
หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  วรรคหน่ึง  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
และมาตรา  ๕๓/๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ สัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เป็นไปตามแบบ  ชธ/ป๑๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๒ สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติมที่ทําขึ้นภายหลัง  ให้เป็นไปตามแบบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกําหนดให้รัฐมนตรีทําโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

และโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  ให้เป็นไปตามแบบ  ชธ/ป๑๒/๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) กรณีที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกําหนดให้รัฐมนตรีทําโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  

ให้เป็นไปตามแบบ  ชธ/ป๑๒/๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๓) กรณีที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกําหนดให้อธิบดีทําโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

ให้เป็นไปตามแบบ  ชธ/ป๑๒/๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ศิริ  จิระพงษ์พันธ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 
 
 
 
 



 

ชธ/ป๑๒ 
 

(ครุฑ) 
 

กระทรวงพลังงาน 
 

สัญญาแบ่งปันผลผลิต 
 

เลขที่ .............../............... 
 

ระหว่าง 
 

กระทรวงพลังงาน 
 

กับ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

ลงวันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ............ 



 

สารบัญ 
 

ข้อ           หน้า 
 
 คู่สัญญาและวตัถุประสงค ์
๑ บททั่วไป 
๒ ก าหนดระยะเวลาและการคนืพื้นที ่
๓ แผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียม 
๔ การบริหารจัดการการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
๕ การก าหนดค่าภาคหลวง การหักค่าใช้จ่าย และส่วนแบ่งก าไร 
๖ การจัดการผลผลิตน้ ามันดิบ 
๗ การจัดการผลผลิตก๊าซธรรมชาติ 
๘ การช าระเงิน และสกลุเงินตรา 
๙ การจัดท าบญัชีและการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
๑๐ การจัดหาสินค้าและบริการ 
๑๑ ผลประโยชน์พิเศษ 
๑๒ การเคารพต่อข้อก าหนดขั้นมูลฐาน 
๑๓ การระงับข้อพิพาท 
๑๔ ข้อผูกพันในการจดัส่งปิโตรเลียมในยามฉุกเฉิน 
๑๕ การก าหนดค่าปรับ 
๑๖ การบอกเลิกสัญญา 
๑๗ ผลของการบอกเลิกสัญญาและการเพิกถอนสิทธิเป็นผู้รับสัญญา 
๑๘ การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับสัญญา 
๑๙ การสิ้นสุดของสัญญา 
๒๐ สัญญาร่วมประกอบกิจการ 
๒๑ การโอนสิทธ ิ
๒๒ การผลิตปิโตรเลียมจากพื้นทีผ่ลิตคาบเก่ียวกันในแหล่งสะสมปิโตรเลียมแหล่งเดียวกัน 
๒๓ การประกันภัย 
๒๔ เหตุที่มิใช่ความผิดของคู่สัญญา 
๒๕ ความคุ้มครองจากการเรียกร้องโดยบุคคลอื่น 
๒๖ การปฏิบัติตามกฎหมายและค าสั่ง 
๒๗ แถลงการณ์ต่อสาธารณะ 
๒๘ การแจ้งให้ทราบ 



 

สัญญาแบ่งปันผลผลิตน้ี ท าขึ้นเมื่อวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ........... 
ณ ........................................................................................ ................... ระหว่าง กระทรวงพลังงาน 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยค าแนะน าของคณะกรรมการปิโตรเลียมและโดยได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รัฐมนตรี” ฝ่ายหนึ่ง  กับ บริษัท .......................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ................................................................................... 
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่  ........................................... .................................................................... 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ ................................................ .......................................................... 
โดย ........................................................................................ เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
................................................................................................................................................................ 
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที ่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้ 
และบริษัท (ถ้ามี) ............................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ................................................................................... 
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่  .............................. ................................................................................. 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .................................................................................................. ........ 
โดย ........................................................................................ เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
................................................................................................................................................................ 
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที ่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้ 
และบริษัท (ถ้ามี) ............................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ................................................................................... 
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่  ............................................................................................................... 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .................................................................................................. ........ 
โดย ........................................................................................ เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
................................................................................................................................................................   
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที ่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้ 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา”* อีกฝา่ยหนึ่ง 

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะเข้าท าสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ของการส ารวจ
และแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ตามสัญญา ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอม 
ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ก าหนดตามสัญญา ดังต่อไปนี ้

 
*หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้รับสัญญาประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ให้ระบุชื่อบริษัท 

การจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายของประเทศใด ที่ตั้งส านักงานใหญ่ ที่ตั้งส านักงานในประเทศไทย  
ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
(พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)) ของแต่ละบริษัททุกรายไว้ในสัญญานี้ให้ครบถ้วน รวมทั้งให้แนบ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วนของสิทธิตามสัญญาด้วย 



 ๑ 

ข้อ ๑ 
บททั่วไป 

 
(๑) สัญญานี้มีผลใชบ้ังคับ ตั้งแตว่ันที ่......../......../........ เป็นต้นไป  
(๒) สัญญานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียมภายในพื้นที่ตามสัญญา 

ตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี 
(๓) ผู้รับสัญญามีสิทธิในการประกอบกิจการปิโตรเลียมและมีสิทธิในการรับปิโตรเลียม 

ส่วนที่เป็นของผู้รับสัญญาในรูปแบบและภายใต้วิธีการที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ 
(๔) ให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม เว้นแต่จะระบุไว้

เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ 
ผู้รับสัญญาจะได้รับคืนค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตามรายการและจ านวน ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับสัญญาไม่สามารถค้นพบแหล่งปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะ
เชิงพาณิชย์ในพื้นที่ตามสัญญา หรือในกรณีที่ค้นพบแหล่งปิโตรเลียมแต่แหล่งดังกล่าวมีระดับการผลิต 
ที่ไม่เพียงพอส าหรับการรับคืนค่าใช้จ่าย ผู้รับสัญญายินยอมที่จะไม่ได้รับคืนค่าใช้จ่ายหรือได้รับคืนไม่ครบจ านวน 

(๕) ให้ถ้อยค าต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
ในสัญญานี้ 

“พระราชบัญญัติปิโตรเลียม” หมายความว่า พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ว่าแก้ไขเพิ่มเติมก่อนหรือหลังวันที่ท าสัญญานี้ 

“กิจการปิโตรเลียม” หมายความว่า การส ารวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การขาย 
หรือการจ าหน่ายปิโตรเลียม 

“พื้นที่ตามสัญญา” หมายความว่า แปลงส ารวจและพื้นที่ผลิต ซึ่งผู้รับสัญญามีสิทธิ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒ 

“แปลงส ารวจ” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่ก าหนดขึ้นส าหรับการส ารวจปิโตรเลียม 
“พื้นที่ผลิต” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่ก าหนดขึ้นส าหรับการผลิตปิโตรเลียม 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
“คณะกรรมการปิโตรเลียม” หมายความว่า คณะกรรมการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม 
“อธิบด”ี หมายความว่า อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาต ิ
“กรม” หมายความว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตาม

มาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร และให้หมายความรวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับผู้รับสัญญาในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งมีอ านาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการหรือหุ้นส่วน 
ซึ่งมีอ านาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ในอีกฝ่ายหนึ่ง 

“แผนงาน” หมายความว่า แผนส าหรับการด าเนินกิจการปิโตรเลียมที่เกี่ยวกับพื้นที่ตาม
สัญญา ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ 

“งบประมาณ” หมายความว่า ประมาณการของรายได้และรายจ่าย หรือรายการอื่น  
ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการปิโตรเลียม ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ 



 ๒ 

“ผลผลิตรวมของปิโตรเลียม” หมายความว่า 
(ก) เมื่อเกี่ยวกับน้ ามันดิบ ให้หมายถึง น้ ามันดิบทั้งหมดที่ผู้รับสัญญาน าขึ้นมากักเก็บและ

ได้ขายหรือจ าหน่ายเป็นครั้งคราว ซึ่งวัดค่าที่คลังเก็บนั้น ๆ โดยหักเอาตะกอนและน้ าออก และให้รวมถึงปริมาณ
น้ ามันดิบที่น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมด้วย 

(ข) เมื่อเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ให้หมายถึง ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่ผู้รับสัญญาผลิตขึ้นมา
และได้ขาย 

“ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ปิโตรเลียม ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ 

“การผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก” หมายความว่า การผลิตและขายปิโตรเลียม
เป็นครั้งแรกจากพื้นที่ตามสัญญา เมื่อผู้รับสัญญาแสดงว่าได้พบหลุมปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ 
และได้ก าหนดพื้นที่ผลิตถูกต้องแล้ว โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ผลิตได ้

(๖) ในกรณีที่สัญญานี้ก าหนดให้ผู้รับสัญญาต้องได้รับความยินยอม การอนุมัต ิหรือการอนุญาต
จากรัฐมนตรี อธิบดี หรือกรม ความยินยอม การอนุมัติ หรือการอนุญาตนั้นจะต้องไม่ล่าช้าหรือถูกยับยั้ง 
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

(๗) เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี ้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
ภาคผนวก ก รายละเอียดพิกัดภูมิศาสตรข์องพ้ืนที่ตามสัญญา 
ภาคผนวก ข แผนที่แสดงพื้นที่ตามสัญญา 
ภาคผนวก ค การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
ภาคผนวก ....................................ฯลฯ...................................... 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของอธิบด ี

 
ข้อ ๒ 

ก าหนดระยะเวลาและการคืนพืน้ที ่
 

(๑) ระยะเวลาส ารวจมีก าหนด ...... ปี นับแต่วันที่ .................................... และสิ้นสุดวันที่ 
....................................  และให้ถือว่าวันเริ่มระยะเวลาส ารวจเป็นวันให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญา 

ถ้าผู้รับสัญญาประสงค์จะขอต่อระยะเวลาส ารวจ ให้ยื่นค าขอต่อรัฐมนตรีก่อนสิ้นระยะเวลา
ส ารวจไม่น้อยกว่าหกเดือน พร้อมข้อผูกพันทั้งด้านปริมาณงานและปริมาณเงินส าหรับระยะเวลาส ารวจที่ขอต่อ 
และขอต่อไดเ้พียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสามป ี

(๒) ในวันเริ่มระยะเวลาส ารวจ พื้นที่ตามสัญญาประกอบด้วยแปลงส ารวจหมายเลข ……… 
ซึ่งมีรายละเอียดพิกัดภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามสัญญา และแผนที่แสดงพื้นที่ตามสัญญา ดังปรากฏในภาคผนวก ก 
และภาคผนวก ข ตามล าดับ 

(๓) ผู้รับสัญญาต้องเริ่มกิจการปิโตรเลียมเกี่ยวกับการส ารวจภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ไดร้ับอนุมัติแผนงานและงบประมาณครั้งแรกตามข้อ ๓ (๑) 



 ๓ 

(๔) ผู้รับสัญญาต้องด าเนินการคืนพื้นที่แปลงส ารวจตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมหรือตามที่ระบุ
ในสัญญานี้ 

(๕) การก าหนดพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมหรือตามที่ระบุ
ในสัญญานี้ 

(๖) ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาให้มีก าหนด ...... ปี นับแต่วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลา
ส ารวจปิโตรเลียม  ในระหว่างระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม ผู้รับสัญญาจะผลิตปิโตรเลียมก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้รับสัญญาประสงค์จะขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัญญายื่นค าขอ
ต่อรัฐมนตรี ก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน 

ถ้าผู้รับสัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ และขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมก่อน
สิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน ผู้รับสัญญามีสิทธิได้รับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมได้
เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสิบป ี ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก าหนด ข้อผูกพัน และเง่ือนไขที่ใช้อยู่ทั่วไปในขณะนั้น 

 
ข้อ ๓ 

แผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียม 
 

(๑) ภายในหกสิบวัน นับจากวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ หรือตามที่รัฐมนตรีก าหนด ให้ผู้รับสัญญา
เสนอแผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียมในปีที่หนึ่ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ .................................... 
ถึงวันที่ ..๓๑../..ธ.ค../.......... โดยแสดงรายการซึ่งจะด าเนินการในปีที่หนึ่ง เพื่อให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณาอนุมัตกิ่อนเริ่มกิจการปิโตรเลียม 

ในกรณีที่ผู้รับสัญญามีรายการค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อนผู้รับสัญญาจะเริ่มกิจการ
ปิโตรเลียม ให้น ารายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาแสดงในแผนงานและงบประมาณตามวรรคหนึ่งได้ 

(๒) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ผู้รับสัญญาต้องเสนอแผนงานและงบประมาณส าหรับ
กิจการปิโตรเลียมในปีปฏิทินถัดไป เพื่อให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณาอนุมัติ
ก่อนเริ่มกิจการปิโตรเลียมของปีนั้น ๆ 

(๓) แผนงานและงบประมาณตาม (๑) และ (๒) ต้องจัดท าตามแบบที่อธิบดีก าหนดและต้องแสดง
เป็นรายกิจกรรม เช่น การส ารวจ การพัฒนา และการผลิต โดยต้องระบ ุ

(ก) รายละเอียดทุกด้านของกิจกรรมปิโตรเลียมที่เสนอจะด าเนินการในแต่ละไตรมาส 
(ข) ข้อมูลและข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
(ค) ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(ง) ช่วงเวลาการด าเนินงานของแต่ละงานส าหรับแต่ละโครงการ 
(จ) ประมาณการอัตราการผลิตรายเดือนส าหรับแหล่งปิโตรเลียมแต่ละแหล่งในกรณีที่

เป็นแผนงานส าหรับพ้ืนที่ผลิต 
(ฉ) มาตรการที่ผู้รับสัญญาจะน าไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน (๑๐) 
(ช) กิจกรรมรายปีและประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับระยะเวลาสี่ปีปฏิทินถัดไป หรือจนกระทั่ง

สัญญานี้สิ้นสุดลง แล้วแต่อันใดจะถึงก่อน 
ในการยื่นเสนอแผนงานและงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ผู้รับสัญญาต้องเสนอแผนแม่บท

ส าหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจ าปี (annual master procurement plan) ให้แก่อธิบดีเพื่อประกอบ 
การพิจารณาด้วย 



 ๔ 

(๔) ผู้รับสัญญาจะประกอบกิจการปิโตรเลียมได้ต่อเมื่ออธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปิโตรเลียมได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องเป็นหนังสือ และได้แจ้งให้ผู้รับสัญญา
ทราบพร้อมเง่ือนไข (ถ้ามี) โดยการแจ้งดังกล่าวของอธิบดีนั้น จะแจ้ง 

(ก) ภายในสี่สิบห้าวันจากวันที่ได้รับแผนงานและงบประมาณปีที่หนึ่ง และ 
(ข) ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคมของทุกปี ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของปีปฏิทิน

ถัดไป 
อธิบดีอาจแจ้งให้ผู้รับสัญญาทราบว่าข้อเสนอแผนงานและงบประมาณที่ผู้รับสัญญา 

ยื่นให้พิจารณา ได้รับอนุมัติโดยมีเงื่อนไขตามที่อธิบดีอาจจะระบุไว้ในหนังสือที่แจ้งนั้น และ/หรืออาจแจ้งให้
ผู้รับสัญญาทราบว่าข้อเสนอแผนงานจะต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ถ้าผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่าเงื่อนไขหรือข้อแก้ไขใด ๆ ตามที่อธิบดีแจ้งจะท าให้แผนงานและงบประมาณไม่ประสบผล  
เชิงพาณิชย์ หรือจะมีผลให้การใช้จ่ายเกินไปจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานขั้นต่ าตามที่ระบุไว้ใน (๗) ของช่วง
ระยะเวลาการส ารวจ ผู้รับสัญญาจะต้องแจ้งและแสดงหลักฐานต่ออธิบดีถึงเหตุผลที่ได้มีความเห็นเช่นนั้น  
จากนั้น อธิบดีและผู้รับสัญญาจะประชุมพิจารณาหารือถึงการแก้ไขเพื่อหาข้อยุติภายในสามสิบวัน  ทั้งนี้  
หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในหกสิบวันนับจากวันที่มีการประชุมกันเป็นครั้งแรก ให้ผู้รับสัญญารวม 
ข้อแก้ไขที่อธิบดีเสนอเข้าไว้ในข้อเสนอแผนงานและงบประมาณซึ่งผู้รับสัญญาได้ยื่นให้พิจารณาภายใต้ (๔) น้ี 
โดยมีเงื่อนไขว่าการแก้ไขนั้นจะต้องไม่ท าให้งบประมาณตามที่ผู้รับสัญญาเสนอของรายการค่าใช้ จ่ายใด ๆ 
ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าร้อยละสิบ และจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ทั่วไปของแผนงาน
ที่ผู้รับสัญญายื่นให้พิจารณาอย่างมีนัยส าคัญ 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการปิโตรเลียม ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ ๕ โดยมีเงื่อนไขว่าค่าใช้จ่ายนั้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน 
ซึ่งได้รับการอนุมัติตามวรรคหนึ่ง และไม่ใช่รายการตาม (๕) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ 

ในส่วนของการผลิตปิโตรเลียม อธิบดีสามารถจะพิจารณาทบทวนระดับการผลิตในส่วนที่
เกี่ยวข้องของแผนงานประจ าปีใด ๆ ที่เสนอมา หรือที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว และอาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับ
สัญญาเพิ่มหรือลดอัตราการผลิตจากแหล่งปิโตรเลียมแหล่งใดแหล่งหนึ่ง หรือหลายแหล่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ผลิต 
โดยเหตุผลใด ๆ ดังต่อไปนี ้

๑) เพื่อท าให้การน าน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติขึ้นมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
๒) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ 
๓) เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

และเมื่อได้รับการแจ้งเป็นหนังสือดังกล่าว ให้ผู้รับสัญญาปฏิบัติตามโดยทันที 
รายละเอียดของแผนงานที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว กรณีใดมีความจ าเป็นต้องแก้ไขด้วยเหตุ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์แวดล้อม ผู้รับสัญญาอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก
อธิบดีก่อน  ทั้งนี้ การแก้ไขนั้นจะต้องไม่ท าให้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปแล้วส าหรับรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ 
เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละสิบ และไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของแผนงานอย่างมีนัยส าคัญ โดยผู้รับสัญญา
ต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นต่ออธิบดีทันที 

การแก้ไขอื่น ๆ จ าเป็นต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากอธิบดีก่อน และอธิบดีจะพิจารณา
ค าขอนั้นและแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้รับสัญญาทราบภายในหกสิบวัน นับจากวันที่ได้รับค าขอนั้น 



 ๕ 

(๕) รายการที่มิให้น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมมีดังต่อไปนี้ 
(ก) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากผลของการกระท าของผู้รับสัญญา หรือผู้รับจ้าง 

เหมาช่วงใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นกระท า หรือการจงใจกระท าผิด 
รวมทั้งจ านวนเงินใด ๆ ที่จ่ายเพื่อระงับข้อเรียกร้องที่กล่าวอ้างความประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นกระท า 
หรือการจงใจกระท าผิด ไม่ว่าจะมีการยอมรับผิดในความประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นกระท า หรือการจงใจ
กระท าผิดนั้นหรือไม่ หรือไม่ว่าการจ่ายเงินจ านวนดังกล่าวจะเป็นการให้โดยไม่คิดมูลค่า หรือโดยอาศัย
หลักเกณฑ์ท านองเดียวกัน 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทน และ/หรือซ่อมแซมในส่วนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอื่นใด ซึ่งไม่ได้เอาประกันภัย หรือเอาประกันภัยไว้แต่ไม่เพียงพอ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความรับผิด
ที่มีต่อบุคคลที่สามภายใต้หลักเกณฑ์ของความรับผิดอย่างเคร่งครัด ซึ่งทั้งสองกรณีได้มีการตกลงกันระหว่าง
กรมและผู้รับสัญญาแล้วว่าจะต้องมีการเอาประกันภัย แต่ผู้รับสัญญามิได้เอาประกันภัยตามจ านวนที่ได้เสนอ
แผนงานและงบประมาณตาม (๔) 

(ค) ค่าใช้จา่ยทั้งปวงซึ่งผู้รับสัญญามีความรับผิดที่จะต้องจ่ายแทนกรมภายใต้ข้อ ๒๕ 
(ง) ค่าใช้จ่ายทั้งปวง รวมทั้งค่าวิชาชีพ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่อง

กับการเจรจา และการลงนามในสัญญานี้ 
(จ) ผลประโยชน์พิเศษที่ผู้รับสัญญามีหน้าที่ต้องช าระตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
(ฉ) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน

เพื่อเป็นทุนในการประกอบกิจการปิโตรเลียมซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย ค่าชักส่วนลด ค่าธรรมเนียม และค่านายหน้าด้วย 
(ช) ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และการด าเนินงานทางบัญชีที่ เกิดขึ้นตามข้อบังคับ 

ด้านการสอบบัญชีและการด าเนินการทางบัญชีตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
อันเกี่ยวเนื่องกับข้อก าหนดในการท ารายงานภายในกลุ่มระหว่างบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะก าหนดให้ท าไว้  
โดยกฎหมายหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมและรายจ่ายที่เกิดขึ้นส าหรับการด าเนินการสอบบัญชีและ 
การบริการทางบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้และอยู่ในแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตาม (๔) 

(ซ) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการว่าจ้างหรือการเช่าซึ่งเครื่องมือ โรงงาน เครื่องจักร 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นใด ยกเว้นในกรณีที่การว่าจ้างหรือการเช่านั้น ๆ ได้กระท าไปโดยได้รับ
อนุมัติจากอธิบด ี

(ฌ) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทในเครือ หรือการท า
ความตกลงในการเป็นหุ้นส่วนหรือในการเข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญา 

(ญ) การช าระเงินชดเชย หรือค่าเสียหายภายใต้สัญญานี้ และการช าระเงินอื่นใดที่มิได้
เกิดจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

(ฎ) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานส่วนกลางหรือ
ส านักงานใหญ่ของผู้รับสัญญาหรือของบริษัทในเครือใด ๆ ของผู้รับสัญญา ซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานว่า 
เป็นการจัดสรรโดยสมควรตามปกติธุระในการด าเนินงานและเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ภายใต้สัญญานี ้

 ค่าใช้จ่ายทั้งปวงซึ่งเกี่ยวกับส านักงานและการบริหารงานในส านักงานในประเทศไทย 
รวมทั้งผลประโยชน์ของพนักงานในส านักงาน ซึ่งมากเกินสมควรตามปกติธุระในการด าเนินงาน 

(ฏ) ภาษีทั้งปวงที่เรียกเก็บจากเงินได้ในส่วนที่เป็นก าไรของผู้รับสัญญาภายใต้กฎหมาย 
ที่ใช้บังคับใด ๆ และอากรขาออก 



 ๖ 

(ฐ) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องกับการระงับข้อพิพาทหรือการด าเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการและทางศาล ซึ่งไม่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากอธิบดี 

(ฑ) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงินบริจาค ที่เกี่ยวกับการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
ของผู้รับสัญญา เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการประกอบกิจการปิโตรเลียมซึ่งระบุอยู่ใน
แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตาม (๔) หรือได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากอธิบดใีนกรณีอื่น 

(ฒ) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ เกิดขึ้นในเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม  
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกิจกรรมที่พ้นไปจากจุดซื้อขายแล้ว 

(ณ) ค่าใช้จ่ายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับการฝึกอบรม
บุคลากรของผู้รับสัญญา  เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ระบุอยู่ในแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตาม (๔)  
หรือได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากอธิบดใีนกรณีอื่น 

(ด) ค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติงานในรายการที่มิได้รวมอยู่ในแผนงานและงบประมาณของ 
ปีที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายในรายการที่รวมอยู่ในแผนงานและงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี 
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน (๔) 

(ต) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าปรับหรือดอกเบี้ยใด ๆ 
(ถ) ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปโดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๐ 
(ท) ค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งก าหนดไว้ที่อื่นในสัญญานี้ ว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถน าไป 

หักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมได้ หรือจ านวนเงินที่จ่ายไปโดยปราศจากการอนุมัติของอธิบดี 
(ในกรณีที่ต้องได้รับการอนุมัติ) หรือจ่ายไปเนื่องมาจากผลของการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้รับ
สัญญาภายใต้สัญญานี้ รวมถงึค่าใช้จ่ายที่ไม่มีหลักฐานและเอกสารสนับสนุนเพียงพอ 

(๖) เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศ อธิบดีอาจแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้รับสัญญาพิจารณาปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ โดยอาจรวมอยู่ในแผนงานและงบประมาณหรือแยกออก
จากแผนงานและงบประมาณก็ได้ 

(ก) พัฒนาแหล่งปิโตรเลียมใด ๆ (ยกเว้นในระหว่างระยะเวลาการส ารวจ) ซึ่งผู้รับสัญญา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ ซึ่งกรมได้ตรวจสอบและเห็นพ้องด้วยแล้ว และมิได้อยู่ภายใต้
แผนการส ารวจประเมินผลซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ หรือแผนการส ารวจประเมินผลของผู้รับสัญญาซึ่งได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีแล้ว แต่ยังมิได้ด าเนินการ หรือ 

(ข) เพื่อด าเนินงานใดเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกใด 
เป็นการเฉพาะเจาะจง 

ภายในหกสิบวัน หลังจากได้รับการแจ้งข้างต้น ให้ผู้รับสัญญาแก้ไขแผนงานและ
งบประมาณให้เหมาะสม  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยผลของ (๖) นี้ ให้กรมเป็นผู้รับภาระทั้งหมด โดยให้กรม 
มีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการนั้น รวมทั้งผลประโยชน์ทั้งปวงจากผลผลิตใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ (ก) 
และถ้าผู้รับสัญญาไม่ประสงค์จะท างานที่ระบุนั้น กรมหรือบุคคลที่กรมมอบหมายมีสิทธิที่จะท างานที่ ระบุนั้น
ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ แต่มีเงื่อนไขว่า การท างานนั้นจะต้องไม่สร้างผลกระทบกระเทือนอันเกินสมควรต่อกิจการ
ปิโตรเลียมของผู้รับสัญญา 

(๗) จ านวนเงินที่ผู้รับสัญญาจะใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการส ารวจของตนในพื้นที่ตามสัญญา
ให้ส าเร็จลุล่วงไปในช่วงการส ารวจเป็นระยะเวลา ...... ปี ระหว่างวันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ 
รวมกันแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ า ........................ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (...................................)   
ทั้ งนี้  โดยมี รายละเอียดของข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินที่ จะด าเนินการ ดังต่อไป น้ี 



 ๗ 

……………....................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
(ผู้รับสัญญาเสนอข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงิน) 

ผู้รับสัญญาจะขอต่อระยะเวลาส ารวจตามวรรคหนึ่งได้อีกไม่เกินสามปี เมื่อได้ด าเนินงาน
ทั้งด้านปริมาณงานและปริมาณเงินครบถ้วนตามระยะเวลาส ารวจที่ด าเนินการไปแล้ว และได้ตกลงข้อผูกพัน  
ในการด าเนินงานส าหรับระยะเวลาส ารวจที่ได้รับการต่อกับรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มระยะเวลา
ส ารวจช่วงที่ได้รับการต่อ 

เมื่อสิ้นระยะเวลาส ารวจแต่ละระยะ หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาคืนพื้นที่ตามสัญญาทั้งหมด
โดยสมัครใจ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ถ้าจ านวนเงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายไปเพื่อการส ารวจน้อยกว่าจ านวนเงิน 
ที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ง ผู้รับสัญญาจะต้องจ่ายเงินส่วนที่ยังมิได้ใช้จ่ายไปนั้น ให้แก่กรมภายใน
สามสิบวัน นับจากวันสิ้นระยะเวลาส ารวจ หรือวันที่ผู้รับสัญญาคืนพื้นที่ทั้งหมดโดยสมัครใจ แล้วแต่กรณี 

ผู้รับสัญญาซึ่งใช้สิทธิคืนพื้นที่แปลงส ารวจทั้งแปลงหรือบางส่วนไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อน
ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงนั้น 

(๘) งานประเมินผลใด ๆ ที่ผู้รับสัญญาด าเนินการในพื้นที่ ผลิตมิให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
ข้อผูกพันการส ารวจซึ่งระบุไว้ใน (๗) เว้นแต่งานประเมินผลนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นงานที่กระท าเพื่อแสวงหา
แหล่งปิโตรเลียมใหม่ที่นอกเหนือจากแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบแล้วในพ้ืนที่ผลิตนั้น และต้องเสนออยู่ในแผนงาน
และงบประมาณตามข้อนี้ 

(๙) ผู้รับสัญญาต้องเป็นผู้รับภาระในการจัดหาเงินทุนทั้งหมดส าหรับการด าเนินงานตามแผนงาน
แต่เพยีงผู้เดียว เว้นแต่ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญานี้ 

(๑๐) ในการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติใด ๆ 
(ก) ผู้รับสัญญาต้องประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ด้วยความเข้มแข็ง และใช้

ความพยายามอย่างสุดก าลังที่จะพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบให้กว้างขวางมากที่สุดตามหลักเทคนิคและ
วิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี  ทั้งนี้ ต้องค านึงอยู่ตลอดเวลาถึงสถานการณ์ตลาดจ าหน่ายปิโตรเลียม  
โดยผู้รับสัญญาจะพยายามผลิตปิโตรเลียมที่ค้นพบด้วยวิธีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด ในอัตราที่มั่นใจได้ว่าส่วนของ
ปิโตรเลียมส ารองที่ค้นพบอันอาจผลิต ขาย หรือจ าหน่ายได้โดยมีก าไรนั้นจะได้รับการผลิตอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถของตนตลอดอายุสัญญานี้ โดยผู้รับสัญญาจะด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเทคนิคและวิศวกรรม 
ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมและในการด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตตามสัญญานี้ 

(ข) ผู้รับสัญญาต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ใช้วิธีประกอบกิจการใด ๆ  
ซึ่งขัดต่อสาธารณประโยชน์หรือกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจหรือประโยชน์สุขของประชาชน และในกรณีที่
การประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญาก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณประโยชน์หรือประชาชน 
ผู้รับสัญญามีหน้าที่บ าบัดปกป้องและแก้ไขความเสียหายนั้นโดยทันที 

(ค) ผู้รับสัญญาต้องจ้างผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพื่อประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ 
ในต าแหน่งหน้าที่ระดับต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ตามคุณสมบัติของบุคคลเหล่านั้น  อนึ่ง หากยังหา
ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยที่มีความช านาญงานเหมาะสมแก่ต าแหน่งหน้าที่บางต าแหน่งมิได้ ผู้รับสัญญาจะพยายาม
อย่างดีที่สุดที่จะฝึกฝนผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยให้มีความช านาญงานมากขึ้นจนเหมาะสมที่จะรับต าแหน่งต่าง ๆ  
ทุกระดับในกิจการปิโตรเลียมได้ภายในระยะเวลาอันสมควร และ 



 ๘ 

(ง) ผู้รับสัญญาต้องใช้วิธีป้องกันที่จ าเป็นเพื่อควบคุมการไหล และป้องกันการรั่วซึม  
หรือสูญเสียปิโตรเลียมไปสู่ชั้นบรรยากาศหรือแหล่งน้ าใด ๆ ทั้งที่อยู่บนดินและ/หรือใต้ดิน ในพื้นที่ตามสัญญา 
หรือในบริเวณใกล้เคียง โดยสอดคล้องกับหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี และโดยสอดคล้อง
กับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานตามที่กรมจะก าหนดขึ้นเป็นครั้งคราว 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง นอกจากที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้แล้ว 
ผู้รับสัญญายังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใด ๆ ที่อธิบดีประกาศก าหนดเป็นครั้งคราว ในส่วนที่
เกี่ยวกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

ผู้รับสัญญาอาจปรึกษาหารือกับกรมในส่วนที่ เกี่ยวกับมาตรการที่ผู้รับสัญญา 
จะด าเนินการเพื่อปฏิบัติตามที่ก าหนดใน (๑๐) นี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี 

(๑๑) ผู้รับสัญญาต้องประกอบกิจการปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติ  
และต้องไม่ระงับการกระท ากิจกรรมใด ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากอธิบด ี

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือผิดปกติซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการโดยด่วน ให้ผู้รับ
สัญญาใช้วิธีด าเนินการใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมหรือสมควรต่อการป้องกันชี วิต ทรัพย์สิน เครื่องมือ และ
ผลประโยชน์ของกรมและผู้รับสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้ หากผู้รับสัญญาสามารถพิสูจน์ ให้เป็นที่พอใจแก่อธิบดีว่าการด าเนินการนั้น 
มีเหตุผลที่สมควรรองรับภายใต้สถานการณ์นั้น 

 
ข้อ ๔ 

การบริหารจัดการการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
 

(๑) ในระหว่างอายุของสัญญานี้ กรมจะเป็นผู้ก ากับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียมตาม
สัญญานี้ และผู้รับสัญญาในฐานะผู้ด าเนินงานตามสัญญานี้ เป็นผู้รับผิดชอบการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
รวมทั้งมีสิทธิที่จะจา้งและใช้ผู้รับจ้างเหมาช่วง  ทั้งนี้ ภายใต้เง่ือนไขตามข้อ ๑๐ 

(๒) ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการคณะหนึ่งจ านวนไม่น้อยกว่าหกคนซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนกรมและผู้แทนผู้รับสัญญาแต่ละฝ่ายเท่า ๆ กันไม่น้อยกว่าฝ่ายละสามคนซึ่งได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
โดยกรมและผู้รับสัญญาตามล าดับ โดยหนึ่งในจ านวนผู้แทนกรมจะด ารงต าแหน่งประธาน ส าหรับผู้แทนของ
แต่ละฝ่ายสามารถแต่งตั้งผู้แทนส ารองคนที่หนึ่งและคนที่สองอย่างเป็นทางการ เพื่อท าหน้าที่แทนผู้แทนด้วยก็ได้ 

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยประธานจะแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้รับสัญญาและกรรมการผู้แทนกรมทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม เพื่อ 

(ก) พิจารณาตรวจสอบแผนงานและงบประมาณส าหรับปีถัดไปซึ่งผู้รับสัญญาจะต้องยื่น
ให้พิจารณาตามข้อ ๓ (๒)  ทั้งนี้ การประชุมนี้ต้องจัดให้มีขึ้นก่อนการยื่นแผนงานและงบประมาณตามข้อ ๓ (๒) 
ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน และ 

(ข) พิจารณา ทบทวน แก้ไขแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว หรือเพื่อ
พิจารณาติดตามความก้าวหน้าของกิจการปิโตรเลียมภายใต้แผนงานและงบประมาณนั้น หรือเพื่อประชุม
พิจารณาในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการปิโตรเลียม 

ผู้รับสัญญาสามารถร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการในเวลาใด ๆ ก็ได้ 
โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ประธานทราบ และระบุวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ครบถ้วน  ทั้งนี้ ให้ประธานจัดให้มี
การประชุมโดยไม่ชักช้า 



 ๙ 

(๓) ผู้รับสัญญาจะต้อง 
(ก) จัดให้มีการบันทึกเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านเทคนิค งานบ ารุงรักษา และการปฏิบัติงาน

ทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ โดยถูกต้องและครบถ้วน 
(ข) จัดส่งรายงานความคืบหน้าแต่ละเดือนครอบคลุมรายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการปิโตรเลียมให้แก่กรมภายในเดือนถัดไป 
(ค) ส่งมอบข้อมูลทั้งหมดตามที่ก าหนดในภาคผนวก ค การรายงานผลการประกอบ

กิจการปิโตรเลียม รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ การแปลความหมาย การศึกษาและรายงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการปิโตรเลียม ให้แก่กรมตามที่กรมแจ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้ การจัดเก็บและ 
ส่งมอบข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมก าหนด 

ผู้รับสัญญาสามารถรักษาข้อมูลต้นฉบับตามวรรคหนึ่งซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
แต่ให้กรมสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นฉบับดังกล่าวนั้นในเวลาใด ๆ ก็ได้ และผู้รับสัญญาจะต้องส่งมอบ
ข้อมูลนั้นให้แก่กรมทันทีที่กรมแจ้ง 

(๔) ให้ผู้รับสัญญาจัดให้มีและรายงานรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ 
อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียม และต้องรายงานปริมาณ
ปิโตรเลียมที่เก็บรักษาไว้  ทั้งนี ้เมื่อกรมร้องขอภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๕) กรมเป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมดที่หามาได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดิบ ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว 
หรือข้อมูลที่แปลความหมายแล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ตามสัญญา  
โดยข้อมูลดังกล่าวให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียงรายงานด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ การผลิต วิศวกรรม และ
ตัวอย่าง ที่ผู้รับสัญญาอาจเก็บหรือรวบรวมขึ้นมา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับสัญญาต้องส่งมอบส าเนาหรือคู่ฉบับของข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด 
ให้แก่กรมตามที่กรมก าหนดเป็นครั้งคราว โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เพิ่มขึ้นจากการท าส าเนาหรือคู่ฉบับ
ที่จ าเป็น ให้ถือเป็นค่าใชจ้่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการค านวณตามข้อ ๕ (๑) (ข) 

ผู้รับสัญญาจะต้องไม่ขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนข้อมูลใด ๆ ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่การเปิดเผยนั้น 
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และจ าเป็นต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ หรือ
กฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับต่อผู้รับสัญญา หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี  ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับการ
เปิดเผยดังกล่าวต้องให้ค ารับรองเป็นหนังสือแก่ผู้รับสัญญาว่าจะรักษาข้อมูลและข้อสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่อง
กับข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและให้ผู้รับสัญญาส่งส าเนาค ารับรองนั้นให้แก่กรมด้วย เว้นแต่เป็นการได้รับ
การเปิดเผยจากการปฏิบัตติามกฎ ข้อบังคับ หรือกฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับต่อผู้รับสัญญา 

ทั้งนี้ กรมตกลงที่จะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เมื่อผู้รับสัญญา
แจ้งให้กรมทราบว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความลับทางการค้าของผู้รับสัญญาหรือผู้รับสัญญาไม่ประสงค์ให้กรม
น าไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา 

(๖) ผู้รับสัญญาต้องไม่น าหรือส่งออกข้อมูลต้นฉบับใด ๆ รวมทั้งตัวอย่างแท่งหิน ตัวอย่างเศษหิน 
หรือตัวอย่างใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบด ีภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

(ก) ข้อมูลใด ๆ ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ จ าแนก แปลผล หรือแปลความหมายได้ 
ในราชอาณาจักร อาจน าออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อวิเคราะห์ จ าแนก แปลผล หรือแปลความหมายได ้ 
อย่างไรก็ตาม กรมอาจจัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลนั้นก่อนการน าข้อมูลออกนอกราชอาณาจักร และเมื่อเสร็จสิ้น
การด าเนินงานแล้ว ผู้รับสัญญาจะต้องน าข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดรวมทั้งผลมาเก็บรักษาไว้ที่ผู้รับสัญญาและแจ้ง
ให้กรมทราบโดยพลัน 



 ๑๐ 

(ข) การน าตัวอย่างแท่งหิน ตัวอย่างเศษหิน หรือตัวอย่างใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร 
จะต้องแจ้งเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการน าออกนอกราชอาณาจักร รวมทั้งเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วจะต้องจัดส่งรายงานผลการด าเนินการให้กรมทราบ และส่งคืนตัวอย่างที่เหลือให้กับ
กรมในทันทีที่สามารถกระท าได้หรือตามที่อธิบดีก าหนดเป็นอย่างอื่น 

(๗) กรมและตัวแทนของกรม หรือผู้รับจ้างเหมารายอื่นของกรมมีสิทธิในการ เข้าไป 
เพื่อด าเนินการใด ๆ รวมทั้งการวางท่อและก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ภายในบริเวณพื้นที่ตามสัญญา 
ภายหลังจากที่ได้มีการหารือกับผู้รับสัญญาแล้ว  ทั้งนี้ การด าเนินการนั้น ๆ จะต้องไม่ก่อผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญา 

(๘) ผู้รับสัญญาจะต้องยินยอมให้กรม พนักงานเจ้าหน้าที ่หรือตัวแทนของกรม 
(ก) ตรวจสอบหลุม หลุมเจาะ สถานประกอบกิจการปิโตรเลียม อุปกรณ์ อาคารและ 

สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งด าเนินการโดยผู้รับสัญญาหรือผู้ด าเนินการแทน 
(ข) ตรวจตรา ตรวจสอบและพิสูจน์ความเที่ยงตรงของระบบการวัด  อุปกรณ์หรือ

เครื่องมือ น้ าหนัก ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ และบันทึกอื่น ๆ 
(ค) เข้าไปในพื้นที่ตามสัญญาในเวลาใด ๆ ที่สมควร และสังเกตการณ์กิจการปิโตรเลียม

เพื่อตรวจตราทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาหรือควบคุมของผู้รับสัญญา 
(๙) ให้ผู้รับสัญญาแจ้งกรมทราบถึงการตรวจสอบ การแปลความหมาย การออกแบบ  

การประกอบ การก่อสร้าง การติดตั้ง การเชื่อมโยง และการใช้ การบ ารุงรักษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมดังกล่าวในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

กรมอาจส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน หรือร่วมสังเกตการณ์  
และฝึกอบรมร่วมกับผู้รับสัญญา ตามความเหมาะสม โดยให้ค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับสัญญาเพื่อกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมได ้

(๑๐) เมื่อได้รับการร้องขอจากกรม ผู้รับสัญญาต้องให้ความร่วมมือกับกรมหรือผู้ได้รับสิทธิ
รายอื่น และ/หรือบริษัทอื่น ๆ ในราชอาณาจักรในการใช้สิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก หรืองานอื่น ๆ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ปิโตรเลียม และ/หรือเพื่อประโยชน์ของ 
การประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ตามสัญญานี้ และ/หรือในพื้นที่อื่น ซึ่งก าลังด าเนินการส ารวจ พัฒนา
หรือผลิตอยู่  ทั้งนี้ กรมและผู้รับสัญญาต้องเห็นพ้องต้องกันว่าการให้ความร่วมมือดังกล่าวมีความเหมาะสม 
ในเชิงเศรษฐศาสตร์และเทคนิค  โดยให้กิจกรรมใน (๑๐) นี้  รวมเข้าไปในแผนงานและงบประมาณ 
ที่จะน าเสนอในปีถัดไป หรือให้อยู่ภายใต้บังคับของการแก้ไขที่จะตกลงกันในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานและ
งบประมาณปัจจุบัน แล้วแต่กรณี 

(๑๑) ก่อนด าเนินการสละหลุมเพื่อการส ารวจปิโตรเลียมไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ผู้รับสัญญา
ต้องแจ้งเหตุผล วิธีการ และแผนงานเป็นหนังสือต่ออธิบดีเพื่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง และถ้า
ไม่ได้รับการคัดค้านจากอธิบดีภายในก าหนดเวลาย่ีสิบสี่ชั่วโมงดังกล่าว ผู้รับสัญญาจึงจะด าเนินการได้ 

ก่อนด าเนินการสละหลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียมไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือก่อน
ด าเนินการเปลี่ยนสถานภาพของหลุม ผู้รับสัญญาต้องแจ้งเหตุผล วิธีการ และแผนงานเป็นหนังสือต่ออธิบดี
เพื่อขออนุมัติ และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด าเนินการได ้

ในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับสัญญาจะด าเนินการสละหลุมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไปก่อน
เพื่อป้องกันการสูญเสียหรือความเสียหายใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้อธิบดีทราบโดยพลันถึงวิธี การและแผนงาน
พร้อมทั้งเหตุผลที่ท าให้เป็นกรณีฉุกเฉิน และอธิบดีอาจสั่งให้ผู้รับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมได้ 



 ๑๑ 

(๑๒) ผู้รับสัญญาต้องรายงานวัสด ุอุปกรณ์ และสิ่งของอื่น ๆ ที่ได้จากการสละหลุมให้กรมทราบ 
(๑๓) ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดชอบในการรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายบรรดาสิ่งปลูกสร้าง 

วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียมใด ๆ โดยต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

ข้อ ๕ 
การก าหนดค่าภาคหลวง การหักค่าใช้จ่าย และส่วนแบง่ก าไร 

 
(๑) ผลผลิตรวมของปิโตรเลียมที่ขายและ/หรือจ าหน่ายในไตรมาสใด ให้ค านวณและแบ่ง

ตามล าดับดังต่อไปน้ี 
(ก) หักเป็นค่าภาคหลวงร้อยละสิบของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม และให้ผู้รับสัญญา

น าส่งแก่กรม 
(ข) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกจิการปิโตรเลียมเทา่ที่จ่ายจริง แตไ่ม่เกินร้อยละห้าสิบ

ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม  ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชีที่ใช้อยู่ 
เป็นปกติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๓ 

ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในไตรมาสใดเกินร้อยละห้าสิบ 
ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม ให้น าส่วนที่เกินไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายสะสมในไตรมาสถัด ๆ ไปได้  
เว้นแต่ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าใช้จ่ายสะสมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในไตรมาสใดไม่ถึงร้อยละ
ห้าสิบของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม ให้น าส่วนต่างที่ไม่ถึงร้อยละห้าสิบนั้น ไปรวมค านวณเป็นสิทธิในการหัก
ค่าใช้จ่ายสะสมส าหรับการหักค่าใช้จ่ายในไตรมาสถัด ๆ ไปได้ในปีนั้น โดยอาจหักเกินร้อยละห้าสิบของผลผลิต
รวมของปิโตรเลียมได ้

ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม หากเกินร้อยละห้าสิบของผลผลิตรวม
ของปิโตรเลียมในปีใด ให้สามารถน าส่วนที่เกินไปใช้หักในปีถัด ๆ ไปได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของผลผลิต
รวมของปิโตรเลียมในแต่ละปแีละไม่เกินจ านวนอายุของสัญญา 

(ค) ส่วนที่เหลือของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมหลังจากหักตาม (ก) และ (ข) แล้ว ต่อไปนี้
เรียกว่า “ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไร” ให้แบ่งให้แก่ผู้รับสัญญาตามที่ก าหนดใน (๒) 

(๒) ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไร ให้แบ่งให้แก่ผู้รับสัญญาในอัตราร้อยละ ......  
(๓) ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไรที่เหลือ ให้ตกเป็นของรัฐและให้กรมเป็นผู้มีสิทธิรับส่วนแบ่ง

ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไรนั้นแทนรัฐ 
(๔) ก่อนเริ่มการขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมครั้งแรกหรือก่อนเริ่มต้นไตรมาสใด ๆ ให้กรม

และผู้รับสัญญาเป็นผู้ประมาณการตัวเลขสิทธิที่พึงจะได้รับของแต่ละฝ่ายในไตรมาสนั้นตาม (๑) (๒) และ (๓) 
โดยค านวณจากประมาณการผลผลิตรวมของปิโตรเลียมและค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
ในไตรมาสนั้นและ/หรือค านวณจากผลผลิตรวมของปิโตรเลียมจริงและค่าใช้จ่ายที่ยินยอมให้หักได้จริงของไตร
มาสก่อน และเมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงตัวเลขสิทธิที่พึงได้รับจริงของแต่ละฝ่าย
ตาม (๑) (๒) และ (๓) ก็ให้น าตัวเลขนั้นไปปรับปรุงในไตรมาสถัด ๆ ไป 

(๕) การน าส่งส่วนแบ่งก าไรของรัฐ ให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา 
และเงื่อนไขที่กรมก าหนด 

 



 ๑๒ 

ข้อ ๖ 
การจัดการผลผลิตน้ ามันดิบ 

 
ภายใต้บังคับข้อ ๕ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับน้ ามันดิบ ดังต่อไปน้ี 

ก. การบริหารผลผลิตน้ ามันดิบ 
(๑) ให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ ามันดิบจนถึงจุดซื้อขาย หากเกิดการสูญเสีย

น้ ามันดิบที่ผลิตและเก็บรักษาไว้ ปริมาณน้ ามันดิบที่สูญเสียนั้น ให้หักลดจากส่วนแบ่งก าไรของผู้รับสัญญา  
โดยจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของกรม เว้นแต่ผู้รับสัญญาพิสูจน์ได้ว่าการสูญเสียนั้นมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือการจงใจกระท าผิดของตน 

การสูญเสียน้ ามันดิบใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการจงใจกระท าผิด
ของผู้รับสัญญา ให้กรมและผู้รับสัญญาแบ่งกันรับผิดชอบในสัดส่วนตามสิทธิอันพึงจะได้รับของแต่ละฝ่าย 

(๒) ให้ผู้รับสัญญาประสานงานกับกรมในเรื่องการล าเลียงขนส่ง (shipment) น้ ามันดิบ  
และให้ทั้ งสองฝ่ายตกลงกันเกี่ยวกับวิธีการอันเหมาะสมในการก าหนดจ านวนและการขนน้ ามันดิบ 
(nomination and lifting procedure) ส าหรับแต่ละสถานที่ขายหรือจ าหน่าย โดยให้ผู้รับสัญญาจัดท าและ
ส่งมอบก าหนดการปัจจุบันของการล าเลียงน้ ามันดิบประจ าเดือนทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ผลิตแต่ละพื้นที่ 
ให้กรมทราบอย่างเป็นทางการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มต้นของเดือนที่จะมีการล าเลียง และผู้รับ
สัญญาจะต้องแจ้งกรมทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการล าเลียงขนส่ง 

การก าหนดสถานที่ขายหรือจ าหน่ายในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามที่ผู้รับสัญญาและกรม
จะตกลงกัน 

(๓) กรมจะรับน้ ามันดิบตามสัดส่วนที่ตกเป็นของรัฐไปเอง หรือจะมอบให้ผู้อื่นเป็นตัวแทน 
รับน้ ามันดิบนั้นแทนกรม เพื่อขายหรือจ าหน่ายน้ ามันดิบนั้นตามวิธีการที่ก าหนด ส าหรับแต่ละสถานที่ขายหรือ
จ าหน่ายตามที่ไดต้กลงกันตาม (๒) หรือจะมอบหมายให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้ขายและจ าหน่ายน้ ามันดิบน้ันก็ได้ 

(๔) การขายน้ ามันดิบที่ผลิตได้ให้ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
(ก) ราคาที่จะขายต้องเป็นไปในลักษณะค้าขายตามปกติในท้องตลาด และ 
(ข) การขายน้ ามันดิบที่ผลิตได้เพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามมาตรา ๕๗ แห่ง

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
(๕) ผู้รับสัญญาจะต้อง 

(ก) ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ซื้อที่เป็นโรงกลั่นในประเทศไทยเป็นอันดับแรก  ทั้งนี้ ขึ้นกับราคา
และข้อก าหนดอื่นของการซื้อที่สามารถแข่งขันได้ 

(ข) เก็บข้อมูลชื่อและที่อยู่ของผู้รับซื้อน้ ามันดิบ ราคาหรือปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับการขาย
น้ ามันดิบ รวมถึงสถานที่น าส่งน้ ามันดิบ และให้กรมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจจากกรมสามารถเข้าถึงข้อมูล
ทั้งหมดได้ 

(ค) ปฏิบัติตามเงื่อนไขส าหรับการส่งออกน้ ามันดิบไปยังต่างประเทศ 
(๖) การจะเผาน้ ามันดิบทิ้ง (flaring) ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ผู้รับสัญญาปฏิบัติตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ข. การแยกชนิดของน้ ามันดิบ 

(๑) ในกรณีที่น้ ามันดิบที่ผลิตและเก็บรักษาไว้มีหลายชนิดซึ่งมีคุณภาพที่ต่างกัน ให้ปฏิบัติ 
ดังต่อไปน้ี 



 ๑๓ 

(ก) ข้อก าหนดใด ๆ ในสัญญานี้ที่เกี่ยวกับการค านวณมูลค่าของน้ ามันดิบและสิทธิอันพึง
จะได้รับของแต่ละฝ่าย ให้น าข้อก าหนดนั้นมาใช้ค านวณมูลค่าและสิทธิโดยแยกตามชนิดของน้ ามันดิบด้วย 

(ข) น้ ามันดิบแต่ละชนิดซึ่งผลิตและแยกเก็บรักษาไว้ในไตรมาสใด ให้จัดสรรเพื่อการคิด
ค านวณ ดังต่อไปน้ี 

๑) ปริมาณน้ ามันดิบทั้งหมดซึ่งได้ระบุไว้ในไตรมาสนั้นเพื่อจะใช้เป็นค่าภาคหลวง 
โดยผลของข้อ ๕ (๑) (ก) 

๒) ปริมาณน้ ามันดิบทั้งหมดซึ่งได้ระบุไว้ในไตรมาสนั้นเพื่อจะใช้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยผลของข้อ ๕ (๑) (ข) ไม่ว่าจะตกอยู่ภายใต้บังคับของข้อ ๑๔ หรือไม ่

๓) ปริมาณน้ ามันดิบทั้งหมดซึ่งได้ระบุไว้ในไตรมาสนั้นเพื่อให้กรมซื้อตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ ๑๔ 

๔) ปริมาณน้ ามันดิบทั้งหมดซึ่งผู้รับสัญญาและกรมแต่ละฝ่ายมีสิทธิจะได้รับ 
ในไตรมาสนั้น โดยผลของข้อ ๕ (๒) และ (๓) 

ทั้งนี้ ในแต่ละกรณีให้จัดสรรน้ ามันดิบแต่ละชนิดดังกล่าวตามสัดส่วนปริมาณ
น้ ามันดิบแต่ละชนิดที่ผลิตและแยกไวเ้ป็นสัดส่วนโดยตรงต่อผลผลิตของน้ ามันดิบทั้งหมดในไตรมาสนั้น 

(๒) ไม่ว่า (๑) ก าหนดไว้อย่างไรก็ตาม กรมและผู้รับสัญญาอาจจะตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยน
สิทธิอันพึงจะได้รับน้ ามันดิบจากน้ ามันดิบแต่ละชนิดก็ได ้
ค. การค านวณมูลค่า 

ในแต่ละไตรมาส ให้มีการค านวณมูลค่าของน้ ามันดิบที่ได้ขายหรือจ าหน่ายไปในไตรมาสนั้น 
ตามวิธีการค านวณ ดังต่อไปนี ้

(๑) น้ ามันดิบที่ผลิตจากพื้นที่ตามสัญญา และขายออกไปในไตรมาสในลักษณะค้าขาย
ตามปกติในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นการขายตามสัญญาระยะยาวหรือการขายในตลาดจร ซึ่งมิใช่การขายหรือ
จ าหน่ายตาม (๒) ให้ตรวจสอบและใช้ราคาเอฟโอบี (free-on-board) ณ สถานที่ขาย ส าหรับการขายแต่ละครั้ง 
ในการค านวณ 

(๒) น้ ามันดิบที่ผลิตได้จากพื้นที่ตามสัญญา ซึ่งขายหรือจ าหน่ายออกไปในไตรมาสนั้นด้วยวิธี
ต่อไปนี ้

(ก) ขายออกไปในลักษณะที่ไม่ได้เป็นการค้าขายตามปกติในท้องตลาด 
(ข) จ าหน่ายออกไป 
(ค) ขายหรือจ าหน่ายโดยกรมหรือโดยผู้รับสัญญา ให้แก่บริษัทในเครือใด ๆ ของแต่ละฝ่าย 

หรือ 
(ง) ขายหรือจ าหน่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือขายในราคาที่กรมประกาศก าหนด 
ให้ตรวจสอบราคาที่ขายได้จริง หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นที่ เทียบเคียงเป็นมูลค่า 

ที่ขายหรือจ าหน่ายได้ของการขายหรือจ าหน่ายในแต่ละครั้ง และน าราคาที่ตรวจสอบได้ดังกล่าวมาเปรียบเทียบ
กับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามปริมาณของน้ ามันดิบส่วนที่ขายไปตาม (๑) ในไตรมาสนั้น หากราคาน้ ามันดิบ 
ที่ตรวจสอบได้ในครั้งนั้นน้อยกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามปริมาณข้างต้น ให้ใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตาม
ปริมาณข้างต้นแทนราคาที่ตรวจสอบได้ 

(๓) ในกรณีที่ไตรมาสใดไม่มีการขายตาม (๑) ให้ใช้การอ้างอิงราคาเอฟโอบี (free-on-
board) เฉลี่ยของน้ ามันดิบชนิดอื่น ๆ ของไทยที่มีการขายจริงในตลาดส่งออกที่ซึ่งน้ ามันดิบมักถูกส่งไปขายกัน
ตามปกติในไตรมาสนั้น แทนราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ (๑) ในการเปรียบเทียบตาม (๒) วรรคสอง  
ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงความแตกต่างของคุณภาพและค่าขนส่งด้วย ในกรณีที่ไม่มีราคาเอฟโอบี (free-on-board) 
เฉลี่ยของน้ ามันดิบชนิดอื่น ๆ ของไทย ให้ใช้ราคาดังกล่าวของน้ ามันดิบจากประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 



 ๑๔ 

ให้กรมแจ้งให้ผู้รับสัญญาทราบถึงราคาน้ ามันดิบในวรรคหนึ่งที่กรมจะใช้ หากผู้รับสัญญา 
ไม่ยอมรับราคาดังกล่าว ให้มีสิทธิโต้แย้งเป็นหนังสือพร้อมเสนอราคาที่เห็นว่าเหมาะสมภายในสิบสี่วันนับจาก
วันที่ได้รับแจ้งจากกรม ในการนี้ ให้กรมและผู้รับสัญญาหารือร่วมกันเพื่อหาราคาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ซึ่งต้อง
เป็นราคาที่ค านวณโดยสอดคล้องกับวิธีการตามวรรคหนึ่ง  แต่หากไม่มีการโต้แย้งภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่าราคาที่กรมแจ้งนั้นเป็นราคาที่น าไปใช้ในการค านวณตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาที่กรมและ
ผู้รับสัญญายังไม่อาจหาราคาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของผลรวมของราคาที่กรมแจ้งกับราคา 
ที่ผู้รับสัญญาเสนอ 

(๔) ในการค านวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามปริมาณของน้ ามันดิบเพื่อการค านวณมูลค่า 
ตามข้อ ค. นี้ ให้ใช้ราคาน้ ามันดิบที่ยังไม่ถูกหักอากรขาออก ภาษี ส่วนลด ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม  
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด 

 
ข้อ ๗ 

การจัดการผลผลิตก๊าซธรรมชาต ิ
 

ภายใต้บังคับข้อ ๕ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ในการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ ผู้รับสัญญาต้องปฏิบัติตามล าดับ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรักษาความดันในแหล่ง
ปิโตรเลียมที่ผู้รับสัญญาก าลังผลิตอยู่ หรือส่งไปให้ผู้ได้รับสิทธิการส ารวจและ/หรือผลิตปิโตรเลียมรายอื่นจากรัฐ
เพื่อใช้รักษาความดัน หรือเพื่อช่วยในการผลิตปิโตรเลียมที่ยังตกค้างอยู่ในแหล่งปิโตรเลียมของผู้รับสัญญาหรือ
ผู้รับสัมปทานรายอื่น  ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีแล้ว 

(ข) ขายหรือจ าหน่ายภายในประเทศ รวมทั้งขายหรือจ าหน่ายให้แก่รัฐบาลเพื่อใช้ในโครงการ
ใด ๆ ซึ่งรัฐบาลส่งเสริม 

(ค) ส่งออกไปขายหรือจ าหน่ายนอกประเทศ 
(๒) ผู้รับสัญญาต้องด าเนินการตามสมควรเพื่อน าก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์

ทุกวิถีทาง และจะต้องใช้ความระมัดระวังที่จ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการเผาหรือระบายก๊าซธรรมชาติทิ้ง   
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นในด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิคในการผลิตปิโตรเลียม และได้รับอนุมัติจากอธิบดี  
ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ให้กรมและผู้รับสัญญาเจรจาเพื่อขายก๊าซธรรมชาติ บนหลักการของการขายร่วมกัน  
ในราคาและตามข้อก าหนดที่กรมและผู้รับสัญญาเห็นชอบร่วมกันว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะท าการพัฒนา ผลิต 
และน าส่งก๊าซธรรมชาติไปยังตลาดหนึ่งตลาดใดได้ในเชิงพาณิชย์และต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๘ 
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมด้วย  ทั้งนี้ ผู้รับสัญญาไม่มีสทิธทิี่จะขายส่วนแบ่งของตนในก๊าซธรรมชาติที่ได้รับ
ตามข้อ ๕ (๑) (ข) และข้อ ๕ (๒) บนหลักการอื่นใดนอกจากหลักการของการขายร่วมกันเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม 
กรมและผู้รับสัญญาแต่ละฝ่ายสามารถที่จะเข้าด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อเสาะหาตลาดก๊าซธรรมชาติตลาดหนึ่ง
หรือหลายตลาดได้ 

(๔) ให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจนถึงจุดซื้อขาย  
หากเกิดการสูญเสียก๊าซธรรมชาติที่ผลิต ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่สูญเสียนั้น ให้หักลดจากส่วนแบ่งก าไรของ
ผู้รับสัญญา โดยจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของกรม เว้นแต่ผู้รับสัญญาพิสูจน์ได้ว่าการสูญเสียนั้นมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือการจงใจกระท าผิดของตน 

การสูญเสียก๊าซธรรมชาติใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการจงใจกระท าผิด
ของผู้รับสัญญา ให้กรมและผู้รับสัญญาแบ่งกันรับผิดชอบในสัดส่วนตามสิทธิอันพึงจะได้รับของแต่ละฝ่าย 



 ๑๕ 

 
ข้อ ๘ 

การช าระเงิน และสกุลเงินตรา 
 

(๑) บรรดาเงินทั้งปวงที่จะต้องช าระภายใต้ข้อก าหนดใดของสัญญานี้ ให้ช าระเป็นเงินบาท 
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารทีก่รมก าหนด หรือโดยวิธีการและเง่ือนไขอ่ืนใดที่กรมจะได้ก าหนดขึ้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร กรมและผู้รับสัญญาอาจตกลงร่วมกันให้การช าระเงินอื่นใด 
ที่ไม่ใช่ค่าภาคหลวง สามารถช าระเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลใดเป็นครั้งคราวก็ได ้

(๒) ถ้าผู้รับสัญญาไม่น าส่งค่าภาคหลวงภายในก าหนดเวลาหรือน าส่งขาดจากจ านวนที่ต้องส่ง 
หรือผิดนัดช าระเงินอื่นใดที่ผู้รับสัญญามีหน้าที่ต้องช าระให้แก่รัฐ และ/หรือตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ ผู้รับ
สัญญาต้องเสียดอกเบี้ยส าหรับเงินนั้นในอัตราร้อยละสิบแปดต่อปี นับแต่วันที่ไม่น าส่ง น าส่งขาด หรือผิดนัด 
จนถึงวันที่ผู้รับสัญญาได้ช าระเงินให้เสร็จสิ้นครบถ้วน 

 
ข้อ ๙ 

การจัดท าบัญชีและการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
 

(๑) ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๕ ให้ผู้รับสัญญาจัดท าและดูแลรักษาบันทึกหลักฐาน
และบัญชีเพื่อที่จะแสดงถึงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ได้ใช้ไปและรายได้ที่ได้รับจากกิจการปิโตรเลียม  
ทั้งนี้ ตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชีที่ใช้อยู่เป็นปกติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมส าหรับ
ค่าใช้จ่ายและรายได้ดังกล่าว 

(๒) ให้ผู้รับสัญญาน าส่งงบบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตาม
แบบที่กรมก าหนด ให้แก่กรมทุก ๆ หกเดือน ตามปีปฏิทิน และเมื่อเริ่มระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม  
เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก ให้ผู้รับสัญญาน าส่งงบบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ให้แก่กรมเป็นรายไตรมาส  ทั้งนี้ ผู้รับสัญญาต้องน าส่งงบบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้ดังกล่าวภายในระยะเวลา
หกสิบวันนับแต่วันสุดท้ายในแต่ละกรณ ี

งบบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งจะต้องแสดงบัญชีรายละเอียดจ านวนเงิน
ที่ได้ใช้จ่ายไปจริงและจ านวนเงินที่ได้รับจริงโดยผู้รับสัญญาในการด าเนินกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ตามสัญญา
พร้อมด้วยการแสดงรายการทั้งปวงซึ่งเป็นที่มาแห่งบัญชีนั้น และจะต้องแบ่งแยกรายละเอียดระหว่างรายการ  
ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม กับ รายการที่มิให้น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมตามข้อ ๓ (๕) เพื่อวัตถุประสงค์ในการค านวณตามข้อ ๕ (๑) (ข) 

(๓) ให้ผู้รับสัญญาส่งงบบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้ประจ าปีที่ได้รับการตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศไทยแล้ว ให้แก่กรมภายในห้าเดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

(๔) กรมมีสิทธิเข้าตรวจสอบบันทึกหลักฐานและบัญชีที่จัดท าโดยผู้รับสัญญาได้ทุกเมื่อ  
โดยผู้รับสัญญาจะต้องให้ค าอธิบายและชี้แจงรายละเอียดที่อาจจะมีโดยทั่วไป หรือที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ
บันทึกหลักฐานและบัญชีนั้น 

(๕) ผู้รับสัญญาจะต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ กรมหรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ เกี่ยวกับ 
การตรวจสอบบัญชีที่กรมมอบหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการตรวจสอบบัญชีนั้น 



 ๑๖ 

(๖) บันทึกหลักฐานและบัญชีที่จัดท าภายใต้สัญญานี้ ให้จัดท าเป็นเงินบาทหรือเงินสกุลอื่น 
ที่กรมและผู้รับสัญญาตกลงร่วมกัน  และในการค านวณผลผลิตรวมของปิโตรเลียมเพื่อการหักค่าใช้จ่าย 
ที่ยินยอมให้หักได้ในไตรมาสหนึ่ง ๆ ให้ใช้เงินสกุลเดียวกันเป็นเกณฑ์ในการค านวณนั้น 

(๗) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีของผู้รับสัญญาเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมภายใต้สัญญานี้ ผู้รับสัญญามีหน้าที่จัดท าและ/หรือต้องเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายและจะต้อง
พร้อมส่งมอบให้แก่กรมเพื่อตรวจสอบเมื่อกรมร้องขอ 

 
ข้อ ๑๐ 

การจัดหาสินค้าและบริการ 
 

(๑) ในการจัดหาสินค้าซึ่งรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
และบริการใด ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมภายใต้แผนงานตามข้อ ๓ ให้ผู้รับสัญญาจัดหา
สินค้าและบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานและราคาที่มีการแข่งขันโดยค านึงถึงเหตุผล ความมีประสิทธิภาพ 
ทางเทคนิค และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์รวมทั้งให้น าหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ีมาใช้ในการพิจารณาด้วย 

(ก) ในการจัดหาสินค้า ผู้รับสัญญาต้องให้สิทธิแก่สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร หรือผู้ผลิต
ซึ่งมีสัญชาติไทย เป็นล าดับแรก 

(ข) ในการจัดหาบริการซึ่งรวมถึงการจัดหาบริการด้านการศึกษาวิจัยและค้นคว้า การจ้าง
ที่ปรึกษา หรือการจ้างผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ผู้รับสัญญาต้องให้สิทธิแก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด เป็นล าดับแรก 

(๒) ในการขนส่งปิโตรเลียม เสบียง หรือสินค้าเพื่อใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ระหว่างชายฝั่งกับแท่นขุดเจาะส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในทะเล ผู้รับสัญญาต้องใช้บริการขนส่งโดยเรือไทย
หรือเรืออื่นซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
เว้นแต่ในกรณีที่ค่าบริการขนส่งโดยเรือดังกล่าวสูงกว่าอัตราตลาดตามปกติ หรือในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน
หรือมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขุดเจาะส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในทะเลและไม่สามารถจัดหา
เรือที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการขนส่งได้ทัน ผู้รับสัญญาจึงจะขนส่งปิโตรเลียม เสบียง หรือสินค้าโดยเรืออื่น 
ที่ได้มาตรฐานได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีถึงเหตุผลที่ต้องใช้เรืออื่นโดยทันทีด้วย 

(๓) ในการพัฒนาเพื่อผลิตปิโตรเลียมในทะเล ผู้รับสัญญาต้องพิจารณาจัดหาบริการก่อสร้าง
แท่นประกอบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากผู้ประกอบการภายในประเทศเป็นล าดับแรก  ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์
ตาม (๑) 

(๔) เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ใน (๑) ผู้รับสัญญาต้องเสนอระเบียบ วิธีการ แนวทาง 
ในการจัดหาสินค้าและบริการ ให้อธิบดีให้ความเห็นชอบก่อนน าไปปฏิบัติ   ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงระเบียบ วิธีการ แนวทางในการจัดหาดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดดี้วย 

(๕) ในการจัดหาสินค้าและบริการ ผู้รับสัญญาต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ส าหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจ าปี (annual master procurement plan) ที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
ตามข้อ ๓ 

ในกรณีของเหตุการณ์พิเศษซึ่งจ าเป็นต้องกระท าโดยทันที ให้ผู้รับสัญญาสามารถจัดหา
สินค้าและบริการจากแหล่งภายในและภายนอกราชอาณาจักรนอกเหนือไปจากแผนแม่บทตามวรรคหนึ่งก็ได้   
ทั้งนี้ ให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่า 
การจัดหานั้นมีเหตุผลอันสมควรรองรับภายใต้เหตุการณ์พิเศษนั้น 



 ๑๗ 

(๖) ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการตามข้อ ๔ (๒) แต่ละครั้ง ให้ผู้รับสัญญา
สรุปผลการปฏิบัติและผลงานของผู้รับสัญญา เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลของการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ใน (๑) 

(๗) ในกรณีที่ผู้รับสัญญาจะจัดหาสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการประมูลดังต่อไปนี้ ผู้รับสัญญา
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(ก) การประมูลที่มีมูลค่าสัญญามากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท) 
(ข) การประมูลที่มีมูลค่าสัญญามากกว่า ๖๐๐ ล้านบาท (หกร้อยล้านบาท) แต่ไม่เกิน

๑,๐๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท) ซึ่งไม่มีผู้ประกอบการภายในประเทศได้รับเชิญให้เข้าร่วมประมูล 
การแจ้งให้กรมทราบตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 
(ก) รายงานความจ าเป็นที่ต้องจัดหา ความเกี่ยวพันของการจัดหากับแผนงานและ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว มูลค่าโดยประมาณของการจัดหา และก าหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
ตามทีจ่ะก าหนดในสัญญาส าหรับการจัดหาในครั้งนั้น 

(ข) บัญชีรายช่ือบุคคลซึ่งผู้รับสัญญาเสนอที่จะเชิญชวนส าหรับการประมูล 
(ค) ร่างแบบสัญญาหรือความตกลงที่จะน ามาใชใ้นการจัดหา 
(ง) แบบข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยรายการคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

และขอบข่ายของงานตามสัญญา 
(จ) แบบข้อเสนอด้านการเงินซึ่งจะต้องแสดงตารางราคาหรือตารางค่าใช้จ่าย และ 
(ฉ) หลักเกณฑ์การตัดสินในการพิจารณาผลการประมูล 
หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญตามวรรคสอง (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้น ผู้รับสัญญาต้อง

แจ้งรายละเอียดและเหตุผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กรมทราบโดยพลัน 
ถ้าไม่ได้รับการคัดค้านจากอธิบดีภายในยี่สิบวัน ผู้รับสัญญาจึงจะด าเนินการได้ 
เมื่อมีผู้ชนะการประมูล และได้ท าสัญญาแล้ว ให้ผู้รับสัญญาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ซึ่งระบุผลการตัดสินการประมูล โดยระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้รับสัญญาด้วย  ทั้งนี้ ผู้รับสัญญา  
ต้องจัดส่งรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมตามที่กรมต้องการ 

(๘) ในกรณีที่ผู้รับสัญญาจะจัดหาสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าสัญญามากกว่า ๓๕๐ ล้านบาท 
(สามร้อยห้าสิบล้านบาท) ด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่การประมูล ผู้รับสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 

(ก) รายงานความจ าเป็นที่ต้องจัดหาด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่การประมูลและมูลค่าโดยประมาณ
ของการจัดหา ซึ่งรวมถึงความเกี่ยวพันกับแผนงานและงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติไว้แล้ว 

(ข) รายช่ือผูไ้ด้รับการพิจารณาให้เข้าท าสัญญากับผู้รับสัญญาส าหรับการจัดหาในครั้งนั้น 
(ค) แบบข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยรายการคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค  

และขอบข่ายของงานตามสัญญา 
(ง) ก าหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในสัญญาส าหรับการจัดหาในครั้งนั้น 
ถ้าไม่ได้รับการคัดค้านจากอธิบดีภายในยี่สิบวัน ผู้รับสัญญาจึงจะด าเนินการได้ 

(๙) เมื่อได้รับแจ้งจากกรม ให้ผู้รับสัญญาส่งส าเนาสัญญาหรือความตกลงที่ได้ท ากับคู่สัญญา
ในการจัดหาตามที่ได้รับแจ้งให้แก่กรมโดยพลัน 

เมื่อได้ด าเนินการตามสัญญาหรือความตกลงในวรรคหนึ่งแล้วเสร็จและได้รับแจ้งจากกรม 
ให้ผู้รับสัญญาส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามสัญญาหรือความตกลง ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดที่แท้จริง
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและก าลังคน อุปกรณ์และวัสดุ สิ่งอ านวยความสะดวก และทรัพยากรที่ใช้ไป 



 ๑๘ 

(๑๐) เมื่อได้รับแจ้งจากกรม ให้ผู้รับสัญญาจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
ซึ่งได้จัดหาจริงทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ให้แก่กรมภายในหกสิบวัน 

(๑๑) การจัดหาสินค้าหรือบริการที่จ าเป็นทั้งปวงส าหรับกิจการปิโตรเลียม จะต้องเป็นไปตาม
ลักษณะค้าขายตามปกติในท้องตลาด และเป็นไปตามระเบียบ วิธีการ แนวทางในการจัดหาที่กรมให้ความเห็นชอบ 

(๑๒) บรรดาสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมที่ผู้รับสัญญามีกรรมสิทธิ์อันเกิดจากการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามข้อ ๓  
ให้ตกเป็นของรัฐ และให้ผู้รับสัญญาสามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทน โดยผู้รับสัญญามีหน้าที่
รับผิดชอบในการบ ารุงรักษา ต่อเติม ซ่อมแซม และเอาประกันภัย สิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน  
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

(๑๓) ถ้ากรมรวมทั้งบุคคลที่สามรายใดซึ่งได้รับการมอบหมายโดยชอบจากกรม ประสงค์ 
ที่จะใช้สิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกใดซึ่งตกเป็นของรัฐตาม (๑๒)  
เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ให้สามารถกระท าได้หลังจากได้หารือผู้รับสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่า การใช้นั้นจะต้อง  
ไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญาภายในบริเวณพ้ืนที่ตามสัญญา 

(๑๔) ผู้รับสัญญาต้องให้ผู้รับจ้างเหมาช่วงของตนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน (๑) (๒) 
และ (๓) แห่งข้อนี้  และให้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาส าหรับการจัดหาทั้งปวง  ทั้งนี้ ผู้รับสัญญา 
ต้องตรวจสอบให้ผู้รับจ้างเหมาช่วงของตนปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวด้วย 

(๑๕) ให้ผู้รับสัญญาเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับการซื้อ การเคลื่อนย้าย หรือการจ าหน่าย 
จ่ายโอนทรัพย์สินทั้งหมดในแต่ละไตรมาส และพร้อมให้กรมตรวจสอบได้ตลอดเวลา  ทั้งนี้ การจ าหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินทั้งปวงต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากอธิบด ี

(๑๖) ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดชอบในการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือสิ่งติดตั้งที่ได้จากการรื้อถอน ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันโดยคู่สัญญา  
ทั้งสองฝ่าย เงินรายได้ทั้งหมดจากการจ าหน่ายจ่ายโอน ผู้รับสัญญาจะต้องจัดส่งให้แก่กรมโดยครบถ้วนภายใน
สามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับการช าระเงิน  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าวให้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

(๑๗) ผู้รับสัญญาอาจร่วมกับผู้รับสัญญาอื่นหรือผู้รับสัมปทานอื่นภายในราชอาณาจักรจัดท า
วิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์และของใช้ที่อาจใช้ร่วมกันได้ 
เพื่อประโยชน์ต่อการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใด และได้รับความเห็นชอบจากกรม 
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมก าหนด 

(๑๘) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น กรมอาจออกระเบียบวิธีปฏิบัติและแนวทางเพื่อวัตถุประสงค์  
ของการด าเนินการตามข้อน้ีได ้

 
ข้อ ๑๑ 

ผลประโยชนพ์ิเศษ 
 

ผู้รับสัญญาตกลงให้ผลประโยชน์พิเศษ ดังต่อไปน้ี 
..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................(ตามที่ก าหนดในประกาศเชิญชวนและ/หรือตามที่ผู้รับสัญญาเสนอ)....................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 



 ๑๙ 

 
ข้อ ๑๒ 

การเคารพต่อข้อก าหนดขั้นมูลฐาน 
 

(๑) รัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่า ในระหว่างที่สัญญานี้ยังมีอายุอยู่ จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ฝ่ายเดียว
ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับสัญญาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) การใช้ที่ดินที่เป็นแปลงส ารวจและพื้นที่ผลิตเพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
รวมทั้งการใช้ที่ดินนอกแปลงส ารวจหรือพื้นที่ผลิตในการเก็บรักษาหรือขนส่งปิโตรเลียม 

(ข) การน าคนต่างด้าว เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงก่อสร้าง ยานพาหนะ ส่วนประกอบ 
อุปกรณ์และวัสดุอื่น ๆ ซึ่งจ าเป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียมเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

(ค) การคืนพ้ืนที่ 
(ง) การได้รับยกเว้นบางประการในการเสียภาษีอากรและเงินที่ส่วนราชการต่าง ๆ เรียกเก็บ 
(จ) การก าหนดและประกาศราคาปิโตรเลียม 
(ฉ) การส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร 
(ช) การเก็บรักษาและส่งเงินตราต่างประเทศ 
(ซ) การเสียค่าภาคหลวง ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไร และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตลอดจน

การค านวณค่าภาคหลวง ปิโตรเลยีมส่วนที่เป็นก าไร และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
(๒) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นมูลฐานในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่

ของผู้รับสัญญาตาม (๑) ในประเทศในภูมิภาคเดียวกัน หรือในประเทศอื่นที่มีปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
ทัดเทียมกับประเทศไทย และส่งปิโตรเลียมออกไปขายในตลาดเดียวกันกับประเทศไทย รัฐมนตรีและผู้รับ
สัญญาอาจตกลงร่วมกันแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ดังกล่าวให้สอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลงนั้นได้  ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีขอให้มีการเจรจากันในเรื่องดังกล่าว ผู้รับสัญญาจะสนองตอบ  
ในการเจรจาอย่างจริงจัง 

 
ข้อ ๑๓ 

การระงับข้อพพิาท 
 

เมื่อเกิดมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการที่รัฐมนตรีสั่งให้ผู้รับสัญญาแก้ไขเหตุที่จะสั่งเพิกถอนสิทธิ 
เป็นผู้รับสัญญาตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมหรือแก้ไขเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๖ 
หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าได้มีการปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ ในขั้นแรกให้คู่สัญญาพยายามหาทางตกลง
กันด้วยดีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งนี้ คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ 

ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการระงับ
ข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามวิธีที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมาธิการ  
ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL Arbitration Rules) ที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันที่เสนอให้ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ในสัญญานี้ได้ก าหนดไว้แล้ว ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้ระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ ให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายละหนึ่งคน และให้อนุญาโตตุลาการ
ดังกล่าวร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สามเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 



 ๒๐ 

(๒) ให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายแจ้งชื่ออนุญาโตตุลาการที่ตนแต่งตั้งฝ่ายละหนึ่งคนให้คู่สัญญา 
อีกฝ่ายหนึ่งทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเสนอให้ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แจ้งชื่ออนุญาโตตุลาการภายในก าหนดเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจ
ร้องขอให้ .................................... แต่งต้ังอนุญาโตตุลาการแทนคู่สัญญาฝ่ายแรก 

(๓) ให้อนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายร่วมกันแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการครบทั้งสองคนแล้ว ถ้าอนุญาโตตุลาการไม่แต่งตั้งหรือไม่สามารถตกลงกัน
แต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการภายในก าหนดเวลาดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายอาจ
ร้องขอให้ .................................... แต่งต้ังประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทน 

(๔) ถ้าอนุญาโตตุลาการตาย ลาออก ปฏิเสธ หรือไม่สามารถที่จะท าการก่อนที่จะให้ค าวินิจฉัย 
ให้ด าเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 

(๕) ถ้ามีการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่โดยมีลักษณะและอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกับ .................................... 
ดังกล่าว หรือรับอ านาจหน้าที่ส่วนใหญ่ที่ตกทอดหรือโอนมาจาก .................................. .. ดังกล่าว ให้ถือว่า
อ านาจหน้าที่ของ .................................... ดังกล่าว ตาม (๒) และ (๓) เป็นอ านาจหน้าที่ของ ................................... 
ที่ตั้งขึ้นใหม่ได้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิต้องตกลงกันใหม่ 

(๖) โดยเหตุผลอันใดก็ตาม ถ้าไม่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 
หรือมิได้มีการแต่งตั้งผู้อื่นแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือ (๔) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจ 
ร้องขอให้ .................................................. เป็นผู้แต่งตั้งให้ 

(๗) ค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการของคู่สัญญาฝ่ายใด ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นทดรองจ่ายไปก่อน 
ไม่ว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นจะเป็นผู้แต่งตั้งหรือไม่ ส่วนค่าใช้จ่ายของประธานคณะอนุญาโตตุลาการให้คู่สัญญา 
ทั้งสองฝ่ายทดรองจ่ายไปฝ่ายละเท่า ๆ กันก่อนด้วย 

(๘) สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้เป็นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เว้นแต่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

(๙) ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้เป็นภาษาไทย เว้นแต่คู่สัญญาทัง้สองฝ่าย
จะตกลงกันให้ใช้ภาษาอังกฤษ 

(๑๐) ในการวินิจฉัยชี้ขาด คณะอนุญาโตตุลาการต้องวินิจฉัยตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย
และค านึงถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่จะพึงน ามาใช้บังคับด้วย และให้ก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการที่จะให้คู่สัญญาฝ่ายใดเป็นผู้เสียแต่ฝ่ายเดียว หรือให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
เป็นผู้เสียตามส่วนที่เห็นสมควรในค าชี้ขาดด้วย  ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยจะต้องท าเป็นหนังสือและระบุเหตุผลแห่ง  
ค าชี้ขาดนั้น 

(๑๑) ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้เป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  
การบังคับตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจมีขึ้นในศาลที่มีเขตอ านาจ 

(๑๒) ให้ผู้รับสัญญายังคงด าเนินงานตามสัญญานี้ต่อไปในระหว่างกระบวนพิจารณาของ
อนุญ าโตตุลาการ เว้นแต่กรมจะสั่ งให้ ผู้ รับสัญญาหยุดด าเนินงานตามสัญญาอย่างหนึ่ ง อย่ างใด  
หากการด าเนินงานของผู้รับสัญญานั้นจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัย 

(๑๓) ข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔  
มิให้ระงับโดยอนุญาโตตุลาการและให้ใช้วิธีตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ในกรณีที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวระบุให้ปฏิบัติหรือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หากมีการระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ค าวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการในส่วนนั้น  
ให้น ามาใช้บังคับได ้



 ๒๑ 

(๑๔) เรื่องดังต่อไปนี้มิให้บังคับโดยอนุญาโตตุลาการ 
(ก) ความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
(ข) ข้อพิพาทเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปิโตรเลียมที่ผู้รับสัญญาได้ยื่นฟ้องต่อศาลไทยแล้ว 
(ค) ข้อพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยหรือค าสั่งที่ให้เป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
 

ข้อ ๑๔ 
ข้อผูกพันในการจัดส่งปิโตรเลียมในยามฉกุเฉิน 

 
(๑) ในกรณีที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินและอาจมีการขาดแคลนน้ ามันดิบในประเทศ  

ให้กรมมีสิทธิเหนือผู้ซื้อรายอื่นทั้งในและนอกราชอาณาจักรในการซื้อน้ ามันดิบในส่วนที่เป็นของผู้รับสัญญา 
(๒) เมื่อได้รับหนังสือแจ้งล่วงหน้าจากกรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบห้าวันแล้ว  

ให้ผู้รับสัญญาขายและส่งมอบน้ ามันดิบให้แก่กรมและ/หรือแก่โรงกลั่นน้ ามันในราชอาณาจักรที่กรมก าหนด 
ตามวิธีการที่จะระบุไว้ในหนังสือแจ้งนั้น เว้นแต่ผู้รับสัญญาได้แสดงหลักฐานชัดเจนว่ามีข้อผูกพันที่จะต้องส่งมอบ
น้ ามันดิบนั้นไวล้่วงหน้าแล้วก่อนวันที่ได้รับแจ้ง 

(๓) ราคาของน้ ามันดิบที่ได้ส่งมอบตาม (๒) ให้ใช้ราคาตามที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับไตรมาสนั้น 
ภายใต้ข้อ ๖ โดยให้รวมถึงค่าระวางขนส่งใด ๆ ด้วย 

(๔) การช าระเงินส าหรับน้ ามันดิบตามข้อนี้ให้ช าระเป็นเงินบาทตามวิธีการที่กรมและผู้รับ
สัญญาจะตกลงกัน 

 
ข้อ ๑๕ 

การก าหนดค่าปรับ 
 

เว้นแต่กรณีที่มีการก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียมหรือกรณีตามข้อ ๘ (๒) 
ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ หากผู้รับสัญญาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  
ซึ่งกรมเห็นว่ายังไม่เป็นเหตุอันสมควรให้บอกเลิกสัญญา กรมอาจแจ้งให้ผู้รับสัญญาด าเนินการแก้ไขเหตุนั้น  
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้รับสัญญาไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ผู้รับสัญญา 
ต้องช าระค่าปรับเนื่องจากเหตุดังกล่าวให้แก่กรมเป็นจ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อครั้ง 
ของการแจ้งเตือนที่ผู้รับสัญญาไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดตามที่แจ้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับสัญญาเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอ อาจยื่นขออนุญาตขยาย
ระยะเวลาพร้อมระบุเหตุผลล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับสัญญาเพิกเฉยหรือไม่ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
กรมอาจเข้าด าเนินการเองหรือมอบหมายให้บุคคลใดเข้าด าเนินการแก้ไขแทนก็ได้ โดยผู้รับสัญญา  
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการนั้น  ทั้งนี้ ผู้รับสัญญายังคงต้องช าระค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ด้วย 

 
ข้อ ๑๖ 

การบอกเลิกสัญญา 
 

(๑) รัฐมนตรีมีอ านาจบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้รับสัญญา 
(ก) ฝ่าฝืนบทบัญญัติของมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 



 ๒๒ 

(ข) ไม่เริ่มประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ตามสัญญาตามแผนงานและงบประมาณ
ส าหรับกิจการปิโตรเลียมในปีที่หนึ่งที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๓ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

(ค) ไม่ช าระผลประโยชน์พิเศษตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
(ง) ไม่ประกอบกิจการปิโตรเลียมด้วยความเข้มแข็งเท่าที่ควรหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓ (๑๐) (ข) 
(จ) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(ฉ) ไม่ช าระค่าภาคหลวงหรือไม่ส่งมอบปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไรตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ 
(ช) จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓ (๑๐) (ก) (ค) หรือ (ง) ข้อ ๗ (๑) ข้อ ๘ (๒) หรือ 

ข้อ ๑๐ (๑) หรือ (๑๕) เป็นประจ า 
(ซ) ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอเพ่ือการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา 

(๒) เมื่อมีเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาตาม (๑) เกิดขึ้น และเหตุนั้นรัฐมนตรีเห็นว่าอาจแก้ไขได้ 
ให้รัฐมนตรีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัญญาทราบถึงเหตุนั้น และก าหนดให้ผู้รับสัญญาแก้ไขภายในเวลา 
ที่เห็นสมควร ถ้าผู้รับสัญญาไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่ก าหนดโดยมีเหตุอันสมควร ให้ขออนุญาตขยาย
เวลาออกไปได้เท่าที่จ าเป็นก่อนครบก าหนดเวลานั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร ให้มีอ า นาจ
ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้รับสัญญาขอขยาย ถ้าผู้รับสัญญาไม่แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดหรือ  
ไม่สามารถแก้ไขภายในเวลาที่ขยายออกไป ให้รัฐมนตรีบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่มีเหตุที่จะบอกเลิกสัญญา และเหตุนั้นรัฐมนตรีเห็นว่าไม่อาจแก้ไขได้ ให้รัฐมนตรี
บอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 

การบอกเลิกสัญญาให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัญญาได้รับแจ้ง  
เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะด าเนินการตามข้อ ๑๓ 

 
ข้อ ๑๗ 

ผลของการบอกเลิกสัญญาและการเพิกถอนสิทธิเป็นผู้รบัสัญญา 
 
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาถูกบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๖ หรือถูกเพิกถอนสิทธิเป็นผู้รับสัญญาตาม

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม การบอกเลิกสัญญาหรือการเพิกถอนสิทธิเป็นผู้รับสัญญาดังกล่าวไม่ลบล้างความรับผิด
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อก าหนดในสัญญานี้ของผู้รับสัญญาและไม่ท าให้ผู้รับสัญญาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ
หรือข้อผูกพันใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญานี้หรือตามกฎหมาย 

 
ข้อ ๑๘ 

การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับสัญญา 
 

ในกรณีที่ผู้รับสัญญาเห็นว่า การส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมหรือมีสถานการณ์อื่นใดไม่อ านวย
ต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ต่อไป หากผู้รับสัญญาประสงค์ขอสละสิทธิในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมโดยบอกเลิกสัญญานี้ ให้ผู้รับสัญญาแจ้งเป็นหนังสือถึงรัฐมนตรีโดยยื่นต่อกรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
หกเดือนก่อนวันที่ขอบอกเลิกสัญญา โดยผู้รับสัญญาต้องระบุถึงเหตุผลแห่งการบอกเลิกสัญญานั้น  ทั้งนี้  
การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับสัญญาจะมีผลต่อเมื่อรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการปิโตรเลียม ตกลงให้
เลิกสัญญานี้ได้โดยท าเป็นหนังสือ 



 ๒๓ 

การตกลงให้เลิกสัญญานี้ตามวรรคหนึ่งไม่ลบล้างความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อก าหนด 
ในสัญญานี้ของผู้รับสัญญาและไม่ท าให้ผู้รับสัญญาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติตามสัญญานี้หรือตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับสัญญายังปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านปริมาณงานและ
ปริมาณเงินไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ (๗) ผู้รับสัญญายังคงต้องจ่ายเงินส่วนที่ยังมิได้ใช้จ่ายไปตาม 
ข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินดังกล่าวให้แก่กรมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกสัญญา 

 
ข้อ ๑๙ 

การสิ้นสุดของสัญญา 
 

(๑) สัญญานี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(ก) เมื่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมสิ้นสุดลงและไม่พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ 
(ข) ก าหนดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสิ้นสุดลงและไม่ได้รับการต่อระยะเวลาผลิตหรือ

สิ้นสุดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับการต่อ 
(ค) พื้นที่ตามสัญญาหมดสิ้นไปโดยผลแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม หรือโดยการคืนพื้นที่

ด้วยความสมัครใจของผู้รับสัญญาตามข้อ ๓ 
(ง) ผู้รับสัญญาถูกเพิกถอนสิทธิตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม หรือสัญญาถูกบอกเลิก

ตามข้อ ๑๖ หรือรัฐมนตรีตกลงให้เลิกสัญญาตามข้อ ๑๘ 
(จ) เมื่อสภาพการเป็นนิติบุคคลของผู้รับสัญญาสิ้นสุดลง 

(๒) เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง บรรดาข้อผูกพันทั้งปวงระหว่างรัฐมนตรีกับผู้รับสัญญาย่อมสิ้นสุดลง 
เว้นแต่ข้อผูกพันทางการเงินหรือผลประโยชน์พิเศษซึ่งยังมิได้มีการปฏิบัติครบถ้วน และข้อผูกพันที่ก าหนด 
ในสัญญาว่าจะต้องปฏิบัติหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง 

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง ให้ผู้รับสัญญาส่งมอบทรัพย์สินของรัฐทั้งหมดซึ่งได้จากการจัดหา
ตามข้อ ๑๐ ที่ผู้รับสัญญาได้รับสิทธิให้ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้แก่รัฐ 

ในกรณีทรัพย์สินตามวรรคสองที่รัฐเห็นว่าไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือรัฐไม่ต้องการ 
ใช้ประโยชน์ ผู้รับสัญญามีหน้าที่รื้อถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นเป็น
สังหาริมทรัพย์ ผู้รับสัญญามีหน้าที่จ าหน่ายจ่ายโอนภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันโดยคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย เงินรายได้ทั้งหมดจากการจ าหน่ายจ่ายโอน ผู้รับสัญญาจะต้องจัดส่งให้แก่กรมโดยครบถ้วนภายใน
สามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับการช าระเงิน  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจ าหน่ายจ่ายโอนดังกล่าวให้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

 
ข้อ ๒๐ 

สัญญาร่วมประกอบกิจการ 
 

(๑) ในกรณีที่มีผู้รับสัญญาร่วมกันมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้รับสัญญาแต่ละรายรับผิดร่วมกันและ
แทนกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

(๒) เมื่อได้มีการลงนามในสัญญานี้แล้ว ให้บริษัทแต่ละรายที่ประกอบกันเป็นผู้รับสัญญาตาม (๑) 
แจ้งให้กรมทราบถึงการเข้าท าสัญญาระหว่างกันเองดังกล่าว ซึ่งสัญญาดังกล่าวนั้นต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญา
ร่วมประกอบกิจการ” 



 ๒๔ 

สัญญาร่วมประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งต้องระบุเรื่องดังต่อไปน้ีด้วย 
(ก) วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจะใช้สิทธิ 
(ข) ผลประโยชน์และเอกสิทธิ 
(ค) การปฏิบัติตามหน้าที่และข้อผูกพันของตนในฐานะของผู้รับสัญญา 
(ง) การรับผิดร่วมกันและแทนกันในหน้าที่และข้อผูกพันภายใต้สัญญานี้ 
(จ) สิทธิ ผลประโยชน์ เอกสิทธิ์ หน้าที่  และข้อผูกพันของผู้รับสัญญาแต่ละฝ่าย 

โดยสอดคล้องกับ (ก) ถึง (ง) 
(ฉ) ผู้ด าเนินงานในระหว่างผู้รับสัญญาด้วยกันเอง ซึ่งบริษัทแต่ละรายแต่งตั้งเพื่ อให้

กระท าการตัดสินใจแทนผู้รับสัญญาโดยสอดคล้องกับข้อก าหนดของสัญญานี้ 
ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมประกอบกิจการ ให้แจ้งให้กรมทราบทันที 
สัญญาร่วมประกอบกิจการนั้น ผู้รับสัญญามีหน้าที่เก็บรักษาไว้และจะต้องพร้อมให้กรม

หรือรัฐมนตรีตรวจสอบได้ทันทีเมื่อร้องขอ  ทั้งนี้ กรมและรัฐมนตรีตกลงที่จะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับสัญญาร่วมประกอบกิจการตามข้อนี้ให้บุคคลอื่นนอกจากคู่สัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้รับสัญญา 

(๓) ในกรณีที่ผู้รับสัญญารายใดซึ่งเป็นผู้ร่วมประกอบกิจการตามสัญญาร่วมประกอบกิจการ
ตามข้อนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายตามข้อ ๑๖ (๑) (จ) หรือสภาพการเป็นนิติบุคคลของผู้รับสัญญารายนั้นได้
สิ้นสุดลงตามข้อ ๑๙ (๑) (จ) แล้วแต่กรณี หากผู้รับสัญญารายอื่นที่เหลืออยู่สามารถประกอบกิจการปิโตรเลียม
ตามสัญญานี้ต่อไปได้โดยแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมประกอบกิจการตาม (๑) หรือรับบริษัทอื่นเข้าร่วมประกอบ
กิจการปิโตรเลียมตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมเพื่อให้สามารถประกอบกิจการปิโตรเลียมตาม
สัญญานี้ต่อไปได้ ให้ถือว่ากรณีดังกล่าวยังไม่เป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาหรือการสิ้นสุดสัญญา แล้วแต่กรณี 
เว้นแต่ผู้รับสัญญารายอื่นที่เหลืออยู่ไม่สามารถประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ต่อไปได้หรือไม่สามารถ
รับบริษัทอื่นเข้าร่วมประกอบกิจการเพื่อให้สามารถประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ต่อไปได้ภายใน
ระยะเวลาที่รัฐมนตรีก าหนด 
 

ข้อ ๒๑ 
การโอนสิทธ ิ

 
หากผู้รับสัญญายังมิได้มีการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนงานและงบประมาณในปีที่หนึ่ง 

ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๓ (๑) โดยครบถ้วนสมบูรณ์ และยังมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีก่อน  
ห้ามผู้รับสัญญาจ าหน่ายจ่ายโอนสิทธิโดยประการใด หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ในสิทธิ ผลประโยชน์  
หรือข้อผูกพันภายใต้สัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การโอนตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม 
 

ข้อ ๒๒ 
การผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตคาบเกี่ยวกันในแหล่งสะสมปิโตรเลยีมแหล่งเดียวกัน 

 
ผู้รับสัญญาจะเข้าร่วมท าข้อตกลงร่วมกันผลิตใด ๆ เกี่ยวกับพื้นที่ตามสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์

ในการแบ่งปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรมจากพื้นที่ผลิตคาบเกี่ยวกันในแหล่งสะสมปิโตรเลียมแหล่งเดียวกัน ที่ตั้งอยู่
ระหว่างพื้นที่ตามสัญญานี้กับพื้นที่อื่นได้ เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปิโตรเลียม 



 ๒๕ 

 
ข้อ ๒๓ 

การประกันภัย 
 

(๑) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ ผู้รับสัญญาต้องจัดให้มีการเอาประกันภัย เพื่อคุ้มครองต่อ
การสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ ต่อสิ่งต่อไปนี้ 

(ก) ทรัพย์สินของรัฐ และทรัพย์สินอื่นใดที่กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของรัฐตามผลของข้อ ๑๐ (๑๒) 
ซึ่งรวมถึงหลุมเจาะ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และของใช้ที่อยู่ในระหว่างการใช้ประโยชน์หรืออยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับสัญญา 

(ข) ปิโตรเลียมที่ได้มีการผลิตขึ้นมาเหนือพื้นดินหรือพื้นน้ าแล้ว 
กรมธรรม์ประกันภัยตาม (ก) ต้องระบุชื่อกรม และ/หรือบุคคลอื่นที่กรมก าหนดเป็นผู้รับ

ผลประโยชน์ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยตาม (ข) ต้องระบุชื่อกรมและผู้รับสัญญาเป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) ผู้รับสัญญาต้องรับภาระช าระเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า

ประกันภัยและการต่ออายุกรมธรรม์ทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายที่อยู่นอกเหนือ หรือไม่ได้ความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ และค่าเสียหายส่วนแรก  ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
ประกันภัย ให้น ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมได้ 

(๓) เมื่อจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ให้ผู้รับสัญญาส่งมอบส าเนากรมธรรม์ดังกล่าวให้กรมด้วย 
(๔) เมื่อมีเหตุในการเรียกร้องสิทธิการเอาประกันภัย และได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจาก  

การประกันภัยหรือเงินชดเชยความเสียหายจากบุคคลที่สามแล้ว ให้กรมและผู้รับสัญญาน าไปชดเชยต่อ 
ความสูญเสียและ/หรือความเสียหายในส่วนต่าง ๆ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเงินค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชย
ความเสียหายที่ได้รับ ดังต่อไปนี ้

(ก) ในกรณีการประกันภัยตาม (๑) (ก) ให้ใช้เพื่อการซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์หรือ
ทรัพย์สินที่เสียหาย  ทั้งนี้ ให้ผู้รับสัญญามีหน้าที่ต้องท าทรัพย์สินนั้นให้กลับมาสู่สภาพการใช้งานได้ดีดังเดิม
ตามปกติ 

หากเงินค่าสินไหมทดแทนที่ ได้รับจากการประกันภัยและ/หรือเงินชดเชย 
ความเสียหายที่ได้รับจากบุคคลที่สาม ไม่เพียงพอต่อการชดเชยความสูญเสียและ/หรือความเสียหาย  
ที่เกิดขึ้น ผู้รับสัญญาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินชดเชยต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหาย 
ส่วนที่เกินจากเงินที่ได้รับจากการประกันภัย  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากเงินที่ได้รับจากการประกันภัยหรือ
เงินชดเชยความเสียหายจากบุคคลที่สามให้ถือเป็นรายการที่มิให้น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม 

เงินชดเชยความเสียหายจากบุคคลที่สามที่ผู้รับสัญญาได้รับ หากน าไปชดเชย 
ความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมีเหลือ ให้น าส่งกรมโดยพลัน 

(ข) ในกรณีการประกันภัยตาม (๑) (ข) ให้แบ่งกันระหว่างคู่สัญญาตามสัดส่วนสิทธิ 
อันพึงจะได้รับของแต่ละฝ่ายตามสัญญานี้ 

(๕) การจัดท าประกันภัยตามสัญญานี้ไม่ท าให้ผู้รับสัญญาหลุดพ้นจากหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบใด ๆ ของผู้รับสัญญาตามข้อก าหนดในสัญญานี้และตามกฎหมาย 

 



 ๒๖ 

ข้อ ๒๔ 
เหตุที่มิใช่ความผิดของคู่สัญญา 

 
(๑) เหตุที่มิใช่ความผิดของคู่สัญญา ให้หมายความรวมถึงเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เหตุจากภัยธรรมชาต ิ

แผ่นดินถล่ม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ าท่วม ไฟไหม้ พายุหรือการเตือนภัยพายุ คลื่นทะเลเนื่องจากแผ่นดินไหว
หรือพายุ เรืออับปางและภัยต่อการเดินเรือ ภัยสงคราม ภัยจากการก่อการร้ายหรือการก่อวินาศกรรม  
การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน  ทั้งนี้ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา 

(๒ ) ในกรณีที่ เกิดเหตุที่มิ ใช่ความผิดของคู่สัญญา ท าให้การปฏิบัติตามหน้าที่ ใด ๆ 
นอกเหนือไปจากหน้าที่ในการช าระเงิน หรือการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้สัญญานี้ ไม่สามารถจะกระท าได้ ท าให้  
มีอุปสรรค หรือท าให้เกิดความล่าช้า ให้ถือว่าการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่หรือการไม่ใช้สิทธินั้น ๆ ของกรม
หรือของผู้รับสัญญา ไม่เป็นการไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

(๓) ในกรณีที่กรมหรือผู้รับสัญญาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือไม่ใช้สิทธิตามสัญญานี้ เนื่องจาก
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ค าสั่ง หรือกฎข้อบังคับใด ๆ ของรัฐ ให้ถือว่าการกระท าดังกล่าวนั้นไม่เป็นการ 
ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

(๔) เมื่อเกิดเหตุตาม (๑) หรือ (๓) คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจะต้องแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว
เป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบทันที และคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถในการขจัดหรือแก้ไขเหตุดังกล่าว รวมทั้งจะกลับมาปฏิบัติตามสัญญานี้โดยครบถ้วนต่อไป  ทั้งนี้ 
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

(๕) ในกรณีที่การส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียม หรือการเก็บรักษา หรือขนส่งปิโตรเลียมเฉพาะ
ส่วนที่กระทบกระเทือนต่อกิจกรรมในแปลงส ารวจใดต้องหยุดชะงักลงเป็นส่วนใหญ่เพราะเหตุที่มิใช่ความผิด
ของผู้รับสัญญา ถ้าผู้รับสัญญาประสงค์จะขอขยายอายุสัญญา ให้แจ้งต่อกรมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบถึง
เหตุที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัญญานั้น  ในกรณีเช่นนี้ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปิโตรเลียม
ขยายอายุสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับแปลงส ารวจนั้นออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ผู้รับสัญญาสามารถพิสูจน์ได้ว่า
การส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมต้องหยุดชะงักลงเพราะเหตุที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัญญา 

 
ข้อ ๒๕ 

ความคุ้มครองจากการเรียกรอ้งโดยบุคคลอืน่ 
 

ผู้รับสัญญาจะต้องปกป้อง เข้าสู้คดี หรือรับผิดในการช าระหนี้หรือในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตลอดเวลาให้แก่กรม หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคลากรต่าง ๆ ที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียมและ/หรือตามสัญญานี้  รวมเรียกว่า “ผู้ได้รับความคุ้มครอง” มิให้ได้รับความเสียหายจาก 
การฟ้องร้อง คดีความ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย การอ้างสิทธิ หรือการเรียกร้องใด ๆ ทั้งปวง ซึ่งอาจจะมีการกระท า
หรือด าเนินการต่อผู้ได้รับความคุ้มครองโดยบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับกรณีใด ๆ ก็ตามซึ่งเกิดจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้โดยผู้รับสัญญา เว้นแต่กรณีดังกล่าวน้ันผู้รับสัญญาพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือจงใจผิดสัญญาของผู้ได้รับความคุ้มครองรายใด ๆ  ทั้งนี้ ให้กรมแจ้งผู้รับสัญญาโดยพลันให้ทราบถึง
การฟ้องร้อง คดีความ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย การอ้างสิทธิ หรือการเรียกร้องใด ๆ นั้น 

ผู้ได้รบัความคุ้มครองจะไม่ท าการช าระหนี้ใด ๆ หรือท าความตกลงจะช าระหนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ
กรณีตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากความยินยอมของผู้รับสัญญาก่อน 



 ๒๗ 

 
ข้อ ๒๖ 

การปฏิบัติตามกฎหมายและค าสั่ง 
 

ผู้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตาม และจะต้องด าเนินการให้ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้รับจ้างเหมาช่วง
ของตนทั้งหมด รวมทั้งลูกจ้างของผู้รับจ้างเหมาช่วง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ และข้อก าหนด
ทั้งปวงของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะท าสัญญานี้และที่จะใช้บังคับในภายหน้า 
รวมทั้งบทบัญญัติทั้งปวงของพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ใช้บังคับกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

 
ข้อ ๒๗ 

แถลงการณ์ตอ่สาธารณะ 
 

ผู้รับสัญญาจะออกแถลงการณ์ ประกาศ หรือหนังสือเวียนต่อสาธารณะ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สัญญานี้หรือกิจกรรมของคู่สัญญาทุกฝ่ายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ได้ เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรม  
เว้นแต่ผู้รับสัญญาหรือบริษัทในเครือมีความจ าเป็นจะต้องท าแถลงการณ์ต่อสาธารณะหรือประกาศเช่นนั้น 
เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรควบคุมในลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้รับสัญญาแจ้งต่อกรมให้ทราบด้วย 
 

ข้อ ๒๘ 
การแจ้งให้ทราบ 

 
(๑) บรรดาหนังสือที่ต้องส่งแก่รัฐมนตรี ให้ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวง

พลังงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ................................................................................ ประเทศไทย พร้อมกับส าเนาฉบับหนึ่ง
ไปยังอธิบดี ณ ................................................................................ ประเทศไทย 

ส าหรับหนังสือ รายงาน หรือข้อมูลที่ต้องส่งให้แก่อธิบดี ให้ส่งไปยังอธิบดีตามที่อยู่ 
ตามวรรคหนึ่ง 

(๒) บรรดาหนังสือหรือค าสั่งที่ต้องส่งให้แก่ผู้รับสัญญาให้ส่งไปยังผู้รับสัญญา ณ สถานที่
ท างานในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ ...................................................................................................................... 

(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งหนังสือหรือค าสั่งที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ให้รัฐมนตรี 
อธิบดี หรือผู้รับสัญญา แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ 

(๔) ค าบอกกล่าวทั้งปวงที่จ าเป็นต้องให้ตามสัญญานี้ ให้ท าเป็นหนังสือ และอาจส่งโดย
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยโทรสารที่มีหลักฐานยืนยันว่าได้ส่งแล้ว หรือโดยบริการจัดส่งพัสดุ หรือ
โดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ค าบอกกล่าวทั้งปวงให้ถือว่า ได้แจ้งให้คู่สัญญา 
อีกฝ่ายหนึ่งทราบเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับค าบอกกล่าวน้ัน 



 ๒๘ 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ รัฐมนตรีและผู้รับสัญญา
ต่างรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
 
กระทรวงพลังงาน โดย 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

(                                                 ) 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 

(                                                 ) 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 

(                                                 ) 
 
 
ผู้รับสัญญา* โดย 
 
ลายมือชื่อ _______________________________ ผู้รับสัญญา 

(                                                 ) 
 
ลายมือช่ือ _______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้ามี) 

(                                                 ) 
 

ลายมือช่ือ _______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้ามี) 
(                                                 ) 

 
ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 

(                                                 ) 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 

(                                                 ) 
 
*หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้รับสัญญาประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ให้ระบุชื่อบริษัท  

การจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายของประเทศใด ที่ตั้งส านักงานใหญ่ ที่ตั้งส านักงานในประเทศไทย ผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (พร้อมประทับ 
ตราบริษัท (ถ้ามี)) ของแต่ละบริษัททุกรายไว้ในสัญญานี้ให้ครบถ้วน รวมทั้งให้แนบข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วน
ของสิทธิตามสัญญาด้วย 



 ๒๙ 

ภาคผนวก ก รายละเอียดพิกัดภูมิศาสตรข์องพื้นที่ตามสัญญา 
   

 
ให้ระบุหมายเลข อาณาเขต พิกัดและ/หรือพื้นที่ และเนื้อที่ของแปลงส ารวจ รวมทั้งรายละเอียดอื่น

ที่จ าเป็นส าหรับการแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ตามสัญญา 
 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความแตกต่างกันระหว่างพิกัดภูมิศาสตร์กับแผนที ่ให้ถือตามพิกดัภูมิศาสตร์ 
 



 ๓๐ 

ภาคผนวก ข แผนที่แสดงพื้นที่ตามสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ระบุแผนที่] 



 ๓๑ 

ภาคผนวก ค การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
 
ให้ผู้รับสัญญาน าส่งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
๑. การส ารวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก และวัดค่าความโน้มถ่วงของหิน (Magnetic 

and Gravity Survey) ประกอบด้วย 
๑.๑ รายงานประจ าวัน 
๑.๒ รายงานผลการส ารวจ 

๒. การส ารวจธรณีวิทยา ประกอบด้วย 
๒.๑ ผลการส ารวจธรณีวิทยาปิโตรเลียม (Petroleum Geology) พร้อมแผนที่ธรณีวิทยา 

และแผนที่แสดงต าแหน่งที่เก็บตัวอย่าง ตามที่กรมเห็นสมควร 
๒.๒ ผลการวิเคราะห์หินกักเก็บปิโตรเลียม (Reservoir Rock Analysis) 
๒.๓ ผลการวิเคราะห์หินต้นก าเนิดปิโตรเลียม (Source Rock Analysis) 
๒.๔ ผลการวิเคราะห์ซากดึกด าบรรพ์ (Paleontology) 

๓. การส ารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey) ประกอบด้วย 
๓.๑ รายงานประจ าวัน 
๓.๒ รายงานผลการส ารวจคลื่นไหวสะเทือนและการแปลความหมาย 

๔. การเจาะหลุมเพื่อการส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียม (Exploration and Development 
Drilling) ประกอบด้วย 

๔.๑ รายงานประจ าวัน 
๔.๒ ข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ 
๔.๓ รายงานหลุมเจาะฉบับสมบูรณ์ (Final Well Report) 
๔.๔ รายงานการศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา การศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างหิน และตัวอย่างปิโตรเลียม 
๔.๕ รายงานการทดสอบอัตราการไหลของปิโตรเลียมทุกวิธี 
๔.๖ ตัวอย่างดินหรือหินที่ล้างน้ าโคลน (Washed and Dried Sample) จากหลุมส ารวจ

และหลุมประเมินผล 
๔.๗ ตัวอย่างแท่งหิน (Core Sample) จากหลุมเจาะทุกระยะที่เก็บ 

๕. การส ารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมประจ าเดือน ประกอบด้วย 
๕.๑ รายงานผลการด าเนินงาน 
๕.๒ ผลการประเมินปริมาณส ารองปิโตรเลียม 
๕.๓ แผนที่แสดงโครงสร้างแหล่งปิ โตรเลียม (Structural Contour Map) ของชั้น

ปิโตรเลียมหลัก พร้อมทั้งแสดงภาพตัดขวางของหลุมหลัก (Cross Section) 
๕.๔ ผลการประเมินพลังผลิตของแหล่งปิโตรเลียม (Deliverability) และรายงาน

การศึกษาแบบจ าลองแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม (Reservoir Simulation) 
๕.๕ รายละเอียดและข้อมูลทางวิศวกรรม พร้อมด้วยแผนผังเกี่ยวกับการเตรียมหลุมผลิต 

(Well Completion Diagram) 
๕.๖ รายงานการกระตุ้นเพื่อเพิ่มการผลิต (Stimulation) 
๕.๗ ผลการทดสอบความดันที่ก้นหลุม (Bottom Hole Pressure) 
๕.๘ รายงานการประเมินผลการทดสอบเพ่ือการผลิต (Production Test) ทุกชนิด 



 ๓๒ 

๖. การผลิต ประกอบด้วย 
๖.๑ รายงานประจ าวัน 
๖.๒ รายงานประจ าเดือน 

๗. การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมประจ าเดือน แยกตาม
กิจกรรมการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

๘. การสละหลุมผลิตและหลุมอัดน้ า หลังจากเสร็จสิ้นการสละหลุม 
๙. การติดตามสถานการณ์ใช้ประโยชน์สิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมประจ าปี 
๑๐. ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อธิบดีก าหนด 
 

     
 



 

ชธ/ป๑๒/๑ 
 

(ครุฑ) 
 

กระทรวงพลังงาน 
 

สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
 

ของสัญญาแบง่ปันผลผลิตเลขที่ .............../............... 
 

ระหว่าง 
 

กระทรวงพลังงาน 
 

กับ 
 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงวันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 
 



 

สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติมนี้ ท าขึ้นเมื่อวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ........... 
ณ ........................................................................................ ............................... ระหว่าง กระทรวงพลังงาน 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยค าแนะน าของคณะกรรมการปิโตรเลียมและโดยได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รัฐมนตรี” ฝ่ายหนึ่ง  กับ บริษัท ...........................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ................................................................................. ............. 
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ ......................................................................... .................................................... 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .................................................................................................. ..................... 
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
............................................................................................................................. ...................................... 
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ 
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้ 
และบริษัท (ถ้ามี) ............................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ................................................................................. ............. 
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ .................................................................................................................. ........... 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ ............................................................................................ ........................... 
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
.................................................................................. .................................................................................  
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ 
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้ 
และบริษัท (ถ้ามี) ............................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ .............................................................................................. 
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ ....................................................................................................... ...................... 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ ....................................................................................................................... 
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
............................................................................................................................. ...................................... 
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ 
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้ 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา”* อีกฝ่ายหนึ่ง 

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแบ่งปันผลผลิต เลขที่ ......../......... 
ลงวันที่ ...................................... โดยคู่สัญญาตกลงให้สิทธิ หน้าที่ และความผูกพัน เป็นไปตามสัญญาฉบับดังกล่าว 
และตามข้อก าหนดแห่งสัญญาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



 

 
สัญญาเพิ่มเติมนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ รัฐมนตรีและผู้รับสัญญา

ต่างรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
กระทรวงพลังงาน โดย 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

(     ) 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 

(     ) 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 

(     ) 
 
ผู้รับสัญญา* โดย 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ ผู้รับสัญญา 

(     ) 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้าม)ี 

(     ) 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้าม)ี 

(     ) 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 

(     ) 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 

(     ) 
 
 

*หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้รับสัญญาประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ให้ระบุชื่อบริษัท  
การจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายของประเทศใด ที่ตั้งส านักงานใหญ่ ที่ตั้งส านักงานในประเทศไทย ผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (พร้อมประทับ 
ตราบริษัท (ถ้ามี)) ของแต่ละบริษัททุกรายไว้ในสัญญานี้ให้ครบถ้วน รวมทั้งให้แนบข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วน
ของสิทธิตามสัญญาด้วย 



 

ชธ/ป๑๒/๒ 
 

(ครุฑ) 
 

กระทรวงพลังงาน 
 

สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิม่เติม (ฉบับที่ ..) 
 

ของสัญญาแบง่ปันผลผลิตเลขที่ .............../............... 
 

ระหว่าง 
 

กระทรวงพลังงาน 
 

กับ 
 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงวันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 
 



 

 
สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติมนี้ ท าขึ้นเมื่อวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ........... 

ณ ........................................................................................ ............................... ระหว่าง กระทรวงพลังงาน 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยค าแนะน าของคณะกรรมการปิโตรเลียม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“รัฐมนตรี” ฝ่ายหนึ่ง  กับ บริษัท ........................................................................................................................  
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ .............................................................................................. 
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ ....................................................................................................... ...................... 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ ....................................................................................................................... 
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
............................................................................................................................. ...................................... 
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอ านาจ  ลงวันที่ 
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้ 
และบริษัท (ถ้ามี) ............................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ................................................................................. ............. 
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ ................................................................... .......................................................... 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .................................................................................................. ..................... 
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
............................................................................................................................. .................................... .. 
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ 
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้ 
และบริษัท (ถ้ามี) ............................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ................................................................................. ............. 
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ ............................................................................................................. ................ 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ ....................................................................................... ................................ 
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
.............................................................................. .....................................................................................  
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ 
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้ 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา”* อีกฝ่ายหนึ่ง 

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแบ่งปันผลผลิต เลขที่ ......../......... 
ลงวันที่ ...................................... โดยคู่สัญญาตกลงให้สิทธิ หน้าที ่และความผูกพัน เป็นไปตามสัญญาฉบับดังกล่าว 
และตามข้อก าหนดแห่งสัญญาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



 

 
สัญญาเพิ่มเติมนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ รัฐมนตรีและผู้รับสัญญา

ต่างรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
กระทรวงพลังงาน โดย 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

(                                                 ) 
 

ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 
(                                                 ) 
 

ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 
(                                                 ) 

 
ผู้รับสัญญา* โดย 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ ผู้รับสัญญา 

(                                                 ) 
 

ลายมือช่ือ ______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้าม)ี 
(                                                 ) 
 

ลายมือช่ือ ______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้าม)ี 
(                                                 ) 
 

ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 
(                                                 ) 
 

ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 
(                                                 ) 

 
 
*หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้รับสัญญาประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ให้ระบุชื่อบริษัท  

การจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายของประเทศใด ที่ตั้งส านักงานใหญ่ ที่ตั้งส านักงานในประเทศไทย ผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (พร้อมประทับ 
ตราบริษัท (ถ้ามี)) ของแต่ละบริษัททุกรายไว้ในสัญญานี้ให้ครบถ้วน รวมทั้งให้แนบข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วน
ของสิทธิตามสัญญาด้วย 



 

ชธ/ป๑๒/๓ 
 

(ครุฑ) 
 

กระทรวงพลังงาน 
 

สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
 

ของสัญญาแบง่ปันผลผลิตเลขที่ .............../............... 
 

ระหว่าง 
 

กระทรวงพลังงาน 
 

กับ 
 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงวันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 
 



 

 
สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติมนี้ ท าขึ้นเมื่อวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ........... 

ณ ........................................................................................ ............................... ระหว่าง กระทรวงพลังงาน 
โดยอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปิโตรเลียม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“อธิบดี” ฝ่ายหนึ่ง  กับ บริษัท .........................................................................................................................  
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ .............................................................................................. 
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ ....................................................................................................... ...................... 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ ......................................................................................................... .............. 
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
............................................................................................................................. ...................................... 
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ 
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้ 
และบริษัท (ถ้ามี) ............................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ................................................................................. ............. 
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ ................................................. ............................................................................ 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .................................................................................................. ..................... 
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
............................................................................................................................. ...................................... 
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ 
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้ 
และบริษัท (ถ้ามี) ............................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ................................................................................. ............. 
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ ....................................................................................................... ...................... 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .................................................................... ................................................... 
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
.......................................................... .........................................................................................................  
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ 
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้ 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา”* อีกฝ่ายหนึ่ง 

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแบ่งปันผลผลิต เลขที่ ......../......... 
ลงวันที่ ...................................... โดยคู่สัญญาตกลงให้สิทธิ หน้าที่ และความผูกพัน เป็นไปตามสัญญาฉบับดังกล่าว 
และตามข้อก าหนดแห่งสัญญาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



 

 
สัญญาเพิ่มเติมนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ อธิบดแีละผู้รับสัญญา

ต่างรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
กระทรวงพลังงาน โดย 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

(                                                 ) 
 

ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 
(                                                 ) 
 

ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 
(                                                 ) 

 
ผู้รับสัญญา* โดย 
 
ลายมือช่ือ ______________________________ ผู้รับสัญญา 

(                                                 ) 
 

ลายมือช่ือ ______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้าม)ี 
(                                                 ) 
 

ลายมือช่ือ ______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้าม)ี 
(                                                 ) 
 

ลายมือช่ือ ______________________________ พยาน 
(                                                 ) 
 

ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน 
(                                                 ) 
 

 
*หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้รับสัญญาประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ให้ระบุชื่อบริษัท  

การจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายของประเทศใด ที่ตั้งส านักงานใหญ่ ที่ตั้งส านักงานในประเทศไทย ผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (พร้อมประทับ 
ตราบริษัท (ถ้ามี)) ของแต่ละบริษัททุกรายไว้ในสัญญานี้ให้ครบถ้วน รวมทั้งให้แนบข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วน
ของสิทธิตามสัญญาด้วย 
 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้เพ่ิมความเป็นหมวด  ๓/๑  
สัญญาแบ่งปันผลผลิต  เพ่ือให้สิทธิสํารวจและผลิตปิโตรเลียมแก่ผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต  
และโดยที่มาตรา  ๕๓/๒  วรรคสอง  บัญญัติให้แบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


