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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซยี 
พ.ศ. ๒๕๓๓๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕ และมาตรา ๑๘ (๙ ) และ (๑๐ ) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
ข้อความเบื้องต้น 
   

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเปน็อย่างอื่น 
“ผู้ได้รับสัญญา” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่งทําสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับองค์กร

ร่วมตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสํารวจและแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม และให้หมายความ
รวมถึงผู้ดําเนินงานซึ่งแต่งต้ังโดยผู้ได้รับสัญญา ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับโอนซึ่งได้รับอนุญาตและตัวแทนด้วย 

“กิจการปิโตรเลียม” หมายความว่า การดําเนินการใด ๆ ภายใต้สัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต เพื่อการสํารวจและ/หรือแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตามสัญญา รวมทั้งการพัฒนา
แหล่งปิโตรเลียมและการผลิตปิโตรเลียม 

“พ้ืนที่ตามสัญญา” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ระบุไว้ในสัญญาใด ๆ ที่ได้ทําขึ้นตาม
มาตรา ๑๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 

หมวด ๒ 
การสํารวจและการเจาะ 

   
 

ข้อ ๒  ก่อนดําเนินการสํารวจใด ๆ ในพื้นที่ตามสัญญา ตามแผนงานและ
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรร่วมตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต ผู้ได้รับสัญญาจะต้อง
เสนอข้อสนเทศเกี่ยวกับการสํารวจดังกล่าวอย่างเพียงพอเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็บสิบสอง
ช่ัวโมงต่อองค์กรร่วมเพื่อให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ข้อสนเทศที่เสนออย่างน้อยประกอบด้วย 

(๑) วิธีการสํารวจ 
(๒) กําหนดเวลาและระยะเวลาของการทํางาน 
(๓) ช่ือและสถานที่ติดต่อของตัวแทนของผู้ได้รับสัญญา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๓๗ ก/หน้า ๓๓/๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) รายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับกิจกรรมในการสํารวจ 
ในกรณีที่เห็นว่าจําเป็น องค์กรร่วมอาจสั่งให้ผู้ได้รับสัญญาส่งข้อสนเทศเพิ่มเติม

เกี่ยวกับกิจกรรมในการสํารวจนั้นได้ และผู้ได้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งนั้น 
 
ข้อ ๓  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องไม่ประกอบกิจการปิโตรเลียมใด ๆ ในพื้นที่ตามสัญญา 

ในลักษณะที่อาจจะกระทบกระเทือนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต่อการเดินเรือ หรือการประมงในห้วง
น้ําของพื้นที่ตามสัญญาหรือต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเล 

 
ข้อ ๔  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องใช้ความระมัดระวังทุกประการอันจําเป็นตามทางปฏิบัติ

ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ดี ที่จะ 
(๑) ป้องกันไม่ให้ปิโตรเลียมรั่วหรือไหลซึมไปสู่ทะเลหรือพื้นดินใต้ทะเล 
(๒) ป้องกันไม่ให้ของไหลที่มีพิษหรือสารเคมีที่มีพิษลงสู่ทะเล 
(๓) ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ช้ันกักเก็บน้ําจืดระดับต้ืนหรือแหล่งน้ําใต้ดิน 
(๔) ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ช้ันหรือโครงสร้างกักเก็บปิโตรเลียม และ 
(๕) ป้องกันไม่ให้น้ําจากภายนอกไหลผ่านหลุมเจาะไปสู่ช้ันหรือโครงสร้างกักเก็บ

ปิโตรเลียม เว้นแต่เป็นน้ําที่ใช้เพื่อกระบวนการผลิตช้ันที่สองหรือใช้เพื่อรักษาระดับความดันของแหล่ง
สะสมปิโตรเลียม 

 
ข้อ ๕  การเจาะหลุมใด ๆ ที่ใช้วิธีการเจาะแบบหมุน ผู้ได้รับสัญญาจะต้อง 
(๑) ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งของปิโตรเลียม และแผงควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าว

ให้อยู่ในที่ที่พร้อมที่จะเข้าไปปฏิบัติการได้ทันที ในกรณีที่จําเป็นตามทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมที่ดี 

(๒) ทดสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งของปิโตรเลียมนั้นอย่างถูกต้อง
และตามกําหนดเวลาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีตลอดเวลาในระหว่างทําการเจาะ และ 

(๓) ทําให้มั่นใจว่าตลอดเวลาที่ทําการเจาะนั้น น้ําโคลนที่ใช้ในการเจาะทั้งในหลุม
หรือที่อยู่บนแท่นเจาะมีปริมาณและน้ําหนักเพียงพอ รวมทั้งคุณภาพดีเพียงพอต่อการใช้เพื่อรักษาดุล
ของความดันของของไหลในโครงสร้างใต้ดิน และป้องกันการพลุ่งของของไหลในโครงสร้างจากใต้ดิน 

 
ข้อ ๖  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องไม่เจาะหลุมใด ๆ ให้มีแนวของหลุมล้ําหรืออยู่นอกเขต

ตามแนวด่ิงของพื้นที่ตามสัญญา 
ห้ามมิให้เจาะหลุมใด ๆ ภายในพื้นที่ตามสัญญาที่จะทําให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของหลุม

อยู่ห่างจากเขตตามแนวดิ่งของพื้นที่ตามสัญญาน้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเมตร เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากองค์กรร่วมก่อน 

 
ข้อ ๗  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องยื่นข้อเสนอและแผนการเจาะของแต่ละหลุมเป็นหนังสือ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง เพื่อให้องค์กรร่วมตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
ผู้ได้รับสัญญาจะต้องไม่กระทําการดังต่อไปนี้ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ

จากองค์กรร่วมก่อน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) เริ่มเจาะหลุมใด ๆ ในพื้นที่ตามสัญญา หรือ 
(๒) กลับเข้าไปเจาะหลุมใด ๆ ที่ได้มีการระงับการเจาะไว้ 
 

หมวด ๓ 
การสละหลุม 

   
 

ข้อ ๘  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องไม่สละหลุมใด ๆ โดย 
(๑) มิได้ปิดหลุมนั้นตามกฎกระทรวงนี้ และ 
(๒) มิได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากองค์กรร่วมก่อน 
การปิดหลุมใด ๆ ต้องดําเนินการตาม 
(๑) รายการจําเพาะที่ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรร่วมสําหรับหลุมนั้นหรือสําหรับ

หลุมทั่ว ๆ ไป หรือสําหรับประเภทของหลุมซึ่งหลุมนั้นรวมอยู่ด้วย และ 
(๒) ทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ดี 

 
หมวด ๔ 

ความปลอดภัย 
   

 
ข้อ ๙  แท่นเจาะ แท่นผลิต หรือสิ่งติดต้ังอื่นใดในทะเลจะต้องอยู่ในระยะห่างที่

ปลอดภัยตามทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ดี จากแท่นเจาะแท่นผลิต สิ่งติดต้ังอื่นในทะเล 
ประภาคาร เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ สายเคเบิลและท่อใต้ทะเลอื่น แล้วแต่กรณี 

ผู้ได้รับสัญญาจะต้อง 
(๑) จัดให้มีเขตปลอดภัยที่เหมาะสมรอบแท่นเจาะ แท่นผลิต หรือสิ่งติดต้ังอื่นใน

ทะเล โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากองค์กรร่วมก่อน 
(๒) ทําให้มั่นใจว่ารัศมีของเขตปลอดภัยดังกล่าวจะต้องมีระยะห่างไม่เกินห้าร้อย

เมตรรอบแท่นเจาะ แท่นผลิต หรือสิ่งติดต้ังอื่นในทะเล 
(๓) ดําเนินมาตรการที่จําเป็นทั้งปวงเพื่อให้มั่นใจว่าภายในเขตปลอดภัยดังกล่าวมี

ความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินเรือ และเกี่ยวกับแท่นเจาะ แท่นผลิต หรือสิ่งติดต้ังอื่นในทะเล และ 
(๔) ประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วไปตามความเหมาะสมเกี่ยวกับขอบเขตของ

เขตปลอดภัยดังกล่าว 
 
ข้อ ๑๐  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องทําให้มั่นใจว่าเรือ อากาศยาน แท่นเจาะ แท่นผลิต 

หรือสิ่งติดต้ังอื่นในทะเล ซึ่งใช้หรือเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมมีการ
ติดต้ังระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่เชื่อถือได้ตามทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ดี ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดข้อสนเทศหรือข้อความสื่อสารกับสํานักงานบนชายฝั่งของผู้ได้รับสัญญาได้ และผู้ได้รับ
สัญญาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสามารถใช้ทําการสื่อสารได้ในกรณีฉุกเฉิน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๑  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่จําเป็นทั้งปวงเพื่อทําให้มีความ
ปลอดภัยที่ทุกแท่นเจาะ แท่นผลิตและสิ่งที่ติดต้ังอื่นในทะเล และต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมและชี้แจง
สรุปด้านความปลอดภัยให้แก่คนงานอย่างสม่ําเสมอ 

 
ข้อ ๑๒  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องทําให้มั่นใจว่ามีการติดต้ังระบบดังเพลิงที่เชื่อถือได้ให้

เพียงพอตามที่จําเป็น บนเรือ อากาศยาน แท่นเจาะ แท่นผลิตทั้งปวง หรือสิ่งติดต้ังอื่นในทะเลที่ใช้
หรือเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

อุปกรณ์ดับเพลิงทั้งปวงต้องได้รับการบํารุงรักษาอย่างถูกต้องและเก็บรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมจะใช้การได้ทันท่วงทีตลอดเวลา 

 
ข้อ ๑๓  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องแจ้งต่อองค์กรร่วมในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุใด ๆ 

เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งเป็นเหตุให้คนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิต หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทําโดยพลันภายในเจ็บสิบสองชั่วโมง นับต้ังแต่เกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุนั้น และการแจ้งดังกล่าวต้องรวมถึง 

(๑) รายละเอียดอย่างเพียงพอของอุบัติเหตุหรือเหตุนั้น ซึ่งรวมถึงสภาพ ความ
เสียหาย และความสูญเสียที่เกิดขึ้น และ 

(๒) มาตรการเร่งด่วนที่ผู้ได้รับสัญญาดําเนนิการต่อสถานการณ์นั้น 
 
ข้อ ๑๔  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องทําให้มั่นใจว่าคนงานทั้งปวงซึ่งทํางานอยู่บนทุกแท่น

เจาะ แท่นผลิต หรือสิ่งติดต้ังอื่นในทะเลได้รับและสวมใส่อย่างถูกต้องซึ่งเครื่องแบบป้องกันภัยในการ
ทํางานที่เหมาะสม รวมทั้งหมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มข้อ ถุงมือ แว่นตา และสิ่งป้องกันภัยอ่ืน ๆ ที่จําเป็น 

 
ข้อ ๑๕  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องทําให้มั่นใจว่าได้มีการจัดให้มีบรรดายารักษาโรค 

บริภัณฑ์ทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งผ่านการฝึกอบรมที่จําเป็นต่อการปฐมพยาบาล 
ประจําอยู่ที่ทุกแท่นเจาะ แท่นผลิต และสิ่งติดต้ังอื่นในทะเลที่มีคนประจําอยู่ เพื่อให้การปฐมพยาบาล
ได้ทันท่วงทีแก่คนงานซึ่งประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 

 
ข้อ ๑๖  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอซึ่งที่พักอาศัยที่สะอาด อาหารที่

ปลอดภัยและเป็นคุณแก่ร่างกาย น้ําด่ืมและน้ําใช้อย่างอื่น แสงสว่าง และส้วมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับ
คนงานไว้ที่ทุกแท่นเจาะ แท่นผลิต และสิ่งติดต้ังอื่นในทะเลที่มีคนประจําอยู่ 

 
ข้อ ๑๗  ผู้ได้รบัสัญญาจะต้อง 
(๑) จัดให้มีทะเบียนล่าสุดของคนงานซึ่งทํางานอยู่บนทุกแท่นเจาะ แท่นผลิต และสิ่ง

ติดต้ังอื่นในทะเล ที่มีคนประจําอยู่ และ 
(๒) มีข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ หลักฐานที่เกี่ยวกับตัวบุคคล สถานที่ติดต่อ อายุ สัญชาติ 

และญาติใกล้ชิด ของคนงานระบุไว้ในทะเบียนดังกล่าวเป็นอย่างน้อย 
ผู้ได้รับสัญญาจะต้อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ทําให้มั่นใจว่าเมื่อมีคนงานเข้ามาหรือออกไปจากแท่นเจาะ แท่นผลิต และสิ่ง
ติดต้ังอื่นในทะเลดังกล่าว จะมีการลงทะเบียนให้ทันสมัยในทะเบียนนั้นโดยไม่ชักช้า และ 

(๒) เก็บรักษาทะเบียนนั้นไว้ในที่ปลอดภัย และส่งสําเนาหนึ่งชุดไปยังสํานักงานบน
ฝั่งของผู้ได้รับสัญญาอย่างสม่ําเสมอ และทําให้มั่นใจว่าทะเบียนและสําเนาดังกล่าวพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบได้เมื่อองค์กรร่วมร้องขอ 

 
ข้อ ๑๘  ผู้ได้รับสัญญาจะต้องทําให้มั่นใจว่าบนทุกแท่นเจาะ แท่นผลิตและสิ่งติดต้ัง

อ่ืนในทะเลที่มีคนประจําอยู่ ได้จัดให้มีเรือช่วยชีวิต แพชูชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตอ่ืน ๆ ที่เพียงพอ
สําหรับทุกคนเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

เรือช่วยชีวิต แพชูชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังกล่าวต้องได้รับการบํารุงรักษาอย่าง
ถูกต้องและทดสอบอย่างสมํ่าเสมอ และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้การได้ทันท่วงที
ตลอดเวลา 
 

หมวด ๕ 
การตรวจสอบ 

   
 

ข้อ ๑๙  ให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรร่วมซึ่งได้รับแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วม
ไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ มีอํานาจเข้าไปยังแท่นเจาะ แท่นผลิต หรือสิ่งติดต้ังอื่นในทะเล และ
อุปกรณ์ที่ใช้หรือจะใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม หรือในสิ่งอํานวยความ
สะดวกบนบกของผู้ได้รับสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและเพื่อให้ทราบว่าการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
กฎกระทรวงนี้หรือไม่ 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กร  ทัพพะรังส ี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรร่วมไทย - 
มาเลเซีย ได้ทําสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับบริษัทผู้ได้รับสัญญาเพื่อทําการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
พ้ืนที่พัฒนาร่วมแล้ว จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการสํารวจและแสวงประโยชน์
จากปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมเพื่อให้ผู้ได้รับสัญญาปฏิบัติตาม และสมควรกําหนดอํานาจในการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย แต่โดยท่ีมาตรา ๑๘ (๙) และ (๑๐) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้บัญญัติให้การกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสําหรับการสํารวจและแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมและการกําหนดเรื่อง
อ่ืนใดเพื่อวัตถุประสงค์ในอันที่จะทําให้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บังเกิดผลต้องกระทําโดยการ
ออกกฎกระทรวง ด้วยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย  บัดนี้ รัฐบาลของประเทศ
ทั้งสองได้ให้ความเห็นชอบในร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการดังกล่าวแล้ว สมควรออก
กฎกระทรวงให้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นภาพร/ผู้จัดทํา 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 


