราะห์ผลกระทบจาก
ระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีบิดเบือนแรงจูงใจท่ีผูป้ระกอบการจะมาลงทุน (Distortionary effects) ภายใน
ระบบการคลงัปิโตรเลียมต่าง ๆ   

Blake and Roberts (2006) พบวา่ระบบการคลงัปิโตรเลียมของรัฐ Alberta ประเทศแคนาดาและ
ประเทศ Papua New Guinea สร้างมูลค่ากาํไรหลงัจากการจดัเกบ็ภาษีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการมากท่ีสุดและมี
ผลกระทบจากการบิดเบือนแรงจูงใจในการลงทุนนอ้ยท่ีสุดอีกดว้ย ในขณะท่ีระบบการคลงัปิโตรเลียมของ
ประเทศแทนซาเนียใหมู้ลค่ากาํไรหลงัจากการเกบ็ภาษีแก่ผูป้ระกอบการนอ้ยท่ีสุดและมีผลกระทบต่อการ
บิดเบือนแรงจูงใจมากท่ีสุด สาํหรับระบบแบ่งปันผลผลิตในพื้นท่ีพฒันาร่วม Sao Tome และ 
Principe/Nigeria ก่อใหเ้กิดภาระภาษีแก่ผูป้ระกอบการในระดบัสูงแต่มีผลกระทบต่อการบิดเบือนแรงจูงใจ
ในระดบักลางเท่านั้น และระบบแบ่งปันผลผลิตของประเทศ Trinidad และ Tobago ก่อใหเ้กิดภาระภาษีใน
ระดบักลางแต่มีผลกระทบต่อการบิดเบือนแรงจูงใจในระดบัสูง 

Blake and Roberts (2006) เสนอใหร้ะบบการคลงัปิโตรเลียมควรมีลกัษณะท่ีเป็นกลาง (Neutral 
regime) โดยเป็นระบบท่ีผูป้ระกอบการสามารถลงทุนเพื่อนาํทรัพยากรปิโตรเลียมมาใชอ้ยา่งเหมาะสมและ
รัฐไดรั้บส่วนแบ่งรายไดใ้นอตัราท่ีเหมาะสมดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีงานศึกษาน้ียงัพบวา่ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด 
Distortionary effect ท่ีสาํคญัคือส่วนแบ่งกาํไรท่ีรัฐไดรั้บในอตัราท่ีสูงมากจนกระทัง่ผูป้ระกอบการขาด
แรงจูงใจในการลงทุนดงันั้นรัฐควรท่ีจะเกล่ียส่วนแบ่งรายไดร้ะหวา่งผูป้ระกอบการและรัฐอยา่งเป็นธรรม  

Sunley et al. (2002) ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบระบบการคลงัปิโตรเลียมอนัไดแ้ก่ระบบสมัปทานท่ี
จดัเกบ็ค่าภาคหลวง ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และ/หรือภาษีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร (Resource Rent Tax) 
และระบบแบ่งปันผลผลิต Sunley et al. (2002) พบวา่ไม่มีระบบใดท่ีดีท่ีสุด และทั้งสองระบบสามารถท่ีจะ
ใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัในลกัษณะท่ีเหมือนกนัได ้เพยีงแต่ในระบบแบ่งปันผลผลิตมีการแบ่งส่วนกาํไรท่ี
ชดัเจนซ่ึงสามารถทดแทนไดด้ว้ยการจดัเกบ็ภาษีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร  
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นอกจากน้ี Sunley et al. (2002) ยงัพบวา่การจดัเกบ็ค่าภาคหลวงจะทาํใหรั้ฐไดรั้บประกนัหรือลด
ความเส่ียงในการจดัเกบ็รายไดเ้ขา้รัฐไดดี้ท่ีสุดถึงแมว้า่มูลค่าท่ีจดัเกบ็ไดจ้ะไม่สูงนกั ในขณะท่ีการจดัเกบ็
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรจะมีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลางและ
ระดบัสูงตามลาํดบั เน่ืองจากภาษีการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรจะจดัเกบ็ภายหลงัจากการหกัตน้ทุนแลว้ซ่ึง
อาจจะเกิดความเส่ียงต่อรัฐหากผูป้ระกอบการไม่สามารถดาํเนินกิจการจนกระทัง่มีกาํไรได ้

Sunley et al. (2002) ไดเ้ปรียบเทียบระบบการคลงัปิโตรเลียมในประเทศกาํลงัพฒันารวมทั้งประเทศ
ไทยดว้ย และพบวา่ถึงแมว้า่แต่ละประเทศจะใชร้ะบบท่ีแตกต่างกนัแต่ส่วนใหญ่แลว้จะจดัเกบ็ค่าภาคหลวง
ตามปริมาณการผลิตเพื่อประกนัรายไดแ้ละลดความเส่ียงใหแ้ก่รัฐ สาํหรับประเทศท่ีไม่ไดใ้ชร้ะดบัแบ่งปัน
ผลผลิตหรือไม่ไดเ้กบ็ภาษีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรกม็กัจะเกบ็ภาษิเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราท่ีสูงมาก 
และในบางประเทศจะเกบ็ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราท่ีสูงข้ึนเม่ือราคานํ้ามนัสูงเกินกวา่อตัราท่ีกาํหนดไว ้
(Trigger level) ในบางประเทศการจดัเกบ็ภาษีในกิจการก๊าซธรรมชาติจะนอ้ยกวา่ในกิจการนํ้ามนั ทั้งน้ี
เน่ืองจากการสาํรวจ พฒันา และผลิตก๊าซธรรมชาติมีความเส่ียงท่ีสูงกวา่นํ้ ามนั ในประเทศกาํลงัพฒันา รัฐ
มกัจะกาํหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเหล่าน้ีโดยอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น Investment tax 
credits; Tax holidays; การยกเวน้ภาษีนาํเขา้เฉพาะเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยยกเวน้ระยะเวลาหน่ึง
หรือตลอดอายโุครงการ และกวา่สองในสามของประเทศท่ี Sunley et al. (2002) ไดศึ้กษาใชร้ะบบแบ่งปัน
ผลผลิตโดยส่วนแบ่งกาํไรของรัฐขั้นตํ่าจะอยูท่ี่ 50-60% และมีความแตกต่างในการหกัตน้ทุนค่อนขา้งมาก 

นอกจากน้ี Sunley et al. (2002) ยงัพบวา่ระบบการคลงัปิโตรเลียมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง
ตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มท่ีสาํคญัดงัน้ี ปัจจยัแรกคือราคานํ้ามนั เม่ือราคานํ้ามนัลดลงยิง่ทาํใหโ้ครงการ
สาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมมีกาํไรนอ้ยลง รัฐจึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนเคร่ืองมือทางการคลงัเพื่อดึงดูด
ใหน้กัลงทุนมาลงทุนในกิจการเหล่าน้ี  ปัจจยัท่ีสองคือนโยบายภาษีของประเทศแม่ของบริษทัปิโตรเลียม
ขา้มชาติ ปัจจยัท่ีสาม การจดัเกบ็โบนสัในอตัราคงท่ีและการท่ีโบนสัมีความสาํคญันอ้ยลงในฐานะเคร่ืองมือ
ทางการคลงัเน่ืองจากรัฐมีทางเลือกอ่ืนในการจดัเกบ็รายได ้ปัจจยัท่ีส่ีคือเม่ือการดาํเนินโครงการผา่นไปแลว้
ระบบการจดัเกบ็รายไดมี้ลกัษณะกา้วหนา้ (Progressive) มากยิง่ข้ึน กล่าวคือเม่ือบริษทัไดรั้บกาํไรจากการ
ดาํเนินงานมากข้ึน รัฐกจ็ะยิง่สามารถเกบ็รายไดม้ากยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่นมีการเปล่ียนแปลงการจดัเกบ็
ค่าภาคหลวงในอตัราเดียวเป็นหลายอตัราแบบขั้นบนัไดโดยจดัเกบ็ในอตัราท่ีสูงข้ึนเม่ือผลผลิตเพิ่มมากข้ึน  

การท่ีรัฐในแต่ละประเทศใชร้ะบบและเคร่ืองมือทางการคลงัปิโตรเลียมท่ีหลากหลายกเ็น่ืองจาก
ความแตกต่างในอาํนาจต่อรองท่ีรัฐมีต่อบริษทันํ้ามนัขา้มชาติ โดยรัฐท่ีมีอาํนาจต่อรองสูงและมีระบบการ
คลงัท่ีเขม้งวดมกัจะเป็นรัฐท่ีอยูใ่นประเทศท่ีมีศกัยภาพทางธรณีวิทยาสูงเป็นท่ีดึงดูดใหน้กัลงทุนมาลงทุนใน
กิจการปิโตรเลียมและเป็นประเทศท่ีมีความมัน่คงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ และถึงแมว้า่ประเทศหน่ึง 
ๆ จะมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ กย็งัจะตอ้งแข่งขนักบัประเทศเพ่ือนบา้นใกลเ้คียงเพื่อดึงดูดใหบ้ริษทัขา้มชาติมา
ลงทุนในประเทศของตน ตวัอยา่งเช่นในพ้ืนท่ี North Sea ประเทศนอร์เวยย์งัตอ้งแข่งกบัประเทศในแถบ
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เดียวกนัอนัไดแ้ก่ประเทศสหราชอาณาจกัร เนเธอร์แลนด ์และเดนมาร์ก หรือในกรณีของประเทศ
คาซคัสถานท่ีมีความเส่ียงในการจาํหน่ายปิโตรเลียมท่ีผลิตไดเ้น่ืองจากประเทศคาซคัสถานจาํเป็นตอ้งพึ่งพา
ท่อท่ีประเทศรัสเซียเป็นเจา้ของในการขนส่งทรัพยากรปิโตรเลียมท่ีผลิตได ้ค่าธรรมเนียมการขนส่งท่ี
ค่อนขา้งสูงน้ีทาํใหอ้าํนาจต่อรองของรัฐบาลนอ้ยลงและรัฐจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัท่ีผอ่นคลาย
เพื่อดึงดูดนกัลงทุน  ตวัอยา่งของประเทศท่ีมีลกัษณะทางธรณีวิทยาท่ีดีและเหมาะสมต่อการดาํเนินกิจการ
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมแต่มีความเส่ียงทางการเมืองสูงคือประเทศองัโกลา จึงทาํใหรั้ฐตอ้งใชร้ะบบ
แบ่งปันผลผลิตและกาํหนดเคร่ืองมือทางการคลงัในสญัญาแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ 

Khelil (1995) ไดป้ระเมินส่วนแบ่งรายไดท่ี้รัฐไดรั้บ (Government Take: GT) จากระบบการคลงั
ปิโตรเลียมจาํนวน 226 ระบบ และพบวา่รายไดท่ี้รัฐไดรั้บโดยเฉล่ียทัว่โลกอยูท่ี่ 64% โดยประเทศท่ีไดรั้บ 
GT ตํ่าท่ีสุดคือประเทศไอร์แลนดโ์ดยไดรั้บท่ี 25% และประเทศเยเมนเป็นประเทศท่ีไดรั้บ GT สูงท่ีสุดโดย
อยูท่ี่ 95% สาํหรับประเทศไทยถือวา่ไดอ้ยูใ่นระดบัเฉล่ียโดยรัฐไดรั้บ GT สาํหรับพื้นท่ีบนบก ท่ี 67% และ
พื้นท่ีทะเลลึก ท่ี 57.7% ซ่ึงนอ้ยกวา่ประเทศเพ่ือนบา้นอนัไดแ้ก่มาเลเซียและอินโดนิเซีย ดงัแสดงในตารางท่ี 
2-1 
 
ตารางที ่2-1 ส่วนแบ่งรายได้ทีรั่ฐได้รับในพืน้ทีบ่นบกและพืน้ทีท่ะเลลกึ (%) 

ประเทศ พื้นท่ีบนบก พื้นท่ีทะเลลึก 
โปรตุเกส 43.2 39.7 
Louisiana 69.3 47.2 
ไทย 67 57.5 
ไนจีเรีย 84.8 64.2 
มาเลเซีย 89.4 68.1 
อินโดนิเซีย 89.8 81.1 
ท่ีมา: Khelil (1995) 

 
นอกจากน้ี Khelil (1995) ยงัไดข้อ้สรุปท่ีใกลเ้คียงกบั Sunley et al. (2002) วา่โดยเฉล่ียแลว้ GT ท่ีรัฐ

ไดรั้บมีลกัษณะแบบถดถอย กล่าวคือ GT จะมีสดัส่วนสูงสาํหรับแปลงท่ีมีขนาดเลก็โดยสูงกวา่แปลงท่ีมี
ขนาดใหญ่และมีกาํไร โดยเฉล่ียแลว้ GT ในแปลงท่ีผลิตได ้10 ลา้นบาร์เรลจะไดรั้บ GT ท่ี 68% ในขณะท่ี
แปลงท่ีผลิตได ้300 ลา้นบาร์เรลกลบัไดรั้บ GT เพียง 64% เท่านั้น ในมุมมองของผูป้ระกอบการ 
ผูป้ระกอบการจะพิจารณาวา่ตนไดรั้บส่วนแบ่งรายไดน้อ้ยในแปลงเลก็และจะใหค้วามสาํคญัแก่แปลงใหญ่
มากกวา่ การใชร้ะบบการคลงัปิโตรเลียมเช่นน้ีจึงไม่ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการลงทุนในแปลงขนาดเลก็
เท่าใดนกั 
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Khelil (1995) ยงัพบอีกวา่โดยเฉล่ียแลว้ระบบการคลงัปิโตรเลียมมีลกัษณะ Front-end-loaded 
กล่าวคือรัฐจะไดรั้บ GT โดยเฉล่ียท่ี 68% ในช่วงเวลาประมาณ 6 ปีแรกของโครงการ และจะไดรั้บ GT ลด
นอ้ยลงเฉล่ียแลว้อยูท่ี่ 61% ตลอดอายโุครงการท่ีเหลือ ลกัษณะระบบการคลงัเช่นน้ีจะดึงดูดนกัลงทุนไดไ้ม่ดี
นกั การใชร้ะบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีมีลกัษณะ Back-end-loaded จะดึงดูดนกัลงทุนใหม้าลงทุนไดดี้กวา่
เน่ืองจากนกัลงทุนสามารถมัน่ใจไดว้า่ในช่วงแรกของโครงการตนจะไดรั้บส่วนแบ่งรายไดท่ี้ดีกวา่รองรับ
ความเส่ียงจากการสาํรวจปิโตรเลียม 

Khelil (1995) ยงัเนน้ย ํ้าวา่ระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีดีควรจะคาํนึงถึงตลาดพ้ืนท่ีสาํรวจปิโตรเลียม
ระหวา่งประเทศ (International market for exploration acreage) และมองวา่ GT คือราคาของพื้นท่ีท่ี
ผูป้ระกอบการเผชิญอยู ่ดงันั้นรัฐจาํเป็นตอ้งแข่งขนักนัเองเพ่ือดึงดูดการลงทุนดว้ย  นอกจากน้ีการ
เปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนักมี็ส่วนสาํคญัในการตดัสินใจลงทุนดว้ยเช่นกนั ในช่วงเวลาท่ีนํ้ ามนัมีราคา
ตํ่าลง รัฐควรปรับ GT ใหล้ดตํ่าลงดว้ยเพื่อดึงดูดใหผู้ป้ระกอบการมาลงทุน ในช่วงปลาย 1980s และตน้ 
1990s จึงปรากฎหลกัฐานวา่ GT โดยเฉล่ียแลว้ลดลง และในหลายประเทศไดน้าํเสนอเง่ือนไขหรืออตัราใหม่
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพเศรษฐกิจและธรณีวิทยาท่ีเปล่ียนแปลงไป 

Johnston (2008) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงของระบบการคลงัปิโตรเลียมตั้งแต่ช่วงปี 1970s เป็นตน้
มา และพบวา่การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัประการหน่ึงคือบทบาทของ “ผูป้ระกอบการ” ในกิจการสาํรวจ 
พฒันาและผลิตปิโตรเลียมทัว่โลก โดยผูป้ระกอบการท่ีเคยมีบทบาทอยา่งสูงในอดีตอนัไดแ้ก่ “บริษทันํ้ามนั
ขา้มชาติ” กลบัมีบทบาทท่ีนอ้ยลงเร่ือย ๆ และเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากยิง่ข้ึนรวมไปถึงการแข่งขนั
กบั “บริษทันํ้ามนัอิสระ” และ “บริษทันํ้ามนัแห่งชาติ” อีกดว้ย โดยแต่เดิมบริษทันํ้ามนัขา้มชาติทาํหนา้ท่ี
จดัหาเทคโนโลยแีละเงินทุนในการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียม นอกจากน้ียงัเป็นผูรั้บความเส่ียงจาก
การสาํรวจปิโตรเลียมอีกดว้ย แต่เม่ือเทคโนโลยเีร่ิมอยูต่วัและบริษทันํ้ามนัอิสระและบริษทันํ้ามนัแห่งชาติ
สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยเีหล่าน้ีรัฐบาลส่วนใหญ่จึงเห็นวา่ไม่มีความจาํเป็นท่ีตอ้งพึ่งพาเงินทุนจาก
ต่างประเทศอีกต่อไป  

บริษทันํ้ามนัอิสระมกัเกิดข้ึนในรูปของความร่วมมือกนัระหวา่งบริษทัต่างชาติและบริษทัใน
ประเทศ (Consortium) โดยแต่ละบริษทัอาจจะมีขนาดเลก็หรือใหญ่ ส่วนใหญ่มกัทาํหนา้ท่ีเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัขา้มชาติและบริษทัแห่งชาติ ตวัอยา่งเช่นการจดัตั้งบริษทัอิสระช่ือ Independent 
Indonesian American Petroleum Company ในปี 1966 และ 1968 ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเขา้ดาํเนินกิจการภายใต้
ระบบแบ่งปันผลผลิต  

บริษทันํ้ามนัแห่งชาติเป็นบริษทัท่ีประเทศเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียมจดัตั้งข้ึนเพื่อลดอิทธิพลของ
บริษทันํ้ามนัขา้มชาติ บริษทัเหล่าน้ียงัไดข้ยายกิจการไปลงทุนในต่างประเทศในรูปของบริษทันํ้ามนัขา้มชาติ 
(International National Oil Companies) อีกดว้ย บริษทันํ้ามนัแห่งชาติมีอยูใ่นเกือบทุกประเทศและมีบทบาท
สาํคญัยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ ตวัอยา่งเช่น Oman Oil Company (โอมาน) Petronas (มาเลเซีย) Petrobas (บราซิล) 
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Songtrach (อลัจีเรีย) Statoil and Norsk Hydro (นอร์เวย)์ CNOOC and Sinopec (จีน) ONGC (อินเดีย) EGPC 
(อียปิต)์ TPAO (ตุรกี) Rosneft and Gazprom (รัสเซีย) Kufpec (คูเวต) ENI (อิตาลี) CPC (ไตห้วนั) Nippon 
Oil (ญ่ีปุ่น) ADNOC (อะบูดาบี) และ PTT (ไทย) โดยกวา่ 77% ของนํ้ามนัสาํรองทัว่โลกอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของบริษทันํ้ามนัแห่งชาติ และบริษทันํ้ามนัแห่งชาติ 13 บริษทัมีนํ้ ามนัสาํรองมากกวา่ ExxonMobil 
ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ามนัขา้มชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

Johnston (2008) พบวา่ในระหวา่ง 1980s-1990s สญัญาในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมมีลกัษณะ
ท่ีสาํคญัดงัน้ี ส่วนแบ่งรายไดท่ี้รัฐไดรั้บ (Government take) โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 67%; Effective Royalty Rate 
เฉล่ียอยูท่ี่ 20%; การนาํระบบอตัราขั้นบนัไดบนฐานปริมาณการผลิตมาใชก้บัเคร่ืองมือทางการคลงัต่าง ๆ; 
ระบบการคลงัปิโตรเลียมส่วนใหญ่มีลกัษณะถดถอยของส่วนแบ่งทางรายได ้(Regression) กล่าวคือยิง่ผลิต
มาข้ึน รัฐกลบัไดรั้บส่วนแบ่งรายไดน้อ้ยลงจากการศึกษาพบวา่ประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มน้ีดว้ย; และส่วน
ใหญ่แลว้จะเป็นสญัญาในการสาํรวจ  

การประมูลและเจรจาต่อรองในกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมมีการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึนใน
ขณะท่ีราคานํ้ามนักลบัลดลงและอตัราความสาํเร็จในการสาํรวจพบปิโตรเลียมกลบันอ้ยลงจึงทาํใหกิ้จการ
สาํรวจปิโตรเลียมขาดทุนเป็นจาํนวนมาก จนกระทัง่เม่ือราคานํ้ามนัปรับตวัสูงข้ึนในช่วงปี 2000s จึงทาํใหรั้ฐ
สามารถดึงดูดนกัลงทุนไดอี้กคร้ัง แต่รัฐกลบัประสบกบัภาวะถดถอยทางรายไดแ้ทนเน่ืองจากระบบการคลงั
ปิโตรเลียมท่ีไดว้างไวไ้ม่สามารถรองรับการปรับตวัของราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

จากเหตุการณ์ดงักล่าวจึงนาํมาสู่การเปล่ียนแปลงระบบการคลงัปิโตรเลียมในหลายประเทศตั้งแต่ปี 
2005 อนันาํมาสู่ส่วนแบ่งรายไดใ้หแ้ก่รัฐท่ีสูงข้ึนดงัเช่น ในประเทศอลัจีเรีย องัโกลา จีน ตรินิแดดและโทบา
โก อลาสกา้ และอ่าวเมก็ซิโกในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวในหลายประเทศกน็าํมา
ซ่ึงส่วนแบ่งรายไดใ้หแ้ก่รัฐท่ีลดลงดงัเช่น ประเทศแคเมอรูน มาดากสักา้ และตุรกี ตวัอยา่งจากประเทศท่ี
สามารถปรับใหส่้วนแบ่งรายไดข้องตนสูงข้ึนกเ็น่ืองจากการนาํเคร่ืองมือทางการคลงัใหม่ ๆ มาใช ้อาทิเช่น
การใช ้Petroleum Profits Tax ในอลาสกา้ Petroleum Revenue Tax และ Windfall Profits Tax ในประเทศอลั
จีเรีย เป็นตน้ 

Johnston and Johnston (2010) ไดพ้ฒันาแนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์ระบบการคลงั
ปิโตรเลียม (Petroleum fiscal system analysis) ท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัท่ีหลากหลาย และพบวา่เคร่ืองมือ
ทางการคลงัท่ีมกันาํมาใชใ้นหลาย ๆ ประเทศมีอยู ่4 เคร่ืองมือดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ โบนสัเม่ือลงนามในสญัญา 
(Signature bonuses) ค่าภาคหลวง กลไกในการแบ่งส่วนกาํไร (Profit-based mechanism) และการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ (Government participation)  

ในการวิเคราะห์ระบบการคลงัปิโตรเลียม Johnston and Johnston (2010) ไดพ้ฒันาตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั 
4 ตวั อนัไดแ้ก่ส่วนแบ่งรายไดท่ี้รัฐไดรั้บ (Government take); Effective Royalty Rate; Saving Index และ 
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Entitlement Index1 โดยนาํมาประยกุตใ์ชร้ะบบแบ่งปันผลผลิตและระบบสมัปทานท่ีไดส้มมติข้ึนโดยใช้
ค่าภาคหลวงและภาษีเป็นเคร่ืองมือทางการคลงัหลกั Johnston and Johnston (2010) เห็นวา่การจะวิเคราะห์
ระบบการคลงัปิโตรเลียมจาํเป็นตอ้งอาศยัตวัช้ีวดัท่ีหลากหลายเพ่ือสะทอ้นมิติต่าง ๆ ในการประเมินระบบ 
และเม่ือไดพ้ิจารณาตวัช้ีวดัเหล่าน้ีผลปรากฎวา่โดยทัว่ไปแลว้ไม่มีระบบใดดีกวา่ระบบใด ระบบแต่ละระบบ
และเคร่ืองมือแต่ละเคร่ืองมือมีประโยชนแ์ตกต่างกนัโดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของกิจการและปัจจยัแวดลอ้มใน
การดาํเนินกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมของแต่ละประเทศ 

2.2 งานวจัิยเชิงประจักษ์ของประเทศไทย 

งานวิจยัเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบัระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยมีอยูค่่อนขา้งจาํกดั งานศึกษาเร่ิมแรก 
เป็นงานศึกษาของ พรายพล  คุม้ทรัพย ์(2529) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการสาํรวจและ
การพฒันาแร่และพลงังานในกลุ่มประเทศอาเซียนและนาํมาเปรียบเทียบกบัระบบภาษีของประเทศไทย โดย
สามารถแบ่งระบบภาษีของไทยออกไดเ้ป็น 3 ระบบ ดงัต่อไปน้ี  

- ระบบภาษีท่ี 1 ยดึตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และพระราชบญัญติัภาษีเงินได่
ปิโตรเลียม พ.ศ.2514  

- ระบบภาษีท่ี 2 ยดึตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ.2514, ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2516 และ ฉบบัท่ี 3 
พ.ศ.2522 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดอตัราภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ.2516 และ 2522 

- ระบบภาษีท่ี 3 ยดึตามระบบท่ี 2 และกฎกระทรวงอุตสาหกรรม (เฉพาะสาํหรับผูรั้บสัมปทาน
ในเขตแปลงสาํรวจท่ีมิไดอ้ยูใ่นทะเล) พ.ศ.2525 

งานศึกษาน้ีพบวา่ระบบภาษีปิโตรเลียมท่ีมีความเหมาะสม คือ ระบบท่ีรัฐบาลควรจะไดรั้บส่วนแบ่ง
เพิ่มข้ึน (หรือไม่ลดลง) โดยท่ีผูล้งทุนไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในสถานการณ์ท่ีราคา
ทรัพยากรและตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน แต่ในขณะท่ีทาํการศึกษานั้นกลบัพบวา่ระบบภาษีปิโตรเลียมของไทย
ในช่วงท่ีทาํการศึกษาไม่มีความเหมาะสมตามเกณฑข์า้งตน้ โดยในระบบภาษีท่ี 1 และท่ี 2 มีความสามารถ
สร้างส่วนแบ่งรายไดใ้หแ้ก่รัฐตํ่ากวา่ระบบภาษีของประเทศอินโดนิเซียและมาเลเซียในทุกลกัษณะของ
แหล่งผลิต ในขณะท่ีภายใตร้ะบบภาษีท่ี 3 ของไทยมีแนวโนม้จะทาํใหไ้ดรั้บส่วนแบ่งของรัฐใกลเ้คียงกบั
ส่วนแบ่งท่ีอินโดนิเซียไดรั้บในกรณีท่ีแหล่งผลิตมีตน้ทุนสูง ระบบภาษีของมาเลเซียถือไดว้า่เป็นระบบท่ี
สร้างส่วนแบ่งรายไดใ้หแ้ก่รัฐไดใ้นอตัราท่ีสูงกวา่ระบบภาษีของไทยและอินโดนิเซียในทุกลกัษณะแหล่ง
ผลิต 

Sirinuch and Jittima (2011) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบระบบการใหสิ้ทธิสาํรวจ พฒันา และผลิต
ปิโตรเลียมอนัไดแ้ก่ระบบสมัปทาน (Concessionary systems) และระบบสญัญา (Contractual systems) โดย
ภายใตร้ะบบสญัญานั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นระบบแบ่งปันผลผลิต (Production sharing contracts) และ

                                                        
1 ในบทท่ี 6 จะกล่าวถึงวธีิคาํนวณตวัช้ีวดัเหล่าน้ี 
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ระบบรับจา้งบริการ (Service contracts) โดยพบวา่มีขอ้ดีขอ้ดอ้ยท่ีแตกต่างกนัไป โดยประเทศไทยไดน้าํ
ระบบสมัปทานมาใชภ้ายใตร้ะบบ Thailand I และ Thailand III และใชร้ะบบแบ่งปันผลผลิตในพื้นท่ีพฒันา
ร่วมไทย-มาเลเซีย งานศึกษาน้ียงัไดว้ิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้นการใชร้ะบบอ่ืน ๆ กบัสญัญาสมัปทานใน
บางพื้นท่ีท่ีใกลจ้ะหมดอายสุมัปทานและเป็นแปลงท่ีมีลกัษณะเป็น Mature field ซ่ึงมีศกัยภาพท่ีจะคน้พบ
ปิโตรเลียมอยูบ่า้ง แต่เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บการพฒันาและมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือในการผลิตไวแ้ลว้จึงทาํใหต้น้ทุนในการลงทุนเบ้ืองตน้ (Upfront CAPEX investments) ลดลงได้
เป็นอยา่งมาก ดงันั้นรัฐบาลจึงมีหลายทางเลือกในการอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาดาํเนินกิจการไดห้ลาย
ทาง ตวัอยา่งเช่นรัฐบาลสามารถนาํแปลงเหล่าน้ีเขา้มาร่วมในการประมูลคร้ังต่อไปและออกสมัปทานให้
ใหม่ หรือรัฐบาลอาจจะนาํระบบรับจา้งบริการมาใชก้บัพื้นท่ีเหล่าน้ีกไ็ด ้จากการศึกษาพบวา่มีความเป็นไป
ไดท่ี้จะใชร้ะบบหลาย ๆ ระบบผสมกนัตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะนั้น และควรพิจารณานาํ
ระบบรับจา้งบริการมาใชโ้ดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะ mature และช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถแบกรับ
ความเส่ียงทางการเงินและในการดาํเนินงานในระดบัค่อนขา้งตํ่า นอกจากน้ีรัฐบาลยงัสามารถใหสิ้ทธิในการ
ซ้ือปิโตรเลียมแก่ผูป้ระกอบการตามขอ้ตกลงซ้ือคืน (Buy back agreement) ดงัท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศได้
เช่นกนั 

งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการคลงัโดยตรงไดแ้ก่งานของ สุวรรณี  ล้ิมสุข (2542) ท่ีศึกษา
ระบบค่าภาคหลวงกบัการตดัสินใจผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยใหค้วามสาํคญักบัค่าภาคหลวงในฐานะเคร่ืองมือ
ในการจดัสรรผลประโยชน์และส่วนเกินทางเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากก๊าซปิโตรเลียมระหวา่งเอกชนกบัรัฐ งาน
ศึกษาน้ีไดว้เิคราะห์การจดัเกบ็ค่าภาคหลวงในรูปแบบต่างๆ และผลกระทบท่ีมีต่อการตดัสินใจผลิต
ปิโตรเลียม ผลการศึกษาพบวา่การจดัเกบ็ค่าภาคหลวงแบบอตัราคงท่ีและอตัราขั้นบนัไดมีผลทาํใหผู้ไ้ดรั้บ
สมัปทานเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการผลิตเม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ีไม่มีการจดัเกบ็ค่าภาคหลวง โดยผูไ้ดรั้บ
สมัปทานจะผลิตนอ้ยลงและยดืระยะเวลาในการผลิตออกไป เพื่อทาํใหค่้าภาคหลวงท่ีตอ้งจ่ายคิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัใหน้อ้ยท่ีสุด นอกจากน้ี ในกรณีการจดัเกบ็ค่าภาคหลวงแบบขั้นบนัได ผูผ้ลิตตอ้งเลือกระหวา่งผลิต
ในปริมาณมาก เพื่อใหไ้ดร้ายไดร้วมต่อปีสูง แต่ตอ้งเสียค่าภาคหลวงในอตัราท่ีแทจ้ริงสูงข้ึน หรือผลิต
ปริมาณนอ้ยลงเพ่ือใหเ้สียค่าภาคหลวงในอตัราตํ่า ไดรั้บรายไดต่้อหน่วยสูงข้ึน แต่รายไดร้วมของโครงการ
ถูกผลกัไปในอนาคตสูงข้ึน ดงันั้น การเกบ็ค่าภาคหลวงจึงแสดงถึงความไม่เป็นกลาง (Neutral) ในการ
จดัเกบ็รายได ้

นอกจากน้ี งานศึกษาน้ียงัไดท้าํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตวัแปรและพบวา่เม่ือมีปริมาณ
สาํรองเพ่ิมข้ึน ผูผ้ลิตจะผลิตเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีนอ้ยกวา่การเพ่ิมข้ึนของอตัราการเพ่ิมของปริมาณสาํรองในทุก
กรณี ทั้งน้ีเพื่อรักษาอตัราค่าภาคหลวงใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่าในกรณีของอตัราค่าภาคหลวงแบบขั้นบนัได โดย
ระยะเวลาของโครงการจะถูกขยายออกไปอีก ส่วนผลทางรายไดน้ั้น เม่ือมีปริมาณการผลิตสูงข้ึนทาํให้
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รายไดแ้ละมูลค่ารวมของโครงการสูงข้ึน ผูผ้ลิตจะตอ้งจ่ายค่าภาคหลวงและภาษีรายไดสู้งข้ึน และรัฐจะได้
รายไดร้วมสูงสุดในกรณีท่ีจดัเกบ็ค่าภาคหลวงแบบอตัราคงท่ีท่ี 12%  

นอกจากงานวจิยัเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวกบัระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยแลว้ ยงัมีงานวิจยัเชิง
ประจกัษท่ี์ศึกษากิจการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย สมบติั  พฤฒิพงศภคั (2540) ได้
ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการนาํระบบแบ่งปันผลผลิตมาใชใ้นการจดัสรรและใหสิ้ทธิ
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และการจดัสรรผลประโยชน์ระหวา่งรัฐและเอกชนในประเทศไทย โดยได้
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระบบสมัปทานท่ีไทยใชใ้นปัจจุบนักบัระบบแบ่งปันผลผลิตของของ
ประเทศมาเลเซียและระบบการแบ่งปันผลผลิตในพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 

ผลการศึกษาพบวา่ ระบบสมัปทานและระบบแบ่งปันผลผลิตสามารถปรับปรุงและเปล่ียน
ขอ้กาํหนดต่างๆ เพื่อเพิ่มผลประโยชนใหแ้ก่รัฐ ภายใตร้ะบบสมัปทานของไทยรัฐจะไดร้ายไดจ้ากภาษี
ปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงและผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษในมูลค่าท่ีสูง ขณะท่ีรัฐบาลของมาเลเซียจะไดรั้บ
ประโยชน์จากการแบ่งปันผลประโยชน์ในอตัราท่ีสูง งานศึกษาน้ีไดใ้ชห้ลกัอาํนาจอธิปไตย (Sovereignty) 
และ กรรมสิทธ์ิของรัฐ (State Ownership) ผา่นการควบคุม (Control) และการมีส่วนร่วมของรัฐ (State 
Participation) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาเปรียบเทียบดงัแสดงในตารางท่ี 2-2 
 
ตารางที ่2-2 การเปรียบเทยีบระบบสัมปทานของประเทศไทยและระบบแบ่งปันผลผลติของประเทศ
มาเลเซีย 

ขอ้แตกต่าง ระบบสมัปทาน (ไทย) ระบบแบ่งปันผลผลิต (มาเลเซีย) 
กรรมสิทธ์ิในปิโตรเลียมท่ีผลิตได ้ เอกชน รัฐ 
การควบคุมของรัฐ นอ้ย มาก 
การมีส่วนร่วมของรัฐ ไม่มี มาก 
ลาํดบัชั้นกฏหมายท่ีบญัญติัเร่ือง พระราชบญัญติั รัฐธรรมนูญ 
สิทธิในปิโตรเลียมของรัฐ   
ฐานะของคู่สญัญา ผูรั้บสมัปทาน คู่สญัญา 
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้สญัญา แกไ้ขกฎหมาย ตกลงเจรจา 
ความยดืหยุน่ (Flexibility) นอ้ย มาก 
การถ่ายทอดเทคโนโลย ี นอ้ย มาก 
การยดืถือทฤษฎีการพฒันาแบบพึ่งพา มาก นอ้ย 
การพฒันาอุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน นอ้ย มาก 
สิทธิจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม 

เอกชน รัฐ 
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ขอ้แตกต่าง ระบบสมัปทาน (ไทย) ระบบแบ่งปันผลผลิต (มาเลเซีย) 
กรรมสิทธิในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีนาํเขา้หรือซ้ือ เอกชน รัฐ 
ความเหมาะสมในการใหสิ้ทธิในพื้นท่ีพฒันาร่วม 
(JDA) 

นอ้ย มาก 

การใหสิ้ทธิในพื้นท่ีพฒันาร่วมปัจจุบนั ไม่มี มี 
ท่ีมา: สมบติั พฤฒิพงศภคั (2540)  
  

จากตารางท่ี 2-2 จะเห็นไดว้า่ภายใตร้ะบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเซีย รัฐจะไดผ้ลประโยชน์ท่ี
ไม่ใช่ตวัเงินและภาษีมากกวา่ท่ีประเทศไทยไดรั้บภายใตร้ะบบสมัปทาน เช่น สิทธิในขอ้มูลการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมเป็นตน้ โดยระบบแบ่งปันผลประโยชน์จะใหป้ระโยชนท์ั้งรัฐและเอกชนคู่สญัญา อีกทั้งยงั
มีความยดืหยุน่ (Flexibility) เหมาะแก่การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีรวดเร็วของกิจการปิโตรเลียม โดย
หากมีปัญหากส็ามารถแกไ้ขขอ้สญัญาไดท้นัที แตกต่างกบัของสญัญาสัมปทานของไทยท่ีตอ้งมีหลกัเกณฑ์
และขอ้ปฏิบติัมากมาย รวมถึงการแกไ้ขกฏหมายกม็กักระทาํไดย้ากดว้ย 

นอกจากน้ี เสถียรภาพ นาหลวง (2542) ยงัไดศึ้กษาปัญหาทางดา้นกฎหมายในการจดัเกบ็ภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม โดยพิจารณาจากพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ.2514 และท่ีแกไ้ขในฉบบัท่ี 2 – 5 ผล
การศึกษาพบวา่การท่ีพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบญัญติัภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2522 ใชว้ิธีการคาํนวณกาํไรสุทธิบนฐานรายรับรายจ่ายจากแปลงสมัปทานรวม
ทุกแปลงทาํใหฐ้านรายจ่ายกวา้งข้ึน และกาํไรสุทธินอ้ยลง และมีการชะลอการจ่ายภาษีออกไป ทั้งน้ีควร
แกปั้ญหาโดยใชฐ้านรายรับรายจ่ายคาํนวณแยกเป็นรายแปลง (Field by field basis) ซ่ึงจะทาํใหฐ้านภาษีแคบ
ลงและเกบ็ภาษีใหไ้ดม้ากข้ึน 

การท่ีกาํหนดใหภ้าษีเงินไดปิ้โตรเลียมเป็นภาษีซอ้น ถือวา่สถานประกอบการถาวรเป็นอิสระจาก
สาํนกังานใหญ่ (Separate Entity) ส่งผลใหฐ้านรายจ่ายของบริษทักวา้งข้ึน กาํไรลดลง รัฐจึงจดัเกบ็ภาษีเงิน
ไดปิ้โตรเลียมไดล้ดลง หากจดัเกบ็ภาษีตามหลกั Unitary Method มาใช ้จะทาํใหรั้ฐจดัเกบ็ภาษีไดม้ากข้ึน 
และการท่ีกาํหนดใหภ้าษีเงินไดปิ้โตรเลียมเป็นภาษีในขอบข่ายของอนุสญัญาภาษีซอ้น ยอ่มทาํใหรั้ฐไม่
สามารถจดัเกบ็ภาษีจากดอกเบ้ีย 50% ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 
ได ้คงเกบ็ภาษีไดเ้ฉพาะภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร 

การท่ีพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม 
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2522 กาํหนดอตัราภาษีไวสู้ง เน่ืองจากไม่ทราบปริมาณท่ีแน่ชดัของปิโตรเลียมในแต่ละแหล่ง
ผลิต ซ่ึงอตัราท่ีตั้งข้ึนนั้นไม่สอดคลอ้งกบัสภาพแหล่งสะสมปิโตรเลียมของประเทศไทยซ่ึงเป็นแหล่งขนาด
เลก็และกลาง ดงันั้น จึงควรมีการปรับปรุงอตัรากาษีใหส้อดคลอ้งกบัแหล่งสะสมปิโตรเลียมของไทย เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการลงทุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
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นอกจากน้ี งานศึกษาน้ียงัพบวา่การท่ีกรมสรรพากรไม่มีหน่วยงานทาํหนา้ท่ีจดัเกบ็ภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมโดยเฉพาะ ทาํใหเ้กิดปัญหาในการบริหารการจดัเกบ็ภาษี งานศึกษาน้ีจึงมีขอ้เสนอให้
กรมสรรพากรจดัตั้งหน่วยงานทาํหนา้ท่ีจดัเกบ็ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม เพราะจะช่วยใหก้ารจดัเกบ็ภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

อารยะ ปรีชาเมตตา และคณะ (2544) ทาํการศึกษาเร่ือง การจดัสรรภาษีใหก้บัองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินในการแกปั้ญหาอุปสรรคในการดาํเนินโครงการของธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวาง
แนวทางในการแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งต่อผูผ้ลิตปิโตรเลียมและชุมชน ซ่ึงผล
การศึกษาไดเ้สนอใหน้าํค่าภาคหลวงท่ีเกบ็จากก๊าซธรรมชาติมาชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตามแนวคิด 
Second Best Solution นัน่คือ ตามหลกัการ First Best Solution ผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการพฒันาแหล่ง
พลงังานควรเป็นผูรั้บภาระผลกระทบภายนอกท่ีเกิดกบัชุมชน เช่น ผูท่ี้ใชไ้ฟฟ้าท่ีผลิตจากก๊าซธรรมชาติควร
จ่ายค่าไฟสูงสุด เป็นตน้ แต่กรณีท่ีไม่สามารถทาํตามเง่ือนไขขา้งตน้ รัฐบาลอาจนาํรายไดภ้าษีส่วนอ่ืนๆ เพื่อ
มาชดเชยผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เป็นแนวคิดแบบ Second Best Solution 

นอกจากน้ี งานศึกษาน้ียงักล่าววา่แมจ้ะมีการวางแนวทางท่ีเหมาะสมในการชดเชยความเสียหาย
และแบ่งปันผลกาํไรใหแ้ก่ชุมชนแลว้ แต่ใช่วา่แนวทางน้ีจะสามารถใชไ้ดก้บัในทุกโครงการและในทุกพื้นท่ี
ได ้ดงันั้น เม่ือมีความตอ้งการจะริเร่ิมโครงการใหม่ ควรมีการปรึกษาหารือกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง
ชาวบา้นในชุมชนดว้ย 

2.3 สรุป 

งานศึกษาในอดีตของประเทศไทยมกัจะศึกษากลไกขอ้ดีขอ้เสียของระบบการใหสิ้ทธิสาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยและเปรียบเทียบระบบดงักล่าวกบัประเทศอ่ืน ๆ งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยมีอยูอ่ยา่งจาํกดั และมกัจะประเมินเคร่ืองมือทางการคลงัแยกเป็นบาง
ประเภทเท่านั้น แต่ยงัขาดการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยอยา่งเป็นองคร์วม  

งานวิจยัน้ีมีความแตกต่างจากงานศึกษาในอดีตโดยไดป้ระเมินระบบการคลงัปิโตรเลียมของ
ประเทศไทยทั้งสองระบบอนัไดแ้ก่ระบบ Thailand I และ Thailand III และระบบการคลงัของประเทศเพ่ือน
บา้นเม่ือผูป้ระกอบการดาํเนินการผลิตแลว้อยา่งเตม็กาํลงั (Full cycle) โดยพิจารณาเคร่ืองมือทางการคลงัท่ี
หลากหลาย และคาํนวณตวัช้ีวดัต่าง ๆ เพือ่ใชใ้นการวิเคราะห์และการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลียม 
นอกจากน้ียงัไดใ้ชส้ถานการณ์จาํลองในกรณีตน้ทุนสูงและตน้ทุนตํ่าในการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกดว้ยจึงทาํให้
งานศึกษาน้ีมีความสาํคญัต่างจากงานศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีผา่นมา 
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บทที ่3 
ระบบการจดัสรรและการให้สิทธิสํารวจ พฒันาและผลติปิโตรเลยีม  

และเคร่ืองมอืทางการคลงั 
  

ในบทน้ีจะกล่าวถึงการใหสิ้ทธิสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมอนัไดแ้ก่การใหสิ้ทธิโดยระบบ
สมัปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต และระบบรับจา้งบริการท่ีมีอยูใ่นโลกปัจจุบนั และจะกล่าวถึงการจดัสรร
สิทธิในการสาํรวจ พฒันา และผลิตปิโตรเลียม รวมไปถึงเคร่ืองมือทางการคลงัในการจดัสรรประโยชน์จาก
ทรัพยากรพลงังานระหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการ ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1 การให้สิทธิสํารวจ พฒันาและผลติปิโตรเลยีม 
การใหสิ้ทธิสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากในการออกแบบระบบการคลงั

ปิโตรเลียม โดยสามารถแบ่งระบบการใหสิ้ทธิสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมออกไดเ้ป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ อนั
ไดแ้ก่ระบบสมัปทาน (Concessionary system) และ ระบบสญัญา (Contractual system) ซ่ึงภายใตร้ะบบ
สญัญา ยงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นระบบแบ่งปันผลผลิต (Production sharing contract) และระบบรับจา้ง
บริการ (Service contract) อีกดว้ยโดยแต่ละระบบมีลกัษณะและรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ระบบสัมปทาน (Concessionary system)  

การใหส้มัปทานเป็นระบบเก่าแก่ท่ีสุดท่ีรัฐบาลใชเ้พื่อใหสิ้ทธิในการสาํรวจและการผลิตแก่
ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีหน่ึงภายใตร้ะยะเวลาท่ีกาํหนดเพ่ือนาํทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศข้ึนมาใช้
ประโยชน ์

ระบบสมัปทานในอดีต มีลกัษณะท่ีสาํคญั ดงัน้ี พื้นท่ีซ่ึงใหส้มัปทานแก่เอกชนมกัเป็นพื้นท่ีขนาด
ใหญ่ และมีระยะเวลาการใหส้มัปทานยาวนานประมาณ 60-75 ปี เม่ือเทียบกบัระบบสมัปทานในระยะหลงัๆ 
นอกจากน้ี ในอดีตระบบสมัปทานจะมีเคร่ืองมือในการเรียกเกบ็ผลประโยชน์ของรัฐในรูปแบบท่ีค่อนขา้ง
จาํกดั ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของค่าภาคหลวง (Royalties) ในอตัราคงท่ี (Flat rate) มากกวา่จะคิดเป็นอตัราส่วน
ตามมูลค่านํ้ามนัท่ีผลิตไดห้รือผลประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บ และในรูปของภาษีเงินไดจ้ากผลการ
ดาํเนินงาน 

ในระบบสมัปทานเช่นน้ี รัฐหรือผูใ้หส้มัปทานมีอาํนาจควบคุมรูปแบบการดาํเนินการทั้งหมดตั้งแต่
การสาํรวจ การตดัสินใจใหพ้ื้นท่ีสมัปทานใหม่ การกาํหนดระดบัของผลผลิตและการกาํหนดราคาก่อนการ
ขดุเจาะ แต่การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของประเทศเจา้ของปิโตรเลียมมกัจะถูกจาํกดัเม่ือมีการขดุ
เจาะและผลิตปิโตรเลียมแลว้โดยระยะเร่ิมแรกบริษทัท่ีดาํเนินกิจการมกัเป็นบริษทัต่างชาติและไดรั้บสิทธิใน
การควบคุมการผลิตปิโตรเลียมอยา่งสมบูรณ์ รัฐจะไดผ้ลตอบแทนในรูปของค่าภาคหลวงและภาษีเท่านั้น 
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ภายใตร้ะบบสมัปทานสมยัใหม่ (Modern Concessionary System) ไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบโดย
มกัจะพบวา่พื้นท่ีการใหส้มัปทานจะถูกจาํกดัใหมี้ขนาดเลก็ลง และมีระยะเวลาในใหส้มัปทานสั้นลงจากเดิม 
แต่กส็ามารถขยายเวลาสมัปทานไดห้ากการผลิตปิโตรเลียมยงัคงใหป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยอ์ยู ่แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มสมัปทานอาจจะส้ินสุดลงโดยเร็วหากการสาํรวจและขดุเจาะปิโตรเลียมไม่มีความคุม้ค่าในเชิง
พาณิชย ์รัฐซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียมมีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินกิจการมากยิง่ข้ึน ในระบบ
สมัปทานสมยัใหม่ ผูไ้ดรั้บสมัปทานจะตอ้งนาํเสนอโปรแกรมการทาํงาน (Work program) และขอ้ผกูมดั
ทางการเงิน (Monetary Commitment) ตามตารางเวลาท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ และมีการกาํหนดแผนงานในการ
คืนพื้นท่ี (Relinquishment scheme) อีกดว้ย 

ในดา้นของการจดัสรรผลประโยชน์ รัฐบาลในฐานะของเจา้ของทรัพยากรจะไดรั้บผลประโยชน์ใน
รูปตวัเงินจากค่าภาคหลวง (Royalties) ท่ีคาํนวณตามสดัส่วนของมูลค่าผลผลิต โดยอตัราค่าภาคหลวงน้ี
อาจจะอยูใ่นรูปของค่าคงท่ีหรือขั้นบนัไดซ่ึงอตัราค่าภาคหลวงจะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณผลผลิต และมี
การจดัเกบ็ภาษีเงินไดสุ้ทธิ นอกจากน้ีในบางคร้ังรัฐบาลยงัสามารถเรียกเกบ็โบนสั เม่ือลงนามในสญัญาเม่ือ
พบแหล่งปิโตรเลียมหรือเม่ือผลิตไดใ้นปริมาณท่ีกาํหนด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีรัฐกาํหนดร่วมกบั
ผูป้ระกอบการ นอกจากน้ี รัฐยงัมีอาํนาจในการตรวจสอบและควบคุมการตดัสินใจของบริษทัในบางกรณา
อาทิเช่น แผนงานการสาํรวจขั้นตํ่า รวมไปถึงการอนุมติัแผนพฒันาพื้นท่ีและกาํหนดราคาปิโตรเลียม 

ประเทศท่ีใชร้ะบบสมัปทานในปัจจุบนัไดแ้ก่ประเทศสหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก 
นอร์เวย ์สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ไนจีเรีย องัโกลา และไทย (Sirinuch and Jittima, 2011) 

1.2 ระบบแบ่งปันผลผลติ (Production sharing contract) 

ภายใตร้ะบบสญัญา (Contractual system) ผูป้ระกอบการจะทาํสญัญาโดยตรงกบัรัฐโดยท่ีเง่ือนไข
ในแต่ละสญัญา เง่ือนไขในสญัญาแต่ละฉบบัไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเง่ือนไขเดียวกนั รัฐสามารถออกแบบและ
กาํหนดเง่ือนไขและสญัญาสาํหรับผูป้ระกอบการแต่ละราย ในขณะท่ีระบบสมัปทานใหสิ้ทธิความเป็น
เจา้ของปิโตรเลียมแก่ผูป้ระกอบการ ความเป็นเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียมยงัเป็นของรัฐอยูภ่ายใตร้ะบบ
สญัญา 

ระบบสญัญาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นระบบแบ่งปันผลผลิต และระบบรับจา้งบริการโดยในส่วนน้ี
จะกล่าวถึง “ระบบแบ่งปันผลผลิต” และในส่วนต่อไปจะกล่าวถึง “ระบบรับจา้งบริการ”  

ระบบแบ่งปันผลผลิตเป็นระบบใหสิ้ทธิสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมท่ีรัฐอยูใ่นฐานะของผูจ้า้งและมี
กรรมสิทธ์ิในปิโตรเลียมท่ีผลิตได ้และผูป้ระกอบการอยูใ่นฐานะผูรั้บจา้งซ่ึงเป็นผูรั้บภาระตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน
จากการสาํรวจขดุเจาะและผลิต รวมทั้งยงัรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการสาํรวจและผลิตอีกดว้ย โดยรัฐและ
ผูป้ระกอบการจะตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการแบ่งมูลค่าผลผลิตออกเป็น 3 ส่วน (ในสดัส่วนท่ีไม่
เท่ากนั) อนัไดแ้ก่ ส่วนแรก คือค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (Royalties) ซ่ึงคาํนวณเป็นสดัส่วนกบัผลผลิตท่ีรัฐ
เป็นผูก้าํหนด ส่วนท่ีสองคือ “ค่าใชคื้นตน้ทุน” หรือ “การหกัค่าตน้ทุน” (Cost recovery) ซ่ึงถูกกาํหนดโดย
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ผูป้ระกอบการร่วมสญัญาเพ่ือเป็นการใชคื้นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสาํรวจและผลิต โดยจะถูกระบุไวใ้น
สญัญาอยา่งละเอียด และส่วนท่ีสามเป็นส่วนของกาํไรเรียกวา่ ก๊าซส่วนกาํไร (Gas profit) หรือนํ้ามนัส่วน
กาํไร (Oil profit) ซ่ึงส่วนของกาํไรท่ีกาํหนดล่วงหนา้น้ีจะแบ่งออกเป็นสดัส่วนท่ีจดัสรรแบ่งปัน
ผลประโยชน์กนัระหวา่งผูป้ระกอบการคู่สญัญากบัรัฐบาล (หรือบริษทักิจการปิโตรเลียมของรัฐบาล) ซ่ึง
ส่วนน้ีเองท่ีเป็นท่ีมาของช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “ระบบการจดัสรรผลประโยชน์ระหวา่งรัฐและเอกชน” 

นอกจากน้ีแลว้ บริษทัเอกชนยงัตอ้งจ่ายผลประโยชน์แก่รัฐในรูปของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอีกดว้ย 
และอุปกรณ์เคร่ืองมือการสาํรวจและผลิตต่าง ๆ อาจจะตกเป็นของรัฐเม่ือการสาํรวจส้ินสุดลง อยา่งไรกต็าม 
สญัญาแบ่งปันผลผลิตในแต่ละประเทศอาจจะมีความแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
ประเทศดว้ย ในปัจจุบนัประเทศท่ีใชร้ะบบแบ่งปันผลผลิตไดแ้ก่ ประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย จีน มาเลเซีย 
อิรัก เปรู ไนจีเรีย องัโกลา อุซเบกิสถาน คาซคัสถาน และรัสเซีย 

1.2.1 ลกัษณะของสัญญาแบ่งปันผลผลติ 
สญัญาแบ่งปันผลผลิตมีรูปแบบท่ีต่างกนัไปตามความเหมาะสมและวตัถุประสงคเ์ฉพาะของ

แต่ละประเทศ แต่โดยหลกัการพื้นฐานแลว้ผูป้ระกอบการในฐานะคู่สญัญาจะเป็นผูรั้บตน้ทุนในการ
ดาํเนินงาน รับภาระความเส่ียงในการสาํรวจและผลิต โดยผูป้ระกอบการ (ซ่ึงหมายถึง รัฐวิสาหกิจ บริษทั
นํ้ามนัแห่งชาติ บริษทันํ้ามนัขา้มชาติ หรือบริษทัเอกชน) จะไดรั้บส่วนแบ่งในอตัราส่วนท่ีกาํหนดไว้
ล่วงหนา้จากผลผลิตปิโตรเลียมท่ีผลิตได ้หลกัการและลกัษณะของสญัญาท่ีสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี 

หลกัการพื้นฐานของสญัญาแบ่งปันผลผลิต ประกอบดว้ย 
1. บริษทันํ้ามนัแห่งชาติ (National Oil Company) (ในฐานะตวัแทนของรัฐ) เป็นผูมี้สิทธิเพียง

รายเดียวในการสาํรวจและใหสิ้ทธิเก่ียวกบัปิโตรเลียมในประเทศ 
2. บริษทันํ้ามนัแห่งชาติเป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารจดัการดาํเนินการปิโตรเลียมและใน

การบงัคบับริษทันํ้ามนัเอกชนในฐานะคู่สญัญา 
3. กรรมสิทธ์ิในปิโตรเลียมเป็นของรัฐหรือบริษทันํ้าในแห่งชาติและจะโอนไปใหคู่้สญัญา

เฉพาะในส่วนท่ีรัฐแบ่งใหต้ามสญัญา 
4. บริษทันํ้ามนัเอกชนเป็นผูรั้บภาระความเส่ียงทางเงินทุน และเทคนิคการสาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม โดยกาํหนดใหเ้อกชนสามารถหกัตน้ทุนในส่วนน้ีไดใ้นกรณีท่ีพบปิโตรเลียม เรียกวา่ ค่าใชคื้น
ตน้ทุน (Cost recovery) ซ่ึงรัฐบาลจะกาํหนดใหก้ารหกันํ้ามนัส่วนตน้ทุนน้ีไดไ้ม่เกินเง่ือนไขท่ีตกลงใน
สญัญา เช่น หกัไดสู้งสุด 40% ของผลผลิตต่อปี เป็นตน้ 

5. ผลผลิตส่วนท่ีเหลือหลงัจากหกันํ้ามนัส่วนตน้ทุน เรียกวา่นํ้ ามนัหรือก๊าซส่วนกาํไร 
(Oil/Gas profit) จะเป็นส่วนท่ีรัฐบาลและบริษทันํ้ามนัเอกชนตกลงแบ่งปันผลประโยชน์กนั เช่น 65 ต่อ 35 
หมายถึง ในส่วนของนํ้ามนัหรือก๊าซส่วนกาํไรน้ี จะแบ่งเป็นส่วนท่ีรัฐไดป้ระโยชน์ 65 ส่วน ท่ีเหลือ
บริษทัเอกชนไดป้ระโยชน์ 35 ส่วน 



21 
 

6. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษทันํ้ามนัเอกชนจะโอนไปเป็นของรัฐ
หรือบริษทันํ้ามนัแห่งชาติทนัทีเม่ือซ้ือหรือนาํเขา้มาในประเทศและสามารถหกัค่าใชจ่้ายตามค่าใชคื้นตน้ทุน 
(Cost recovery) 

รายละเอียดของสญัญาแบ่งปันผลผลิต 
1. คู่สญัญาและการอนุมติัหรือใหส้ตัยาบนั 
บริษทันํ้ามนัแห่งชาติจะมีฐานะเป็นผูดู้แลกิจการปิโตรเลียมภายในประเทศท่ีเก่ียวกบัการ

สาํรวจและการผลิตแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษทันํ้ามนัแห่งชาติจะเป็นผูท้าํสญัญาจา้งบริษทันํ้ามนัเอกชนต่างๆ 
ซ่ึงอาจจะเป็นบริษทัเอกชนในประเทศหรือบริษทัขา้มชาติ เพื่อดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม โดย
หากสญัญามีลกัษณะพิเศษ บริษทันํ้ามนัแห่งชาติจะตอ้งขออนุมติัจากรัฐบาล หรือในบางกรณีรัฐบาลโดย
รัฐมนตรีท่ีมีอาํนาจรับผดิชอบอาจจะเป็นคู่สญัญาร่วมกบัรัฐวิสาหกิจของรัฐและตอ้งผา่นกฎหมายเพ่ืออนุมติั
และใหส้ตัยาบนัสญัญาในกรณีต่างๆ  

2. รายละเอียดของพ้ืนท่ีตามสญัญา 
รัฐวิสาหกิจหรือบริษทันํ้ามนัแห่งชาติ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการแบ่งพื้นท่ีหรือแปลงท่ีอา้งอิงกบั

ระบบตารางภูมิศาสตร์ (Geographical grid system) โดยในสญัญาฉบบัหน่ึงอาจจะมีหน่ึงแปลงหรือมากกวา่
กไ็ด ้

3. ระยะเวลาในสญัญา 
ในสญัญามีการกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติัตามสญัญาท่ีแน่นอนไว ้เช่น 30 ปี โดยการสาํรวจ

และผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดจะตอ้งกระทาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้และอาจจะมีขอ้กาํหนดดว้ยวา่พื้นท่ี
พฒันาแต่ละแปลงจะตอ้งมีการสาํรวจและผลิตใหเ้สร็จภายในระยะท่ีกาํหนดไว ้เช่น 15 ปี โดยระยะเวลา
สาํรวจและระยะเวลาการผลิตโดยทัว่ไปจะต่างกนั ระยะเวลาสาํรวจมกัจะแบ่งเป็นช่วงยอ่ยๆ เช่น 2-3 ปี และ
สญัญาจะส้ินสุดลงหากภายในระยะการสาํรวจไม่พบปิโตรเลียมท่ีมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงกรณีเช่นน้ี
เอกชนจะเป็นผูรั้บภาระเงินทุนท่ีสูญเสียไป 

4. หนา้ท่ีในการสาํรวจ การตีค่างาน และการประกาศศกัยภาพทางพาณิชยข์องปิโตรเลียมท่ี
คน้พบ 

ตามสญัญาท่ีมีเง่ือนไขระยะเวลาการสาํรวจเป็นช่วงเวลายอ่ย บริษทัท่ีเป็นคู่สญัญาจะตอ้งมี
แผนการสาํรวจขั้นตํ่าและ/หรือการใชจ้าํนวนเงินขั้นตํ่าในแผนงานนั้น และหลงัจากคน้พบปิโตรเลียม บริษทั
มีหนา้ท่ีทาํแผนการตีค่างานเพื่อประเมินวา่ปิโตรเลียมท่ีคน้พบมีศกัยภาพเชิงพาณิชยห์รือไม่ จากนั้นบริษทั
นํ้ามนัแห่งชาติจะเป็นผูป้ระกาศและเห็นชอบวา่นํ้ามนัในปริมาณท่ีพบนั้นมีศกัยภาพเชิงพาณิชยท่ี์จะพฒันา
และผลิตตามสญัญาท่ีตกลงไว ้

5. การบริหารจดัการและฐานะของผูด้าํเนินการ 
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ระหวา่งการสาํรวจ บริษทัคู่สญัญาจะเป็นผูด้าํเนินการและมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการ
ดาํเนินการใหกิ้จการบรรลุแผนการระยะเวลาขั้นตํ่าท่ีระบุไวต้ามแผนการสาํรวจ และเม่ือปิโตรเลียมท่ีคน้พบ
อยูใ่นเกณฑต์ามมีศกัยภาพเชิงพาณิชยแ์ลว้ อาจจะมีการจดัตั้งบริษทัร่วมดาํเนินการ (Joint operating 
company) ท่ีมีบริษทันํ้ามนัแห่งชาติและบริษทัเอกชนถือหุน้ร่วมกนัเพือ่รับผดิชอบพฒันาและผลิต รวมทั้ง
สาํรวจปิโตรเลียมในขั้นต่อไป หรือในบางสญัญา บริษทัเอกชนอาจจะพน้หนา้ท่ีการดาํเนินการในระหวา่ง
อายสุญัญาไดห้รืออาจพน้หนา้ท่ีเม่ือรัฐวิสาหกิจถือเอาขอ้สญัญาในการเขา้ดาํเนินการในปิโตรเลียมส่วนใด
หรือพื้นท่ีใดโดยเฉพาะ 

6. การดูแลตรวจตราการดาํเนินการ 
บริษทันํ้ามนัแห่งชาติ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีรับผดิชอบจะเป็นผูดู้แลการดาํเนินการสาํรวจและ

ผลิต โดยอาจจะอยูใ่นรูปท่ีประชุมร่วมบริหาร (Joint management committee) ตามท่ีระบุในสญัญา โดยมี
หนา้ท่ีตรวจและอนุมติัแผนงานประจาํปี งบประมาณตามส่วนและรายละเอียดแผนการพฒันาท่ีเสนอโดย
บริษทัเอกชนผูด้าํเนินการ ทั้งน้ีเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนงานและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจาก
แผนงาน 

7. การดาํเนินการร่วมกนัระหวา่งเอกชนคู่สญัญากบัวิสาหกิจของรัฐ 
การดาํเนินการร่วมกนัระหวา่งเอกชนคู่สญัญากบัวิสาหกิจของรัฐจะเป็นไปตามรูปแบบ

สญัญาท่ีกาํหนดข้ึน โดยอาจจะอยูใ่นรูปของบริษทัท่ีร่วมดาํเนินการระหวา่งเอกชนคู่สญัญากบัรัฐวิสาหกิจ
เพื่อร่วมกนักาํหนดแผนงาน นโยบาย และหลกัเกณฑต่์างๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินการสาํรวจและผลิตเป็นไปตาม
สญัญา 

8. เงินลงทุน 
โดยส่วนมาก สญัญาแบ่งปันผลผลิตจะกาํหนดใหบ้ริษทัเอกชนเป็นผูรั้บผดิชอบเงินลงทุนใน

การดาํเนินการทั้งหมด โดยอาจจะมาจากแหล่งเงินทุนภายนอก หรือภายในประเทศของบริษทัเอกชน แต่ใน
บางสญัญาอาจจะระบุใหบ้ริษทันํ้ามนัแห่งชาติเขา้ไปเป็นหุน้ส่วนของเอกชนคู่สญัญาโดยร่วมแบ่งส่วนเงิน
ลงทุนในระยะเวลาการพฒันาตามสญัญาหรือแบ่งส่วนเงินลงทุนในระยะการพฒันาเฉพาะในพ้ืนท่ีใดพื้นท่ี
หน่ึง แต่ยงัคงใหบ้ริษทัเอกชนคู่สญัญาเป็นผูรั้บภาระเงินลงทุนในการสาํรวจ และหากเป็นกรณีท่ีไม่พบ
ปิโตรเลียมในปริมาณท่ีคุม้ค่าเชิงพาณิชยจ์ะใหบ้ริษทัเอกชนเป็นผูรั้บภาระเงินลงทุนในส่วนน้ีฝ่ายเดียว 

9. การฝึกอบรมพนกังาน การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการใชท้รัพยากรบุคคลภายในประเทศและ
ผูแ้ทนจาํหน่าย 

ในสญัญาโดยเฉาะในประเทศกาํลงัพฒันา อาจจะมีเง่ือนไขท่ีบริษทัเอกชนคู่สญัญาจะตอ้ง
ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลย ีรวมทั้งใชสิ้นคา้ท่ีผลิตในประเทศ ใชบ้ริการของผูแ้ทนจาํหน่าย
ภายในประเทศ และจา้งแรงงานทอ้งถ่ินในประเทศเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียม  
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10. การแบ่งผลผลิต 
ผลผลิตปิโตรเลียมท่ีได ้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึง คือค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 

(Royalties) ซ่ึงคาํนวณเป็นสดัส่วนกบัมูลค่าผลผลิตในอตัราท่ีรัฐเป็นผูก้าํหนด ส่วนท่ีสองคือ “ค่าใชคื้น
ตน้ทุน” หรือ “การหกัค่าตน้ทุน” (Cost recovery) เพื่อเป็นการใชคื้นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสาํรวจและผลิต 
ปิโตรเลียม อตัราค่าใชคื้นตน้ทุนน้ีจะถูกระบุไวโ้ดยละเอียดในสญัญา และส่วนท่ีสาม คือส่วนของกาํไร
เรียกวา่ ปิโตรเลียมส่วนกาํไร  (Petroleum profit) ซ่ึงอาจจะเรียกวา่ ก๊าซส่วนกาํไร (Gas profit) หรือนํ้ามนั
ส่วนกาํไร (Oil profit) ซ่ึงส่วนของกาํไรน้ีจะแบ่งออกเป็นสดัส่วนท่ีจดัสรรแบ่งปันผลประโยชน์กนัระหวา่ง
ผูป้ระกอบการและรัฐบาลหรือบริษทันํ้ามนัแห่งชาติ 

ในส่วนของค่าภาคหลวงปิโตรเลียม มกัจะกาํหนดอยูร่ะหวา่ง 10% ถึง 15% ของปิโตรเลียมท่ี
ผลิตได ้และหากผลิตปิโตรเลียมไดม้ากกจ็ะมีการเสียค่าภาคหลวงในอตัราท่ีสูงข้ึนดว้ยตาม “อตัรา
ขั้นบนัได” (Sliding scale rate) 

สาํหรับการหกัค่าตน้ทุน มกัจะข้ึนอยูก่บัสดัส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา ซ่ึงโดยมาก
ประกอบดว้ย ตน้ทุนการสาํรวจ เงินทุนการพฒันาและตน้ทุนการดาํเนินงาน ซ่ึงสญัญาจะระบุชดัเจนเก่ียวกบั
การชาํระเงินทุน การหกัค่าเส่ือมราคา และจะมีการจาํแนกอยา่งชดัเจนวา่ตน้ทุนลกัษณะใดท่ีสามารถหกัค่า
ตน้ทุนได ้และลกัษณะใดท่ีไม่สามารถหกัได ้เช่น ตน้ทุนในส่วนท่ีไม่ใช่งานในหนา้ท่ีจะไม่สามารถหกัได ้
เป็นตน้ รวมทั้งการกาํหนดตน้ทุนสูงสุดท่ีสามารถหกัได ้และหากค่าภาคหลวงท่ีรัฐเกบ็มีอตัราส่วนสูงข้ึน
ปิโตรเลียมส่วนค่าใชคื้นตน้ทุนกจ็ะลดลงดว้ย 

นอกจากน้ี รัฐอาจจะระบุในสญัญาเพ่ือส่งเสริมหรือช่วยเหลือเอกชนคู่สญัญา โดยรัฐอาจจะ
ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งได ้ เช่น การกาํหนดจากสดัส่วนของตน้ทุนเงินทุนพฒันา (Capital 
development costs) ท่ีเกิดข้ึน 

ในการใชคื้นตน้ทุนนั้น ส่ิงท่ีสาํคญัคือการตีค่าหรือคาํนวณหามูลค่าผลผลิตปิโตรเลียม หากมี
การตีราคาปิโตรเลียมสูงกวา่ราคาตลาด การหกัใชคื้นตน้ทุนจะยงัไม่ครบถว้นและจะเป็นขอ้เสียเปรียบของ
ผูป้ระกอบการ 

ส่วนสุดทา้ย คือ การแบ่งปิโตรเลียมส่วนกาํไรระหวา่งบริษทันํ้ามนัแห่งชาติกบับริษทัเอกชน
คู่สญัญา ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วนจากผลผลิตปิโตรเลียมท่ีเหลือจากส่วนแรกและส่วนท่ีสอง ดงันั้น หากผลผลิต
ปิโตรเลียมเพิม่สูงข้ึน รัฐบาลกจ็ะไดรั้บส่วนแบ่งปิโตรเลียมส่วนกาํไรเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

11. ขอ้กาํหนดการจดัการผลผลิต 
โดยปกติแลว้ผูป้ระกอบการคู่สญัญาควรจะสามารถส่งออกผลผลิตปิโตรเลียมในส่วนแบ่ง

ของตนซ่ึงประกอบดว้ยนํ้ามนัส่วนตน้ทุนและนํ้ามนัส่วนกาํไรได ้แต่ในบางคร้ังอาจจะการระบุในสญัญาให้
มีเง่ือนไขใหบ้ริษทัเอกชนตอ้งส่งขายใหต้ลาดภายในประเทศ ซ่ึงกรณีเช่นน้ีบริษทัเอกชนจะไม่สูญเสีย
ประโยชนห์ากสามารถขายไดใ้นราคาตลาดโลก 
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12. การชาํระภาษีเงินได ้
นอกจากผลประโยชน์ท่ีรัฐจะไดรั้บในรูปส่วนแบ่งผลผลิตปิโตรเลียมตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้

แลว้ ในบางสญัญายงักาํหนดใหผู้ป้ระกอบการคู่สญัญาตอ้งจ่ายเงินภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณจากฐานของรายได้
หรือผลกาํไร หรือเรียกวา่ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล หรือภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม ในบางกรณีหากผูป้ระกอบการ
คู่สญัญามีกาํไรสูงมากเป็นพเิศษกอ็าจจะมีเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาใหต้อ้งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราท่ีสูงข้ึนอีก
ดว้ย  

13. ความแน่นอนของรายไดแ้ละเง่ือนไขทางการเงิน 
การชาํระภาษีเงินได ้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และการแบ่งปิโตรเลียมส่วนกาํไรซ่ึงเป็น

ผลประโยชน์ท่ีรัฐไดรั้บสามารถกาํหนดไวเ้ป็นเง่ือนไขลงในสญัญาท่ีรัฐทาํกบัผูป้ระกอบการอยา่งชดัเจน 
เพื่อเป็นหลกัประกนัและสร้างความแน่นอนวา่รัฐจะมีรายไดค้งเดิมหรือไม่นอ้ยลงกวา่เดิมในช่วงเวลาของ
สญัญา 

การสร้างความแน่นอนจากผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากกิจการปิโตรเลียมในส่วนของรัฐบาล
สามารถกระทาํไดโ้ดยการตรึงอตัราภาษีเงินได ้หรือการปรับปรุงวิธีการชาํระตามสญัญา เช่น การแบ่ง
ปิโตรเลียมส่วนกาํไรเพื่อชดเชยกบัผลลบส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อกาํไรท่ีจะเปล่ียนแปลงรายไดใ้นการคาํนวณ
ภาษีเงินได ้

14. ดา้นการเงิน 
ผูป้ระกอบการคู่สญัญาอาจจะไดรั้บสิทธิพิเศษในเร่ืองการแลกเปล่ียนเงินตราและดา้นบญัชี

ตามความเหมาะสม ซ่ึงมกัจะมีการกาํหนดเง่ือนไขในกรณีท่ีประเทศเจา้ของปิโตรเลียมเป็นประเทศกาํลงั
พฒันาซ่ึงอาจจะมีปัญหาเร่ืองการเคล่ือนยา้ยเงินทุนและปัญหาเงินเฟ้อ 

15. การระงบัขอ้พิพาท 
สญัญาแบ่งปันผลผลิตจะมีขอ้กาํหนดในเร่ืองขอ้ผกูพนัของคู่สญัญาและการช้ีขาดของ

อนุญาโตตุลาการคา้ระหวา่งประเทศเพ่ือระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวา่งรัฐวิสาหกิจกบับริษทัเอกชน
คู่สญัญาต่างชาติในเร่ืองการแปลความหมายของสญัญาหรือการดาํเนินการตามสญัญา 

1.2.2 ระบบแบ่งปันผลผลติกบัการรักษาผลประโยชน์ของคู่สัญญา 

ระบบแบ่งปันผลผลิตมีแนวคิดพื้นฐานวา่ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นกรรมสิทธ์ิของประเทศท่ีรัฐ
จะตอ้งเป็นผูดู้แลและใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าแทนประชาชน ดงันั้นภายใตร้ะบบน้ีการรักษาผลประโยชน์
ใหแ้ก่รัฐ รวมไปถึงผูป้ระกอบการคู่สญัญาจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั สาํหรับการรักษาผลประโยชน์ใหแ้ก่รัฐสามารถ
กระทาํไดโ้ดยกาํหนดเง่ือนไขในสญัญาใหย้ดืหยุน่และสามารถเจรจากบัคู่สญัญาเพ่ือใหรั้ฐสามารถควบคุม 
(Control) และเขา้ไปมีส่วนร่วม (State participation) ในการดาํเนินการสาํรวจและผลิตได ้และเน่ืองจาก 
ระบบน้ีดาํเนินการในรูปของสญัญา ดงันั้น จึงเปิดโอกาสใหมี้การเจรจากนัไดร้ะหวา่งคู่สญัญา ทาํใหมี้ความ
ยดืหยุน่แก่รัฐในการท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเหมาะสม ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
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ไดร้วดเร็วมากกวา่ระบบสมัปทาน อีกทั้งหากตอ้งการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดต่าง ๆ กไ็ม่
จาํเป็นตอ้งแกไ้ขกฎหมายโดยผา่นความเห็นชอบจากรัฐสภา จึงมีความสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนไดท้นัต่อการ
พฒันาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และการแกไ้ขเง่ือนไขต่าง ๆ ดงักล่าวยงัจะสามารถช่วยรักษา
ผลประโยชน์แก่รัฐไดต่้อไปในอนาคต 

สาํหรับการรักษาผลประโยชน์ของผูป้ระกอบการคู่สญัญา ผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดเป้าหมาย
ประโยชน์ในอนาคตจากการดาํเนินธุรกิจได ้และจากลกัษณะท่ีมีความยดืหยุน่ของระบบน้ี จึงทาํใหเ้กิดความ
ยดืหยุน่ในการจดัสรรผลประโยชน์โดยเอกชนยงัไดรั้บโอกาสและสามารถเจรจาต่อรองกบัรัฐไดม้ากกวา่
การจดัสรรประโยชนภ์ายใตร้ะบบสมัปทาน 

1.3 ระบบรับจ้างบริการ (Service contract) 
ระบบรับจา้งบริการเป็นระบบสญัญาประเภทหน่ึงท่ีใหผู้ป้ระกอบการดาํเนินการสาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียมในฐานะของ “ผูรั้บจา้ง” ของรัฐท่ีตอ้งทาํตามหลกัเกณฑแ์ละคาํสัง่ของรัฐ และผูป้ระกอบการไม่มี
กรรมสิทธ์ิในปิโตรเลียมท่ีขดุเจาะข้ึนมาได ้เม่ือผูป้ระกอบการเอกชนพบปิโตรเลียมแลว้ รัฐ (หรือบริษทั
นํ้ามนัแห่งชาติในฐานะตวัแทนของรัฐ) จะเป็นผูจ่้ายค่าจา้งดาํเนินการใหแ้ก่ผูป้ระกอบการนั้น ๆ แต่ในทาง
ตรงขา้มหากไม่พบปิโตรเลียมในระยะเวลาท่ีกาํหนด และเม่ือสญัญาจะส้ินสุดลง อุปกรณ์เคร่ืองมือในการ
สาํรวจและการผลิตต่างๆ จะตกเป็นของรัฐเม่ือการสาํรวจส้ินสุดลง 

ดงันั้น ภายใตร้ะบบน้ีรัฐหรือบริษทันํ้ามนัแห่งชาติในฐานะตวัแทนของรัฐจะเป็นผูมี้อาํนาจในการ
ดูแลพื้นท่ีสญัญาเพียงผูเ้ดียว ปิโตรเลียมเม่ือถูกนาํข้ึนมาจากปากหลุมจะเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐ ขณะท่ี
ผูป้ระกอบการเอกชนจะเป็นเพียงผูรั้บจา้งเท่านั้น สาเหตุท่ีรัฐใชร้ะบบรับจา้งบริการกม็าจากความตอ้งการ
และความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยแีละการจดัการและทรัพยากรเงินทุนของ
ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะบริษทัต่างชาติ 

ระบบรับจา้งบริการ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ “ระบบรับจา้งบริการแบบรับภาระความเส่ียง” (Risk 
bearing service contract) และ “ระบบจา้งบริการแบบไม่รับภาระความเส่ียง” (No-risk bearing service 
contract)  

สาํหรับ ระบบรับจา้งบริการแบบรับภาระความเส่ียง ในสญัญาจะระบุใหผู้ป้ระกอบการเอกชน
รับภาระความเส่ียงทางการเงินทั้งหมด เช่น การลงทุนสาํรวจเช่นเดียวกบัระบบแบ่งปันผลผลิต แต่ภายใต้
ระบบน้ีปิโตรเลียมจะตกเป็นของรัฐทั้งหมด และรัฐจะจ่ายผลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบการเอกชนในฐานะผู ้
รับจา้งในรูปของการชาํระเงินคืน (Reimbursement) และค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (Service fee) เช่น 
เป็นอตัรา 1 เหรียญสหรัฐต่อปริมาณปิโตรเลียมท่ีส่งมอบใหรั้ฐ นอกจากน้ี สญัญายงัอาจจะระบุให้
ผูป้ระกอบการเอกชนมีสิทธิซ้ือปิโตรเลียมท่ีผลิตไดจ้ากรัฐในมูลค่าตลาดดว้ย ประเทศท่ีใชร้ะบบน้ีมกัมี
รายไดห้ลกัจากการเป็นเจา้ของปิโตรเลียมท่ีขดุเจาะได ้ดงันั้น จึงมีแนวโนม้จะเกบ็รายไดจ้ากผูป้ระกอบการ
เอกชนในรูปของค่าภาคหลวงและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราท่ีไม่สูงนกั ระบบน้ีมกัจะใชใ้นกลุ่มประเทศ
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ละตินอเมริกาเช่น เมก็ซิโก บราซิล เอกวาดอร์ อาร์เจนติน่า และกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางเช่นอิรัก และ
อิหร่าน 

ส่วน ระบบจา้งบริการแบบไม่รับภาระความเส่ียง อนัไดแ้ก่ ระบบจา้งบริการแบบไม่รับภาระความ
เส่ียง ภายใตร้ะบบน้ีรัฐจะเป็นผูจ่้ายค่าธรรมเนียมในอตัราคงท่ีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเอกชน โดยท่ี
บริษทัเอกชนไม่ตอ้งรับภาระความเส่ียงในดา้นต่างๆ หากการสาํรวจไม่ประสบความสาํเร็จ นอกจากการ
ใหบ้ริการตามสญัญา ระบบน้ีจะนาํมาใชใ้นบางขั้นตอนของการผลิตเม่ือสาํรวจพบปิโตรเลียมแลว้และไม่มี
ความเส่ียงดา้นการสาํรวจ อยา่งไรกต็ามสญัญาในลกัษณะน้ีไม่เป็นท่ีนิยมและไม่ไดถู้กใชอ้ยา่งแพร่หลาย
มากนกั (Sirinuch and Jittima, 2011)  

2 การจัดสรรสิทธิในการสํารวจ พฒันา และผลติปิโตรเลยีม 
ระบบการจดัสรรสิทธิในการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียม (Allocation of Petroleum 

Exploration and Production Rights) ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัแต่มีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัคือเพื่อ
คดัเลือกผูป้ระกอบการท่ีเหมาะสมมาดาํเนินการสาํรวจ พฒันา และผลิตทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศ ใน
ปัจจุบนั ระบบการจดัสรรสิทธิฯ ท่ีใชอ้ยูป่ระกอบดว้ย Open-Door system, Licensing และ Biddable หรือ 
Negotiable Parameters (Tordo, 2010) โดยแต่ละวิธีมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัไปโดยเฉพาะในเร่ืองความ
โปร่งใสและประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ในการจดัสรรสิทธิฯ แต่ละประเทศสามารถใชร้ะบบและกลไก
ในการจดัสรรท่ีหลากหลาย บางประเทศใชก้ลไกท่ีเขม้งวด บางประเทศกาํหนดหลกัเกณฑไ์วอ้ยา่งชดัเจน
และคงท่ีภายใตก้ฎหมาย และในบางประเทศการจดัสรรสิทธิฯ เป็นส่ิงท่ีสามารถต่อรองได ้ดงัมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

2.1 Open-Door system 
Open-Door system (หรือเป็นท่ีรู้จกัในช่ือวา่ กระบวนการเจรจาต่อรอง (negotiated procedures)) 

เป็นระบบท่ีรัฐบาลใหใ้บอนุญาต (หรือสมัปทาน) ประกอบกิจการสาํรวจ พฒันา และผลิตปิโตรเลียมโดย
ผา่นการเจรจา (negotiations) ระหวา่งรัฐบาลและผูป้ระกอบการท่ีมีความสนใจโดยรัฐอาจะเชิญนกัลงทุนท่ีมี
ความสนใจใหย้ืน่ขอ้เสนอหรือไม่กไ็ด ้นกัลงทุนท่ีสนใจจะไดรั้บอนุญาตใหส่้งเอกสารแสดงความสนใจทั้ง
ในลกัษณะท่ีผา่นการประกาศเชิญชวนและไม่ไดผ้า่นการประกาศเชิญชวนในพื้นท่ีท่ีตอ้งการ ณ เวลาใดกไ็ด ้ 

โดยหากเป็นการเจรจาผา่นการประกาศเชิญชวน ผูป้ระกอบการจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก่รัฐบาล
ภายในระยะเวลากาํหนด โดยผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการขอรับใบอนุญาตจะเสนอผลประโยชนใ์หแ้ก่รัฐบาล 
และในบางประเทศอาจจะมีการเจรจาต่อรองผลประโยชน์กนัได ้

การเจรจาผลประโยชน์ระหวา่งรัฐบาลกบับริษทัเอกชนท่ีตอ้งการไดรั้บใบอนุญาต มีเป้าหมายเพื่อ
สร้างอาํนาจต่อรองใหแ้ก่รัฐบาล ผูป้ระกอบการแต่ละรายจะแข่งขนักนัยืน่ขอ้เสนอเพื่อใหต้นเองเป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาต ระบบน้ีจึงไม่ระบุหลกัเกณฑ ์(Criteria) ท่ีชดัเจนไวว้า่หลกัเกณฑใ์ดจะทาํใหเ้อกชนเป็นผูไ้ดรั้บ
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สมัปทาน ดงันั้นหากสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลระบบน้ีจึงสามารถสร้าง
แรงจูงใจใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอแข่งขนักนัยืน่ขอ้เสนอท่ีสามารถสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของปิโตรเลียมในพื้นท่ี
ท่ีตนตอ้งการเสมือนหน่ึงรัฐไดใ้ชว้ิธีการประมูล (Auction) ในการจดัสรรสิทธิในการดาํเนินกิจการ
ปิโตรเลียม แต่ในทางปฏิบติัแลว้ การไม่ระบุหลกัเกรฑท่ี์ชดัเจนและการท่ีรัฐบาลสามารถใชอ้าํนาจในการ
ตดัสินใจในการจดัสรรสิทธิอยา่งเดด็ขาด การเจรจาต่อรองเช่นน้ีจึงถูกวิพากษว์า่เป็นระบบท่ีขาดความ
โปร่งใส ก่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดการคอรัปชัน่ไดง่้าย 

2.2 การให้ใบอนุญาต (Licensing) 
การใหใ้บอนุญาตผา่นระบบตลาดเพื่อจดัสรรสิทธิในการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียม 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกระบวนการบริหารจดัการของรัฐ (Administrative procedures) และการประมูล 
(Auction) โดยสองระบบน้ีแตกต่างกนัท่ีระดบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใหสิ้ทธิของรัฐ 

2.2.1 กระบวนการบริหารจัดการของรัฐ (Administrative procedures) 

การไดรั้บสิทธิสาํรวจ พฒันา และผลิตปิโตรเลียมของผูป้ระกอบการโดยกระบวนการ
บริหารจดัการของรัฐอยูบ่นพื้นฐานของหลกัเกณฑ ์(Criteria) ท่ีรัฐบาลเห็นวา่เหมาะสมและไดก้าํหนดข้ึนมา 
ดงันั้น ภายใตร้ะบบน้ีรัฐจึงมีความยดืหยุน่และสามารถปรับเปล่ียนหลกัเกณฑท่ี์เห็นวา่มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐบาลไดง่้าย แต่ในบางคร้ังกอ็าจจะเป็นการยากสาํหรับผูป้ระมูล 
(bidders) ท่ีจะทราบไดว้า่เหตุใดรัฐจึงคดัเลือกผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึงใหเ้ป็นผูไ้ดรั้บสิทธิ โดยการ
เลือกนั้นอาจจะขดักบัตรรกะของการจดัสรรใบอนุญาตอยา่งมีประสิทธิภาพหรือการไดม้าซ่ึงค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจท่ีสูงท่ีสุด และไม่สามารถบอกไดว้า่กระบวนการคดัเลือกเช่นน้ีดาํเนินการอยา่งยติุธรรมหรือไม่ 
นอกจากน้ีรัฐอาจปรับเปล่ียนหลกัเกณฑซ่ึ์งมีความคลุมเครือ หรือขาดการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบโดยทัว่ถึง 
เช่นผูไ้ดรั้บคดัเลือกอาจจะไม่ใช่ผูเ้สนอผลประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่รัฐบาลเป็นตน้ ดงันั้น ดว้ยวิธีการคดัเลือกน้ี
จึงทาํใหเ้กิดช่องทางในการแสวงหาผลประโยชนไ์ด ้

ตวัอยา่งของประเทศท่ีใชว้ิธีน้ี ไดแ้ก่ องักฤษ ออสเตรเลีย เมก็ซิโก และเยเมน เป็นตน้ โดย
ในกรณีของประเทศองักฤษนั้นจะใหใ้บอนุญาตแก่บริษทับนท่ียืน่ขอ้เสนอเก่ียวกบัโปรแกรมการทาํงาน 
(work program) โดยเฉพาะการสาํรวจทางธรณีวิทยาและการสาํรวจปิโตรเลียมท่ีดีท่ีสุด วิธีการน้ีช่วยให้
รัฐบาลสามารถควบคุมระดบัการลงทุนสาํรวจในกิจการปิโตรเลียม แต่การกาํหนดหลกัเกณฑเ์ช่นน้ี
จาํเป็นตอ้งใชขี้ดความสามารถทางเทคนิคและทรัพยากรในการประเมินขอ้เสนอของบริษทัต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะ
เป็นการยากสาํหรับรัฐบาลท่ีไม่มีขีดความสามารถท่ีเพียงพอหรือมีขอ้จาํกดัทางดา้นเทคนิค หรือเม่ือรัฐไม่มี
ฐานความรู้ทางดา้นทรัพยากรในพ้ืนท่ีเลย  
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2.2.2 การประมูล (Auction) 

การประมูลเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิสาํรวจ พฒันา และผลิตปิโตรเลียมอยูบ่นพื้นฐานของการ
แข่งขนัโดยผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือสญัญาจะตอ้งเป็นผูป้ระมูลท่ีใหผ้ลตอบแทนตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไข
ในการประมูล (Bidding parameters) ท่ีสูงท่ีสุด โดยรัฐจะใช ้Bidding parameters ประเภทเดียวหรือหลาย
ประเภทกไ็ด ้โดยส่วนใหญ่แลว้หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณามกัเป็นเคร่ืองมือทางการคลงัซ่ึงประกอบดว้ย 
โบนสั ค่าภาคหลวง และ/หรือ ส่วนแบ่งผลกาํไร 

แมว้า่จะเป็นระบบท่ีเนน้การแข่งขนั แต่รัฐบาลกย็งัสามารถกาํหนดเป้าหมายอ่ืนท่ีไม่ใช่การ
มุ่งหาผลประโยชน์ในรูปค่าเช่าสูงสุดแก่ประเทศมาใชป้ระกอบได ้เช่น การส่งเสริมบริษทันํ้ามนัแห่งชาติ 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ เป็นตน้  

รูปแบบการประมูลมีอยูส่ี่ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
1. Ascending bid (English auction) ผูป้ระมูลจะเสนอราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่เหลือผู ้

ประมูลเพียงแต่รายเดียว โดยราคาอาจจะถูกประกาศมาจากรัฐบาล หรืออาจจะมาจากผูป้ระมูล หรือประกาศ
ผา่นทางส่ืออิเลกทรอนิกส์กไ็ด ้ในการประมูลประเภทน้ี ผูป้ระมูลแต่ละรายจะรับทราบถึงการใหร้าคาท่ีดี
ท่ีสุด ณ ปัจจุบนั และสามารถเปล่ียนแปลงกลยทุธ์การประมูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. Descending bid (Dutch auction) เป็นวิธีการประมูลท่ีตรงขา้มกบัวิธีแรก กล่าวคือ ราคา
ประมูลจะลดลงเร่ือย ๆ จากราคาเร่ิมตน้ในระดบัสูงท่ีรัฐเป็นผูป้ระกาศ จนกระทัง่ จนกระทัง่เหลือผูป้ระมูล
เพียงรายเดียวท่ีสามารถยอมรับราคา ณ ปัจจุบนัได ้ 

3. First-price sealed bid ผูป้ระมูลแต่ละรายเสนอราคาเพียงคร้ังเดียวแบบปิดซอง (Sealed 
bids) และแต่ละรายจะไม่สามารถทราบราคาของผูเ้สนอรายอ่ืนๆ ผูช้นะคือผูท่ี้เสนอราคาสูงท่ีสุด และผูช้นะ
จ่ายตามราคาสูงสุดท่ีเสนอไว ้

4. Second-price sealed bid (Vickrey auction) ผูป้ระมูลแต่ละรายเสนอราคาเพียงคร้ังเดียว
แบบปิดซอง ผูช้นะคือผูท่ี้เสนอราคาสูงท่ีสุด แต่จะจ่ายตามราคาท่ีสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัสอง 

ในทางปฏิบติั การออกแบบการประมูลมกัจะเก่ียวขอ้งกบัประเดน็อ่ืน ๆ ดว้ยเช่นการ
รับประกนั การตรวจสอบคุณสมบติัก่อนเขา้ร่วมประมูล การกาํหนดราคาขั้นตํ่า (Reserve price) และการ
กาํหนดตวัแปรท่ีนาํมาพิจารณาในการประมูล มีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีใชร้ะบบตลาดในการจดัสรรสิทธิฯ อยา่ง
แทจ้ริง ส่วนใหญ่แลว้จะใชก้ารประมูลประเภท First-price sealed bid เช่น ในประเทศบราซิล เป็นตน้ 

หากเปรียบเทียบการใหใ้บอนุญาตโดย “กระบวนการบริหารจดัการของรัฐ” กบั “การ
ประมูล” แลว้จะพบวา่ การประมูลการใหใ้บอนุญาตเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิผลในการดึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
ออกมาใหแ้ก่รัฐไดดี้กวา่การใชก้ระบวนการบริหารจดัการของรัฐ แต่วธีิการประมูลจะตอ้งมีประสิทธิภาพ 
ความแน่นอน และขอ้มูลข่าวสารสมบูรณ์ ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้ความไม่แน่นอนในกิจการสาํรวจปิโตรเลียม
มีอยูสู่งมาก ดงันั้นผูป้ระมูลจะนาํปัจจยัทางดา้นความเส่ียงเขา้มาประกอบการพิจารณาราคาประมูลเสมอ ใน
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หลายกรณีผูช้นะการประมูลกลบัไม่ประสบความสาํเร็จในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมและไม่สามารถได้
ผลตอบแทนเพียงพอกบัท่ีไดเ้สนอไวใ้นการประมูล ดงันั้นถึงแมว้า่รัฐจะสามารถดึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
ออกมาไดม้ากในระยะส้ัน แต่ในระยะยาวแลว้อาจจะตอ้งประสบปัญหาการเจรจาต่อรองใหม่ 
(Renegotiation) ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการใหใ้บอนุญาตของรัฐนั้น ๆ  

เน่ืองจากกิจการสาํรวจเป็นกิจการท่ีความเส่ียงและมีตน้ทุนในการดาํเนินงานสูง จึงทาํให้
บริษทัตอ้งรวมตวักนัเป็นกลุ่มพนัธมิตรในระยะยาวหรือกลุ่มพนัธมิตรท่ีมีวตัถุประสงคพ์ิเศษเพื่อกระจาย
ความเส่ียง โดยกลุ่มเหล่าน้ีมีไดห้ลายรูปแบบและประกอบดว้ยบริษทัท่ีใหบ้ริการเฉพาะกิจกรรมบางอยา่งใน
การสาํรวจ หรืออาจจะประกอบดว้ยบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งในตลาดอ่ืนกไ็ด ้การรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจน้ีมี
ผลกระทบต่อความสามารถของรัฐในการดึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุดเน่ืองจากจาํนวนผู ้
ประมูลจะนอ้ยลงและทาํใหก้ารประมูลขาดประสิทธิภาพ 

ขอ้ดีประการหน่ึงของการประมูลคือความโปร่งใส และลดแรงกดดนัทางการเมืองและการ
วิ่งเตน้ ไปจนกระทัง่ลดปัญหาการคอร์รัปชัน่ในการใหใ้บอนุญาตเม่ือเปรียบเทียบกบัการใหใ้บอนุญาตผา่น
กระบวนการบริหารจดัการของรัฐท่ีแมว้า่รัฐจะไดป้ระโยชน์จากความยดืหยุน่ในการเปล่ียนแปลงสญัญาแต่
รัฐตอ้งอาศยัขอ้มูลและทรัพยากรเป็นจาํนวนมากในกระบวนการคดัเลือกผูท่ี้สมควรไดรั้บใบอนุญาต 

การประมูลยงัสามารถทาํใหรั้ฐไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าของพื้นท่ีสาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียมจากผูป้ระมูลซ่ึงเป็นประโยชนต่์อรัฐโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดส้าํรวจหรือพื้นท่ีตามแนว
ชายแดนซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีหาขอ้มูลไดย้าก  

2.3 ตัวแปรทีส่ามารถนํามาประมูลหรือต่อรองได้ (Biddable or Negotiable Parameters) 
ไม่วา่จะใชร้ะบบใดในการจดัสรรสิทธิฯ รัฐจะตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบทางสญัญาท่ีหลากหลาย

ไม่วา่จะเป็นองคป์ระกอบท่ีสามารถต่อรองไดห้รือประมูลได ้การจะใชอ้งคป์ระกอบหรือส่วนผสมใดก็
ข้ึนอยูก่บักฎหมายและการกาํกบัดูแลของประเทศนั้น ๆ รวมทั้งวิธีการจดัสรรสิทธิดว้ย ประเทศท่ีใชร้ะบบท่ี
เขม้งวดมกัจะใชเ้ง่ือนไขในการใหสิ้ทธิเพยีงเง่ือนไขเดียวหรือมีเง่ือนไขท่ีค่อนขา้งจาํกดัท่ีผูป้ระกอบการ
สามารถเจรจาต่อรองได ้ในขณะท่ีบางประเทศกใ็หเ้ป็นหนา้ท่ีของกระทรวงในสาขาปิโตรเลียม องคก์ร
กาํกบัดูแล หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูท้าํหนา้ท่ีจดัสรรสิทธิ 

หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีมกันาํมาใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกผูรั้บใบอนุญาตดว้ยระบบการจดัสรร
สิทธิฯ ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แลว้จะประกอบดว้ย โบนสั (Signature bonuses) ค่าภาคหลวง ส่วนแบ่งกาํไร 
แผนการดาํเนินการสาํรวจ (Work programs) และ การประมูลควบ (Bundle bids) (Tordo et.al., 2010)1 

                                                        
1 โบนสั ค่าภาคหลวง และส่วนแบ่งกาํไรถือวา่เป็นเคร่ืองมือทางการคลงัของรัฐในการจดัสรรประโยชน์ระหวา่งรัฐและ
ผูป้ระกอบการ รายละเอียดจะปรากฎอยูใ่นส่วนต่อไป ในส่วนน้ีจะเนน้เฉพาะหนา้ท่ีของเคร่ืองมือเหล่าน้ีในฐานะหลกัเกณฑ์
ในการพิจารณาคดัเลือกผูรั้บใบอนุญาต 
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2.3.1 โบนัส (Signature bonuses) 

ผูป้ระกอบการท่ีเสนอโบนสัสูงสุดในสญัญาจะไดรั้บสิทธิในการสาํรวจ พฒันาและผลิต
ปิโตรเลียม โดยอาศยัหลกัการวา่รัฐบาลควรจะไดรั้บผลประโยชน์เท่ากบัค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการผลิต
ปิโตรเลียมตลอดช่วงเวลาของการผลิต เน่ืองจาก หากผูป้ระกอบการรายใดตอ้งการเป็นผูไ้ดสิ้ทธิกจ็ะตอ้ง
พยายามเสนอค่าเช่าสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้หแ้ก่รัฐ ดงันั้น จึงมีแนวคิดในลกัษณะเดียวกนักบัภาษีค่าเช่า
ทรัพยากร (Resource rent tax) 

ขอ้ดีของการใชโ้บนสัเป็นเง่ือนไขในการคดัเลือก คือรัฐจะไดรั้บโบนสัในทนัทีเม่ือเร่ิม
โครงการสาํรวจและเป็นรายไดท่ี้ไดรั้บอยา่งแน่นอนไม่วา่จะคน้พบปิโตรเลียมหรือไม่กต็าม อยา่งไรกต็าม
ในมุมมองของผูป้ระกอบการเน่ืองจากความไม่แน่นอนในการคน้พบปิโตรเลียม และปริมาณปิโตรเลียมท่ี
คน้พบกบัปริมาณปิโตรเลียมท่ีคาดไวเ้ม่ือเร่ิมโครงการอาจจะไม่เท่ากนั ดงันั้น การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
ค่าเช่าท่ีผูป้ระกอบการมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บจึงเป็นส่ิงท่ีทาํไดย้าก และยิง่ถา้มีความไม่แน่นอนสูงผูป้ระมูลก็
ยิง่จะลดมูลค่าโบนสัในการประมูล เช่น หากปริมาณปิโตรเลียมท่ีคน้พบจริงสูงกวา่ท่ีคาดไวเ้ม่ือเร่ิมโครงการ 
รัฐบาลมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น และหากเป็นกรณีตรงขา้ม คือหากปริมาณ
ปิโตรเลียมท่ีคน้พบจริงตํ่ากวา่ท่ีคาดไวเ้ม่ือเร่ิมโครงการ ผูป้ระกอบการจึงมีแนวโนม้ท่ีจะจ่ายผลประโยชน์
ใหแ้ก่รัฐสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น ดงันั้นกระบวนการจดัสรรสิทธิโดยใชห้ลกัเกณฑน้ี์จึงยงัดอ้ยประสิทธิภาพอยู ่

นอกจากน้ีเน่ืองจากค่าเช่าทางเศรษฐกิจท่ีประเมินไดม้กัจะมีมูลค่าสูง การประมูลโดยใช้
โบนสัเป็นเกณฑจึ์งจาํกดัจาํนวนผูป้ระมูล ส่วนหน่ึงกเ็น่ืองจากผูป้ระมูลรายยอ่ยไม่มีความเขม้แขง็ทาง
การเงินเพยีงพอท่ีจะชนะการประมูล ยิง่การประมูลมีผูป้ระมูลจาํนวนนอ้ย รัฐอาจจะไดรั้บค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจนอ้ยลงไปดว้ย ดงันั้นรัฐจึงบรรเทาปัญหาน้ีดว้ยการเปิดใหมี้การประมูลร่วม (Joint bidding) และมี
การกาํหนดราคาขั้นตํ่า (Reserve price) ไวด้ว้ย 

ในทางปฏิบติั โบนสัมกัจะถูกนาํมาใชเ้ฉพาะในพื้นท่ีซ่ึงมีโอกาสจะคน้พบปิโตรเลียม
ค่อนขา้งสูงและมีความเส่ียงตํ่า หรือนาํมาใชร่้วมกนักบัหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ 
ค่าภาคหลวง ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงักรณีของประเทศออสเตรเลีย บราซิล อ่าวเมก็ซิโก เป็นตน้ 

2.3.2 แผนการดาํเนินการสํารวจ (Work programs) 

ในการประมูลแผนการดาํเนินการสาํรวจผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการจะยืน่ขอ้เสนอ
โครงการและแผนดาํเนินการสาํรวจและระยะเวลาของแผนต่อรัฐซ่ึงจะมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ประเทศ โดยมากระยะเวลาของแผนงานจะอยูท่ี่ 6-9 ปี และอาจจะแบ่งเป็นช่วงเวลายอ่ยได ้2-3 ช่วงเวลา 
ส่วนใหญ่แลว้แผนการดาํเนินงานสาํรวจจะจาํกดัอยูเ่ฉพาะการประมูลใหไ้ดสิ้ทธิในการสาํรวจแต่จะไม่รวม
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีต่อเน่ืองจากการสาํรวจ ตวัอยา่งเช่น ในประเทศออสเตรเลียซ่ึงกาํหนดใหต้อ้งเสนอแผนการ
สาํรวจในระยะเวลา 6 ปี แบ่งเป็นช่วงๆ ละ 3 ปี โดยตอ้งรายงานผลการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา และตน้ทุน 
เช่นเดียวกบัในประเทศองักฤษ และเมก็ซิโก 
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ในมุมมองของผูป้ระกอบการจะเห็นไดว้า่ การยืน่ขอ้เสนอโครงการแผนการดาํเนินการ
สาํรวจมีความคลา้ยคลึงกบัการเสนอโบนสัใหแ้ก่รัฐ เน่ืองจากการเสนอแผนการดาํเนินการสาํรวจเกิดข้ึนใน
ขณะท่ีผูล้งทุนยงัไม่ทราบผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคตอยา่งชดัเจนสืบเน่ืองจากความไม่แน่นอนในการ
คน้พบปิโตรเลียม อยา่งไรกต็าม ในทางปฏิบติัการเกบ็โบนสัและการกาํหนดเง่ือนไขการลงทุนในแผนการ
ดาํเนินการพฒันาอาจจะส่งผลท่ีแตกต่างกนัต่อผลกาํไรของผูล้งทุน เน่ืองจากโบนสัไม่สามารถนาํมาใช้
คาํนวณในส่วนของค่าใชจ่้ายคืนทุนไดแ้ต่สามารถใชเ้ป็นส่วนลดหยอ่นภาษีได ้ขณะท่ีการกาํหนดระดบัการ
ลงทุนในแผนการดาํเนินการสาํรวจสามารถนาํมาใชค้าํนวณเป็นค่าใชจ่้ายคืนทุนและใชค้าํนวณลดหยอ่น
ภาษีได ้อยา่งไรกต็ามถึงแมว้า่การกาํหนดแผนการดาํเนินการสาํรวจจะยงัไม่สร้างรายไดใ้หแ้ก่รัฐในในทนัที
ท่ีเร่ิมโครงการสาํรวจ แต่กช่็วยสร้างหลกัประกนัวา่บริษทัผูรั้บสิทธิจะดาํเนินการสาํรวจในระดบัท่ีรัฐบาล
ตอ้งการ ลกัษณะท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงของแผนการดาํเนินการสาํรวจคือควรมีความยดืหยุน่เพียงพอท่ีจะ
รองรับการเปล่ียนแปลงขณะปฏิบติังานจริง 

ในการประมูลแผนการดาํเนินการสาํรวจผูป้ระกอบการมกัมีแรงจูงใจท่ีจะประมูลในมูล
ค่าท่ีสูงกวา่ตน้ทุนทางเทคนิคท่ีแทจ้ริงของพื้นท่ีท่ีทาํการสาํรวจ แผนการดาํเนินการสาํรวจท่ีดีควรจะอยูบ่น
พื้นฐานของปัจจยัหลาย ๆ อยา่งเช่นความเป็นไปไดท่ี้จะสาํรวจและคน้พบปิโตรเลียมในพื้นท่ี เทคโนโลยท่ีีมี
อยูใ่นขณะนั้น และราคาคาดหมายของปิโตรเลียม หากแผนการดาํเนินการสาํรวจท่ีผูป้ระมูลเสนอมีลกัษณะ
เช่นน้ีแลว้จะทาํใหก้ารประมูลมีลกัษณะท่ีแข่งขนักนัได ้แต่ในทางปฏิบติัท่ีแทจ้ริงการประมูลยงัข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการแข่งขนัในรอบการใหใ้บอนุญาตดว้ย หากแรงกดดนัจากการแข่งขนัมีมากกย็ิง่จะทาํให้
แผนการดาํเนินการสาํรวจมีลกัษณะท่ีดีและมีประสิทธิภาพ แต่หากขาดแรงกดดนัจากการแข่งขนัแผนการ
ดาํเนินการสาํรวจท่ีไดรั้บการคดัเลือกกจ็ะดีรองลงมา (sub-optimal) 

2.3.3 ค่าภาคหลวง (Royalties) 

การนาํค่าภาคหลวงมาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรสิทธิฯ ผูป้ระกอบการท่ีเสนอ
ค่าภาคหลวงใหแ้ก่รัฐในอตัราท่ีสูงท่ีสุดจะไดรั้บสิทธิในการสาํรวจและพฒันาในพ้ืนท่ีเฉพาะ ในมุมมองของ
ผูป้ระกอบการการจ่ายค่าภาคหลวงมีความเส่ียงตํ่ากวา่การยืน่ขอ้เสนอการจ่ายโบนสั หรือเสนอแผนการ
ดาํเนินการสาํรวจแก่รัฐ เน่ืองจากการจ่ายค่าภาคหลวงจะเกิดข้ึนเม่ือมีการคน้พบปิโตรเลียมแลว้เท่านั้น และ
ไม่ตอ้งจ่ายเงินล่วงหนา้ก่อนท่ีจะคน้พบปิโตรเลียม 

ค่าภาคหลวงสร้างรายไดใ้หแ้ก่รัฐในทนัทีท่ีมีการผลิตปิโตรเลียม แต่เป็นรายไดแ้บบถดถอย
เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือทางการคลงัอ่ืน ๆ กล่าวคือผูป้ระกอบการจะจ่ายค่าภาคหลวงใหก้ต่็อเม่ือได้
เร่ิมตน้การผลิตและจะตอ้งจ่ายก่อนท่ีผูป้ระกอบการจะสามารถคืนทุนและทาํกาํไรได ้นอกจากน้ีขอ้เสียของ
การจดัเกบ็ค่าภาคหลวงคือการสร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการยกเลิกการผลิตก่อนเวลาอนัควร การจ่าย
ค่าภาคหลวงในอตัราสูง ซ่ึงทาํใหเ้กิดแนวโนม้ท่ีผูป้ระกอบการจะบิดเบือนการตดัสินใจในการลงทุน
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ค่อนขา้งสูง การใชค่้าภาคหลวงแบบอตัรากา้วหนา้ (Progressive royalties) โดยอิงอตัราค่าภาคหลวงกบัตวั
แปรในการผลิตหรือกาํไรสามารถช่วยบรรเทาความเส่ียงเหล่าน้ีได ้ 

ค่าภาคหลวงเป็นเคร่ืองมือทางการคลงัพื้นฐานท่ีถูกนาํมาใชใ้นหลายประเทศ เช่นประเทศ
บราซิล เยเมน และอ่าวเมก็ซิโก เป็นตน้ 

2.3.4 ส่วนแบ่งกาํไร (Profit shares) 

รัฐบาลเลือกจดัสรรสิทธิในการสาํรวจและพฒันาใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ียืน่ขอ้เสนอท่ีจะจ่ายส่วน
แบ่งกาํไรสูงสุดใหแ้ก่รัฐบาล การประมูลส่วนแบ่งกาํไรน้ีรวมไปถึงกลไกการแบ่งส่วนกาํไรดว้ยวิธีอ่ืน ๆ 
ตวัอยา่งเช่นภาษีค่าเช่าทรัพยากร นํ้ามนัส่วนกาํไร ก๊าซส่วนกาํไร และ/หรือ ภาษีปิโตรเลียมพิเศษ การ
ประมูลส่วนแบ่งกาํไรจะบิดเบือนการตดัสินใจการผลิตไดน้อ้ยกวา่การประมูลค่าภาคหลวงเน่ืองจากความ
เป็นกลางของกลไก (Neutrality of mechanism) ข้ึนอยูก่บัการออกแบบส่วนแบ่งกาํไร เช่นเดียวกบัการ
ประมูลค่าภาคหลวง การประมูลส่วนแบ่งกาํไรเป็นการจ่ายเงินอยา่งมีเง่ือนไขจึงทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถ
โอนความเส่ียงบางส่วนไปใหแ้ก่รัฐเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียม นอกจากน้ีการจ่ายส่วนแบ่งกาํไรไม่
จาํเป็นตอ้งจ่ายล่วงหนา้ดงันั้นบริษทัเลก็ ๆ จึงสามารถจะเขา้ร่วมประมูลได ้ 

ปัญหาในการประมูลส่วนแบ่งกาํไรคือความแตกต่างทางดา้นภาษีระหวา่งสญัญาเช่า จึงทาํ
ใหผู้ป้ระกอบการท่ีตอ้งการหลีกเล่ียงภาษีมกัจะเคล่ือนยา้ยรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งสญัญาเช่า รัฐสามารถ
บรรเทาปัญหาน้ีไดด้ว้ยการกาํหนดขอบเขตของสญัญา (Ring-fencing) และกฎระเบียบทางบญัชี อยา่งไรก็
ตามการแบ่งส่วนกาํไรมีความซบัซอ้นในการตรวจสอบและควบคุมกวา่การเกบ็ค่าภาคหลวง จึงจาํเป็นท่ีรัฐ
จะตอ้งมีขีดความสามารถในการบริหารจดัการท่ีดีในระดบัหน่ึง  

2.3.5 การประมูลควบ (Bundle bids) 

ในประเทศท่ีตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานแต่ขีดความสามารถในการใชจ่้ายสาธารณะของรัฐ
ตํ่าและอตัราผลตอบแทนยงัตํ่าอีกดว้ยจึงเป็นการกีดกนัและไม่ดึงดูดผูป้ระกอบการเอกชนใหเ้ขา้มาลงทุน รัฐ
มกัจะนาํการประมูลควบโดยเช่ือมโยงการเขา้ถึงทรัพยากรปิโตรเลียมกบัการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือ
อุตสาหกรรมปลายนํ้ามาใช ้ตวัอยา่งเช่น Bidding parameters จะรวมไปถึงการฟ้ืนฟหูรือการก่อสร้างโรง
กลัน่นํ้ ามนัในพื้นท่ี หรือการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในทอ้งถ่ินท่ีโครงการอยู ่หรือรวมไปถึงการลงทุน
อ่ืน ๆ ข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นและขอ้จาํกดัของรัฐ 

การประมูลควบมกัถูกนาํมาใชเ้พื่อเร่งการพฒันาในพื้นท่ี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ
ความรู้ใหแ้ก่บริษทัทอ้งถ่ินหรือบริษทัขนาดเลก็ หรือเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน ตวัอยา่งเช่น 
รัฐอนุญาตใหล้งทุนในพื้นท่ีนอกชายฝ่ังทะเลลึกท่ีมีศกัยภาพโดยมีเง่ือนไขวา่ผูป้ระมูลจะตอ้งลงทุนในการ
สาํรวจและพฒันาในพื้นท่ีท่ีห่างไกลและมีศกัยภาพตํ่า เป็นตน้ 
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ดว้ยลกัษณะท่ีซบัซอ้นของการประมูลควบทาํใหย้ากแก่การประเมินความยติุธรรมของการ
จดัสรรสิทธิ และยงัมีความอ่อนไหวต่อแรงกดดนัทางการเมืองและการวิ่งเตน้ใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิฯ จึงทาํใหเ้กิด
ความเส่ียงต่อการเจรจาต่อรองใหม่อีกคร้ังในอนาคต 

2.4 ประสบการณ์จากต่างประเทศ  
Tordo et.al. (2010) ไดส้รุปตวัอยา่งจากต่างประเทศในการใหใ้บอนุญาตและจดัสรรสิทธิในการ

สาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมโดยศึกษากรณีของประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 
บราซิล เมก็ซิโก และเยเมน ซ่ึงเป็นประเทศท่ีใหใ้บอนุญาตและจดัสรรสิทธิฯ โดยกระบวนการบริหาร
จดัการของรัฐ และการประมูล เน่ืองจากขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัสิทธิฯ โดยระบบ Open-Door หาไดย้ากและไม่
ปรากฎสู่สาธารณะในงานศึกษาน้ีจึงไม่ไดย้กตวัอยา่งของประเทศท่ีใชร้ะบบน้ี 

ประสบการณ์จากต่างประเทศสามารถสรุปบทเรียนไดด้งัน้ี 
ประการแรก ความสมบูรณ์ของพื้นท่ีมีผลต่อระดบัการแข่งขนัและขนาดของการประมูลท่ีชนะไม่วา่

จะใชว้ิธีใดในการจดัสรรสิทธิ 
ประการท่ีสอง ราคาปิโตรเลียมท่ีคาดหมายในอนาคตเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีกาํหนดจาํนวนการประมูล

และขนาดการประมูลท่ีหลากหลายในแต่ละช่วงเวลาในพื้นท่ีเดียวกนัโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีพรมแดนและพ้ืนท่ี
ท่ีขาดความสมบูรณ์ 

ประการท่ีสาม จาํนวน Bidding parameters ควรจะถูกจาํกดัใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องรัฐท่ี
ตอ้งการจดัสรรสิทธิ หากใชห้ลกัเกณฑท่ี์หลากหลาย (Multiple parameters) กค็วรจะจดัลาํดบัความสาํคญั
ของหลกัเกณฑเ์หล่านั้น ในบางประเทศใชห้ลกัเกณฑท่ี์หลากหลายเพือ่เพิ่มความยดืหยุน่ทางการคลงัและ
การคา้สาํหรับพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่นประเทศเยเมน แต่เม่ือใชห้ลกัเกณฑท่ี์หลากหลายรัฐบาล
จะตอ้งแน่ใจวา่มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการและระบบการจดัเกบ็รายไดท่ี้ดีดว้ยจึงจะสามารถเกบ็
รายไดไ้ดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย 

ประการท่ีส่ี การจดัสรรสิทธิฯ ท่ีโปร่งใสสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบในการจดัสรรฯ และ
ลดแรงกดดนัทางการเมืองและการวิ่งเตน้ 

ประการท่ีหา้ การประมูลแผนการดาํเนินการสาํรวจมกัจะถูกใชเ้พื่อประกนัคุณภาพและระดบัการ
ลงทุนการสาํรวจในพื้นท่ี โดยการกาํหนดเง่ือนไขทางการเงินและทางเทคนิคขั้นตํ่าท่ีผูป้ระมูลจะตอ้งใส่ไว้
ในขอ้เสนอดว้ยและรัฐจะเลือกบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนในการดาํเนินการตามเง่ือนไขดงักล่าว 
แต่รัฐกต็อ้งมีความสามารถทางเทคนิคและมีทรัพยากรเพยีงพอท่ีจะคดัเลือกผูส้มคัรและประเมินแผนการ
ดาํเนินการสาํรวจดว้ย 

ประการท่ีหก การประมูลโบนสัเงินสดมกัไม่มีประสิทธิภาพในเขตพรมแดนและพ้ืนท่ีท่ียงัไม่เคยมี
การสาํรวจโดยเฉพาะเม่ือผูป้ระมูลมีจาํนวนจาํกดัและเป็นผูท่ี้หลีกเล่ียงความเส่ียง และเม่ือมีการกีดกนับริษทั
รายเลก็เขา้สู่ตลาดหรือการจาํกดัไม่ใหมี้การประมูลร่วม (Joint bidding) กย็ิง่ทาํใหก้ารประมูลโบนสัเงินสด
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ขาดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ความไม่สมมาตรของขอ้มูลข่าวสาร งบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จาํกดัของนกัลงทุน และการกระจุกตวัของตลาดลว้นแลว้แต่ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการประมูลโบนสัเงินสด
มีประสิทธิภาพท่ีลดลงดว้ย ยงัไม่มีประเทศใดท่ีใชว้ิธีประมูลน้ีเป็นกลไกพ้ืนฐานหรือกลไกเดียวในการ
แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจสูงสุด 

ประการท่ีเจด็ การประมูลร่วมไม่ไดมี้นยัวา่จะนาํไปสู่พฤติกรรมต่อตา้นการแข่งขนั (Anti-
competitive behavior) โดยเฉพาะในพื้นท่ีชายแดนและพื้นท่ีสาํรวจทะเลลึก การประมูลร่วมจะช่วยจดัการ
ความเส่ียงของโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และมีผลกระทบทางบวกต่อความสามารถในการแข่งขนัและ
ผลของการชนะการประมูล นอกจากน้ีการประมูลร่วมยงัเปิดโอกาสใหบ้ริษทัรายเลก็สามารถเขา้สู่ตลาดได ้
ดงัเช่นประเทศปราซิล สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย และอ่าวเมก็ซิโก 

ประการท่ีแปด การใชก้ารใหใ้บอนุญาตเฉพาะพื้นท่ีหรือการเปิดใหผู้ป้ระกอบการเสนอพื้นท่ีท่ีตน
สนใจมีผลกระทบต่อกลยทุธ์และผลลพัธ์ของผูป้ระมูลและเสน้ทางการพฒันาของฐานทรัพยากร 
ตวัอยา่งเช่นการลดขนาดของพื้นท่ีจะช่วยใหมี้การแข่งขนัเขา้มาประมูลมากยิง่ข้ึน หรือการเปิดให้
ผูป้ระกอบการเสนอพื้นท่ีเขา้มาและแข่งกนัประมูล ส่งผลใหมี้การเสนอพื้นท่ีเขา้มามากยิง่ข้ึน 

ประการสุดทา้ย การแบ่งแยกตลาด (Market segmentation) กล่าวคือบริษทัแต่ละบริษทัมีความ
เช่ียวชาญท่ีแตกต่างกนัในกิจกรรมการสาํรวจปิโตรเลียมต่าง ๆ และมีความสามารถในการรับความเส่ียงท่ี
แตกต่างกนั การแบ่งแยกตลาดน้ีจะสมัพนัธ์กบัการออกแบบระบบการจดัสรรสิทธิอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
การจดัสรรสิทธิฯ จะถูกปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึนเม่ือออกแบบการใหใ้บอนุญาตท่ีแตกต่างกนัโดยอาศยัหลกัเกณฑ์
ท่ีแตกต่างกนัโดยเฉพาะคุณสมบติัทางเทคนิคและทางการเงินขั้นตํ่าในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั 

3 เคร่ืองมือของรัฐในการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐและผู้ประกอบการ 
รัฐและผูป้ระกอบการมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัคือตอ้งการแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร

ปิโตรเลียมหรือเพื่อดึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจใหไ้ดม้ากท่ีสุด แต่การจดัสรรผลประโยชน์ระหวา่งรัฐและ
ผูป้ระกอบการไม่วา่จะอยูภ่ายใตร้ะบบการจดัสรรสิทธิในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมระบบใด รัฐและ
ผูป้ระกอบการมกัมีมุมมองท่ีแตกต่างกนั วตัถุประสงคข์องระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีแตกต่างกนัของรัฐ
และผูป้ระกอบการหรือนกัลงทุนไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3-1 การออกแบบระบบการคลงัท่ีเหมาะสมควรจะ
สามารถรองรับวตัถุประสงคเ์หล่าน้ีได ้

รัฐใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัหลากหลายประเภทในกิจการปิโตรเลียม โดยรวมทั้งภาษีท่ีเกบ็กบั
ผูป้ระกอบการโดยทัว่ไป (Uniformity) และภาษีท่ีเกบ็เฉพาะกิจการปิโตรเลียม (Specificity) เน่ืองจาก
ปิโตรเลียมถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไปและไม่สามารถหามาทดแทนใหม่ได ้นอกจากน้ียงัมี
เคร่ืองมือทางการคลงัในรูปแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษีอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีขอ้กาํหนดพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการมาลงทุน โดยมกัจะถูกปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาและรายไดท่ี้ตอ้งการจดัเกบ็ 
ระบบการคลงัปิโตรเลียมมกัจะถูกประเมินในเชิงผลกระทบท่ีมีต่อการตดัสินใจลงทุนทั้งในระยะสั้นและ
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ระยะยาวโดยนกัลงทุนมกัจะพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) ของโครงการท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ โดยทัว่ไปแลว้การเกบ็ภาษีจะทาํใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิดงักล่าวลดลงและลดแรงจูงใจต่อนกัลงทุนและ
ลดปริมาณการลงทุนในทา้ยท่ีสุด ระยะเวลาในการจดัเกบ็รายไดก้เ็ป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการกาํหนดมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ ระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีลดการจดัเกบ็รายไดใ้นระยะแรกจะยิง่สร้างแรงจูงใจในการลงทุน
ใหแ้ก่นกัลงทุนเพราะวา่ระบบดงักล่าวจะเพ่ิมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิใหแ้ก่นกัลงทุน 
 
ตารางที ่3-1 วตัถุประสงค์ของรัฐบาลและผู้ประกอบการ 

รัฐบาล ผูป้ระกอบการ 
- ส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจมหภาคมีความมัน่คงโดยการ
จดัหารายไดภ้าษีท่ีมัน่คงและสามารถทาํนายได ้
- ดึงส่วนแบ่งรายไดเ้ขา้รัฐใหม้ากข้ึนระหวา่งท่ี
ผูป้ระกอบการไดรั้บกาํไรสูง 
- ไดรั้บมูลค่าปัจจุบนัของรายรับมากท่ีสุดโดยทาํการ
จดัสรรใหเ้หมาะสมระหวา่งปีแรก ๆ ของการผลิต 
-ระบบการคลงัควรมีความเป็นกลาง (Neutral) และ
ส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ 

- ตอ้งการใหมี้ภาษีท่ีฐานภาษีในส่วนท่ีไม่ใช่กาํไรใน
กรณี fron-end-loaded ใหน้อ้ยท่ีสุด 
- อนุญาตใหน้าํส่งกาํไรกลบัคือสู่ผูถื้อหุน้ในประเทศ
แม่ 
- ระบบการคลงัตอ้งโปร่งใส คาดการณ์ได ้มี
เสถียรภาพ และอยูบ่นพื้นฐานของมาตรฐานท่ีไดรั้บ
การยอมรับ 

ท่ีมา: Tordo et.al (2010) 
 
นอกจากน้ีบญัชีการเฝ้าระวงัความเส่ียง (Risk profile) ของการลงทุนกมี็อิทธิผลต่อมูลค่าปัจจุบนั

สุทธิของโครงการอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั้นระบบการคลงัท่ีสามารถลดความเส่ียงทางดา้นการเมืองและ
เศรษฐกิจจะไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนเป็นอยา่งมาก เคร่ืองมือทางการคลงัต่าง ๆ มีความเส่ียงท่ีแตกต่าง
กนั ในการออกแบบระบบการคลงั รัฐจึงจะตอ้งเลือกระหวา่งจาํนวนรายไดท่ี้สามารถจดัเกบ็ไดภ้ายใตร้ะบบ
การคลงัหน่ึง ๆ กบัความไม่แน่นอนหรือความเส่ียงท่ีมาพร้อมกบัการจดัเกบ็รายไดเ้หล่านั้น 

Otto et.al. (2006) กล่าววา่ส่วนผสมเคร่ืองมือทางการคลงัมีอิทธิพลต่อการกระจายความเส่ียง
ระหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะเม่ือความเส่ียงเป็นเร่ืองสาํคญัในกิจการเหมืองแร่รวมทั้งกิจการ
ปิโตรเลียมดว้ยเน่ืองจากกิจการเหล่าน้ีมีระยะเวลาการดาํเนินงานท่ียาวนานในการพฒันาแต่ละพื้นท่ีและมี
ความยากลาํบากในการคาดเดาถึงผลสาํเร็จก่อนการพฒันาโครงการอนัเน่ืองจากปัญหาทางดา้นเทคนิค 
ธรณีวิทยา เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้นอกจากน้ีตลาดแร่และปิโตรเลียมยงัมีความอ่อนไหว
ค่อนขา้งมากต่อวฎัจกัรธุรกิจและราคาผนัผวนค่อนขา้งมาก 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและค่าภาคหลวงท่ีคาํนวณบนพื้นฐานของความสามารถในการทาํกาํไรมี
แนวโนม้ท่ีจะกระจายความเส่ียงระหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งเท่าเทียม ในขณะท่ีค่าภาคหลวงท่ี
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คาํนวณบนพ้ืนฐานของปริมาณหรือมูลค่าการผลิตมกัจะผลกัภาระควมเส่ียงไปใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ ในกรณี
น้ีถึงแมว้า่ราคาปิโตรเลียมจะลดตํ่าลงและผูป้ระกอบการประสบภาวะขาดทุน รัฐกย็งัคงไดรั้บส่วนแบ่ง
รายได ้ในทางตรงกนัขา้มหากรัฐเกบ็ภาษีรายไดอ้ตัรากา้วหนา้ หรือภาษีกาํไรเพิ่มเติมรัฐจะตอ้งรับความเส่ียง
มากข้ึนเพราะวา่ภาษีท่ีรัฐไดรั้บนั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถในการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ 

โดยทัว่ไปแลว้ผูป้ระกอบการจะสามารถแบกรับความเส่ียงไดดี้กวา่รัฐและกลวัความเส่ียงนอ้ยกวา่
รัฐ ดงันั้นรัฐควรออกแบบส่วนผสมทางการคลงัท่ีผลกัความเส่ียงไปใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ แต่การผลกัภาระ
ความเส่ียงดงักล่าวรัฐจะตอ้งชดเชยความเส่ียงโดยอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการดูดซบัส่วนแบ่งกาํไรท่ีคาดหมาย
ในสดัส่วนท่ีสูงกวา่ท่ีรัฐคาดวา่จะไดรั้บ 

ประเดน็ท่ีควรพิจารณาอีกประเดน็หน่ึงกคื็อความสามารถในการจดัเกบ็ภาษีและความเป็นไปไดใ้น
การหลีกเล่ียงภาษี เคร่ืองมือทางการคลงับางประเภทอาทิเช่นค่าภาคหลวงนั้นง่ายต่อการจดัเกบ็และหลีกเล่ียง
ภาษีไดย้ากซ่ึงช่วยลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการของรัฐไดดี้และลดโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ในขณะท่ีการจดัเกบ็ภาษีจากรายไดแ้ละกาํไร และค่าภาคหลวงบนฐานของกาํไรนั้นจะยากต่อการตรวจสอบ 
จดัเกบ็และหลีกเล่ียงภาษีไดง่้ายกวา่ 

การใชแ้ละกระจายรายไดภ้าษีเป็นอีกประเดน็หน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจโดยเฉพาะในเร่ืองการแบ่ง
รายไดใ้หเ้หมาะสมระหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการและการท่ีรัฐใชร้ายไดเ้หล่าน้ีเพื่อการพฒันาและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งเหมาะสม ซ่ึงประเดน็น้ีเป็นขอ้ถกเถียงกนัอยา่งกวา้งขวางวา่ควรจะใชร้ายได้
เหล่าน้ีเพื่อพฒันาประเทศโดยรวมหรือควรจะจดัสรรใหแ้ก่ทอ้งถ่ินท่ีมีโครงการสาํรวจ พฒันาและผลิต
ปิโตรเลียมอยูโ่ดยเฉพาะเม่ือทอ้งถ่ินนั้น ๆ ไดรั้บผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินงาน 

เคร่ืองมือทางการคลงัมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย โดยมีลกัษณะสาํคญัท่ีแตกต่างกนักล่าวคือ เคร่ืองมือบาง
ประเภทเช่นค่าภาคหลวงและโบนสัมีลกัษณะถดถอย (regressive) ซ่ึงหมายความวา่เม่ือโครงการไดก้าํไร
สูงข้ึน รัฐกลบัจดัเกบ็อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง (Effective tax rate) ไดน้อ้ยลง แต่เคร่ืองมือทางการคลงัท่ีรัฐ
สามารถดึงรายไดจ้ากผูป้ระกอบการไดโ้ดยตรงจะมีลกัษณะกา้วหนา้ (progressive) กล่าวคือรัฐจะยิง่เกบ็
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงไดม้ากข้ึนเม่ือโครงการสามารถดาํเนินการผลิตและมีรายรับมากข้ึน (Johnston, 1994a) 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงเคร่ืองมือทางการคลงัทั้งภายใตร้ะบบสมัปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต และ
ระบบรับจา้งบริการท่ีรัฐนิยมใชใ้นปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ค่าภาคหลวง (Royalties) 
รัฐเกบ็ค่าภาคหลวงจากผูป้ระกอบการท่ีรัฐไดม้อบสิทธิในการสาํรวจ พฒันา และผลิตปิโตรเลียม 

โดยรัฐยงัคงเป็นเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียมอยู ่ดงันั้น ค่าภาคหลวงมกัจะถูกจดัอยูใ่นกลุ่มของรายไดท่ี้ไม่ใช่
ภาษีของรัฐบาล (Non-tax revenue) แต่อยา่งไรกต็าม ในแง่ของผลกระทบของการเกบ็ค่าภาคหลวงหรือการ
เกบ็ภาษีอาจจะไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัมาก เน่ืองจากการเกบ็ค่าภาคหลวงเปรียบเหมือนค่าธรรมเนียมจาก
การเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในทรัพยากร ซ่ึงกมี็ลกัษณะเป็นภาษีประเภทหน่ึง  



37 
 

ค่าภาคหลวงมีผลต่อการตดัสินใจนาํทรัพยากรข้ึนมาใชท้ั้งในปัจจุบนัและในอนาคต คือ การ
ตดัสินใจเล่ือนเวลาการนาํทรัพยากรข้ึนมาใชใ้หเ้ร็วข้ึนหรือชา้ลง หากค่าภาคหลวงมีอตัราเท่ากบัอตัราคิดลด 
(Discount rate) การนาํทรัพยากรข้ึนมาใชใ้นปัจจุบนัหรืออนาคตจะไม่มีความแตกต่างกนัเน่ืองจากมูลค่า
ปัจจุบนัของค่าภาคหลวงท่ีจะตอ้งจ่ายไม่มีความแตกต่างจากมูลค่าปัจจุบนัของทรัพยากร แต่หากอตัราการ
เกบ็ค่าภาคหลวงมีค่านอ้ยกวา่ discount rate การนาํทรัพยากรข้ึนมาใชใ้นปัจจุบนัจะลดลง เน่ืองจาก มูลค่า
ปัจจุบนัของค่าภาคหลวงท่ีจะตอ้งจ่ายมีค่านอ้ยกวา่มูลค่าปัจจุบนัของทรัพยากรนั้น ๆ ดงันั้น จึงเห็นวา่การ
กาํหนดอตัราค่าภาคหลวงจะมีผลต่อการเร่งนาํเอาทรัพยากรปิโตรเลียมข้ึนมาใชด้ว้ย 

อยา่งไรกต็าม หากใชเ้พียงเคร่ืองมือน้ีเพียงอยา่งเดียวจะก่อใหเ้กิดความไม่มีประสิทธิภาพได ้
เน่ืองจากการเกบ็ค่าภาคหลวงเป็นการเกบ็รายไดจ้ากการนาํทรัพยากรข้ึนมาใชเ้พยีงอยา่งเดียว ดงันั้น จึงมี
แนวโนม้ทาํใหไ้ม่เกิดการพฒันาและแสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่ ขณะท่ีหากมีการนาํ Quasi-rent tax มาใช้
จะมีแนวโนม้ใหเ้กิดการพฒันาและแสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่ไดม้ากกวา่ โดยการเกบ็ภาษีในลกัษณะน้ีจะ
เกบ็จากฐานของปริมาณทรัพยากรท่ีคน้พบโดยหกัตน้ทุนจมท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาและแสวงหาแหล่ง
ทรัพยากรใหม่ นอกจากน้ี ภาษีแบบน้ีเกบ็เฉพาะจากทรัพยากรท่ีสามารถนาํข้ึนมาไดส้าํเร็จ จึงคาํนึงถึงความ
เส่ียงจากการลงทุนไปแลว้ 

การเกบ็ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เป็นรายไดข้องรัฐพื้นฐานในกรณีของการใชร้ะบบสมัปทานโดย
มกัจะกาํหนดอตัราเป็นอตัราคงท่ี (Fixed rate) หรือเป็นอตัราขั้นบนัได (Sliding scale rate) ตามปริมาณท่ี
ผลิตไดห้รือมูลค่าปิโตรเลียมท่ีได ้และอาจจะจ่ายในรูปของเงินหรืออ่ืนๆ นอกจากน้ี ค่าภาคหลวงยงัถูก
นาํมาใชใ้นระบบแบ่งปันผลผลิตดว้ย แต่จะไม่นาํมาคาํนวณในส่วนค่าใชคื้นตน้ทุน (Cost recovery) ในบาง
กรณีค่าภาคหลวงสามารถใชห้กัภาษีได ้

3.2 ภาษีค่าเช่าทรัพยากร (Resource Rent taxes) 
ภาษีค่าเช่าทรัพยากร หรือภาษีค่าเช่า (Rent taxes) เป็นเคร่ืองมือในการดึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจจาก

การใชท้รัพยากรอีกทางหน่ึง โดยรัฐจะใหสิ้ทธิการลงทุนสาํรวจ ขดุเจาะ และผลิตทรัพยากรธรรมชาติแก่
ผูป้ระกอบการ และอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการสามารถรับผลตอบแทนไดเ้ท่ากบัค่าเช่าท่ี ณ อตัราท่ีทาํให้
ผูป้ระกอบการไดรั้บกาํไรปกติ สาํหรับผลตอบแทนท่ีเกินจากอตัราปกติหรือกาํไรส่วนเกินนั้นจะถูกเกบ็
นาํส่งเป็นภาษีใหแ้ก่รัฐ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงสามารถไดรั้บกาํไรจากการลงทุนและมีแรงจูงใจท่ีจะลงทุน
เพื่อการพฒันาและสาํรวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่ แต่ในทางปฏิบติั ยงัมีความยุง่ยากอยูบ่า้ง เน่ืองจากรัฐ
จะตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งทรัพยากรนั้น ๆ โดยละเอียด เพื่อควบคุมและกาํกบัดูแลการเขา้ไปใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติจากผูป้ระกอบการ 

อยา่งไรกต็าม การเกบ็ภาษีค่าเช่าทรัพยากรมีความยุง่ยากในการกาํหนดค่าเช่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะใน
การกาํหนดอตัราภาษี โดยปกติค่าเช่าทางเศรษฐกิจจะคาํนวณจากส่วนต่างระหวา่งรายรับและตน้ทุน โดย
รายรับ หมายถึงรายรับตวัเงิน และตน้ทุนจะประกอบดว้ยตน้ทุนตวัเงิน ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเช่า ค่าแรงงาน ค่า
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เส่ือม เป็นตน้ และคาํนึงถึงความไม่แน่นอนของกิจการทั้งในแง่ของราคา ปริมาณ และคุณภาพของ
ปิโตรเลียม ในทางปฏิบติัการเกบ็ภาษีค่าเช่าจากการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากร (Resource rent tax) จึงเป็น
ความพยายามกาํหนดอตัราส่วนแบ่งท่ีสร้างความเป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์แก่ทั้งฝ่ายของรัฐท่ีเป็น
เจา้ของทรัพยากรและฝ่ายของผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บสิทธิสาํรวจพฒันา และผลิต 

จากประสบการณ์ในประเทศต่างๆ การใชภ้าษีค่าเช่าจากการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเพื่อ
เป้าหมายของการสร้างผลประโยชน์ในรูปรายไดสู้งสุดแก่รัฐ มีทั้งท่ีเป็นภาษีท่ีเกบ็จากฐานของรายไดจ้าก
การดาํเนินกิจการ และท่ีเกบ็จากฐานของกาํไรจากการประกอบกิจการ 
 
ตารางที ่3-2 ลกัษณะการเกบ็ภาษีค่าเช่าทรัพยากร 

ฐานภาษี ลกัษณะการเกบ็ 
ฐานรายได ้ เกบ็ตามราคา 

จีน: ภาษีการขายนํ้ามนั 
เกบ็อตัรา 20% เม่ือราคานํ้าสูงกวา่ 40 ดอลลาร์/บาร์เรลและเกบ็อตัรา 40% เม่ือราคานํ้า
สูงกวา่ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล 

 เกบ็ตามระยะเวลา 
Zambia: ภาษีการขายทองแดง 
เกบ็อตัรา 6% ในปีท่ี 6 และเพิ่มข้ึน 1% ต่อปี จนเป็น 10%  ในปีท่ี 10 

ฐานกาํไร เกบ็ตามราคา 
อลาสกา้: ภาษีกาํไรนํ้ามนั 
เกบ็อตัรา 25% จนกวา่ราคานํ้าในจะสูงกวา่ 30 ดอลลาร์/บาร์เรล และจากราคาท่ีสูงกวา่ 
30 ดอลลาร์/บาร์เรล นั้นทุกๆ  1 ดอลลาร์/บาร์เรล ท่ีเพิ่มข้ึน จะเกบ็เพิ่มข้ึนอีก 0.4%  

 เกบ็ตามระดบัการผลิต 
อูกนัดา: ส่วนแบ่งนํ้ามนัส่วนกาํไร 
บริษทัจะไดรั้บส่วนแบ่งกาํไร 50% เม่ือระดบัการผลิตตํ่า และลดลงเป็น 15% เม่ือระดบั
การผลิตสูง 

 เกบ็ตามอตัราผลตอบแทนของโครงการ 
ติมอร์: pre-tax oil profit  
เกบ็อตัรา 22.5% เม่ือ IRR มากกวา่ 16.5% 

  
ในกรณีท่ีกาํหนดใหอ้ตัราภาษีสามารถเปล่ียนแปลงราคาทรัพยากร กเ็น่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคา

ทรัพยากรทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโอกาสในการทาํกาํไร แต่อยา่งไรกต็าม ในกรณีท่ีราคาทรัพยากรเพิ่ม



39 
 

สูงข้ึนในขณะเดียวกบัท่ีตน้ทุนต่อหน่วยสูงข้ึนดว้ย กอ็าจจะส่งผลใหก้าํไรก่อนการเกบ็ภาษีคงท่ี ดงันั้น การ
เกบ็ภาษีในอตัราสูงข้ึนกอ็าจจะส่งผลใหเ้กิดการบิดเบือนพฤติกรรมการลงทุนของเอกชนได ้ตวัอยา่ง
ประเทศท่ีกาํหนดอตัราภาษีแบบขั้นบนัไดตามฐานรายได ้ไดแ้ก่ จีน แซมเบีย เป็นตน้ โดยมีลกัษณะการเกบ็
ดงัสรุปในตารางท่ี 3-2 

สาํหรับในกรณีท่ีอตัราภาษีแบบขั้นบนัไดตามฐานกาํไร จะตอ้งมีการใหค้าํนิยามเก่ียวกบัผลกาํไร
ของผูป้ระกอบการท่ีชดัเจน และเกบ็เป็นสดัส่วนกบักาํไรท่ีไดรั้บ ตวัอยา่งประเทศท่ีกาํหนดอตัราภาษีค่าเช่า
ทรัพยากรในลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ อลาสกา้ อูกนัดา ติมอร์ เป็นตน้ โดยมีลกัษณะการเกบ็ดงัสรุปในตารางท่ี 3-2 

3.3 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล (Corporate income taxes) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจะคาํนวณจากผลกาํไรท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน คือส่วนต่างของรายไดก้บั

ตน้ทุน การกาํหนดภาษีชนิดน้ีจะแตกต่างกนัไปตามระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ และอาจจะมีการ
กาํหนดหลกัเกณฑพ์ิเศษโดยข้ึนอยูก่บัเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนหรือการใชท้รัพยากร บ่อยคร้ัง
รัฐบาลจะยกเวน้การเกบ็ภาษีชนิดน้ีจนกระทัง่ผูป้ระกอบการสามารถดาํเนินการผลิตและคืนทุนแลว้ 

โดยปกติภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจะถูกกาํหนดในอตัราคงท่ี ซ่ึงทาํใหก้ารเกบ็ภาษีประเภทน้ีมีลกัษณะ
ถดถอยเม่ือผูป้ระกอบการไดรั้บกาํไรมากยิง่ข้ึน ในบางประเทศไดก้าํหนดอตัราภาษีเงินในอตัรากา้วหนา้
เพื่อใหรั้ฐไดรั้บภาษีเพิ่มข้ึนเม่ือผูป้ระกอบการไดรั้บกาํไรสูงข้ึน นอกจากน้ียงัไดพ้ยายามเช่ือมโยงอตัราภาษี
กบัราคาของนํ้ามนัดิบหรือก๊าซธรรมชาติอีกดว้ยเพื่อใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการจดัเกบ็ภาษี 

ขอ้ดีของเคร่ืองมือการคลงัน้ี คือ สามารถจดัเกบ็ไดง่้าย มีตน้ทุนในการจดัเกบ็ตํ่า และยงัทาํใหรั้ฐมี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์กบัเอกชนไดต้ามภาวะทางเศรษฐกิจ และยงัสามารถเกบ็ภาษีในอตัรา
กา้วหนา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความผนัผวนของราคานํ้ามนัดิบหรือก๊าซธรรมชาติ แต่การกาํหนดภาษีเงินไดใ้น
ลกัษณะน้ีอาจจะทาํใหบ้ริษทัผูรั้บสมัปทานบิดเบือนพฤติกรรมการลงทุนไดท้ั้งน้ีเพือ่กระจายตน้ทุนออกไป
ในระยะยาว 

3.4 อากรขาเข้าและขาออก (Import and export duties) 
กิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจาํเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีเทคโนโลยกีาร

ผลิตสูงในการดาํเนินงาน ผูผ้ลิตภายในประเทศอาจจะไม่สามารถผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์เหล่าน้ีไดไ้ด ้
ดงันั้น “อากรขาเขา้” จึงเป็นเคร่ืองมือในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่รัฐตั้งแต่ช่วงแรกของการดาํเนินการสาํรวจ
และพฒันา ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีบริษทัจะตอ้งเร่ิมนาํเขา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ นอกจากน้ีการจดัเกบ็อากรขาเขา้ 
ยงัถูกนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อคุม้ครองผูผ้ลิตภายในประเทศ อยา่งไรกต็าม การเกบ็อากรขาเขา้อาจจะส่งผล
ทาํใหต้น้ทุนของบริษทัเอกชนผูรั้บสมัปทานเพิ่มข้ึนจนบิดเบือนพฤติกรรมการลงทุนได ้ดงันั้น ในบางกรณี 
เพื่อส่งเสริมการลงทุน รัฐจาํเป็นตอ้งยกเวน้อากรขาเขา้ใหแ้ก่ผูล้งทุนใหส้ามารถนาํเขา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์
จากต่างประเทศเขา้มาไดใ้นการดาํเนินการระยะแรก 
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การเกบ็ “อากรขาออก” จากผูป้ระกอบการท่ีส่งออกปิโตรเลียมท่ีผลิตไดใ้นประเทศเป็นเคร่ืองมือ
หน่ึงในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่รัฐ แต่กเ็ป็นวิธีท่ีส่งผลใหร้าคาปิโตรเลียมทั้งในส่วนท่ีส่งออกและในส่วนท่ี
เป็นอุปทานภายในประเทศถูกบิดเบือนไป ดงันั้นประเทศเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียมส่วนใหญ่จึงมกัจะไม่
เกบ็อากรขาออกน้ี 

3.5 ภาษีมูลค่าเพิม่ (Value added tax) 
การเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มในปิโตรเลียมมีลกัษณะเช่นเดียวกบัในสินคา้อ่ืนๆ ทัว่ไป อยา่งไรกต็าม การ

เกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มจะส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนเช่นเดียวกบัอากรขาเขา้และอากรขาออก ดงันั้น จึงมกัจะมี
การยกเวน้การเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมน้ี นอกจากน้ี การเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมน้ียงัทาํ
ไดย้าก เน่ืองจาก ความสลบัซบัซอ้นของขั้นตอนการผลิตปิโตรเลียมมีสูงมาก การคาํนวณภาษีและการ
ติดตามจดัเกบ็จึงมีตน้ทุนธุรกรรมสูง 

3.6 Surface taxes 
โดยปกติการเรียกเกบ็ Surface taxes จะคาํนวณตามขนาดของพื้นท่ีท่ีไดรั้บสมัปทาน การจดัเกบ็ภาษี

ประเภทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างตน้ทุนการถือสิทธิสมัปทานแก่เอกชนผูรั้บสมัปทานและเพ่ือป้องกนัมิให้
ผูรั้บสมัปทานถือสิทธิแปลงสมัปทานไวโ้ดยไม่มีการลงทุนสาํรวจและพฒันา 

ขอ้ดีของการจดัเกบ็ Surface taxes คือรัฐสามารถคาํนวณภาษีไดง่้ายโดยการคาํนวณจากขนาดของ
พื้นท่ีท่ีไดรั้บสมัปทานแลว้ และสะดวกในติดตามจดัเกบ็อีกดว้ย  

3.7 โบนัส (Bonuses) 
บริษทัเอกชนผูไ้ดรั้บสมัปทานจะจ่ายโบนสัใหแ้ก่รัฐเม่ือมีการลงนามในขอ้ตกลงการสาํรวจและ

ผลิตปิโตรเลียม ในบางกรณี รัฐจะจดัเกบ็โบนสัเม่ือมีการคน้พบปิโตรเลียม การประกาศยนืยนัทางการคา้
ปิโตรเลียม  การเร่ิมตน้ผลิต และ/หรือเม่ือปริมาณการผลิตเกินกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้(ซ่ึงอาจจจะกาํหนด
เป้าหมายตามปริมาณการผลิตต่อวนั หรือปริมาณการผลิตสะสม)  

การใชโ้บนสัมาเป็นเคร่ืองมือจดัสรรผลประโยชน์ระหวา่งรัฐและเอกชนจะทาํใหค้วามเส่ียงในการ
โครงการเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากตอ้งเพ่ิมระดบัการสาํรวจและพฒันาใหดี้ข้ึน เพื่อชดเชยความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน หาก
รัฐเกบ็โบนสัเป็นจาํนวนมากแลว้กม็กัจะเกบ็ค่าภาคหลวง ภาษี การแบ่งปันผลผลิต และ/หรือ ส่วนแบ่ง
รายไดใ้หแ้ก่รัฐในอตัราท่ีตํ่าลง  

การใชโ้บนสัเป็นเคร่ืองมือทางการคลงัมีขอ้ดีคือความสะดวกในการจดัเกบ็ และเป็นเคร่ืองมือสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่รัฐตั้งแต่เร่ิมตน้ มูลค่าสูงสุดของโบนสัจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของสินทรัพยค์วามเส่ียง
ทางการเมืองภายในประเทศ และ Risk profile ของนกัลงทุน หากรัฐตั้งโบนสัไวสู้งอาจจะขดัขวางใหน้กั
ลงทุนท่ีกลวัความเส่ียงเลือกท่ีจะไม่มาลงทุนโดยเฉพาะเม่ือความเส่ียงทางการเมืองภายในประเทศและความ
ไม่แน่นอนในการคน้พบปิโตรเลียมทางธรณีวิทยามีอยูสู่ง 
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3.8 การจํากดัการหักค่าต้นทุนหรือการจํากดัค่าใช้คนืต้นทุน (Cost recovery limit) 
ในระบบแบ่งปันผลผลิต (หรือในบางกรณีจะรวมไปถึงระบบสมัปทานดว้ย) มกัจะกาํหนดสดัส่วน

ของมูลค่าปิโตรเลียมท่ีผลิตไดท่ี้อนุญาตใหส้ามารถใชเ้ป็นค่าใชคื้นตน้ทุน (Cost recovery limit) ได ้โดยจาก
ผลผลิตปิโตรเลียมท่ีไดห้กัค่าภาคหลวงแลว้นั้น ผูป้ระกอบการจะสามารถหกัค่าใชคื้นตน้ทุนได ้จากนั้นจึง
เหลือเป็นปิโตรเลียมในส่วนกาํไร ดงันั้น หากอนุญาตใหส้ามารถหกัค่าใชคื้นตน้ทุนไดท้ั้งหมด ปิโตรเลียม
ส่วนกาํไรท่ีตอ้งแบ่งกนัระหวา่งรัฐกบัเอกชนกจ็ะลดลง ดงันั้น รัฐจึงจาํกดัค่าใชคื้นตน้ทุนท่ีสามารถหกัไดใ้น
เวลาหน่ึง และกาํหนดใหส้ามารถนาํตน้ทุนท่ีเกินกวา่เกณฑน้ี์นาํไปใชห้กัเป็นตน้ทุนในเวลาถดัไปได ้

เคร่ืองมือน้ีจึงช่วยสร้างหลกัประกนัวา่ ณ เวลาหน่ึงๆ รัฐบาลจะไดรั้บรายไดเ้ป็นจาํนวนหน่ึงท่ี
ชดัเจน แต่อยา่งไรกต็ามการกาํกบัดูแลการหกัค่าตน้ทุนโดยรัฐกระทาํไดย้ากดว้ยเช่นกนั 

โดยปกติการกาํหนดสดัส่วนของปริมาณปิโตรเลียมท่ีสามารถใชเ้ป็นค่าใชคื้นตน้ทุนจะอยูใ่นช่วง 
40-60% โดยหากระดบัสดัส่วนค่าใชคื้นทุนท่ีสามารถหกัไดอ้ยูใ่นระดบัตํ่า กจ็ะยิง่ไม่ส่งผลดีต่อการสาํรวจ
และพฒันาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ เน่ืองจากผูป้ระกอบการสามารถหกัตน้ทุนไดน้อ้ยนัน่เอง 

3.9 ส่วนแบ่งนํา้มัน/ก๊าซธรรมชาติส่วนกาํไร (Profit/Gas oil split) 
ในระบบแบ่งปันผลผลิต ส่วนแบ่งกาํไรคือรายไดท่ี้เหลือจากการหกัค่าภาคหลวงและค่าใชคื้น

ตน้ทุน ในกรณีส่วนใหญ่แลว้ส่วนแบ่งกาํไรจะใชอ้ตัราขั้นบนัได (Sliding scale) บนฐานของตวัแปรท่ีไดต้ก
ลงกนัไวอ้นัประกอบดว้ยปริมาณการผลิตเฉล่ียต่อวนั ปริมาณการผลิตสะสม ราคาปิโตรเลียม มูลค่าการผลิต 
อตัราผลตอบแทน (Rate of return) และ R factor  

อตัราส่วนแบ่งกาํไรระหวา่งรัฐเจา้ของทรัพยากรและผูป้ระกอบการมกัจะเกิดจากการเจรจาต่อรอง
กนั ดงันั้น เคร่ืองมือน้ีจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความยดืหยุน่เพยีงพอท่ีรัฐบาลจะสามารถจดัหาส่วนผสมเคร่ืองมือ
ทางการคลงัใหแ้ก่โครงการต่าง ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนกรอบและขอบเขตทางดา้นการคลงัโดยรวม และ
ดว้ยลกัษณะท่ีมีความยดืหยุน่เช่นน้ีจึงทาํใหก้ารใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัน้ีสามารถสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการในการพฒันาพื้นท่ีท่ีมีขนาดเลก็ 

ส่วนใหญ่แลว้รัฐบาลมกัจะใชส่้วนแบ่งกาํไรแบบอตัราขั้นบนัไดตามปริมาณการผลิต เน่ืองจากวา่
ง่ายต่อการคาํนวณ อยา่งไรกต็ามการใชป้ริมาณการผลิตเป็นเกณฑจ์ะทาํใหส่้วนแบ่งกาํไรท่ีรัฐไดรั้บไม่
อ่อนไหวตามราคาของปิโตรเลียม  

3.10 การเข้าร่วมของรัฐ (State/Government Participation) 

ในระบบแบ่งปันผลผลิต รัฐ (หรือบริษทันํ้ามนัแห่งชาติ หรือโดยผา่นรัฐวิสาหกิจ) มกัจะขอเขา้ร่วม
ในการพฒันาโครงการ โดยการเขา้ร่วมของรัฐบาลน้ีมีดว้ยกนัหลายรูปแบบ อนัไดแ้ก่ Working interest คือ
การมีส่วนร่วมในตน้ทุนและกาํไรท่ีไดจ้ากโครงการ จึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักิจการร่วมคา้ (Joint ventures) 
Working interest สามารถเกิดข้ึนตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการ รัฐบาลสามารถสงวนสิทธิในการกลบัมาร่วม
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โครงการในทุกขั้นตอนของการพฒันาและการผลิตปิโตรเลียม ในการปฏิบติัโดยทัว่ไป รัฐจะเขา้ร่วมโดยจ่าย
ส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและรับรายไดจ้ากโครงการ แต่มีในบางประเทศท่ีรัฐบาลเขา้ร่วม
โครงการโดยไม่จ่ายค่าใชจ่้ายหรือรับความเส่ียงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการสาํรวจ 

ประโยชน์ของการเขา้ร่วมของรัฐคือรัฐมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของโครงการ ช่วยอาํนวยความ
สะดวกในการถ่ายทอดเทคโนโลย ีสามารถควบคุมการตดัสินใจในการพฒันาพื้นท่ี ประโยชน์เหล่าน้ีไม่ได้
เป็นประโยชนท์างดา้นตวัเงิน นอกจากน้ีเม่ือรัฐเขา้ไปมีส่วนร่วม รัฐกต็อ้งรับตน้ทุนและความเส่ียงดว้ย
เช่นกนั ดงันั้นจึงอาจจะนาํมาซ่ึงผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of interest) ในฐานะท่ีรัฐเป็นเจา้ของและใน
ฐานะผูก้าํกบัดูแลท่ีตอ้งตรวจสอบและดูแลผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนิน
กิจการปิโตรเลียม 

3.11 ภาษีเงนิได้เพิม่เติม (Supplementary income tax) 

นอกจากการเสียภาษีเงินไดต้ามปกติแลว้ รัฐควรจะจดัเกบ็ “ภาษีเงินไดเ้พิ่มเติม” (Supplementary 
income tax) เพื่อดึงเอาค่าเช่าทางเศรษฐกิจออกมาในสดัส่วนท่ีสูงข้ึนกวา่เดิม (ส่วนใหญ่แลว้การจดัเกบ็ภาษี
ลกัษณะน้ีจะระบุรายละเอียดไวใ้นสญัญาแบ่งปันผลผลิตซ่ึงเป็นระบบท่ียดืหยุน่กวา่ระบบสมัปทานซ่ึงมกั
อา้งอิงส่วนแบ่งรายไดต้ามกฎหมายท่ีไดบ้ญัญติัไว ้จึงมกัไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือ
ทางการคลงัเพื่อดึงผลประโยชน์จากกิจการปิโตรเลียมใหแ้ก่รัฐมากยิง่ข้ึน) ภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมน้ีสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็นสามประเภทดงัต่อไปน้ี 

ประเภทแรกเป็นการเกบ็ภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (Corporate Income 
Tax: CIT) แลว้ ตวัอยา่งเช่นประเทศสหราชอาณาจกัรจะเกบ็ภาษีเงินไดเ้พิ่มเติม 20% ของกาํไรหลงัจากหกั 
CIT แลว้ นอร์เวยเ์กบ็ท่ี 50% (โดยสามารถคิดตน้ทุนในการลงทุนเพิ่มข้ึนได ้30% ในระยะเวลา 4 ปี ซ่ึงช่วย
ลดฐานภาษีลงไดใ้นระยะเร่ิมแรกและรัฐสามารถเกบ็ภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมในระยะเวลาต่อมา) อีกทางเลือก
หน่ึงคือการกาํหนดอตัราภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมแบบขั้นบนัได โดยเม่ือกาํไรหลงัหกั CIT เพิ่มข้ึน อตัราภาษีน้ีก็
จะสูงข้ึนดว้ย  

ประเภทท่ีสองคือการเกบ็ภาษีค่าเช่าทรัพยากร (Resource Rent Tax: RRT) ตวัอยา่งเช่นประเทศ
ออสเตรเลียและติมอร์ เลสเต โดยรัฐจะเกบ็ RRT เม่ือผูป้ระกอบการมีรายไดแ้ละกระแสเงินสดของ
ผูป้ระกอบการปิดบญัชีคงเหลือแลว้มีค่าเป็นบวก เม่ือเกบ็ RRT ในปีใดแลว้ยอดยกไปของกระแสเงินสด
สะสมจะถูกกาํหนดใหมี้ค่าเป็นศูนยใ์นปีถดัไปเพื่อหลีกเล่ียงการเกบ็ภาษีสองคร้ัง RRT สามารถนาํมาใช้
ภายหลงัจากท่ีรัฐไดเ้กบ็ CIT หรือ นาํมาใชก่้อนการคาํนวณ CIT โดยผูป้ระกอบการสามารถนาํ RRT มาหกั
เป็นค่าใชจ่้ายได ้

ประเภทสุดทา้ยคือการเกบ็ภาษีกาํไรส่วนเกิน (Excess Profit Tax: EPT) ตวัอยา่งเช่นประเทศ
คาซคัสถาน รัฐเกบ็ CPT บนรายไดก่้อนหรือหลงัจากหกั CIT แลว้ ส่ิงท่ีสาํคญัคือการกาํหนด EPT ตาม R-
factor ของแต่ละโครงการ (R-factor เป็นสดัส่วนของรายรับรวมสะสมต่อค่าใชจ่้ายรวมสะสมของโครงการ 
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หาก R-factor นอ้ยกวา่หน่ึง แสดงวา่รายจ่ายสูงกวา่รายรับดงันั้น EPT ควรเท่ากบัศูนย ์หาก R-factor มากกวา่
หน่ึงกค็วรจดัเกบ็ EPT โดยเม่ือ R-factor เพิ่มข้ึนกจ็ดัเกบ็ EPT เพิ่มข้ึนดว้ย R-factor มกัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการจดัสรรกาํไรนํ้ามนัระหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการ 

3.12 เคร่ืองมือทางการคลงัอืน่ ๆ  

นอกจากเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัมีเคร่ืองมือทางการคลงัอีกหลายหลาย
ประเภทท่ีมกันาํมาใชใ้นระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบสมัปทาน อาทิเช่น ภาษีส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental taxes) เพื่อบรรเทาปัญหาจากการทาํลายส่ิงแวดลอ้มและนาํรายไดภ้าษีน้ีมาชดเชยใหแ้ก่
ทอ้งถ่ิน  

เคร่ืองมือท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการคลงัโดยตรงอาทิเช่น การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign Exchange Controls) โดยนกัลงทุนสามารถถือบญัชีเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ
และดาํเนินธุรกรรมทางการเงินผา่นบญัชีเหล่าน้ีได ้ 

ขอ้ผกูมดัในการจดัซ้ือสินคา้และบริการภายในประเทศ (Local Content Obligations) ซ่ึงครอบคลุม
ทั้งการกาํหนดใหมี้การจดัฝึกอบรม โควตา้การจา้งงานในประเทศ การซ้ือสินคา้และบริการภายในประเทศ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดความรู้ในการดาํเนินงานจากผูป้ระกอบการต่างประเทศใหแ้ก่บุคลากรใน
ประเทศเจา้ของทรัพยากร ในบางกรณีจะมีการกาํหนดจาํนวนขา้ราชการของรัฐท่ีจะเขา้ไปทาํงานในองคก์ร
เหล่าน้ีดว้ยนอกจากเพื่อถ่ายทอดความรู้แลว้ยงัสามารถตรวจสอบการทาํงานของผูป้ระกอบการเหล่าน้ีดว้ย 
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการรับขา้ราชการมาทาํงานในองคก์รจะสามารถนาํมาหกัลดภาษีไดต่้อไป และ
หากสินคา้และบริการภายในประเทศมีคุณภาพใกลเ้คียงกบัสินคา้และบริการท่ีนาํเขา้เพื่อใชใ้นกิจการ
ปิโตรเลียมและราคาไม่แตกต่างกนัมากนกั รัฐมกัจะกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการจดัซ้ือสินคา้และบริการ
ภายในประเทศก่อน 

เคร่ืองมือทางการคลงัปิโตรเลียมยงัคงมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยมกัมีเป้าหมายเพือ่ดึงค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด ในหลาย ๆ ประเทศไดพ้ฒันาเคร่ืองมือทางการคลงัโดยเกบ็เป็นภาษีเพิ่มเติม
จากกาํไรท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บ โดยคิดเป็นอตัราคงท่ีหรืออตัราขั้นบนัไดบนฐานของปริมาณการผลิตหรือ
พื้นท่ีท่ีมีการสาํรวจ พฒันา และผลิตปิโตรเลียม อาทิเช่น Specifal participation fee ในประเทศบราซิล 
Windfall profit tax ในประเทศสหรัฐอเมริกา Hydrocarbon tax ในประเทศนอร์เวย ์และ Canadian Frontier 
Royalies ในประเทศแคนาดา เป็นตน้ 

ระบบการคลงัปิโตรเลียมในต่างประเทศนั้นอาศยัส่วนผสมของเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ในการออกแบบระบบการคลงัปิโตรเลียมใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในแต่ละประเทศ ตาราง
ท่ี 3-3 ไดส้รุปโดยแบ่งแยกตามระบบการใหสิ้ทธิสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมดงั โดยจะสงัเกตไดว้า่ภายใต้
ระบบสมัปทานและระบบแบ่งปันผลผลิต ส่วนผสมของเคร่ืองมือทางการคลงัจะไม่แตกต่างกนัมากนกั แต่
ลกัษณะความแตกต่างท่ีสาํคญัคือค่าใชคื้นตน้ทุน โดยในระบบแบ่งปันผลผลิตรัฐจะอนุญาตให้
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ผูป้ระกอบการไดรั้บค่าใชคื้นตน้ทุนอยา่งจาํกดั ในขณะท่ีในระบบสมัปทานผูป้ระกอบการสามารถไดรั้บ
ตน้ทุนคืนโดยไม่จาํกดั (Deductions) สาํหรับระบบจา้งบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตนเองจึงมีเคร่ืองมือท่ี
แตกต่างจากระบบอ่ืน อยา่งไรกดี็ในทุกระบบ รัฐยงัจดัเกบ็ภาษีเงินไดอ้ยู ่

4 ระบบการคลงัปิโตรเลยีมในต่างประเทศ 

Johnston and Johnston (2003) ไดศึ้กษาระบบการคลงัปิโตรเลียมของโลกแลว้พบวา่จาก 123 
ประเทศ มี 68 ประเทศท่ีใชร้ะบบแบ่งปันผลผลิตในขณะท่ีประเทศท่ีเหลืออีก 55 ประเทศใชร้ะบบสมัปทาน 
จึงสามารถกล่าวไดว้า่ยงัไม่มีระบบใดระบบหน่ึงซ่ึงเป็นระบบท่ีโดดเด่นและใชก้นัอยา่งแพร่หลายเสียทีเดียว 
 Goldsworthy and Zakharova (2010) ไดร้วบรวมรายละเอียดเคร่ืองมือทางการคลงัของประเทศต่าง 
ๆ ภายใตร้ะบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) และระบบสมัปทาน (Tax/Royalty) ดงัแสดงในตารางท่ี 3-4 โดยในแต่
ละประเทศจะเลือกส่วนผสมท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่แลว้ประเทศ
ท่ีนาํระบบสมัปทานมาใชจ้ะไม่เรียกเกบ็โบนสั (Signature/Production Bonus) รวมทั้งไม่กาํหนด Cost 
recovery limit ไวด้ว้ย ในขณะท่ีประเทศท่ีใชร้ะบบ PSC จะกาํหนด Cost recovery limit ไวอ้ยา่งหลากหลาย
ตั้งแต่ 50-100% และกาํหนดส่วนแบ่งกาํไร (State share of profit petroleum) ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งนาํส่ง
ใหแ้ก่รัฐไวต้ ํ่าสุด 10% และสูงสุดอยูท่ี่ 90% โดยข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิต และประเภท
ของปิโตรเลียมท่ีคน้พบ ส่วนแบ่งกาํไรน้ีถูกกาํหนดมาจากรัฐ หรือบางประเทศกาํหนดอตัราส่วนแบ่งตาม
ปริมาณการผลิต R-factor และ IRR ของแต่ละโครงการ 

ไม่วา่จะเป็นประเทศท่ีใชร้ะบบ PSC หรือระบบสมัปทานมกัจะเกบ็ค่าภาคหลวงเพื่อลดความเส่ียง
ทางรายไดเ้น่ืองจากวา่รัฐจะไดรั้บค่าภาคหลวงทนัทีท่ีผูป้ระกอบการมีรายไดจ้ากการผลิตปิโตรเลียม โดยเกบ็
ในอตัราท่ีแตกต่างกนั ในบางประเทศมีการแบ่งอตัราค่าภาคหลวงตามพ้ืนท่ีบนบกและทะเลลึก ปริมาณการ
ผลิต และประเภทปิโตรเลียม บางประเทศกใ็ชอ้ตัราเดียวเช่นบราซิล (10% ภายใตร้ะบบสมัปทาน) ติมอร์-
เลสเต (5% ภายใตร้ะบบ PSC) และสหรัฐอเมริกา (17% ภายใตร้ะบบสมัปทาน) เป็นตน้  
 นอกจากน้ีทุกประเทศยงัเกบ็ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (Company Income Tax Rate) ตั้งแต่ 20-85% 
สาํหรับภาษีเงินไดเ้พิ่มเติม (Supplementary Profit Tax) มกัถูกนาํมาใชใ้นประเทศท่ีใชร้ะบบสมัปทาน ใน
อตัราท่ีหลากหลายข้ึนอยูก่บัโครงการ มีเพียงประเทศติมอร์ เลสเต ท่ีใชร้ะบบ PSC และเกบ็ Supplementary 
Profit Tax ท่ี 22.5% อีกดว้ยโดยอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return)  
 การเขา้ร่วมของรัฐมกัจะถูกกาํหนดไวใ้นสญัญาแบ่งปันผลผลิต โดยในบางประเทศกาํหนดไวสู้งถึง 
50% เช่นคาซคัสถานและไนจีเรีย และตํ่าสุดอยูท่ี่ 10% เช่นโมซมับิก และอาเซอร์ไบจาน ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็น
ประเทศท่ีกาํลงัพฒันาและรัฐตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของโครงการ
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ตารางที ่3-3 การเปรียบเทยีบเครื่องมือทางการคลงัภายใต้ระบบการให้สิทธิสํารวจและผลติปิโตรเลยีมต่าง ๆ  
 ระบบสมัปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต ระบบรับจา้งบริการ 

เครื่องมือทางการคลงั
พื้นฐาน 

ค่าภาคหลวง 
Deductions 
ภาษีเงินได ้

ค่าภาคหลวง 
ค่าใชค้ืนตน้ทุน 
นํ้ามนั (ก๊าซ) ส่วนกาํไร 
ภาษีเงินได ้

รายรับคงที่หรือแปรผนั 
ภาษีเงินได ้

ค่าภาคหลวง 
 

เกบ็เป็นสดัส่วนกบัมูลค่าปิโตรเลียม โดยเกบ็ใน
อตัราคงที่หรืออตัราขั้นบนัได และจ่ายในรูปของเงิน
หรืออื่นๆ 

เกบ็เป็นสดัส่วนกบัมูลค่าปิโตรเลียมเหมือน
ระบบสมัปทาน โดยไม่นบัรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่าใชค้ืนตน้ทุน แต่สามารถหกัภาษีได ้

ไม่ใช ้

Fiscal costs 
 

ขึ้นอยูก่บักฎหมายของแต่ละประเทศ หรือขอ้สญัญา
สมัปทาน โดยปกติ ไดแ้ก่ ค่าภาคหลวง ค่า
ดาํเนินงาน ค่าเสื่อม ในบางครั้ง สามารถหกัเครดิต
ภาษีและโบนสัดว้ย 

ขึ้นอยูก่บัสญัญา โดยหลงัจากจ่ายค่าภาคหลวง
แลว้ จะอนุญาตใหส้ามารถหกัค่าใชค้ืนตน้ทุนได้
ในจาํนวนจาํกดั 

ขึ้นอยูก่บัสญัญา 

ค่าใชค้ืนตน้ทุน ค่าใชค้ืนตน้ทุนไม่จาํกดั มีการจาํกดัค่าใชค้ืนตน้ทุน โดยขึ้นอยูก่บัสญัญา มีการจาํกดัค่าใชค้ืนตน้ทุน โดยขึ้นอยูก่บัสญัญา 
ภาษีเงินได ้ ขึ้นอยูก่บักฎหมายของแต่ละประเทศ และอาจจะมี

หลกัเกณฑพ์ิเศษตามเป้าหมายส่งเสริมการลงทุน 
หรือทรัพยากร โดยอาจจะยกเวน้การเกบ็ภาษีใน
จนกวา่การผลิตจะคืนตน้ทุน 

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากรายรับสุทธิ โดยอาจจะ
ยกเวน้การเกบ็ภาษีในจนกวา่การผลิตจะคืน
ตน้ทุน 

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากรายรับสุทธิ โดยอาจจะ
ยกเวน้การเกบ็ภาษีในจนกวา่การผลิตจะคืน
ตน้ทุน 
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ตารางที ่3-4 ระบบและเครื่องมือทางการคลงัปิโตรเลยีมในประเทศต่าง ๆ  
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ตารางที ่3-4 ระบบและเครื่องมือทางการคลงัปิโตรเลยีมในประเทศต่าง ๆ (ต่อ) 

ที่มา: Goldsworthy and Zakharova (2010) 
หมายเหตุ: Nil หมายความวา่ ไม่มี; N/A หมายความวา่ ไม่มีขอ้มูล 
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 ตวัอยา่งการใหสิ้ทธิสาํรวจ พฒันาและผลิตรวมทั้งระบบการคลงัปิโตรเลียมของต่างประเทศท่ีน่าสนใจ
อีกกลุ่มหน่ึงคือประเทศท่ีบริษทั ปตท. สผ. จาํกดั ไดเ้ขา้ไปลงทุน บริษทั ปตท. สผ. จาํกดั (ปตท. สผ.)ไดส้ัง่สม
ประสบการณ์ พฒันาและเจริญเติบโตข้ึนมาเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติระหวา่งประเทศ (International National Oil 
Company) โดยไดเ้ขา้ไปลงทุนในต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก ในขณะท่ี ปตท. สผ. กย็งัคงเป็นผูป้ระกอบการหลกั
ท่ีลงทุนในกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ดงันั้นความแตกต่างของระบบการคลงัปิโตรเลียม
ระหวา่งประเทศไทยและต่างประเทศท่ี ปตท. สผ. ไปลงทุนจึงสามารถสะทอ้นไดใ้นทางออ้มใหเ้ห็นไดว้า่รัฐไทย
ไดรั้บส่วนแบ่งรายไดอ้ยา่งทดัเทียมกบัต่างประเทศหรือไม่ 
 ประเทศท่ี ปตท. สผ. ตดัสินใจเลือกไปลงทุนนั้นค่อนขา้งหลากหลาย ประกอบดว้ยประเทศเพ่ือนบา้นอนั
ไดแ้ก่อินโดนีเซีย พม่า เวยีดนาม และกมัพชูา และประเทศอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ โอมาน อิหร่าน บาห์เรน อลัจิเรีย อียปิต ์
และออสเตรเลีย ตารางท่ี 3-5 แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบการใหสิ้ทธิสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมอยูส่ามแบบอนั
ไดแ้ก่ระบบสญัญา (Contractual system) หรือระบบแบ่งปันผลผลิต ระบบสมัปทาน และระบบรับจา้งบริการ
เฉพาะในประเทศอิหร่าน ประเทศส่วนใหญ่ใชร้ะบบสญัญา มีเพียงประเทศออสเตรเลียและอียปิตท่ี์ใชร้ะบบ
สมัปทาน ระยะเวลาการใหส้มัปทานในการสาํรวจ พฒันาและผลิต ความเป็นเจา้ของในสินทรัยพแ์ตกต่างกนัตาม
สญัญาท่ีตกลงไวก้บัประเทศเจา้ของทรัพยากรซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะกาํหนดใหเ้ป็นของรัฐ  
 สาํหรับการนาํส่งรายไดใ้หรั้ฐหากเป็นระบบสญัญามกัจะไม่มีการเกบ็ค่าภาคหลวง แต่จะมีเคร่ืองมือ
ทางการคลงัอ่ืน ๆ อาทิเช่นส่วนแบ่งกาํไร ภาษีเงินได ้และการหกัค่าคืนทุน ประเทศเหล่าน้ีมกัจะใหสิ้ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอ่ืน ๆ เช่นการยกเวน้อากรขาเขา้ การนาํภาษีท่ีจ่ายมาลดหยอ่นภาษีเงินได ้การนาํภาษีมาเป็น
ค่าใชจ่้ายคืนทุน เป็นตน้ ส่วนใหญ่แลว้เม่ือตกลงทาํสญัญาแลว้จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญาได ้แต่
ในบางประเทศ ปตท. สผ. สามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญาไดโ้ดยข้ึนอยูก่บัการเจรจาต่อรอง เช่น 
อินโดนีเซีย และกมัพชูา เป็นตน้ และสามารถเปล่ียนแปลงแผนเพ่ือการสาํรวจและพฒันาโดยตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจดัการร่วมในประเทศอิหร่าน 
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ตารางที ่3-5 การให้สิทธิสํารวจ พฒันาและผลติปิโตรเลยีมและเครื่องมือทางการคลงัในต่างประเทศทีบ่ริษัท ปตท.สผ. จํากดั เข้าไปลงทุน 
 อินโดนีเซีย กมัพชูา 
1. ระบบการใหส้ิทธ์ Contractual System Contractual System (ระบบแบ่งปันผลผลิต: PSC) 
2. ระยะเวลาการใหส้มัปทาน การสาํรวจ
แหล่งต่างๆ 

- ระยะเวลาการสาํรวจ 6 ปี (ระยะแรก 3 ปี และต่อไดอ้ีก 3 ปี) ต่ออายไุดห้นึ่ง
ครั้งเป็นระยะเวลา 4 ปี รวมทั้งสิ้น 10 ปี 
- ระยะเวลาการพฒันา และผลิต 30 ปี 

- ระยะเวลาการสาํรวจ 7 ปี (ระยะแรก 3 ปี ระยะที่สองและสามอยา่งละ 2 ปี) 
- ระยะเวลาการการพฒันาและผลิต 30 ปี 
- สามารถต่อสญัญาไดท้ั้งในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาการสาํรวจ และช่วงสิ้นสุด
ระยะเวลาการพฒันาและผลิต โดยการต่ออายแุต่ละครั้งขึ้นอยูก่บัการเจรจา
ต่อรอง 

4. ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยต์่างๆ ใน
การสาํรวจและผลิต 

เป็นของรัฐ เป็นของรัฐ 

5. รายละเอียดการจดัเกบ็รายได ้ - ไม่เก็บคา่ภาคหลวง 
- ค่าใชจ้่ายคืนตน้ทุน(Cost recovery) 90% ต่อปี 
- ส่วนแบ่งกาํไรในแปลงที่อยูใ่น Frontier กรณีนํ้ามนั ส่วนแบ่งกาํไรของรัฐบาล
และผูป้ระกอบการเท่ากบั 65% และ 35% (หลงัหกัภาษีแลว้) กรณีก๊าซ
ธรรมชาติ ส่วนแบ่งของรัฐบาลและผูป้ระกอบการจะเท่ากบั 60% และ 40% 
(หลงัหกัภาษแีลว้) ในแปลงที่อยูใ่น Proven Area ส่วนแบ่งของรัฐบาลจะ
ไดม้ากขึ้นแลว้แต่กรณีไป 
-ภาษีเงินได ้44%  

- ค่าภาคหลวงอตัราคงที่ 12.5%  
- ค่าใชจ้่ายคืนตน้ทุน(Cost recovery) สามารถนาํมาหกัจากรายไดห้ลงัหกั
ค่าภาคหลวงไดสู้งสุด 90% 
- ส่วนแบ่งกาํไร กรณีนํ้ามนัผูป้ระกอบการจะไดร้ับส่วนแบ่งกาํไร 40-60% 
(ขึ้นอยูก่บัปริมาณการผลิต) ถา้เป็นก๊าซผูป้ระกอบการจะไดร้ับส่วนแบ่งกาํไร 
65% 
- ภาษีเงินได ้อตัรา 30% 
- ผูป้ระกอบการตอ้งใหผ้ลประโยชน์อื่นๆ ใหร้ัฐบาล คือ Annual surface rental, 
Fees payable to CNPA, Administration fees และการอบรมแรงงานทอ้งถิ่นที่มี
สญัชาติกมัพูชา 

6. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่มี - ไดร้ับการยกเวน้ custom duties and tariffs และ exit dutyในกิจกรรมที่เกี่ยวกบั
การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
- ไดร้ับการยกเวน้ VAT จากการขายปิโตรเลยีมที่ผลิตจากพื้นที่ที่ไดร้ับ
สมัปทาน 

7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ใน
สญัญา 

สามารถทาํได ้ขึ้นอยูก่บัการเจรจาต่อรองกบัรัฐบาลอินโดนีเซีย สามารถทาํได ้ขึ้นอยูก่บัการเจรจาต่อรอง 
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ตารางที ่3-5 การให้สิทธิสํารวจ พฒันาและผลติปิโตรเลยีมและเครื่องมือทางการคลงัในต่างประเทศทีบ่ริษัท ปตท.สผ. จํากดั เข้าไปลงทุน (ต่อ) 
 ออสเตรเลีย โอมาน 
1. ระบบการใหส้ิทธ์ Concession System Contractual System (สญัญาแบ่งปันผลผลิต: PSC) 
2. ระยะเวลาการใหส้มัปทาน การสาํรวจ
แหล่งต่างๆ 

- ระยะเวลาการสาํรวจระยะแรก 6 ปี โดยตอ้งถือพื้นที่อยา่งนอ้ย 3 ปีแรก 
และมีภาระผกูพนัตามระบบการประมูล จากนั้นหากไม่มีภาระผกูพนัเหลือ
ในปีนั้นๆ แลว้กส็ามารถคนืพื้นที่ได ้
- หลงัจากคน้พบปิโตรเลียม ผูร้ับสมัปทานมีเวลา 2 ปี (ต่ออายไุด ้2 หรือ 4 
ปี) ในการตดัสินใจวา่จะขอสญัญาสมัปทานผลิตหรือไม่ 
- สญัญาสมัปทานผลิต รุ่นเก่ามีอาย ุ21 ปี และสามารถขอต่ออายไุดอ้ีก 21 
ปี ส่วนในสญัญาสมัปทานผลิตรุ่นใหม่ จะออกใหห้มดอาย ุ5 ปีหลงัจาก
หมดอายสุมัปทาน 

- ระยะเวลาการสาํรวจ 7 ปี (แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก 3 ปี ช่วงที่ 2 และ 3 ช่วงละ 
2 ปี) และต่ออายสุญัญาเป็นเวลา 30ปี นบัจากวนัที่พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย ์
 

4. ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยต์่างๆ ในการ
สาํรวจและผลิต 

เป็นของผูร้ับสมัปทาน เป็นของรัฐ 

5. รายละเอียดการจดัเกบ็รายได ้ - ไม่มีคา่ภาคหลวง แต่มี Petroleum Resource Rent Tax สาํหรับแปลงใน
ทะเล ในอตัรา 40% ของกาํไร 
- ภาษีเงินได ้30 % 

- ไม่มีคา่ภาคหลวง 
- รายไดจ้ากการขายปิโตรเลียม แบ่งเป็น ค่าใชจ้่ายคืนตน้ทุน(Cost recovery) 
สดัส่วน 80% ของรายไดแ้ละส่วนแบ่งกาํไร 20% ของรายได ้แบ่งเป็นสดัส่วน
ของผูป้ระกอบการ 20-40% ขึ้นอยูก่บัอตัราการผลิตและประเภทของปิโตรเลียม 
- ภาษีเงินได ้อตัรา 55% 
- โบนสัพิเศษที่จ่ายใหร้ัฐ 
    - เมื่อแรกเขา้ ประมาณ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
    - เมื่อพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชยป์ระมาณ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
    - ในปีแรกของการขายปิโตรเลียม ประมาณ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
- ค่าเช่าที่จ่ายใหร้ัฐ 
    - ก่อนพบปิโตรเลียมเชิงพาณิชย ์ประมาณ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 
    - เมื่อพบปิโตรเลียมเชิงพาณิชย ์ประมาณ 0.15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 

6. สิทธิประโยชน์ทางภาษี - Petroleum Resource Rent Tax สามารถนาํมาใชล้ดหยอ่นภาษีเงินได ้ ไม่มี 
7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ในสญัญา ไม่สามารถทาํได ้ ไม่สามารถทาํได ้



51 
 

 
ตารางที ่3-5 การให้สิทธิสํารวจ พฒันาและผลติปิโตรเลยีมและเครื่องมือทางการคลงัในต่างประเทศทีบ่ริษัท ปตท.สผ. จํากดั เข้าไปลงทุน (ต่อ) 
 อิหร่าน บาห์เรน 
1. ระบบการใหส้ิทธ์ Service Contract ระหวา่งผูร้ับสมัปทาน กบั National Iranian Oil Company Contractual System (สญัญาแบ่งปันผลผลิต: PSC) 
2. ระยะเวลาการใหส้มัปทาน การสาํรวจ
แหล่งต่างๆ 

- Contractor จะลงทุนเพื่อทาํการสาํรวจและพฒันาแหล่งปิโตรเลียม โดยใน
แผนเพื่อการสาํรวจ และเพือ่การพฒันาไดม้ีการตกลงคา่ใชจ้่ายที่จะเกิดขึ้นไว้
ล่วงหนา้ ซึ่งหากคา่ใชจ้่ายจริงเกินกวา่ที่ตกลง จะตอ้งเป็นภาระของผูร้ับ
สมัปทาน 
- ระยะเวลาสาํรวจ 6 ปี ระยะเวลาประเมินผล 2 ปี และระยะเวลาพฒันา 4 ปี 
- เมื่อเขา้สู่ช่วงการผลิต ผูร้ับสมัปทานจะตอ้งโอนให ้National Iranian Oil 
Company เป็นผูด้าํเนินการ 

- ระยะเวลาการสาํรวจ 6 ปี (แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 3 ปี) ประเมินผล 2 ปี โดยมี
อายสุญัญาเป็นเวลา 30ปี  
 

4. ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยต์่างๆ ใน
การสาํรวจและผลิต 

เป็นของรัฐ เป็นของรัฐ 

5. รายละเอียดการจดัเกบ็รายได ้ - ไม่เก็บคา่ภาคหลวง  
- รายไดจ้ากการผลิต หลงัจากหกัส่วนของรัฐประมาณ  40-50%  แลว้ ส่วนที่
เหลือผูร้ับสมัปทานจะไดร้ับผลตอบแทน ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน 
(Internal Rate of Return) ที่ตกลงกนัและคา่ใชจ้่ายคืนตน้ทุน (Cost recovery) 
รวม Bank charge (interest) 
 

- ไม่เกบ็คา่ภาคหลวง 
- รายไดจ้ากการขายปิโตรเลียม แบ่งเป็น ค่าใชจ้่ายคืนตน้ทุน(Cost recovery) 
สดัส่วน 60% ของรายไดแ้ละส่วนแบ่งกาํไร 40% ของรายได ้แบ่งเป็นสดัส่วน
ของผูป้ระกอบการ 25-45% ขึ้นอยูก่บัอตัราการผลิตและประเภทของปิโตรเลียม 
- ภาษีเงินได ้อตัรา 46% 
- โบนสัพิเศษที่จ่ายใหร้ัฐ: 
    - เมื่ออนุมตัิแผนพฒันา ประมาณ 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
    - เมื่อเริ่มผลิต ประมาณ 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
    - จ่ายเพิ่มขึ้น อตัราตามขั้นการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

6. สิทธิประโยชน์ทางภาษี - สามารถนาํมาเป็นค่าใชจ้่ายคืนตน้ทุนได ้ ไม่มี 
7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ใน
สญัญา 

แผนเพื่อการสาํรวจและแผนเพื่อการพฒันาสามารถเปลี่ยนแปลงได ้โดยตอ้ง
ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจดัการร่วม (Joint Management 
Committee) 

ระยะเวลาสาํรวจสามารถขยายเพิ่มจาก 3 ปี ไดใ้นกรณีที่งานตามขอ้ผกูพนั
ดาํเนินงานต่อเนื่องอยู ่
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ตารางที ่3-5 การให้สิทธิสํารวจ พฒันาและผลติปิโตรเลยีมและเครื่องมือทางการคลงัในต่างประเทศทีบ่ริษัท ปตท.สผ. จํากดั เข้าไปลงทุน (ต่อ) 
 อลัจิเรีย อียปิต ์
1. ระบบการใหส้ิทธ์ Contractual System (ระบบแบ่งปันผลผลิต: PSC) Contractual System (ระบบแบ่งปันผลผลิต: PSC) 
2. ระยะเวลาการใหส้มัปทาน การสาํรวจ
แหล่งต่างๆ 

- ระยะเวลาสาํรวจ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี ช่วงหลงั 2 ปี)  ระยะเวลาพฒันาและ
ผลิต 25 ปีสาํหรับแหล่งนํ้ามนัดิบ และ 30 ปีสาํหรับแหล่งก๊าซธรรมชาติ 

- ระยะเวลาการสาํรวจ 6 ปี (แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 3 ปี) ประเมินผล 2 ปี โดยมี
อายสุญัญาเป็นเวลา 30ปี  
 

4. ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยต์่างๆ ใน
การสาํรวจและผลิต 

เป็นของรัฐ เป็นของรัฐ 

5. รายละเอียดการจดัเกบ็รายได ้ - ไม่เกบ็คา่ภาคหลวง  
- รายไดจ้ากการขายปิโตรเลียม แบ่งใหร้ัฐบาลตามสดัส่วนที่คาํนวณไดจ้าก
อตัราการผลิต คือ ประมาณ 60% ของรายได ้ส่วนที่เหลือ แบ่งใหบ้ริษทั
นํ้ามนัแห่งชาติของอลัจีเรีย 25% และแบ่งใหหุ้น้ส่วนต่างชาติ 75% 
- ไม่มีภาษีเงินได ้
- โบนสัพิเศษที่จ่ายใหร้ัฐ: 
    - 0.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลของ Recoverable reserve 
    - 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อหลมุที่ใชใ้นการดาํเนินการ 
    - ค่า training cost 150,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่คน 
 

- ไม่เกบ็คา่ภาคหลวง 
- 30% ของรายไดส้ามารนาํมาคิดเป็นคา่ใชจ้่ายคืนตน้ทุนได ้แต่ถา้ตน้ทนุที่เป็น
จริงตํ่ากวา่ 30% ของรายได ้ส่วนตา่งระหวา่ง 30% ของรายไดก้บัตน้ทุนที่เป็น
จริงจะตกเป็นของรัฐ 
- 70% ของรายได ้นาํมาคาํนวณส่วนแบ่งกาํไรของผูร้ับสมัปทานกบัรัฐบาล 
ตามชนิดขอไฮโดรคาร์บอนกบัปริมาณการผลิตแบบขั้นบนัได 

6. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่มี ไม่มี 
7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ในสญัญา ไม่สามารถทาํได ้ ไม่สามารถทาํได ้
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ตารางที ่3-5 การให้สิทธิสํารวจ พฒันาและผลติปิโตรเลยีมและเครื่องมือทางการคลงัในต่างประเทศทีบ่ริษัท ปตท.สผ. จํากดั เข้าไปลงทุน (ต่อ) 
 พม่า เวยีดนาม 
1. ระบบการใหส้ิทธ์ Contractual System (ระบบแบ่งปันผลผลิต: PSC) Contractual System 
2. ระยะเวลาการใหส้มัปทาน การสาํรวจ
แหล่งต่างๆ 

- ระยะเวลาสาํรวจ 5 ปี  
- ระยะเวลาพฒันาและผลิต 20 ปี นบัจากวนัเริ่มขายกา๊ซ หรือจนกวา่สญัญาซื้อ
ขายก๊าซจะหมดอาย ุ

- ขึ้นอยูก่บัสญัญาสมัปทานแต่ละฉบบั 
โดยประมาณ คือ ระยะเวลาสาํรวจ 5-6 ปี ระยะเวลาการพฒันา 2-4 ปี และการ
ผลิต 10-25 ปี 
- สามารถต่ออายสุญัญาได ้ตามแต่ที่จะตกลงกนั 
  
 

4. ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยต์่างๆ ใน
การสาํรวจและผลิต 

เป็นของผูร้ับสมัปทาน แตจ่ะตกเป็นของรัฐเมื่อสิ้นสุดสญัญาสมัปทาน เป็นของรัฐ 

5. รายละเอียดการจดัเกบ็รายได ้ - ค่าภาคหลวง อตัราคงที่ 10%  
- ค่าใชจ้่ายคืนตน้ทุน สามารถหกัไดสู้งสุด 50-60% ต่อปี ขึ้นอยูก่บัระดบัความ
ลึกของนํ้า 
- ส่วนแบ่งกาํไร ขึ้นอยูก่บัปริมาณการผลิต และระดบัความลึกของนํ้า ถา้เป็น
นํ้ามนั ผูป้ระกอบการจะไดร้ับส่วนแบ่งกาํไร 20-50% ส่วนถา้เป็นก๊าซ
ธรรมชาติ ผูป้ระกอบการจะไดร้ับส่วนแบ่งกาํไร 40-55% 
- ภาษีเงินได ้อตัรา 30% 
- ผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่ตอ้งจ่ายใหร้ัฐ เช่น โบนสัการผลิตขึ้นอยูก่บัอตัรา
การผลิตต่อวนั 

- ค่าภาคหลวงประมาณ 6-25% หากการผลิตหลกัเป็นนํ้ามนั หรือประมาณ  0-
10% หากการผลิตหลกัเป็นกา๊ซธรรมชาติ 
- ค่าใชจ้่ายคืนตน้ทุนประมาณ 35% หากการผลิตหลกัเป็นนํ้ามนั และประมาณ 
60-70% หากการผลิตหลกัเป็นกา๊ซธรรมชาติ 
- ภาษีเงินได ้50% 
- มีผลตอบแทนพิเศษใหร้ัฐ เช่น 
    - เงินบริจาค 
    - เงินสนบัสนุนการฝึกอบรม 
    - โบนสัเมื่อเริ่มทาํสญัญาสมัปทาน 
    - โบนสัการผลิต 
 

6. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ไดร้ับการยกเวน้ทางภาษี 3 ปี สามารถนาํรายไดค้ืนเป็นคา่ใชจ้่ายคืนตน้ทนุได ้ก่อนการคาํนวณภาษีเงินได ้
7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ใน
สญัญา 

โดยปกติผูร้ับสมัปทานจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขในสญัญาที่ตกลงกนั การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ อาจจะกระทาํไดโ้ดยการเจรจากบัรัฐบาล 

สามารถเจรจาตอ่รองได ้แต่ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากรัฐบาล 
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บทที ่4 
ระบบการคลงัปิโตรเลยีมของประเทศไทย 

 
ในบทน้ีจะเร่ิมตน้โดยการกล่าวถึงสถาบนัของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหส้มัปทานปิโตรเลียมของไทย 

ระบบการจดัสรรสิทธิในการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมของไทย รวมไปถึงการสาํรวจและการผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศไทยในช่วงเวลาท่ีผา่นมา และจะกล่าวถึงระบบการคลงัปิโตรเลียมและเคร่ืองมือ
ทางการคลงัท่ีประเทศไทยใชอ้ยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัปิโตรเลียมและพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม 
รวมทั้งจะไดก้ล่าวถึงรายไดท่ี้รัฐไดรั้บจากกิจการปิโตรเลียม ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1 สถาบันของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการกาํกบัดูแล อนุมติั จดัสรร คดัเลือก และใหส้มัปทานปิโตรเลียม
ของไทยตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม ประกอบดว้ย 

1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.
2532 มีอาํนาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี และออกกฎกระทรวงเพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยในมาตรา 6 แห่ง
พระราชบญัญติัปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2532 บญัญติัวา่รัฐมนตรีโดยไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีมี
อาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหส้มัปทานตามมาตรา 23  
(2) ต่อระยะเวลาการสาํรวจปิโตรเลียมตามมาตรา 25 
(3) ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา 26 
(4) อนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงปริมาณงานตามมาตรา 30 
(5) อนุญาตใหผู้รั้บสมัปทานรับบริษทัอ่ืนเขา้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมตามมาตรา 47 
(6) อนุญาตใหโ้อนสมัปทานตามมาตรา 50 
(7) แจง้ใหผู้รั้บสมัปทานทราบวา่รัฐบาลจะเขา้ใชสิ้ทธิประกอบกิจการการปิโตรเลียมใน

พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงดว้ยความเส่ียงภยัฝ่ายเดียวตามมาตรา 52 ทวิ  
(8) ลดหยอ่นค่าภาคหลวงสาํหรับปิโตรเลียมตามมาตรา 99 ทวิ และมาตรการ 99 ตรี 
(9) กาํหนดค่าคงท่ีแสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสาํรวจตามมาตรา 100 ฉ 
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1.2 คณะกรรมการปิโตรเลยีม  

ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550 บญัญติัวา่ “คณะกรรมการ
ปิโตรเลียม” ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธานกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา 
คาํแนะนาํและความเห็นแก่รัฐมนตรีในเร่ืองต่างๆ อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป่าไม ้อธิบดี
กรมสรรพากร เลขาธิการสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทนกระทรวง
อุตสาหกรรม และผูท้รงคุณวฒิุอีกไม่เกินหา้คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์ในสาขาธรณีวทิยา วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย หรือสาขา
อ่ืนอนัเป็นประโยชน์ต่อกิจการปิโตรเลียม เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

(1) ใหค้าํแนะนาํแก่รัฐมนตรีตามมาตรา 22 
(2) ใหค้วามเห็นชอบแก่อธิบดีตามมาตรา 22/1 
(3) ทาํความตกลงราคาขายก๊าซธรรมชาติในราชอาณาจกัรตามมาตรา 58 
(4) อนุญาตใหผู้รั้บสมัปทานถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามมาตรา 65 
(5) มีคาํสัง่เก่ียวกบัการนาํคนต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรตามมาตรา 69 
(6) มีคาํสัง่เก่ียวกบัการนาํเขา้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 70 
(7) ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

หรือตามท่ีกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

1.3 คณะอนุกรรมการปิโตรเลยีม  

คณะอนุกรรมการปิโตรเลียมมีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาเร่ืองราวตามคาํสัง่ของคณะกรรมการ
ปิโตรเลียม 

1.4 อธิบดีกรมเช้ือเพลงิธรรมชาติ  

ภายหลงัจากท่ีเอกชนไดรั้บสมัปทานใหส้าํรวจปิโตรเลียมในแปลงสาํรวจแลว้ เม่ือมีการคน้พบ
ปิโตรเลียมท่ีมีสมรรถนะเชิงพาณิชย ์และตอ้งการดาํเนินการผลิต จะตอ้งรายงานผลการสาํรวจต่ออธิบดีกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ (เดิมก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2543 เป็นหนา้ท่ีของอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี) 
ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีในการอนุมติัพื้นท่ีผลิตปิโตรเลียม 

นอกจากน้ี อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ยงัมีหนา้ท่ีประเมินค่าภาคหลวงท่ีจะเกบ็จากผูผ้ลิต
ปิโตรเลียม และมีหนา้ท่ีออกประกาศของกรมดว้ย 



56 
 

1.5 พนักงานเจ้าหน้าที ่ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม 

2 ระบบการจัดสรรและให้สิทธิในการสํารวจและผลติปิโตรเลยีมของไทย 

จากบทท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ระบบการจดัสรรสิทธิในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมของไทยผา่น
กระบวนการบริหารโดยตรงจากรัฐ (Administrative Procedures) โดยรัฐจะเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละ
ดาํเนินการคดัเลือกผูรั้บสมัปทานผา่นขอ้มูลท่ีผูข้อสมัปทานไดจ้ดัส่งให ้ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงกระบวนการ
และขั้นตอนในการใหสิ้ทธิในการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมภายใตร้ะบบสมัปทาน (Concessionary 
system) รวมไปถึงจะกล่างถึงหน่วยงานท่ีรับผดิชอบและกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 กระบวนการจัดสรรสิทธิในการสํารวจและผลติปิโตรเลยีมของไทย 

ตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไดก้าํหนดวิธีใหส้มัปทานโดย กาํหนดใหมี้การอนุญาต
ใหสิ้ทธิสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมแก่เอกชนในพ้ืนท่ีสมัปทาน โดยผูรั้บสมัปทานมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระภาษี
อากรและค่าภาคหลวงใหแ้ก่รัฐ การอนุญาตใหสิ้ทธิสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมของไทยเป็น “ระบบ
สมัปทาน” ซ่ึงมีลกัษณะโดยทัว่ไปท่ีสาํคญั คือ 

- ผูรั้บสมัปทานมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการสาํรวจ ผลิตหรือประกอบกิจการปิโตรเลียมดา้นอ่ืนๆ 
ในพื้นท่ีสมัปทาน โดยผูรั้บสมัปทานอาจเลือกใชว้ิธีสาํรวจหรือผลิตท่ีเสนอไวใ้นคาํขอสมัปทานของตน
ภายในขอบเขตของกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียม โดยรัฐไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวหรือควบคุมการดาํเนินงานของผูรั้บ
สมัปทาน เพียงแต่รับรายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการเท่านั้น 

- ผูรั้บสมัปทานจะไดก้รรมสิทธ์ิในปิโตรเลียมท่ีผลิตไดเ้ม่ือชาํระค่าภาคหลวงครบถว้นแลว้ ซ่ึง
ค่าภาคหลวงนั้นอาจจะเป็นตวัเงินหรืออยูใ่นรูปปิโตรเลียม 

- เม่ือไดเ้สียค่าภาคหลวงแก่รัฐบาลแลว้ ผูรั้บสมัปทานมจาํหน่ายปิโตรเลียมไดใ้นหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

จากพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม รายงานประจาํปีของกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ และการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ผูว้ิจยัสามารถสรุปขั้นตอนการออก
สมัปทานได ้ดงัน้ี 

(1) การไดม้าซ่ึงสมัปทาน ตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ.2514 หมวด 3 มาตรา 22 และมาตรา 
23 บญัญติัใหรั้ฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีมีอาํนาจใหส้มัปทานซ่ึงใชห้ลกักรรมสิทธ์ิในปิโตรเลียมเป็นของรัฐ 
ผูจ้ะทาํการสาํรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในท่ีใดไม่วา่ท่ีนั้นจะเป็นของตนหรือของบุคคลอ่ืนตอ้งไดรั้บ
สมัปทาน 
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(2) กระทรวงพลงังาน โดยกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติจะเป็นผูอ้อกประกาศใหย้ืน่ขอแปลงสาํรวจต่างๆ 
ในเขตพื้นท่ีบนบก อ่าวไทย และในทะเลอนัดามนั โดยประกาศมีอาย ุ1 ปี 

(3) ผูส้นใจขอสมัปทานสามารถใชข้อ้มูลการสาํรวจทางธรณีวิทยาในอดีตของกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ เพื่อพิจารณาประกอบการการวางแผนการสาํรวจท่ีจะตอ้งยืน่ใหก้บักรมเช้ือเพลิงธรรมชาติในการ
ขอสมัปทาน 

(4) วิธีขอสมัปทานตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 23 วรรค 2 และวรรค 3 
กาํหนดวา่การขอสมัปทานใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ส่วนแบบขอ
สมัปทานใหเ้ป็นตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  

 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2514) ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัปิโตรเลียม กาํหนดให้
การยืน่ขอสมัปทาน ผูข้อสมัปทานจะตอ้งมีหลกัฐานโครงการประกอบคาํขอสมัปทาน ดงัต่อไปน้ี 

- หลกัฐานแสดงการเป็นบริษทั ในกรณีท่ีผูข้อสมัปทานเป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศตอ้งมีหนงัสือรับรองของสถานเอกอคัรราชฑูต สถานทูต หรือสถานกงสุลของ
ประเทศนั้น ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย 

- หลกัฐานการเป็นผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนบริษทัผูข้อสมัปทาน 
- หลกัฐานแสดงวา่มีทุน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และผูเ้ช่ียวชาญเพียงพอท่ีจะสาํรวจ 

ผลิต ขาย และจาํหน่ายปิโตรเลียม โดยมีสถาบนัท่ีเช่ือถือไดอ้อกหนงัสือรับรองวา่เป็นจริง 
- โครงการสาํรวจปิโตรเลียมโดยสงัเขป โดยระบุวิธีการ กาํหนดเวลาท่ีจะดาํเนินการ 

ตลอดจนประมาณการค่าใชจ่้ายในการนั้นๆ ดว้ย 
- ในกรณีท่ีผูข้อสมัปทานมีทุน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และผูเ้ช่ียวชาญไม่เพียงพอหรือ

ครบถว้น ตอ้งมีบริษทัอ่ืนซ่ึงรัฐบาลเช่ือถือ รับรองท่ีจะใหทุ้น เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
หรือผูเ้ช่ียวชาญจนเพียงพอท่ีจะสาํรวจ ผลิต ขาย และจาํหน่ายปิโตรเลียม โดยบริษทัผู ้
ขอรับสมัปทานจะตอ้งแสดงหลกัฐานความสมัพนัธ์ในดา้นทุนหรือการจดัการระหวา่ง
บริษทัท่ีรับรองกบัผูข้อสมัปทาน 

 ในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3 น้ียงักาํหนดใหผู้ข้อสมัปทานตอ้งเสนอขอ้ผกูพนัในดา้นปริมาณเงิน 
ปริมาณงาน หรือทั้งปริมาณเงินและปริมาณงานในช่วงขอ้ผกูพนัช่วงท่ีหน่ึง และช่วงท่ีสอง สาํหรับการ
สาํรวจปิโตรเลียมในแปลงสาํรวจแปลงหน่ึงๆ 

 นอกจากน้ี ผูข้อสมัปทานยงัสามารถเสนอใหผ้ลประโยชน์พิเศษ เช่น การใหเ้งินตอบแทน 
ทุนการศึกษา หรือเงินอุดหนุน ในกรณีท่ีไดรั้บสมัปทานดว้ยกไ็ด ้

(5) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติมีหนา้ท่ีรวบรวมคาํขอสมัปทานจากผูม้ายืน่ขอทุกเดือน และส่งให ้
“คณะกรรมการปิโตรเลียม” ซ่ึงจะเป็นผูด้าํเนินการพจิารณาใหส้มัปทาน โดยใหค้ะแนนการแผนโครงการ
สาํรวจคิดเป็น 80% และคะแนนจากผลประโยชน์พเิศษท่ีจะใหแ้ก่รัฐบาลคิดเป็น 20% ผูย้ืน่ขอสมัปทานจะ
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ไดรั้บสมัปทานเม่ือไดค้ะแนนสูงกวา่เกณฑข์ั้นตํ่า และหากในแปลงใดมีผูย้ืน่ขอสมัปทานสูงกวา่เกณฑข์ั้นตํ่า
มากกวา่ 1 ราย กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ จะพิจารณาใหส้มัปทานแก่บริษทัท่ีไดค้ะแนนสูงกวา่ ซ่ึงกคื็อ บริษทั
ท่ีเสนอแผนโครงการสาํรวจดีกวา่ และ/หรือ เป็นผูท่ี้เสนอใหผ้ลประโยชน์แก่รัฐสูงกวา่  

(6) ในแปลงท่ีมีผูย้ืน่ขอสมัปทานและยงัอยูใ่นกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการปิโตรเลียม 
หากบริษทัอ่ืนสนใจท่ีจะยืน่ขอสมัปทานในแปลงน้ีจะยงัไม่สามารถทาํได ้และจะดาํเนินการไดใ้นกรณีท่ีผล
การพิจารณาส้ินสุดแลว้วา่บริษทัท่ียืน่ขอสมัปทานไวอ้ยูแ่ลว้นั้นไม่ไดรั้บสิทธิ 

(7) การใหส้มัปทานเป็นอาํนาจของรัฐมนตรีกระทรวงพลงังาน โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  

(8) พื้นท่ีและระยะเวลาในการดาํเนินงานตามสมัปทาน 
- พื้นท่ีใหส้มัปทาน ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจใหผู้ข้อสมัปทานไดรั้บสมัปทานไม่เกินรายละ 4 แปลง

สาํรวจ เวน้แต่กรณีรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรอาจใหผู้ข้อสมัปทานไดรั้บสมัปทานเพิ่มข้ึนอีก 1 แปลง
สาํรวจกไ็ด ้แต่เม่ือรวมพื้นท่ีของแปลงสาํรวจทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกิน 2 หม่ืนตารางกิโลเมตร 

- สญัญาสมัปทาน ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ประกอบดว้ยขอ้มูลและหลกัเกณฑท่ี์สาํคญั ดงัน้ี (ตามแบบ กทธ/ป2) 

o แปลงสาํรวจ 
o ระยะเวลาสาํรวจ 
o ขอ้ผกูพนัสาํหรับการสาํรวจปิโตรเลียม ซ่ึงระบุระยะเวลาการสาํรวจ ขอ้ผกูพนัในดา้น

ปริมาณเงินและปริมาณงาน ซ่ึงระบุรายการทั้งในการสาํรวจ ช่วงท่ีหน่ึง ช่วงท่ีสอง 
และช่วงท่ีสาม 

o ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม 
o ผลประโยชน์พิเศษ ระบุผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงระหวา่งกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติกบั

ผูรั้บสมัปทาน 
o การเกบ็รักษาและขนส่งปิโตรเลียม 
o การใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูรั้บสมัปทาน ซ่ึงระบุวา่รัฐมนตรีจะใหค้วามสะดวกแก่ผูรั้บ

สมัปทานในการติดต่อกบัหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
o ผลประโยชน์ของท่ีผูรั้บสมัปทานใหก้บัรัฐบาล ไดแ้ก่ ค่าสงวนพ้ืนท่ี ค่าภาคหลวง 

ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และภาษีเงินได ้
o อ่ืนๆ เช่น ขอ้ผกูพนัและหนา้ท่ีของผูรั้บสมัปทาน การระงบัขอ้พิพาท การเพิกถอน

สมัปทาน การส้ินอายสุมัปทาน เป็นตน้ 
- ระยะเวลาตามสมัปทาน แบ่งเป็น ระยะเวลาสาํรวจ และระยะเวลาการผลิต  
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o ระยะเวลาสาํรวจปิโตรเลียมตามสมัปทานกาํหนดใหไ้ม่เกิน 6 ปี นบัจากวนัไดรั้บ
สมัปทาน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ช่วง 
ช่วงท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ ระยะเวลา 3 ปีแรกของระยะเวลาสาํรวจ 
ช่วงท่ีสอง ไดแ้ก่ ระยะเวลาสาํรวจท่ีเหลือจากช่วงท่ีหน่ึง 
ช่วงท่ีสาม ถา้มีการต่อระยะเวลาสาํรวจปิโตรเลียม ซ่ึงจะตอ้งยืน่คาํขอต่อกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติก่อนส้ินระยะเวลาสาํรวจปิโตรเลียมไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

o ระยะเวลาการผลิต กาํหนดใหไ้ม่เกิน 20 ปี นบัจากวนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลา
สาํรวจปิโตรเลียม แมจ้ะมีการผลิตปิโตรเลียมในช่วงเวลาการสาํรวจกต็าม โดยถา้ผูรั้บ
สมัปทานปฏิบติัตามสมัปทานทุกประการและขอต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมก่อน
ส้ินระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ผูรั้บสมัปทานมีสิทธิไดรั้บการต่อ
ระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมภายใตข้อ้กาํหนดขอ้ผกูพนั และเง่ือนไขท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ไป
ขณะนั้นไดอี้กหน่ึงคร้ังเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี 

 
 ขั้นตอนท่ี (1) – (8) เป็นขั้นตอนในการขอสมัปทานใน “การสาํรวจปิโตรเลียม” ซ่ึงเม่ือผูรั้บ
สมัปทานสาํรวจพบแลว้และตอ้งการดาํเนิน “การผลิตปิโตรเลียม” จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

(9) การผลิตปิโตรเลียม เม่ือผูรั้บสมัปทานไดท้าํการสาํรวจและคน้พบหลุมปิโตรเลียมท่ีมี
สมรรถนะเชิงพาณิชย ์และตอ้งการดาํเนินการผลิตและดาํเนินการจาํหน่ายจะตอ้งดาํเนินการตาม 
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  

- ในขอ้ 2 ของกฎกระทรวงกล่าววา่ สมรรถนะเชิงพาณิชยข์องหลุมปิโตรเลียม ไดแ้ก่ การผลิต
ของหลุมปิโตรเลียมหน่ึงหรือหลายหลุมในโครงการเดียวกนั ซ่ึงถา้ใชผ้ลิตปิโตรเลียมในระยะเวลา 12 ปี 
จะตอ้งผลิตปิโตรเลียมไดเ้ป็นมูลค่าท่ีคุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายต่อไปน้ี  

o ค่าใชจ่้ายในการเจาะ การเตรียมการ และการติดตั้งอุปกรณ์ประจาํหลุม 
o ค่าใชจ่้ายในการผลิต แยก และขนส่งปิโตรเลียมจากหลุมจนถึงสถานท่ีขายหรือ

จาํหน่าย 
o ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียม และ

ค่าธรรมเนียม เพื่อตอบแทนบริการตามกฎหมายอ่ืน 
- ขอ้ 3 ของกฎกระทรวงกาํหนดให ้ผูรั้บสมัปทานตอ้งแจง้กาํหนดจุดพกิดัทางภูมิศาสตร์ของ

พื้นท่ีผลิตใหช้ดัเจน โดยจะตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีมีหลกัฐานยนืยนัวา่มีปิโตรเลียมกกัเกบ็และสามารถผลิต
ปิโตรเลียมไดจ้ากชั้นปิโตรเลียมท่ีพบในหลุมปิโตรเลียมหลุมหน่ึงหรือหลายหลุม โดยอาศยัขอ้มูลของหลุม
ปิโตรเลียม ขอ้มูลทางธรณีวิทยาและการวดัความไหวสะเทือน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัแหล่งกกัเกบ็
ปิโตรเลียม 
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- ในขอ้ 4 ของกฎกระทรวงกล่าววา่ ผูรั้บสมัปทานซ่ึงประสงคจ์ะแสดงวา่ไดพ้บหลุมปิโตรเลียมท่ี
มีสมรรถนะเชิงพาณิชย ์ใหย้ืน่รายงานแสดงสมรรถนะเชิงพาณิชยต่์ออธิบดีฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบ 
รายงานดงักล่าวใหแ้สดงหลกัฐานทางธรณีวิทยา การคาํนวณพลงัผลิต การเปรียบเทียบเพื่อแสดงสมรรถนะ
เชิงพาณิชย ์คือ  

o แผนการผลิตปิโตรเลียมในพื้นท่ี 
o รายละเอียดเก่ียวกบัประมาณการค่าใชจ่้ายในการลงทุนพฒันาแหล่งปิโตรเลียมใน

พื้นท่ีผลิต พร้อมทั้งการประมาณการจาํนวนค่าใชจ่้ายในแต่ละช่วงเวลา 
o ประมาณการค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและค่าตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ราชการ 
o รายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณสาํรองของปิโตรเลียมท่ีคาดวา่จะพบในพ้ืนท่ีท่ีขอเป็นพื้นท่ี

ผลิต 
o รายละเอียดประมาณอตัราการผลิตโดยเฉล่ียต่อวนัในช่วงระยะเวลา 12 ปี ในพื้นท่ีผลิต 

และประมาณมูลค่าของผลผลิต โดยคาํนวณจากราคาท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเรียกเกบ็
ค่าภาคหลวงในขณะท่ียืน่รายงาน 

o รายละเอียดเก่ียวกบัสมรรถนะเชิงพาณิชยโ์ดยเปรียบเทียบมูลค่าของปิโตรเลียมกบั
ค่าใชจ่้ายในการผลิตและค่าใชจ่้ายใหรั้ฐ 

o แผนท่ีแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีท่ีขอเป็นพื้นท่ีผลิต 
- เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอธิบดีในการกาํหนดพื้นท่ีผลิตแลว้ ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 18 

(พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กาํหนดใหผู้รั้บสมัปทานยืน่แผนการ
ผลิตต่ออธิบดีฯ ซ่ึงสามารถยืน่แผนการผลิตเพิ่มเติมหรือยืน่แผนการผลิตใหม่สาํหรับพื้นท่ีผลิตเดิมและพื้นท่ี
ผลิตเพิ่มเติมรวมกนักไ็ด ้และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอธิบดีก่อนดาํเนินการผลิต แผนการผลิตนั้นจะตอ้งมี
การทบทวนเป็นรายปี และแจง้ผลการทบทวนต่ออธิบายก่อนส้ินระยะเวลาบญัชี ตามแบบ กทธ/ป8 มีขอ้มูล
ท่ีตอ้งรายงานแผนการผลิต ดงัน้ี 

o พื้นท่ีผลิต ไดแ้ก่ ช่ือพื้นท่ี วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ เน้ือท่ี แปลงสาํรวจ/สมัปทานเลขท่ี 
o ชนิดของปิโตรเลียม ไดแ้ก่ เป็นนํ้ามนัดิบ หรือก๊าซธรรมชาติ 
o ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม 
o ปริมาณปิโตรเลียม ไดแ้ก่ ปริมาณสาํรองรวม ปริมาณท่ีผลิตไปแลว้ ปริมาณสาํรองท่ี

คาดวา่จะเหลืออยู ่
o อตัราการผลิตปิโตรเลียมต่อวนั ทั้งท่ีผลิตไปแลว้ ประมาณการผลิต 
o จาํนวนหลุมเจาะในพื้นท่ีผลิต 
o อุปกรณ์การผลิต 
o กระบวนการผลิต 
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o แผนการซ่อมบาํรุงและกระตุน้หลุมผลิตของรอบระยะเวลาบญัชีน้ี 
o วิธีการขนส่งปิโตรเลียม 
o มาตรการป้องกนัภยัและอุบติัเหตุ และมาตรการป้องกนัและบาํบดัความเสียหายต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 
o มาตรการในการอนุรักษปิ์โตรเลียม 

 
จากขั้นตอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปเป็นแผนภาพแสดงขั้นตอนการใหส้มัปทานสาํรวจและการผลิต

ปิโตรเลียมได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 4-1 
และนอกจากขั้นตอนในการใหส้มัปทานสาํรวจและการผลิตปิโตรเลียมท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ในกรณี

ท่ีเอกชนไดรั้บสมัปทานเพื่อการสาํรวจและผลิตไปแลว้ ยงัมีเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือ “การเขา้ร่วมประกอบ
กิจการและการโอนสมัปทาน” รวมทั้ง “การเพิกถอนสมัปทาน” ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

(10)  การเขา้ร่วมประกอบกิจการและการโอนสมัปทาน 
- การเขา้ร่วมประกอบกิจการ ผูรั้บสมัปทานสามารถรับผูอ่ื้นเขา้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียม

ตามสมัปทานได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยผูร่้วมประกอบกิจการแต่ละรายตอ้งชาํระ
ค่าภาคหลวง ภาษีเงินได ้และเงินอยา่งอ่ืนๆ และปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการใน
ส่วนของตน ผูร่้วมประกอบกิจการปิโตรเลียมทุกรายตอ้งรับผดิร่วมกนัและแทนกนัในการปฏิบติัตาม
สมัปทานและตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม แต่ผูรั้บร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมไม่ตอ้งรับผดิชอบใน
การชาํระภาษีเงินไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมในส่วนท่ีเป็นของผูร่้วมกิจการรายอ่ืน 

- การโอนสมัปทาน ผูรั้บสมัปทานสามารถโอนสมัปทานใหแ้ก่บริษทัอ่ืนไดน้อกจากกรณีมาตรา 
48 โดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรี ผูรั้บโอนสมัปทานจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีผูข้อสมัปทานไดแ้ละจาํนวน
และพ้ืนท่ีแปลงสาํรวจท่ีผูรั้บโอนมีอยูแ่ลว้และท่ีจะรับโอนตอ้งไม่เกินท่ีกาํหนด 

- การโอนสมัปทานในกรณีมาตรา 48 กาํหนดใหผู้รั้บสมัปทานมีสิทธิโอนสมัปทานไดโ้ดยไม่
ตอ้งขออนุญาตในกรณีต่างๆ เช่น บริษทัผูรั้บโอนสมัปทานถือหุน้ในบริษทัผูรั้บสมัปทานเกิน 50% ของหุน้
ท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได ้ทั้งน้ี ผูโ้อนสมัปทานและผูรั้บโอนสมัปทานตามมาตรา 49 ตอ้งรับผดิชอบ
ร่วมกนัและแทนกนัในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม 

(11) การเพิกถอนสมัปทาน ตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 51 แกไ้ขเพ่ิมเติมตาม
พระราชบญัญติัปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2532 มาตรา 16 บญัญติัใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจเพิกถอนสมัปทาน
เม่ือผูรั้บสมัปทาน 1) ไม่ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัสาํหรับการสาํรวจปิโตรเลียม 2) ไม่ปฏิบติัตามวิธีการ
ปฏิบติังานปิโตรเลียมท่ีดี 3) ไม่ชาํระค่าภาคหลวงหรือผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 4) ไม่ชาํระภาษีเงินได ้ 
หรือ 5) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นสมัปทานวา่เป็นเหตุเพิกถอนสมัปทานได ้เช่น กรณีท่ี
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รัฐมนตรีมีหนงัสือแจง้ใหผู้ร่้วมประกอบกิจการปิโตรเลียมชาํระภาษีเงินได ้และถา้ไม่ไดมี้การชาํระภาษีเงิน
ไดภ้ายใน 90 วนั นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือ 
 
รูปที ่4-1  แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้สัมปทานสํารวจและผลติปิโตรเลยีม 

 
 
 
 
 

ประกาศยืน่ขอแปลงสัมปทาน 
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติจะเป็นผูอ้อกประกาศ
ใหย้ืน่ขอแปลงสาํรวจ โดยประกาศมีอาย ุ1 ปี 
พร้อมทั้งใหข้อ้มูลการสาํรวจทางธรณีวทิยา
ของแปลงท่ีเปิดใหส้ัมปทาน 

ยืน่ขอสัมปทาน 
ผูส้นใจ ยืน่ขอสัมปทาน โดยมีขอ้มูลเป็นตาม
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2514) ซ่ึงออก
ตามความในพระราชบญัญติัปิโตรเลียม 

พจิารณาคาํขอ 
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติมีหนา้ท่ีรวบรวมคาํขอ
สัมปทานจากผูม้ายืน่ขอทุกเดือน และส่งให ้
“คณะกรรมการปิโตรเลียม” พิจารณาและ
เสนอรัฐมนตรีกระทรวงพลงังานต่อไป 

อนุมัตสัิมปทาน 
รัฐมนตรีกระทรวงพลงังานใหส้ัมปทาน โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดย
ดาํเนินการทาํสัญญาสัมปทาน โดยมีขอ้มูล 
หลกัเกณฑต์ามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 17 (พ.ศ.
2532) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ปิโตรเลียม  

ขออนุมัตพิืน้ทีผ่ลติ 
เม่ือผูไ้ดรั้บสัมปทานสาํรวจปิโตรเลียม 
คน้พบหลุมปิโตรเลียมท่ีมีสมรรถนะเชิง
พาณิชย ์ใหด้าํเนินการขออนุมติัพ้ืนท่ีผลิตต่อ
อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ โดยมีขอ้มูล 
หลกัเกณฑ ์กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ.
2530) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ปิโตรเลียม 

ขออนุมัติผลติ 
ผูไ้ดรั้บสัมปทานดาํเนินการขออนุมติัผลิต
ปิโตรเลียม โดยยืน่แผนการผลิตต่ออธิบดี
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ โดยมีขอ้มูล 
หลกัเกณฑ ์กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 18 (พ.ศ.
2534) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ปิโตรเลียม 
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2.1.1 กรณตีัวอย่าง 

ในส่วนน้ีจะยกกรณีตวัอยา่งของกระบวนการและขั้นตอนการใหส้มัปทานสาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม ในการออกประกาศเชิญชวนบริษทัผูป้ระกอบการดา้นปิโตรเลียมใหย้ืน่สมัปทานเพื่อสิทธิสาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม “คร้ังท่ี 19” ของกระทรวงพลงังาน โดยกรมเช้ือเพลิงพลงังานไดอ้อกประกาศลงวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2548 ใหย้ืน่คาํขอแปลงสาํรวจต่างๆ ในเขตพื้นท่ีบนบก อ่าวไทย และในทะเลอนัดามนั จาํนวน 
82 แปลง พื้นท่ี 440,704 ตารางกิโลเมตร ประกาศดงักล่าวน้ีมีอาย ุ1 ปี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติไดร้วบรวมคาํ
ขอสมัปทานในวนัท่ี 15 ของทุกเดือน ซ่ึงมีบริษทัปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศมาขอสมัปทาน
ปิโตรเลียมในแปลงสาํรวจต่าง ๆ รวม 19 ราย (22 บริษทั) 32 คาํขอ จาํนวน 25 แปลงสาํรวจ (13 แปลงบน
บก 9 แปลงในอ่าวไทย และ 3 แปลงในอนัดามนั) จากรายงานประจาํปี 2549 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ มี
บริษทัไดรั้บสมัปทาน ดงัน้ี 

1. สมัปทานปิโตรเลียมท่ีออกเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2549 (ตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 
24 มกราคม 2549) จาํนวน 3 สมัปทาน 3 แปลงสาํรวจ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4-1 รายละเอยีดสัมปทานปิโตรเลยีมทีอ่อก ณ วนัที ่15 มีนาคม 2549 
สมัปทานปิโตรเลียมเลขท่ี แปลงสาํรวจหมายเลข ผูรั้บสมัปทาน 

1/2549/69 G4/48 บริษทั เซฟรอน ปัตตานี จาํกดั 
2/2549/70 G9/48 บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั และ 

บริษทั เซฟรอน ปัตตานี จาํกดั 
3/2549/71 G12/48 บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทั โททาล อี แอนด ์พี ไทยแลนด ์จาํกดั และ 
บริษทั ไทยเอนเนอร์จี จาํกดั 

ท่ีมา: รายงานประจาํปี พ.ศ.2549 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
 

2. สมัปทานปิโตรเลียมท่ีออกเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2549 (ตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 
14 พฤศจิกายน 2549) จาํนวน 5 สมัปทาน 7 แปลงสาํรวจ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4-2 รายละเอยีดสัมปทานปิโตรเลยีมทีอ่อก ณ วนัที ่8 ธันวาคม 2549 
สมัปทานปิโตรเลียมเลขท่ี แปลงสาํรวจหมายเลข ผูรั้บสมัปทาน 

4/2549/62 L13/48 บริษทั Apico LLC. 
5/2549/73 L17/48 บริษทั JSX Energy (Thailand) Ltd. 
6/2549/74 L21/48 

L28/48 
L29/48 

บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 
 

7/2549/75 G1/48 
 

บริษทั Syarikat Boroc Shipping Sdn. Bhd. และ 
บริษทั Occidental Exploration Pte. Ltd. 

8/2549/76 G10/48 
 

บริษทั เพิร์ล ออยล ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทั ฮอไรสนั ออยล ์(ประเทศไทย) จาํกดั และ 
บริษทั ธนา ออยล ์แอนด ์แก๊ซ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 
ท่ีมา: รายงานประจาํปี พ.ศ.2549 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
 

3. สมัปทานปิโตรเลียมท่ีออกเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2550 (ตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 
14 พฤศจิกายน 2549) จาํนวน 4 สมัปทาน 4 แปลงสาํรวจ ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4-3  รายละเอยีดสัมปทานปิโตรเลยีมทีอ่อก ณ วนัที ่8 มกราคม 2550 
สมัปทานปิโตรเลียมเลขท่ี แปลงสาํรวจหมายเลข ผูรั้บสมัปทาน 

1/2550/77 L58/48 บริษทั Pan Orient Energy Corporattion 
2/2550/78 G2/48 บริษทั เพิร์ล ออยล ์ออฟชอร์ จาํกดั 
3/2550/79 G3/48 บริษทั Northern Gulf oil (Thailand) Ltd. 
4/2550/80 G6/48 บริษทั Occidental Exploration Pte. Ltd. 

ท่ีมา: รายงานประจาํปี พ.ศ.2549 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
 

4. สมัปทานปิโตรเลียมท่ีออกเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2550 (ตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 16 
มกราคม 2550) จาํนวน 3 สมัปทาน 6 แปลงสาํรวจ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4-4  รายละเอยีดสัมปทานปิโตรเลยีมทีอ่อก ณ วนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2550 
สมัปทานปิโตรเลียมเลขท่ี แปลงสาํรวจหมายเลข ผูรั้บสมัปทาน 

5/2550/77 L25/48 
L39/48 

บริษทั Adani Port Infrastructure Private Ltd. 

6/2550/78 G11/48 บริษทั เพิร์ล ออยล ์บางกอก จาํกดั 
บริษทั ฮอไรสนั ออยล ์(สยาม) จาํกดั และ 
บริษทั ธนา รีซอสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

7/2550/79 A4/48 
A5/48 
A6/48 

บริษทั พีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสทเ์มนต ์จาํกดั 
 

ท่ีมา: รายงานประจาํปี พ.ศ.2549 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
 

5. คาํขอสมัปทานปิโตรเลียมท่ีอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาของกรมเช้ือเพลิง จาํนวน 5 
แปลงสาํรวจ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4-5 คาํขอสัมปทานทีอ่ยู่ภายใต้การพจิารณาของกรมเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2549 
แปลงสาํรวจหมายเลข ผูรั้บสมัปทาน 

L1/48 
L2/48 
L7/48 

บริษทั TIC Energy 

L3/48 
L9/48 

บริษทั JSX Energy (Thailand) Ltd. 

ท่ีมา: รายงานประจาํปี พ.ศ.2549 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
 

อยา่งไรกต็าม จากขอ้มูลในรายงานประจาํปีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2550 พบวา่ คาํขอ
สมัปทานปิโตรเลียมของบริษทั TIC Energy ในแปลงสาํรวจหมายเลข L1/48, L2/48 และ L7/48 และคาํขอ
สมัปทานของ บริษทั JSX Energy (Thailand) Ltd. ในแปลงสาํรวจหมายเลข L3/48, L9/48 ไม่ไดป้รากฎอยู่
ทั้งในรายการของแปลงท่ีไดรั้บสิทธิสมัปทานและรายการของแปลงท่ียงัคงอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา 

ในประกาศเชิญชวนบริษทัผูป้ระกอบการดา้นปิโตรเลียมใหย้ืน่สมัปทานเพื่อสิทธิสาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม “คร้ังท่ี 20” ของกระทรวงพลงังาน กมี็ลกัษณะการดาํเนินงานเช่นเดียวกนักบัคร้ังท่ี 19 
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โดยในคร้ังน้ีออกประกาศลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2550 จาํนวน 65 แปลง พื้นท่ี 235,606 ตารางกิโลเมตร และ
ประกาศดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี และกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติไดร้วบรวมคาํขอสมัปทานในวนัท่ี 15 ของทุกเดือน 

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกหลงัจากการประกาศคร้ังน้ี หรือระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงธนัวาคม 
2550 มีผูย้ืน่ขอสมัปทานปิโตรเลียมทั้งหมด 32 ราย 54 คาํขอ เป็นแปลงสาํรวจ 34 แปลง ซ่ึงกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติไดพ้ิจารณาคาํขอดงักล่าว และเสนอคณะกรรมการปิโตรเลียมเพื่อพิจารณา ซ่ึงไดเ้สนอต่อให้
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานและคณะรัฐมนตรี จากขอ้มูลรายงานประจาํปี 2550 ของกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ มีบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกสมัปทานปิโตรเลียมเป็นจาํนวน 18 สมัปทาน 21 แปลงสาํรวจ ดงัน้ี 

1. สมัปทานปิโตรเลียมท่ีออกเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2550 (ตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 
22 ตุลาคม 2550 และ 11 ธนัวาคม 2550) จาํนวน 7 สมัปทาน 8 แปลงสาํรวจ ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4-6  รายละเอยีดสัมปทานปิโตรเลยีมทีอ่อก ณ วนัที ่19 ธันวาคม 2550 
สมัปทานปิโตรเลียมเลขท่ี แปลงสาํรวจหมายเลข ผูรั้บสมัปทาน 

9/2550/85 G5/50 บริษทั นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
10/2550/86 G6/50 บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั ปตท.สผ. โครงการไทย จาํกดั และ 
บริษทั มิตซุย ออยล ์เอก็ซโปลเรชัน่ จาํกดั 

11/2550/87 G7/50 บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทั ปตท.สผ. โครงการไทย จาํกดั 

บริษทั เฮสส์ เอก็ซ์โพลเรชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั และ 
บริษทั มิตซุย ออยล ์เอก็ซโปลเรชัน่ จาํกดั 

12/2550/87 G8/50 บริษทั ปตท.สผ. โครงการไทย จาํกดั 
บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จาํกดั และ 

บริษทั มิตซุย ออยล ์เอก็ซโปลเรชัน่ จาํกดั 
13/2550/87 L7/50 

L13/50 
บริษทั Twinza Oil Limited 

14/2550/87 L26/50 บริษทั Salamander Energy (E&P) Limited 
15/2550/87 G4/50 บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จาํกดั และ 

บริษทั มิตซุย ออยล ์เอก็ซโปลเรชัน่ จาํกดั 
ท่ีมา: รายงานประจาํปี พ.ศ.2550 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
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2. สมัปทานปิโตรเลียมท่ีออกเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2551 (ตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 
11 และ 18 ธนัวาคม 2550) จาํนวน 11 สมัปทาน 13 แปลงสาํรวจ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4-7  รายละเอยีดสัมปทานปิโตรเลยีมทีอ่อก ณ วนัที ่ 21 มกราคม 2551 
สมัปทานปิโตรเลียมเลขท่ี แปลงสาํรวจหมายเลข ผูรั้บสมัปทาน 

1/2551/92 G2/50 บริษทั เพิร์ล ออยล ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
2/2551/93 G3/50 บริษทั Sita Oil Exploration House, Inc. 
3/2551/94 L1/50 

L2/50 
บริษทั นอร์ธเทิร์น กลัฟ์ ออย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 
4/2551/95 L15/50 บริษทั Salamander Energy (E&P) Limited 
5/2551/96 L18/50 บริษทั อ่าวสยามมารีน จาํกดั 
6/2551/97 L19/50 บริษทั Sita Oil Exploration House, Inc. 
7/2551/98 L20/50 บริษทั Carnarvon Petroleum Limited และ 

บริษทั Sun Resources NL 
8/2551/99 L21/50 บริษทั เพิร์ล ออยล ์(รีซอสเซส) จาํกดั 
9/2551/100 L22/50 บริษทั Adni Welspun Exploration Limited 
10/2551/101 L45/50 

L46/50 
บริษทั Mitra Energy Limited 

11/2551/102 L16/50 บริษทั Tatex Thailand, LLC 
ท่ีมา: รายงานประจาํปี พ.ศ.2550 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
 

3. คาํขอสมัปทานปิโตรเลียมท่ีอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาของกรมเช้ือเพลิงพลงังาน 
จาํนวน 6 แปลงสาํรวจ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4-8 คาํขอสัมปทานทีอ่ยู่ภายใต้การพจิารณาของกรมเช้ือเพลงิ พ.ศ. 2550 
แปลงสาํรวจหมายเลข ผูรั้บสมัปทาน 

L3/50 บริษทั JSX Energy (Thailand) Ltd. 
L10/50 
L11/50 
L17/50 
L24/50 
L25/50 

บริษทั Kra Energy Ltd. 

ท่ีมา: รายงานประจาํปี พ.ศ.2550 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
 
 อยา่งไรกต็าม จากขอ้มูลในรายงานประจาํปีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2551 พบวา่ คาํขอ
สมัปทานปิโตรเลียมของบริษทั JSX Energy (Thailand) Ltd. ในแปลงสาํรวจหมายเลข L3/50 ยงัคงอยูใ่น
ระหวา่งการพจิารณา ขณะท่ีคาํขอสมัปทานปิโตรเลียมของบริษทั Kra Energy Ltd. ในแปลงหมายเลข 
L10/50, L11/50, L17/50, L24/50 และ L25/50 ไม่อยูท่ ั้งในรายการของแปลงท่ีไดรั้บสิทธิสมัปทานและ
รายการของแปลงท่ียงัคงอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา 
 จากการศึกษาการประกาศเชิญชวนผูป้ระกอบการดา้นปิโตรเลียมใหย้ืน่สมัปทานเพื่อสิทธิในการ
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งสองคร้ังมีขอ้สงัเกตดงัต่อไปน้ี ในการประกาศเชิญชวนในแต่ละคร้ัง ผูย้ืน่ขอ
สมัปทานสามารถแสดงความจาํนงวา่จะยืน่ขอแปลงสาํรวจใดกไ็ดโ้ดยไม่ใหท้บัซอ้นกบัแปลงท่ี
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนยืน่ขอ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติจะรวบรวมคาํขอสมัปทานทุกเดือนและส่งให้
คณะกรรมการปิโตรเลียมซ่ึงจะเป็นผูด้าํเนินการพิจาณรา ผูย้ืน่ขอก่อนจะไดรั้บการพจิารณาใหส้มัปทานใน
การสาํรวจก่อน เม่ือพิจารณาแลว้จึงจะส่งใหรั้ฐมนตรีกระทรวงพลงังานพิจารณาใหส้มัปทานตามความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เม่ือไดรั้บสมัปทานตามมติคณะรัฐมนตรีแลว้จะตอ้งดาํเนินการสาํรวจภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด  

ในหลายกรณีจะเห็นไดว้า่ผูป้ระกอบการสามารถรวมกลุ่มกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีมีเงินทุน 
ประสบการณ์และขีดความสามารถทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยใีนการสาํรวจและขดุเจาะ หรือมีขีด
ความสามารถท่ีแตกต่างจากตนเอง จะสงัเกตไดว้า่การรวมกลุ่มกนันั้นมกัจะมีบริษทัท่ีร่วมงานกนัอยูแ่ลว้
รวมตวักนัเป็นกลุ่มในการยืน่ขอสมัปทาน ในหลาย ๆ กรณีผูข้อสมัปทานจะเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่เพียง
รายเดียวท่ีมีขีดความสามารถ เงินทุน และประสบการณ์ในการดาํเนินกิจการอยูแ่ลว้ เช่น บริษทัในกลุ่ม 
ปตท. เชพรอน และเพิร์ล ออยล ์เป็นตน้ 

นอกจากน้ีจะเห็นไดว้า่จาํนวนคาํขอสมัปทานและจาํนวนแปลงท่ีขอสาํรวจมกัจะนอ้ยกวา่จาํนวนท่ี
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติไดป้ระกาศเชิญชวนไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ แลว้ประเทศ
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ไทยถือวา่เป็นประเทศเลก็และทรัพยากรปิโตรเลียมท่ีนอ้ยกวา่ประเทศผูส่้งออกนํ้ามนัรายใหญ่ในระดบัโลก
จึงทาํใหมี้ความเส่ียงในการสาํรวจค่อนขา้งสูงและมีศกัยภาพในการสาํรวจพบและผลิตไดค่้อนขา้งตํ่า ดว้ย
เหตุดงักล่าวจึงไม่สามารถดึงดูดนกัลงทุนโดยเฉพาะบริษทันํ้ามนัขา้มชาติใหม้าลงทุนไดม้ากนกั  

2.2 การสํารวจและผลติปิโตรเลยีมของไทย 

รัฐบาลไดใ้หส้มัปทานปิโตรเลียมคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2505 แก่บริษทัยโูนแคลไทยแลนด ์จาํกดั 
(ปัจจุบนั คือบริษทัเชพรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั) แต่การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเร่ิมข้ึน
อยา่งจริงจงัตั้งแต่มีการบงัคบัใช ้พรบ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยรัฐบาลไทยไดเ้ปิดรับและใหส้มัปทาน
สาํรวจและผลิตทั้งในแหล่งบนบก อ่าวไทย และทะเลอนัดามนัอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ถึงเดือนกนัยายน 
2553 นบัเป็นจาํนวน 20 คร้ัง (ในเดือนพฤษภาคม 2554 รัฐบาลไดป้ระกาศเปิดใหย้ืน่ขอสมัปทานนบัเป็น
คร้ังท่ี 21) โดยใชว้ิธีการจดัสรรสิทธิในอดีตซ่ึงไม่ไดแ้ตกต่างจากในปัจจุบนัมากนกั เพียงแต่วา่ในอดีตหนา้ท่ี
ในการใหส้มัปทานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นของกรมทรัพยากรธรณี (ภายใตก้ระทรวงอุตสาหกรรม) 
คณะกรรมการปิโตรเลียมและคณะรัฐมนตรีมีบทบาทหนา้ท่ีสาํคญัในการพิจารณาและอนุมติัใหส้มัปทานแก่
ผูป้ระกอบการ ต่อมาภายหลงัจากการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 รัฐบาลไดจ้ดัตั้งกระทรวงพลงังานและ
ไดแ้ยกและโอนยา้ยงานทางดา้นปิโตรเลียมจากกรมทรัพยากรธรณีมายงักรมเช้ือเพลิงธรรมชาติภายใต้
กระทรวงพลงังานท่ีไดต้ั้งข้ึนใหม่ โดยมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและใหสิ้ทธิสมัปทานในการสาํรวจ พฒันา 
และผลิตปิโตรเลียมแทนกรมทรัพยากรธรณีและยงัคงใหค้ณะกรรมการปิโตรเลียมและคณะรัฐมนตรีมี
อาํนาจในการพิจารณาและอนุมติัสมัปทาน ในส่วนท่ีแลว้ผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงกระบวนการและขั้นตอนในการ
ใหส้มัปทานสาํรวจและการผลิตปิโตรเลียมภายหลงัจากการปฏิรูประบบราชการแลว้   

ตั้งแต่ปี 2514 โดยรวมแลว้รัฐไดอ้อกใบอนุญาตสมัปทานแลว้ทั้งส้ิน 93 สมัปทาน เป็นจาํนวนแปลง
รวม 137 แปลง  และมีสมัปทานท่ีผา่นการอนุมติัแลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกใบสมัปทานอีก 39 สมัปทาน เป็น
จาํนวน 51 แปลง ดงัแสดงในตารางท่ี 4-9  

โดยส่วนใหญ่แลว้รัฐบาลจะเปิดสมัปทานในหลายพ้ืนท่ีพร้อมกนั และจะใหส้มัปทานโดยแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทอนัไดแ้ก่ “สมัปทานสาํรวจ” และ “สมัปทานผลิต” ตามลาํดบัขั้นตอนโดยสมัปทาน
สาํรวจจะอนุญาตใหผู้รั้บสมัปทานดาํเนินการสาํรวจคล่ืนไหวสะเทือนและเจาะสาํรวจปิโตรเลียม หาก
สาํรวจและพบปิโตรเลียม จึงจะออกสมัปทานผลิตโดยอนุญาตใหผู้รั้บสมัปทานดาํเนินการประเมินปริมาณ
สาํรองและเจาะหลุมพฒันาและผลิตปิโตรเลียม ตารางท่ี 4-11-4-12 แสดงจาํนวนสมัปทานปิโตรเลียมท่ีอยู่
ในช่วงการสาํรวจและผลิต ตามลาํดบั จะเห็นไดว้า่ ณ กรกฎาคม 2550 สมัปทานส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงการ
สาํรวจทั้งบริเวณบนบก อ่าวไทย และอนัดามนั ในขณะท่ีสมัปทานปิโตรเลียมท่ีอยูใ่นช่วงการผลิตจะอยูบ่น
บกและอ่าวไทยเท่านั้น ต่อมาในปี 2554 สมัปทานปิโตรเลียมท่ีอยูใ่นช่วงสาํรวจและผลิตรวมแลว้เพิ่มข้ึน
เป็น 61 สมัปทาน 79 แปลง (ตารางท่ี 4-10)
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ตารางที ่4-9 การเปิดให้ยืน่ขอและการออกสัมปทานปิโตรเลยีมในประเทศไทย 
ครั้งที่ 

 
วนัที่เปิดสัมปทาน บริเวณที่เปิดสัมปทาน จาํนวนแปลงที่เปิดสัมปทาน การออกสัมปทาน จาํนวนคงเหลือ 

สัมปทาน แปลง สัมปทาน แปลง 

1 13 ก.ย. 2514 บนบก อ่าวไทยและทะเลอนัดามนั ไม่ไดก้าํหนด 10 22 6 13 

2 31 มี.ค. 2515 ทะเลอนัดามนั 2 แปลง 2 2 - - 

3 12 มิ.ย. 2515 ทะเลอนัดามนั 2 แปลง - - - - 

4 14 ก.ย. 2516 บนบกและทะเลอนัดามนั ไม่ไดก้าํหนด - - - - 

5 11 ก.พ. 2517 บนบกและทะเลอนัดามนั ไม่ไดก้าํหนด 3 3 - - 

6 24 พ.ย. 2521 บนบก ไม่ไดก้าํหนด 2 7 2 2 

7 26 ม.ค. 2522 อ่าวไทยและทะเลอนัดามนั ไม่ไดก้าํหนด 1 1 - - 

8 24 มิ.ย. 2523 บนบก อ่าวไทยและทะเลอนัดามนั ไม่ไดก้าํหนด 4 9 1 1 

9 5 ก.พ. 2525 บนบก ไม่ไดก้าํหนด 2 3 2 2 

10 3 มิ.ย. 2526 ทะเลอนัดามนั ไม่ไดก้าํหนด 1 1 - - 

11 10 ส.ค. 2527 บนบก อ่าวไทยและทะเลอนัดามนั ไม่ไดก้าํหนด 3 3 2 2 

12 22 มี.ค. 2528 บนบกและอ่าวไทย ไม่ไดก้าํหนด 7 8 2 2 

13 26 ก.ค. 2533 บนบก อ่าวไทยและทะเลอนัดามนั 104 แปลง 12 21 2 2 

14 12 ต.ค. 2538 ทะเลอนัดามนั 9 แปลง 1 2 - - 
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ครั้งที่ 
 

วนัที่เปิดสัมปทาน บริเวณที่เปิดสัมปทาน จาํนวนแปลงที่เปิดสัมปทาน การออกสัมปทาน จาํนวนคงเหลือ 

สัมปทาน แปลง สัมปทาน แปลง 

15 23 ก.พ. 2539 บนบก และอ่าวไทย 101 แปลง 6 7 3 3 

16 16 มิ.ย. 2540 ทะเลอนัดามนั 7 แปลง 1 1 - - 

17 16 มี.ค. 2541 บนบกและอ่าวไทย 81 แปลง 2 2 - - 

18 11 ก.ค. 2543 บนบกและอ่าวไทย 87 แปลง 11 14 10 13 

19 1 ก.ค. 2548 บนบก อ่าวไทย และทะเลอนัดามนั 82 แปลง 3 3 3 3 

20 23 พ.ค. 2550 บนบกและอ่าวไทย 65 แปลง 22 26 6 8 

      รวม 93 135 39 51 

ที่มา: กฤติยาพร (2553) 
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ตารางที ่4-10 จํานวนสัมปทานปิโตรเลยีมของไทย 
สัมปทาน แปลง 

2549 32 42 

2550 38 50 

2551 52 68 

2552 62 80 

2553 61 79 

2554 61 79 

บนบก 31 40 

อ่าวไทย 29 36 

อนัดามนั 1 3 

ท่ีมา: รายงานประจาํปี พ.ศ.2553 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
  

ตารางท่ี 4-10 ไดแ้สดงรายละเอียดของสมัปทานปิโตรเลียมตั้งแต่ปี 2549 ซ่ึงมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนเร่ือย
จนกระทัง่ในปี 2554 มีสมัปทานโดยรวมทั้งส้ิน 61 สมัปทาน และมีจาํนวน 79 แปลง แบ่งเป็นแปลงบนบก 
40 แปลง อ่าวไทย 36 แปลง และอนัดามนั 3 แปลง  

ตามขอ้มูลในตารางท่ี 4-11 “ช่วงการสาํรวจ” ณ กรกฎาคม 2550 โดยรวมแลว้มีจาํนวน 40 แปลง 
แบ่งเป็นแปลงบนบก 19 แปลง อ่าวไทย 18 แปลง และอนัดามนั 3 แปลง โดยผูรั้บสมัปทานในช่วงการ
สาํรวจจะดาํเนินการสาํรวจตามช่วงขอ้ผกูพนัช่วงท่ี 1, 2 และ 3 แลว้แต่กรณี โดยในแต่ละช่วงขอ้ผกูพนั ผูรั้บ
สมัปทานจะตอ้งเสนอขอ้ผกูพนัในดา้นปริมาณเงินและ ปริมาณงานสาํหรับการสาํรวจปิโตรเลียมในแปลง
สาํรวจแต่ละแปลง โดยผูรั้บสมัปทานสามารถเสนอ “ผลประโยชน์พิเศษ” เช่น การใหเ้งินทุนการศึกษาเงิน
อุดหนุน เงินใหเ้ปล่าในการลงนามในสมัปทาน หรือเงินใหเ้ปล่าในการผลิต นอกเหนือไปจากเง่ือนไขท่ีทาง
ราชการไดก้าํหนดใหเ้ป็นผลประโยชน์พิเศษไวเ้ม่ือมีการประกาศยืน่คาํขอสมัปทานกไ็ด ้ตารางท่ี 4-12 แสดง
รายละเอียดของสมัปทานปิโตรเลียมใน “ช่วงการผลิต” ณ กรกฎาคม 2550 โดยรวมแลว้มีจาํนวน 20 แปลง 
แบ่งเป็นแปลงบนบก 6 แปลง และอ่าวไทย 14 แปลง โดยยงัไม่ไดมี้การผลิตจากแปลงในอนัดามนั โดยส่วน
ใหญ่แลว้จะผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั 
 ภายหลงัจากการสาํรวจขดุเจาะปิโตรเลียมแลว้พบวา่ประเทศไทยมีปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ี
พิสูจน์แลว้คิดเป็นปริมาณเทียบเท่านํ้ามนัดิบ รวมทั้งส้ิน 2,477 ลา้นบาร์เรลโดยแบ่งออกเป็นนํ้ามนัดิบ 195 
ลา้นบาร์เรล ก๊าซธรรมชาติ 11,697 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต และก๊าซธรรมชาติเหลว 266 ลา้นบาร์เรล จะเห็นได้
วา่ประเทศไทยมีปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์แลว้สูงถึง 82% ของปริมาณสาํรองปิโตรเลียมทั้งหมด 
ในขณะท่ีปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติเหลวและนํ้ามนัดิบท่ีพิสูจน์แลว้มีสดัส่วนเพยีง 10% และ 8% 
ตามลาํดบั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4-13  
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ตารางที ่4-11 รายละเอยีดสัมปทานปิ โตรเลยีมทีอ่ยู ในช่ วงการสํารวจ ณ กรกฎาคม 2550 
แปลงสมัปทาน ผู ้ดาํเนินการ ระยะเวลา การดาํเนินงาน 

บนบก 
L21/43 บริษทั ซีเอน็พีซีเอชเค (ไทยแลนด  ) จาํกดั 

[CNPCHK (Thailand) Limited] 
17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.52 ช่ วงขอ้ผกูพนัช่ วงที่ 2  (แหล่งหนองสระ และบึงหญ ้าตะวนัตก มีการผลิตนํ้ามนัดิบ 

50 บาร์เรล/วนั) 
L22/43 บริษทั ปตท.สผ.  อินเตอร์ เนชัน่แนล จาํกดั 

[PTTEP International Limited]   
17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.52 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 2 

L33/43 บริษทัแพนโอเรียนท ์รีซอสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   
[Pan Orient  Resources (Thailand) Limited] 

17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.52 

L44/43 บริษทัแพนโอเรียนท ์รีซอสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   
[Pan Orient  Resources (Thailand) Limited] 

17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.52 

L15/43 
L27/43 

บริษทั อพิโก  (โคราช) จาํกดั [Apico (Korat) Limited] 25 ก.ย.49 - 24 ก.ย.52 

L10/43 
L11/43 

บริษทั สยาม โมเอโกะ จาํกดั  [Siam Moeco Co., Ltd.] 22 ม.ค.50 - 21 ม.ค.53 

L53/43 
L54/43 

บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั [PTTEP (Thailand) Limited.] 22 ม.ค.50 - 21 ม.ค.53 

L13/48 บริษทั อพิโก  แอลแอลซี  [Apico LLC] 8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 1 
L17/48 บริษทั เจเอสเอก็ซ์ เอน็เนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จาํกดั   

[JSX Energy (Thailand) Ltd.] 
8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52 

L21/48 
L28/48 
L29/48 

บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั  [PTTEP Siam Ltd.] 8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52 

L53/48 บริษทั แพน โอเรียนท ์เอน็เนอยี ่(สยาม)  ลิมิเตด็   
[Pan Orient Energy (Siam) Ltd.] 

8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.52 

L39/48 บริษทั Adani Port Infrastructure Private Limited   20 เม.ย.50 - 19 เม.ย.53 
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แปลงสมัปทาน ผู ้ดาํเนินการ ระยะเวลา การดาํเนินงาน 
[Adani Port Infrastructure Private Limited] 

L3/48 
L9/48 

บริษทั เจเอสเอก็ซ์ เอน็เนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จาํกดั   
[JSX Energy (Thailand) Ltd.] 

20 เม.ย.50 - 19 เม.ย.53 

อ่าวไทย 
5, 6 บริษทั Thailand Blocks 5 & 6 LLC [Thailand Blocks 5 & 6 LLC ] - หยดุการดาํเนินงาน(อยูใ่นพื้นที่ทบัซอ้น ไทย-กมัพชูา) 

7, 8, 9 บริษทั บริติช แก ส เอเชีย อิงค ์  [British Gas Asia Inc.] - หยดุการดาํเนินงาน(อยูใ่นพื้นที่ทบัซอ้น ไทย 
10*,11* บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 

[Chevron Thailand Exploration and  
Production, Ltd.] 

- หยดุการดาํเนินงาน(อยูใ่นพื้นที่ทบัซอ้น ไทย 

13* และพื้นที่ 
12(A)*,12(B)* 

บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 
[Chevron Thailand Exploration and  
Production, Ltd.] 

- หยดุการดาํเนินงาน(อยูใ่นพื้นที่ทบัซอ้น ไทย-กมัพชูา) 

พื้นที่14A, 15A*, 16A* บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)   
[PTT Exploration and Production Public Company Limited] 

27 ก.พ.49 - 26 ก.พ.53 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 3 

G4/43 บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั   
[Chevron Offshore (Thailand) Ltd.] 

17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.52 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 2 

 
G5/43 

บริษทั นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
[NuCoastal (Thailand) Limited] 

17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.52 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 2 

G9/43 บริษทั ปตท.สผ.  อินเตอร์ เนชัน่แนล จาํกดั   
[PTTEP International Limited] 

- หยดุการดาํเนินงาน(อยูใ่นพื้นที่ทบัซอ้น ไทย-กมัพชูา) 

พื้นที่ 9A* บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์  (ประเทศไทย) จาํกดั   
[Chevron Offshore (Thailand) Ltd.,] 

17 ก.ค.49 - 16 ก.ค.54 ช่วงข ้อผกูพนัช่ วงที่ 2  (แหล่ งราชพฤกษ มีการผลิต    
- ก๊ าซธรรมชาติ 8.57 ล ้าน ลบ.ฟุต/วนั 
- นํ้ามนัดิบ 2,313 บาร์เรล/วนั) 

G4/48 บริษทั เชฟรอน ปัตตานีจาํกดั 
[Chevron Pattani, Ltd.] 

15 มี.ค.49 - 14 มี.ค.52 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 1 
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แปลงสมัปทาน ผู ้ดาํเนินการ ระยะเวลา การดาํเนินงาน 
G9/48 บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั   

[PTTEP (Thailand) Limited] 
15 มี.ค.49 - 14 มี.ค.52 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 1 

G12/48 บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั   
[PTTEP (Thailand) Limited] 

 
15 มี.ค.49 - 14 มี.ค.52 

ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 1 

G1/48 บริษทั เพิร ล ออย (อมตะ) จาํกดั 
[Pearl Oil (Amata) Limited] 

8 ธ.ค.49  - 7 ธ.ค.52 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 1 

G10/48 บริษทั เพิร ล ออย  (ประเทศไทย) จาํกดั [Pearl  
Oil (Thailand) Ltd.]   

8 ธ.ค.49  - 7 ธ.ค.52 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 1 

G2/48 บริษทั เพิร ล ออย ออฟชอร์ จาํกดั   
[Pearl Oil Offshore Limited] 

8 ธ.ค.49  - 7 ธ.ค.52 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 1 

 
G3/48 

บริษทั เพิร ล ออย (อ่ าวไทย) จาํกดั 
[Pearl Oil (Aoa Thai) Limited] 

8 ธ.ค.49  - 7 ธ.ค.52 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 1 

 
G6/48 

บริษทั เพิร ล ออย (อมตะ) จาํกดั 
[Pearl Oil (Amata) Limited] 

8 ธ.ค.49  - 7 ธ.ค.52 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 1 

 
G11/48 

บริษทั เพิร ล ์ออย (อมตะ) จาํกดั 
[Pearl Oil (Amata) Limited] 

13 ก.พ.50 - 12 ก.พ.53 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 1 

อนัดามนั 
A4/48 
A5/48 
A6/48 

บริษทั พีทีทีอีพี ออฟชอร์  อินเวสท ์เมนต ์จาํกดั   
[PTTEP Offshore Investment Company Limited] 

13 ก.พ.50 - 12 ก.พ.53 ช่วงขอ้ผกูพนัช่วงที่ 1 

ที่มา: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
หมายเหตุ: *ไม่ นบัเป็ นแปลงเนื่องจากรวมอยู ่ในพื้นที่แปลงสาํรวจหมายเลข 9,10,11,15 และ 16 อยู ่แล ้ว 
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ตารางที ่4-12 รายละเอยีดสัมปทานปิ โตรเลยีมทีอ่ยู ในช่ วงการผลติ ณ กรกฎาคม 2550 
แปลง ผู ้ดาํเนินการ แหล่ ง ประเภท อตัราผลิต/วนั 

บนบก 
E5 (นํ้าพอง) บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอก็ซ โพลเรชัน่ แอนด ์  โพรดกัชัน่โคราช อิงค ์ 

[ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.]  
นํ้าพอง ก๊าซธรรมชาติ 25 ลา้น ลบ.ฟุต 

E5 (นอกนํ้าพอง) บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั   
[Hess (Thailand) Limited ] 

ภูฮ่ อม ก๊าซธรรมชาติ 103 ลา้น ลบ.ฟุต 

EU1 บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั   
[Hess (Thailand) Limited ] 

ภูฮ่อม ก๊าซธรรมชาติ 

S1 บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 
[PTTEP Siam Ltd.] 

สิริกิต,์ ทบัแรด, หนองมะขาม, ประดู เฒ่ า, หนองตูม, วดัแตน, ปรือกระเทียม ก๊าซธรรมชาติ  
นํ้ามนัดิบ 

87 ล ้าน ลบ.ฟุต 
20,105 บาร์เรล 

NC บริษทั ซิโน-ยเูอส   ปิโตรเลียม อิงค ์  [Sino-U.S. Petroleum Inc.] บึงหญา้, บึงม่วง, หนองสระ นํ้ามนัดิบ 943 บาร์เรล 
PTTEP บริษทั ปตท.สผ.  อินเตอร์ เนชัน่แนล จาํกดั 

[PTTEP International  
Limited] 

กาํแพงแสน, อู่ทอง, สงัฆจาย นํ้ามนัดิบ 530 บาร์เรล 

SW1 บริษทั แพน โอเรียนท ์เอน็เนอยี ่
(ไทยแลนด ์)  ลิมิเตด็   
[Pan Orient  Energy (Thailand) Limited]   

วเิชียรบุรี, ศรีเทพ, นาสนุ่ น นํ้ามนัดิบ 1,151 บาร์เรล 

อ่ าวไทย 
10, 11, 12, 13 บริษทั เชฟรอนประเทศไทย สาํรวจและผลิต  จาํกดั   

[Chevron Thailand Exploration and  
Production, Ltd.] 

เอราวณั, บรรพต, สตูล, ปลาทอง, ปลาแดง,  ฟนูาน, โกมิน, จกัรวาล, 
ปลาหมึก, ตราด, สุราษฎร , ยะลา 

ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊ าซธรรมชาติเหลว 
นํ้ามนัดิบ 

1,183.56 ลา้น ลบ.ฟุต 
36,080 บาร์เรล 
39,879 บาร์เรล 



77 
 

แปลง ผู ้ดาํเนินการ แหล่ ง ประเภท อตัราผลิต/วนั 
พื้นที่10A*, 11A* 

15, 16, 17 บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต ปิโตรเลียม จาํกดั   
[PTT Exploration and Production Public Company  Limited] 

บงกช ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว 

660.ลา้น ลบ.ฟุต 
17,802 บาร์เรล 

B5/27 บริษทั เพิร ล ์ออย  (ประเทศไทย) จาํกดั   
[Pearl Oil (Thailand) Ltd.] 

จสัมิน นํ้ามนัดิบ 7,532 บาร์เรล 

B6/27 บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 
[PTTEP Siam Ltd] 

นางนวล นํ้ามนัดิบ 2,242 บาร์เรล 

B12/27 บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต  จาํกดั   
[Chevron Thailand Exploration and  Production, Ltd.] 

ไพลิน ก๊าซธรรมชาติ   
ก๊าซธรรมชาติเหลว 

499.83 ลา้น ลบ.ฟุต21,116 
บาร์เรล 

 บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 
[Chevron Offshore (Thailand) Ltd.]   

ทานตะวนั, เบญจมาศ, มะลิวลัย,์ จามจุรี, ชบา ก๊ าซธรรมชาติ 
นํ้ามนัดิบ 

216.09 ลา้น ลบ.ฟุต43,762 
บาร์เรล 

B8/38 บริษทั โซโค เอก็ซ์ พลอเรชัน่(ประเทศไทย) จาํกดั   
[Soco Exploration (Thailand) Co., Ltd.] 

บวัหลวง เตรียมการผลิต 

B11/38 บริษทั เพิร์ล ออย  (ประเทศไทย) จาํกดั   
[Pearl Oil (Thailand) Ltd.] 

ชา้งแดง เตรียมการผลิต 

B13/38 บริษทั ปตท.สผ.  อินเตอร์ เนชัน่แนล จาํกดั   
[PTTEP International Limited]   

พิกลุ เตรียมการผลิต 

ที่มา: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 



78 
 

ตารางที ่4-13 ปริมาณสํารวจปิโตรเลยีม ณ เมษายน 2551 จําแนกตามประเภทปิโตรเลยีม  

  Proved Reserves (P1) Probable Reserves (P2) Possible Reserves (P3) 

 ก๊าซธรรมชาติ (พนัลา้นลบ.ฟุต) 11,697 10,638 8,321 

- กลุ่มเชฟรอน 5,514 (47.1%) 6,274 (59.0%) 1,161(14.0%) 

- กลุ่ม ปตท. 3,558 (30.4%) 2,633 (24.8%) 4,036(48.5%) 

- เฮสส์ 2,545 (21.7%) 1,700 (16.0%) 3,110(37.3%) 

- อ่ืน ๆ  80 (0.7%) 31 (0.3%) 13.5(0.16%) 

 ก๊าซธรรมชาติเหลว (ลา้นบาร์เรล) 266 293 161 

- กลุ่มเชฟรอน 179.1 (67.3%) 222.0 (75.7%) 38.23(23.8%) 

- กลุ่ม ปตท. 61.5 (23.1%) 54.2 (18.5%) 80.6(50.1%) 

- เฮสส์ 25.4 (9.5%) 16.8 (5.8%) 42.0(26.1%) 

- อ่ืน ๆ  0.2 (0.07%) 0.2 (0.07%) 0.11(0.07%) 

 นํ้ามนัดิบ (ลา้นบาร์เรล) 195 117 44 

- กลุ่มเชฟรอน 130.4 (67.0%) 88.1 (75.1%) 16.2(37.2%) 

- กลุ่ม ปตท. 45.6 (23.4%) 13.5 (11.5%) 8.6(19.7%) 

- เฮสส์ 10.4 (5.3%) 11.8 (10.1%) 10.3(23.7%) 

- อ่ืน ๆ  8.3 (4.3%) 4.0 (3.4%) 8.5(19.3%) 

คิดเทียบเท่านํ้ามนัดิบ (ลา้นบาร์เรล) 2,477 2,239 1,642 

- กลุ่มเชฟรอน 1,255(50.7%) 1,384(61.8%) 254(15.4%) 

- กลุ่ม ปตท. 722(29.2%) 522(23.3%) 786(47.9%) 

- กลุ่มเฮสส์ 467(18.9%) 312(13.9%) 581(35.4%) 

- อ่ืน ๆ  32.8(1.3%) 21.4(1.0%) 21.3(1.3%) 

ท่ีมา: กฤติยาพร (2553) และกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็แสดงสดัส่วนปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves: P1) น่าจะพบ (Probable 
Reserves: P2) และอาจจะพบ (Possible Reserves: P3) ของเครือบริษทัต่าง ๆ  

 
 จากตารางท่ี 4-13 พบวา่ในกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมมีลกัษณะการกระจุกตวัสูงมาก การ
ดาํเนินกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยกระจุกตวัอยูท่ี่กลุ่มผูป้ระกอบการสามกลุ่มใหญ่ ๆ 
อนัไดแ้ก่ผูป้ระกอบการในกลุ่มเชฟรอน ปตท. และเฮสส์ โดยผูป้ระกอบการทั้งสามกลุ่มน้ีถือปริมาณสาํรวจ
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ปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้รวมกนัแลว้สูงกวา่ 99% โดยเฉพาะในก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว สาํหรับ
นํ้ามนัดิบพบวา่อตัราการกระจุกตวัสูงกวา่ 90% 
 เม่ือพิจารณารายประเภทปิโตรเลียมแลว้พบวา่ กลุ่มเชฟรอนมีสดัส่วนปริมาณก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ
ธรรมชาติเหลว และนํ้ามนัดิบท่ีพิสูจน์แลว้ในสดัส่วนท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน โดยมีสดัส่วนอยู่
ท่ี 47.1%, 67.3% และ 67% ตามลาํดบั ตามมาดว้ยกลุ่มปตท. ซ่ึงมีสดัส่วนนอ้ยกวา่อยูท่ี่ 30.4%, 23.1% และ 
23.4% ตามลาํดบั  และเฮสส์ มีสดัส่วนปริมาณก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวและนํ้ามนัดิบท่ีพิสูจน์แลว้
นอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 21.7%  9.5% และ 5.3% ตามลาํดบั เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่มีบริษทัอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาท
ในกิจการสาํรวจและผลิตนํ้ามนัดิบโดยมีปริมาณนํ้ามนัดิบท่ีพิสูจน์แลว้เป็นอนัดบัสามรองจากกลุ่มเชฟรอน
และกลุ่มปตท. อนัไดแ้ก่บริษทั เพิร์ล ออย จาํกดั  
 เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มบริษทัท่ีมีปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ในสามอนัดบัแรก ตารางท่ี 
4-14-4-16 (รายละเอียดสมัปทานสามารถดูไดใ้นภาคผนวกท่ี 2) แสดงรายละเอียดของบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไดรั้บสมัปทานสาํรวจและผลิต และดาํเนินการผลิตอยู ่ณ วนัท่ี 1 เดือนมกราคม 2554 อนั
ไดแ้ก่กลุ่มเชฟรอน กลุ่ม ปตท. บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั และกลุ่มเพิร์ล ออยล ์ตามลาํดบั จะเห็นไดว้า่
กลุ่มเชฟรอนและกลุ่ม ปตท. เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บสมัปทานผลิตมากท่ีสุดทั้งบนบกและในทะเลและสามารถผลิต
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และนํ้ามนัดิบไดเ้ป็นจาํนวนมาก  

นอกจากน้ี จะเห็นไดว้า่ลกัษณะการลงทุนของบริษทัในกลุ่มเชฟรอนและกลุ่ม ปตท. เป็นบริษทัท่ี
ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยร่วมลงทุนกบับริษทัอ่ืน ๆ ในกลุ่มของตนเองและหลายกรณีได้
ตกลงร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่มอ่ืน ๆ ดว้ยโดยเฉพาะในแปลงและแหล่งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีตอ้งใชเ้งินทุน
จาํนวนมากและเทคโนโลยขีั้นสูงในการสาํรวจและผลิต ดงันั้นจะเห็นไดว้า่บริษทัท่ีไดรั้บสมัปทานสาํรวจ
และผลิตจะกระจุกตวัอยูท่ี่ บริษทั ปตท. สผ. จาํกดั บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทั ปตท. 
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั บริษทั เชฟรอน ประเทศไทย สาํรวจและผลิต จาํกดั และบริษทั เชฟรอน 
ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
 กลุ่มเพิร์ล ออย เป็นกลุ่มบริษทัอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทสาํคญัโดยบริษทั เพิร์ล ออย 
(ประเทศไทย) ไดรั้บสมัปทานผลิตสองแปลง และบริษทั เพิร์ล ออย (อมตะ) จาํกดั บริษทั เพิร์ล ออย 
ออฟชอร์ จาํกดั และบริษทัเพิร์ล ออย (อ่าวไทย) ไดรั้บสมัปทานสาํรวจอยูใ่นขณะน้ี โดยไดส้มัปทานสาํรวจ
ทั้งส้ิน 6 แปลง  
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ตารางที ่4-14 รายละเอยีดสัมปทานของกลุ่มเชฟรอน 
รายละเอียดสมัปทาน ผูด้าํเนินการ Project Interest ประเภท ปริมาณการผลิตต่อวนั ที่ตั้ง 

แปลง แหล่ง 

สัมปทานผลิต 

10, 11, 12, 13 เอราวณั, บรรพต, 
สตูล, ปลาทอง, 
ปลาแดง,  ฟนูาน, 
โกมิน, จกัรวาล 
, ปลาหมึก, ตราด, 
สุราษฏร , ยะลา 

บริษทั เชฟรอนประเทศ
ไทย สาํรวจและผลิต  จาํกดั   
 

Contract 1 
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.* 80% 
MOECO  20% 

Contract 2 
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.*  70% 

・MOECO  30% 

Contract 3 

・Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.*  71.25% 

・MOECO  23.75% 

・PTT Exploration and Production plc.  5% 

Contract 5 

・Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.*  60% 

・MOECO  40% 

ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊ าซธรรมชาติเหลว 
นํ้ามนัดิบ 

1,183.56 ลา้น ลบ.ฟุต 
36,080 บาร์เรล 
39,879 บาร์เรล 

อ่าวไทย 
พื้นที่10A*, 11A* 

แปลง B8/32, แปลง 
9A 

แหล่งทานตะวนั 
แหล่งเบญจมาศ 
แหล่งมะลิวลัย ์
แหล่งจามจุรี และ
แหล่งชบา 

บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์  
(ประเทศไทย) จาํกดั   
 

PTTEP 25.00%  
MOECO 16.71%  
Palang Sophon 2% 
Kris Energy 4.63%  
Chevron Offshore (Thailand) Ltd.  51.66% 

Tantawan Area 
Chevron Offshore (Thailand) Ltd. 44.34146% 
Orange Energy Limited 46.34147% 

ก๊ าซธรรมชาติ 
นํ้ามนัดิบ 

8.57 ล ้าน ลบ.ฟุต/วนั 
2,313 บาร์เรล/วนั 

- 
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รายละเอียดสมัปทาน ผูด้าํเนินการ Project Interest ประเภท ปริมาณการผลิตต่อวนั ที่ตั้ง 
แปลง แหล่ง 

Chevron Block B8/32 (Thailand) Ltd. 7.31707% 
Palang Sophon 

สมัปทานสาํรวจ 
G4/43 Chevron Offshore Chevron Offshore (Thailand) Ltd.  51% 

・PTTEP International Ltd.  21.375% 

・MOECO  21.25% 

・Palang Sophon International Ltd.  6.375% 

- - - 

G4/48 บริษทั เชฟรอน ปัตตานี
จาํกดั 

・PTTEP (Thailand) Ltd.*  80% 

・Chevron Pattani Ltd.  16%  

・MOECO  4% 

- - - 

5, 6 บริษทั Thailand Blocks 5 
& 6 LLC 

Idemitsu Oil & Gas Co., Ltd. 50% 
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. (MOECO) 20% 
Chevron Thailand Exploration & Prodcution, Ltd. (Chevron) 
20% 
Chevron Blocks 5 and 6 LLC (Chevron) (operator) 10% 

- - หยดุการดาํเนินงาน (อยูใ่น
พื้นที่ทบัซอ้นไทย-กมัพชูา) 

10*,11* บริษทั เชฟรอนประเทศ
ไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 

 - - - หยดุการดาํเนินงาน(อยูใ่น
พื้นที่ทบัซอ้นไทย-กมัพชูา) 

13* และพื้นที่ 12(A)*,12(B)* บริษทั เชฟรอนประเทศ
ไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 
 

- - - หยดุการดาํเนินงาน(อยูใ่น
พื้นที่ทบัซอ้นไทย-กมัพชูา) 
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ตารางที ่4-15 รายละเอยีดสัมปทานของกลุ่ม ปตท. 
รายละเอียดสมัปทาน ผูด้าํเนินการ ผูถ้ือหุน้ Project Interest ประเภท ปริมาณการผลิต

ต่อวนั 
ที่ตั้ง 

แปลง แหล่ง 
สมัปทานผลิต 
บี 6/27 
 

นางนวล บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั  
(ปตท.สผ.ส.) 

ปตท.สผ.     51% 
PTTEPO     49% 

บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั  
60%  
JX Nippon Oil & Gas 
Exploration Corporation 40% 

นํ้ามนัดิบ 2,242 บาร์เรล (อ่าวไทย) 

PTTEP 1 กาํแพงแสน, อู่ทอง
, สงัฆจาย 

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
(ปตท.สผ.อ.)  

ปตท.สผ.     100% บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั 100% 

นํ้ามนัดิบ 530 บาร์เรล (อ่าวไทย) 

S1 สิริกิต,์ ทบัแรด, 
หนองมะขาม, ประ
ดู เฒ่ า, หนองตูม, 
วดัแตน, ปรือ
กระเทียม 

บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั (ปตท.สผ.ส.)        
 

ปตท.สผ.    51% 
PTTEPO    49% 

บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 
75% 
บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั 25% 

ก๊าซธรรมชาติ, 
นํ้ามนัดิบ 

87 ล ้าน ลบ.ฟุต 
20,105 บาร์เรล 

จงัหวดัสุโขทยั พิษณุโลก และ
กาํแพงเพชร 

15, 16, 17 บงกช บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต  ปิโตรเลียม จาํกดั   
 

- - ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว 

660.ลา้น ลบ.ฟุต 
17,802 บาร์เรล 

อ่าวไทย 

B13/38 พิกลุ บริษทั ปตท.สผ.  อินเตอร์ เนชัน่แนล จาํกดั   ปตท.สผ.     100%  เตรียมการผลิต อ่าวไทย 
สมัปทานสาํรวจ 
G9/43 (อ่าวไทย) 
 

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ปตท.สผ.     100% (ปตท.สผ.อ.) 100% ก๊าซธรรมชาติ และ 
คอนเดนเสท 

- (หยดุการดาํเนินงาน(อยูใ่น
พื้นที่ทบัซอ้น ไทย-กมัพชูา) 

14A, 15A*, 16A* บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน)   
 

- PTTEP 80% 
Chevron Thailand Exploration 
and Production., Ltd. 
(CTEP)  16%  
MOECO Thailand 4% 

นํ้ามนัดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ และ 
คอนเดนเสท 

- ในอ่าวไทย ห่างจากฝั่งจงัหวดั
สงขลาประมาณ 230 
กิโลเมตร และทางดา้นทิศ
ตะวนัตกติดกบัแปลง
สมัปทานบงกช 
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รายละเอียดสมัปทาน ผูด้าํเนินการ ผูถ้ือหุน้ Project Interest ประเภท ปริมาณการผลิต
ต่อวนั 

ที่ตั้ง 
แปลง แหล่ง 

G9/48 บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน)   
 

- PTTEP I 80% 
Chevron Thailand Exploration 
and Production., Ltd. 
(CTEP) 16%  
MOECO Thailand 4% 

นํ้ามนัดิบ, ก๊าซ
ธรรมชาติ และ คอน
เดนเสท 

- 

A4/48, A5/48, A6/48 บริษทั พีทีทีอีพี ออฟชอร์  อินเวสท ์เมนต ์จาํกดั   
[PTTEP Offshore Investment Company 
Limited] 

ปตท.สผ.   75% 
ปตท.สผ.อ. 25% 

- ก๊าซธรรมชาติ - อยูใ่นทะเลอนัดามนั ทางฝั่ง
ตะวนัตกของประเทศไทย 

L21/48, L28/48, L29/48 บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั (ปตท.สผ.ส.) ปตท.สผ.    51% 
PTTEPO    49% 

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั (ปตท.สผ.อ.)70% 
Resourceful Petroleum 
(Thailand) Limited (RPL)30% 

ก๊าซธรรมชาติ - จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดั
ชยัภูมิในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 

L22/43 บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ปตท.สผ.     100% ปตท.สผ.อ. 100% นํ้ามนัดิบ - จงัหวดัพิษณุโลก และพิจิตร 
L53/43 , L54/43 บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั  ปตท.สผ.อ. 100% - - - บนบก 
G12/48 บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั   ปตท.สผ.อ. 100% - - - อ่าวไทย 

 
ตารางที ่4-16 รายละเอยีดสัมปทานของบริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากดั 

รายละเอียดสมัปทาน ผูด้าํเนินการ Projectnterest ประเภท ผลิตต่อวนั 
แปลง แหล่ง     

สมัปทานผลิต 
แปลง E5 North 
(นอกนํ้าพอง) 

ภูฮ่อม บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั   PTTEP Siam Limited (PTTEPS) 20%  
Hess (Thailand) Ltd. 35%  
Apico 35%, ExxonMobil 10% 

ก๊าซธรรมชาติ 103 ลา้น ลบ.ฟุต 
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ตารางที ่4-17 รายละเอยีดสัมปทานของกลุ่มเพริล์ ออย 
รายละเอียดสัมปทาน ผูด้าํเนินการ ประเภท ผลิตต่อวนั 

แปลง แหล่ง 
สัมปทานผลิต 
B5/27 จสัมิน บริษทั เพิร ล ์ออย  (ประเทศไทย) 

จาํกดั   
นํ้ามนัดิบ 7,532 

บาร์เรล 
B11/38 ชา้งแดง บริษทั เพิร ล ์ออย  (ประเทศไทย) 

จาํกดั   
เตรียมการผลิต 

สัมปทานสาํรวจ 
G1/48 บริษทั เพิร ล ์ออย (อมตะ) จาํกดั - 
G2/48 บริษทั เพิร ล ์ออย ออฟชอร์ จาํกดั   - 
G3/48 บริษทั เพิร ล ์ออย (อ่ าวไทย) จาํกดั - 
G6/48 บริษทั เพิร ล ์ออย (อมตะ) จาํกดั - 
G11/48 บริษทั เพิร ล ์ออย (อมตะ) จาํกดั - 
G10/48 บริษทั เพิร ล ์ออย  (ประเทศไทย) 

จาํกดั  
- 

 

 งานศึกษาของกฤติยาพร (2553) ยงัพบวา่การผลิตปิโตรเลียมของไทยเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนบัจากปี 
พ.ศ. 2519 – 2552 โดยการผลิตเพิ่มข้ึนในระยะสิบปีใหห้ลงัอนัเน่ืองมาจากการผลิตอยา่งต่อเน่ืองจากแหล่ง
บนบก เม่ือพจิารณาในระหวา่งปี 2548-2553 แลว้พบวา่โดยเฉล่ียแลว้ประเทศไทยผลิตก๊าซธรรมชาติ 2,860 
ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั ก๊าซธรรมชาติเหลว 88,632 บาร์เรลต่อวนั และนํ้ามนัดิบ 152,800 บาร์เรลต่อวนั หรือ
เทียบเป็นการผลิตเฉล่ียเท่ากบั 983,909 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4-18 
 ในตารางท่ี 4-19 แสดงปริมาณการผลิตปิโตรเลียมของไทยจากแหล่งผลิตในประเทศ และแหล่ง
ผลิตในพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย ในปี 2553 ซ่ึงจะเห็นวา่สาํหรับแหล่งผลิตภายในประเทศมีผลผลิตท่ี
ไดเ้ป็นก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และนํ้ามนัดิบเป็นหลกั ในขณะท่ีปิโตรเลียมท่ีไดจ้ากพื้นท่ีพฒันา
ร่วมไทย – มาเลเซีย จะอยูใ่นรูปของก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว ขณะท่ีในตารางท่ี 4-20 แสดง
ขอ้มูลการผลิตปิโตรเลียมของไทยแยกตามแปลงสมัปทาน 
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ตารางที ่4-18 การผลติปิโตรเลยีมในประเทศไทยระหว่างปี 2529-2552 

พ.ศ. 
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว นํ้ามนัดิบ เทียบเท่านํ้ามนัดิบ 

ลา้น ลบ.ฟุตต่อวนั บาร์เรลต่อวนั บาร์เรลต่อวนั บาร์เรลต่อวนั 
2529 350 14,265 20,039 94,054 
2530 489 15,185 16,733 115,827 
2531 580 17,919 19,181 136,632 
2532 579 18,441 21,351 139,103 
2533 631 19,270 23,968 151,542 
2534 782 21,753 24,503 180,670 
2535 834 26,530 26,317 195,898 
2536 939 28,778 24,940 214,878 
2537 1,038 30,615 26,553 235,428 
2538 1,099 29,964 23,763 242,684 
2539 1,270 35,639 26,419 280,324 
2540 1,564 44,800 27,463 340,975 
2541 1,698 46,341 29,420 368,052 
2542 1,860 49,631 34,006 403,709 
2543 1,953 52,220 57,937 474,816 
2544 1,900 51,847 61,914 526,936 
2545 1,986 53,724 75,567 578,398 
2546 2,077 62,663 96,322 635,187 
2547 2,158 68,204 85,516 650,524 
2548 2,292 69,487 113,890 726,281 
2549 2,353 75,250 128,950 759,314 
2550 2,515 78,845 134,563 802,903 
2551 2,778 84,893 143,935 850,040 
2552 2,990 83,900 154,041 892,030 
2553 2,860 88,632 152,800 983,909 

เฉล่ีย 2548-53 2,631 80,168 138,030 835,746 

ท่ีมา: กฤติยาพร (2553) และรายงานประจาํปีของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
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ตารางที ่4-19 การผลติปิโตรเลยีมในประเทศไทยจําแนกตามแหล่งผลติ มกราคม-กรกฎาคม 2553 

เดือน 
ก๊าซธรรมชาติ 

(ลา้นลบ.ฟุตต่อวนั) 
ก๊าซธรรมชาติเหลว 

(บาร์เรลต่อวนั) 
นํ้ามนัดิบ 

(บาร์เรลต่อวนั) 
รวม 

(บาร์เรลต่อวนั) 
แหล่งในประเทศ 
มกราคม 2,750 82,844.65 147,002.45 719,643 
กมุภาพนัธ์ 2,730 82,263.25 152,382.54 720,880 
มีนาคม 3,015 93,641.90 155,700.39 786,337 
เมษายน 2,679 85,001.20 150,417.67 712,569 
พฤษภาคม 2,770 87,957.68 156,837.94 738,154 
มิถุนายน 2,958 91,123.97 164,489.13 782,455 
กรกฎาคม 2,890 91,808.16 161,978.58 768,518 

สิงหาคม 2,884 88,739.68 160,770.03 763,172 

กนัยายน 2,891 88,811.50 158,299.57 762,020 

ตุลาคม 2,921 92,011.06 142,398.68 754,662 

พฤศจิกายน 2,933 89,574.93 141,896.27 753,861 

ธนัวาคม 2,891 89,254.03 132,183.39 736,347 

เฉล่ีย 2,859 88,586.00 152,029.72 749,885 

พ้ืนท่ีพฒันาร่วม ไทย-มาเลเซีย 

มกราคม 444 4,186 - 81,314 

กมุภาพนัธ์ 537 6,072 - 99,159 

มีนาคม 619 7,476 - 114,775 

เมษายน 698 8, 954 - 129,954 

พฤษภาคม 688 8,356 - 127,588 

มิถุนายน 709 8,929 - 131,803 

กรกฎาคม 541 6,722 - 100,479 

เฉล่ีย 605 6,957 - 112,153 

เฉล่ียรวม 3,434 94,749 155,668 838,777 

ท่ีมา: กฤติยาพร (2553) และรายงานประจาํปีของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน
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ตารางที ่4-20 การผลติปิโตรเลยีมของไทยจําแนกตามแหล่งผลติในปี 2553 

แหล่ง 
ก๊าซธรรมชาติ 

(ลา้น ลบ.ฟุต/วนั) 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (บาร์เรล/

วนั) 
นํ้ามนัดิบ 

(บาร์เรล/วนั) 
ในทะเลอ่าวไทย 
Erawan 254.93 11,180.02 - 
Baanpot 70.04 3,789.42 - 
South Satun 8.48 169.98 - 
Satun 81.52 2,729.76 - 
Pladang - - - 
Trat 40.17 1,566.92 - 
Platong 2.01 1.25 27.09 
Kaphong 35.65 - 5,040.89 
Surat 32.41 - 2,789.46 
Plamuk 64.35 - 16,536.29 
YongThong 5.85 - 1,907.85 
N.Kung 0.24 - 228.99 
Funan 92.10 5,171.39 - 
Jakrawan 36.78 1,517.41 - 
West Jakrawan 70.28 47.45 - 
Gomin 46.75 320.43 - 
South Gomin 37.51 2,198.02 - 
Pailin 210.27 10,408.95 - 
Yala 94.61 - 12,604.34 
North Pailin 219.50 12,026.00 - 
Bongkot 596.25 19,568.44 - 
North Arthit 107.39 2,321.83 - 
Arthit 393.62 15,185.74 - 
Tantawan 26.60 - 3,860.26 
Rajapreuk 4.28 - 3,647.42 
Benchamas 75.17 - 24,943.70 
Maliwan 72.98 - 2,890.04 
North Benchamas 1.12  1,721.03 
North Jamjuree 0.41  285.47 
Chaba 7.20  3,739.11 
Lanta 3.60  7,019.53 
Jasmine - - 13,868.16 
Banyen - - 3,890.93 
Bualuang - - 8,326.75 
Songkhla - - 7,925.75 

รวม 2,692.08 88,203.00 121,253.07 
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แหล่ง 
ก๊าซธรรมชาติ 

(ลา้น ลบ.ฟุต/วนั) 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (บาร์เรล/

วนั) 
นํ้ามนัดิบ 

(บาร์เรล/วนั) 
บนบก 

Sirikit 62.98 - 21,654.98 
Nam Phong 18.09 - - 
Phu Hom 87.26 429.03 - 
Kampangsaen - - 19.07 
U-Thong - - 252.83 
Sangkrajai - - 202.20 
Bung Kratiam - - 1.12 
Bung Ya - - 609.72 
Bung Muang - - 136.10 
Bung Ya West - - 135.55 
Bung Muang West - - 175.64 
Bung Ya North - - 430.30 
Wichienburi - - 105.29 
Na Sanun - - 208.40 
Srithep - - 8.39 
Na Sanun East+Borang North - - 6,496.67 
L33 - - 119.20 
L53-A - - 66.54 
Arunotai - - 20.02 
Burapa - - 249.59 
รวม 168.33 429.03 30,891.59 

รวมทั้งหมด 2,860.42 88,632.03 152,004.94 

ท่ีมา: รายงานประจาํปี 2553 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

2.3 พืน้ทีพ่ฒันาร่วมไทย – มาเลเซีย (Malaysia –Thailand Joint Development Area) 

นอกจากการใหส้มัปทานในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นท่ีของประเทศไทย ประเทศไทย
ยงัไดร่้วมจดัตั้งองคก์รร่วมไทย – มาเลเซีย (Malaysia –Thailand Joint Authority) ในปี 2533 ตาม
พระราชบญัญติัองคก์รร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 เพือ่สรวมสิทธิแทนรัฐบาลทั้งสองประเทศในการ
สาํรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย – มาเลเซีย (Joint 
development areas) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีไทยและมาเลเซียอา้งสิทธิในไหล่ทวีปทบัซอ้นกนัในบริเวณอ่าวไทย
ตอนล่าง ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 7,250 ตารางกิโมเมตร โดยในการสาํรวจและแสวงหาผลประโยชน์ใน
พื้นท่ีดงักล่าวใชห้ลกัแบ่งปันผลประโยชน์และค่าใชจ่้ายเท่า ๆ กนั 

องคก์รร่วมไทย – มาเลเซีย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอาํนาจทาํสญัญา ไดม้า รับซ้ือ รับเอา ถือเอา
ประโยชน์ซ่ึงสงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพยทุ์กรูปแบบ ยกเวน้การถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และมีอาํนาจ
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โดนสิทธิ มอบ คืน ก่อใหเ้กิดภาระติดพนั จาํนอง มอบช่วงโอนหรือจาํหน่ายโดยวิธีอ่ืนใด หรือจดัการ
เก่ียวกบัสงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพยใ์ดๆ หรือประโยชน์ใดๆ ในทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึงเป็นขององคก์ร
ร่วม ทั้งน้ีตามขอ้กาํหนดท่ีองคก์รร่วมเห็นสมควร 

รัฐบาลไทยและมาเลเซียไดแ้ต่งตั้งประธานองคก์รร่วมฯ และสมาชิกร่วมฯ ฝ่ายละ 7 คน เพื่อทาํ
หนา้ท่ีกาํกบัดูแลการทาํงานขององคก์รร่วมฯ รวมเป็น 14 คน สาํหรับฝ่ายไทยสมาชิกชุดแรกประกอบดว้ย 
ม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี เป็นประธานองคก์รร่วมฯ ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี อธิบดีกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูบ้ญัชาการทหารเรือ อธิบดี
กรมบญัชีกลาง เป็นสมาชิกองคก์รร่วมฯ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยหลงัจากท่ีมีการ
พระราชบญัญติัปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัให้
สอดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ โดยไดเ้ปล่ียนจากปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ปลดักระทรวงพลงังาน 

2.3.1 การสํารวจและการพฒันาปิโตรเลยีมในพืน้ทีพ่ฒันาร่วม 

ภารกิจหลกัขององคร่์วมฯ คือ การเจรจาเพื่อตกลงในร่างสญัญาแบ่งปันผลผลิต (Production 
Sharing Contract) ภายใตพ้ระราชบญัญติัองคก์รร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 เพื่อใหสิ้ทธิในการสาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียมในพื้นท่ีพฒันาร่วมกบัผูป้ระกอบการ โดยบริษทัผูไ้ดรั้บสิทธิตามสญัญาแบ่งปันผลผลิต
แต่ละกลุ่ม จะดาํเนินการทาํสญัญาดาํเนินการร่วมซ่ึงเรียกวา่ Joint Operating Agreement (JOA) เพื่อตั้ง
บริษทัร่วมดาํเนินการ Joint Operating Company (JOC) เป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการแทน 

ตามขอ้มูลในรายงานประจาํปีของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2553 พื้นท่ีพฒันาร่วมไทย – 
มาเลเซีย มีทั้งหมด 3 แปลงสาํรวจ ไดแ้ก่ แปลง A-18 แปลง B-17&C-19 และแปลง B-17-01 โดยมีบริษทั
ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บสญัญาแบ่งปันผลผลิตกบัองคก์รร่วมฯ ดงัน้ี 

1. บริษทั Hess Oil Company of Thailand (JDA) Ltd. (49.5%) บริษทั Hess Oil 
Company of Thailand Inc. (0.5%) และบริษทั PCJDA Ltd. จากประเทศมาเลเซีย (50%) ในแปลง A-18 โดย
มีบริษทั Carigali Hess Operating Company Sdn.Bhd. (Carigali Hess) เป็นผูด้าํเนินการ 

2. บริษทั PTTEP International Ltd. จากประเทศไทย (50%) กบับริษทั PCJDA Ltd. 
จากประเทศมาเลเซีย (50%) ในแปลง B-17 และแปลง B-17-01 โดยบริษทั Carigali PTTEPI Operating 
Company Sdn.Bhd. (CPOC) เป็นผูด้าํเนินการ 

บริษทัผูด้าํเนินงานไดส้าํรวจพบก๊าซธรรมชาติในแปลง A-18 จาํนวน 9 แหล่ง แปลง B-17 
จาํนวน 9 แหล่ง และในแปลง B-17-01 อีก 7 แหล่ง ในปี 2553 แปลง A-18 สามารถผลิตและส่งก๊าซได้
ปริมาณซ้ือขายก๊าซธรรมชาติรวมแลว้ได ้300,718 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต และคอนเดนเสท 2,817,471 บาร์เรล 
แปลง B-17 บริษทั CPOC ผลิตและส่งก๊าซไดป้ริมาณซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเป็นจาํนวน 83,752 ลา้นลูกบาศก์
ฟุต และปริมาณการซ้ือขายคอนเดนเสท 2,695,078 บาร์เรล (รายงานประจาํปี 2553 กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
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ตามพระราชบญัญติัองคก์รร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 กาํหนดใหบ้ริษทัคู่สญัญาเป็นผู ้
รับภาระดา้นการลงทุนทั้งหมด และเม่ือสาํรวจพบปิโตรเลียมและมีการผลิตปิโตรเลียมแลว้องคก์รร่วมฯ 
ยนิยอมใหบ้ริษทัคู่สญัญาหกัปิโตรเลียมท่ีผลิตไดส่้วนหน่ึงออกเพ่ือการชดเชยการลงทุน แลว้นาํปิโตรเลียม
ส่วนท่ีเหลือมาหกัค่าภาคหลวง จะกลายเป็นปิโตรเลียมส่วนกาํไรซ่ึงจะมีการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งองคก์รร่วมฯ กบับริษทัคู่สญัญา ส่วนเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีบริษทัคู่สญัญาซ้ือเพื่อกิจการปิโตรเลียมจะ
ตกเป็นกรรมสิทธ์ิขององคก์รร่วมฯ ทนัทีท่ีซ้ือ 

สญัญาแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีจดัทาํข้ึนมีกาํหนดระยะเวลาสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 35 ปี 
โดยในกรณีของนํ้ามนัแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นระยะเวลาของการสาํรวจ 5 ปี ช่วงถดัมาเป็นช่วงของ
การพฒันา 5 ปี และช่วงสุดทา้ยเป็นระยะเวลาการผลิต 25 ปี ส่วนในกรณีของก๊าซธรรมชาติ แบ่งเป็น 4 ช่วง 
คือ ช่วงแรกเป็นระยะเวลาของการสาํรวจ 5 ปี ช่วงท่ี 2 ช่วงของการศึกษาตลาด 5 ปี ช่วงท่ี 3 เป็นช่วงของการ
พฒันา 5 ปี และช่วงสุดทา้ยเป็นระยะเวลาการผลิต 20 ปี 

3 พฒันาการของระบบและเคร่ืองมือทางการคลงัปิโตรเลยีมของไทย 

3.1 เคร่ืองมือทางการคลงัปิโตรเลยีมของไทย 

เคร่ืองมือทางการคลงัปิโตรเลียมมีอยูห่ลากหลายรูปแบบดงัไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 ในส่วนน้ีจะ
กล่าวถึงเคร่ืองมือทางการคลงัปิโตรเลียมท่ีประเทศไทยใชอ้ยู ่โดยผูรั้บสมัปทานจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนแก่
รัฐในรูปแบบต่างๆ ท่ีถูกกาํหนดอยูใ่นพระราชบญัญติัปิโตรเลียม และพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1.1 ค่าภาคหลวง 

ผูรั้บสมัปทานจะตอ้งเสียค่าภาคหลวงสาํหรับปิโตรเลียมท่ีขายหรือจาํหน่ายโดยจะจ่ายเป็น
ตวัเงินหรือปิโตรเลียมกไ็ด ้ในอตัรากา้วหนา้แบบขั้นบนัได (Sliding scale royalty) อตัรา 5-15% 

ในกรณีเสียเป็นตวัเงินใหเ้สียค่าภาคหลวงตามมูลค่าปิโตรเลียมท่ีขายหรือจาํหน่ายไดใ้น
เดือนนั้นในอตัราท่ีกาํหนดในบญัชีอตัราค่าภาคหลวง คือ อตัรา 5-15%  

ในกรณีเสียเป็นปิโตรเลียม ใหเ้สียเป็นปริมาณปิโตรเลียมท่ีคาํนวณเป็นมูลค่าไดเ้ท่ากบั
จาํนวนค่าภาคหลวงท่ีพึงเสียเป็นตวัเงิน 

สาํหรับปิโตรเลียมท่ีผลิตไดจ้ากพื้นท่ีในแปลงสาํรวจท่ีกรมทรัพยากรธรณีกาํหนดวา่เป็น
แปลงสาํรวจในทะเลท่ีมีนํ้ าลึกเกิน 200 เมตร ใหผู้รั้บสมัปทานเสียค่าภาคหลวง 70% ของจาํนวน
ค่าภาคหลวงท่ีตอ้งเสีย 

 การชาํระค่าภาคหลวงใหเ้ป็นรายรอบ 1 เดือนปฏิทิน โดยปิโตรเลียมท่ีขายหรือจาํหน่ายได้
ในรอบเดือนใด ใหช้าํระค่าภาคหลวงภายในเดือนถดัไป 
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3.1.2 ภาษีเงนิได้ปิโตรเลยีม 

กาํหนดในอตัราไม่นอ้ยกวา่ 50% แต่ไม่เกิน 60% ของกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากกิจการปิโตรเลียม 

3.1.3 ผลประโยชน์ตอบแทนพเิศษ 

เม่ือผูรั้บสมัปทานหกัค่าใชจ่้ายในการลงทุนแลว้ หากมีผลกาํไรเกิดข้ึนเกินกวา่ท่ีควรไดรั้บ
ตามปกติ เช่น กรณีท่ีราคาปิโตรเลียมสูงข้ึนโดยไม่คาดคิด หรือคน้พบปิโตรเลียมท่ีมีศกัยภาพเชิงพาณิชยสู์ง
มาก ผูรั้บสมัปทานตอ้งแบ่งผลประโยชน์ใหรั้ฐเพิ่มข้ึนจากกาํไรนั้น โดยใหเ้สียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
จากผลกาํไรประจาํปีในอตัราท่ีกาํหนดจากค่าของรายไดใ้นรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหน่ึงเมตร ซ่ึงมีอตัราสูงสุด
ท่ี 75% 

3.1.4 ผลประโยชน์พเิศษตามสัญญาสัมปทาน 

พระราชบญัญติัปิโตรเลียมไม่มีการกาํหนดเร่ืองผลประโยชน์พิเศษตามสญัญาสมัปทาน
แลว้ ซ่ึงแต่เดิมตั้งแต่วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2525 เป็นตน้มาไดก้าํหนดใหผู้ข้อสมัปทานบนบกเสนอ
ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเป็นผลประโยชน์รายปีหรือโบนสัรายปี โดยผลประโยชนร์ายปี หมายถึง จาํนวน
เงินเท่ากบัค่าใชจ่้ายท่ีผูรั้บสมัปทานนาํไปคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเกิน 
20% ของรายได ้ส่วนโบนสัรายปี หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูรั้บสมัปทานตอ้งจ่ายตามระดบัการผลิต 

 โดยสาเหตุท่ีมีการยกเลิกผลประโยชน์พิเศษตามสญัญาสมัปทานนั้น เน่ืองจากขอ้กาํหนด
ไม่จูงใจใหมี้การสาํรวจและพฒันาปิโตรเลียม โดยเฉพาะในแหล่งขนาดเลก็ และในภาวะท่ีราคานํ้ามนัใน
ตลาดโลกตกตํ่า 

 อยา่งไรกต็าม ในปัจจุบนัผูข้อรับสมัปทานอาจจะมีการเสนอใหผ้ลประโยชน์พิเศษ ในรูป
ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน เงินใหเ้ปล่าในการลงนามในสมัปทานหรือเงินใหเ้ปล่าในการผลิตนอกเหนือจาก
เง่ือนไขท่ีราชการกาํหนดใหเ้ป็นผลประโยชน์พิเศษในการประกาศยืน่ขอสมัปทานกไ็ด ้

3.2 ระบบการคลงัปิโตรเลยีมของไทย 

รัฐบาลไดอ้อกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยไว ้2 ฉบบั อนัไดแ้ก่ 
พระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 เพื่อเป็น
หลกัเกณฑใ์นการจดัสรรผลประโยชน์ระหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบได้
ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 ระบบ Thailand I  

 ภายใตร้ะบบ Thailand I ผูรั้บสมัปทานท่ีรัฐบาลไดรั้บผลประโยชน์ตามพระราชบญัญติั
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 อนัไดแ้ก่ ค่าภาคหลวง กรณีเสีย
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เป็นตวัเงินอตัรา 12.5% ของมูลค่าปิโตรเลียมท่ีขายหรือจาํหน่าย และหากเสียเป็นปิโตรเลียม เสียมูลค่า
เท่ากบั 1 ใน 7 ของมูลค่าปิโตรเลียมท่ีขายหรือจาํหน่าย และกรณีนํ้ามนัดิบส่งออก เสียเป็นปริมาณมูลค่า
เท่ากบั 1 ใน 7 ของปริมาณนํ้ามนัดิบท่ีส่งออกคูณดว้ยราคาประกาศและหารดว้ยราคามาตรฐาน และภาษีเงิน
ไดปิ้โตรเลียม อตัรา 50% ของกาํไรสุทธิ 

 จากพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไดมี้การเพิ่มเติมอตัราค่าภาคหลวงสาํหรับแปลง
สาํรวจในทะเลท่ีมีนํ้ าลึกเกิน 200 เมตร ในปี พ.ศ. 2516 ตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2516 
คือ คิดค่าภาคหลวงอตัรา 8.75% ของมูลค่าปิโตรเลียมท่ีขายหรือจาํหน่าย หากเสียเป็นปิโตรเลียม เสียมูลค่า
เท่ากบั 7 ใน 73 ของมูลค่าปิโตรเลียมท่ีขายหรือจาํหน่าย และเป็นกรณีนํ้ามนัดิบส่งออก เสียเป็นปริมาณ
มูลค่าเท่ากบั 7 ใน 73 ของปริมาณนํ้ามนัดิบท่ีส่งออกคูณดว้ยราคาประกาศและหารดว้ยราคามาตรฐาน 

3.2.2 ระบบ Thailand II  

 ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ราคานํ้ามนัในตลาดโลกเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมาก รวมทั้งมีการคน้พบ
แหล่งปิโตรเลียมใหม่ ๆ มากข้ึนในภูมิภาคน้ี รัฐบาลซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียมจึงตอ้งการเพิ่ม
บทบาทในการควบคุมการดาํเนินการสาํรวจและผลิต และมีความตอ้งการท่ีจะรับผลประโยชน์จากการ
สาํรวจและผลิตเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกบัมีการคน้พบแหล่งนํ้ามนัดิบท่ีกาํแพงเพชรซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ามนัดิบ
ขนาดกลาง รัฐบาลจึงมีแนวคิดวา่บริเวณพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ียงัไม่ไดมี้การสาํรวจอาจจะมีการคน้พบแหล่ง
นํ้ามนัดิบขนาดกลางไดอี้กเช่นกนั ดงันั้น จึงมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขผลประโยชน์ท่ีรัฐจะไดรั้บท่ีเพิ่มเติม
จากระบบ Thailand I คือ 

1) ค่าภาคหลวงตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2522 ได้
กาํหนดใหเ้กบ็ค่าภาคหลวงเช่นเดียวกบัระบบ Thailand I แต่ก่อนท่ีจะมีการออก พรบ. ฉบบัน้ี ไดมี้การออก 
พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2516 โดยไดริ้เร่ิมเพิ่มเติมการเกบ็ค่าภาคหลวงโดย
แบ่งตามแหล่งสาํรวจและปิโตรเลียมท่ีคน้พบ พรบ. ฉบบัน้ีไดก้าํหนดเพิ่มเติมวา่ปิโตรเลียมท่ีไดจ้ากแปลง
สาํรวจในทะเลท่ีมีนํ้ าลึกเกินสองร้อยเมตร จะจดัเกบ็ค่าภาคหลวงใน กรณีตวัเงิน เป็น 8 ¾ %ของมูลค่า
ปิโตรเลียมท่ีขายหรือจาํหน่าย หรือ ในกรณีท่ีเสียเป็นปิโตรเลียม จะจดัเกบ็ค่าภาคหลวงเป็นปริมาณท่ีมีมูลค่า
เท่ากบั 7/73 ของมูลค่าปิโตรเลียมท่ีขายหรือจาํหน่าย และในกรณีนํ้ามนัดิบส่งออก ใหเ้ป็นเป็นปริมาณมูลค่า
เท่ากบั 7/73 ของปริมาณนํ้ามนัดิบท่ีส่งออกคูณดว้ยราคาประกาศและหารดว้ยราคามาตรฐาน 

2) ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2522 มาตราท่ี 65 กาํหนดใหบ้ริษทัมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) ภาษีเงินไดเ้ป็นรายรอบระยะเวลาบญัชีในอตัราท่ีกาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซ่ึง
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 35% แต่ไม่เกิน 48% ของกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากกิจการปิโตรเลียม 
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(2) ภาษีเงินไดใ้นอตัรา 23.08% ของเงินกาํไรท่ีเหลือจากการชาํระภาษีเงินไดต้าม (1) 
หรือเงินประเภทอ่ืนใดท่ีกนัไวจ้ากกาํไรดงักล่าวหรือท่ีถือวา่เป็นเงินกาํไรดงักล่าวทั้งน้ี เฉพาะจาํนวนท่ี
จาํหน่ายออกนอกราชอาณาจกัร 

เพื่อประโยชนใ์นการคาํนวณภาษีเงินไดต้าม (2) ใหถื้อภาษีเงินไดต้าม (2) นั้นเป็นเงิน
กาํไรท่ีจาํหน่ายออกนอกราชอาณาจกัรดว้ย 

3) การหกัค่าชดเชยรายจ่ายท่ีเป็นทุน ตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดประเภท อตัรา 
และเง่ือนไขในการหกัค่าชดเชยรายจ่ายท่ีเป็นทุนเก่ียวกบัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2522 ขอ้ 3. 

(1) รายจ่ายท่ีเป็นทุนท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีรูปร่าง 20% 
(2) รายจ่ายท่ีเป็นทุนนอกจากตาม (2) เฉพาะท่ีจ่ายไปสาํหรับแปลงสาํรวจท่ีกรม

ทรัพยากรธรณีกาํหนดวา่เป็นแปลงสาํรวจในทะเลท่ีมีนํ้ าลึกเกิน สองร้อยเมตร ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ปิโตรเลียม 20% 

(3) รายจ่ายท่ีเป็นทุนท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างก่อนการผลิตและ 
จาํหน่ายของผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติ ทั้งน้ี เฉพาะสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีไดท้าํกบัองคก์ารก๊าซธรรมชาติ
แห่งประเทศไทย ก่อนปี พ.ศ.2522 20% 

(4) รายจ่ายท่ีเป็นทุนนอกจากตาม (1) (2) และ (3) 10% 
4) ผลประโยชน์รายปี บริษทัผูรั้บสมัปทานตอ้งจาํกดัค่าใชจ่้ายท่ีพึงหกัไดใ้นแต่ละปี 

ภายใตพ้ระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมมิใหเ้กิน 20% ของรายไดใ้นรอบปีนั้น มิฉะนั้นตอ้งจ่ายเงิน
ผลประโยชน์เป็นรายปีใหแ้ก่รัฐเท่ากบัจาํนวนค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเกิน 

5) โบนสัรายปี ผูรั้บสมัปทานตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเป็นพิเศษ นอกจากค่าภาคหลวงเป็น
อตัราร้อยละตามปริมาณนํ้ามนัดิบท่ีผลิตเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 

- 27.5% ของรายไดจ้ากนํ้ามนัดิบส่วนท่ีผลิตเฉล่ียวนัละ 10,000 – 20,000 บาเรล 
- 37.5% ของรายไดจ้ากนํ้ามนัดิบส่วนท่ีผลิตเฉล่ียวนัละ 20,000 – 30,000 บาเรล 
- 43.5% ของรายไดจ้ากนํ้ามนัดิบส่วนท่ีผลิตเฉล่ียวนัละ 30,000 บาเรล ข้ึนไป 

 ระบบ Thailand II จะสร้างผลประโยชน์แก่รัฐเพิ่มข้ึนไดใ้นกรณีท่ีมีการคน้พบแหล่ง
นํ้ามนัดิบขนาดใหญ่เท่านั้น แต่เน่ืองจากในประเทศไทยไม่มีการคน้พบแหล่งนํ้ามนัดิบขนาดใหญ่เกิดข้ึนเลย 
และหลงัจากการประกาศใชร้ะบบน้ีเป็นเวลา 6 ปี รัฐบาลไม่สามารถเรียกเกบ็ผลประโยชน์ในระบบน้ีไดเ้ลย
เน่ืองจากไม่มีนกัลงทุนขอสมัปทานภายใตร้ะบบน้ี โดยผูป้ระกอบการใหค้วามเห็นวา่ตนเองเสียเปรียบส่วน
แบ่งรายไดใ้หแ้ก่รัฐมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบ Thailand I 

3.2.3 ระบบ Thailand III  

 จากระบบ Thailand I ท่ีมีลกัษณะจูงใจต่อเอกชนผูล้งทุนแต่รัฐบาลกย็งัเห็นวา่ไดรั้บ
ผลประโยชน์ไม่มากเท่าท่ีควร จึงไดป้รับเปล่ียนเป็นระบบ Thailand II ท่ีรัฐไดว้างกฎเกณฑเ์พื่อดึงส่วนแบ่ง
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รายไดใ้หรั้ฐมากยิง่ข้ึนแต่ในทางปฏิบติัแลว้หลกัเกณฑเ์หล่าน้ีไม่สามารถจูงใจใหผู้ป้ระกอบการมาลงทุน
สาํรวจและผลิตได ้รัฐจึงไม่สามารถเรียกเกบ็ผลประโยชน์ไดจ้ริง จึงไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัสรร
ผลประโยชน์ระหวา่งรัฐบาลและผูป้ระกอบการใหม่ ตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2532 
ดงัน้ี 

1) เปล่ียนอตัราค่าภาคหลวงจากอตัราคงท่ี 12.5% เป็นอตัรากา้วหนา้แบบขั้นบนัได
ตามปริมาณการผลิตดงัน้ี 

5%          เม่ือผลิตไม่เกิน 60,000 บาร์เรล 
6.25%     เม่ือผลิตมากกวา่ 60,000 บาร์เรล แต่ไม่เกิน 150,000 บาร์เรล 
10%        เม่ือผลิตมากกวา่ 150,000 บาร์เรล แต่ไม่เกิน 300,000 บาร์เรล 
12.5%     เม่ือผลิตมากกวา่ 300,000 บาร์เรล แต่ไม่เกิน 600,000 บาร์เรล 
15%        เม่ือผลิตเกิน 600,000 บาร์เรล 

2) เกบ็ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม อตัรา 50% ของกาํไรสุทธิ 
3) ยกเลิกการเกบ็ผลประโยชน์รายปี และโบนสัรายปีตามระบบ Thailand II แต่มีการ

เกบ็ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (Special remuneration benefit) จากกาํไรส่วนเกิน หรือ Windfall profit tax 
ในอตัราส่วนของรายไดใ้นรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหน่ึงเมตร 

4) ยกเลิกมิใหน้าํค่าภาคหลวงมาเครดิตภาษี โดยถือวา่ค่าภาคหลวงและผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษเป็นค่าใชจ่้ายท่ีพึงหกัไดใ้นการคาํนวณภาษี 

5) มีผลประโยชน์พิเศษ ท่ีผูข้อสมัปทานอาจจะเสนอใหแ้ก่รัฐ เช่น การให้
ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน เงินใหเ้ปล่าในการลงนามในสมัปทานหรือในการผลิต เป็นตน้ 
 

เม่ือพิจารณาถึงระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยแลว้พบวา่ ในปัจจุบนัไม่มีผูไ้ดรั้บสมัปทานภายใต้
ระบบ Thailand II มีแต่เพียงผูไ้ดรั้บสมัปทานในระบบ Thailand I และ Thailand III แลว้เท่านั้น ตาราง 4-21 
แสดงถึงรายละเอียดของผูรั้บสมัปทานท่ีอยูภ่ายใตร้ะบบ Thailand I และ Thailand III จะเห็นไดว้า่ในบาง
บริษทัจะไดรั้บสมัปทานภายใตท้ั้งสองระบบ และโดยส่วนใหญ่แลว้บริษทัหน่ึง ๆ มกัไดรั้บสมัปทาน
มากกวา่หน่ึงแปลงในช่วงเวลาท่ีต่างกนัดว้ย อยา่งไรกต็ามในส่วนน้ีจะไม่ไดก้ล่าวถึงผูรั้บสมัปทานทุกรายแต่
จะเลือกผูป้ระกอบการไดรั้บสมัปทาน ดาํเนินงานเองและ/หรือไม่ไดด้าํเนินงานเอง และมีขอ้มูลรายงาน
การเงินท่ีสามารถหาไดอ้ยูบ่า้ง1  

การสรุปรายงานทางการเงินในตารางท่ี 4-21 ช้ีใหเ้ห็นเฉพาะผลการดาํเนินงานทางการเงินในระดบั
บริษทัเท่านั้นแต่ไม่ปรากฏขอ้มูลทางการเงินรายโครงการหรือรายแปลงสมัปทาน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผูรั้บ
สมัปทานส่วนใหญ่จะอยูภ่ายใตร้ะบบ Thailand III และมีผูรั้บสมัปทานท่ีไดด้าํเนินการผลิตและจดัส่ง

                                                        
1 สามารถดูรายละเอียดไดใ้นภาคผนวก 
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ค่าภาคหลวงและภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมใหแ้ก่รัฐเป็นจาํนวนมากแลว้มกัจะเป็นผูป้ระกอบการท่ีไดส้มัปทาน
ผลิตและดาํเนินการผลิตภายใตร้ะบบ Thailand I เป็นส่วนใหญ่และไดส้มัปทานสาํรวจและดาํเนินการผลิต
บา้งแลว้ภายใตร้ะบบ Thailand III  โดยรวมแลว้จะเห็นวา่ผูป้ระกอบการไดจ่้ายค่าภาคหลวง ผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ และภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมใหแ้ก่รัฐโดยแสดงเป็นยอดรวมจาํนวนไม่นอ้ยและยงัคง
ดาํเนินงานจนสามารถสร้างกาํไรส่วนเกินใหแ้ก่บริษทัของตนอีกดว้ย2 
 ตารางท่ี 4-22 แสดงใหเ้ห็นวา่ในปี 2552 รายไดท่ี้รัฐไดรั้บจากผูป้ระกอบกิจการสาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม (เฉพาะบริษทัท่ีรายงานการเงินอยา่งครบถว้น) คิดเป็นสดัส่วนระหวา่ง 21-38% โดย
ผูป้ระกอบการแต่ละรายจะส่งรายไดใ้หรั้ฐในมูลค่าท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัวา่ผูป้ระกอบการอยูใ่นช่วงสาํรวจ
หรือช่วงผลิต หากอยูใ่นช่วงผลิตแลว้จะสามารถนาํส่งค่าภาคหลวงและภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมใหแ้ก่รัฐได้
เป็นจาํนวนมาก โดยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมถือวา่เป็นเงินรายไดท่ี้รัฐไดรั้บมากท่ีสุดจากผูป้ระกอบการโดยมี
สดัส่วนเฉล่ียอยูท่ี่ 18% ของรายไดข้องรัฐโดยรวม ผูป้ระกอบการชาํระภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมโดยคิดเป็น
สดัส่วนต่อรายไดห้ลกัของตนเองไม่เท่ากนั บริษทั ปตท. สผ. สยาม จาํกดั ชาํระภาษีเงินปิโตรเลียมใน
สดัส่วนต่อรายไดห้ลกัของบริษทัสูงถึง 26.27% ในขณะท่ีบริษทับางบริษทัชาํระอยูท่ี่สดัส่วนประมาณ 17-
25%  
 รัฐเกบ็ค่าภาคหลวงในอตัราตามปริมาณการผลิตท่ีไดแ้ละคิดคาํนวณจากมูลค่าปิโตรเลียมท่ีจาํหน่าย
ได ้สาํหรับผูป้ระกอบการแลว้ค่าภาคหลวงถือวา่เป็นส่วนแบ่งรายไดห้ลกัท่ีจดัส่งใหรั้ฐโดยมีสดัส่วนนอ้ย
กวา่ภาษีค่อนขา้งมากเฉล่ียอยูท่ี่ 10% โดยบริษทัออเร้นท ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ชาํระมากท่ีสุดคิดเป็น 16% ของ
รายไดห้ลกั รองลงมาไดแ้ก่บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั และ
บริษทั เพิร์ล ออย (ประเทศไทย) จาํกดั รัฐไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษไม่มากนกัจากผูป้ระกอบการ
เม่ือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดห้ลกัโดยจะเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 3% และในบางบริษทักไ็ม่ไดใ้หผ้ลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษแก่รัฐเลย  
 หากเปรียบเทียบรายไดท่ี้รัฐไดรั้บและกาํไรสุทธิท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บโดยคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้
หลกัแลว้พบวา่โดยเฉล่ียรัฐจะไดส่้วนแบ่งอยูท่ี่ 27.8% ของรายไดห้ลกัซ่ึงสูงกวา่ท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บเฉล่ีย
อยูท่ี่ 26% ของรายไดห้ลกั ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินการผลิตมาไดร้ะยะเวลาหน่ึงและมีมูลค่าการผลิตเป็น
จาํนวนมากจะมีกาํไรคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดห้ลกัท่ีสูงมากอนัไดแ้ก่ บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั (35.3%) 
บริษทั เพิร์ล ออย (ประเทศไทย) จาํกดั (28.2%) และบริษทั เชฟรอน บลอ๊ค บี8 32 (ประเทศไทย) จาํกดั 
(23.35%) เป็นตน้ 
 
 

                                                        
2 ไม่มีขอ้มูลทางการเงินแยกตามพ้ืนท่ีและตามสัมปทาน 
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ตารางที ่4-21 ข้อมูลการดําเนินงานและข้อมูลทางการเงนิของบริษัทผู้รับสัมปทาน 
บริษทั ระบบ ขอ้มูลการการเงิน (บาท) 

Th
ail

an
d I

 

Th
ail

an
d I

II 

รายไดห้ลกั ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบ
แทนพิเศษ 

ภาษีเงินไดป้ิโตรเลียม กาํไรสุทธิ 

บริษทั เจเอสเอก็ซ์ เอน็เนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จาํกดั - / - - - - 244,866 

บริษทั เชฟรอน บลอ๊ค บี8 32 (ประเทศไทย) จาํกดั / / 2,837,034,585 325,081,871 57,332,501 571,299,244 662,512,231 
บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) / / 17,204,324,113 2,170,187,338 604,343,811 3,724,030,791 3,573,269,034 
บริษทั ซิโน-ไทย เอน็เนอร์จี้ จาํกดั - - 118,173,658 5,908,683 - 29,701,862 46,236,883 
บริษทั ซีเอน็พีซีเอชเค (ไทยแลนด)์ จาํกดั - / 774136991 ไม่ปรากฎใน

รายงานการเงิน 
ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน 

114,456,592 293,211,948 

บริษทั โซโค เอก็ซ์พลอเรชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั - / 3,750,930,362 320,587,258 675,604 478,913,100 356,802,450 
บริษทั ไทย เอนเนอจี รีซอสเซส จาํกดั / - 118,173,659 - - 29,846,455 45,435,065 
บริษทั ไทย เอนเนอร์จี จาํกดั - / - - - - - 
บริษทั นิวคอสตอล (ประเทศไทย) - / - - - - 28,757,361 
บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั - / 7,197,622 359,818 

(รายงานค่าภาคหลวงรวมกบั
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ) 

396,472 89,902,055 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 12,964,630,713 1,730,114,776 ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน 

1,511,983,589 1,065,661,431 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั - / 12,815,598,279 1,601,949,786 ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน 

3,366,681,153 4,522,868,312 
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บริษทั ระบบ ขอ้มูลการการเงิน (บาท) 

Th
ail

an
d I

 

Th
ail

an
d I

II 

รายไดห้ลกั ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบ
แทนพิเศษ 

ภาษีเงินไดป้ิโตรเลียม กาํไรสุทธิ 

บริษทั พลงัโสภณ จาํกดั / / 1,249,666,967 145,186,983 40,690,509 268,093,725 253,571,921 
บริษทั เพิร์ล ออย (ประเทศไทย) จาํกดั / / 14,534,616,244 1,817,118,781 ไม่ปรากฎใน

รายงานการเงิน 
2,326,673,430 4,098,512,731 

บริษทั เพิร์ล ออย (อมตะ) จาํกดั - / - - - - -5,265,590 
บริษทั เพิร์ล ออย (อ่าวไทย) จาํกดั - / - - - - -649,018 
บริษทั เพิร์ล ออย ออฟชอร์ จาํกดั - / - - - -  
บริษทั แพนโอเรียนท ์รีซอสเซส (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

- / 4,298,379,495 ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน 

335,998,626 749,327,396 749,279,356 

บริษทั สยาม โมเอโกะ จาํกดั - / - - - - -9,737 
บริษทั อพิโก ้(โคราช) จาํกดั - / 6,388,604 ไม่ปรากฎใน

รายงานการเงิน 
ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน 

ไม่ปรากฎในรายงาน
การเงิน 

-23,063,641 

บริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั / / 15,083,893,059 2,424,731,503 
(รายงานค่าภาคหลวงรวมกบั
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ) 

2,326,275,733 2,455,051,295 

ที่มา: รายงานการเงินปี 2552 (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก) 
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ตารางที ่4-22 ข้อมูลทางการเงินและสัดส่วนต่อรายได้หลกัของบริษัททีไ่ด้รับสัมปทานบางรายในปี 2552 
บริษทั 

  
ขอ้มูลการการเงิน (บาท) สัดส่วนต่อรายไดห้ลกั (%) 

รายไดห้ลกั ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบ
แทนพิเศษ 

ภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม 

กาํไรสุทธิ ค่าภาคหลวง ผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ 

ภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม 

รายไดข้องรัฐ
โดยรวม 

กาํไรสุทธิ 

บริษทั เชฟรอน บลอ๊ค บี8 32 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

2,837,034,585 325,081,871 57,332,501 571,299,244 662,512,231 11.46 2.02 20.14 33.62 23.35 

บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ 
(ประเทศไทย) 

17,204,324,113 2,170,187,338 604,343,811 3,724,030,791 3,573,269,034 12.61 3.51 21.65 37.77 20.77 

บริษทั โซโค เอก็ซ์พลอเรชัน่ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

3,750,930,362 320,587,258 675,604 478,913,100 356,802,450 8.55 0.02 12.77 21.33 9.51 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั 12,815,598,279 1,601,949,786 ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน 

3,366,681,153 4,522,868,312 12.50 - 26.27 38.77 35.29 

บริษทั พลงัโสภณ จาํกดั 1,249,666,967 145,186,983 40,690,509 268,093,725 253,571,921 11.62 3.26 21.45 36.33 20.29 
บริษทั เพิร์ล ออย (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

14,534,616,244 1,817,118,781 ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน 

2,326,673,430 4,098,512,731 12.50 - 16.01 28.51 28.20 

บริษทั แพนโอเรียนท ์รีซอส
เซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

4,298,379,495 ไม่ปรากฎใน
รายงานการเงิน 

335,998,626 749,327,396 749,279,356 - 7.82 17.43 25.25 17.43 

บริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี ่
จาํกดั 

15,083,893,059 2,424,731,503 2,326,275,733 
(รายงานค่าภาคหลวงรวมกบั
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ) 

2,455,051,295 16.07 15.42 31.50 16.28 
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3.2.4 ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการสํารวจและการพฒันาปิโตรเลยีมในพืน้ทีพ่ฒันาร่วมไทย-
มาเลเซีย 

  ในมาตราท่ี 10 ของพระราชบญัญติัองคก์รร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 กาํหนดให้
องคก์รร่วมฯ ชาํระค่าภาคหลวงแก่รัฐบาลทั้งสอง แต่ละฝ่ายในอตัราฝ่ายละ 5% ของผลผลิตรวมของ
ปิโตรเลียม และในมาตราท่ี 11 กาํหนดใหค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและผลประโยชน์ท่ีองคก์รร่วมฯ ไดรั้บจาก
กิจกรรมท่ีดาํเนินไปในพ้ืนท่ีพฒันาร่วม เป็นภาระและส่วนแบ่งเท่าๆ กนัของรัฐบาลทั้งสองประเทศ 
  เม่ือองคก์รร่วมฯ ดาํเนินการใหสิ้ทธิสาํรวจและผลิตแก่บริษทัคู่สญัญาตามสญัญาแบ่งปัน
ผลผลิต จะตอ้งดาํเนินการตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไข ดงัน้ี 

1) ผูไ้ดรั้บสิทธิตอ้งจ่ายชาํระค่าภาคหลวงเป็นจาํนวน 10% ของผลผลิตรวมของ
ปิโตรเลียมใหแ้ก่องคก์รร่วม ทั้งน้ีกเ็พื่อใหอ้งคก์รร่วมฯ สามารถจ่ายค่าภาคหลวงใหแ้ก่รัฐบาลทั้งสอง
ประเทศไดต้ามขอ้กาํหนดในมาตรา 10 

2) ผูไ้ดส้ญัญาสามารถหกัค่าใชจ่้ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมไดสู้งสุดใน
อตัรา 50% ของผลผลิตปิโตรเลียม 

3) ผลผลิตปิโตรเลียมท่ีผูไ้ดส้ญัญาสามารถผลิตไดห้ลงัจากหกัค่าใชจ่้ายในขอ้ 1) และ 
2) ใหถื้อเป็นผลผลิตปิโตรเลียมส่วนกาํไร ซ่ึงกาํหนดใหแ้บ่งใหแ้ก่องคก์รร่วมฯ และผูไ้ดรั้บสญัญาเท่ากนั 
คือ องคก์รร่วมฯ ไดรั้บส่วนแบ่งผลผลิต 50% และผูไ้ดส้ญัญาไดรั้บส่วนแบ่งผลผลิต 50% 

4) เงินบาํรุงการวจิยั ผูรั้บสญัญาตอ้งชาํระแก่องคก์รร่วมฯ ในอตัรา 0.5% ของ
ปิโตรเลียมส่วนตน้ทุนรวมกบัปิโตรเลียมส่วนกาํไร ซ่ึงเงินบาํรุงน้ีจะไม่สามารถหกัจากผลผลิตได ้

5) ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (Petroleum income tax) 8 ปีแรกของการผลิตไม่ตอ้งชาํระ
ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม 7 ปีถดัไปชาํระในอตัรา 10% และหลงัจากนั้นอตัรา 20% ของรายไดท่ี้พึงตอ้งชาํระ 
(Taxable income) 

 ตามรายงานประจาํปี 2548-2552 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ แสดงใหเ้ห็นวา่กรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติไดจ้ดัเกบ็รายไดจ้ากองคก์รร่วมฯ ซ่ึงประกอบการในพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย – มาเลเซีย และนาํส่ง
เป็นรายไดข้องรัฐประกอบดว้ย ค่าภาคหลวง ปิโตรเลียมส่วนท่ีเป็นกาํไร การจ่ายเงินตามขอ้ 5.3 ของสญัญา 
โบนสัการผลิต และรายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงมีเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีหลากหลายมากกวา่ท่ีรัฐเกบ็ภายใตส้มัปทานใน
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4-23 จะเห็นไดว้า่เงินนาํส่งรัฐบาลไทยในพื้นท่ีพฒันา
ร่วมไทย – มาเลเซีย สูงข้ึนโดยตลอดนบัแต่ปี 2548 โดยในปี 2552 รายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 233.18 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ รายไดเ้กินกวา่ก่ึงหน่ึงมาจากปิโตรเลียมส่วนท่ีเป็นกาํไร รองลงมาคือรายไดจ้ากค่าภาคหลวง 
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ตารางที ่4-23  รายได้ของรัฐบาลไทยจากการประกอบการในพืน้ทีพ่ฒันาร่วมไทย – มาเลเซีย 
รายการ จาํนวนเงินท่ีนาํส่งรัฐบาลไทย (ดอลลาร์สหรัฐ) 

2548 2549 2550 2551 2552 
Discovery Bonus 500,000 500,000 - - - 
ค่าภาคหลวง 9,707,147 29,274,418.83 27,577,343.71 57,707,317 77,813,146.94 
ปิโตรเลียมส่วนท่ี
เป็นกาํไร 

13,166,728 46,713,133.91 47,348,233.05 114,670,021.55 154,356,346.71 

การจ่ายเงินตามขอ้ 
5.3 ของสญัญา 

365,636 2,035,096.43 3,359,548.92 9,181,727.56 1,655,884.79 

โบนสัการผลิต 175,000 350,000 - 350,000 175,000 
เบด็เตลด็อ่ืนๆ 1,593 26,505.26 21,752.44 104,725.31 177,093.73 
รวม 23,916,105 78,899,154.43 78,306,878.11 182,013,792.42 233,177,472.17 
ท่ีมา: รายงานประจาํปี พ.ศ.2548-2552 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

 

4 ผลประโยชน์ของรัฐจากกจิการสํารวจและผลติปิโตรเลยีม 

 ผลประโยชน์ท่ีรัฐไดรั้บจากการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมสามารถแบ่งออกเป็นค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียม ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม และ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ดงัแสดงในตารางท่ี 4-24 
 ผลประโยชน์ท่ีรัฐไดรั้บเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก ปี 2524 โดยเร่ิมแรกรัฐมีรายไดจ้ากค่าภาคหลวง
และภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเป็นหลกั ต่อมาเม่ือมีการพฒันาพ้ืนท่ีร่วมไทย-มาเลเซีย รัฐจึงไดรั้บส่วนแบ่ง
รายไดใ้นรูปของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมเพิม่ข้ึนโดยรายไดใ้นส่วนน้ีรัฐไดรั้บตั้งแต่ปี 2548 นอกจากน้ีภายใต ้
Thailand III รัฐยงัไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษอีกดว้ยโดยไดรั้บตั้งแต่ปี 2547 หากพิจารณาเฉพาะในปี 
2552 จะเห็นไดว้า่ รายไดท่ี้รับส่วนใหญ่ในการดาํเนินกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจะไดรั้บจะเห็นไดว้า่
ในปี 2552 ผลประโยชน์ท่ีรัฐไดรั้บโดยรวมแลว้สูงถึง 140,959 ลา้นบาท โดยผลประโยชน์ท่ีรัฐไดรั้บเกินกวา่
ก่ึงหน่ึงมาจากภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมคิดเป็นมูลค่า 86,664 ลา้นบาท ในขณะท่ีค่าภาคหลวงมีสดัส่วนนอ้ยกวา่
อยูท่ี่ 33.6%  คิดเป็นมูลค่ารวมในประเทศและพ้ืนท่ีไทยมาเลเซีย 47,370 ลา้นบาท และรัฐไดรั้บผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษไม่มากนกัคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6.9 พนัลา้นบาท  
 โดยรวมแลว้จะเห็นไดว้า่นบัตั้งแต่ปี 2524-2552 รัฐมีรายไดจ้ากค่าภาคหลวงรวมทั้งส้ิน 351,440 
ลา้นบาท ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมรวมทั้งส้ิน 405,158 ลา้นบาท และไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนพเิศษรวม
ทั้งส้ิน 22,866 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่ารวม 732,101 ลา้นบาท  
 ในส่วนของค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เป็นค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีมาจากแหล่งในประเทศ มูลค่า 
329,729 ลา้นบาท คิดเป็น 93.8% ของรายไดจ้ากค่าภาคหลวงทั้งหมด และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีมาจาก
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พื้นท่ีไทย-มาเลเซีย 21,711 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 6.2% ของรายไดจ้ากค่าภาคหลวงทั้งหมด โดยค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียมจากในประเทศเกบ็จากนํ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว รวมเป็นมูลค่า 37,704  ลา้น
บาท ในปี 2552 จะเห็นไดว้า่ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจะเกบ็ไดจ้ากก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั รองลงมาคือการ
เกบ็จากนํ้ามนัดิบ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4-24 
 จากตารางท่ี 4-25 แสดงใหเ้ห็นวา่นบัจากปี 2524-2553 รายไดข้องรัฐในรูปของค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียมคิดเป็นประมาณ 12.5% ของมูลค่าปิโตรเลียมท่ีผลิตได ้
 การจดัสรรรายไดจ้ากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามพื้นท่ีในประเทศ โดยจะตอ้งจดัสรรค่าภาคหลวง
สาํหรับแหล่งบนบกและแหล่งในทะเลใหแ้ก่ทอ้งถ่ินและ/หรือส่วนกลาง โดยใชเ้กณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และ
อตัราดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าภาคหลวงสาํหรับแหล่งบนบก ใหจ้ดัสรรแก่ทอ้งถ่ินตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

 อตัรา 20% ใหแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) และเทศบาลในเขตพื้นท่ีสมัปทาน
ท่ีมีการผลิตปิโตรเลียม จดัสรรตามจาํนวนองคก์ร 

 อตัรา 10% ใหแ้ก่ อบต. และเทศบาลอ่ืนท่ีอยูใ่นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมการผลิต
ปิโตรเลียม จดัสรรตามสดัส่วนจาํนวนประชากรตามหลกัฐานทะเบียนราษฎร 

 อตัรา 10% ใหแ้ก่ อบต. และเทศบาลท่ีอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน (ทัว่ประเทศ) จดัสรรตาม
สดัส่วนจาํนวนประชากรตามหลกัฐานทะเบียนราษฎร 

 อตัรา 20% ใหแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
 ส่วนท่ีเหลือ 40% นาํส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

2. ค่าภาคหลวงสาํหรับแหล่งในทะเล ใหน้าํส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดินทั้งหมด 

เม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีจะตอ้งจดัสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ใหแ้ก่ ทอ้งถ่ินใหจ้ดัทาํรายงาน
สรุปรายละเอียดจาํนวนเงินท่ีจดัสรรและนาํฝากไวท่ี้กรมบญัชีกลาง และโอนเงินดงักล่าวใหแ้ก่องคก์ร
ทอ้งถ่ินต่างๆ โดยส่งรายงานการจดัสรรเงินใหแ้ก่กองคลงั ปีละ 4 งวด รายไตรมาส ภายใน 1 เดือนถดัจากแต่
ละไตรมาส 

จากตารางท่ี 4-26 จะเห็นไดว้า่ค่าภาคหลวงกวา่ 95% นาํส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน มีเพยีงประมาณ 
5% เท่านั้นท่ีจดัสรรใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



 

102 
 

ตารางที ่4-24 ผลประโยชน์ของรัฐจากกจิการสํารวจและผลติปิโตรเลยีม (ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รวม 
ค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้

ปิโตรเลียม 
ผลประโยชน์ 
ตอบแทนพิเศษ ในประเทศ ไทย-มาเลเซีย 

2524 111 111 - - - 
2525 492 492 - - - 
2526 763 763 - - - 
2527 1,278 1,278 - - - 
2528 2,308 2,126 - 182 - 
2529 1,545 1,545 - - - 
2530 1,794 1,765 - 29 - 
2531 2,592 1,968 - 624 - 
2532 3,780 2,104 - 1,676 - 
2533 5,154 2,451 - 2,703 - 
2534 5,513 2,821 - 2,692 - 
2535 6,139 3,137 - 3,002 - 
2536 6,520 3,223 - 3,297 - 
2537 6,319 3,400 - 2,919 - 
2538 6,465 3,478 - 2,987 - 
2539 9,011 4,577 - 4,434 - 
2540 12,151 6,834 - 5,317 - 
2541 18,911 8,042 - 10,869 - 
2542 18,461 8,497 - 9,964 - 
2543 29,272 13,475 - 15,797 - 
2544 33,000 14,657 - 18,343 - 
2545 34,846 15,663 - 19,183 - 
2546 45,617 18,292 - 27,318 - 
2547 61,337 21,306 - 38,992 1,039 
2548 78,395 29,443 771 46,104 2,077 
2549 108,390 35,228 2,742 62,610 7,810 
2550 107,410 37,457 2,407 60,349 7,197 
2551 124,527 47,892 6,125 65,767 4,743 
2552 140,959 37,704 9,666 86,664 6,925 
รวม 732,101 329,729 21,711 405,158 22,866 

ท่ีมา: กฤติยาพร (2553) 
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ตารางที ่4-25 มูลค่าผลผลติปิโตรเลยีม และรายได้ของรัฐบาลในรูปค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 
  2524-2533 2534-2538 2539-2543 2544-2548 2549 2550 2551 2552 2553 รวม 

ก๊าซธรรมชาติ           

ปริมาณ (MMcf) 1,232,100.09 1,644,619.64 2,904,415.81 3,598,614.69 810,371.58 871,230.36 916,739.43 861,875.70 939,517.47 13,779,484.77 

มูลค่า (ลา้นบาท) 68,848.31 86,094.32 225,491.07 412,836.01 112,794.10 125,770.49 148,803.26 146,129.48 163,623.32 1,490,390.36 

ค่าภาคหลวง (ลา้นบาท) 8,623.96 10,761.78 28,026.16 52,007.94 14,219.54 15,816.37 18,669.16 18,343.91 20,501.96 186,970.78 

Condensate           

ปริมาณ (Mbbl) 43,910.14 49,726.33 83,467.64 101,164.58 23,668.25 24,020.36 27,846.86 26,695.85 29,296.47 409,796.48 

มูลค่า (ลา้นบาท) 22,827.42 22,144.01 58,078.61 137,689.17 54,642.33 56,877.18 84,655.86 52,306.17 67,363.45 556,584.20 

ค่าภาคหลวง (ลา้นบาท) 2,857.37 2,767.98 7,259.49 17,209.98 6,830.29 7,109.65 10,581.98 6,538.27 8,420.43 69,575.44 

นํา้มนัดบิ           

ปริมาณ (Mbbl) 50,667.47 43,203.73 60,816.62 153,694.04 45,921.18 48,705.74 51,078.61 54,029.91 55,978.50 564,095.80 

มูลค่า (ลา้นบาท) 24,966.89 20,699.06 49,468.80 231,527.96 109,158.51 114,528.78 153,787.36 108,522.36 134,667.62 947,327.34 

ค่าภาคหลวง (ลา้นบาท) 3,120.86 2,529.91 6,139.24 30,142.65 14,178.30 14,531.07 18,641.34 12,822.06 15,614.54 117,719.97 

รวมทั้งหมด           

มูลค่า (ลา้นบาท) 116,642.62 128,937.39 333,038.48 782,053.14 276,594.94 297,176.45 387,246.48 306,958.01 365,654.39 2,994,301.90 

ค่าภาคหลวง (ลา้นบาท) 14,602.19 16,059.67 41,424.89 99,360.57 35,228.13 37,457.09 47,892.48 37,704.24 44,536.93 374,266.19 

สัดส่วนค่าภาคหลวงต่อ
มูลค่าปิโตรเลียม (ร้อยละ) 

12.52 12.46 12.44 12.71 12.74 12.60 12.37 12.28 12.18 12.50 

ที่มา: รายงานประจาํปี พ.ศ.2548-2553 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน
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ตารางที ่4-26 ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีมจากในประเทศจําแนกตามผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและพืน้ทีท่ีไ่ด้รับการ
จัดสรรรายได้ 

ปี 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจากในประเทศ (ลา้นบาท) จดัสรรให ้ (ลา้นบาท) 

นํ้ามนัดิบ ก๊าซฯ ก๊าซฯเหลว LPG รวม อบต. 
ในพ้ืนท่ี อบจ. อบต. 

นอกพ้ืนท่ี รวม 

2539 525 3,149 830 73 4,577 0 0 69 69 

2540 653 4,825 1,266 91 6,834 0 0 157 157 

2541 622 6,218 1,127 75 8,042 0 0 206 206 

2542 934 6,000 1,472 92 8,497 0 305 203 509 

2543 2,929 7,834 2,565 146 13,475 0 496 331 827 

2544 2,921 9,180 2,414 141 14,657 159 435 343 936 

2545 3,663 9,532 2,344 123 15,663 273 273 273 820 

2546 5,160 10,196 2,806 130 18,292 301 301 301 903 

2547 6,278 10,879 4,009 140 21,306 292 292 292 877 

2548 11,440 12,221 5,637 145 29,443 421 421 421 1,263 

2549 14,046 14,220 6,830 133 35,228 511 511 511 1,532 

2550 14,531* 16,816 7,110 - 37,457 612 612 612 1,836 

2551 18,642* 18,669 10,582 - 47,893 1,017 1,017 1,017 3,051 

2552 12,822* 18,344 6,538 - 37,704 636 636 636 1,908 

ท่ีมา: กฤติยาพร (2553) 
หมายเหตุ: * หมายความวา่ไดร้วม LPG เขา้ไปดว้ย 
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บทที ่5 
การวเิคราะห์ระบบการคลงัปิโตรเลยีมของประเทศไทย 

  
 ในบทน้ีจะวิเคราะห์ระบบการคลงัปิโตรเลียม (Petroleum Fiscal Regime) ของประเทศไทย โดยจะ
เร่ิมจากการวางกรอบการวิเคราะห์ระบบการคลงัปิโตรเลียม และจะกล่าวถึงวิธีการศึกษา ขอ้สมมติท่ีจาํเป็น
ในการศึกษา ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา การวิเคราะห์สถานการณ์ และรายงานผลการศึกษาในส่วนสุดทา้ย 

1 กรอบการวเิคราะห์ระบบการคลงัปิโตรเลยีม 

ปิโตรเลียมถือวา่เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัของประเทศ รัฐจึงพยายามท่ีจะนาํทรัพยากร
พลงังานน้ีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นกิจการท่ีสามารถสร้างรายได้
ใหแ้ก่รัฐไดเ้ป็นจาํนวนมาก อยา่งไรกต็ามปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงมีปริมาณจาํกดัและเม่ือผลิต
และนาํมาใชแ้ลว้กจ็ะค่อย ๆ หมดไปในท่ีสุด รัฐบาลทุกประเทศทัว่โลกตระหนกัถึงความสาํคญัและลกัษณะ
ของทรัพยากรธรรมชาติพลงังานน้ีจึงใชห้ลกัการในการดาํเนินกิจการวา่เม่ือมีการสาํรวจ ขดุเจาะ และผลิต
แลว้รัฐจะตอ้งสามารถดึง “ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ” จากการดาํเนินงานในกิจการน้ีใหไ้ดมู้ลค่าสูงสุด  

ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 2 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจแสดงถึงความแตกต่างของมูลค่าการผลิต (Value of 
production) และตน้ทุนในการดึงทรัพยากรมาใช ้(Extraction cost) โดยตน้ทุนน้ีประกอบดว้ยตน้ทุนในการ
สาํรวจ พฒันา ขดุเจาะ ดาํเนินงาน รวมไปถึงอตัราผลตอบแทน (Rate of return) หรือส่วนแบ่งกาํไร (Share 
of profit) ท่ีผูป้ระกอบการควรไดรั้บ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจึงเป็นมูลค่าของปิโตรเลียมท่ีเป็นส่วนเกิน 
(Surplus) ของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนน้ี  

รัฐบาลในแต่ละประเทศมกัจะวางระบบการคลงัปิโตรเลียมโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดึงค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจใหไ้ดมู้ลค่าสูงสุดผา่นเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีหลากหลาย อาทิเช่น ภาษี ค่าภาคหลวง และ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นกิจการท่ีมีความ
เส่ียงเป็นอยา่งมาก ดงันั้นการออกแบบระบบการคลงัปิโตรเลียมจึงตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีผูป้ระกอบการควรไดรั้บดว้ย การวิเคราะห์ระบบการคลงัปิโตรเลียมจึงมกัจะใชท้ฤษฎีค่า
คาดหมาย (Expected value theory) ทฤษฎีภาษี (Taxation theory) ทฤษฏีมูลค่าปัจจุบนั (Present value 
theory) เป็นรากฐานในการวิเคราะห์และออกแบบระบบการคลงัปิโตรเลียม 

วตัถุประสงคข์องการออกแบบระบบการคลงัปิโตรเลียมของรัฐคือสร้างระบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะ
ทาํใหผู้ป้ระกอบการท่ีเสนอมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่รัฐควรไดรั้บสิทธิในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ในตลาดท่ี
มีประสิทธิภาพ การประมูลแข่งขนั (competitive bidding) เพื่อสิทธิในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นวิธี
ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีรัฐสามารถใหสิ้ทธิแก่ผูป้ระกอบการท่ีเสนอมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่รัฐ แต่ขอ้จาํกดัใน
โลกของความเป็นจริงท่ีทาํใหว้ิธีดงักล่าวไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัสรรสิทธิอยา่งมี



106 
 

ประสิทธิภาพกคื็อขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่สมบูรณ์ เน่ืองมาจากกิจการการสาํรวจปิโตรเลียมมีความไม่แน่นอนอยู่
มากข้ึนอยูก่บัเทคนิคในการสาํรวจและขอ้มูลทางธรณีวิทยา จึงมีผูป้ระกอบการเพียงไม่ก่ีรายเขา้ร่วมประมูล
เพื่อสิทธิในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัสาํคญัในการจดัประมูลแข่งขนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้น เพื่อใหแ้น่ใจวา่รัฐจะไดรั้บมูลค่าสูงสุดจากทรัพยากรพลงังาน รัฐบาลจึงมกัใชร้ะบบ
การคลงัเป็นเคร่ืองมือแทนเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัเกบ็รายไดเ้พื่อสะทอ้นมูลค่าสูงสุดจาก
ทรัพยากรพลงังานท่ีรัฐควรไดรั้บ 

รัฐบาลสามารถดูดซบัค่าเช่าทางเศรษฐกิจไดท้นัทีท่ีใหสิ้ทธิในการสาํรวจและผลิตโดยอาศยัโบนสั 
หรือระหวา่งการผลิตตามสัญญาสมัปทานหรือสญัญาแบ่งปันผลผลิตโดยใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัต่าง ๆ เช่น
ค่าภาคหลวง ภาษี ส่วนแบ่งกาํไร เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้า่ค่าเช่าทางเศรษฐกิจท่ีรัฐไดรั้บระหวา่งการผลิตถือวา่เป็นค่าเช่าทางเศรษฐกิจท่ีข้ึนอยูก่บั
ปริมาณและมูลค่าการผลิต จึงมีความเส่ียงอยูร่ะดบัหน่ึงทั้งความเส่ียงทางดา้นการผลิตและความเส่ียงต่อ
ความผนัผวนของราคาปิโตรเลียม และเป็นความเส่ียงท่ีรัฐและผูป้ระกอบการแบ่งส่วนกนั ในทางตรงกนั
ขา้ม ระหวา่งการสาํรวจปิโตรเลียม รัฐมกัจะยกเวน้หรือเกบ็เฉพาะโบนสัเม่ือใหสิ้ทธิแก่ผูป้ระกอบการแลว้
ซ่ึงมีมูลค่าไม่สูงนกัเพื่อจูงใจใหผู้ป้ระกอบการมาลงทุนสาํรวจ ระหวา่งการสาํรวจรัฐจึงแบกรับความเส่ียง
มากกวา่ผูป้ระกอบการ ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ โบนสัควรจะมีมูลค่าเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจท่ีคาดหมายโดยรวม (Present value of the total expected economic rent) 

หากรัฐกลวัความเส่ียงรัฐควรใชโ้บนสัและค่าภาคหลวงเป็นเคร่ืองมือทางการคลงัในการดูดซบัค่า
เช่าทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกนัความเส่ียงหากการสาํรวจไม่ประสบความสาํเร็จ แต่หากรัฐตอ้งการแบ่งส่วน
ความเส่ียง รัฐควรใชก้ารแบ่งส่วนการผลิตหรือการแบ่งส่วนกาํไรโดยผา่นระบบภาษีเพื่อดึงดูดให้
ผูป้ระกอบการมาลงทุน  

นอกจากจะพิจารณาถึงลกัษณะของระบบการคลงัปิโตรเลียมในประเทศของตนแลว้ รัฐบาลจะตอ้ง
คาํนึงถึงระบบการคลงัปิโตรเลียมของตนเองโดยเปรียบเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้นดว้ย หากสมมติใหต้ลาด
ของการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมในโลกเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์ ประเทศท่ีมีศกัยภาพทาง
ธรณีวิทยาสูง ราคา wellhead สูง ตน้ทุนการพฒันาโครงการตํ่า และความเส่ียงทางการเมืองนอ้ยจะสามารถ
เสนอเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีเขม้งวดไดม้ากกวา่ประเทศท่ีไม่มีลกัษณะดงักล่าวหรือมีลกัษณะดงักล่าวไม่
มากนกั นอกจากน้ีความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง ความตอ้งการของตลาด อุปทานใน
ตลาด รวมไปถึงสภาพทางการเงินและเศรษฐกิจของโลกกมี็ผลกระทบต่อการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางการคลงั
ดว้ยเช่นกนั  

เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจึง
มกัจะใชก้ารวิเคราะห์ส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow analysis) เพื่อหามูลค่าปัจจุบนัของมูลค่า
คาดหมาย (Expected value) ของ “ส่วนแบ่งรายไดท่ี้รัฐไดรั้บ” (Government take: GT) และ “ส่วนแบ่ง
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รายไดท่ี้ผูป้ระกอบการหรือผูรั้บสมัปทานหรือผูท้าํสญัญาไดรั้บ” (Company take หรือ Contractor take: CT) 
โดยคาํนึงถึงความเส่ียงตลอดทั้งโครงการ การวิเคราะห์ดว้ยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีละเอียดและรัดกมุท่ีสุดท่ีจะ
สามารถประมาณการ GT และ CT ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใกลเ้คียงกบัลกัษณะของโครงการสาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียมท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามสภาพภูมิประเทศ เทคโนโลยใีนการสาํรวจ ขดุเจาะและผลิต และ
ความเส่ียง แต่แนวทางการวเิคราะห์ดงักล่าวจาํเป็นจะตอ้งใชข้อ้มูลของโครงการโดยละเอียดไม่วา่จะเป็น
ขอ้มูลกระแสเงินสด ขอ้มูลทางเทคนิค และปริมาณและมูลค่าการผลิต ซ่ึงในขณะท่ีดาํเนินงานวิจยัอยูน้ี่ผูว้ิจยั
ยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของโครงการได ้อยา่งไรกต็ามยงัมีอีกแนวทางหน่ึงท่ีรัฐบาลและผูป้ระกอบกิจการ
ปิโตรเลียมทัว่โลกนิยมนาํมาใชใ้นการคาํนวณ GT และ CT โดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลกระแสเงินสด
ตลอดทั้งโครงการ และคาํนวณ GT และ CT โดยตรงจากระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีรัฐกาํหนดไว ้Johnston 
(2003) เรียกวธีิดงักล่าววา่ Quick-look approach วิธีน้ีใหผ้ลการศึกษาท่ีใกลเ้คียงกบัวธีิ Discounted cash flow 
analysis ถึง 95% จึงเป็นวิธีท่ีไดรั้บการยอมรับใหใ้ชแ้ทนวิธี Discounted cash flow analysis ในกรณีท่ีขาด
ขอ้มูลโดยละเอียดในการศึกษา 

2 วธีิการศึกษา 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงวิธีการศึกษาโดยเร่ิมตน้จากนิยามและวิธีคาํนวณ GT และ CT และจะกล่าวถึง
นิยามและวิธีคาํนวณตวัช้ีวดัอ่ืน ๆ เพื่อใชป้ระกอบในการประเมินและเปรียบเทียบระบบการคลงัปิโตรเลียม
ต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและผูป้ระกอบการร่วมกนั หากการออกแบบสญัญา (ไม่วา่จะเป็น
สญัญาประเภทใด) เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการ (Alignment of interest) ดงันั้น Johnston (2003) ไดเ้สนอแนะวา่การออกแบบ
ระบบการคลงัปิโตรเลียมจึงควรมีขอ้คาํนึงหลกั ๆ อยูส่ามประการอนัไดแ้ก่  

ประการแรก ระบบการคลงัปิโตรเลียมควรแบ่งส่วนกาํไร (Division of profits) ระหวา่งรัฐและ
ผูป้ระกอบการอยา่งเพียงพอและเป็นธรรม 

ประการท่ีสอง ระบบการคลงัปิโตรเลียมควรจะประกนัส่วนแบ่งรายไดข้องรัฐ (Government 
guaranteed share of revenue) เพื่อลดความเส่ียงทางดา้นรายไดปิ้โตรเลียมใหแ้ก่รัฐ 

ประการท่ีสาม ระบบการคลงัปิโตรเลียมควรสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการดาํเนิน
กิจการอยา่งมีประสิทธิภาพโดยสามารถลดและควบคุมตน้ทุน  

ดงันั้น ระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีมีประสิทธิภาพจึงควรครอบคลุมขอ้คาํนึงเหล่าน้ีซ่ึงจะทาํให้
สญัญามีประสิทธิภาพ ยดืหยุน่ ครอบคลุม และมีเสถียรภาพ สามารถดึงดูดใหผู้ป้ระกอบการมาลงทุนใน
กิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมและขณะเดียวกนัยงัสามารถรักษาผลประโยชน์ใหแ้ก่รัฐในฐานะเจา้ของ
ทรัพยากรพลงังานอยา่งคุม้ค่าอีกดว้ย ลกัษณะของระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีมีความยดืหยุน่ (Flexible fiscal 
regime) จะทาํใหส่้วนแบ่งรายไดท่ี้รัฐไดรั้บแปรผนัตามผลการดาํเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจาก
ปัจจยัภายนอกเช่นการเปล่ียนแปลงของราคาปิโตรเลียมเป็นตน้ (Tordo, 2007, p.14) 
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ในส่วนน้ีจะนิยามและกล่าวถึงวิธีคาํนวณตวัช้ีวดัต่าง ๆ เพื่อใชว้ิเคราะห์ระบบการคลงัปิโตรเลียม
ของไทยและกรณีศึกษาจากต่างประเทศ โดยจะคาํนึงถึงหลกัเกณฑเ์หล่าน้ีในการวิเคราะห์ต่อไปดว้ย 

โครงการสาํรวจ ขดุเจาะ และผลิตปิโตรเลียม มกัจะเร่ิมตน้ตั้งแต่การสาํรวจซ่ึงในระยะเวลาดงักล่าว 
ผูป้ระกอบการยงัไม่มีรายได ้และจะมีรายไดเ้ม่ือดาํเนินการผลิตแลว้ ดงันั้นรัฐบาลส่วนใหญ่มกัจะไดรั้บส่วน
แบ่งรายไดห้รือส่วนแบ่งกาํไรกต่็อเม่ือโครงการนั้น ๆ ดาํเนินงานจนถึงช่วงท่ีมีการผลิตแลว้ เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย
ต่อการคาํนวณและเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึง “ส่วนแบ่งรายไดสู้งสุดท่ีรัฐพึงไดรั้บหากมีการดาํเนินการผลิตอยา่ง
เตม็ท่ี” ผูว้ิจยัจะศึกษาเฉพาะกรณีท่ีผูป้ระกอบการไดส้าํรวจ ขดุเจาะ และดาํเนินการผลิตอยา่งเตม็กาํลงั (Full 
cycle) ในโครงการหน่ึง ๆ และตวัช้ีวดัท่ีจะกล่าวถึงน้ีเป็นตวัช้ีวดัในช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น ไม่ใช่ตวัช้ีวดัท่ีคิด
คาํนวณตลอดอายโุครงการ 

ผูว้ิจยัไดใ้ชต้วัช้ีวดัสาํหรับประเมินระบบการคลงัปิโตรเลียมอยูห่ลากหลายตวักเ็พื่อตรวจสอบใหแ้น่
ชดัวา่ผลการประเมินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีความคงเสน้คงวาและสามารถเปรียบเทียบได ้โดย
ตวัช้ีวดัจะประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นผลประโยชน์ท่ีรัฐไดรั้บอนัไดแ้ก่ส่วนแบ่งรายไดท่ี้รัฐไดรั้บ (GT) 
Effective Royalty Rate (ERR) และ ส่วนแบ่งรายไดส่้วนเพ่ิมท่ีรัฐไดรั้บ และตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นผลประโยชน์
ท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บอนัไดแ้ก่ ส่วนแบ่งรายไดท่ี้ผูป้ระกอบการไดรั้บ (CT) การเขา้ถึงรายรับรวมของ
ผูป้ระกอบการ (Access to Gross Revenue) R factor, Entitlement Index และ Saving Index โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ส่วนแบ่งรายได้ทีรั่ฐได้รับ (Government take) และส่วนแบ่งรายได้ทีผู้่ประกอบการได้รับ (Company 
take) 

ส่วนแบ่งรายไดท่ี้รัฐไดรั้บ (Government Take: GT) คือสดัส่วนรายไดท่ี้รัฐไดรั้บต่อรายรับหกัดว้ย
ตน้ทุน โดยรายไดท่ี้รัฐไดรั้บอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นค่าภาคหลวง ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหรือภาษีเงิน
ไดปิ้โตรเลียม และ/หรือ ส่วนแบ่งกาํไร (profit sharing)  

ส่วนแบ่งรายไดท่ี้รัฐไดรั้บสามารถคาํนวณไดจ้าก 1-CT โดย CT หรือ Company take คือส่วนแบ่ง
รายไดท่ี้ผูป้ระกอบการไดรั้บ แสดงโดยสดัส่วนรายไดท่ี้ผูป้ระกอบการไดรั้บต่อรายรับหกัดว้ยตน้ทุน โดย
รายไดท่ี้ผูป้ระกอบการไดรั้บนั้นเกิดจากรายรับทั้งหมดหกัดว้ยค่าภาคหลวง การหกัค่าตน้ทุน (Cost 
Recovery) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหรือภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม และ/หรือ ส่วนแบ่งกาํไร 

รัฐมกันาํ GT มาพิจารณาวา่การใหส้มัปทานหรือการใหสิ้ทธิในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการจะก่อใหเ้กิดรายไดต่้อรัฐอยา่งคุม้ค่า เพียงพอ และเป็นธรรมหรือไม่ ส่วนใหญ่แลว้รัฐ
และผูป้ระกอบการจะใหค้วามสาํคญัแก่ GT ก่อนและในขณะท่ีตกลงเจรจารวมไปถึงการทาํสญัญาในช่วงท่ี
สาํรวจเป็นอยา่งมากเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องผลตอบแทนท่ีต่างฝ่ายจะไดรั้บในขณะท่ียงัมีความ
เส่ียงในการสาํรวจปิโตรเลียม เม่ือโครงการไดรั้บการพฒันาและเป็นท่ีแน่ชดัวา่ไดส้าํรวจพบปิโตรเลียมใน
ขั้นตอนน้ีรัฐและผูป้ระกอบการจะใหค้วามสาํคญัแก่อตัราผลตอบแทนท่ีตนจะไดรั้บมากกวา่ GT หรือ CT 
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ดงันั้น GT และ CT จึงมีประโยชน์ในการพจิารณาวา่โครงการน้ีน่าจะดาํเนินการหรือไม่ในสายตาของรัฐ
และผูป้ระกอบการตามลาํดบั 

2.2 การเข้าถึงรายรับรวมของผู้ประกอบการ (Access to Gross Revenue) 

การเขา้ถึงรายรับรวมของผูป้ระกอบการ หรือ Access to Gross Revenue (AGR) จะคาํนวณจากค่า
ตน้ทุนสูงสุดท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บอนุญาตใหน้าํมาหกัได ้(Full cost recovery limit) รวมกบักาํไรสุทธิหลงั
หกัภาษีท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บ AGR แสดงใหเ้ห็นถึง “สดัส่วนสูงสุด” ของรายรับทั้งหมดท่ีผูป้ระกอบการ
สามารถเขา้ถึงไดแ้ละไดรั้บคืนในรูปของการหกัตน้ทุนและกาํไรสุทธิ ยิง่ค่า AGR สูงจะยิง่จูงใจให้
ผูป้ระกอบการสนใจมาลงทุนในกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม AGR มกัจะถูกนาํมาพิจารณาในขั้นตอน
ท่ีผูป้ระกอบการคืนทุน (Capital Cost Recovery Stage) เน่ืองจาก AGR สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการจะ
คืนทุนไดร้วดเร็วเพียงใด 

2.3 Effective Royalty Rate  

Effective Royalty Rate (ERR) หรือบางคร้ังเรียกวา่ RP (Royalty and Government Profit Oil/Gas) 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชป้ระกอบกนั (Complement) กบั AGR โดย ERR จะพจิารณาจากมุมมองของรัฐ ERR แสดง
ใหเ้ห็นถึง “สดัส่วนตํ่าสุด” ของรายรับทั้งหมดท่ีรัฐสามารถเขา้ถึงไดแ้ละไดรั้บคืนในรูปของค่าภาคหลวง
และส่วนแบ่งกาํไร ERR จึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีประกนัการเขา้ถึงรายไดใ้หแ้กรั้ฐ แมแ้ต่ในกรณีท่ีรัฐไม่เกบ็
ค่าภาคหลวงเลยรัฐกย็งัมีทางเขา้ถึงรายไดใ้นทางอ่ืน ส่วนใหญ่แลว้เม่ือรัฐอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการไดรั้บ
อนุญาตใหห้กัตน้ทุนไดสู้งสุด ผูป้ระกอบการมกัจะมีกาํไรเพียงเลก็นอ้ยแต่ละไดรั้บอนุญาตไม่ใหจ่้ายภาษี 

ERR สะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัรายไดท่ี้รัฐไดรั้บประกนัวา่จะไดรั้บเป็นอยา่งนอ้ย (Guaranteed share 
of revenue) สาํหรับในระบบสมัปทาน หากรัฐอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการสามารถหกัตน้ทุนไดเ้ตม็ท่ีโดยไม่มี
การจาํกดั (No cost recovery limit) และไม่เกบ็ค่าภาคหลวง ERR จะเท่ากบัศูนย ์หรือรัฐไม่ไดรั้บรายไดใ้ด ๆ 
เลย แต่หากรัฐเกบ็ค่าภาคหลวงเพียงอยา่งเดียว ERR จะมีค่าเท่ากบัอตัราค่าภาคหลวง ในระบบสญัญาแบ่งปัน
ผลผลิต หาก ERR มีค่าสูง กย็ิง่แสดงใหเ้ห็นวา่รัฐสามารถไดรั้บรายไดม้ากข้ึน 

ในขณะท่ี GT สามารถนาํมาพิจารณาไดต้ลอดอายโุครงการ ERR มกัถูกนาํมาพิจารณาในช่วงแรก
ของโครงการหรือท่ีเรียกวา่ Capex recovery phase วา่ในขณะท่ีรัฐอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการสามารถหกัคืน
ตน้ทุนไดเ้ตม็ท่ี ผูป้ระกอบการจะคืนทุนไดร้วดเร็วเพยีงใด และถูกนาํมาพิจารณาอีกคร้ังในช่วงสุดทา้ยของ
โครงการเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการคืนทุนในส่วนของตน้ทุนในการดาํเนินงาน Opex 
recovery phase  
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2.4 R factor 

R factor คาํนวณจากสดัส่วนรายรับรวมท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บต่อค่าใชจ่้ายท่ีผูป้ระกอบการจ่ายตาม
จริง (cost recovery) โดยรายรับรวมน้ีครอบคลุมตน้ทุนจริงและกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีแลว้ R factor จะแสดง
ใหเ้ห็นถึงผลตอบแทนท่ีผูป้ระกอบการจะไดรั้บเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายของตนเอง ยิง่ R factor มีค่าสูง 
ผูป้ระกอบการยิง่ไดรั้บประโยชน์มากยิง่ข้ึน 

2.5 Entitlement Index 

Entitlement Index แสดงใหเ้ห็นถึงผลตอบแทนท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บก่อนหกัภาษีโดยรวมทั้ง
ตน้ทุนการผลิตและกาํไรก่อนหกัภาษี แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดจาก
โครงการเป็นสดัส่วนเท่าใด ส่วนใหญ่แลว้บริษทันํ้ามนัขา้มชาติจะมีความห่วงใยวา่ตนเองจะมีกรรมสิทธิ
เหนือทรัพยากรปิโตรเลียมท่ีคน้พบและผลิตไดเ้ท่าไร ทั้งน้ีเพื่อนาํมาเป็นปริมาณสาํรองของตนเอง และ
ปริมาณสาํรองน้ีมีผลทางจิตวทิยาต่อราคาหุน้ของบริษทันํ้ามนัขา้มชาติเหล่าน้ี ภายใตร้ะบบสมัปทาน 
Entitlement Index จะอยูท่ี่ประมาณ 90% ซ่ึงสูงกวา่ภายใตร้ะบบแบ่งปันผลผลิตซ่ึง Entitlement Index จะอยู่
ท่ีประมาณ 50-60% เท่านั้น โดยส่วนใหญ่แลว้ Entitlement Index สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดอายุ
โครงการข้ึนอยูก่บัประเภทของสญัญา การเปล่ียนแปลงราคานํ้ามนั รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัหลุมท่ีสาํรวจ ขดุ
เจาะ และผลิตท่ีมีมากยิง่ข้ึน 

2.6 Company Saving Incentive หรือ Saving Index 

ในระบบสมัปทานตน้ทุนท่ีสามารถนาํมาหกัลดไดเ้รียกวา่ Deductions ในขณะท่ีในระบบ PSC มี
การหกัค่าตน้ทุน (Cost recovery) ทั้งผูป้ระกอบการและรัฐบาลมีแรงจูงใจท่ีจะลดตน้ทุนใหต้ํ่าลง ดงันั้นหาก
วา่ตน้ทุนลดตํ่าลง 1 บาท รัฐและผูป้ระกอบการจะแบ่งผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลดตน้ทุนกนัอยา่งไร 

หากปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่เปล่ียนแปลง เม่ือตน้ทุนลดลงไป 1 บาท กาํไรท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บจะเพิ่มข้ึน
เช่นกนั รัฐจะไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรและไดรั้บภาษีจากกาํไรท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บ ในขณะท่ีผูป้ระกอบการจะ
ไดรั้บกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี  

Saving index จะคาํนวณจากกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่เม่ือ
ผูป้ระกอบการลดตน้ทุนได ้1 บาทแลว้ ผูป้ระกอบการจะไดส่้วนแบ่งกาํไรจากตน้ทุนท่ีลดลงไปนั้นเป็น
จาํนวนเท่าไร และส่วนท่ีเหลือจาก 1 บาทน้ีจึงเป็นส่วนแบ่งกาํไรท่ีเกิดข้ึนจากตน้ทุนท่ีลดลงท่ีรัฐไดรั้บ (1-
Saving index) 

2.7 ส่วนแบ่งรายได้ส่วนเพิม่ทีรั่ฐได้รับ (Marginal Government Take) 

ในขณะท่ี GT คาํนวณจากรายรับของโครงการหกัดว้ยตน้ทุน Marginal Government Take (MGT) 
คาํนวณโดยใชสู้ตรเดียวกนัเพียงแต่สมมติใหต้น้ทุนเท่ากบัศูนย ์ถึงแมว้า่สมมติฐานน้ีจะไม่เป็นจริงแต่อยา่ง
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ใดแต่สมมติฐานน้ีกมี็ประโยชน์ โดย Marginal government take มกัจะถูกนาํมาใชเ้พือ่ตอบคาํถามวา่ หาก
ปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่เปล่ียนแปลง แลว้ราคานํ้ามนัดิบหรือก๊าซธรรมชาติข้ึนเพียง 1 บาท รัฐจะไดรั้บส่วนแบ่ง
รายไดส่้วนเพ่ิมเท่าใด  เน่ืองจากการท่ีราคาเพ่ิมข้ึนไม่ไดท้าํใหผู้ป้ระกอบการมีตน้ทุนในการผลิตเพิ่มข้ึนแต่
อยา่งใดแต่กลบัมีรายรับเพิ่มข้ึน ดงันั้นในการคาํนวณจึงกาํหนดวา่ไม่มีตน้ทุนเกิดข้ึน Marginal government 
take จึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงส่วนแบ่งรายไดส่้วนเพิ่มท่ีรัฐไดรั้บเม่ือราคามีการเปล่ียนแปลง และยงัสะทอ้นให้
เห็นวา่หากมี “กาํไรส่วนเกินท่ีไม่ไดค้าดหมาย (Windfall profit)” จากราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึน รัฐจะไดรั้บส่วน
แบ่งรายไดเ้ท่าใด 

ในการคาํนวณ Marginal government take จะมีค่าตํ่ากวา่ GT เสมอ เน่ืองจาก “ส่วน” มีค่ามากกวา่
นัน่เอง 

3 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษาและการวเิคราะห์สถานการณ์จําลอง 

การศึกษาน้ีจะประเมินและวเิคราะห์เปรียบเทียบเคร่ืองมือทางการคลงัของประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบา้นอนัไดแ้ก่กมัพชูา พม่า อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซ่ึงเป็นประเทศท่ีผูป้ระกอบการของไทยไป
ลงทุนดว้ย ทั้งน้ีเพื่อพิจาณาวา่ภายใตร้ะบบการคลงัปิโตรเลียมของไทย เคร่ืองมือทางการคลงัท่ีรัฐใชไ้ดใ้ห้
ผลตอบแทนแก่รัฐเพียงพอและเป็นธรรมหรือไม่เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้นท่ีผูป้ระกอบการของ
ไทยเลือกท่ีจะไปลงทุน อยา่งไรกต็ามผูว้ิจยัตระหนกัดีกวา่การตดัสินใจลงทุนของผูป้ระกอบการของไทยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศนั้นมีปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบอีกดว้ยนอกเหนือจากระบบการคลงัปิโตรเลียม อาทิ
เช่น ความเป็นไปไดท้างเทคนิค ความเป็นไปไดท้างธรณีวิทยา ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอบเขตของงานวิจยัน้ี  

3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการวิเคราะห์ระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยและประเทศอ่ืน ๆ จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการคลงัปิโตรเลียม โดยขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการวิเคราะห์ไดน้าํเสนอไวใ้นตารางท่ี 5-1 และ 5-2 

งานศึกษาน้ีจะเปรียบเทียบระบบการคลงัปิโตรเลียมของประเทศไทยในปัจจุบนัอนัไดแ้ก่ Thailand 
I และ Thailand III กบัระบบการคลงัปิโตรเลียมของประเทศเพื่อนบา้นอนัไดแ้ก่ พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย 
และกมัพชูา จากตารางท่ี 5-2 จะเห็นไดว้า่ประเทศเหล่าน้ีใชร้ะบบสญัญาแบ่งปันผลผลิตทั้งหมดในขณะท่ีมี
แต่เพยีงประเทศไทยท่ียงัใชร้ะบบสมัปทาน ผูว้ิจยัไดอ้าศยัขอ้มูลจาก บมจ. ปตท.สผ. ซ่ึงผูรั้บสมัปทานราย
ใหญ่ของประเทศไทยและไดอ้อกไปลงทุนในต่างประเทศดว้ย โดยทางบมจ. ปตท.สผ. ไดใ้หข้อ้มูล
รายละเอียดของระบบและเคร่ืองมือทางการคลงัในประเทศต่าง ๆ ท่ี บมจ. ปตท.สผ. ไปลงทุนอยูใ่นปัจจุบนั 
 ในระบบการคลงัปิโตรเลียมของแต่ละประเทศจะประกอบดว้ยเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีสาํคญัดงัน้ี 
ค่าภาคหลวง (คาํนวณตามมูลค่าปิโตรเลียมท่ีขายได)้ การหกัค่าตน้ทุน (คาํนวณตามมูลค่าปิโตรเลียมท่ีขาย
ได)้ ภาษีเงินไดไ้ดปิ้โตรเลียมหรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (คาํนวณตามกาํไรสุทธิจากการประกอบกิจการ
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ปิโตรเลียมของผูป้ระกอบการ) และส่วนแบ่งกาํไรท่ีรัฐไดรั้บ ซ่ึงเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะเป็นตวัแปรหลกัในการ
คาํนวณตวัช้ีวดัต่าง ๆ  
 จะสงัเกตไดว้า่ภายใตร้ะบบสมัปทาน รัฐมกัจะไม่กาํหนดหรือจาํกดัสดัส่วนการหกัค่าตน้ทุน โดย
อนุญาตใหผู้ป้ระกอบการสามารถหกัค่าตน้ทุนหรือเรียกวา่ Deduction ไดเ้ตม็เมด็เตม็หน่วย และมกัจะไม่
กาํหนดส่วนแบ่งกาํไรท่ีรัฐไดรั้บ (Profit sharing) แต่จะเกบ็ค่าภาคหลวงและภาษีเงินไดเ้ท่านั้น ในขณะท่ี
ภายใตร้ะบบสญัญาแบ่งปันผลผลิต รัฐสามารถท่ีจะเลือกใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัท่ีหลากหลายอนัไดแ้ก่
ค่าภาคหลวง การหกัค่าตน้ทุน ภาษีเงินได ้และส่วนแบ่งกาํไรท่ีรัฐไดรั้บ 
 ผูว้ิจยัตระหนกัดีวา่ในทางปฏิบติัแลว้เคร่ืองมือทางการคลงัมีอยูด่ว้ยกนัหลากหลายประเภทข้ึนอยูก่บั
สญัญาท่ีไดต้กลงกนัระหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการ แต่เพื่อใหก้ารเปรียบเทียบระหวา่งประเทศเป็นไปอยา่ง
เหมาะสมบนพื้นฐานเดียวกนั ผูว้ิจยัจึงไดตี้กรอบเฉพาะเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีใชก้นัอยูใ่นทุก ๆ ประเทศท่ี
ทาํการศึกษาและเป็นเคร่ืองมือท่ีสะทอ้นถึง “ผลตอบแทน” ท่ีรัฐจะไดรั้บ หากพิจารณาถึงเคร่ืองมือทางการ
คลงัท่ีมกัพบเห็นในสญัญาอนัไดแ้ก่ “โบนสัในการลงนามในสญัญา” (Signature Bonuses) แลว้ Johnston 
and Johnston (2010) ไดก้ล่าวไวว้า่ในการประเมินส่วนแบ่งรายไดท่ี้รัฐไดรั้บ ผูศึ้กษามกัไม่นาํโบนสัมา
พิจารณาร่วมดว้ย เน่ืองจากโบนสัท่ีรัฐไดรั้บมีสดัส่วนต่อกาํไรเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น ส่วนใหญ่แลว้รัฐจะเกบ็
โบนสัเพื่อประกนั “ความเส่ียง” หากโครงการขดุเจาะและสาํรวจไม่ประสบผลสาํเร็จในทา้ยท่ีสุดรัฐยงัไดรั้บ
รายไดอ้ยูบ่า้ง นอกจากน้ีการเกบ็โบนสัยงัมีจาํนวนท่ีแตกต่างกนัตามพื้นท่ีและโครงการท่ีผูป้ระกอบการเขา้
ไปสาํรวจและขดุเจาะจึงยากท่ีจะหาโบนสัท่ีเป็นฐานเดียวกนัเพื่อใชใ้นการคาํนวนส่วนแบ่งรายไดท่ี้รัฐไดรั้บ 
ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงไม่รวมโบนสัในการลงนามในสญัญาเขา้ไปในการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลียม  
 จากตารางท่ี 5-1 และ 5-2 จะเห็นไดว้า่ในขณะท่ีประเทศไทยภายใตร้ะบบ Thailand I กมัพชูาและ
พม่าใชค่้าภาคหลวงแบบอตัราเดียวโดยกาํหนดค่าภาคหลวงไวท่ี้ 12.5% และ 10% ตามลาํดบั ประเทศไทย
ภายใตร้ะบบ Thailand III และประเทศเวียดนามกลบัเป็นประเทศท่ีใชค่้าภาคหลวงแบบขั้นบนัได (Sliding 
scale) โดยในแบบขั้นบนัไดน้ียิง่ผูป้ระกอบการผลิตไดม้ากเท่าใด รัฐกย็ิง่จะไดรั้บค่าภาคหลวงในอตัราท่ี
สูงข้ึนเท่านั้น มีเพียงประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นท่ีไม่เกบ็ค่าภาคหลวง 

ในงานศึกษาน้ี ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวท่ีไม่มีส่วนแบ่งกาํไรใหแ้ก่รัฐ ทุกประเทศจะกาํหนด
ส่วนแบ่งกาํไรไวโ้ดยแบ่งแยกตามประเภทปิโตรเลียมอนัไดแ้ก่นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ และยงักาํหนดส่วน
แบ่งกาํไรแบบขั้นบนัไดไวด้ว้ยโดยใชห้ลกัการเดียวกนักบัค่าภาคหลวงคือยิง่ผลิตมากรัฐยิง่ไดอ้ตัราส่วนแบ่ง
กาํไรสูงไปดว้ย และมีเพียงประเทศอินโดนีเซียท่ีกาํหนดส่วนแบ่งกาํไรไวเ้พยีงอตัราเดียวโดยแยกตามนํ้ามนั
และก๊าซธรรมชาติ นอกจากน้ีทุกประเทศยงัเกบ็ภาษีเงินไดด้งัแสดงรายละเอียดไวใ้นตารางท่ี 5-2  
 งานศึกษาน้ีจะคาํนวณตวัช้ีวดัเพื่อประเมินระบบการคลงัปิโตรเลียมตามขอ้มูลท่ีไดแ้สดงในตารางท่ี 
5-1 และ 5-2  
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ตารางที ่5-1 เคร่ืองมือทางการคลงัภายใต้ระบบสัมปทานของประเทศไทย  
เคร่ืองมือ Thailand I Thailand III 

ระบบ สัมปทาน สัมปทาน 
ค่าภาคหลวง (% ของมูลค่าปิโตรเลียมท่ี
ขายไดใ้นรอบเดือน) 

12.5% 5%         ไม่เกิน 60,000 บาร์เรล 
6.25%     มากกวา่ 60,000 บาร์เรล แต่ไม่เกิน 150,000 บาร์เรล 
10%        มากกวา่ 150,000 บาร์เรล แต่ไม่เกิน 300,000 บาร์เรล 
12.5%     มากกวา่ 300,000 บาร์เรล แต่ไม่เกิน 600,000 บาร์เรล 
15%        ส่วนท่ีเกิน 600,000 บาร์เรล 

ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (% ของกาํไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม) 

50% 50% 

 
ตารางที ่5-2 เคร่ืองมือทางการคลงัภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลติในประเทศเพือ่นบ้าน 

เคร่ืองมือ กมัพชูา พม่า 
ระบบ สัญญา (สัญญาแบ่งปันผลผลิต) สัญญา (สัญญาแบ่งปันผลผลิต) 
ค่าภาคหลวง (% ของมูลค่าปิโตรเลียมท่ีขายได)้ 12.5% 10% 
การหกัค่าตน้ทุน (Cost Recovery) (% ของมูลค่า
ปิโตรเลียมท่ีขายได)้ 

70-80% สาํหรับนํ้ามนั 
90% สาํหรับก๊าซธรรมชาติ 

50-60% ข้ึนอยูก่บัระดบัความลึก
ของนํ้า 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (% ของกาํไรสุทธิจากการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม) 

30% 30% 

ส่วนแบ่งกาํไรท่ีรัฐไดรั้บ (% ของรายรับท่ีหกัค่า
ตน้ทุน) 

นํ้ามนั 
42%    0-10 Kbpd 
47%    10-25 Kbpd 
52%    25-50 Kbpd 
57%    50-75 Kbpd 
62%    75-100 Kbpd 
67%    100+ Kbpd 
ก๊าซ 
40%    0-175 MMscfd 
45%    175-350 MMscfd 
50%    350-525 MMscfd 
60%    525+ MMscfd 

ข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิต 
onshore/offshore และระดบัความ
ลึกของนํ้า 
นํ้ามนั (กรณี offshore และ 
deepwater) 
60%   <25 Kbpd 
65%   <50 Kbpd  
75%   <100 Kbpd 
80%   <150 Kbpd 
85%   >150 Kbpd 
ก๊าซธรรมชาติ 
65%    <300 MMscfd 
75%    <600 MMscfd 
85%    <900 MMscfd 
90%    >900 MMscfd 
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ตารางที ่5-2 เคร่ืองมือทางการคลงัภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลติในประเทศเพือ่นบ้าน (ต่อ) 
เคร่ืองมือ เวยีดนาม อินโดนีเซีย 

ระบบ สญัญา (สญัญาแบ่งปันผลผลิต) สญัญา (สญัญาแบ่งปันผลผลิต) 
ค่าภาคหลวง (% ของมูลค่าปิโตรเลียมท่ีขายได)้ Standard  royalty rate 

นํ้ามนั: 
6%     0-20 Kbpd 
8%     20-50 Kbpd 
10%   50-75 Kbpd 
15%   75-100 Kbpd 
20%   100-150 Kbpd 
25%   >150 Kbpd 
ก๊าซธรรมชาติ: 
0%     0-175 MMscfd 
5%     175-355 MMscfd 
10%   >355 MMscfd 
 Frontier royalty rate 
นํ้ามนั: 
4%     0-20 Kbpd 
6%     20-50 Kbpd 
8%     50-75 Kbpd 
10%   75-100 Kbpd 
15%   100-150 Kbpd 
20%   >150 Kbpd 
ก๊าซธรรมชาติ: 
0%     0-175 MMscfd 
3%     175-355 MMscfd 
6%     >355 MMscfd 

- 

การหกัค่าตน้ทุน (Cost Recovery) (% ของมูลค่า
ปิโตรเลียมท่ีขายได)้ 

50% พื้นท่ีมาตรฐาน 
70% Frontier area 

90% (รายไดห้ลงัจากหกั First Tranche 
Petroleum 10% สามารถนาํไปหกัเป็น
ค่าใชจ่้ายไดท้ั้งหมด 100%) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (% ของกาํไรสุทธิจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม) 

50% พื้นท่ีมาตรฐาน 
32% Frontier area 

44% 

ส่วนแบ่งกาํไรท่ีรัฐไดรั้บ (% ของรายรับท่ีหกัค่าตน้ทุน) นํ้ามนั 
70%   0-30 Kbpd 
75%   30-50 Kbpd 
80%   >50 Kbpd 
ก๊าซธรรมชาติ 
ใช ้conversion factor ท่ี 6 mcf/bbl เพื่อ
เปล่ียนกาํไรนํ้ามนัใหเ้ป็นกาํไรก๊าซ ใช้
ช่วงเดียวกนักบัส่วนแบ่งกาํไรนํ้ามนั 

Frontier Area: 
65% สาํหรับนํ้ามนั 
60% สาํหรับก๊าซธรรมชาติ 
(หลงัหกัภาษีแลว้)  
Proven Area: รัฐจะไดรั้บมากข้ึน 
แลว้แต่กรณีไป 

ท่ีมา: บมจ. ปตท.สผ.  
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ถึงแมว้า่แต่ละประเทศจะใชเ้คร่ืองมือการคลงัท่ีไม่แตกต่างกนัมาก แต่การกาํหนดอตัราส่วน
ค่าภาคหลวงและการแบ่งส่วนกาํไรท่ีรัฐและผูป้ระกอบการไดรั้บมีความหลากหลายโดยข้ึนอยูก่บัประเภท
ของปิโตรเลียม ปริมาณการผลิต และพ้ืนท่ีท่ีเปิดใหส้าํรวจและผลิต ในงานศึกษาน้ีผูว้ิจยัจะคาํนวณตวัช้ีวดั
สาํหรับประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบา้นโดยละเอียด และในกรณีศึกษาของต่างประเทศ โดยจะศึกษาทั้ง
เคร่ืองมือทางการคลงัท่ีใชก้บัการสาํรวจและผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ และผูว้ิจยัจะเลือกกรณีท่ีอตัราใน
ขั้นบนัไดมีอตัราสูงท่ีสุด ตวัอยา่งเช่น ผูว้จิยัจะศึกษาระบบการคลงัของประเทศ “เวยีดนาม” เฉพาะในกรณี
มาตรฐานทั้งในนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติเท่านั้นเน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่อตัราขั้นบนัไดในกรณีมาตรฐานมี
อตัราท่ีสูงกวา่ในกรณี Frontier area ในกรณีของประเทศ “พม่า” ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกรณี Offshore และทะเลนํ้า
ลึก  ในกรณีของประเทศ “อินโดนีเซีย” จะศึกษากรณี Frontier Area และในกรณีของประเทศ “กมัพชูา” จะ
ศึกษาทุกกรณี ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยโดยเปรียบเทียบกบั 
“อตัราสูงสุด” ท่ีรัฐบาลในประเทศเพ่ือนบา้นพึงจะไดรั้บ เพื่อใหผ้ลการศึกษามีความชดัเจนและสามารถ
เปรียบเทียบกนัได ้ 

ผูว้ิจยัตระหนกัดีวา่นอกจากเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ในการใหสิ้ทธิในการสาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม รัฐบาลยงัมีเคร่ืองมืออ่ืน ๆ อีกท่ีมกัจะเรียกเกบ็จะผูป้ระกอบการอาทิเช่นผลประโยชน์ตอบ
แทนพิเศษในรูปของโบนสัพิเศษท่ีจ่ายใหรั้ฐเม่ือลงนามในสญัญา (Signature bonus) โบนสัเม่ือคน้พบแหล่ง
ปิโตรเลียม เงินบริจาค การอบรมบุคลากรในประเทศ เป็นตน้ เคร่ืองมือเหล่าน้ีมกัไม่มีความสมัพนัธ์โดยตรง
กบัปริมาณหรือมูลค่าการผลิตท่ีได ้และไม่มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ
ดว้ยเช่นกนั อีกทั้งยงัมีความหลากหลายข้ึนอยูก่บัสญัญาท่ีไดต้กลงกนัไวร้ะหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการ 
ดงันั้นเพื่อใหก้ารคาํนวณตวัช้ีวดัมีความคงเสน้คงวาและสามารถนาํตวัช้ีวดัมาเปรียบเทียบทั้งภายในและ
ระหวา่งประเทศ และเพื่อสะทอ้นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่รัฐบนพ้ืนฐานของการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ของผูป้ระกอบการ ผูว้ิจยัจึงจะไม่นาํเคร่ืองมือเหล่าน้ีมาประกอบการพิจารณา 

3.2 การวเิคราะห์สถานการณ์จําลอง (Scenario analysis)  

งานศึกษาน้ีจะใชก้ารวิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง (Scenario analysis) ทางดา้นตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เพื่อพจิารณาวา่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนมีผลต่อ take ท่ีรัฐและผูป้ระกอบการจะไดรั้บ
อยา่งไร และตวัช้ีวดัต่าง ๆ จะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร โดยแบ่งสถานการณ์ตน้ทุนเป็น 2 กรณีดงัน้ี 

1. กรณีตน้ทุนสูง (High cost case)โดยตน้ทุนคิดเป็นสดัส่วน 60% ของมูลค่าปิโตรเลียม 
2. กรณีตน้ทุนตํ่า (Low cost case) โดยตน้ทุนคิดเป็นสดัส่วน 30% ของมูลค่าปิโตรเลียม 
ผูป้ระกอบการจะเผชิญกบัสถานการณ์ตน้ทุนในการดาํเนินงานสูงหรือตํ่ากข้ึ็นอยูก่บัความสามารถ

ในการผลิตและช่วงในการผลิต โดยแต่ละช่วงการผลิตผูป้ระกอบการจะเผชิญกบัตน้ทุนในระดบัท่ีแตกต่าง
กนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางธรณีวิทยา เทคโนโลย ีและความสามารถในการประกอบการ ในระบบ
สมัปทาน ผูป้ระกอบการจะสามารถหกัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนตามจริงไดท้ั้งหมด ขณะท่ีในระบบสญัญาแบ่งปัน
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ผลผลิต ผูป้ระกอบการจะสามารถหกัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดแ้ต่ไม่เกินกวา่ Cost recovery limit ท่ีตกลงไวใ้น
สญัญา   

4 ผลการศึกษา 

จากตารางท่ี 5-3 พบวา่ภายใต ้“ระบบการคลงัปิโตรเลียม Thailand I” รัฐไดรั้บ GT เป็นสดัส่วน 
65.6% และ 58.9% ของมูลค่าปิโตรเลียมในสถานการณ์ตน้ทุนสูงและตน้ทุนตํ่าตามลาํดบั ERR ในระบบน้ี
เท่ากบัค่าภาคหลวง ซ่ึงแสดงถึงสดัส่วนตํ่าสุดของรายไดจ้ากปิโตรเลียมท่ีรัฐจะสามารถเขา้ถึงได ้และ MGT 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่หากราคาปิโตรเลียมเพิม่ข้ึน 1 บาท รัฐจะไดรั้บส่วนแบ่งรายไดเ้ป็นสดัส่วนเท่ากบั 56.3% 
ของมูลค่าปิโตรเลียม  

ภายใต ้Thailand I ผูป้ระกอบการจะไดรั้บ CT เป็นสดัส่วน 34.4% และ 41.1% ของมูลค่าปิโตรเลียม
ในสถานการณ์ตน้ทุนสูงและตน้ทุนตํ่าตามลาํดบั และสามารถเขา้ถึงรายรับรวมในอตัรา 73.8% และ 58.8% 
ของมูลค่าปิโตรเลียมในสถานการณ์ตน้ทุนสูงและตน้ทุนตํ่าตามลาํดบั R factor ท่ี 1.2 และ 2 เท่าในกรณี
ตน้ทุนสูงและตน้ทุนตํ่าตามลาํดบั สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการไดรั้บรายรับรวมในสดัส่วนท่ีสูงกวา่
ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ี Entitlement Index ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ผลตอบแทนสูงสุดถึง 87.5% ของมูลค่าปิโตรเลียม ภายใต ้Thailand I AGR มีค่าเท่ากบั Entitlement Index 
เน่ืองจากไม่มีการกาํหนด Cost Recovery Limit และ Saving index สามารถช้ีไดว้า่หากผูป้ระกอบการ
ดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถลดตน้ทุนลงได ้1 บาท ผูป้ระกอบการจะไดรั้บส่วนแบ่งกาํไร
เป็นจาํนวน 0.5 บาท 

ในภาพรวมจะเห็นไดว้า่ระบบการคลงัปิโตรเลียมภายใต ้Thailand I ยงัมีการแบ่งส่วนรายได้
ระหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการอยา่งเพียงพอ แต่การรับประกนัรายไดใ้หแ้ก่รัฐยงัไม่ดีนกัเน่ืองจากรัฐพึ่งพาแต่
รายไดจ้ากค่าภาคหลวงเป็นหลกัและไม่ไดรั้บส่วนแบ่งรายไดแ้ต่อยา่งใด เม่ือพจิารณาในมุมของ
ผูป้ระกอบการจะเห็นไดว้า่ Thailand I สามารถสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการดาํเนินงานไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยสามารถเขา้ถึงรายไดแ้ละไดมี้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนค่อนขา้งสูง 

เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ภายใต ้Thailand I เม่ือผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุนลงไดรั้ฐกลบัไดรั้บส่วน
แบ่งรายไดน้อ้ยลง ลกัษณะน้ีเป็นลกัษณะทัว่ไปของระบบสมัปทานท่ีมีค่าภาคหลวงเป็นเคร่ืองมือหลกั
ทางการคลงัในการจดัสรรรายไดใ้หแ้ก่รัฐคือรัฐจะไดรั้บส่วนแบ่งรายไดแ้บบถดถอย (Regression) เม่ือ
ผูป้ระกอบการสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากเม่ือผูป้ระกอบการดาํเนินงานอยา่งไร้
ประสิทธิภาพและมีตน้ทุนสูงรัฐกลบัไดส่้วนแบ่งรายไดม้ากกวา่ ดงันั้นระบบการคลงัปิโตรเลียมลกัษณะน้ี
จึงไม่กระตุน้ใหรั้ฐส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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ตารางที ่5-3 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม:Thailand I 

% ของมูลค่าปิโตรเลียม High cost case Low cost case 

Gross revenue 100.0 100.0 

Royalty 12.5 12.5 

Net Revenue 87.5 87.5 

Deductions (Costs) 60.0 30.0 

Taxable income 27.5 57.5 

Total taxes  13.8 28.8 

Company cash flow 13.8 28.8 

Company take 34.4 41.1 

Government take 65.6 58.9 

Access to Gross Revenue 73.8 58.8 

Effective Royalty Rate 12.5 12.5 

R factor (times) 1.2 2.0 

Entitlement Index 87.5 87.5 

Saving Index (Baht) 0.5 0.5 

Marginal government take 56.3 56.3 
 
 เม่ือนาํระบบการคลงัปิโตรเลียมภายใต ้Thailand III มาพิจารณา จากตารางท่ี 5-4 จะเห็นไดว้า่เม่ือ
พิจารณาค่าภาคหลวงในบนัไดขั้นแรกรัฐจะไดรั้บ GT นอ้ยท่ีสุดและ GT จะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ เม่ืออตัรา
ขั้นบนัไดสูงข้ึนตาม โดยบนัไดขั้นตํ่าสุดรัฐไดรั้บ GT ท่ี 56.3% และเพิม่สูงข้ึนจึงถึงบนัไดขั้นสุดทา้ยเป็น 
68.8% ในกรณีตน้ทุนสูง และ ขั้นตํ่าสุดท่ี 53.6% และขั้นสูงสุดอยูท่ี่ 60.7% ในกรณีตน้ทุนตํ่า สาํหรับ ERR 
ยงัคงสะทอ้นอตัราค่าภาคหลวงอยูเ่ช่นเดิม และ MGT จะสูงข้ึนตามลาํดบัอตัราขั้นบนัได 

จะเห็นไดว้า่ภายใต ้Thailand III การท่ีรัฐนาํอตัราค่าภาคหลวงแบบขั้นบนัไดมาใชก้ลบัทาํให้
ผูป้ระกอบการไดรั้บส่วนแบ่งรายไดล้ดนอ้ยลงเม่ือปริมาณการผลิตสูงข้ึน โดยจะเห็นไดว้า่ CT ในขั้นบนัได
ตํ่าสุดคือ 43.8% และลดลงเหลือ 31.3% ในขั้นสูงสุดในกรณีตน้ทุนสูง ในขณะท่ีในกรณีตน้ทุนตํ่า CT ใน
ขั้นบนัไดตํ่าสุดคือ 46.4% และลดลงเหลือ 39.3% ในขั้นสูงสุด เม่ือพิจารณา AGR และ Entitlement Index 
จะเห็นไดว้า่ผูป้ระกอบการจะสามารถเขา้ถึงรายไดม้ากกวา่ในขั้นบนัไดท่ีตํ่ากวา่ และหากผูป้ระกอบการ
สามารถลดตน้ทุนของตนเองไดจ้ะไดรั้บ R factor ท่ีสูงข้ึนดว้ย และสามารถไดรั้บกาํไรเพิ่มข้ึนอีกดว้ยเม่ือ
พิจารณาจาก Saving index  
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 เม่ือเปรียบเทียบกบั Thailand I ท่ีใชอ้ตัราค่าภาคหลวงเพียงอตัราเดียว การนาํอตัราค่าภาคหลวงแบบ
ขั้นบนัไดมาใชภ้ายใต ้Thailand III สามารถแบ่งส่วนกาํไรระหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการอยา่งเพยีงพอ และ
รัฐยงัมีโอกาสไดรั้บส่วนแบ่งรายไดสู้งข้ึนเม่ือผูป้ระกอบการผลิตไดม้ากข้ึนจึงมีลกัษณะท่ียดืหยุน่กวา่ภายใต้
ระบบ Thailand I และสามารถส่งเสริมใหเ้กิดการสาํรวจและผลิตในหลุมใหญ่และเลก็ อยา่งไรกต็าม การ
รับประกนัรายไดใ้หแ้ก่รัฐยงัคงไม่ดีนกัเพรายงัคงเป็นระบบท่ีพึ่งพารายไดจ้ากค่าภาคหลวงเพียงอยา่งเดียว 
และการกาํหนดอตัราขั้นบนัไดเช่นน้ียงัอาจจะสร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการผลิตในปริมาณนอ้ย สาํหรับ
ผูป้ระกอบการแลว้จะเห็นไดว้า่ Thailand III สามารถจูงใจใหผู้ป้ระกอบการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยหากผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุนการผลิตลงได ้ผูป้ระกอบการจะไดรั้บส่วนแบ่ง
รายไดม้ากข้ึนและไดรั้บกาํไรสูงข้ึน 
 เม่ือพิจาณาประเทศเพื่อนบา้นโดยเร่ิมตน้จากประเทศท่ีมี “อตัราค่าภาคหลวงคงท่ี” อนัไดแ้ก่
ประเทศ “กมัพชูา” และ “พม่า” จะเห็นไดว้า่ทั้งสองประเทศมีการแบ่งแยกระบบการคลงัปิโตรเลียมตาม
ประเภทของปิโตรเลียมออกเป็นก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนั โดยเกบ็ค่าภาคหลวงเท่ากนัในปิโตรเลียมทั้งสอง
ชนิดน้ี แต่กาํหนดส่วนแบ่งกาํไรแบบขั้นบนัไดท่ีแตกต่างกนั 
 จากตารางท่ี 5-5 และ 5-6 จะเห็นไดว้า่ประเทศ “กมัพชูา” เกบ็ค่าภาคหลวงในอตัราท่ี “เท่ากนั” กบั
ประเทศไทยภายใตร้ะบบ Thailand I ทั้งในทรัพยากรนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ แต่เน่ืองจากประเทศกมัพชูา
เกบ็ส่วนแบ่งกาํไรแบบขั้นบนัไดดว้ยจึงทาํใหรั้ฐไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรสูงกวา่ท่ีประเทศไทยไดรั้บในทุก
ขั้นบนัไดของส่วนแบ่งกาํไร เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่เม่ือผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุนลงไดรั้ฐกลบัไดรั้บส่วน
แบ่งรายไดใ้นอตัราท่ีลดลงในทุกขั้นบนัไดของส่วนแบ่งกาํไร (พิจารณากรณีตน้ทุนตํ่า) จึงเป็นท่ีประจกัษว์า่
ถึงแมว้า่รัฐจะเกบ็ส่วนแบ่งกาํไรแบบขั้นบนัไดดว้ย การถดถอยของรายไดท่ี้รัฐไดรั้บ (Regression of GT) ยงั
เกิดข้ึนในระบบท่ีมีการจดัเกบ็ค่าภาคหลวงเสมอ ทั้งน้ีเพราะการจดัเกบ็ค่าภาคหลวงทาํใหก้าํไรท่ีสามารถ
นาํมาแบ่งไดล้ดนอ้ยลงนัน่เอง เน่ืองจากมีส่วนแบ่งกาํไรใหแ้ก่รัฐจึงทาํให ้ERR และ MGT ของประเทศ
กมัพชูามีค่าสูงกวา่ของประเทศไทยภายใตร้ะบบ Thailand I 

เม่ือพิจารณาถึงส่วนแบ่งรายไดท่ี้ผูป้ระกอบการในประเทศกมัพชูาไดรั้บนั้นตํ่ากวา่ท่ีผูป้ระกอบการ
ของไทยไดรั้บโดยยิง่ผลิตมาก ผูป้ระกอบการยิง่ไดรั้บส่วนแบ่งรายไดน้อ้ยลง อยา่งไรกต็ามความสามารถใน
การเขา้ถึงรายได ้(AGR) มีสดัส่วนท่ีสูงอยูเ่กินกวา่ 80% ในทุกขั้นบนัไดและทุกกรณี จึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่
ระบบการคลงัปิโตรเลียมของกมัพชูาสามารถสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไดร้ะดบัหน่ึง และยงั
สามารถจูงใจใหผู้ป้ระกอบการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนของตนเองอีกดว้ยเน่ืองจาก CT ในกรณี
ตน้ทุนตํ่านั้นสูงกวา่ในกรณีตน้ทุนสูง 
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ตารางที ่5-4 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม: Thailand III 

High cost case Low cost case 

ปริมาณการผลิต (Kbpm) ปริมาณการผลิต (Kbpm) 
% ของมูลค่าปิโตรเลียม 0- 60 60-150 150-300 300-600 >600 0- 60 60-150 150-300 300-600 >600 
Gross revenue 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Royalty 5.0 6.3 10.0 12.5 15.0 5.0 6.3 10.0 12.5 15.0 
Net Revenue 95.0 93.8 90.0 87.5 85.0 95.0 93.8 90.0 87.5 85.0 
Deductions (Total costs) 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
Taxable income 35.0 33.8 30.0 27.5 25.0 65.0 63.8 60.0 57.5 55.0 
Total taxes  17.5 16.9 15.0 13.8 12.5 32.5 31.9 30.0 28.8 27.5 
Company cash flow 17.5 16.9 15.0 13.8 12.5 32.5 31.9 30.0 28.8 27.5 
Company take 43.8 42.2 37.5 34.4 31.3 46.4 45.5 42.9 41.1 39.3 
Government take 56.3 57.8 62.5 65.6 68.8 53.6 54.5 57.1 58.9 60.7 
Access to Gross Revenue 77.5 76.9 75.0 73.8 72.5 62.5 61.9 60.0 58.8 57.5 
Effective Royalty Rate 5.0 6.3 10.0 12.5 15.0 5.0 6.3 10.0 12.5 15.0 
R factor 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 
Entitlement Index 95.0 93.8 90.0 87.5 85.0 95.0 93.8 90.0 87.5 85.0 
Saving Index 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 
Marginal government take 52.5 53.1 55.0 56.3 57.5 52.5 53.1 55.0 56.3 57.5 
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จากตารางท่ี 5-7 และ 5-8 พบวา่ประเทศ “พม่า” เกบ็ค่าภาคหลวงในอตัราท่ี “ตํ่ากวา่” ของประเทศ
ไทยภายใตร้ะบบ Thailand I โดยเกบ็ 10% ของมูลค่าปิโตรเลียมทั้งนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ แต่ประเทศพม่า
เกบ็ส่วนแบ่งกาํไรแบบขั้นบนัได โดยเร่ิมตน้ขั้นตํ่าท่ี 60% และ 65% ของกาํไรสุทธิสาํหรับนํ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติ ตามลาํดบั จึงทาํใหส่้วนแบ่งรายไดท่ี้รัฐไดรั้บของประเทศพม่าสูงกวา่ของประเทศไทยเป็นอยา่ง
มาก โดยใน “กรณีตน้ทุนสูง” พม่าจะไดรั้บ GT ขั้นตํ่าสุดอยูท่ี่ 81.6% และ 79% ของมูลค่าก๊าซธรรมชาติและ
นํ้ามนั ตามลาํดบั และ GT จะสูงข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือขั้นบนัไดสูงข้ึน ในขั้นบนัไดสูงสุดพม่าจะไดรั้บ GT สูงถึง 
94.8 และ 92.1% ของมูลค่าก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนั ตามลาํดบั ในกรณีตน้ทุนตํ่ากไ็ดผ้ลสรุปอยา่งเดียวกนั 
และไม่วา่จะพิจารณา ERR และ MGT กจ็ะเห็นไดว้า่รัฐสามารถเขา้ถึงรายรับจากปิโตรเลียมไดสู้งกวา่ของ
ประเทศไทยภายใตร้ะบบ Thailand I  
 สาํหรับส่วนแบ่งของรายไดท่ี้ผูป้ระกอบการไดรั้บนั้นไม่สูงนกัและลดลงเร่ือย ๆ เม่ือผลิตเพิ่มข้ึน 
ความสามารถในการเขา้ถึงรายได ้(AGR) ของผูป้ระกอบการยงัตํ่ากวา่ในกรณีของประเทศกมัพชูา ท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะประเทศพม่ากาํหนดส่วนแบ่งกาํไรใหแ้ก่รัฐในอตัราท่ีสูงกวา่กมัพชูาอยูก่วา่เกือบ 10%  
 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่รัฐไดรั้บส่วนแบ่งรายไดจ้ากก๊าซธรรมชาติสูงกวา่นํ้ ามนัในประเทศพม่า ในขณะท่ี
ในประเทศกมัพชูารัฐกลบัไดส่้วนแบ่งรายไดจ้ากนํ้ามนัสูงกวา่ก๊าซธรรมชาติ โดยทั้งสองประเทศไดว้าง
ระบบการคลงัปิโตรเลียมในทิศทางท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากรพลงังานท่ีมีอยูใ่นประเทศ 
 ประเทศท่ีน่าสนใจอีกประเทศหน่ึงคือประเทศ “อินโดนีเซีย” ท่ีรัฐ “ไม่ไดเ้กบ็ค่าภาคหลวง” แต่
อยา่งใดและรัฐเกบ็เฉพาะส่วนแบ่งกาํไรท่ีอตัรา 65% และ 60% ของกาํไรสุทธิสาํหรับนํ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติ ตามลาํดบั จากตารางท่ี 5-9 ผลการศึกษาพบวา่ใน “กรณีตน้ทุนสูง” และใน “กรณีตน้ทุนตํ่า” รัฐ
ไดรั้บส่วนแบ่งรายไดสู้งถึง 80.4% และ 77.6% ของมูลค่านํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติตามลาํดบั ซ่ึงสูงกวา่กรณี 
Thailand I และไดรั้บ ERR และ MGT ค่อนขา้งสูงจึงทาํใหรั้ฐสามารถเขา้ถึงรายรับจากปิโตรเลียมไดเ้ป็น
อยา่งดี สาํหรับส่วนแบ่งรายไดข้องผูป้ระกอบการนั้นอยูท่ี่ 19.6% และ 22.4% ของมูลค่านํ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติตามลาํดบั แต่มีความสามารถในการเขา้ถึงรายได ้(AGR) ค่อนขา้งสูงอยูท่ี่ 92% เน่ืองจาก AGR 
คาํนวณจาก Full cost recovery limit และกาํไรหลกัหกัภาษี เม่ือรัฐอนุญาตใหห้กัค่าตน้ทุนมากเท่าใด 
ผูป้ระกอบการกย็ิง่มีโอกาสเขา้ถึงรายไดม้ากข้ึนเท่านั้น สาํหรับ R factor และ Saving Index กลบัมีค่าไม่สูง
นกั ระบบการคลงัปิโตรเลียมเช่นน้ีจึงไม่จูงใจใหผู้ป้ระกอบการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและลด
ตน้ทุนเท่าใดนกั 

ประเทศท่ีไดก้ล่าวมาถึงทั้งหมดน้ีมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีตํ่ากวา่ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมของไทยโดย
ทั้งส้ิน แต่รัฐยงัไดรั้บ GT ท่ีสูงกวา่ประเทศไทยอนัเน่ืองมาจากการกาํหนดใหมี้การแบ่งส่วนแบ่งกาํไรใหแ้ก่
รัฐ และจะเห็นไดว้า่รัฐจะได ้GT เพิ่มมากข้ึนเม่ือโครงการนั้น ๆ มีกาํไรสูงข้ึนดว้ย การเกบ็ค่าภาคหลวงจะ
ช่วยรับประกนัวา่รัฐจะไดรั้บส่วนแบ่งจากมูลค่าปิโตรเลียมไม่วา่ผูป้ระกอบการจะมีกาํไรหรือไม่ แต่การเกบ็
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ค่าภาคหลวงเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถรับประกนัไดว้า่รัฐจะมี GT ท่ีสูง จะเห็นไดว้า่ในกรณีของประเทศ
อินโดนีเซียการท่ีรัฐเกบ็ส่วนแบ่งกาํไรเพยีงอยา่งเดียวกลบัทาํใหรั้ฐไดรั้บ GT ท่ีสูงกวา่ประเทศไทย 
 ประเทศ “เวียดนาม” มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ตรงท่ีมีการกาํหนดค่าภาคหลวงแบบ
ขั้นบนัไดในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศไทยภายใตร้ะบบ Thailand III โดยไดก้าํหนดขั้นบนัไดของ
ค่าภาคหลวงและขั้นบนัไดของส่วนแบ่งกาํไร โดยแยกเป็นนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอีกดว้ย โดยใชห้ลกัการ
เดียวกนัในการกาํหนดขั้นบนัไดคือยิง่ผลิตมากรัฐยิง่ไดรั้บค่าภาคหลวงและส่วนแบ่งกาํไรในอตัราท่ีสูงข้ึน 
 เม่ือพิจารณาเฉพาะขั้นบนัไดของค่าภาคหลวง พบวา่ประเทศเวยีดนามกาํหนดขั้นบนัไดไวสู้งกวา่
ของประเทศไทยโดยตลอด ตวัอยา่งเช่น จากตารางท่ี 5-11 ขั้นบนัไดตํ่าสุดของนํ้ามนัคือ 0-20 Kbpd และเก็บ
ค่าภาคหลวง 6% ในขณะท่ีขั้นบนัไดตํ่าสุดของ Thailand III คือ 0-60 Kbpm และเกบ็ค่าภาคหลวงท่ี 5% 
เท่านั้น และขั้นบนัไดสาํหรับนํ้ามนัสามารถไต่สูงไดถึ้ง 25% หากปริมาณการผลิตสูงกวา่ 150 Kbpd ในขณะ
ท่ีขั้นบนัไดสูงสุดของประเทศไทยคือ 15% โดยตอ้งผลิตในปริมาณท่ีสูงถึง 600 Kbpm   
 ประเทศเวยีดนามมีขอ้กาํหนดเร่ืองการหกัค่าตน้ทุน (Cost recovery limit) ท่ีค่อนขา้งตํ่าซ่ึงเป็นวิธี
หน่ึงท่ีรัฐสามารถใชเ้พื่อเกบ็ส่วนแบ่งกาํไรของตนเองใหไ้ดมู้ลค่ามากยิง่ข้ึน จึงทาํใหใ้น “กรณีตน้ทุนสูง” 
ผูป้ระกอบการไม่สามารถหกัตน้ทุนไดท้ั้งหมดโดยจะหกัไดเ้พียง 50% ของมูลค่าปิโตรเลียม จึงมีตน้ทุนท่ียงั
ไม่ไดห้กัและนาํมาหกัภายหลงัอีก 10% นอกจากน้ีส่วนแบ่งกาํไรท่ีรัฐบาลเวียดนามกาํหนดค่อนขา้งสูงโดย
กาํหนดบนัไดขั้นตํ่าสุดไวท่ี้ 70% และขั้นสูงสุดไวท่ี้ 80% จึงทาํใหเ้ม่ือผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติไดม้าก
ข้ึนผูป้ระกอบการกลบัไดก้าํไรลดลงและขาดทุนในทา้ยท่ีสุด จึงไม่จูงใจใหผู้ป้ระกอบการมาลงทุนมากนกั 
 แต่ระบบการคลงัปิโตรเลียมของประเทศเวยีดนามกลบัใหส่้วนแบ่งรายไดแ้ก่รัฐค่อนขา้งสูงโดยไต่
จาก 75% จนถึง 80-90% ในบนัไดขั้นสุดทา้ยซ่ึงสูงกวา่ของประเทศไทยภายใตร้ะบบ Thailand III ซ่ึงไต่จาก 
56% จนถึง 68.8% (ในกรณีตน้ทุนสูง) (ตารางท่ี 5-10 และ 5-11) นอกจากน้ี ERR และ MGT ของประเทศ
เวียดนามกสู็งมากดว้ยเช่นกนั ดงันั้นรัฐจะไดรั้บประโยชน์และมีโอกาสเขา้ถึงรายไดจ้ากปิโตรเลียมเป็นอยา่ง
มาก 

ผลการศึกษายงัพบวา่ระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยและประเทศเพ่ือนบา้นมีความยดืหยุน่ 
(Fiscal flexibility) อยูบ่า้งโดยอยูใ่นรูปของค่าภาคหลวงและส่วนแบ่งกาํไรแบบขั้นบนัได แต่ระบบฯ 
ดงักล่าวกมี็ขอ้จาํกดัเน่ืองจากอตัราขั้นบนัไดจะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิตเท่านั้นและไม่ได้
เปล่ียนแปลงตามราคาปิโตรเลียมและตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ดงันั้นระบบฯ เหล่าน้ีจึงทาํใหรั้ฐและ
ผูป้ระกอบการไม่สามารถแบ่งสรรผลประโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นธรรม (misalignment of interests) โดยในกิจการ
ปิโตรเลียมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรกต็ามระบบน้ีมีขอ้ดีในการบริหารจดัการและมี
ประสิทธิภาพในการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากการใชท้รัพยากรปิโตรเลียมระหวา่งรัฐและ
ผูป้ระกอบการหากวา่โครงการนั้นมีความไม่แน่นอนตํ่าโดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางดา้นราคา  
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ตารางที ่5-5 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม: ก๊าซธรรมชาติในประเทศกมัพูชา  

  High cost case Low cost case 
  ปริมาณการผลิต (MMscfd) ปริมาณการผลิต (MMscfd) 
% ของมูลค่าปิโตรเลียม 0-175 175-350 350-525 >525 0-175 175-350 350-525 >525 
Gross revenue 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Royalty 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 
Net Revenue 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 
Total cost (80% Cost Recovery Limit) 60.0 60.0 60.0 60.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
Profit 27.5 27.5 27.5 27.5 57.5 57.5 57.5 57.5 
Government share  11.0 12.4 13.8 16.5 23.0 25.9 28.8 34.5 
Company share  16.5 15.1 13.8 11.0 34.5 31.6 28.8 23.0 
Total taxes  5.0 4.5 4.1 3.3 10.4 9.5 8.6 6.9 
Company cash flow 11.6 10.6 9.6 7.7 24.2 22.1 20.1 16.1 
Company take 28.9 26.5 24.1 19.3 34.5 31.6 28.8 23.0 
Government take 71.1 73.5 75.9 80.8 65.5 68.4 71.3 77.0 
Access to Gross Revenue 83.2 82.9 82.6 82.1 83.2 82.9 82.6 82.1 
Effective Royalty Rate 23.5 24.9 26.3 29.0 35.5 38.4 41.3 47.0 
R factor 1.2 1.2 1.2 1.1 1.8 1.7 1.7 1.5 
Entitlement Index 76.5 75.1 73.8 71.0 64.5 61.6 58.8 53.0 
Saving Index 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 
Marginal government take 63.3 66.3 69.4 75.5 63.3 66.3 69.4 75.5 
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ตารางที ่5-6 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม: นํา้มันในประเทศกมัพูชา 

  High cost case Low cost case 
  ปริมาณการผลิต (Kbpd) ปริมาณการผลิต (Kbpd) 
% ของมูลค่าปิโตรเลียม 0-10 10-25 25-50 50-75 75-100 >100 0-10 10-25 25-50 50-75 75-100 >100 
Gross revenue 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Royalty 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 
Net Revenue 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 
Total cost (80% Cost Recovery Limit) 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
Profit 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 
Government share  11.6 12.9 14.3 15.7 17.1 18.4 24.2 27.0 29.9 32.8 35.7 38.5 
Company share  16.0 14.6 13.2 11.8 10.5 9.1 33.4 30.5 27.6 24.7 21.9 19.0 
Total taxes  4.8 4.4 4.0 3.5 3.1 2.7 10.0 9.1 8.3 7.4 6.6 5.7 
Company cash flow 11.2 10.2 9.2 8.3 7.3 6.4 23.3 21.3 19.3 17.3 15.3 13.3 
Company take 27.9 25.5 23.1 20.7 18.3 15.9 33.4 30.5 27.6 24.7 21.9 19.0 
Government take 72.1 74.5 76.9 79.3 81.7 84.1 66.7 69.5 72.4 75.3 78.2 81.0 
Access to Gross Revenue 83.0 82.8 82.5 82.3 82.0 81.7 83.0 82.8 82.5 82.3 82.0 81.7 
Effective Royalty Rate 24.1 25.4 26.8 28.2 29.6 30.9 36.7 39.5 42.4 45.3 48.2 51.0 
R factor 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 
Entitlement Index 76.0 74.6 73.2 71.8 70.5 69.1 63.4 60.5 57.6 54.7 51.9 49.0 
Saving Index 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 
Marginal government take 64.5 67.5 70.6 73.7 76.7 79.8 64.5 67.5 70.6 73.7 76.7 79.8 
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ตารางที ่5-7 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม: ก๊าซธรรมชาติในประเทศพม่า 

  High cost case Low cost case 
  ปริมาณการผลิต (MMscfd) ปริมาณการผลิต (MMscfd) 
% ของมูลค่าปิโตรเลียม <300 <600 <900 >900 <300 <600 <900 >900 
Gross revenue 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Royalty 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
Net Revenue 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 
Total cost (60% Cost Recovery) 60.0 60.0 60.0 60.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
Profit 30.0 30.0 30.0 30.0 60.0 60.0 60.0 60.0 
Government share  19.5 22.5 25.5 27.0 39.0 45.0 51.0 54.0 
Company share  10.5 7.5 4.5 3.0 21.0 15.0 9.0 6.0 
Total taxes  3.2 2.3 1.4 0.9 6.3 4.5 2.7 1.8 
Company cash flow 7.4 5.3 3.2 2.1 14.7 10.5 6.3 4.2 
Company take 18.4 13.1 7.9 5.3 21.0 15.0 9.0 6.0 
Government take 81.6 86.9 92.1 94.8 79.0 85.0 91.0 94.0 
Access to Gross Revenue 67.4 65.3 63.2 62.1 67.4 65.3 63.2 62.1 
Effective Royalty Rate 29.5 32.5 35.5 37.0 49.0 55.0 61.0 64.0 
R factor 1.1 1.1 1.1 1.0 1.5 1.4 1.2 1.1 
Entitlement Index 70.5 67.5 64.5 63.0 51.0 45.0 39.0 36.0 
Saving Index 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 
Marginal government take 78.0 84.3 90.6 93.7 78.0 84.3 90.6 93.7 
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ตารางที ่5-8 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม: นํา้มันในประเทศพม่า 

  High cost case Low cost case 
  ปริมาณการผลิต (Kbpd) ปริมาณการผลิต (Kbpd) 
% ของมูลค่าปิโตรเลียม <25 <50 <100 <150 >150 <25 <50 <100 <150 >150 
Gross revenue 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Royalty 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Net Revenue 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Total cost (60% Cost Recovery Limit) 60 60 60 60 60 30 30 30 30 30 
Profit 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60 
Government share  18 19.5 22.5 24 25.5 36 39 45 48 51 
Company share  12 10.5 7.5 6 4.5 24 21 15 12 9 
Total taxes  3.6 3.15 2.25 1.8 1.35 7.2 6.3 4.5 3.6 2.7 
Company cash flow 8.4 7.35 5.25 4.2 3.15 16.8 14.7 10.5 8.4 6.3 
Company take 21 18.375 13.125 10.5 7.875 24 21 15 12 9 
Government take 79 81.625 86.875 89.5 92.125 76 79 85 88 91 
Access to Gross Revenue 68.4 67.35 65.25 64.2 63.15 68.4 67.35 65.25 64.2 63.15 
Effective Royalty Rate 28 29.5 32.5 34 35.5 46 49 55 58 61 
R factor 1.14 1.1225 1.0875 1.07 1.0525 1.56 1.49 1.35 1.28 1.21 
Entitlement Index 72 70.5 67.5 66 64.5 54 51 45 42 39 
Saving Index 0.28 0.245 0.175 0.14 0.07 0.28 0.245 0.175 0.14 0.07 
Marginal government take 74.8 77.95 84.25 87.4 90.55 74.8 77.95 84.25 87.4 90.55 
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ตารางที ่5-9 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม: ประเทศอนิโดนีเซีย 

  นํ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ 
%ของมูลค่าปิโตรเลียม High cost case Low cost case High cost case Low cost case 
Gross revenue 100.0 100.0 100.0 100.0 
Royalty 0.0 0.0 0.0 0.0 
Net Revenue 100.0 100.0 100.0 100.0 
Total cost (90% Cost Recovery) 60.0 30.0 60.0 30.0 
Profit 40.0 70.0 40.0 70.0 
Government share  26.0 45.5 24.0 42.0 
Company share  14.0 24.5 16.0 28.0 
Total taxes (44%) 6.2 10.8 7.0 12.3 
Company cash flow 7.8 13.7 9.0 15.7 
Company take 19.6 19.6 22.4 22.4 
Government take 80.4 80.4 77.6 77.6 
Access to Gross Revenue 92.0 92.0 92.2 92.2 
Effective Royalty Rate 26.0 45.5 24.0 42.0 
R factor 1.1 1.5 1.1 1.5 
Entitlement Index 74.0 54.5 76.0 58.0 
Saving Index 0.2 0.2 0.2 0.2 
Marginal government take 80.4 80.4 77.6 77.6 
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ตารางที ่5-10 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม: ก๊าซธรรมชาติในประเทศเวียดนาม 
  High cost case Low cost case 
  ปริมาณการผลิต (MMscfd) ปริมาณการผลิต (MMscfd) 
% ของมูลค่าปิโตรเลียม 0-175 175-355 >355 0-175 175-355 >355 
Gross revenue 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Royalty 0.0 5.0 10.0 0.0 5.0 10.0 
Net Revenue 100.0 95.0 90.0 100.0 95.0 90.0 
Total cost (50% Cost Recovery limit) 50.0 50.0 50.0 30.0 30.0 30.0 
Profit 50.0 45.0 40.0 70.0 65.0 60.0 
Government share  35.0 33.8 32.0 49.0 48.8 48.0 
Company share  15.0 11.3 8.0 21.0 16.3 12.0 
Unrecovered cost 10.0 10.0 10.0 - - - 
Taxable income 5.0 1.3 -2.0 - - - 
Total taxes  2.5 0.6 0.0 10.5 8.1 6.0 
Company cash flow 2.5 0.6 -2.0 10.5 8.1 6.0 
Company take 5.0 1.3 -4.0 15.0 11.6 8.6 
Government take 75.0 78.8 84.0 85.0 88.4 91.4 
Access to Gross Revenue 57.5 55.6 54.0 57.5 55.6 54.0 
Effective Royalty Rate 35.0 38.8 42.0 49.0 53.8 58.0 
R factor 1.1 1.0 1.0 1.4 1.3 1.2 
Entitlement Index 65.0 61.3 58.0 51.0 46.3 42.0 
Saving Index 0.2 0.2 0.1 0.2 1.2 2.2 
Marginal government take 85.0 88.1 91.0 85.0 88.1 91.0 
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ตารางที ่5-11 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม: นํา้มันในประเทศเวยีดนาม 
  High cost case Low cost case 
  ปริมาณการผลิต (Kbpd) ปริมาณการผลิต (Kbpd) 
% ของมูลค่าปิโตรเลียม 0-20 20-50 50-75 75-100 100-150 >150 0-20 20-50 50-75 75-100 100-150 >150 
Gross revenue 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Royalty 6.0 8.0 10.0 15.0 20.0 25.0 6.0 8.0 10.0 15.0 20.0 25.0 
Net Revenue 94.0 92.0 90.0 85.0 80.0 75.0 94.0 92.0 90.0 85.0 80.0 75.0 
Total cost (50% Cost Recovery Limit) 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
Profit 44.0 42.0 40.0 35.0 30.0 25.0 64.0 62.0 60.0 55.0 50.0 45.0 
Government share  30.8 31.5 32.0 28.0 24.0 20.0 44.8 46.5 48.0 44.0 40.0 36.0 
Company share  13.2 10.5 8.0 7.0 6.0 5.0 19.2 15.5 12.0 11.0 10.0 9.0 
Unrecovered cost 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - - 
Taxable income 3.2 0.5 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 - - - - - - 
Total taxes  1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 7.8 6.0 5.5 5.0 4.5 
Company cash flow 1.6 0.3 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 9.6 7.8 6.0 5.5 5.0 4.5 
Company take 3.2 0.5 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 13.7 11.1 8.6 7.9 7.1 6.4 
Government take 76.8 79.5 84.0 86.0 88.0 90.0 86.3 88.9 91.4 92.1 92.9 93.6 
Access to Gross Revenue 56.6 55.3 54.0 53.5 53.0 52.5 56.6 55.3 54.0 53.5 53.0 52.5 
Effective Royalty Rate 36.8 39.5 42.0 43.0 44.0 45.0 50.8 54.5 58.0 59.0 60.0 61.0 
R factor 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 
Entitlement Index 63.2 60.5 58.0 57.0 56.0 55.0 49.2 45.5 42.0 41.0 40.0 39.0 
Saving Index 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 
Marginal government take 85.9 88.5 91.0 91.5 92.0 92.5 85.9 88.5 91.0 91.5 92.0 92.5 
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ตารางที ่5-12 สถิติระบบการคลงัปิโตรเลยีมของโลก 

ระบบ สญัญาแบ่งปันผลผลิต เฉล่ียของโลก สมัปทาน 

จาํนวน 68 123 55 

        

Government take (%) 70 67 64 

Royalty (%) 5.7 7.1 8.9 

Cost recovery limit (%) 63 79 98 

Access to gross revenue (%) 73 81 90 

Effective royalty rate (%) 27 19 10 

Entitlement index (%) 69 79 91 
ท่ีมา: Johnston(2005) 
 

MGT สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นไดว้า่หากมีการเปล่ียนแปลงราคาปิโตรเลียมแลว้ระบบการคลงั
ปิโตรเลียมของไทยมีความยดืหยุน่ตํ่ากวา่ของประเทศเพ่ือนบา้น โดยจะเห็นไดว้า่ MGT ของไทยอยู่
ประมาณ 50% และเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือปริมาณการผลิตเพิม่ข้ึนแต่ MGT ยงันอ้ยกวา่ 60% สะทอ้นใหเ้ห็นได้
วา่หากราคาเปล่ียนแปลงไป ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะผลิตไดม้ากข้ึนแต่รัฐกลบัไดส่้วนแบ่งรายไดส่้วนเพิ่ม
เพิ่มข้ึนไม่มากนกั โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้นจะเห็นไดว้า่ MGT ของประเทศกมัพชูา พม่า
และเวียดนาม เพิ่มข้ึนสูงมากเม่ือปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนและ MGT อยูท่ี่ 70-90%  

เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียในระบบสมัปทานของโลกดงัแสดงในตารางท่ี 5-12 จะเห็นไดว้า่ภายใต้
ระบบ Thailand I และ Thailand III รัฐไดรั้บ GT ในระดบัท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียของโลก (64%) เพียงเลก็นอ้ย 
ในขณะท่ีภายใตร้ะบบสญัญาแบ่งปันผลผลิต ประเทศเพ่ือนบา้นของไทยไดรั้บ GT ท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียของโลก 
(70%) เป็นจาํนวนมาก  

สาํหรับประเทศไทย หากรัฐไม่เปล่ียนระบบการใหสิ้ทธิฯ หรือไม่นาํระบบการใหสิ้ทธิฯ ประเภท
อ่ืนอาทิเช่นระบบแบ่งปันผลผลิต และเลือกท่ีจะยงัคงใชร้ะบบสมัปทาน รัฐสามารถออกแบบระบบการคลงั
ปิโตรเลียมไดโ้ดยอาศยัเคร่ืองมือทางการคลงัอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพื่อดึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจออกมาใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน 
ทางเลือกหน่ึงท่ีง่ายในการปฏิบติัคือการเกบ็ “ภาษีเงินไดเ้พิ่มเติม” ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในประเทศท่ีใชร้ะบบ
สมัปทาน (ดงัไดก้ล่าวรายละเอียดไวใ้นบทท่ี 3)  

หากรัฐเกบ็ค่าภาคหลวงควบคู่ไปกบัภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมโดยสมมติใหรั้ฐเกบ็ภาษีเงินไดเ้พิ่มเติม 60%  
ของกาํไรสุทธิก่อนหกัภาษี ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ภายใตร้ะบบ Thailand I (ตารางท่ี 5-13) รัฐจะไดรั้บ 
GT สูงเพิ่มข้ึนเป็น 86% และ 83.6% ของมูลค่าปิโตรเลียมในกรณีตน้ทุนสูงและตํ่าตามลาํดบั ซ่ึงอตัราส่วนน้ี
สูงกวา่ในระบบ Thailand I ท่ีไม่มีการแบ่งส่วนกาํไรเป็นอยา่งมาก และเม่ือพิจารณาตวัช้ีวดัอ่ืนอนัไดแ้ก่ 
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ERR และ MGT ผูว้ิจยัพบวา่รัฐมีโอกาสเขา้ถึงส่วนแบ่งรายไดไ้ดม้ากข้ึน นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดค้าํนวณ
ตวัช้ีวดัต่าง ๆ ในกรณีท่ีรัฐเกบ็ค่าภาคหลวงและภาษีเงินไดเ้พิ่มเติม 50% (ตารางท่ี 5-15) ผลการศึกษาพบวา่
ยิง่รัฐไดส่้วนแบ่งกาํไรนอ้ยรัฐยิง่ได ้GT ลดนอ้ยลง แต่ไม่วา่จะเป็นกรณีใด รัฐยงัได ้GT สูงกวา่กรณีท่ีไม่เกบ็
ส่วนแบ่งกาํไรเลย สาํหรับการทดลองนาํภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมมาใชก้บั Thailand III ผลการศึกษาท่ีไดก้อ็อกมา
ในทาํนองเดียวกนัดงัแสดงในตารางท่ี 5-14 และ 5-16 

การนาํภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมมาใชร่้วมกบัค่าภาคหลวงภายใตร้ะบบสมัปทานจะทาํใหผู้ป้ระกอบการ
ไดรั้บส่วนแบ่งรายไดน้อ้ยลง แต่อยา่งไรกต็ามผูป้ระกอบการยงัสามารถเขา้ถึงส่วนแบ่งรายไดใ้นอตัราท่ีสูง
พอสมควร จึงข้ึนอยูค่วามสามารถของผูป้ระกอบการเองท่ีจะลดตน้ทุนเพื่อใหไ้ดรั้บส่วนแบ่งรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน 
 
ตารางที ่5-13 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม: Thailand I และภาษีเงินได้เพิม่เติม (60%) 

% ของมูลค่าปิโตรเลียม High cost case Low cost case 

Gross revenue 100.0 100.0 

Royalty 12.5 12.5 

Net Revenue 87.5 87.5 

Total cost (60% Cost Recovery) 60.0 30.0 

Profit 27.5 57.5 

Government share 16.5 34.5 

Company share 11.0 23.0 

Total taxes  5.5 11.5 

Company cash flow 5.5 11.5 

Company take 13.8 16.4 

Government take 86.3 83.6 

Access to Gross Revenue 65.5 71.5 

Effective Royalty Rate 29.0 47.0 

R factor 1.1 1.4 

Entitlement Index 71.0 53.0 

Saving Index (Baht) 0.2 0.2 

Marginal government take 82.5 82.5 
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ตารางที ่5-14 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม: Thailand III และภาษีเงินได้เพิม่เติม (60%) 

  High cost case Low cost case 
  ปริมาณการผลิต (Kbpd) ปริมาณการผลิต (Kbpd) 
% ของมูลค่าปิโตรเลียม 0- 60 60-150 150-300 300-600 >600 0- 60 60-150 150-300 300-600 >600 
Gross revenue 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Royalty 5.0 6.3 10.0 12.5 15.0 5.0 6.3 10.0 12.5 15.0 
Net Revenue 95.0 93.8 90.0 87.5 85.0 95.0 93.8 90.0 87.5 85.0 
Total cost (60% Cost Recovery) 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
Taxable income 35.0 33.8 30.0 27.5 25.0 65.0 63.8 60.0 57.5 55.0 
Government share 21.0 20.3 18.0 16.5 15.0 39.0 38.3 36.0 34.5 33.0 
Company share 14.0 13.5 12.0 11.0 10.0 26.0 25.5 24.0 23.0 22.0 
Total taxes  7.0 6.8 6.0 5.5 5.0 13.0 12.8 12.0 11.5 11.0 
Company cash flow 7.0 6.8 6.0 5.5 5.0 13.0 12.8 12.0 11.5 11.0 
Company take 17.5 16.9 15.0 13.8 12.5 18.6 18.2 17.1 16.4 15.7 
Government take 82.5 83.1 85.0 86.3 87.5 81.4 81.8 82.9 83.6 84.3 
Access to Gross Revenue 67.0 66.8 66.0 65.5 65.0 67.0 66.8 66.0 65.5 65.0 
Effective Royalty Rate 26.0 26.5 28.0 29.0 30.0 44.0 44.5 46.0 47.0 48.0 
R factor 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
Entitlement Index 74.0 73.5 72.0 71.0 70.0 56.0 55.5 54.0 53.0 52.0 
Saving Index (Baht) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Marginal government take 81.0 81.3 82.0 82.5 83.0 81.0 81.3 82.0 82.5 83.0 
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ตารางที ่5-15 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม: Thailand I และภาษีเงินได้เพิม่เติม (50%) 

% ของมูลค่าปิโตรเลียม High cost case Low cost case 

Gross revenue 100.0 100.0 

Royalty 12.5 12.5 

Net Revenue 87.5 87.5 

Total cost (60% Cost Recovery) 60.0 30.0 

Profit 27.5 57.5 

Government share 13.8 28.8 

Company share 13.8 28.8 

Total taxes  6.9 14.4 

Company cash flow 6.9 14.4 

Company take 17.2 20.5 

Government take 82.8 79.5 

Access to Gross Revenue 66.9 74.4 

Effective Royalty Rate 26.3 41.3 

R factor 1.1 1.5 

Entitlement Index 73.8 58.8 

Saving Index 0.2 0.2 

Marginal government take 82.5 82.5 
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ตารางที ่5-16 ผลการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลยีม: Thailand III และภาษีเงินได้เพิม่เติม (50%) 

  High cost case Low cost case 
  ปริมาณการผลิต (Kbpd) ปริมาณการผลิต (Kbpd) 
% ของมูลค่าปิโตรเลียม 0- 60 60-150 150-300 300-600 >600 0- 60 60-150 150-300 300-600 >600 
Gross revenue 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Royalty 5.0 6.3 10.0 12.5 15.0 5.0 6.3 10.0 12.5 15.0 
Net Revenue 95.0 93.8 90.0 87.5 85.0 95.0 93.8 90.0 87.5 85.0 
Total cost (60% Cost Recovery) 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
Taxable income 35.0 33.8 30.0 27.5 25.0 65.0 63.8 60.0 57.5 55.0 
Government share 17.5 16.9 15.0 13.8 12.5 32.5 31.9 30.0 28.8 27.5 
Company share 17.5 16.9 15.0 13.8 12.5 32.5 31.9 30.0 28.8 27.5 
Total taxes  8.8 8.4 7.5 6.9 6.3 16.3 15.9 15.0 14.4 13.8 
Company cash flow 8.8 8.4 7.5 6.9 6.3 16.3 15.9 15.0 14.4 13.8 
Company take 21.9 21.1 18.8 17.2 15.6 23.2 22.8 21.4 20.5 19.6 
Government take 78.1 78.9 81.3 82.8 84.4 76.8 77.2 78.6 79.5 80.4 
Access to Gross Revenue 68.8 68.4 67.5 66.9 66.3 68.8 68.4 67.5 66.9 66.3 
Effective Royalty Rate 22.5 23.1 25.0 26.3 27.5 37.5 38.1 40.0 41.3 42.5 
R factor 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Entitlement Index 77.5 76.9 75.0 73.8 72.5 62.5 61.9 60.0 58.8 57.5 
Saving Index 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Marginal government take 76.3 76.6 77.5 78.1 78.8 76.3 76.6 77.5 78.1 78.8 
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บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  
 ในบทน้ีจะสรุปผลการศึกษาเพ่ือนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย อยา่งไรกต็ามงานศึกษาน้ียงัมี
ขอ้จาํกดัในการศึกษาและมีประเดน็ท่ีควรศึกษาต่อยอดเก่ียวกบักิจการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมใน
อนาคตต่อไป ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1 บทสรุป 

 งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาระบบสมัปทานในการใหสิ้ทธิสาํรวจ พฒันา และผลิตปิโตรเลียมพร้อมทั้งศึกษา
เคร่ืองมือทางการคลงัของรัฐในการจดัสรรผลประโยชน์ระหวา่งรัฐและผูป้ระกอบการท่ีใชใ้นระบบ 
Thailand I และ Thailand III และพบวา่ระบบสมัปทานของไทยนั้นมีเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีสามารถสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่รัฐค่อนขา้งจาํกดัโดยรัฐจะไดรั้บส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าภาคหลวง ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม และ
ผลประโยชน์พิเศษ  
 ระบบการคลงัปิโตรเลียมของประเทศไทยสามารถดึงดูดนกัลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึงแต่ยงัไม่สามารถ
สร้างส่วนแบ่งรายไดใ้หแ้ก่รัฐในสดัส่วนท่ีสูงมากนกั การจดัเกบ็รายไดใ้หแ้ก่รัฐภายใตร้ะบบสมัปทานยงั 
“ขาดความยดืหยุน่” เน่ืองจากหลกัเกณฑแ์ละเคร่ืองมือทางการคลงัในปัจจุบนัมีลกัษณะเดียวและนาํมาใชก้บั
ทุกโครงการไม่วา่จะเป็นโครงการในพ้ืนท่ีลกัษณะใด ผลิตปิโตรเลียมประเภทใด และไดรั้บผลตอบแทนต่อ
โครงการเท่าไร การกาํหนดเคร่ืองมือทางการคลงัของไทยผา่นดาํเนินการผา่นกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัซ่ึงแตกต่างจากระบบสญัญาซ่ึงรัฐสามารถกาํหนดรายละเอียดในสญัญาและ/หรือปรับเปล่ียน
สญัญา (Renegotiation) ใหเ้หมาะสมกบัคู่สญัญา พื้นท่ีและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีคน้พบ  
 ระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่รัฐเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะจากภาษี
เงินไดปิ้โตรเลียมและค่าภาคหลวง การเกบ็ค่าภาคหลวงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่รัฐกลวัความเส่ียง (Risk Averse) 
หากผูป้ระกอบการไม่สามารถทาํกาํไรไดอ้ยา่งนอ้ย ๆ รัฐกส็ามารถไดรั้บส่วนแบ่งรายไดผ้า่นค่าภาคหลวงท่ี
เกบ็บนฐานของการผลิต  

งานศึกษาน้ียงัไดว้ิเคราะห์ระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยภายใตร้ะบบ Thailand I และ Thailand 
III และเปรียบเทียบระบบของไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้นเม่ือผูป้ระกอบการดาํเนินการผลิตแลว้อยา่งเตม็
กาํลงั ผลการศึกษาพบวา่ส่วนแบ่งรายไดข้องรัฐภายใตร้ะบบ Thailand III สามารถแบ่งส่วนรายไดร้ะหวา่ง
รัฐและผูป้ระกอบการอยา่งเพยีงพอและรัฐยงัมีโอกาสไดรั้บส่วนแบ่งรายไดสู้งข้ึนเม่ือผูป้ระกอบการผลิต
ไดม้ากข้ึนซ่ึงมีลกัษณะท่ียดืหยุน่กวา่ระบบ Thailand I และสามารถส่งเสริมใหเ้กิดการสาํรวจและผลิตใน
กลุ่มใหญ่และเลก็ แต่ระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยไม่สามารถประกนัรายไดใ้หแ้ก่รัฐไดดี้นกัเพราะวา่ยงั
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เป็นระบบท่ีพึ่งพารายไดจ้ากค่าภาคหลวงและภาษีปิโตรเลียมเท่านั้น แต่สามารถสร้างแรงจูงใจให้
ผูป้ระกอบการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพได ้ 

แต่หากเปรียบเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้นแลว้พบวา่ระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยยงัใหส่้วน
แบ่งรายไดแ้ก่รัฐนอ้ยกวา่และอยูใ่นระดบัเฉล่ียของโลกเท่านั้น อยา่งไรกต็าม ส่วนแบ่งรายไดข้องรัฐควรเป็น
เท่าใดจะตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงของโครงการ สภาพการแข่งขนัในตลาดพ้ืนท่ีสาํรวจปิโตรเลียมระหวา่ง
ประเทศ (International market for exploration acreage) โดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
ใกลเ้คียงกนั  

จะเห็นไดว้า่ในประเทศเพ่ือนบา้นไดมี้การแบ่งแยกเคร่ืองมือทางการคลงัตามลกัษณะพ้ืนท่ีเช่นบน
บก ในทะเล หรือในนํ้าลึก เพือ่ใหเ้หมาะสมแก่ลกัษณะพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะทางธรณีวิทยาและมีตน้ทุนในการ
สาํรวจ พฒันา และผลิตท่ีแตกต่างกนั และยงัแบ่งแยกตามประเภทผลิตภณัฑเ์น่ืองจากปิโตรเลียมแต่ละ
ประเภทมีราคาซ้ือขายในตลาดท่ีไม่เท่ากนั การแบ่งแยกเช่นน้ีทาํใหป้ระเทศเหล่าน้ีมีความยดืหยุน่และ
ช่องทางในการจดัเกบ็รายไดม้ากข้ึน  

2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ระบบการคลงัปิโตรเลียมของไทยไม่ส่งเสริมใหมี้การออกแบบ (design) เคร่ืองมือทางการคลงัให้
เหมาะสมแก่แต่ละโครงการ ในการขยายกิจการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมเพือ่ใหรั้ฐและ
ผูป้ระกอบการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจึงควรนาํระบบการใหส่้วนแบ่งรายไดแ้ก่รัฐโดยใชส่้วนผสม
ระหวา่งเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีจดัเกบ็บนฐานของรายได ้(Revenue-based regime) ผา่นการเกบ็ค่าภาคหลวง 
และ ฐานกาํไร (Profit-based system) ผา่นการใชภ้าษีเงินไดปิ้โตรเลียมและภาษีเงินไดเ้พิ่มเติม กจ็ะสามารถ
ช่วยใหรั้ฐสร้างความสมดุล (Balance) ระหวา่งความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนของราคาปิโตรเลียมและ
กาํไรโดยอาศยัการจดัเกบ็รายไดจ้ากฐานรายได ้และรายไดท่ี้อาจจะสูญเสียไปหากโครงการนั้น ๆ เป็น
โครงการท่ีมีศกัยภาพในการผลิตและมีกาํไรสูงโดยรัฐควรจดัเกบ็รายไดจ้ากฐานกาํไร 

ประเทศไทยควรจะพิจารณาเพิ่มเคร่ืองมือทางการคลงัหรือปรับเปล่ียนกลไกการจดัเกบ็เพื่อให้
ระบบการคลงัปิโตรเลียมมีความยดืหยุน่มากยิง่ข้ึน งานศึกษาน้ีไดย้กกรณีศึกษาโดยกาํหนดใหรั้ฐมีเคร่ืองมือ
ทางการคลงัโดยใชภ้าษีเงินไดเ้พิ่มเติมในการจดัเกบ็ภาษีเพิ่มเติมหากผูป้ระกอบการมีกาํไรเกินปกติและ
พบวา่หากใชภ้าษีเงินไดเ้พิ่มเติมแลว้รัฐจะไดส่้วนแบ่งรายไดม้ากยิง่ข้ึน 

อยา่งไรกต็ามการจดัเกบ็รายไดข้องรัฐบนฐานกาํไรจาํเป็นตอ้งอาศยัการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อ
หลีกเล่ียงการกาํหนดราคาโอน (Transfer pricing) ระหวา่งบริษทันํ้ามนัในเครือทั้งในและระหวา่งประเทศ
เพื่อใหก้าํไรลดลงและเสียภาษีไดน้อ้ยลง การบงัคบัใชม้าตรการป้องกนัไม่ใหผู้ป้ระกอบการโอนกาํไร
ระหวา่งโครงการในประเทศหรือระหวา่งบริษทัทั้งในและระหวา่งประเทศ (Ring fencing rules) จึงตอ้ง
เป็นไปอยา่งเขม้งวด 
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นอกจากการพจิารณาเพิ่มเคร่ืองมือทางการคลงัโดยใชภ้าษีเงินไดเ้พิ่มเติมภายใตร้ะบบสมัปทาน
ดงัเดิม รัฐควรสร้างกลไกเพือ่ปรับเปล่ียนส่วนผสมเคร่ืองมือทางการคลงัใหค้ล่องตวัยิง่ข้ึนและสามารถ
ปรับเปล่ียนไดต้ามการเปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดใ้นตลาดปิโตรเลียม การลงทุน และการ
ดาํเนินงานซ่ึงจะสร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการจดัเกบ็รายได ้และลดตน้ทุนในการ
เจรจาต่อรองหรือการเจรจาต่อรองใหม่ (renegotiation) ในอนาคต ตวัอยา่งเช่นส่วนผสมเคร่ืองมือทางการ
คลงัควรจะยดืหยุน่ตามการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัในตลาดโลก 

รัฐควรจะประเมินผลการดาํเนินงานและปรับตวัแปรทางการคลงัเป็นคร้ังคราวเพื่อใหร้ะบบการคลงั
ปิโตรเลียมสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัโครงการในอนาคตซ่ึงอาจมีลกัษณะท่ีไม่สามารถคาดเดาได้
ล่วงหนา้ โดยพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในสภาพตลาด นโยบายของรัฐ ธรณีวิทยา และความเส่ียงใน
ประเทศ รัฐสามารถจาํแนกเคร่ืองมือทางการคลงัตามลกัษณะพ้ืนท่ีเช่นบนบก ในทะเล หรือนํ้าลึก เพื่อให้
เหมาะสมแก่ลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีมีตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั 

รัฐบาลในประเทศเจา้ของทรัพยากรควรจะประเมินผลกระทบของระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจมหภาคโดยรวมอยา่งสมํ่าเสมออีกดว้ย อยา่งไรกต็ามการกาํหนดส่วนแบ่งรายไดข้องรัฐจะตอ้ง
พิจารณาถึงสภาพการแข่งขนัในตลาดพ้ืนท่ีสาํรวจปิโตรเลียมระหวา่งประเทศ (International market for 
exploration acreage) โดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลก้นั เพื่อส่งเสริมการลงทุนดว้ย 

3 ข้อจํากดัในการศึกษาและการศึกษาในอนาคต 

งานศึกษาน้ีไดก้าํหนดขอบเขตในการศึกษาและวเิคราะห์ไวแ้ต่เพียงการวิเคราะห์และประเมินระบบ
การคลงัปิโตรเลียมของไทยเท่านั้น อยา่งไรกต็ามคงปฏิเสธไม่ไดว้า่ระบบการจดัสรรสิทธิในการสาํรวจ 
พฒันาและผลิตปิโตรเลียม (Allocation of Petroleum Exploration and Production Rights) มีความสาํคญั
เช่นกนัในการเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหแ้ก่ระบบการคลงัปิโตรเลียม โดยระบบการจดัสรรสิทธิฯ ท่ีมี
ประสิทธิผล โปร่งใส และยดึหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี จะทาํใหรั้ฐฯ สามารถคดัเลือกผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและทนัสมยั มีฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง และมีความสามารถในการ
ดาํเนินกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ระบบการจดัสรรสิทธิฯ ท่ีมีประสิทธิภาพยงัสามารถลดตน้ทุน
ในการบริหารจดัการ ติดตาม ตรวจสอบ จดัเกบ็รายได ้และกาํกบัดูแลกิจการปิโตรเลียมใหแ้ก่รัฐอีกดว้ย  

ในการใหสิ้ทธิในการสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมแก่ผูป้ระกอบการไม่วา่จะใชว้ธีิการคดัเลือก
แบบใดกจ็ะนาํมาซ่ึงการใหสิ้ทธิฯ ดว้ยระบบสมัปทานหรือระบบแบ่งปันผลผลิต ซ่ึงในแต่ละระบบมกัจะใช้
เคร่ืองมือทางการคลงัท่ีคลา้ยคลึงกนัดงัท่ีไดว้ิเคราะห์ไวใ้นงานศึกษาน้ี ผูว้ิจยัเห็นวา่งานศึกษาในอนาคตนั้น
ควรท่ีจะศึกษาและวเิคราะห์ถึงประสิทธิผลของระบบการจดัสรรสิทธิฯ ในการบรรลุเป้าหมายของรัฐ และ
เพื่อแสวงหาขอ้เสนอแนะและแนวทางในการจดัสรรสิทธิฯ ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

นอกจากน้ี Tordo (2007) ไดก้ล่าวไวว้า่การออกแบบระบบการคลงัปิโตรเลียมท่ีดี นอกจากจะตอ้ง
คาํนึงถึงการใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัแลว้ยงัจะตอ้งประกอบดว้ยโครงสร้างทางสถาบนัในการจดัสรรสิทธิใน
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การสาํรวจ พฒันาและผลิตปิโตรเลียมท่ีดีดว้ย โดยหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดัสรรควรจะตอ้งมีขีด
ความสามารถในการตรวจสอบและบริหารจดัการการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ นอกจากน้ีระบบการ
จดัสรรสิทธิฯ กค็วรมีกลไกตามหลกัธรรมาภิบาลโดยมีลกัษณะท่ีเปิดเผยขอ้มูล โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได ้และมีการรับผดิท่ีชดัเจน งานศึกษาในอนาคตจึงควรวางกรอบการประเมินระบบการจดัสรรฯ ใน
ประเทศไทย และวิเคราะห์เร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของสถาบนั กลไก และธรรมาภิบาลในการใหจ้ดัสรรสิทธิ
และการใหส้มัปทานในประเทศไทยและของต่างประเทศเพื่อนาํมาเปรียบเทียบกบักรณีของประเทศไทย 
 เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นขอ้มูล งานศึกษาน้ีจึงใช ้Quick look approach สาํหรับการศึกษาใน
อนาคตหากสามารถหาขอ้มูลรายโครงการไดก้จ็ะสามารถใชว้ิธีการประเมินแบบ discounted cash flow 
analysis ในการประเมินระบบการคลงัปิโตรเลียมเพื่อเปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจ้าก Quick look approach  
 นอกจากน้ีแลว้ งานวิจยัในอนาคตควรจะพิจารณาประเมินผลได/้ผลเสียทางเศรษฐกิจ ทั้งในพ้ืนท่ีท่ี
มีการสาํรวจ และขดุเจาะปิโตรเลียม และผลไดใ้นภาพรวมของประเทศ เพื่อประเมินความคุม้ค่าจากการนาํ
ทรัพยากรปิโตรเลียม 
 ในทา้ยท่ีสุด  งานวิจยัในอนาคตควรจะครอบคลุมการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
และผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งผูท่ี้สมควรจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบในเร่ืองดงักล่าว เพื่อ
นาํไปสู่การกาํหนดแนวทาง กลไก วิธีการ และมูลค่าของการประกนั รวมทั้งรูปแบบของการวางระบบการ
ประกนัความเส่ียงหรือความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการพิจารณากฎหมาย
ท่ีจะใชร้องรับเพื่อบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบการอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรมต่อไป 
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