
กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติองคกรรวมไทย - มาเลเซีย 

พ.ศ. 2533 

   

พระราชบัญญัติองคกรรวมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกกฎกระทรวงไว ดังตอ

ไปน้ีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 18 (9) และ (10) แหง 

 

หมวด 1 

ขอความเบ้ืองตน 

   

  

ขอ 1  ในกฎกระทรวงน้ี เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

“ผูไดรับสัญญา” หมายความวา บุคคลใด ๆ ซ่ึงทําสัญญาแบงปนผลผลิตกับองคกรรวมตามมาตรา 17 วรรคสาม แหงพระ

ราชบัญญัติองคกรรวมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 เพ่ือวัตถุประสงคในการสํารวจและแสวงประโยชนจากปโตรเลียมในพ้ืนท่ีพัฒนา

รวม และใหหมายความรวมถึงผูดําเนินงานซ่ึงแตงต้ังโดยผูไดรับสัญญา ผูรับจางชวง ผูรับโอนซ่ึงไดรับอนุญาตและตัวแทนดวย 

“กิจการปโตรเลียม” หมายความวา การดําเนินการใด ๆ ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต เพ่ือการสํารวจและ/หรือแสวง

ประโยชนจากปโตรเลียมในพ้ืนท่ีตามสัญญา รวมท้ังการพัฒนาแหลงปโตรเลียมและการผลิตปโตรเลียม 

“พ้ืนท่ีตามสัญญา” หมายความวา พ้ืนท่ีท่ีระบุไวในสัญญาใด ๆ ท่ีไดทําข้ึนตามมาตรา 17 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ

องคกรรวมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 

 

 

หมวด 2 

การสํารวจและการเจาะ 

   

  

ขอ 2  กอนดําเนินการสํารวจใด ๆ ในพ้ืนท่ีตามสัญญา ตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจากองคกรรวม

ตามสัญญาแบงปนผลผลิต ผูไดรับสัญญาจะตองเสนอขอสนเทศเก่ียวกับการสํารวจดังกลาวอยางเพียงพอเปนหนังสือลวงหนาไม

นอยกวาเจ็บสิบสองช่ัวโมงตอองคกรรวมเพ่ือใหความเห็นชอบ  ท้ังน้ี ขอสนเทศท่ีเสนออยางนอยประกอบดวย 

(1) วิธีการสํารวจ 

(2) กําหนดเวลาและระยะเวลาของการทํางาน 



(3) ช่ือและสถานท่ีติดตอของตัวแทนของผูไดรับสัญญา 

(4) รายละเอียดท่ีสําคัญเก่ียวกับกิจกรรมในการสํารวจ 

ในกรณีท่ีเห็นวาจําเปน องคกรรวมอาจส่ังใหผูไดรับสัญญาสงขอสนเทศเพ่ิมเติมเก่ียวกับกิจกรรมในการสํารวจน้ันได และผู

ไดรับสัญญาจะตองปฏิบัติตามคําส่ังน้ัน 

  

ขอ 3  ผูไดรับสัญญาจะตองไมประกอบกิจการปโตรเลียมใด ๆ ในพ้ืนท่ีตามสัญญา ในลักษณะท่ีอาจจะกระทบกระเทือน

โดยไมมีเหตุผลอันสมควรตอการเดินเรือ หรือการประมงในหวงน้ําของพ้ืนท่ีตามสัญญาหรือตอการอนุรักษทรัพยากรท่ีมีชีวิตใน

ทะเล 

  

ขอ 4  ผูไดรับสัญญาจะตองใชความระมัดระวังทุกประการอันจําเปนตามทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมปโตรเลียมท่ีดี ท่ีจะ 

(1) ปองกันไมใหปโตรเลียมร่ัวหรือไหลซึมไปสูทะเลหรือพ้ืนดินใตทะเล 

(2) ปองกันไมใหของไหลท่ีมีพิษหรือสารเคมีท่ีมีพิษลงสูทะเล 

(3) ปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกช้ันกักเก็บน้ําจืดระดับต้ืนหรือแหลงน้ําใตดิน 

(4) ปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกช้ันหรือโครงสรางกักเก็บปโตรเลียม และ 

(5) ปองกันไมใหน้ําจากภายนอกไหลผานหลุมเจาะไปสูช้ันหรือโครงสรางกักเก็บปโตรเลียม เวนแตเปนน้ําท่ีใชเพ่ือ

กระบวนการผลิตช้ันท่ีสองหรือใชเพ่ือรักษาระดับความดันของแหลงสะสมปโตรเลียม 

  

ขอ 5  การเจาะหลุมใด ๆ ท่ีใชวิธีการเจาะแบบหมุน ผูไดรับสัญญาจะตอง 

(1) ติดต้ังอุปกรณปองกันการพลุงของปโตรเลียม และแผงควบคุมอุปกรณดังกลาวใหอยูในท่ีท่ีพรอมท่ีจะเขาไป

ปฏิบัติการไดทันที ในกรณีท่ีจําเปนตามทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมปโตรเลียมท่ีดี 

(2) ทดสอบและบํารุงรักษาอุปกรณปองกันการพลุงของปโตรเลียมน้ันอยางถูกตองและตามกําหนดเวลาใหอยูใน

สภาพใชการไดดีตลอดเวลาในระหวางทําการเจาะ และ 

(3) ทําใหม่ันใจวาตลอดเวลาท่ีทําการเจาะน้ัน น้ําโคลนท่ีใชในการเจาะท้ังในหลุมหรือท่ีอยูบนแทนเจาะมีปริมาณ

และน้ําหนักเพียงพอ รวมท้ังคุณภาพดีเพียงพอตอการใชเพ่ือรักษาดุลของความดันของของไหลในโครงสรางใตดิน และ

ปองกันการพลุงของของไหลในโครงสรางจากใตดิน 

  

ขอ 6  ผูไดรับสัญญาจะตองไมเจาะหลุมใด ๆ ใหมีแนวของหลุมล้ําหรืออยูนอกเขตตามแนวด่ิงของพ้ืนท่ีตามสัญญา 

หามมิใหเจาะหลุมใด ๆ ภายในพ้ืนท่ีตามสัญญาท่ีจะทําใหสวนหน่ึงสวนใดของหลุมอยูหางจากเขตตามแนวด่ิงของพ้ืนท่ีตามสัญญา

นอยกวาหน่ึงรอยย่ีสิบหาเมตร เวนแตจะไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากองคกรรวมกอน 

  

ขอ 7  ผูไดรับสัญญาจะตองย่ืนขอเสนอและแผนการเจาะของแตละหลุมเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดสิบสองช่ัวโมง 

เพ่ือใหองคกรรวมตรวจพิจารณาและใหความเห็นชอบ 

ผูไดรับสัญญาจะตองไมกระทําการดังตอไปน้ี โดยไมไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากองคกรรวมกอน 

(1) เร่ิมเจาะหลุมใด ๆ ในพ้ืนท่ีตามสัญญา หรือ 

(2) กลับเขาไปเจาะหลุมใด ๆ ท่ีไดมีการระงับการเจาะไว 

  



หมวด 3 

การสละหลุม 

   

ขอ 8  ผูไดรับสัญญาจะตองไมสละหลุมใด ๆ โดย 

(1) มิไดปดหลุมน้ันตามกฎกระทรวงน้ี และ 

(2) มิไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากองคกรรวมกอน 

การปดหลุมใด ๆ ตองดําเนินการตาม 

(1) รายการจําเพาะท่ีไดรับความเห็นชอบจากองคกรรวมสําหรับหลุมน้ันหรือสําหรับหลุมท่ัว ๆ ไป หรือสําหรับ

ประเภทของหลุมซ่ึงหลุมน้ันรวมอยูดวย และ 

(2) ทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมปโตรเลียมท่ีดี 

  

หมวด 4 

ความปลอดภัย 

   

  

ขอ 9  แทนเจาะ แทนผลิต หรือส่ิงติดต้ังอ่ืนใดในทะเลจะตองอยูในระยะหางท่ีปลอดภัยตามทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมท่ีดี จากแทนเจาะแทนผลิต ส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเล ประภาคาร เคร่ืองหมายชวยการเดินเรือ สายเคเบิลและทอใตทะเลอ่ืน 

แลวแตกรณี 

ผูไดรับสัญญาจะตอง 

(1) จัดใหมีเขตปลอดภัยท่ีเหมาะสมรอบแทนเจาะ แทนผลิต หรือส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเล โดยไดรับความเห็นชอบ

เปนหนังสือจากองคกรรวมกอน 

(2) ทําใหม่ันใจวารัศมีของเขตปลอดภัยดังกลาวจะตองมีระยะหางไมเกินหารอยเมตรรอบแทนเจาะ แทนผลิต 

หรือส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเล 

(3) ดําเนินมาตรการท่ีจําเปนท้ังปวงเพ่ือใหม่ันใจวาภายในเขตปลอดภัยดังกลาวมีความปลอดภัยเก่ียวกับการเดิน

เรือ และเก่ียวกับแทนเจาะ แทนผลิต หรือส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเล และ 

(4) ประกาศใหสาธารณชนทราบโดยท่ัวไปตามความเหมาะสมเก่ียวกับขอบเขตของเขตปลอดภัยดังกลาว 

  

ขอ 10  ผูไดรับสัญญาจะตองทําใหม่ันใจวาเรือ อากาศยาน แทนเจาะ แทนผลิต หรือส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเล ซ่ึงใชหรือ

เก่ียวของ แลวแตกรณี ในการประกอบกิจการปโตรเลียมมีการติดต้ังระบบส่ือสารโทรคมนาคมท่ีเช่ือถือไดตามทางปฏิบัติของ

อุตสาหกรรมปโตรเลียมท่ีดี ซ่ึงสามารถถายทอดขอสนเทศหรือขอความส่ือสารกับสํานักงานบนชายฝงของผูไดรับสัญญาได และผู

ไดรับสัญญาหรือเจาหนาท่ีของรัฐบาลสามารถใชทําการส่ือสารไดในกรณีฉุกเฉิน 

  

ขอ 11  ผูไดรับสัญญาจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีจําเปนท้ังปวงเพ่ือทําใหมีความปลอดภัยท่ีทุกแทนเจาะ แทนผลิตและส่ิง

ท่ีติดต้ังอ่ืนในทะเล และตองจัดใหมีการฝกซอมและช้ีแจงสรุปดานความปลอดภัยใหแกคนงานอยางสม่ําเสมอ 

  



ขอ 12  ผูไดรับสัญญาจะตองทําใหม่ันใจวามีการติดต้ังระบบดังเพลิงท่ีเช่ือถือไดใหเพียงพอตามท่ีจําเปน บนเรือ 

อากาศยาน แทนเจาะ แทนผลิตท้ังปวง หรือส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเลท่ีใชหรือเก่ียวของ แลวแตกรณี ในการประกอบกิจการปโตรเลียม 

อุปกรณดับเพลิงท้ังปวงตองไดรับการบํารุงรักษาอยางถูกตองและเก็บรักษาใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชการไดทันทวงทีตลอดเวลา 

  

ขอ 13  ผูไดรับสัญญาจะตองแจงตอองคกรรวมในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุหรือเหตุใด ๆ เกิดข้ึนจากหรือเก่ียวเน่ืองกับการ

ประกอบกิจการปโตรเลียม ซ่ึงเปนเหตุใหคนไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หรือเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือส่ิง

แวดลอม 

การแจงตามวรรคหน่ึง ตองกระทําโดยพลันภายในเจ็บสิบสองช่ัวโมง นับต้ังแตเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุน้ัน และการแจงดัง

กลาวตองรวมถึง 

(1) รายละเอียดอยางเพียงพอของอุบัติเหตุหรือเหตุน้ัน ซ่ึงรวมถึงสภาพ ความเสียหาย และความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน 

และ 

(2) มาตรการเรงดวนท่ีผูไดรับสัญญาดําเนินการตอสถานการณน้ัน 

  

ขอ 14  ผูไดรับสัญญาจะตองทําใหม่ันใจวาคนงานท้ังปวงซ่ึงทํางานอยูบนทุกแทนเจาะ แทนผลิต หรือส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเล

ไดรับและสวมใสอยางถูกตองซ่ึงเคร่ืองแบบปองกันภัยในการทํางานท่ีเหมาะสม รวมท้ังหมวกนิรภัย รองเทาหุมขอ ถุงมือ แวนตา 

และส่ิงปองกันภัยอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

  

ขอ 15  ผูไดรับสัญญาจะตองทําใหม่ันใจวาไดมีการจัดใหมีบรรดายารักษาโรค บริภัณฑทางการแพทย และบุคลากร

ทางการแพทยซ่ึงผานการฝกอบรมท่ีจําเปนตอการปฐมพยาบาล ประจําอยูท่ีทุกแทนเจาะ แทนผลิต และส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเลท่ีมีคน

ประจําอยู เพ่ือใหการปฐมพยาบาลไดทันทวงทีแกคนงานซ่ึงประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย 

  

ขอ 16  ผูไดรับสัญญาจะตองจัดใหมีอยางเพียงพอซ่ึงท่ีพักอาศัยท่ีสะอาด อาหารท่ีปลอดภัยและเปนคุณแกรางกาย น้ําด่ืม

และน้ําใชอยางอ่ืน แสงสวาง และสวมท่ีถูกสุขลักษณะสําหรับคนงานไวท่ีทุกแทนเจาะ แทนผลิต และส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเลท่ีมีคน

ประจําอยู 

  

ขอ 17  ผูไดรับสัญญาจะตอง 

(1) จัดใหมีทะเบียนลาสุดของคนงานซ่ึงทํางานอยูบนทุกแทนเจาะ แทนผลิต และส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเล ท่ีมีคน

ประจําอยู และ 

(2) มีขอมูลเก่ียวกับรายช่ือ หลักฐานท่ีเก่ียวกับตัวบุคคล สถานท่ีติดตอ อายุ สัญชาติ และญาติใกลชิด ของคน

งานระบุไวในทะเบียนดังกลาวเปนอยางนอย 

ผูไดรับสัญญาจะตอง 

(1) ทําใหม่ันใจวาเม่ือมีคนงานเขามาหรือออกไปจากแทนเจาะ แทนผลิต และส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเลดังกลาว จะมี

การลงทะเบียนใหทันสมัยในทะเบียนน้ันโดยไมชักชา และ 

(2) เก็บรักษาทะเบียนน้ันไวในท่ีปลอดภัย และสงสําเนาหน่ึงชุดไปยังสํานักงานบนฝงของผูไดรับสัญญาอยาง

สม่ําเสมอ และทําใหม่ันใจวาทะเบียนและสําเนาดังกลาวพรอมท่ีจะใหตรวจสอบไดเม่ือองคกรรวมรองขอ 

  



ขอ 18  ผูไดรับสัญญาจะตองทําใหม่ันใจวาบนทุกแทนเจาะ แทนผลิตและส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเลท่ีมีคนประจําอยู ไดจัดใหมี

เรือชวยชีวิต แพชูชีพ และอุปกรณชวยชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอสําหรับทุกคนเพ่ือใชในกรณีฉุกเฉิน 

เรือชวยชีวิต แพชูชีพ และอุปกรณชวยชีวิตดังกลาวตองไดรับการบํารุงรักษาอยางถูกตองและทดสอบอยางสม่ําเสมอ และเก็บ

รักษาใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชการไดทันทวงทีตลอดเวลา 

  

หมวด 5 

การตรวจสอบ 

   

  

ขอ 19  ใหเจาหนาท่ีขององคกรรวมซ่ึงไดรับแตงต้ังตามพระราชบัญญัติองคกรรวมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 มีอํานาจ

เขาไปยังแทนเจาะ แทนผลิต หรือส่ิงติดต้ังอ่ืนในทะเล และอุปกรณท่ีใชหรือจะใชในการประกอบกิจการปโตรเลียมในพ้ืนท่ีพัฒนา

รวม หรือในส่ิงอํานวยความสะดวกบนบกของผูไดรับสัญญา เพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจสอบและเพ่ือใหทราบวาการประกอบ

กิจการปโตรเลียมไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองคกรรวมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 และกฎกระทรวงน้ีหรือไม 

  

  

ใหไว ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 

กร  ทัพพะรังสี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

  

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในปจจุบันองคกรรวมไทย - มาเลเซีย ไดทําสัญญาแบง

ปนผลผลิตกับบริษัทผูไดรับสัญญาเพ่ือทําการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในพ้ืนท่ีพัฒนารวมแลว จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธี

การสําหรับการสํารวจและแสวงประโยชนจากปโตรเลียมในพ้ืนท่ีพัฒนารวมเพ่ือใหผูไดรับสัญญาปฏิบัติตาม และสมควรกําหนด

อํานาจในการตรวจสอบของเจาหนาท่ีขององคกรรวมไทย - มาเลเซีย แตโดยท่ีมาตรา 18 (9) และ (10) แหงพระราชบัญญัติองคกร

รวมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ไดบัญญัติใหการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสําหรับการสํารวจและแสวงประโยชนจาก

ปโตรเลียมในพ้ืนท่ีพัฒนารวมและการกําหนดเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือวัตถุประสงคในอันท่ีจะทําใหบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีบังเกิดผล

ตองกระทําโดยการออกกฎกระทรวง ดวยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย  บัดน้ี รัฐบาลของประเทศท้ังสองได

ใหความเห็นชอบในรางหลักเกณฑและวิธีการสําหรับการดังกลาวแลว สมควรออกกฎกระทรวงใหเปนหลักเกณฑและวิธีการดัง

กลาว 

  

   

นภาพร/ผูจัดทํา 

30 พฤษภาคม 2556 

  

วิชพงษ/ตรวจ 

 3 มิถุนายน 2556 


