
ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
เรื่อง  การเสนอแผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียม 

ของผู้รบัสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
 
 

เพื่อให้การด าเนินงานภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นไปตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมาย  
โดยผู้รับสัญญาต้องเสนอแผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับข้อก าหนด
และเงื่อนไขในสัญญาแบ่งปันผลผลิต  จึงจ าเป็นต้องก าหนดรายละเอียดของแผนงานและงบประมาณ
ส าหรับกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  53/4  แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  2514   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัิปโิตรเลียม  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเสนอแผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการ
ปิโตรเลียมประจ าปี  ต่ออธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามระยะเวลาและข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญ า
แบ่งปันผลผลิตที่ผู้รับสัญญาได้ลงนามไว้ 

ข้อ 2 ในการเสนอแผนงานและงบประมาณตามข้อ  1  ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต  
เสนอรายละเอียด  ดังนี้ 

(๑) สรุปแผนงานที่จะด าเนินการประจ าปีที่ของบประมาณ 
(๒) สรุปแผนงานและงบประมาณของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจและผลิตปิโตรเลี ยม  

ตามแบบ  ชธ/ป12/ก-1 
(3) ประมาณการส่วนแบ่งรายได้ระหว่างรัฐและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต  ตามแบบ   

ชธ/ป12/ก-2   
ข้อ 3 ในกรณีที่มีความจ าเป็น  ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติไปแล้วได้  ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา
แบ่งปันผลผลิตที่ผู้รับสัญญาได้ลงนามไว้  ทั้งนี้  ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตจัดท าสรุปรายละเอียด
แผนงานและงบประมาณของปีที่ด าเนินงานทั้งหมดประกอบกับแสดงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณ 
ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในปีนั้น  โดยเสนอพร้อมกับแผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียม
ประจ าปีในปีปฏิทินถัดไปตามข้อ  ๑  ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ข้อ 4 ในการเสนอแผนงานและงบประมาณตามข้อ  1  ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต  
เสนอแผนแม่บทส าหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจ าปี  (Annual  Master  Procurement  Plan)  
เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่สัญญามีมูลค่ามากกว่า  10  ล้านบาท  ตามแบบ  ชธ/ป12/ก-3 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ข้อ 5 ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสรุปผลการด าเนินงานการจัดหาสินค้าและบริการ  
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  (Active  Contracts)  ให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทุกไตรมาสตามปีปฏิทิน  
ภายใน  30  วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาสนั้น  ตามแบบ  ชธ/ป12/ก-4 

ข้อ 6 ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปนัผลผลิตส่งขอ้มูลอืน่ ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ
ร้องขอ 

ข้อ 7 ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตส่งเอกสารตามข้อ  2  ข้อ  3  ข้อ  4  และข้อ  5   
เป็นรายงานและสื่อบันทึกข้อมูลเชิงเลข  (Digital  Media) 

ข้อ 8 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะแจ้งให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทราบผลการพิจารณา  
รวมทั้งเงื่อนไขอื่นใด  (ถ้ามี)  ภายในระยะเวลาและข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่ผู้รับ
สัญญาได้ลงนามไว้ 

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับแผนด าเนินการประจ าปีในช่วงเตรียมการ  ก่อนที่ผู้รับ
สัญญาแบ่งปันผลผลิตจะเริ่มกิจการปิโตรเลียมด้วย 

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
เปรมฤทัย  วนิัยแพทย ์

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



แบบแสดงสรุปแผนงานและงบประมาณของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

  บริษัท …………………….. แปลงส ารวจหมายเลข …………………. 
แผนงานและงบประมาณปี พ.ศ. .... และประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับ ปี พ.ศ. …. ถึง ป ีพ.ศ. .… 

 
หน่วย : พันดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 

รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. .... ประมาณการค่าใช้จ่ายปี พ.ศ. .... ถึง ปี พ.ศ. …. 

รวม 5 ปี 
หมายเหตุ 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
ปี พ.ศ. 

.... 
ปี พ.ศ. 

.… 
ปี พ.ศ. 

.... 
ปี พ.ศ. 

.… 
1. การส ารวจปิโตรเลียม (Exploration)                      

1.1                      
1.2                      
…                      

2. การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม (Field Development)                      
2.1                      
2.2                      
…                      

3. การผลิตและขายปิโตรเลียม (Production Operation)                      
3.1                      
3.2                      
…                      

4. การบริหารงาน (General Administration)                      
4.1                      
4.2                      
…                      

 

  

ชธ/ป12/ก-1 



แบบแสดงสรุปแผนงานและงบประมาณของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
  บริษัท ……………………..แปลงส ารวจหมายเลข …………………. 

แผนงานและงบประมาณปี พ.ศ. .... และประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับ ปี พ.ศ. .… ถึง ป ีพ.ศ. .… 
 

หน่วย : พันดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. .... ประมาณการค่าใช้จ่ายปี พ.ศ. .... ถึง ปี พ.ศ. .... 

รวม 5 ปี หมายเหตุ  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

ปี พ.ศ. 
.... 

ปี พ.ศ. 
…. 

ปี พ.ศ. 
.... 

ปี พ.ศ. 
.… 

5. อื่นๆ (Others)                      
5.1                      
5.2                      
…                      

รวมท้ังสิ้น (Total)                      

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ... บาท  (ค านวณโดยใช้อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ยื่น โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศ              
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้) 

 

 

ลายเซ็น 
 

ลายเซ็น 
 

ชื่อ - นามสกุล 
 

ชื่อ - นามสกุล 
 

ผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประธานกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 

วันที่  วันที่ 
 

 
 
 

  

ชธ/ป12/ก-1 



 แบบแสดงประมาณการส่วนแบ่งรายได้ระหว่างรัฐและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตส าหรับ ปี พ.ศ. …. ถึง ปี พ.ศ. .... 
บริษัท …………... แปลงส ารวจหมายเลข …………... 

 

ประมาณการการผลิตปิโตรเลียมและรายได้ ปี พ.ศ. .…  ปี พ.ศ. 
.... 

ปี พ.ศ. 
.... 

ปี พ.ศ. 
.... 

ปี พ.ศ. 
.... ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

1. ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)                                   
  1.1 ปริมาณการขายกา๊ซธรรมชาติเฉลีย่  

(ล้านลูกบาศก์ฟตุต่อวัน)                                   
  1.2 
1.3 
1.4 

ปริมาณการขายกา๊ซธรรมชาต ิ(ล้านลูกบาศก์ฟุต) 
ค่าความร้อนเฉลี่ย (บ ีที ยู ต่อลูกบาศก์ฟุต) 
ราคาตามสญัญา ประมาณการจากสูตรราคาที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (บาท ต่อล้าน บี ท ียู) 

                                  
                                    
  

                                  
  1.5 
1.6 

มูลค่าก๊าซธรรมชาติที่รับตามราคาสัญญา (ล้านบาท) 
มูลค่าส่วนลดจากก๊าซธรรมชาติทีส่่งขาดจากปรมิาณที่ผู้ซื้อ
เรียกรับ (ล้านบาท) 

                                  
  

                                  
  1.7 ประมาณการรายได้จากก๊าซธรรมชาติ (ล้านบาท)                                   

2. ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate)                                   
  2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

ปริมาณการผลติก๊าซธรรมชาตเิหลวเฉลี่ย (บาร์เรลต่อวัน) 
ปริมาณการผลติก๊าซธรรมชาตเิหลวรวม (บาร์เรล) 
ปริมาณก๊าซธรรมชาตเิหลวท่ีส่งมอบ (บาร์เรล) 
ประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติเหลว  
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อบาร์เรล) 

                                  
                                    
                                    
                                    

   
2.5 

(บาท ต่อบาร์เรล) 
ประมาณการรายได้จากก๊าซธรรมชาติเหลว  
(ล้านดอลลารส์หรัฐอเมริกา) 

                                  
  

                                  
    (ล้านบาท)                                   

 

 
 
   

ชธ/ป12/ก-2 



ลายเซ็น 
 

ลายเซ็น 
 

ชื่อ - นามสกุล 
 

ชื่อ - นามสกุล 
 

ผู้จัดการจัดซ้ือจัดจ้าง ประธานกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 

วันที่  วันที่ 
 

 

 แบบแสดงประมาณการส่วนแบ่งรายได้ระหว่างรัฐและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตส าหรับ ปี พ.ศ. …. ถึง ปี พ.ศ. .... 
บริษัท …………... แปลงส ารวจหมายเลข …………... 

 

ประมาณการการผลิตปิโตรเลียมและรายได้ ปี พ.ศ. .…  ปี พ.ศ. 
.... 

ปี พ.ศ. 
.... 

ปี พ.ศ. 
.... 

ปี พ.ศ. 
.... ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

3. น้ ามนัดิบ (Crude Oil)                                   
  3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

ปริมาณการผลติน้ ามันดบิเฉลีย่ (บาร์เรลต่อวัน) 
ปริมาณการผลติน้ ามันดบิรวม (บาร์เรล) 
ปริมาณน้ ามันดบิท่ีส่งมอบ (บาร์เรล) 
ประมาณการราคาน้ ามันดิบ  
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อบาร์เรล) 

                                  
                                    
                                    
                                    

   
3.5 

(บาท ต่อบาร์เรล) 
ประมาณการรายได้จากน้ ามันดิบ  
(ล้านดอลลารส์หรัฐอเมริกา) 

                                  
  

                                  
    (ล้านบาท)                                   

4. ประมาณการรายได้รวมท้ังหมด (ล้านบาท) 

  
                              

5.  ประมาณการส่วนแบ่งรายได้ของรัฐ                                    
  5.1 ค่าภาคหลวง (ล้านบาท) 

                   5.2 ปิโตรเลียมส่วนท่ีเป็นก าไรส่วนของรัฐ (ล้านบาท) 
                   5.3 อื่นๆ (ถ้ามี) (ล้านบาท) 
                   

 
(เช่น ผลประโยชน์พิเศษท่ีระบุในสญัญาแบ่งปันผลผลิต) 

                   5.4 รายได้ของรัฐรวม (ลา้นบาท) 
                 6.  ประมาณการส่วนแบ่งรายได้ของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต                                    

  6.1 
6.2 
6.3 

ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปโิตรเลียม (ล้านบาท)  
ปิโตรเลียมส่วนท่ีเป็นก าไรส่วนของผู้รับสญัญา (ล้านบาท)  
รายได้ของผู้รับสัญญารวม (ล้านบาท)  

                                  
                                    
                                    

หมายเหตุ:   อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ... บาท  (ค านวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย่ 
ในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนทีย่ื่น โดยคิดจากอัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่รายวันที่ธนาคารพาณิชย์ 
รับซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้) 

  

ชธ/ป12/ก-2 



แบบแสดงแผนแม่บทส าหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจ าปี 
 

 

แผนแม่บทส าหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจ าปี พ.ศ. .... 
ล าดับ 

 
หมายเลข 
การจัดซื้อ/     
จ้างบริการ 

(MPP Number) 

รายละเอียดการจัดหา
สินค้าและบริการ 

 

วันที่สัญญาเดิม
หมดอายุ 

แผนก วิธีการ
คัดเลือก 
ผู้ชนะ 

ระยะเวลา
ของ

สัญญา 

การขยาย
ระยะเวลา
ของสัญญา 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยผู้รับสัญญา หมายเหตุ 
 (ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา) 
(ล้านบาท) 

1.                   
2.                   
3.                   
...                   

รวมทั้งสิ้น    
 

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ... บาท  (ค านวณโดยใช้อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ยื่น โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศ    
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้) 

 

 

 

ลายเซ็น 
 

ลายเซ็น 
 

ชื่อ - นามสกุล 
 

ชื่อ - นามสกุล 
 

ผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประธานกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 

วันที่  วันที่ 
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แบบแสดงสรุปผลการด าเนินงานการจัดหาสินค้าและบริการ 
เดือน...ถึง เดือน...ปี พ.ศ. .... 

 
 

ล าดับ หมายเลขการ
จัดซ้ือ/จ้าง

บริการ 
(Contract/PO/
SO Number) 

รายละเอียดการจัดหา
สินค้าและบริการ 

 

ระยะเวลา
ของสัญญา 

 

วันเร่ิมต้นของ
สัญญา 

วันที่สัญญา
หมดอาย ุ

การขยาย
ระยะเวลา
ของสัญญา 

คู่สัญญา วงเงินตาม
สัญญา 

(ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) 

ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโดย
ผู้รับสัญญา 

(ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) 

ค่าใช้จ่ายสะสม 
ณ สิ้นสุดไตรมาส
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) 

หมายเลข
การจัดซ้ือ/     
จ้างบริการ 

(อ้างอิง 
จากแบบ  

ชธ/ป12/ก-3) 

หมายเหตุ 

1.                        
2.                        
3.                        
...                        

รวมท้ังสิ้น          
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ... บาท  (ค านวณโดยใช้อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ยื่น โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศ               

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้) 
 
 
 

ลายเซ็น 
 

ลายเซ็น 
 

ชื่อ - นามสกุล 
 

ชื่อ - นามสกุล 
 

ผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประธานกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 

วันที่  วันที่ 
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