เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

กฎกระทรวง
กําหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
และมาตรา ๕๓/๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญั ติปิโตรเลียม 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
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

หน้า
คู่สัญญาและวัตถุประสงค์
บททั่วไป
กาหนดระยะเวลาและการคืนพื้นที่
แผนงานและงบประมาณสาหรับกิจการปิโตรเลียม
การบริหารจัดการการประกอบกิจการปิโตรเลียม
การกาหนดค่าภาคหลวง การหักค่าใช้จ่าย และส่วนแบ่งกาไร
การจัดการผลผลิตน้ามันดิบ
การจัดการผลผลิตก๊าซธรรมชาติ
การชาระเงิน และสกุลเงินตรา
การจัดทาบัญชีและการตรวจสอบค่าใช้จ่าย
การจัดหาสินค้าและบริการ
ผลประโยชน์พิเศษ
การเคารพต่อข้อกาหนดขั้นมูลฐาน
การระงับข้อพิพาท
ข้อผูกพันในการจัดส่งปิโตรเลียมในยามฉุกเฉิน
การกาหนดค่าปรับ
การบอกเลิกสัญญา
ผลของการบอกเลิกสัญญาและการเพิกถอนสิทธิเป็นผู้รับสัญญา
การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับสัญญา
การสิ้นสุดของสัญญา
สัญญาร่วมประกอบกิจการ
การโอนสิทธิ
การผลิตปิโตรเลียมจากพื้นทีผ่ ลิตคาบเกี่ยวกันในแหล่งสะสมปิโตรเลียมแหล่งเดียวกัน
การประกันภัย
เหตุที่มิใช่ความผิดของคู่สัญญา
ความคุ้มครองจากการเรียกร้องโดยบุคคลอื่น
การปฏิบัติตามกฎหมายและคาสั่ง
แถลงการณ์ต่อสาธารณะ
การแจ้งให้ทราบ

สัญญาแบ่งปันผลผลิตนี้ ทาขึ้นเมื่อวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ...........
ณ ........................................................................................................... ระหว่าง กระทรวงพลังงาน
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยคาแนะนาของคณะกรรมการปิโตรเลียมและโดยได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รัฐมนตรี” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ..........................................
...........................................................................................................................................................
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ...................................................................................
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ ...............................................................................................................
สานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ ..........................................................................................................
โดย ........................................................................................ เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
................................................................................................................................................................
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอานาจ ลงวันที่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้
และบริษัท (ถ้ามี) ...............................................................................................................................
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ...................................................................................
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ ...............................................................................................................
สานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ ..........................................................................................................
โดย ........................................................................................ เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
................................................................................................................................................................
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอานาจ ลงวันที่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้
และบริษัท (ถ้ามี) ...............................................................................................................................
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ...................................................................................
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ ...............................................................................................................
สานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ ..........................................................................................................
โดย ........................................................................................ เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
................................................................................................................................................................
ปรากฏตามหลักฐานแสดงรายชื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (และหนังสือมอบอานาจ ลงวันที่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา”* อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะเข้าทาสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ของการสารวจ
และแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ตามสัญญา ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอม
ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดตามสัญญา ดังต่อไปนี้
*หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้รับสัญญาประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ให้ระบุชื่อบริษัท
การจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายของประเทศใด ที่ตั้งสานักงานใหญ่ ที่ตั้งสานักงานในประเทศไทย
ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัท
(พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)) ของแต่ละบริษัททุกรายไว้ในสัญญานี้ให้ครบถ้วน รวมทั้งให้แนบ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วนของสิทธิตามสัญญาด้วย

๑
ข้อ ๑
บททั่วไป
(๑) สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ......../......../........ เป็นต้นไป
(๒) สั ญ ญานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การประกอบกิ จ การปิ โตรเลี ย มภายในพื้ น ที่ ต ามสั ญ ญา
ตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี
(๓) ผู้ รับ สั ญ ญามี สิ ท ธิในการประกอบกิ จการปิ โตรเลี ยมและมี สิ ท ธิในการรับ ปิ โตรเลี ย ม
ส่วนที่เป็นของผู้รับสัญญาในรูปแบบและภายใต้วิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญานี้
(๔) ให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม เว้นแต่จะระบุไว้
เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้
ผู้รับสัญญาจะได้รับคืนค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตามรายการและจานวน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับสัญญาไม่สามารถค้นพบแหล่งปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะ
เชิ งพาณิ ช ย์ ในพื้ น ที่ ต ามสั ญ ญา หรื อ ในกรณี ที่ ค้ น พบแหล่ งปิ โตรเลี ย มแต่ แ หล่ งดั งกล่ าวมี ระดั บ การผลิ ต
ที่ไม่เพียงพอสาหรับการรับคืนค่าใช้จ่าย ผู้รับสัญญายินยอมที่จะไม่ได้รับคืนค่าใช้จ่ายหรือได้รับคืนไม่ครบจานวน
(๕) ให้ถ้อยคาต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ในสัญญานี้
“พระราชบัญญัติปิโตรเลียม” หมายความว่า พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ว่าแก้ไขเพิ่มเติมก่อนหรือหลังวันที่ทาสัญญานี้
“กิจการปิโตรเลียม” หมายความว่า การสารวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การขาย
หรือการจาหน่ายปิโตรเลียม
“พื้ น ที่ ตามสั ญ ญา” หมายความว่า แปลงสารวจและพื้ นที่ ผลิต ซึ่ งผู้รับ สัญ ญามี สิท ธิ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒
“แปลงสารวจ” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กาหนดขึ้นสาหรับการสารวจปิโตรเลียม
“พื้นที่ผลิต” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กาหนดขึ้นสาหรับการผลิตปิโตรเลียม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
“คณะกรรมการปิโตรเลียม” หมายความว่า คณะกรรมการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
“กรม” หมายความว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตาม
มาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร และให้หมายความรวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับผู้รับสัญญาในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งมีอานาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการหรือหุ้นส่วน
ซึ่งมีอานาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ในอีกฝ่ายหนึ่ง
“แผนงาน” หมายความว่า แผนสาหรับการดาเนินกิจการปิโตรเลียมที่เกี่ยวกับพื้นที่ตาม
สัญญา ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓
“งบประมาณ” หมายความว่า ประมาณการของรายได้และรายจ่าย หรือรายการอื่น
ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการปิโตรเลียม ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓

๒
“ผลผลิตรวมของปิโตรเลียม” หมายความว่า
(ก) เมื่อเกี่ยวกับน้ามันดิบ ให้หมายถึง น้ามันดิบทั้งหมดที่ผู้รับสัญญานาขึ้นมากักเก็บและ
ได้ขายหรือจาหน่ายเป็นครั้งคราว ซึ่งวัดค่าที่คลังเก็บนั้น ๆ โดยหักเอาตะกอนและน้าออก และให้รวมถึงปริมาณ
น้ามันดิบที่นาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมด้วย
(ข) เมื่อเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ให้หมายถึง ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่ผู้รับสัญญาผลิตขึ้นมา
และได้ขาย
“ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ปิโตรเลียม ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓
“การผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก” หมายความว่า การผลิตและขายปิโตรเลียม
เป็ นครั้งแรกจากพื้นที่ ตามสัญ ญา เมื่ อผู้ รับสัญ ญาแสดงว่า ได้พ บหลุมปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิ ชย์
และได้กาหนดพื้นที่ผลิตถูกต้องแล้ว โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ผลิตได้
(๖) ในกรณีที่สัญญานี้กาหนดให้ผู้รับสัญญาต้องได้รับความยินยอม การอนุมัติ หรือการอนุญาต
จากรัฐมนตรี อธิบดี หรือ กรม ความยินยอม การอนุมัติ หรือการอนุ ญาตนั้น จะต้องไม่ล่าช้าหรือ ถูก ยับยั้ง
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
(๗) เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ภาคผนวก ก รายละเอียดพิกัดภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามสัญญา
ภาคผนวก ข แผนที่แสดงพื้นที่ตามสัญญา
ภาคผนวก ค การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ภาคผนวก ....................................ฯลฯ......................................
ความใดในเอกสารแนบท้ า ยสั ญ ญาที่ ขั ด แย้ งกั บ ข้ อ ความในสั ญ ญานี้ ให้ ใช้ ข้ อ ความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัย
ของอธิบดี
ข้อ ๒
กาหนดระยะเวลาและการคืนพืน้ ที่
(๑) ระยะเวลาสารวจมีกาหนด ...... ปี นับแต่วันที่ .................................... และสิ้นสุดวันที่
.................................... และให้ถือว่าวันเริ่มระยะเวลาสารวจเป็นวันให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญา
ถ้าผู้รับสัญญาประสงค์จะขอต่อระยะเวลาสารวจ ให้ยื่นคาขอต่อรัฐมนตรีก่อนสิ้นระยะเวลา
สารวจไม่น้อยกว่าหกเดือน พร้อมข้อผูกพันทั้งด้านปริมาณงานและปริมาณเงินสาหรับระยะเวลาสารวจที่ขอต่อ
และขอต่อได้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสามปี
(๒) ในวันเริ่มระยะเวลาสารวจ พื้นที่ตามสัญญาประกอบด้วยแปลงสารวจหมายเลข ………
ซึ่งมีรายละเอียดพิกัดภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามสัญญา และแผนที่แสดงพื้นที่ตามสัญญา ดังปรากฏในภาคผนวก ก
และภาคผนวก ข ตามลาดับ
(๓) ผู้รับสัญญาต้องเริ่ม กิจการปิโตรเลียมเกี่ยวกับการสารวจภายในสามสิบวันนับ แต่วันที่
ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณครั้งแรกตามข้อ ๓ (๑)

๓
(๔) ผู้รับสัญญาต้องดาเนินการคืนพื้นที่แปลงสารวจตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมหรือตามที่ระบุ
ในสัญญานี้
(๕) การกาหนดพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมหรือตามที่ระบุ
ในสัญญานี้
(๖) ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาให้มีกาหนด ...... ปี นับแต่วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลา
สารวจปิโตรเลียม ในระหว่างระยะเวลาสารวจปิโตรเลียม ผู้รับสัญญาจะผลิตปิโตรเลียมก็ได้
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาประสงค์จะขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัญญายื่นคาขอ
ต่อรัฐมนตรี ก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน
ถ้าผู้รับสัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ และขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมก่อน
สิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน ผู้รับสัญญามีสิทธิได้รับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมได้
เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสิบปี ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกาหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ทั่วไปในขณะนั้น
ข้อ ๓
แผนงานและงบประมาณสาหรับกิจการปิโตรเลียม
(๑) ภายในหกสิบวัน นับจากวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ หรือตามที่รัฐมนตรีกาหนด ให้ผู้รับสัญญา
เสนอแผนงานและงบประมาณสาหรับกิจการปิโตรเลียมในปีที่หนึ่ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ....................................
ถึงวันที่ ..๓๑../..ธ.ค../.......... โดยแสดงรายการซึ่งจะดาเนินการในปีที่หนึ่ง เพื่อให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณาอนุมัตกิ ่อนเริ่มกิจการปิโตรเลียม
ในกรณีที่ผู้รับสัญญามีรายการค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อนผู้รับสัญญาจะเริ่มกิจการ
ปิโตรเลียม ให้นารายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาแสดงในแผนงานและงบประมาณตามวรรคหนึ่งได้
(๒) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ผู้รับสัญญาต้องเสนอแผนงานและงบประมาณสาหรับ
กิจการปิโตรเลียมในปีปฏิทินถัดไป เพื่อให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณาอนุมัติ
ก่อนเริ่มกิจการปิโตรเลียมของปีนั้น ๆ
(๓) แผนงานและงบประมาณตาม (๑) และ (๒) ต้องจัดทาตามแบบที่อธิบดีกาหนดและต้องแสดง
เป็นรายกิจกรรม เช่น การสารวจ การพัฒนา และการผลิต โดยต้องระบุ
(ก) รายละเอียดทุกด้านของกิจกรรมปิโตรเลียมที่เสนอจะดาเนินการในแต่ละไตรมาส
(ข) ข้อมูลและข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(ค) ประมาณการค่าใช้จ่าย
(ง) ช่วงเวลาการดาเนินงานของแต่ละงานสาหรับแต่ละโครงการ
(จ) ประมาณการอัตราการผลิต รายเดือนสาหรับแหล่งปิโตรเลียมแต่ละแหล่งในกรณีที่
เป็นแผนงานสาหรับพื้นที่ผลิต
(ฉ) มาตรการที่ผู้รับสัญญาจะนาไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน (๑๐)
(ช) กิจกรรมรายปีและประมาณการค่าใช้จ่ายสาหรับระยะเวลาสี่ปีปฏิทินถัดไป หรือจนกระทั่ง
สัญญานี้สิ้นสุดลง แล้วแต่อันใดจะถึงก่อน
ในการยื่นเสนอแผนงานและงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ผู้รับสัญญาต้องเสนอแผนแม่บท
สาหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจาปี (annual master procurement plan) ให้แก่อธิบดีเพื่อประกอบ
การพิจารณาด้วย

๔
(๔) ผู้ รั บ สั ญ ญาจะประกอบกิ จ การปิ โตรเลี ย มได้ ต่ อ เมื่ อ อธิ บ ดี โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการปิโตรเลียมได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องเป็นหนังสือ และได้แจ้งให้ผู้รับสัญญา
ทราบพร้อมเงื่อนไข (ถ้ามี) โดยการแจ้งดังกล่าวของอธิบดีนั้น จะแจ้ง
(ก) ภายในสี่สิบห้าวันจากวันที่ได้รับแผนงานและงบประมาณปีที่หนึ่ง และ
(ข) ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคมของทุกปี ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของปีปฏิทิน
ถัดไป
อธิบดีอาจแจ้งให้ผู้รับสัญ ญาทราบว่าข้อเสนอแผนงานและงบประมาณที่ผู้รับสัญ ญา
ยื่นให้พิจารณา ได้รับอนุมัติโดยมีเงื่อนไขตามที่อธิบดีอาจจะระบุไว้ในหนังสือที่แจ้งนั้น และ/หรืออาจแจ้งให้
ผู้รับสัญญาทราบว่าข้อเสนอแผนงานจะต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ถ้าผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่าเงื่อนไขหรือข้อแก้ไขใด ๆ ตามที่อธิบดีแจ้งจะทาให้แผนงานและงบประมาณไม่ประสบผล
เชิงพาณิชย์ หรือจะมีผลให้การใช้จ่ายเกินไปจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานขั้นต่าตามที่ระบุไว้ใน (๗) ของช่วง
ระยะเวลาการสารวจ ผู้รับสัญ ญาจะต้องแจ้งและแสดงหลักฐานต่ออธิบดีถึงเหตุผลที่ได้มีความเห็นเช่นนั้น
จากนั้น อธิบดีและผู้รับสัญ ญาจะประชุมพิจารณาหารือถึงการแก้ไขเพื่อหาข้อยุติภายในสามสิบวัน ทั้งนี้
หากไม่ สามารถหาข้อยุ ติได้ ภ ายในหกสิ บ วัน นั บ จากวัน ที่ มี การประชุม กัน เป็ น ครั้งแรก ให้ ผู้รับ สัญ ญารวม
ข้อแก้ไขที่อธิบดีเสนอเข้าไว้ในข้อเสนอแผนงานและงบประมาณซึ่งผู้รับสัญญาได้ยื่นให้พิจารณาภายใต้ (๔) นี้
โดยมีเงื่อนไขว่าการแก้ไขนั้นจะต้องไม่ทาให้งบประมาณตามที่ผู้รับสัญ ญาเสนอของรายการค่าใช้ จ่ายใด ๆ
ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าร้อยละสิบ และจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ทั่วไปของแผนงาน
ที่ผู้รับสัญญายื่นให้พิจารณาอย่างมีนัยสาคัญ
ค่าใช้จ่ายทั้ งหมดที่ เกี่ยวเนื่ องกับ กิจการปิ โตรเลียม ให้ เป็ นค่าใช้จ่ายในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ ๕ โดยมีเงื่อนไขว่าค่าใช้จ่ายนั้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน
ซึ่งได้รับการอนุมัติตามวรรคหนึ่ง และไม่ใช่รายการตาม (๕) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้
ในส่วนของการผลิตปิโตรเลียม อธิบดีสามารถจะพิจารณาทบทวนระดับการผลิตในส่วนที่
เกี่ยวข้องของแผนงานประจาปีใด ๆ ที่เสนอมา หรือที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว และอาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับ
สัญญาเพิ่มหรือลดอัตราการผลิตจากแหล่งปิโตรเลียมแหล่งใดแหล่งหนึ่ง หรือหลายแหล่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ผลิต
โดยเหตุผลใด ๆ ดังต่อไปนี้
๑) เพื่อทาให้การนาน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติขึ้นมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
๒) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ
๓) เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
และเมื่อได้รับการแจ้งเป็นหนังสือดังกล่าว ให้ผู้รับสัญญาปฏิบัติตามโดยทันที
รายละเอียดของแผนงานที่ได้รับอนุมัติไปแล้ ว กรณีใดมีความจาเป็นต้องแก้ไขด้วยเหตุ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์แวดล้อม ผู้รับสัญญาอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก
อธิบดีก่อน ทั้งนี้ การแก้ไขนั้นจะต้องไม่ทาให้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปแล้วสาหรับรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ
เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละสิบ และไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของแผนงานอย่างมีนัยสาคัญ โดยผู้รับสัญญา
ต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นต่ออธิบดีทันที
การแก้ไขอื่น ๆ จาเป็นต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากอธิบดีก่อน และอธิบดีจะพิจารณา
คาขอนั้นและแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้รับสัญญาทราบภายในหกสิบวัน นับจากวันที่ได้รับคาขอนั้น

๕
(๕) รายการที่มิให้นาไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมมีดังต่อไปนี้
(ก) ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งมาจากผลของการกระท าของผู้ รับ สั ญ ญา หรือ ผู้ รับ จ้ าง
เหมาช่วงใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่ อ หรือการละเว้นกระทา หรือการจงใจกระทาผิด
รวมทั้งจานวนเงินใด ๆ ที่จ่ายเพื่อระงับข้อเรียกร้องที่กล่าวอ้างความประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นกระทา
หรือการจงใจกระทาผิด ไม่ว่าจะมีการยอมรับผิดในความประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นกระทา หรือการจงใจ
กระท าผิด นั้ น หรือ ไม่ หรือ ไม่ ว่าการจ่ ายเงิน จานวนดั งกล่าวจะเป็ น การให้ โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า หรือ โดยอาศั ย
หลักเกณฑ์ทานองเดียวกัน
(ข) ค่ าใช้ จ่ ายในการเปลี่ ย นทดแทน และ/หรือ ซ่ อ มแซมในส่ วนที่ เกี่ ย วกั บ สิ น ทรัพ ย์
หรือทรัพย์สินอื่นใด ซึ่งไม่ได้เอาประกันภัย หรือเอาประกันภัยไว้แต่ไม่เพียงพอ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความรับผิด
ที่มีต่อบุคคลที่สามภายใต้หลักเกณฑ์ของความรับผิดอย่างเคร่งครัด ซึ่งทั้งสองกรณีได้มีการตกลงกันระหว่าง
กรมและผู้รับสัญญาแล้วว่าจะต้องมีการเอาประกันภัย แต่ผู้รับสัญญามิได้เอาประกันภัยตามจานวนที่ได้เสนอ
แผนงานและงบประมาณตาม (๔)
(ค) ค่าใช้จา่ ยทั้งปวงซึ่งผู้รับสัญญามีความรับผิดที่จะต้องจ่ายแทนกรมภายใต้ข้อ ๒๕
(ง) ค่าใช้จ่ายทั้งปวง รวมทั้งค่าวิชาชีพ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับการเจรจา และการลงนามในสัญญานี้
(จ) ผลประโยชน์พิเศษที่ผู้รับสัญญามีหน้าที่ต้องชาระตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑
(ฉ) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน
เพื่อเป็นทุนในการประกอบกิจการปิโตรเลียมซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย ค่าชักส่วนลด ค่าธรรมเนียม และค่านายหน้าด้วย
(ช) ค่าธรรมเนียมการสอบบัญ ชี และการดาเนินงานทางบัญ ชีที่ เกิดขึ้นตามข้อบังคับ
ด้านการสอบบัญชีและการดาเนินการทางบัญชีตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
อัน เกี่ยวเนื่อ งกับ ข้อก าหนดในการท ารายงานภายในกลุ่ม ระหว่างบริษั ท ในเครือ ไม่ ว่าจะกาหนดให้ ท าไว้
โดยกฎหมายหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมและรายจ่ายที่เกิดขึ้นสาหรับการดาเนินการสอบบัญ ชีและ
การบริการทางบัญชีตามที่กาหนดไว้ในสัญญานี้และอยู่ในแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตาม (๔)
(ซ) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการว่าจ้างหรือการเช่าซึ่งเครื่องมือ โรงงาน เครื่องจักร
ทรัพย์สิน หรือสิ่งอานวยความสะดวกอื่นใด ยกเว้นในกรณีที่การว่าจ้างหรือการเช่านั้น ๆ ได้กระทาไปโดยได้รับ
อนุมัติจากอธิบดี
(ฌ) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทในเครือ หรือการทา
ความตกลงในการเป็นหุ้นส่วนหรือในการเข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญา
(ญ) การชาระเงินชดเชย หรือค่าเสียหายภายใต้สัญญานี้ และการชาระเงินอื่นใดที่มิได้
เกิดจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
(ฎ) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานส่วนกลางหรือ
สานักงานใหญ่ของผู้รับสัญญาหรือของบริษัทในเครือใด ๆ ของผู้รับสัญญา ซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานว่า
เป็นการจัดสรรโดยสมควรตามปกติธุระในการดาเนินงานและเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ภายใต้สัญญานี้
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงซึ่งเกี่ยวกับสานักงานและการบริหารงานในสานักงานในประเทศไทย
รวมทั้งผลประโยชน์ของพนักงานในสานักงาน ซึ่งมากเกินสมควรตามปกติธุระในการดาเนินงาน
(ฏ) ภาษีทั้งปวงที่เรียกเก็บจากเงินได้ในส่วนที่เป็นกาไรของผู้รับสัญญาภายใต้กฎหมาย
ที่ใช้บังคับใด ๆ และอากรขาออก

๖
(ฐ) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องกับการระงับข้อพิพาทหรือการดาเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการและทางศาล ซึ่งไม่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากอธิบดี
(ฑ) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงินบริจาค ที่เกี่ยวกับการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
ของผู้รับสัญญา เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการประกอบกิจการปิโตรเลียมซึ่งระบุอยู่ใน
แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตาม (๔) หรือได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากอธิบดีในกรณีอื่น
(ฒ) ค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในเรื่ อ งซึ่ ง ไม่ เกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การปิ โตรเลี ย ม
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกิจกรรมที่พ้นไปจากจุดซื้อขายแล้ว
(ณ) ค่าใช้จ่ายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับการฝึกอบรม
บุคลากรของผู้รับสัญ ญา เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ระบุอยู่ในแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตาม (๔)
หรือได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากอธิบดีในกรณีอื่น
(ด) ค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติงานในรายการที่มิได้รวมอยู่ในแผนงานและงบประมาณของ
ปีที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายในรายการที่รวมอยู่ในแผนงานและงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน (๔)
(ต) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าปรับหรือดอกเบี้ยใด ๆ
(ถ) ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปโดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๐
(ท) ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดซึ่ งก าหนดไว้ ที่ อื่ น ในสั ญ ญานี้ ว่ า เป็ น รายจ่ า ยที่ ไม่ ส ามารถน าไป
หักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมได้ หรือจานวนเงินที่จ่ายไปโดยปราศจากการอนุมัติของอธิบดี
(ในกรณีที่ต้องได้รับการอนุมัติ) หรือจ่ายไปเนื่องมาจากผลของการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้รับ
สัญญาภายใต้สัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่มีหลักฐานและเอกสารสนับสนุนเพียงพอ
(๖) เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศ อธิบดีอาจแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้รับสัญญาพิจารณาปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยอาจรวมอยู่ในแผนงานและงบประมาณหรือแยกออก
จากแผนงานและงบประมาณก็ได้
(ก) พัฒนาแหล่งปิโตรเลียมใด ๆ (ยกเว้นในระหว่างระยะเวลาการสารวจ) ซึ่งผู้รับสัญญา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ ซึ่งกรมได้ตรวจสอบและเห็นพ้องด้วยแล้ว และมิได้อยู่ภายใต้
แผนการสารวจประเมินผลซึ่งกาลังดาเนินการอยู่ หรือแผนการสารวจประเมินผลของผู้รับสัญญาซึ่งได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีแล้ว แต่ยังมิได้ดาเนินการ หรือ
(ข) เพื่ อ ด าเนิ น งานใดเป็ น การเฉพาะเจาะจง หรื อ สร้ า งสิ่ ง อ านวยความสะดวกใด
เป็นการเฉพาะเจาะจง
ภายในหกสิ บ วั น หลั ง จากได้ รั บ การแจ้ ง ข้ า งต้ น ให้ ผู้ รั บ สั ญ ญาแก้ ไขแผนงานและ
งบประมาณให้เหมาะสม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยผลของ (๖) นี้ ให้กรมเป็นผู้รับภาระทั้งหมด โดยให้กรม
มีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการนั้น รวมทั้งผลประโยชน์ทั้งปวงจากผลผลิตใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ (ก)
และถ้าผู้รับสัญญาไม่ประสงค์จะทางานที่ระบุนั้น กรมหรือบุคคลที่กรมมอบหมายมีสิทธิที่จะทางานที่ ระบุนั้น
ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ แต่มีเงื่อนไขว่า การทางานนั้นจะต้องไม่สร้างผลกระทบกระเทือนอันเกินสมควรต่อกิจการ
ปิโตรเลียมของผู้รับสัญญา
(๗) จานวนเงินที่ผู้รับสัญญาจะใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมการสารวจของตนในพื้นที่ตามสัญญา
ให้สาเร็จลุล่วงไปในช่วงการสารวจเป็นระยะเวลา ...... ปี ระหว่างวันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................
รวมกันแล้วจะต้องมี ค่าใช้จ่ายขั้นต่า ........................ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (...................................)
ทั้ ง นี้ โดยมี ร ายละเอี ย ดของข้ อ ผู ก พั น ด้ า นปริ ม าณงานและปริ ม าณเงิ น ที่ จ ะด าเนิ น การ ดั ง ต่ อ ไปนี้

๗
……………..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ผู้รับสัญญาเสนอข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงิน)
ผู้รับสัญญาจะขอต่อระยะเวลาสารวจตามวรรคหนึ่งได้อีกไม่เกินสามปี เมื่อได้ดาเนินงาน
ทั้งด้านปริมาณงานและปริมาณเงินครบถ้วนตามระยะเวลาสารวจที่ดาเนินการไปแล้ว และได้ตกลงข้อผูกพัน
ในการดาเนินงานสาหรับระยะเวลาสารวจที่ได้รับการต่อกับรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มระยะเวลา
สารวจช่วงที่ได้รับการต่อ
เมื่อสิ้นระยะเวลาสารวจแต่ละระยะ หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาคืนพื้นที่ตามสัญญาทั้งหมด
โดยสมัครใจ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ถ้าจานวนเงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายไปเพื่อการสารวจน้อ ยกว่าจานวนเงิน
ที่กาหนดไว้ในข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ง ผู้รับสัญญาจะต้องจ่ายเงินส่วนที่ยังมิได้ใช้จ่ายไปนั้น ให้แก่กรมภายใน
สามสิบวัน นับจากวันสิ้นระยะเวลาสารวจ หรือวันที่ผู้รับสัญญาคืนพื้นที่ทั้งหมดโดยสมัครใจ แล้วแต่กรณี
ผู้รับสัญญาซึ่งใช้สิทธิคืนพื้นที่แปลงสารวจทั้งแปลงหรือบางส่วนไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อน
ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันสาหรับการสารวจปิโตรเลียมในแปลงสารวจแปลงนั้น
(๘) งานประเมิ น ผลใด ๆ ที่ ผู้ รับ สั ญ ญาด าเนิ น การในพื้ น ที่ ผ ลิ ต มิ ให้ ถื อ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของ
ข้อผูกพันการสารวจซึ่งระบุไว้ใน (๗) เว้นแต่งานประเมินผลนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นงานที่กระทาเพื่อแสวงหา
แหล่งปิโตรเลียมใหม่ที่นอกเหนือจากแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบแล้วในพื้นที่ผลิตนั้น และต้องเสนออยู่ในแผนงาน
และงบประมาณตามข้อนี้
(๙) ผู้รับสัญญาต้องเป็นผู้รับภาระในการจัดหาเงินทุนทั้งหมดสาหรับการดาเนินงานตามแผนงาน
แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ที่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้
(๑๐) ในการดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติใด ๆ
(ก) ผู้รับสัญญาต้องประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ด้วยความเข้มแข็ง และใช้
ความพยายามอย่างสุดกาลังที่จะพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบให้กว้างขวางมากที่สุดตามหลักเทคนิคและ
วิธีก ารปฏิ บั ติ งานปิ โตรเลี ย มที่ ดี ทั้ งนี้ ต้ อ งค านึ งอยู่ ต ลอดเวลาถึ งสถานการณ์ ต ลาดจ าหน่ ายปิ โตรเลี ย ม
โดยผู้รับสัญญาจะพยายามผลิตปิโตรเลียมที่ค้นพบด้วยวิธีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด ในอัตราที่มั่นใจได้ว่าส่วนของ
ปิโตรเลียมสารองที่ค้นพบอันอาจผลิต ขาย หรือจาหน่ายได้โดยมี กาไรนั้นจะได้รับการผลิตอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถของตนตลอดอายุสัญญานี้ โดยผู้รับสัญญาจะดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักเทคนิคและวิศวกรรม
ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมและในการดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตตามสัญญานี้
(ข) ผู้ รับ สั ญ ญาต้องใช้ความพยายามอย่างเต็ม ที่ ที่ จะไม่ใช้วิธีป ระกอบกิจการใด ๆ
ซึ่งขัดต่อสาธารณประโยชน์หรือกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจหรือประโยชน์สุขของประชาชน และในกรณีที่
การประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญาก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณประโยชน์หรือประชาชน
ผู้รับสัญญามีหน้าที่บาบัดปกป้องและแก้ไขความเสียหายนั้นโดยทันที
(ค) ผู้รับสัญญาต้องจ้างผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพื่อประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้
ในตาแหน่งหน้าที่ระดับต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ตามคุณสมบัติของบุคคลเหล่านั้น อนึ่ง หากยังหา
ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยที่มี ความชานาญงานเหมาะสมแก่ตาแหน่งหน้าที่บางตาแหน่งมิได้ ผู้รับสัญญาจะพยายาม
อย่างดีที่สุดที่จะฝึกฝนผู้ซึ่งมีสัญ ชาติไทยให้มีความชานาญงานมากขึ้นจนเหมาะสมที่จะรับตาแหน่งต่าง ๆ
ทุกระดับในกิจการปิโตรเลียมได้ภายในระยะเวลาอันสมควร และ

๘
(ง) ผู้รับสัญญาต้องใช้วิธีป้องกั นที่จาเป็นเพื่อควบคุมการไหล และป้องกันการรั่วซึม
หรือสูญเสียปิโตรเลียมไปสู่ชั้นบรรยากาศหรือแหล่งน้าใด ๆ ทั้งที่อยู่บนดินและ/หรือใต้ดิน ในพื้นที่ตามสัญญา
หรือในบริเวณใกล้เคียง โดยสอดคล้องกับ หลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี และโดยสอดคล้อง
กับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานตามที่กรมจะกาหนดขึ้นเป็นครั้งคราว
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง นอกจากที่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้แล้ว
ผู้รับสัญ ญายังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกาหนดใด ๆ ที่อธิบดีประกาศกาหนดเป็นครั้งคราว ในส่วนที่
เกี่ยวกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผู้ รั บ สั ญ ญาอาจปรึ ก ษาหารื อ กั บ กรมในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ มาตรการที่ ผู้ รั บ สั ญ ญา
จะดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามที่กาหนดใน (๑๐) นี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี
(๑๑) ผู้ รับ สั ญ ญาต้องประกอบกิจการปิ โตรเลียมให้ สอดคล้องกับ แผนงานที่ ได้ รับ อนุ มั ติ
และต้องไม่ระงับการกระทากิจกรรมใด ๆ ตามที่กาหนดไว้ในแผนงานที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากอธิบดี
ในกรณี ที่มี เหตุการณ์ ฉุกเฉินหรือผิดปกติซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการโดยด่วน ให้ผู้รับ
สัญ ญาใช้วิธีดาเนิ นการใด ๆ ที่ เห็ นว่าเหมาะสมหรือสมควรต่อการป้องกัน ชี วิต ทรัพ ย์สิน เครื่องมือ และ
ผลประโยชน์ของกรมและผู้รับสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้ หากผู้รับสัญ ญาสามารถพิสูจน์ ให้เป็น ที่พอใจแก่อธิบดีว่าการดาเนินการนั้น
มีเหตุผลที่สมควรรองรับภายใต้สถานการณ์นั้น
ข้อ ๔
การบริหารจัดการการประกอบกิจการปิโตรเลียม
(๑) ในระหว่างอายุของสัญญานี้ กรมจะเป็นผู้กากับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียมตาม
สัญญานี้ และผู้รับสัญญาในฐานะผู้ดาเนินงานตามสัญญานี้ เป็นผู้รับผิดชอบการประกอบกิจการปิโตรเลียม
รวมทั้งมีสิทธิที่จะจ้างและใช้ผู้รับจ้างเหมาช่วง ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ ๑๐
(๒) ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการคณะหนึ่งจานวนไม่น้อยกว่าหกคนซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนกรมและผู้แทนผู้รับสัญญาแต่ละฝ่ายเท่า ๆ กันไม่น้อยกว่าฝ่ายละสามคนซึ่งได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
โดยกรมและผู้รับสัญญาตามลาดับ โดยหนึ่งในจานวนผู้แทนกรมจะดารงตาแหน่งประธาน สาหรับผู้แทนของ
แต่ละฝ่ายสามารถแต่งตั้งผู้แทนสารองคนที่หนึ่งและคนที่สองอย่างเป็นทางการ เพื่อทาหน้าที่แทนผู้แทนด้วยก็ได้
ให้คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยประธานจะแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้รับสัญญาและกรรมการผู้แทนกรมทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม เพื่อ
(ก) พิจารณาตรวจสอบแผนงานและงบประมาณสาหรับปีถัดไปซึ่งผู้รับสัญญาจะต้องยื่น
ให้พิจารณาตามข้อ ๓ (๒) ทั้งนี้ การประชุมนี้ต้องจัดให้มีขึ้นก่อนการยื่นแผนงานและงบประมาณตามข้อ ๓ (๒)
ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน และ
(ข) พิจารณา ทบทวน แก้ไขแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว หรือเพื่ อ
พิจารณาติดตามความก้าวหน้าของกิจการปิโตรเลียมภายใต้แผนงานและงบประมาณนั้น หรือเพื่อประชุม
พิจารณาในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการปิโตรเลียม
ผู้รับสัญญาสามารถร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการในเวลาใด ๆ ก็ได้
โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ประธานทราบ และระบุวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้ประธานจัดให้มี
การประชุมโดยไม่ชักช้า

๙
(๓) ผู้รับสัญญาจะต้อง
(ก) จัดให้มีการบันทึกเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านเทคนิค งานบารุงรักษา และการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ โดยถูกต้องและครบถ้วน
(ข) จั ด ส่ ง รายงานความคื บ หน้ า แต่ ล ะเดื อ นครอบคลุ ม รายละเอี ย ดของกิ จ กรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการปิโตรเลียมให้แก่กรมภายในเดือนถัดไป
(ค) ส่งมอบข้อมู ล ทั้ งหมดตามที่กาหนดในภาคผนวก ค การรายงานผลการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ การแปลความหมาย การศึกษาและรายงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการปิโตรเลียม ให้แก่กรมตามที่กรมแจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ การจัดเก็บและ
ส่งมอบข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมกาหนด
ผู้รับสัญญาสามารถรักษาข้อมูล ต้นฉบับตามวรรคหนึ่งซึ่งจาเป็นต่อการดาเนินงาน
แต่ให้กรมสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล ต้นฉบับดังกล่าวนั้นในเวลาใด ๆ ก็ได้ และผู้รับสัญญาจะต้องส่งมอบ
ข้อมูลนั้นให้แก่กรมทันทีที่กรมแจ้ง
(๔) ให้ผู้รับสัญญาจัดให้มีและรายงานรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ
อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียม และต้องรายงานปริมาณ
ปิโตรเลียมที่เก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ เมื่อกรมร้องขอภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๕) กรมเป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมดที่หามาได้ ไม่ว่าจะเป็นข้ อมูลดิบ ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว
หรื อ ข้ อ มู ล ที่ แ ปลความหมายแล้ ว ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการประกอบกิ จ การปิ โตรเลี ย มในพื้ น ที่ ต ามสั ญ ญา
โดยข้อมูลดังกล่าวให้รวมถึงแต่ ไม่จากัดอยู่เพียงรายงานด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ การผลิต วิศวกรรม และ
ตัวอย่าง ที่ผู้รับสัญญาอาจเก็บหรือรวบรวมขึ้นมา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับสัญญาต้องส่งมอบสาเนาหรือคู่ฉบับของข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด
ให้แก่กรมตามที่กรมกาหนดเป็นครั้งคราว โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เพิ่มขึ้นจากการทาสาเนาหรือคู่ฉบับ
ที่จาเป็น ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณตามข้อ ๕ (๑) (ข)
ผู้รับสัญญาจะต้องไม่ขายหรือจาหน่ายจ่ายโอนข้อมูลใด ๆ ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับ
อนุ ญ าตเป็ น หนั งสื อ จากอธิบ ดี และจะต้ อ งไม่ เปิ ดเผยข้อ มู ลใด ๆ ต่ อ บุ ค คลที่ ส าม เว้น แต่ ก ารเปิ ด เผยนั้ น
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และจาเป็นต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ หรือ
กฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับต่อผู้รับสัญญา หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับการ
เปิดเผยดังกล่าวต้องให้คารับรองเป็นหนังสือแก่ผู้รับสัญญาว่าจะรักษาข้อมูลและข้อสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่อง
กับข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและให้ผู้รับสัญญาส่งสาเนาคารับรองนั้นให้แก่กรมด้วย เว้นแต่เป็นการได้รับ
การเปิดเผยจากการปฏิบัตติ ามกฎ ข้อบังคับ หรือกฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับต่อผู้รับสัญญา
ทั้งนี้ กรมตกลงที่จะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เมื่อผู้รับสัญญา
แจ้งให้กรมทราบว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความลับทางการค้า ของผู้รับสัญญาหรือผู้รับสัญญาไม่ประสงค์ให้กรม
นาไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา
(๖) ผู้รับสัญญาต้องไม่นาหรือส่งออกข้อมูลต้นฉบับใด ๆ รวมทั้งตัวอย่างแท่งหิน ตัวอย่างเศษหิน
หรือตัวอย่างใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ข้ อ มู ล ใด ๆ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถวิ เคราะห์ จ าแนก แปลผล หรื อ แปลความหมายได้
ในราชอาณาจักร อาจนาออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อวิเคราะห์ จาแนก แปลผล หรือแปลความหมายได้
อย่างไรก็ตาม กรมอาจจัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลนั้นก่อนการนาข้อมูลออกนอกราชอาณาจักร และเมื่อเสร็จสิ้น
การดาเนินงานแล้ว ผู้รับสัญญาจะต้องนาข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดรวมทั้งผลมาเก็บรักษาไว้ที่ผู้รับสัญญาและแจ้ง
ให้กรมทราบโดยพลัน

๑๐
(ข) การนาตัวอย่างแท่งหิน ตัวอย่างเศษหิน หรือตัวอย่างใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร
จะต้องแจ้งเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการนาออกนอกราชอาณาจักร รวมทั้งเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วจะต้องจัดส่งรายงานผลการดาเนินการให้กรมทราบ และส่งคืนตัวอย่างที่เหลือให้กับ
กรมในทันทีที่สามารถกระทาได้หรือตามที่อธิบดีกาหนดเป็นอย่างอื่น
(๗) กรมและตั ว แทนของกรม หรื อ ผู้ รั บ จ้ า งเหมารายอื่ น ของกรมมี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ไป
เพื่อดาเนินการใด ๆ รวมทั้งการวางท่อและก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ภายในบริเวณพื้นที่ตามสัญญา
ภายหลังจากที่ได้มีการหารือกับผู้รับสัญญาแล้ว ทั้งนี้ การดาเนินการนั้น ๆ จะต้องไม่ก่อผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญา
(๘) ผู้รับสัญญาจะต้องยินยอมให้กรม พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของกรม
(ก) ตรวจสอบหลุม หลุมเจาะ สถานประกอบกิจการปิโตรเลียม อุปกรณ์ อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งดาเนินการโดยผู้รับสัญญาหรือผู้ดาเนินการแทน
(ข) ตรวจตรา ตรวจสอบและพิ สู จ น์ ค วามเที่ ย งตรงของระบบการวั ด อุ ป กรณ์ ห รื อ
เครื่องมือ น้าหนัก ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ และบันทึกอื่น ๆ
(ค) เข้าไปในพื้นที่ตามสัญญาในเวลาใด ๆ ที่สมควร และสังเกตการณ์กิจการปิโตรเลียม
เพื่อตรวจตราทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาหรือควบคุมของผู้รับสัญญา
(๙) ให้ ผู้ รั บ สั ญ ญาแจ้ งกรมทราบถึ งการตรวจสอบ การแปลความหมาย การออกแบบ
การประกอบ การก่อสร้าง การติดตั้ง การเชื่อมโยง และการใช้ การบารุงรักษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมดังกล่าวในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
กรมอาจส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของงาน หรื อ ร่ ว มสั ง เกตการณ์
และฝึกอบรมร่วมกับผู้รับสัญญา ตามความเหมาะสม โดยให้ค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับสัญญาเพื่อกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมได้
(๑๐) เมื่อได้รับการร้องขอจากกรม ผู้รับสัญญาต้องให้ความร่วมมือกับกรมหรือผู้ได้รับสิทธิ
รายอื่น และ/หรือบริษัทอื่น ๆ ในราชอาณาจักรในการใช้ สิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอานวย
ความสะดวก หรืองานอื่น ๆ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ปิโตรเลียม และ/หรือเพื่อประโยชน์ของ
การประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ตามสัญญานี้ และ/หรือในพื้นที่อื่น ซึ่งกาลังดาเนินการสารวจ พัฒนา
หรือผลิตอยู่ ทั้งนี้ กรมและผู้รับสัญญาต้องเห็นพ้องต้องกันว่าการให้ความร่วมมือดังกล่าวมี ความเหมาะสม
ในเชิ ง เศรษฐศาสตร์ แ ละเทคนิ ค โดยให้ กิ จ กรรมใน (๑๐) นี้ รวมเข้ า ไปในแผนงานและงบประมาณ
ที่จะนาเสนอในปีถัดไป หรือให้อยู่ภายใต้บังคับของการแก้ไขที่จะตกลงกันในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานและ
งบประมาณปัจจุบัน แล้วแต่กรณี
(๑๑) ก่อนดาเนินการสละหลุมเพื่อการสารวจปิโตรเลียมไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ผู้รับสัญญา
ต้องแจ้งเหตุผล วิธีการ และแผนงานเป็นหนังสือต่ออธิบดีเพื่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง และถ้า
ไม่ได้รับการคัดค้านจากอธิบดีภายในกาหนดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงดังกล่าว ผู้รับสัญญาจึงจะดาเนินการได้
ก่อนดาเนิน การสละหลุมเพื่ อการผลิตปิโตรเลียมไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือก่อน
ดาเนินการเปลี่ยนสถานภาพของหลุม ผู้รับสัญญาต้องแจ้งเหตุผล วิธีการ และแผนงานเป็นหนังสือต่ออธิบดี
เพื่อขออนุมัติ และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงดาเนินการได้
ในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับสัญญาจะดาเนินการสละหลุมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไปก่อน
เพื่อป้องกันการสูญเสียหรือความเสียหายใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้อธิบดีทราบโดยพลันถึงวิธี การและแผนงาน
พร้อมทั้งเหตุผลที่ทาให้เป็นกรณีฉุกเฉิน และอธิบดีอาจสั่งให้ผู้รับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมได้

๑๑
(๑๒) ผู้รับสัญญาต้องรายงานวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งของอื่น ๆ ที่ได้จากการสละหลุมให้กรมทราบ
(๑๓) ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดชอบในการรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายบรรดาสิ่งปลูกสร้าง
วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียมใด ๆ โดยต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕
การกาหนดค่าภาคหลวง การหักค่าใช้จ่าย และส่วนแบ่งกาไร
(๑) ผลผลิ ตรวมของปิ โตรเลียมที่ ขายและ/หรือจาหน่ ายในไตรมาสใด ให้ ค านวณและแบ่ ง
ตามลาดับดังต่อไปนี้
(ก) หักเป็นค่าภาคหลวงร้อยละสิบของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม และให้ผู้รับสัญ ญา
นาส่งแก่กรม
(ข) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชีที่ใช้อยู่
เป็นปกติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๓
ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในไตรมาสใดเกินร้อยละห้าสิบ
ของผลผลิตรวมของปิ โตรเลี ยม ให้นาส่ วนที่เกินไปรวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายสะสมในไตรมาสถัด ๆ ไปได้
เว้นแต่ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าใช้จ่ายสะสมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในไตรมาสใดไม่ถึงร้อยละ
ห้าสิบของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม ให้นาส่วนต่างที่ไม่ถึงร้อยละห้าสิบนั้น ไปรวมคานวณเป็นสิทธิในการหัก
ค่าใช้จ่ายสะสมสาหรับการหักค่าใช้จ่ายในไตรมาสถัด ๆ ไปได้ในปีนั้น โดยอาจหักเกินร้อยละห้าสิบ ของผลผลิต
รวมของปิโตรเลียมได้
ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม หากเกินร้อยละห้าสิบ ของผลผลิตรวม
ของปิโตรเลียมในปีใด ให้สามารถนาส่วนที่เกินไปใช้หักในปีถัด ๆ ไปได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของผลผลิต
รวมของปิโตรเลียมในแต่ละปีและไม่เกินจานวนอายุของสัญญา
(ค) ส่วนที่เหลือของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมหลังจากหักตาม (ก) และ (ข) แล้ว ต่อไปนี้
เรียกว่า “ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกาไร” ให้แบ่งให้แก่ผู้รับสัญญาตามที่กาหนดใน (๒)
(๒) ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกาไร ให้แบ่งให้แก่ผู้รับสัญญาในอัตราร้อยละ ......
(๓) ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกาไรที่เหลือ ให้ตกเป็นของรัฐ และให้กรมเป็นผู้มีสิทธิรับส่วนแบ่ง
ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกาไรนั้นแทนรัฐ
(๔) ก่อนเริ่มการขายหรือจาหน่ายปิโตรเลียมครั้งแรกหรือ ก่อนเริ่มต้นไตรมาสใด ๆ ให้กรม
และผู้รับสัญญาเป็นผู้ประมาณการตัวเลขสิทธิที่พึงจะได้รับของแต่ละฝ่ายในไตรมาสนั้นตาม (๑) (๒) และ (๓)
โดยคานวณจากประมาณการผลผลิ ตรวมของปิ โตรเลียมและค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิ โตรเลียม
ในไตรมาสนั้นและ/หรือคานวณจากผลผลิตรวมของปิโตรเลียมจริงและค่าใช้จ่ายที่ยินยอมให้หักได้จริงของไตร
มาสก่อน และเมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงตัวเลขสิทธิที่พึงได้รับจริงของแต่ละฝ่าย
ตาม (๑) (๒) และ (๓) ก็ให้นาตัวเลขนั้นไปปรับปรุงในไตรมาสถัด ๆ ไป
(๕) การนาส่งส่วนแบ่งกาไรของรัฐ ให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา
และเงื่อนไขที่กรมกาหนด

๑๒
ข้อ ๖
การจัดการผลผลิตน้ามันดิบ
ภายใต้บังคับข้อ ๕ ให้ดาเนินการเกี่ยวกับน้ามันดิบ ดังต่อไปนี้
ก. การบริหารผลผลิตน้ามันดิบ
(๑) ให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ามันดิบจนถึงจุดซื้อขาย หากเกิดการสูญเสีย
น้ามันดิบที่ผลิตและเก็บรักษาไว้ ปริมาณน้ามันดิบที่สูญ เสียนั้น ให้หักลดจากส่วนแบ่งกาไรของผู้รับสัญญา
โดยจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของกรม เว้นแต่ผู้รับสัญญาพิสูจน์ได้ว่าการสูญเสียนั้ นมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือการจงใจกระทาผิดของตน
การสูญเสียน้ามันดิบใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการจงใจกระทาผิด
ของผู้รับสัญญา ให้กรมและผู้รับสัญญาแบ่งกันรับผิดชอบในสัดส่วนตามสิทธิอันพึงจะได้รับของแต่ละฝ่าย
(๒) ให้ ผู้ รับ สั ญ ญาประสานงานกั บ กรมในเรื่อ งการล าเลี ยงขนส่ ง (shipment) น้ ามั น ดิ บ
และให้ ทั้ ง สองฝ่ า ยตกลงกั น เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารอั น เหมาะสมในการก าหนดจ านวนและการขนน้ ามั น ดิ บ
(nomination and lifting procedure) สาหรับแต่ละสถานที่ขายหรือจาหน่าย โดยให้ผู้รับสัญญาจัดทาและ
ส่งมอบกาหนดการปัจจุบันของการลาเลียงน้ามันดิบประจาเดือนทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ผลิตแต่ละพื้นที่
ให้กรมทราบอย่างเป็นทางการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มต้นของเดือนที่จะมีการลาเลียง และผู้รับ
สัญญาจะต้องแจ้งกรมทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการลาเลียงขนส่ง
การกาหนดสถานที่ขายหรือจาหน่ายในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามที่ผู้รับสัญญาและกรม
จะตกลงกัน
(๓) กรมจะรับน้ามันดิบตามสัดส่วนที่ตกเป็นของรัฐไปเอง หรือจะมอบให้ผู้อื่นเป็นตัวแทน
รับน้ามันดิบนั้นแทนกรม เพื่อขายหรือจาหน่ายน้ามันดิบนั้นตามวิธีการที่กาหนด สาหรับแต่ละสถานที่ขายหรือ
จาหน่ายตามที่ได้ตกลงกันตาม (๒) หรือจะมอบหมายให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้ขายและจาหน่ายน้ามันดิบนัน้ ก็ได้
(๔) การขายน้ามันดิบที่ผลิตได้ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) ราคาที่จะขายต้องเป็นไปในลักษณะค้าขายตามปกติในท้องตลาด และ
(ข) การขายน้ามันดิบที่ผลิตได้เพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามมาตรา ๕๗ แห่ง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม
(๕) ผู้รับสัญญาจะต้อง
(ก) ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ซื้อที่เป็นโรงกลั่นในประเทศไทยเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ ขึ้นกับราคา
และข้อกาหนดอื่นของการซื้อที่สามารถแข่งขันได้
(ข) เก็บข้อมูลชื่อและที่อยู่ของผู้รับซื้อน้ามันดิบ ราคาหรือปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับการขาย
น้ามันดิบ รวมถึงสถานที่นาส่งน้ามันดิบ และให้กรมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอานาจจากกรมสามารถเข้าถึงข้อมูล
ทั้งหมดได้
(ค) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสาหรับการส่งออกน้ามันดิบไปยังต่างประเทศ
(๖) การจะเผาน้ามันดิบทิ้ง (flaring) ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ผู้รับสัญญาปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข. การแยกชนิดของน้ามันดิบ
(๑) ในกรณีที่น้ามันดิบที่ผลิตและเก็บรักษาไว้มีหลายชนิดซึ่งมีคุณภาพที่ต่างกัน ให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

๑๓
(ก) ข้อกาหนดใด ๆ ในสัญญานี้ที่เกี่ยวกับการคานวณมูลค่าของน้ามันดิบและสิทธิอันพึง
จะได้รับของแต่ละฝ่าย ให้นาข้อกาหนดนั้นมาใช้คานวณมูลค่าและสิทธิโดยแยกตามชนิดของน้ามันดิบด้วย
(ข) น้ามันดิบแต่ละชนิดซึ่งผลิตและแยกเก็บรักษาไว้ในไตรมาสใด ให้จัดสรรเพื่อการคิด
คานวณ ดังต่อไปนี้
๑) ปริมาณน้ามันดิบทั้งหมดซึ่งได้ระบุไว้ในไตรมาสนั้ นเพื่ อจะใช้ เป็นค่าภาคหลวง
โดยผลของข้อ ๕ (๑) (ก)
๒) ปริ ม าณน้ ามั น ดิ บ ทั้ งหมดซึ่ งได้ ระบุ ไว้ ในไตรมาสนั้ น เพื่ อ จะใช้ เป็ น ค่ าใช้ จ่ า ย
ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยผลของข้อ ๕ (๑) (ข) ไม่ว่าจะตกอยู่ภายใต้บังคับของข้อ ๑๔ หรือไม่
๓) ปริมาณน้ามันดิบทั้งหมดซึ่งได้ระบุไว้ในไตรมาสนั้นเพื่อให้กรมซื้อตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๑๔
๔) ปริ ม าณน้ ามั น ดิ บ ทั้ ง หมดซึ่ ง ผู้ รั บ สั ญ ญาและกรมแต่ ล ะฝ่ า ยมี สิ ท ธิ จ ะได้ รั บ
ในไตรมาสนั้น โดยผลของข้อ ๕ (๒) และ (๓)
ทั้ งนี้ ในแต่ ล ะกรณี ให้ จั ด สรรน้ ามั น ดิ บ แต่ ล ะชนิ ด ดั งกล่ า วตามสั ด ส่ ว นปริ ม าณ
น้ามันดิบแต่ละชนิดที่ผลิตและแยกไว้เป็นสัดส่วนโดยตรงต่อผลผลิตของน้ามันดิบทั้งหมดในไตรมาสนั้น
(๒) ไม่ว่า (๑) กาหนดไว้อย่างไรก็ตาม กรมและผู้รับสัญญาอาจจะตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยน
สิทธิอันพึงจะได้รับน้ามันดิบจากน้ามันดิบแต่ละชนิดก็ได้
ค. การคานวณมูลค่า
ในแต่ละไตรมาส ให้มีการคานวณมูลค่าของน้ามันดิบที่ได้ขายหรือจาหน่ายไปในไตรมาสนั้น
ตามวิธีการคานวณ ดังต่อไปนี้
(๑) น้ ามั น ดิ บ ที่ ผ ลิ ต จากพื้ น ที่ ต ามสั ญ ญา และขายออกไปในไตรมาสในลั ก ษณะค้ าขาย
ตามปกติในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นการขายตามสัญญาระยะยาวหรือการขายในตลาดจร ซึ่งมิใช่การขายหรือ
จาหน่ายตาม (๒) ให้ตรวจสอบและใช้ราคาเอฟโอบี (free-on-board) ณ สถานที่ขาย สาหรับการขายแต่ละครั้ง
ในการคานวณ
(๒) น้ามันดิบที่ผลิตได้จากพื้นที่ตามสัญญา ซึ่ง ขายหรือจาหน่ายออกไปในไตรมาสนั้น ด้วยวิธี
ต่อไปนี้
(ก) ขายออกไปในลักษณะที่ไม่ได้เป็นการค้าขายตามปกติในท้องตลาด
(ข) จาหน่ายออกไป
(ค) ขายหรือจาหน่ายโดยกรมหรือโดยผู้รับสัญญา ให้แก่บริษัทในเครือใด ๆ ของแต่ละฝ่าย
หรือ
(ง) ขายหรือจาหน่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือขายในราคาที่กรมประกาศกาหนด
ให้ตรวจสอบราคาที่ขายได้จริง หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นที่ เทียบเคียงเป็นมูลค่า
ที่ขายหรือจาหน่ายได้ของการขายหรือจาหน่ายในแต่ละครั้ง และนาราคาที่ตรวจสอบได้ดังกล่าวมาเปรียบเทียบ
กับราคาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักตามปริมาณของน้ามันดิบส่วนที่ขายไปตาม (๑) ในไตรมาสนั้น หากราคาน้ามันดิบ
ที่ตรวจสอบได้ในครั้งนั้น น้อยกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักตามปริมาณข้างต้น ให้ใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักตาม
ปริมาณข้างต้นแทนราคาที่ตรวจสอบได้
(๓) ในกรณี ที่ ไตรมาสใดไม่ มี ก ารขายตาม (๑) ให้ ใช้ ก ารอ้ างอิ ง ราคาเอฟโอบี (free-onboard) เฉลี่ยของน้ามันดิบชนิดอื่น ๆ ของไทยที่มีการขายจริงในตลาดส่งออกที่ซึ่งน้ามันดิบมักถูกส่งไปขายกัน
ตามปกติ ในไตรมาสนั้ น แทนราคาเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก ของ (๑) ในการเปรี ย บเที ย บตาม (๒) วรรคสอง
ทั้งนี้ โดยให้คานึงถึงความแตกต่างของคุณภาพและค่าขนส่งด้วย ในกรณีที่ไม่มีราคาเอฟโอบี (free-on-board)
เฉลี่ยของน้ามันดิบชนิดอื่น ๆ ของไทย ให้ใช้ราคาดังกล่าวของน้ามันดิบจากประเทศในภูมิภาคเดียวกัน

๑๔
ให้กรมแจ้งให้ผู้รับสัญญาทราบถึงราคาน้ามันดิบในวรรคหนึ่งที่กรมจะใช้ หากผู้รับสัญญา
ไม่ยอมรับราคาดังกล่าว ให้มีสิทธิโต้แย้งเป็นหนังสือพร้อมเสนอราคาที่เห็นว่าเหมาะสมภายในสิบสี่วันนับจาก
วันที่ได้รับแจ้งจากกรม ในการนี้ ให้กรมและผู้รับสัญญาหารือร่วมกันเพื่อหาราคาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ซึ่งต้อง
เป็นราคาที่คานวณโดยสอดคล้องกับวิธีการตามวรรคหนึ่ง แต่หากไม่มีการโต้แย้งภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าราคาที่กรมแจ้งนั้นเป็นราคาที่นาไปใช้ในการคานวณตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาที่กรมและ
ผู้รับสัญญายังไม่อาจหาราคาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของผลรวมของราคาที่กรมแจ้งกับราคา
ที่ผู้รับสัญญาเสนอ
(๔) ในการคานวณราคาเฉลี่ย ถ่วงน้าหนักตามปริมาณของน้ามันดิบ เพื่อการคานวณมูลค่า
ตามข้ อ ค. นี้ ให้ ใช้ ร าคาน้ ามั น ดิ บ ที่ ยั งไม่ ถู ก หั ก อากรขาออก ภาษี ส่ ว นลด ค่ า นายหน้ า ค่ า ธรรมเนี ย ม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
ข้อ ๗
การจัดการผลผลิตก๊าซธรรมชาติ
ภายใต้บังคับข้อ ๕ ให้ดาเนินการเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ดังต่อไปนี้
(๑) ในการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ ผู้รับสัญญาต้องปฏิบัติตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรักษาความดันในแหล่ง
ปิโตรเลียมที่ผู้รับสัญญากาลังผลิตอยู่ หรือส่งไปให้ผู้ได้รับสิทธิการสารวจและ/หรือผลิตปิโตรเลียมรายอื่นจากรัฐ
เพื่อใช้รักษาความดัน หรือเพื่อช่วยในการผลิตปิโตรเลียมที่ยังตกค้างอยู่ในแหล่งปิโตรเลียมของผู้รับสัญญาหรือ
ผู้รับสัมปทานรายอื่น ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีแล้ว
(ข) ขายหรือจาหน่ายภายในประเทศ รวมทั้งขายหรือจาหน่ายให้แก่รัฐบาลเพื่อใช้ในโครงการ
ใด ๆ ซึ่งรัฐบาลส่งเสริม
(ค) ส่งออกไปขายหรือจาหน่ายนอกประเทศ
(๒) ผู้รับสัญญาต้องดาเนินการตามสมควรเพื่อนาก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ทุกวิถีท าง และจะต้องใช้ความระมั ดระวังที่ จาเป็ นเพื่ อป้ องกัน มิให้ มีการเผาหรือระบายก๊าซธรรมชาติทิ้ ง
เว้นแต่มีเหตุจาเป็นในด้านความปลอดภัย หรือด้านเทคนิคในการผลิตปิโตรเลียม และได้รับอนุมัติจากอธิบดี
ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) ให้กรมและผู้รับสัญ ญาเจรจาเพื่อขายก๊าซธรรมชาติ บนหลักการของการขายร่วมกัน
ในราคาและตามข้อกาหนดที่กรมและผู้รับสัญญาเห็นชอบร่วมกันว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะทาการพัฒนา ผลิต
และนาส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง ตลาดหนึ่งตลาดใดได้ในเชิงพาณิชย์และต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๘
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมด้วย ทั้งนี้ ผู้รับสัญญาไม่มีสทิ ธิที่จะขายส่วนแบ่งของตนในก๊าซธรรมชาติที่ได้รับ
ตามข้อ ๕ (๑) (ข) และข้อ ๕ (๒) บนหลักการอื่นใดนอกจากหลักการของการขายร่วมกันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
กรมและผู้รับสัญญาแต่ละฝ่ายสามารถที่จะเข้าดาเนินการที่จาเป็นเพื่อเสาะหาตลาดก๊าซธรรมชาติตลาดหนึ่ง
หรือหลายตลาดได้
(๔) ให้ ผู้ รั บ สั ญ ญาเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การก๊ า ซธรรมชาติ จ นถึ ง จุ ด ซื้ อ ขาย
หากเกิดการสูญเสียก๊าซธรรมชาติที่ผลิต ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่สูญ เสียนั้น ให้หักลดจากส่วนแบ่งกาไรของ
ผู้รับสัญญา โดยจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของกรม เว้นแต่ผู้รับสัญญาพิสูจน์ได้ว่าการสูญเสียนั้นมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือการจงใจกระทาผิดของตน
การสูญเสียก๊าซธรรมชาติใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการจงใจกระทาผิด
ของผู้รับสัญญา ให้กรมและผู้รับสัญญาแบ่งกันรับผิดชอบในสัดส่วนตามสิทธิอันพึงจะได้รับของแต่ละฝ่าย

๑๕
ข้อ ๘
การชาระเงิน และสกุลเงินตรา
(๑) บรรดาเงินทั้งปวงที่จะต้องชาระภายใต้ข้อกาหนดใดของสัญญานี้ ให้ชาระเป็นเงินบาท
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารทีก่ รมกาหนด หรือโดยวิธีการและเงื่อนไขอื่นใดที่กรมจะได้กาหนดขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร กรมและผู้รับสัญญาอาจตกลงร่วมกันให้การชาระเงินอื่นใด
ที่ไม่ใช่ค่าภาคหลวง สามารถชาระเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลใดเป็นครั้งคราวก็ได้
(๒) ถ้าผู้รับสัญญาไม่นาส่งค่าภาคหลวงภายในกาหนดเวลาหรือนาส่งขาดจากจานวนที่ต้องส่ง
หรือผิดนัดชาระเงินอื่นใดที่ผู้รับสัญญามีหน้าที่ต้องชาระให้แก่รัฐ และ/หรือตามที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ ผู้รับ
สัญญาต้องเสียดอกเบี้ยสาหรับเงินนั้นในอัตราร้อยละสิบ แปดต่อปี นับแต่วันที่ไม่นาส่ง นาส่งขาด หรือผิดนัด
จนถึงวันที่ผู้รับสัญญาได้ชาระเงินให้เสร็จสิ้นครบถ้วน
ข้อ ๙
การจัดทาบัญชีและการตรวจสอบค่าใช้จ่าย
(๑) ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๕ ให้ผู้รับสัญญาจัดทาและดูแลรักษาบันทึกหลักฐาน
และบัญชีเพื่อที่จะแสดงถึงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ได้ใช้ไปและรายได้ที่ได้รับจากกิจการปิโตรเลียม
ทั้งนี้ ตามวิธีการ หลั กเกณฑ์ และการปฏิ บัติท างบั ญ ชีที่ ใช้อยู่เป็ น ปกติในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมสาหรับ
ค่าใช้จ่ายและรายได้ดังกล่าว
(๒) ให้ผู้รับสัญญานาส่งงบบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตาม
แบบที่ ก รมก าหนด ให้ แ ก่ ก รมทุ ก ๆ หกเดื อ น ตามปี ป ฏิ ทิ น และเมื่ อ เริ่ ม ระยะเวลาการผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม
เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก ให้ผู้รับสัญญานาส่งงบบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ให้แก่กรมเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ผู้รับสัญญาต้องนาส่งงบบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้ดังกล่าวภายในระยะเวลา
หกสิบวันนับแต่วันสุดท้ายในแต่ละกรณี
งบบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งจะต้องแสดงบัญชีรายละเอียดจานวนเงิน
ที่ได้ใช้จ่ายไปจริงและจานวนเงินที่ได้รับจริงโดยผู้รับสัญญาในการดาเนินกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ตามสัญญา
พร้อมด้วยการแสดงรายการทั้งปวงซึ่งเป็นที่มาแห่งบัญชีนั้น และจะต้องแบ่งแยกรายละเอียดระหว่างรายการ
ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม กับ รายการที่ มิให้นาไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมตามข้อ ๓ (๕) เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณตามข้อ ๕ (๑) (ข)
(๓) ให้ผู้รับสัญญาส่งงบบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้ประจาปีที่ได้รับการตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศไทยแล้ว ให้แก่กรมภายในห้าเดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี
(๔) กรมมี สิ ท ธิเข้าตรวจสอบบั น ทึ ก หลั ก ฐานและบั ญ ชี ที่ จั ด ท าโดยผู้ รับ สั ญ ญาได้ ทุ ก เมื่ อ
โดยผู้รับสัญญาจะต้องให้คาอธิบายและชี้แจงรายละเอียดที่อาจจะมีโดยทั่วไป หรือที่เกิ ดขึ้นจากการตรวจสอบ
บันทึกหลักฐานและบัญชีนั้น
(๕) ผู้ รั บ สั ญ ญาจะต้ อ งอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ก รมหรื อ บุ ค คลซึ่ ง มี ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ
การตรวจสอบบัญชีที่กรมมอบหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตรวจสอบบัญชีนั้น

๑๖
(๖) บันทึกหลักฐานและบัญชีที่จัดทาภายใต้สัญญานี้ ให้จัดทาเป็ นเงินบาทหรือเงินสกุลอื่น
ที่ กรมและผู้รับ สั ญ ญาตกลงร่วมกัน และในการคานวณผลผลิต รวมของปิ โตรเลีย มเพื่ อการหั กค่ าใช้จ่าย
ที่ยินยอมให้หักได้ในไตรมาสหนึ่ง ๆ ให้ใช้เงินสกุลเดียวกันเป็นเกณฑ์ในการคานวณนั้น
(๗) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีของผู้รั บสัญญาเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมภายใต้สัญญานี้ ผู้รับสัญญามีหน้าที่จัดทาและ/หรือต้องเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายและจะต้อง
พร้อมส่งมอบให้แก่กรมเพื่อตรวจสอบเมื่อกรมร้องขอ
ข้อ ๑๐
การจัดหาสินค้าและบริการ
(๑) ในการจัดหาสินค้าซึ่งรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือสิ่งอานวยความสะดวก
และบริการใด ๆ ที่จาเป็นสาหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมภายใต้แผนงานตามข้อ ๓ ให้ผู้รับสัญญาจัดหา
สินค้าและบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานและราคาที่มีการแข่งขัน โดยคานึงถึงเหตุผล ความมีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิค และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งให้นาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้มาใช้ในการพิจารณาด้วย
(ก) ในการจัดหาสินค้า ผู้รับสัญญาต้องให้สิทธิแก่สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร หรือผู้ผลิต
ซึ่งมีสัญชาติไทย เป็นลาดับแรก
(ข) ในการจัดหาบริการซึ่งรวมถึงการจัดหาบริการด้านการศึกษาวิจัยและค้นคว้า การจ้าง
ที่ปรึกษา หรือการจ้างผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ผู้รับสัญญาต้องให้สิทธิแก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด เป็นลาดับแรก
(๒) ในการขนส่ ง ปิ โตรเลี ยม เสบี ยง หรือ สิ น ค้ า เพื่ อ ใช้ ในการประกอบกิ จการปิ โตรเลี ย ม
ระหว่างชายฝั่งกับแท่นขุดเจาะสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในทะเล ผู้รับสัญญาต้องใช้บริการขนส่งโดยเรื อไทย
หรือเรืออื่นซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
เว้นแต่ในกรณีที่ค่าบริการขนส่งโดยเรือดังกล่าวสูงกว่าอัตราตลาดตามปกติ หรือในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
หรือมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขุดเจาะสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในทะเลและไม่สามารถจัดหา
เรือที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการขนส่งได้ทัน ผู้รับสัญญาจึ งจะขนส่งปิโตรเลียม เสบียง หรือ สินค้าโดยเรืออื่น
ที่ได้มาตรฐานได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีถึงเหตุผลที่ต้องใช้เรืออื่นโดยทันทีด้วย
(๓) ในการพัฒนาเพื่อผลิตปิโตรเลียมในทะเล ผู้รับสัญญาต้องพิจารณาจัดหาบริการก่อสร้าง
แท่นประกอบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากผู้ประกอบการภายในประเทศเป็นลาดับแรก ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์
ตาม (๑)
(๔) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามเจตนารมณ์ ใน (๑) ผู้ รั บ สั ญ ญาต้ อ งเสนอระเบี ย บ วิ ธี ก าร แนวทาง
ในการจัด หาสิ น ค้ าและบริก าร ให้ อธิบ ดี ให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นน าไปปฏิ บั ติ ทั้ งนี้ การแก้ ไขเพิ่ ม เติม หรือ
ปรับปรุงระเบียบ วิธีการ แนวทางในการจัดหาดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีด้วย
(๕) ในการจั ดหาสิ น ค้ าและบริการ ผู้รับ สั ญ ญาต้อ งด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามแผนแม่ บ ท
สาหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจาปี (annual master procurement plan) ที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
ตามข้อ ๓
ในกรณีของเหตุการณ์พิเศษซึ่งจาเป็นต้องกระทาโดยทันที ให้ผู้รับสัญญาสามารถจัด หา
สินค้าและบริการจากแหล่งภายในและภายนอกราชอาณาจักรนอกเหนือไปจากแผนแม่บทตามวรรคหนึ่งก็ได้
ทั้ งนี้ ให้ ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น นั้ น เป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในการประกอบกิ จการปิ โตรเลี ย ม ถ้ า อธิบ ดี พิ จ ารณาเห็ น ว่ า
การจัดหานั้นมีเหตุผลอันสมควรรองรับภายใต้เหตุการณ์พิเศษนั้น

๑๗
(๖) ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการตามข้อ ๔ (๒) แต่ละครั้ง ให้ผู้รับสัญญา
สรุปผลการปฏิบัติและผลงานของผู้รับสัญญา เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลของการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ใน (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 าเป็ น ที่ ต้ อ งจั ด หา ความเกี่ ย วพั น ของการจั ด หากั บ แผนงานและ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว มูลค่าโดยประมาณของการจัดหา และกาหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
ตามทีจ่ ะกาหนดในสัญญาสาหรับการจัดหาในครั้งนั้น
(ข) บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งผู้รับสัญญาเสนอที่จะเชิญชวนสาหรับการประมูล
(ค) ร่างแบบสัญญาหรือความตกลงที่จะนามาใช้ในการจัดหา
(ง) แบบข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยรายการคุณ ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
และขอบข่ายของงานตามสัญญา
(จ) แบบข้อเสนอด้านการเงินซึ่งจะต้องแสดงตารางราคาหรือตารางค่าใช้จ่าย และ
(ฉ) หลักเกณฑ์การตัดสินในการพิจารณาผลการประมูล
หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ ตามวรรคสอง (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้น ผู้รับสัญญาต้อง
แจ้งรายละเอียดและเหตุผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กรมทราบโดยพลัน
ถ้าไม่ได้รับการคัดค้านจากอธิบดีภายในยี่สิบวัน ผู้รับสัญญาจึงจะดาเนินการได้
เมื่อมีผู้ชนะการประมูล และได้ทาสัญญาแล้ว ให้ผู้รับสัญญาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ซึ่งระบุ ผลการตัดสิ นการประมู ล โดยระบุ หลักเกณฑ์ การพิ จารณาของผู้รับ สัญ ญาด้วย ทั้ งนี้ ผู้รับสัญ ญา
ต้องจัดส่งรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมตามที่กรมต้องการ
(๘) ในกรณีที่ผู้รับสัญญาจะจัดหาสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าสัญญามากกว่า ๓๕๐ ล้านบาท
(สามร้อยห้าสิบล้านบาท) ด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่การประมูล ผู้รับสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) รายงานความจาเป็นที่ต้องจัดหาด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่การประมูลและมูลค่าโดยประมาณ
ของการจัดหา ซึ่งรวมถึงความเกี่ยวพันกับแผนงานและงบประมาณทีไ่ ด้รับอนุมัติไว้แล้ว
(ข) รายชื่อผูไ้ ด้รับการพิจารณาให้เข้าทาสัญญากับผู้รับสัญญาสาหรับการจัดหาในครั้งนั้น
(ค) แบบข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยรายการคุณ ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
และขอบข่ายของงานตามสัญญา
(ง) กาหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามที่กาหนดในสัญญาสาหรับการจัดหาในครั้งนั้น
ถ้าไม่ได้รับการคัดค้านจากอธิบดีภายในยี่สิบวัน ผู้รับสัญญาจึงจะดาเนินการได้
(๙) เมื่อได้รับแจ้งจากกรม ให้ผู้รับสัญญาส่งสาเนาสัญญาหรือความตกลงที่ได้ทากับคู่สัญญา
ในการจัดหาตามที่ได้รับแจ้งให้แก่กรมโดยพลัน
เมื่อได้ดาเนินการตามสัญญาหรือความตกลงในวรรคหนึ่งแล้วเสร็จและได้รับแจ้งจากกรม
ให้ผู้รับสัญญาส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามสัญญาหรือความตกลง ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดที่แท้จริง
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและกาลังคน อุปกรณ์และวัสดุ สิ่งอานวยความสะดวก และทรัพยากรที่ใช้ไป

๑๘
(๑๐) เมื่ อได้รั บ แจ้งจากกรม ให้ ผู้ รับ สั ญ ญาจัดส่ งรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ สิ น ค้ าหรือ บริก าร
ซึ่งได้จัดหาจริงทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ให้แก่กรมภายในหกสิบวัน
(๑๑) การจัดหาสินค้าหรือบริการที่จาเป็นทั้งปวงสาหรับกิจการปิโตรเลียม จะต้องเป็นไปตาม
ลักษณะค้าขายตามปกติในท้องตลาด และเป็นไปตามระเบียบ วิธีการ แนวทางในการจัดหาที่กรมให้ความเห็นชอบ
(๑๒) บรรดาสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน และสิ่งอานวยความสะดวกในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมที่ผู้รับสัญญามีกรรมสิทธิ์อันเกิดจากการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามข้อ ๓
ให้ตกเป็นของรัฐ และให้ผู้รับสัญญาสามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทน โดยผู้รับสัญญามีหน้าที่
รับผิดชอบในการบารุงรักษา ต่อเติม ซ่อมแซม และเอาประกัน ภัย สิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพ ย์สิน
และสิ่งอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
(๑๓) ถ้ากรมรวมทั้ งบุคคลที่สามรายใดซึ่งได้รับการมอบหมายโดยชอบจากกรม ประสงค์
ที่ จ ะใช้ สิ่ งปลู ก สร้าง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ทรัพ ย์ สิ น หรือ สิ่ งอ านวยความสะดวกใดซึ่ งตกเป็ น ของรัฐ ตาม (๑๒)
เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ให้สามารถกระทาได้หลังจากได้หารือผู้รับสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่า การใช้นั้นจะต้อง
ไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญาภายในบริเวณพื้นที่ตามสัญญา
(๑๔) ผู้รับสัญญาต้องให้ผู้รับจ้างเหมาช่วงของตนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน (๑) (๒)
และ (๓) แห่ งข้ อ นี้ และให้ ร ะบุ เงื่อ นไขดั งกล่ า วไว้ ในสั ญ ญาส าหรั บ การจั ด หาทั้ ง ปวง ทั้ งนี้ ผู้ รับ สั ญ ญา
ต้องตรวจสอบให้ผู้รับจ้างเหมาช่วงของตนปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย
(๑๕) ให้ ผู้ รับ สั ญ ญาเก็ บ รัก ษาบั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ การซื้ อ การเคลื่ อ นย้ าย หรือ การจ าหน่ าย
จ่ายโอนทรัพย์สินทั้งหมดในแต่ละไตรมาส และพร้อมให้กรมตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ การจาหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินทั้งปวงต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากอธิบดี
(๑๖) ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดชอบในการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ใด ๆ รวมถึงสิ่งอานวย
ความสะดวกหรือสิ่งติดตั้งที่ได้จากการรื้อถอน ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันโดยคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย เงินรายได้ทั้งหมดจากการจาหน่ายจ่ายโอน ผู้รับสัญญาจะต้องจัดส่งให้แก่กรมโดยครบถ้วนภายใน
สามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับการชาระเงิน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจาหน่ายจ่ายโอนดังกล่าวให้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
(๑๗) ผู้รับสัญญาอาจร่วมกับผู้รับสัญญาอื่นหรือผู้รับสัมปทานอื่นภายในราชอาณาจักรจัดทา
วิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์และของใช้ที่อาจใช้ร่วมกันได้
เพื่อประโยชน์ต่อการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใด และได้รับความเห็นชอบจากกรม
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมกาหนด
(๑๘) ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น กรมอาจออกระเบียบวิธีปฏิบัติและแนวทางเพื่อวัตถุประสงค์
ของการดาเนินการตามข้อนี้ได้
ข้อ ๑๑
ผลประโยชน์พิเศษ
ผู้รับสัญญาตกลงให้ผลประโยชน์พิเศษ ดังต่อไปนี้
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................(ตามที่กาหนดในประกาศเชิญชวนและ/หรือตามที่ผู้รับสัญญาเสนอ).......................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๑๙
ข้อ ๑๒
การเคารพต่อข้อกาหนดขั้นมูลฐาน
(๑) รัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่า ในระหว่างที่สัญญานี้ยังมีอายุอยู่ จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ฝ่ายเดียว
ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับสัญญาในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การใช้ที่ ดินที่ เป็ น แปลงสารวจและพื้ นที่ ผลิตเพื่ อการประกอบกิจการปิ โตรเลียม
รวมทั้งการใช้ที่ดินนอกแปลงสารวจหรือพื้นที่ผลิตในการเก็บรักษาหรือขนส่งปิโตรเลียม
(ข) การนาคนต่างด้าว เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงก่อสร้าง ยานพาหนะ ส่วนประกอบ
อุปกรณ์และวัสดุอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียมเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
(ค) การคืนพื้นที่
(ง) การได้รับยกเว้นบางประการในการเสียภาษีอากรและเงินที่ส่วนราชการต่าง ๆ เรียกเก็บ
(จ) การกาหนดและประกาศราคาปิโตรเลียม
(ฉ) การส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร
(ช) การเก็บรักษาและส่งเงินตราต่างประเทศ
(ซ) การเสียค่าภาคหลวง ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกาไร และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตลอดจน
การคานวณค่าภาคหลวง ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกาไร และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
(๒) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นมูลฐานในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่
ของผู้รับสัญ ญาตาม (๑) ในประเทศในภูมิภาคเดียวกัน หรือในประเทศอื่นที่มีปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
ทัดเทียมกับประเทศไทย และส่งปิโตรเลี ยมออกไปขายในตลาดเดียวกันกับประเทศไทย รัฐมนตรีและผู้รับ
สั ญ ญาอาจตกลงร่ ว มกั น แก้ ไขหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ ประโยชน์ สิ ท ธิ และหน้ า ที่ ดั งกล่ า วให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ทั้ งนี้ เมื่อรัฐมนตรีขอให้มีการเจรจากันในเรื่องดังกล่าว ผู้รับสัญ ญาจะสนองตอบ
ในการเจรจาอย่างจริงจัง
ข้อ ๑๓
การระงับข้อพิพาท
เมื่อเกิดมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการที่รัฐมนตรีสั่งให้ผู้รับสัญญาแก้ไขเหตุที่จะสั่งเพิกถอนสิทธิ
เป็นผู้รับสัญญาตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมหรือแก้ไขเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๖
หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าได้มีการปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ ในขั้นแรกให้คู่สัญญาพยายามหาทางตกลง
กันด้วยดีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงขยายระยะเวลาออกไปอีกได้
ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ภ ายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการระงับ
ข้ อ พิ พ าทโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการตามวิ ธี ที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ บั ง คั บ อนุ ญ าโตตุ ล าการของคณะกรรมาธิ ก าร
ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL Arbitration Rules) ที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันที่เสนอให้ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ในสัญญานี้ได้กาหนดไว้แล้ว ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้ระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ ให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายละหนึ่งคน และให้อนุญาโตตุลาการ
ดังกล่าวร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สามเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ

๒๐
(๒) ให้คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ายแจ้งชื่ออนุญ าโตตุลาการที่ตนแต่งตั้งฝ่ายละหนึ่งคนให้คู่สัญ ญา
อีกฝ่ายหนึ่งทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเสนอให้ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แจ้งชื่ออนุญาโตตุลาการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจ
ร้องขอให้ .................................... แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนคู่สัญญาฝ่ายแรก
(๓) ให้อนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายร่วมกันแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการครบทั้งสองคนแล้ว ถ้าอนุญาโตตุลาการไม่แต่งตั้งหรือไม่สามารถตกลงกัน
แต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายอาจ
ร้องขอให้ .................................... แต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทน
(๔) ถ้าอนุญาโตตุลาการตาย ลาออก ปฏิเสธ หรือไม่สามารถที่จะทาการก่อนที่จะให้คาวินิจฉัย
ให้ดาเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนตามวิธีการที่กาหนดไว้ใน (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
(๕) ถ้ามีการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่โดยมีลักษณะและอานาจหน้าที่คล้ายคลึงกับ ....................................
ดังกล่าว หรือรับอานาจหน้าที่ส่วนใหญ่ที่ตกทอดหรือโอนมาจาก .................................... ดังกล่าว ให้ถือว่า
อานาจหน้าที่ของ .................................... ดังกล่าว ตาม (๒) และ (๓) เป็นอานาจหน้าที่ของ ...................................
ที่ตั้งขึ้นใหม่ได้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิต้องตกลงกันใหม่
(๖) โดยเหตุผลอันใดก็ตาม ถ้าไม่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
หรือมิได้มีการแต่งตั้งผู้อื่นแทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือ (๔) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจ
ร้องขอให้ .................................................. เป็นผู้แต่งตั้งให้
(๗) ค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการของคู่สัญญาฝ่ายใด ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นทดรองจ่ายไปก่อน
ไม่ว่าคู่สัญ ญาฝ่ายนั้นจะเป็นผู้แต่งตั้งหรือไม่ ส่วนค่าใช้จ่ายของประธานคณะอนุญ าโตตุลาการให้คู่สัญ ญา
ทั้งสองฝ่ายทดรองจ่ายไปฝ่ายละเท่า ๆ กันก่อนด้วย
(๘) สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้เป็นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เว้นแต่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(๙) ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้เป็นภาษาไทย เว้นแต่คู่สัญญาทัง้ สองฝ่าย
จะตกลงกันให้ใช้ภาษาอังกฤษ
(๑๐) ในการวินิจฉัยชี้ขาด คณะอนุญาโตตุลาการต้องวินิจฉัยตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย
และคานึงถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ จะพึงนามาใช้บังคับด้วย และให้กาหนดจานวนค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการที่จะให้คู่สัญญาฝ่ายใดเป็นผู้เสียแต่ฝ่ายเดียว หรือให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
เป็นผู้เสียตามส่วนที่เห็นสมควรในคาชี้ขาดด้วย ทั้งนี้ คาวินิจฉัยจะต้องทาเป็นหนังสือและระบุเหตุผลแห่ง
คาชี้ขาดนั้น
(๑๑) คาชี้ขาดของคณะอนุญ าโตตุลาการให้เป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่สัญ ญาทั้งสองฝ่าย
การบังคับตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจมีขึ้นในศาลที่มีเขตอานาจ
(๑๒) ให้ผู้รับสัญ ญายังคงดาเนินงานตามสัญ ญานี้ต่อไปในระหว่างกระบวนพิจารณาของ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ เว้ น แต่ ก รมจะสั่ ง ให้ ผู้ รั บ สั ญ ญาหยุ ด ด าเนิ น งานตามสั ญ ญ าอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
หากการดาเนินงานของผู้รับสัญญานั้นจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัย
(๑๓) ข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
มิ ให้ ระงับ โดยอนุ ญ าโตตุ ล าการและให้ ใช้ วิ ธี ต ามมาตรา ๖๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ า ว แต่ ในกรณี ที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวระบุให้ปฏิบัติหรือ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หากมีการระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม คาวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการในส่วนนั้น
ให้นามาใช้บังคับได้

๒๑
(๑๔) เรื่องดังต่อไปนี้มิให้บังคับโดยอนุญาโตตุลาการ
(ก) ความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
(ข) ข้อพิพาทเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปิโตรเลียมที่ผู้รับสัญญาได้ยื่นฟ้องต่อศาลไทยแล้ว
(ค) ข้อพิพาทเกี่ยวกับคาวินิจฉัยหรือคาสั่งที่ให้เป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
ข้อ ๑๔
ข้อผูกพันในการจัดส่งปิโตรเลียมในยามฉุกเฉิน
(๑) ในกรณี ที่ รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน และอาจมีการขาดแคลนน้ามัน ดิบ ในประเทศ
ให้กรมมีสิทธิเหนือผู้ซื้อรายอื่นทั้งในและนอกราชอาณาจักรในการซื้อน้ามันดิบในส่วนที่เป็นของผู้รับสัญญา
(๒) เมื่ อ ได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง ล่ ว งหน้ า จากกรมเป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ยสิ บ ห้ า วั น แล้ ว
ให้ผู้รับสัญญาขายและส่งมอบน้ามันดิบให้แก่กรมและ/หรือแก่โรงกลั่นน้ามันในราชอาณาจักรที่กรมกาหนด
ตามวิธีการที่จะระบุไว้ในหนังสือแจ้งนั้น เว้นแต่ผู้รับสัญญาได้แสดงหลักฐานชัดเจนว่ามีข้อผูกพันที่จะต้องส่งมอบ
น้ามันดิบนั้นไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนวันที่ได้รับแจ้ง
(๓) ราคาของน้ามันดิบที่ได้ส่งมอบตาม (๒) ให้ใช้ราคาตามที่ได้กาหนดไว้สาหรับไตรมาสนั้น
ภายใต้ข้อ ๖ โดยให้รวมถึงค่าระวางขนส่งใด ๆ ด้วย
(๔) การชาระเงินสาหรับน้ามันดิบตามข้อนี้ให้ชาระเป็นเงินบาทตามวิธีการที่กรมและผู้รับ
สัญญาจะตกลงกัน
ข้อ ๑๕
การกาหนดค่าปรับ
เว้นแต่กรณีที่มีการกาหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียมหรือกรณีตามข้อ ๘ (๒)
ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ หากผู้รับสัญญาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง
ซึ่งกรมเห็นว่ายังไม่เป็นเหตุอันสมควรให้บอกเลิกสัญญา กรมอาจแจ้งให้ผู้รับสัญญาดาเนินการแก้ไขเหตุนั้น
ให้ แ ล้วเสร็จภายในเวลาที่ ก าหนด หากผู้ รับ สัญ ญาไม่ ดาเนิ น การหรือ ด าเนิ น การไม่ แล้วเสร็จ ผู้รับ สัญ ญา
ต้องชาระค่าปรับเนื่องจากเหตุดังกล่าวให้แก่กรมเป็นจานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อครั้ง
ของการแจ้งเตือนที่ผู้รับสัญญาไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดตามที่แจ้ง
ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ ผู้รับสั ญ ญาเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอ อาจยื่นขออนุญ าตขยาย
ระยะเวลาพร้อมระบุเหตุผลล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมกาหนด
ในกรณี ที่ ผู้ รับ สั ญ ญาเพิ ก เฉยหรือ ไม่ ด าเนิ น การแก้ ไขให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนด
กรมอาจเข้ า ด าเนิ น การเองหรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลใดเข้ า ด าเนิ น การแก้ ไขแทนก็ ไ ด้ โดยผู้ รั บ สั ญ ญา
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการนั้น ทั้งนี้ ผู้รับสัญญายังคงต้องชาระค่าปรับตามที่กาหนดไว้ด้วย
ข้อ ๑๖
การบอกเลิกสัญญา
(๑) รัฐมนตรีมีอานาจบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้รับสัญญา
(ก) ฝ่าฝืนบทบัญญัติของมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

๒๒
(ข) ไม่เริ่มประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ตามสัญญาตามแผนงานและงบประมาณ
สาหรับกิจการปิโตรเลียมในปีที่หนึ่งที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๓ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
(ค) ไม่ชาระผลประโยชน์พิเศษตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑
(ง) ไม่ประกอบกิจการปิโตรเลียมด้วยความเข้มแข็งเท่าที่ควรหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓ (๑๐) (ข)
(จ) เป็นบุคคลล้มละลาย
(ฉ) ไม่ชาระค่าภาคหลวงหรือไม่ส่งมอบปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกาไรตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕
(ช) จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามข้อ ๓ (๑๐) (ก) (ค) หรือ (ง) ข้อ ๗ (๑) ข้อ ๘ (๒) หรือ
ข้อ ๑๐ (๑) หรือ (๑๕) เป็นประจา
(ซ) ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอเพื่อการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา
(๒) เมื่อมีเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาตาม (๑) เกิดขึ้น และเหตุนั้นรัฐมนตรีเห็นว่าอาจแก้ไขได้
ให้ รัฐ มนตรี แ จ้ งเป็ น หนั งสื อ ให้ ผู้ รั บ สั ญ ญาทราบถึ งเหตุ นั้ น และก าหนดให้ ผู้ รั บ สั ญ ญาแก้ ไขภายในเวลา
ที่เห็นสมควร ถ้าผู้รับสัญญาไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่กาหนดโดยมีเหตุอันสมควร ให้ขออนุญาตขยาย
เวลาออกไปได้เท่าที่จาเป็นก่อนครบกาหนดเวลานั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร ให้มีอานาจ
ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้รับสัญญาขอขยาย ถ้าผู้รับสัญญาไม่แก้ไขภายในเวลาที่กาหนดหรือ
ไม่สามารถแก้ไขภายในเวลาที่ขยายออกไป ให้รัฐมนตรีบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่มีเหตุที่จะบอกเลิกสัญญา และเหตุนั้นรัฐมนตรีเห็นว่าไม่อาจแก้ไขได้ ให้รัฐมนตรี
บอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
การบอกเลิกสัญญาให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัญญาได้รับแจ้ง
เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะดาเนินการตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๗
ผลของการบอกเลิกสัญญาและการเพิกถอนสิทธิเป็นผู้รบั สัญญา
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาถูกบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๖ หรือถูกเพิกถอนสิทธิเป็นผู้รับสัญญาตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม การบอกเลิกสัญญาหรือการเพิกถอนสิทธิเป็นผู้รับสัญญาดังกล่าวไม่ลบล้างความรับผิด
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อกาหนดในสัญญานี้ ของผู้รับสัญญาและไม่ทาให้ผู้รับสัญญาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ
หรือข้อผูกพันใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญานี้หรือตามกฎหมาย
ข้อ ๑๘
การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาเห็นว่า การสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมหรือมีสถานการณ์อื่นใดไม่อานวย
ต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญ ญานี้ต่อไป หากผู้รับสัญญาประสงค์ขอสละสิทธิ ในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมโดยบอกเลิกสัญญานี้ ให้ผู้รับสัญญาแจ้งเป็นหนังสือถึงรัฐมนตรีโดยยื่นต่อกรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
หกเดือนก่อนวันที่ ขอบอกเลิกสัญ ญา โดยผู้รับสัญ ญาต้องระบุถึงเหตุผลแห่งการบอกเลิกสัญ ญานั้น ทั้งนี้
การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับสัญญาจะมีผลต่อเมื่อรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการปิโตรเลียม ตกลงให้
เลิกสัญญานี้ได้โดยทาเป็นหนังสือ

๒๓
การตกลงให้เลิกสัญญานี้ตามวรรคหนึ่ง ไม่ลบล้างความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อกาหนด
ในสัญ ญานี้ของผู้รับสัญ ญาและไม่ทาให้ผู้รับสัญ ญาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติตามสัญญานี้หรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับสัญญายังปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านปริมาณงานและ
ปริมาณเงิน ไม่ ครบตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ ๓ (๗) ผู้รับ สัญ ญายังคงต้ องจ่ายเงิน ส่วนที่ ยังมิ ได้ ใช้จ่ายไปตาม
ข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินดังกล่าวให้แก่กรมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกสัญญา
ข้อ ๑๙
การสิ้นสุดของสัญญา
(๑) สัญญานี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อระยะเวลาสารวจปิโตรเลียมสิ้นสุดลงและไม่พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์
(ข) กาหนดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสิ้นสุดลงและไม่ได้รับการต่อระยะเวลาผลิตหรื อ
สิ้นสุดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับการต่อ
(ค) พื้นที่ตามสัญญาหมดสิ้นไปโดยผลแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม หรือโดยการคืนพื้นที่
ด้วยความสมัครใจของผู้รับสัญญาตามข้อ ๓
(ง) ผู้รับสัญญาถูกเพิกถอนสิทธิ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม หรือสัญญาถูกบอกเลิก
ตามข้อ ๑๖ หรือรัฐมนตรีตกลงให้เลิกสัญญาตามข้อ ๑๘
(จ) เมื่อสภาพการเป็นนิติบุคคลของผู้รับสัญญาสิ้นสุดลง
(๒) เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง บรรดาข้อผูกพันทั้งปวงระหว่างรัฐมนตรีกับผู้รับสัญญาย่อมสิ้นสุดลง
เว้นแต่ข้อผูกพันทางการเงินหรือผลประโยชน์พิเศษซึ่งยังมิได้มีการปฏิบัติครบถ้วน และข้อผูกพันที่กาหนด
ในสัญญาว่าจะต้องปฏิบัติหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง
เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง ให้ผู้รับสัญญาส่งมอบทรัพย์สิน ของรัฐทั้งหมดซึ่งได้จากการจัดหา
ตามข้อ ๑๐ ที่ผู้รับสัญญาได้รับสิทธิให้ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้แก่รัฐ
ในกรณีทรัพย์สิน ตามวรรคสองที่รัฐเห็นว่าไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือ รัฐไม่ต้องการ
ใช้ ป ระโยชน์ ผู้ รับ สั ญ ญามี ห น้ าที่ รื้อ ถอนตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมาย เว้น แต่ ในกรณี ที่ ท รัพ ย์ สิ น นั้ น เป็ น
สังหาริมทรัพย์ ผู้รับสัญญามีหน้าที่จาหน่ายจ่ายโอนภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันโดยคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย เงินรายได้ทั้งหมดจากการจาหน่ายจ่ายโอน ผู้รับสัญญาจะต้องจัดส่งให้แก่กรมโดยครบถ้วนภายใน
สามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับการชาระเงิน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจาหน่ายจ่ายโอนดังกล่าวให้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ข้อ ๒๐
สัญญาร่วมประกอบกิจการ
(๑) ในกรณีที่มีผู้รับสัญญาร่วมกันมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้รับสัญญาแต่ละรายรับผิดร่วมกันและ
แทนกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๒) เมื่อได้มีการลงนามในสัญญานี้แล้ว ให้บริษัทแต่ละรายที่ประกอบกันเป็นผู้รับสัญญาตาม (๑)
แจ้งให้กรมทราบถึงการเข้าทาสัญญาระหว่างกั นเองดังกล่าว ซึ่งสัญญาดังกล่าวนั้นต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญา
ร่วมประกอบกิจการ”

๒๔
สัญญาร่วมประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งต้องระบุเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจะใช้สิทธิ
(ข) ผลประโยชน์และเอกสิทธิ
(ค) การปฏิบัติตามหน้าที่และข้อผูกพันของตนในฐานะของผู้รับสัญญา
(ง) การรับผิดร่วมกันและแทนกันในหน้าที่และข้อผูกพันภายใต้สัญญานี้
(จ) สิ ท ธิ ผลประโยชน์ เอกสิ ท ธิ์ หน้ า ที่ และข้ อ ผู ก พั น ของผู้ รั บ สั ญ ญาแต่ ล ะฝ่ า ย
โดยสอดคล้องกับ (ก) ถึง (ง)
(ฉ) ผู้ ดาเนิ น งานในระหว่างผู้รับ สัญ ญาด้วยกันเอง ซึ่ งบริษั ท แต่ละรายแต่งตั้งเพื่ อให้
กระทาการตัดสินใจแทนผู้รับสัญญาโดยสอดคล้องกับข้อกาหนดของสัญญานี้
ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมประกอบกิจการ ให้แจ้งให้กรมทราบทันที
สัญญาร่วมประกอบกิจการนั้น ผู้รับสัญญามีหน้าที่เก็บรักษาไว้และจะต้องพร้อมให้กรม
หรือรัฐมนตรีตรวจสอบได้ทันทีเมื่อร้อ งขอ ทั้งนี้ กรมและรัฐมนตรีตกลงที่จะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับสัญญาร่วมประกอบกิจการตามข้อนี้ให้บุคคลอื่นนอกจากคู่สัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้รับสัญญา
(๓) ในกรณีที่ผู้รับสัญญารายใดซึ่งเป็นผู้ร่วมประกอบกิจการตามสัญญาร่วมประกอบกิจการ
ตามข้อนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายตามข้อ ๑๖ (๑) (จ) หรือสภาพการเป็นนิติบุคคลของผู้รับสัญญารายนั้น ได้
สิ้นสุดลงตามข้อ ๑๙ (๑) (จ) แล้วแต่กรณี หากผู้รับสัญญารายอื่นที่เหลืออยู่สามารถประกอบกิจการปิโตรเลียม
ตามสัญญานี้ต่อไปได้โดยแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมประกอบกิจการตาม (๑) หรือรับบริษัทอื่นเข้าร่วมประกอบ
กิจการปิโตรเลียมตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมเพื่อให้สามารถประกอบกิจการปิโตรเลียมตาม
สัญญานี้ต่อไปได้ ให้ถือว่ากรณีดังกล่าวยังไม่เป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาหรือการสิ้นสุดสัญญา แล้วแต่กรณี
เว้นแต่ผู้รับสัญญารายอื่นที่เหลืออยู่ไม่สามารถประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ต่อไปได้หรือไม่สามารถ
รับบริษัทอื่นเข้าร่วมประกอบกิจการเพื่อให้สามารถประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ต่อไปได้ภายใน
ระยะเวลาที่รัฐมนตรีกาหนด
ข้อ ๒๑
การโอนสิทธิ
หากผู้รับสัญญายังมิได้มีการดาเนินงานตามที่ ระบุไว้ในแผนงานและงบประมาณในปี ที่หนึ่ง
ที่ ได้ รับ อนุ มั ติ ต ามข้ อ ๓ (๑) โดยครบถ้ ว นสมบู รณ์ และยั งมิ ได้ รับ อนุ ญ าตเป็ น หนั งสื อ จากรัฐ มนตรีก่ อ น
ห้ามผู้รับสัญญาจาหน่ายจ่ายโอนสิทธิโดยประการใด หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ในสิทธิ ผลประโยชน์
หรือข้อผูกพันภายใต้สัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การโอนตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม
ข้อ ๒๒
การผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตคาบเกี่ยวกันในแหล่งสะสมปิโตรเลียมแหล่งเดียวกัน
ผู้รับสัญญาจะเข้าร่วมทาข้อตกลงร่วมกันผลิตใด ๆ เกี่ยวกับพื้นที่ตามสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์
ในการแบ่งปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรมจากพื้นที่ผลิตคาบเกี่ยวกันในแหล่งสะสมปิโตรเลียมแหล่งเดียวกัน ที่ตั้งอยู่
ระหว่างพื้ น ที่ ต ามสั ญ ญานี้ กับ พื้ น ที่ อื่น ได้ เมื่ อ ได้รับ อนุ ญ าตเป็ น หนั งสือ จากอธิบ ดี โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการปิโตรเลียม

๒๕
ข้อ ๒๓
การประกันภัย
(๑) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ ผู้รับสัญญาต้องจัดให้มีการเอาประกันภัย เพื่อคุ้มครองต่อ
การสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้ ต่อสิ่งต่อไปนี้
(ก) ทรัพย์สินของรัฐ และทรัพย์สินอื่นใดที่กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของรัฐตามผลของข้อ ๑๐ (๑๒)
ซึ่งรวมถึงหลุมเจาะ อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก และของใช้ที่อยู่ในระหว่างการใช้ประโยชน์หรืออยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับสัญญา
(ข) ปิโตรเลียมที่ได้มีการผลิตขึ้นมาเหนือพื้นดินหรือพื้นน้าแล้ว
กรมธรรม์ประกันภัยตาม (ก) ต้องระบุชื่อกรม และ/หรือบุคคลอื่นที่กรมกาหนดเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์ สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยตาม (ข) ต้องระบุชื่อกรมและผู้รับสัญญาเป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) ผู้รับสัญญาต้องรับภาระชาระเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
ประกันภัยและการต่ออายุกรมธรรม์ทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายที่อยู่นอกเหนือ หรือไม่ได้ความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ และค่ าเสี ยหายส่ วนแรก ทั้ งนี้ เบี้ ยประกันภั ยและค่ าใช้ จ่ายอื่ นใดที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท า
ประกันภัย ให้นามาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมได้
(๓) เมื่อจัดทากรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ให้ผู้รับสัญญาส่งมอบสาเนากรมธรรม์ดังกล่าวให้กรมด้วย
(๔) เมื่อมีเหตุในการเรียกร้องสิทธิการเอาประกันภัย และได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจาก
การประกัน ภัยหรือเงินชดเชยความเสี ยหายจากบุ คคลที่สามแล้ว ให้ กรมและผู้รับ สัญ ญาน าไปชดเชยต่ อ
ความสูญเสียและ/หรือความเสียหายในส่วนต่าง ๆ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเงินค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชย
ความเสียหายที่ได้รับ ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณี การประกั น ภั ยตาม (๑) (ก) ให้ ใช้ เพื่ อ การซ่ อมแซม เปลี่ ยนอุ ป กรณ์ ห รื อ
ทรัพย์สินที่เสียหาย ทั้งนี้ ให้ผู้รับสัญญามีหน้าที่ต้องทาทรัพย์สินนั้นให้กลับมาสู่สภาพการใช้งานได้ดีดังเดิม
ตามปกติ
หากเงิ น ค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ ไ ด้ รั บ จากการประกั น ภั ย และ/หรื อ เงิ น ชดเชย
ความเสี ย หายที่ ได้ รั บ จากบุ ค คลที่ ส าม ไม่ เพี ย งพอต่ อ การชดเชยความสู ญ เสี ย และ/หรื อ ความเสี ย หาย
ที่ เกิ ดขึ้ น ผู้ รับ สั ญ ญาต้อ งเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบในการจ่ายเงิน ชดเชยต่อ ความสู ญ เสี ยและ/หรือ ความเสีย หาย
ส่วนที่เกินจากเงินที่ได้รับจากการประกันภัย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากเงินที่ได้รับจากการประกันภัยหรือ
เงินชดเชยความเสียหายจากบุคคลที่สามให้ถือเป็นรายการที่มิให้นาไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม
เงิน ชดเชยความเสี ย หายจากบุ ค คลที่ ส ามที่ ผู้ รับ สั ญ ญาได้ รับ หากน าไปชดเชย
ความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมีเหลือ ให้นาส่งกรมโดยพลัน
(ข) ในกรณี การประกั น ภั ยตาม (๑) (ข) ให้ แบ่ งกั น ระหว่ างคู่ สั ญ ญาตามสั ดส่ วนสิ ท ธิ
อันพึงจะได้รับของแต่ละฝ่ายตามสัญญานี้
(๕) การจั ด ท าประกั น ภั ย ตามสั ญ ญานี้ ไม่ ท าให้ ผู้ รับ สั ญ ญาหลุ ด พ้ น จากหน้ าที่ ห รือ ความ
รับผิดชอบใด ๆ ของผู้รับสัญญาตามข้อกาหนดในสัญญานี้และตามกฎหมาย

๒๖
ข้อ ๒๔
เหตุที่มิใช่ความผิดของคู่สัญญา
(๑) เหตุที่มิใช่ความผิดของคู่สัญญา ให้หมายความรวมถึงเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เหตุจากภัยธรรมชาติ
แผ่นดินถล่ม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้าท่วม ไฟไหม้ พายุหรือการเตือนภัยพายุ คลื่นทะเลเนื่องจากแผ่นดินไหว
หรือ พายุ เรือ อั บ ปางและภั ย ต่ อ การเดิ น เรือ ภั ย สงคราม ภั ย จากการก่ อ การร้ายหรือ การก่ อ วิ น าศกรรม
การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา
(๒) ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ที่ มิ ใ ช่ ค วามผิ ด ของคู่ สั ญ ญา ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ใ ด ๆ
นอกเหนือไปจากหน้าที่ในการชาระเงิน หรือการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้สัญญานี้ ไม่สามารถจะกระทาได้ ทาให้
มีอุปสรรค หรือทาให้เกิดความล่าช้า ให้ถือว่าการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่หรือการไม่ใช้สิทธินั้น ๆ ของกรม
หรือของผู้รับสัญญา ไม่เป็นการไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๓) ในกรณีที่กรมหรือผู้รับสัญญาไม่ปฏิบัติ ตามหน้าที่หรือไม่ใช้สิทธิตามสัญญานี้ เนื่องจาก
ต้องปฏิบั ติตามกฎหมาย คาสั่ง หรือกฎข้อบังคับ ใด ๆ ของรัฐ ให้ ถือว่าการกระท าดังกล่าวนั้น ไม่เป็ นการ
ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๔) เมื่อเกิดเหตุตาม (๑) หรือ (๓) คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจะต้องแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว
เป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบทันที และคู่สัญญาที่ได้รั บผลกระทบจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถในการขจัดหรือแก้ไขเหตุดังกล่าว รวมทั้งจะกลับมาปฏิบัติตามสัญญานี้โดยครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
(๕) ในกรณีที่การสารวจหรือผลิตปิโตรเลียม หรือการเก็บรักษา หรือขนส่งปิโตรเลียมเฉพาะ
ส่วนที่กระทบกระเทือนต่อกิจกรรมในแปลงสารวจใดต้องหยุดชะงักลงเป็นส่วนใหญ่เพราะเหตุที่มิใช่ความผิด
ของผู้รับสัญญา ถ้าผู้รับสัญญาประสงค์จะขอขยายอายุสัญญา ให้แจ้งต่อกรมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบถึง
เหตุที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัญญานั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้อธิบดีโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการปิโตรเลียม
ขยายอายุสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับแปลงสารวจนั้นออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ผู้รับสัญญาสามารถพิสูจน์ได้ว่า
การสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมต้องหยุดชะงักลงเพราะเหตุที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัญญา
ข้อ ๒๕
ความคุ้มครองจากการเรียกร้องโดยบุคคลอืน่
ผู้รับสัญญาจะต้องปกป้อง เข้าสู้คดี หรือรับผิดในการชาระหนี้หรือในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตลอดเวลาให้แก่กรม หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคลากรต่าง ๆ ที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ปิ โตรเลี ย มและ/หรื อ ตามสั ญ ญานี้ รวมเรี ย กว่ า “ผู้ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง” มิ ให้ ได้ รั บ ความเสี ย หายจาก
การฟ้องร้อง คดีความ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย การอ้างสิทธิ หรือการเรียกร้องใด ๆ ทั้งปวง ซึ่งอาจจะมีการกระทา
หรือดาเนินการต่อผู้ได้รับความคุ้มครองโดยบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับ กรณี ใด ๆ ก็ตามซึ่งเกิดจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมตามสัญญานี้โดยผู้รับสัญญา เว้นแต่กรณีดังกล่าวนัน้ ผู้รับสัญญาพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือจงใจผิดสัญญาของผู้ได้รับความคุ้มครองรายใด ๆ ทั้งนี้ ให้กรมแจ้งผู้รับสัญญาโดยพลันให้ทราบถึง
การฟ้องร้อง คดีความ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย การอ้างสิทธิ หรือการเรียกร้องใด ๆ นั้น
ผู้ได้รบั ความคุ้มครองจะไม่ทาการชาระหนี้ใด ๆ หรือทาความตกลงจะชาระหนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ
กรณีตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากความยินยอมของผู้รับสัญญาก่อน

๒๗
ข้อ ๒๖
การปฏิบัติตามกฎหมายและคาสั่ง
ผู้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตาม และจะต้องดาเนินการให้ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้รับจ้างเหมาช่วง
ของตนทั้งหมด รวมทั้งลูกจ้างของผู้รับจ้างเหมาช่วง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ และข้อกาหนด
ทั้งปวงของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะทาสัญ ญานี้และที่จะใช้บังคับในภายหน้า
รวมทั้งบทบัญญัติทั้งปวงของพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายลาดับรองของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ใช้บังคับกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ข้อ ๒๗
แถลงการณ์ตอ่ สาธารณะ
ผู้รับสัญญาจะออกแถลงการณ์ ประกาศ หรือหนังสือเวียนต่อสาธารณะ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สัญญานี้หรือกิจกรรมของคู่สัญญาทุกฝ่ายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ได้ เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรม
เว้นแต่ผู้รับสัญญาหรือบริษัทในเครือมีความจาเป็นจะต้องทาแถลงการณ์ต่อสาธารณะหรือประกาศเช่นนั้น
เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมาย หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรควบคุมในลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้รับสัญญาแจ้งต่อกรมให้ทราบด้วย
ข้อ ๒๘
การแจ้งให้ทราบ
(๑) บรรดาหนังสือที่ต้องส่งแก่รัฐมนตรี ให้ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ................................................................................ ประเทศไทย พร้อมกับสาเนาฉบับหนึ่ง
ไปยังอธิบดี ณ ................................................................................ ประเทศไทย
ส าหรับ หนั งสื อ รายงาน หรือข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งส่ งให้ แก่ อ ธิบ ดี ให้ ส่งไปยั งอธิบ ดี ตามที่ อ ยู่
ตามวรรคหนึ่ง
(๒) บรรดาหนังสือหรือคาสั่งที่ต้องส่งให้แก่ผู้รับสัญ ญาให้ส่งไปยังผู้รับสัญ ญา ณ สถานที่
ทางานในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ ......................................................................................................................
(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งหนังสือหรือคาสั่งที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ให้รัฐมนตรี
อธิบดี หรือผู้รับสัญญา แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ
(๔) คาบอกกล่ าวทั้ งปวงที่ จาเป็ น ต้องให้ ตามสัญ ญานี้ ให้ ท าเป็ น หนั งสือ และอาจส่งโดย
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยโทรสารที่มีหลักฐานยืนยันว่าได้ส่งแล้ว หรือโดยบริการจัดส่งพัสดุ หรือ
โดยวิ ธีให้ บุ ค คลน าไปส่ ง ยั งที่ อ ยู่ ข องคู่ สั ญ ญาแต่ ล ะฝ่ าย ค าบอกกล่ าวทั้ งปวงให้ ถื อ ว่า ได้ แ จ้ งให้ คู่ สั ญ ญา
อีกฝ่ายหนึ่งทราบเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับคาบอกกล่าวนั้น

๒๘
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ รัฐมนตรีและผู้รับสัญญา
ต่างรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
กระทรวงพลังงาน โดย
ลายมือชื่อ ______________________________ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
ผู้รับสัญญา* โดย
ลายมือชื่อ _______________________________ ผู้รับสัญญา
(
)
ลายมือชื่อ _______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้ามี)
(
)
ลายมือชื่อ _______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้ามี)
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
*หมายเหตุ : ในกรณี ที่ผู้รับสัญ ญาประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ให้ระบุชื่อบริษัท
การจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายของประเทศใด ที่ตั้งสานักงานใหญ่ ที่ตั้งสานักงานในประเทศไทย ผู้มีอานาจ
ลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพั นบริษัท (พร้อมประทั บ
ตราบริษัท (ถ้ามี)) ของแต่ละบริษัททุกรายไว้ในสัญญานี้ให้ครบถ้วน รวมทั้งให้แนบข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วน
ของสิทธิตามสัญญาด้วย

๒๙
ภาคผนวก ก รายละเอียดพิกัดภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามสัญญา
ให้ระบุหมายเลข อาณาเขต พิกัดและ/หรือพื้นที่ และเนื้อที่ของแปลงสารวจ รวมทั้งรายละเอียดอื่น
ที่จาเป็นสาหรับการแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามสัญญา
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความแตกต่างกันระหว่างพิกัดภูมิศาสตร์กับแผนที่ ให้ถือตามพิกดั ภูมิศาสตร์

๓๐
ภาคผนวก ข แผนที่แสดงพื้นที่ตามสัญญา

[ระบุแผนที่]

๓๑
ภาคผนวก ค การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ให้ผู้รับสัญญานาส่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
๑. การสารวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก และวัดค่าความโน้มถ่วงของหิน (Magnetic
and Gravity Survey) ประกอบด้วย
๑.๑ รายงานประจาวัน
๑.๒ รายงานผลการสารวจ
๒. การสารวจธรณีวิทยา ประกอบด้วย
๒.๑ ผลการสารวจธรณีวิทยาปิโตรเลียม (Petroleum Geology) พร้อมแผนที่ธรณีวิทยา
และแผนที่แสดงตาแหน่งที่เก็บตัวอย่าง ตามที่กรมเห็นสมควร
๒.๒ ผลการวิเคราะห์หินกักเก็บปิโตรเลียม (Reservoir Rock Analysis)
๒.๓ ผลการวิเคราะห์หินต้นกาเนิดปิโตรเลียม (Source Rock Analysis)
๒.๔ ผลการวิเคราะห์ซากดึกดาบรรพ์ (Paleontology)
๓. การสารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey) ประกอบด้วย
๓.๑ รายงานประจาวัน
๓.๒ รายงานผลการสารวจคลื่นไหวสะเทือนและการแปลความหมาย
๔. การเจาะหลุมเพื่อการสารวจและพัฒนาปิโตรเลียม (Exploration and Development
Drilling) ประกอบด้วย
๔.๑ รายงานประจาวัน
๔.๒ ข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ
๔.๓ รายงานหลุมเจาะฉบับสมบูรณ์ (Final Well Report)
๔.๔ รายงานการศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา การศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างหิน และตัวอย่างปิโตรเลียม
๔.๕ รายงานการทดสอบอัตราการไหลของปิโตรเลียมทุกวิธี
๔.๖ ตัวอย่างดินหรือหินที่ล้างน้าโคลน (Washed and Dried Sample) จากหลุมสารวจ
และหลุมประเมินผล
๔.๗ ตัวอย่างแท่งหิน (Core Sample) จากหลุมเจาะทุกระยะที่เก็บ
๕. การสารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมประจาเดือน ประกอบด้วย
๕.๑ รายงานผลการดาเนินงาน
๕.๒ ผลการประเมินปริมาณสารองปิโตรเลียม
๕.๓ แผนที่ แ สดงโครงสร้ า งแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย ม (Structural Contour Map) ของชั้ น
ปิโตรเลียมหลัก พร้อมทั้งแสดงภาพตัดขวางของหลุมหลัก (Cross Section)
๕.๔ ผลการประเมิ น พลั ง ผลิ ต ของแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย ม (Deliverability) และรายงาน
การศึกษาแบบจาลองแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม (Reservoir Simulation)
๕.๕ รายละเอียดและข้อมูลทางวิศวกรรม พร้อมด้วยแผนผังเกี่ยวกับการเตรียมหลุมผลิต
(Well Completion Diagram)
๕.๖ รายงานการกระตุ้นเพื่อเพิ่มการผลิต (Stimulation)
๕.๗ ผลการทดสอบความดันที่ก้นหลุม (Bottom Hole Pressure)
๕.๘ รายงานการประเมินผลการทดสอบเพื่อการผลิต (Production Test) ทุกชนิด

๓๒
๖. การผลิต ประกอบด้วย
๖.๑ รายงานประจาวัน
๖.๒ รายงานประจาเดือน
๗. การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมประจาเดือน แยกตาม
กิจกรรมการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
๘. การสละหลุมผลิตและหลุมอัดน้า หลังจากเสร็จสิ้นการสละหลุม
๙. การติดตามสถานการณ์ใช้ประโยชน์สิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมประจาปี
๑๐. ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกาหนด

ชธ/ป๑๒/๑
(ครุฑ)
กระทรวงพลังงาน
สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตเลขที่ .............../...............
ระหว่าง
กระทรวงพลังงาน
กับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงวันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............

สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติมนี้ ทาขึ้นเมื่อวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ...........
ณ ....................................................................................................................... ระหว่าง กระทรวงพลังงาน
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยคาแนะนาของคณะกรรมการปิโตรเลียมและโดยได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รัฐมนตรี” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ...........................................................
..........................................................................................................................................................................
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ..............................................................................................
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ ......................................................................... ....................................................
สานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .......................................................................................................................
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
............................................................................................................................. ......................................
ปรากฏตามหลั ก ฐานแสดงรายชื่อผู้ มี อานาจลงลายมือชื่อ ผูกพั น บริษั ท (และหนั งสือมอบอานาจ ลงวัน ที่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้
และบริษัท (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ..............................................................................................
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ .................................................................................................................. ...........
สานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .......................................................................................................................
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
.................................................................................. .................................................................................
ปรากฏตามหลั ก ฐานแสดงรายชื่อผู้ มี อานาจลงลายมือชื่อ ผูกพั น บริษั ท (และหนั งสือมอบอานาจ ลงวัน ที่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้
และบริษัท (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ..............................................................................................
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ ....................................................................................................... ......................
สานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .......................................................................................................................
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
............................................................................................................................. ......................................
ปรากฏตามหลั ก ฐานแสดงรายชื่อผู้ มี อานาจลงลายมือชื่อ ผูกพั น บริษั ท (และหนั งสือมอบอานาจ ลงวัน ที่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา”* อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแบ่งปันผลผลิต เลขที่ ......../.........
ลงวันที่ ...................................... โดยคู่สัญญาตกลงให้สิทธิ หน้าที่ และความผูกพัน เป็นไปตามสัญญาฉบับดังกล่าว
และตามข้อกาหนดแห่งสัญญาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

สัญญาเพิ่มเติมนี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ รัฐมนตรีและผู้รับสัญญา
ต่างรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
กระทรวงพลังงาน โดย
ลายมือชื่อ ______________________________ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
ผู้รับสัญญา* โดย
ลายมือชื่อ ______________________________ ผู้รับสัญญา
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้ามี)
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้ามี)
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
*หมายเหตุ : ในกรณี ที่ผู้รับสัญ ญาประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ให้ระบุชื่อบริษัท
การจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายของประเทศใด ที่ตั้งสานักงานใหญ่ ที่ตั้งสานักงานในประเทศไทย ผู้มีอานาจ
ลงลายมือชื่อผู กพัน บริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัท (พร้อมประทั บ
ตราบริษัท (ถ้ามี)) ของแต่ละบริษัททุกรายไว้ในสัญญานี้ให้ครบถ้วน รวมทั้งให้แนบข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วน
ของสิทธิตามสัญญาด้วย

ชธ/ป๑๒/๒
(ครุฑ)
กระทรวงพลังงาน
สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..)
ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตเลขที่ .............../...............
ระหว่าง
กระทรวงพลังงาน
กับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงวันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............

สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติมนี้ ทาขึ้นเมื่อวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ...........
ณ ....................................................................................................................... ระหว่าง กระทรวงพลังงาน
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลั งงาน โดยคาแนะนาของคณะกรรมการปิ โตรเลียม ซึ่ งต่อไปนี้จะเรียกว่า
“รัฐมนตรี” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ........................................................................................................................
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ..............................................................................................
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ ....................................................................................................... ......................
สานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .......................................................................................................................
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
............................................................................................................................. ......................................
ปรากฏตามหลั ก ฐานแสดงรายชื่อผู้ มี อานาจลงลายมือชื่อ ผูกพั น บริษั ท (และหนั งสือมอบอานาจ ลงวัน ที่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้
และบริษัท (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ..............................................................................................
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ .............................................................................................................................
สานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .......................................................................................................................
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
............................................................................................................................. ......................................
ปรากฏตามหลั ก ฐานแสดงรายชื่อผู้ มี อานาจลงลายมือชื่อ ผูกพั น บริษั ท (และหนั งสือมอบอานาจ ลงวัน ที่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้
และบริษัท (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ..............................................................................................
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ ............................................................................................................. ................
สานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .......................................................................................................................
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
.............................................................................. .....................................................................................
ปรากฏตามหลั ก ฐานแสดงรายชื่อผู้ มี อานาจลงลายมือชื่อ ผูกพั น บริษั ท (และหนั งสือมอบอานาจ ลงวัน ที่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา”* อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแบ่งปันผลผลิต เลขที่ ......../.........
ลงวันที่ ...................................... โดยคู่สัญญาตกลงให้สิทธิ หน้าที่ และความผูกพัน เป็นไปตามสัญญาฉบับดังกล่าว
และตามข้อกาหนดแห่งสัญญาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

สัญญาเพิ่มเติมนี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ รัฐมนตรีและผู้รับสัญญา
ต่างรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
กระทรวงพลังงาน โดย
ลายมือชื่อ ______________________________ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
ผู้รับสัญญา* โดย
ลายมือชื่อ ______________________________ ผู้รับสัญญา
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้ามี)
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้ามี)
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
*หมายเหตุ : ในกรณี ที่ผู้รับสัญ ญาประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ให้ระบุชื่อบริษัท
การจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายของประเทศใด ที่ตั้งสานักงานใหญ่ ที่ตั้งสานักงานในประเทศไทย ผู้มีอานาจ
ลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัท (พร้อมประทั บ
ตราบริษัท (ถ้ามี)) ของแต่ละบริษัททุกรายไว้ในสัญญานี้ให้ครบถ้วน รวมทั้งให้แนบข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วน
ของสิทธิตามสัญญาด้วย

ชธ/ป๑๒/๓
(ครุฑ)
กระทรวงพลังงาน
สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตเลขที่ .............../...............
ระหว่าง
กระทรวงพลังงาน
กับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงวันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............

สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติมนี้ ทาขึ้นเมื่อวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ...........
ณ ....................................................................................................................... ระหว่าง กระทรวงพลังงาน
โดยอธิบดีกรมเชื้อเพลิ งธรรมชาติ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการปิโตรเลียม ซึ่ งต่อไปนี้จะเรียกว่า
“อธิบดี” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท .........................................................................................................................
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ..............................................................................................
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ ....................................................................................................... ......................
สานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .......................................................................................................................
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
............................................................................................................................. ......................................
ปรากฏตามหลั ก ฐานแสดงรายชื่อผู้ มี อานาจลงลายมือชื่อ ผูกพั น บริษั ท (และหนั งสือมอบอานาจ ลงวัน ที่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้
และบริษัท (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ..............................................................................................
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ .............................................................................................................................
สานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .......................................................................................................................
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
............................................................................................................................. ......................................
ปรากฏตามหลั ก ฐานแสดงรายชื่อผู้ มี อานาจลงลายมือชื่อ ผูกพั น บริษั ท (และหนั งสือมอบอานาจ ลงวัน ที่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้
และบริษัท (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................
ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ..............................................................................................
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ ....................................................................................................... ......................
สานักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .......................................................................................................................
โดย ...................................................................................................... เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
...................................................................................................................................................................
ปรากฏตามหลั ก ฐานแสดงรายชื่อผู้ มี อานาจลงลายมือชื่อ ผูกพั น บริษั ท (และหนั งสือมอบอานาจ ลงวัน ที่
...................................................................................... (ถ้ามี)) แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา”* อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแบ่งปันผลผลิต เลขที่ ......../.........
ลงวันที่ ...................................... โดยคู่สัญญาตกลงให้สิทธิ หน้าที่ และความผูกพัน เป็นไปตามสัญญาฉบับดังกล่าว
และตามข้อกาหนดแห่งสัญญาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

สัญญาเพิ่มเติมนี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ อธิบดีและผู้รับสัญญา
ต่างรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
กระทรวงพลังงาน โดย
ลายมือชื่อ ______________________________ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
ผู้รับสัญญา* โดย
ลายมือชื่อ ______________________________ ผู้รับสัญญา
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้ามี)
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ ผู้รับสัญญา (ถ้ามี)
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
ลายมือชื่อ ______________________________ พยาน
(
)
*หมายเหตุ : ในกรณี ที่ผู้รับสัญ ญาประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ให้ระบุชื่อบริษัท
การจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายของประเทศใด ที่ตั้งสานักงานใหญ่ ที่ตั้งสานักงานในประเทศไทย ผู้มีอานาจ
ลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัท (พร้อมประทั บ
ตราบริษัท (ถ้ามี)) ของแต่ละบริษัททุกรายไว้ในสัญญานี้ให้ครบถ้วน รวมทั้งให้แนบข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วน
ของสิทธิตามสัญญาด้วย

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญั ติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เพิ่มความเป็นหมวด ๓/๑
สัญญาแบ่งปันผลผลิต เพื่อให้สิทธิสํารวจและผลิตปิโตรเลียมแก่ผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญ ญาแบ่งปันผลผลิต
และโดยที่มาตรา ๕๓/๒ วรรคสอง บัญญัติให้แบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

