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กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
การขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

พ.ศ.  2561 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  วรรคหน่ึง  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
และมาตรา  ๕๓/๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
“ผู้ขอ”  หมายความว่า  ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
ข้อ ๒ คําขอให้เป็นไปตามแบบ  ชธ/ป๑๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ ผู้ขอต้องเป็นบริษัท  โดยมีหลักฐานประกอบคําขอ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักฐานแสดงการเป็นบริษัท  ในกรณีที่ผู้ขอเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ต้องมีหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต  สถานทูต  หรือสถานกงสุลของประเทศนั้นซึ่งตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย  หรือต้องมีหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต  สถานทูต  หรือสถานกงสุลของประเทศไทย
ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศนั้น  หรือต้องมีหนังสือรับรองของโนตารีปับลิคในประเทศนั้นหรือของบุคคล 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่อย่างเดียวกับโนตารีปับลิคในกรณีที่ประเทศที่เป็นที่ตั้งบริษัทผู้ขอไม่มีโนตารีปับลิค 

(๒) หลักฐานแสดงรายชื่อกรรมการและผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทหรือผู้มีอํานาจ 
ลงลายมือชื่อแทนบริษัทผู้ขอ  และ 

(๓) หลักฐานแสดงว่ามีทุน  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสํารวจ  
ผลิต  ขาย  และจําหน่ายปิโตรเลียม  โดยมีสถาบันที่เชื่อถือได้ออกหนังสือรับรองว่าเป็นความจริง 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ขอมีทุน  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอ 
หรือครบถ้วน  แต่มีบริษัทอื่นซึ่งรัฐบาลเชื่อถือรับรองที่จะให้ทุน  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์   
หรือผู้เชี่ยวชาญจนเพียงพอที่จะสํารวจ  ผลิต  ขาย  และจําหน่ายปิโตรเลียม  ผู้ขอต้องมีหลักฐานแสดง
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การรับรองที่จะให้ทุน  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือผู้เชี่ยวชาญ  และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ 
ในด้านทุนหรือการจัดการระหว่างบริษัทซึ่งรับรองกับผู้ขอ  รวมทั้งหลักฐานตามข้อ  ๓  (๑)  (๒)  และ  (๓)  
ของบริษัทซึ่งรับรองด้วย 

ข้อ ๕ ผู้ขอต้องย่ืนข้อเสนอประกอบคําขอซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ข้อเสนอในการประกอบกิจการปิโตรเลียมเก่ียวกับข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและ

ปริมาณงานสําหรับโครงการสํารวจหรือโครงการผลิตปิโตรเลียมเมื่อมีการพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ 
ในแปลงสํารวจแต่ละแปลง  พร้อมทั้งเหตุผลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนโดยสังเขป  โดยระบุวิธีการ   
และกําหนดเวลาที่จะดําเนินการ  ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายในการนั้น ๆ  ด้วย  โดยในช่วงสํารวจ
ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินหกปี  ให้เสนอข้อผูกพันเป็นจํานวนรวมสําหรับระยะเวลาของช่วงข้อผูกพันทั้งช่วง  
ซึ่งหากผู้ขอได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้ว  ให้แบ่งข้อผูกพันดังกล่าวเป็นรายละเอียด   
โดยให้เสนอเป็นแผนงานและงบประมาณประจําปีตามเง่ือนไขและระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแบบสัญญา
แบ่งปันผลผลิต  ทั้งนี้  ข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและปริมาณงานสําหรับการสํารวจที่เสนอดังกล่าว
จะต้องมีความชัดเจน  และปริมาณเงินที่เสนอจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับปริมาณงานด้วย 

(๒) ข้อเสนอการแบ่งปันผลผลิตตามมาตรา  ๕๓/๓  (๒)  (ค)  สําหรับการแบ่งปันผลผลิต 
ในส่วนของผู้ขอซึ่งต้องไม่สูงกว่าที่รัฐมนตรีกําหนดไว้ในประกาศตามข้อ  ๖ 

(๓) ข้อเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษ  เช่น  การให้เงินทุนการศึกษา  เงินอุดหนุน  เงินให้เปล่า 
ในการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต  หรือเงินให้เปล่าในการผลิต 

(๔) ข้อเสนออื่นใดที่รัฐมนตรีอาจกําหนดไว้ในประกาศตามข้อ  ๖ 
ข้อ ๖ ในพื้นที่ใดที่ได้ประกาศกําหนดให้ดําเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบ

สัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้ว  ถ้ารัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปิโตรเลียมเห็นควรให้มีการเปิด
ให้ย่ืนขอสิทธิสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสํารวจใด  ให้รัฐมนตรีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ  การพิจารณา  และการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
ในแปลงสํารวจนั้น 

เม่ือมีประกาศตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ผู้ขอย่ืนคําขอ  หลักฐาน  และข้อเสนอตามท่ีกําหนดต่อ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ข้อ ๗ ผู้ขอต้องชําระค่าธรรมเนียมคําขอต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเม่ือย่ืนคําขอ 
ข้อ ๘ ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาวิเคราะห์คําขอ  หลักฐาน  และข้อเสนอของผู้ขอทุกราย

แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการปิโตรเลียมเพื่อพิจารณาและให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการให้สิทธิ 
เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

เม่ือรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแก่ผู้ขอรายใดตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตและอนุมัติ
ให้รัฐมนตรีลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตต่อไป 
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ข้อ ๙ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ให้ผู้ได้รับอนุมัติตามข้อ  ๘   
มาลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต  โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับอนุมัติดังกล่าวทราบแล้ว  ถ้าผู้นั้น 
มิได้มาลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้นั้น
ไม่ประสงค์จะเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต่อไป 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ศิริ  จิระพงษ์พันธ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชธ/ป๑๑ 
 

(ครุฑ) 
 

ค ำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบง่ปันผลผลิตปิโตรเลียม 
เขียนที่ .................................... 

วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ............. 
  ข้ำพเจ้ำ 
  (๑) บรษิัท ................................................................................................................................. 
จดทะเบียนหรือจัดตั้งตำมกฎหมำยของประเทศ .................................................................................................. 
ส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่ .............................................................................................................................................. 
ส ำนักงำนในประเทศไทยอยู่ที่ .............................................................................................................................. 
โดยมีสัดส่วนของสิทธิในค ำขอ ร้อยละ ............... โดย ......................................................................................... 
เป็นผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท และ 
  (๒) บรษิัท ................................................................................................................................. 
จดทะเบียนหรือจัดตั้งตำมกฎหมำยของประเทศ .................................................................................................. 
ส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่ .............................................................................................................................................. 
ส ำนักงำนในประเทศไทยอยู่ที่ .............................................................................................................................. 
โดยมีสัดส่วนของสิทธิในค ำขอ ร้อยละ ............... โดย ......................................................................................... 
เป็นผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพันบริษัท และ 
  (๓) บรษิัท ................................................................................................................................ 
จดทะเบียนหรือจัดตั้งตำมกฎหมำยของประเทศ .................................................................................................. 
ส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่ .............................................................................................................................................. 
ส ำนักงำนในประเทศไทยอยู่ที่ .............................................................................................................................. 
โดยมีสัดส่วนของสิทธิในค ำขอ ร้อยละ ............... โดย ......................................................................................... 
เป็นผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพันบริษัท 
  โดยมีบริษัท .............................................................................................................................. 
เป็นผู้ด ำเนินงำน 
  รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยค ำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิตนี ้
  ขอยื่นค ำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิตเพื่อส ำรวจ และ/หรือ ผลิตปิโตรเลียมต่อ 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติส ำหรับพื้นที่บนบก และ/หรือ ในทะเล (อ่ำวไทย/อันดำมัน) แปลงส ำรวจหมำยเลข
...................... พื้นที่ประมำณ ...................... ตำรำงกิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

  ซึ่งมีรำยละเอียดจุดพิกัด ดังต่อไปน้ี 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ทั้งนี้ ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยค ำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิตนี้ ถ้ำรำยละเอียดของพื้นที่ที่ระบุไว้
ไม่ตรงกับแนวเขตในแผนที่ ขอให้ถือแนวเขตตำมรำยละเอียดนั้น 
 
 
   ลงลำยมือช่ือ ......................................... ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิต 
 
   ลงลำยมือช่ือ ......................................... ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิต 
 
   ลงลำยมือช่ือ ......................................... ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิต 

 
 
 
หมำยเหตุ  ๑. ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก 

๒. กรณีที่ผู้ยื่นค ำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิตประกอบด้วยบริษัทมำกกว่ำสำมรำย 
ให้ระบุชื่อบริษัท รำยละเอียดกำรจดทะเบียน ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ ที่ตั้งส ำนักงำน 
ในประเทศไทย สัดส่วนของสิทธิในค ำขอ และผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท 
ของแต่ละบริษัทไว้ในค ำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิตให้ครบถ้วน 

๓. บริษัทผู้ด ำเนินงำนต้องเป็นบริษัทผู้ยื่นค ำขอสิทธิด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ 
 

 ไดร้ับค ำขอและจดทะเบียนไว้เป็นค ำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมเมื่อวันที่ ........... 
เดือน ......................... พ.ศ. ............... เวลำ .......................... น. 
 
 

ลงลำยมือช่ือ ......................................... 
ต ำแหน่ง ......................................... 

 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปิโตรเลียมมีอํานาจพิจารณากําหนดให้แปลงสํารวจใด
สมควรที่จะดําเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัญญาแบ่งปันผลผลิตได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศตามมาตรา  ๒๓  วรรคสี่  และการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


