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ข้อสงวนสิทธิและข้อจ ากัดความรับผิด (Disclaimer) 

เอกสารเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ (Invitation for Proposal หรือ IFP) – ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ การพิจารณาและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงส ารวจในทะเล
อ่าวไทยหมายเลข G2/61 ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของประกาศกระทรวงพลังงาน จัดท าขึ้นโดยกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาการประมูลยื่นขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงส ารวจใน
ทะเลอ่าวไทย G2/61  

 เอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจยื่นขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
เท่านั้น มิได้มีไว้เพ่ือสร้างหรือท าให้เข้าใจว่าเป็นการสร้างพันธะทางกฎหมายกับกระทรวงพลังงานหรือกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติแต่อย่างใด กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงความเสียหายจากผลกระทบอื่น ๆ อาทิ ท าให้เสียผลประโยชน์ หรือเสียโอกาส
ทางธุรกิจ หรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเอกสารชุดนี้ 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขอสงวนสิทธิในการใช้เอกสารฉบับนี้ส าหรับผู้ขอสิทธิภายใต้วัตถุประสงค์
ข้างต้นเท่านั้น ห้ามคัดลอก ดัดแปลง ท าซ้ า หรือกระท าอื่นใด โดยวิธีการใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของเอกสารฉบับนี้ หรือเอกสารทั้งฉบับ เพ่ือน าไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น  
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บทน า 

กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดท าเอกสารเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ ( Invitation 
for Proposal หรือ IFP) – ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ การพิจารณาและการ
ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 ฉบับนี้ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอ ในการยื่นขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงส ารวจในทะเลอ่าว
ไทยหมายเลข G2/61 

 กระทรวงพลังงานได้ก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ขอสิทธิจะต้องปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารฉบับนี้ 
ทั้ ง นี้  ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น มุ่ ง ห วั ง ที่ จ ะ ไ ด้ ม า ซึ่ ง บ ริ ษั ท ห รื อ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  
ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประโยชน์
สูงสุดต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย   
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นิยาม  

ปริมาณการผลิตและขายก๊าซขั้นต่ า (V) ปริมาณก๊าซธรรมชาติต่อวันที่ก าหนดในเอกสารฉบับนี้  ที่ผู้ขอสิทธิ
ต้องผลิตและจัดส่งตลอดช่วงระยะเวลานับแต่วันที่  24 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2575 โดย
ก าหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2565 ถึง 7 มีนาคม 2566 จะต้องผลิตและจัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่ต่ ากว่า 200 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึง 1 พฤษภาคม 2575 จะต้องผลิตและจัดส่งก๊าซ
ธรรมชาติไม่ต่ ากว่า 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

หมายเหตุ ปริมาณการผลิตและขายก๊าซธรรมชาติ (V) ข้างต้น ก าหนดให้มีค่าความร้อนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 850 
บีทีย/ูลูกบาศก์ฟุต และมีปริมาณเจือปนของคาร์บอนไดออกไซด์โดยโมลไม่เกินร้อยละ 23 

ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pr) หมายถึง ราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับปริมาณการผลิตและขายก๊าซขั้นต่ า (V) โดย
เป็นราคาที่ค านวณตามสูตรราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิง (Reference Gas Price Formula) ที่ก าหนดโดยใช้ค่า 
Pc (Price Constant) ตามที่ผู้ยื่นประมูลเสนอ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตลอดอายุของสัญญาแบ่งปันผลผลิต และ
จะถูกระบุในสัญญาซื้อ-ขายก๊าซธรรมชาติ มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู 

ช่วงเตรียมการ (Preparation Period) หมายถึง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพ้ืนที่
ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2565 

ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Contractor) หมายถึง ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต และได้
สิทธิในการประกอบกิจการปิโตรเลียมภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต  ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2565 ตาม
รายละเอียดในข้อ 1 และข้อ 2 
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1. พ้ืนที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิ  

พ้ืนที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทย ตามประกาศกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทย ส าหรับการให้ยื่นขอสิทธิส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดของพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 

แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 มีพื้นที่ประมาณ 3,247 ตารางกโิลเมตร แบ่งออกเปน็ 
3 พ้ืนที ่เพ่ือให้ผู้ขอสิทธิสามารถวางแผนการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน จึงก าหนดแตล่ะพ้ืนที่ในแปลงส ารวจนี้ไว้ 
ดังนี ้

- แปลงส ารวจ G2/61 พ้ืนที่ A พ้ืนที่ประมาณ 1,311 ตารางกิโลเมตร 
- แปลงส ารวจ G2/61 พ้ืนที่ B1 มีพื้นที่ประมาณ 1,835 ตารางกิโลเมตร 
- แปลงส ารวจ G2/61 พ้ืนที่ B2 มีพืน้ที่ประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร 

สิทธิในการเข้าด าเนินงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตในพ้ืนที่ดังกล่าว  
มีก าหนดเวลาเริ่มต้น ดังนี้ 

- แปลงส ารวจ G2/61 พ้ืนที่ A จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2565  
- แปลงส ารวจ G2/61 พ้ืนที่ B1 และพื้นที่ B2 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566  

ทั้งนี้ พ้ืนที่ทั้ง 3 พ้ืนที่ของแปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 อยู่ภายใต้สัญญาฉบับ
เดียวกัน และจะสิ้นอายุพร้อมกัน  

แผนที่และพิกัดภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ดังแสดงในภาคผนวก 1 
โดยการก าหนดชายฝั่งทะเลให้ถือแนว ณ ระดับน้ าทะเลปานกลาง แต่เส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปส่วนที่อยู่ในทะเลนั้น 
ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและสัญญากับต่างประเทศ 

2. ข้อก าหนดเรื่องระยะเวลาและพ้ืนที่ในสัญญาแบ่งปันผลผลิต  

2.1 ระยะเวลาส ารวจ  ก าหนดเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2565 และจะสิ้นสุดวันที่  
23 เมษายน 2568 และสามารถต่อระยะเวลาได้ 1 ครั้งไม่เกิน 3 ปี  

2.2 ระยะเวลาผลติ ก าหนดเปน็ระยะเวลา 20 ป ีโดยนับถดัจากวันสิ้นสดุระยะเวลาส ารวจ และสามารถ
ขอต่อระยะเวลาผลิตได้อกีครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ป ี

2.3 ระยะเวลาการคืนพ้ืนที่ การคนืพื้นทีแ่ปลงส ารวจให้เปน็ไปตามบทบญัญตัิของกฎหมายและสญัญา 

3. ข้อก าหนดเรื่องการให้ผลประโยชน์แก่รัฐตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC Fiscal Regime) 

3.1 ค่าภาคหลวง (Royalty) ผู้รับสญัญาจะต้องน าส่งเป็นค่าภาคหลวงใหแ้กร่ัฐ ในอัตราร้อยละ 10 ของ
ผลผลิตรวมของปโิตรเลียมตามที่กฎหมายก าหนด 

3.2 อัตราการหักค่าใช้จ่าย (Cost Recovery) ให้ผู้รับสัญญาหักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมได้เท่าที่จ่ายจริงตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในแต่ละปี  
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ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม หากเกินร้อยละ 50 ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในปีใด 
ให้สามารถน าส่วนที่เกินไปใช้หักในปีต่อ ๆ ไปได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราข้างต้น และไม่เกินจ านวนอายุของสัญญา 

3.3 อัตราร้อยละของปิโตรเลียมส่วนที่ เป็นก าไรที่จะแบ่งให้ผู้รับสัญญา (Percentage of 
Contractors’ Share of Profit Petroleum) ตัวเลขอัตราร้อยละของปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไร ที่จะแบ่ง
ให้แก่ผู้รับสัญญา ตามที่ได้ยื่นเสนอในเอกสารด้านผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ ทั้งนี้จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 53/3 (2) (ค) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 และจะเท่ากับข้อเสนอของผู้ขอสิทธิตามข้อ 4.4.5 

3.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (Petroleum Income Tax) ผู้รับสัญญาจะต้องช าระภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ให้แก่รัฐในอัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ตามที่ก าหนดในหมวด 7 จัตวาแห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 

4. ข้อก าหนดและเงื่อนไข (Techno-Commercial Requirements) 

กระทรวงพลังงานได้ก าหนดข้อก าหนด ซึ่งประกอบไปด้วยเงื่อนไขที่ผู้ขอสิทธิจะต้องยอมรับ และเงื่อนไข
ส าหรับการยื่นข้อเสนอ ดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการผลติกา๊ซธรรมชาติ 
ผู้ขอสิทธิต้องยอมรับข้อก าหนดเกี่ยวกับการผลิตก๊าซธรรมชาติ และการช าระโบนัสส าหรับการใช้สิ่ง

ติดตั้งของรัฐ ดังนี้ 

4.1.1 ปริมาณการผลติและขายกา๊ซขั้นต่ า (V) 

เพ่ือรักษาเสถียรภาพด้านปริมาณก๊าซธรรมชาติที่จัดส่งให้กับประเทศ กระทรวงพลังงานได้
ก าหนดปริมาณการผลิตและขายก๊าซธรรมชาติที่ผู้รับสัญญาจะต้องผลิตและจัดส่งตลอดช่วงระยะเวลานับแต่
วันที่ 24 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2575 โดยก าหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 
2566 จะต้องผลิตและจัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่ต่ ากว่า 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 
2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2575 จะต้องผลิตและจัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่ต่ ากว่า 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตและขายก๊าซขัน้ต่ า (V) 

แปลงส ารวจ 
V (ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 

24 เมษายน 2565 ถึง 7 มนีาคม 2566 8 มีนาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2575 
G2/61 200 700 

บทปรบัในกรณีไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณขั้นต่ า (Penalty) 
ระหว่างปี 2565 – 2575 ผู้รับสัญญามีพันธะที่จะต้องผลิตและขายก๊าซให้ได้ปริมาณตามข้อ

ผูกพันที่ก าหนดในแต่ละปี (Committed Volume) ทั้งนี้ หากปริมาณก๊าซธรรมชาตริวมที่ผู้รบัสัญญาผลิตและ
ขายในรอบปีปฏิทินใด ๆ น้อยกว่าปริมาณตามข้อผูกพันที่ก าหนดในแต่ละปี ผู้รับสัญญาจะต้องช าระเงินเป็น
ค่าปรับ ดังนี้ 

ค่าปรับ =  10% × 𝑃𝑟̅̅ ̅ × 𝐻𝑉̅̅ ̅̅ × (𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 − 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒) 
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โดยที:่ 
Committed Volume – ปริมาณตามข้อผูกพันที่ก าหนดในแต่ละปีมีหน่วยเป็นล้าน

ลูกบาศก์ฟุต คิดจากผลรวมทั้งปีของปริมาณการผลิตและขายก๊าซขั้นต่ า (V)  
การค านวณปริมาณตามข้อผูกพันข้างต้น ไม่นับรวมช่วงเวลาก่อนวันเริ่มต้นข้อผูกพันทาง

สัญญาของการรับส่งก๊าซ (Contractual Delivery Date, CDD) การหยุดผลิตตามแผน (Planned 
Shutdown) และเหตุท่ีมิใช่ความผิดของผู้รับสัญญา  

Actual Sales Volume  – ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีผู้รับสัญญาผลิตและขายจริงในรอบปี
ปฏิทินนั้น มีหน่วยเป็นล้านลูกบาศก์ฟุต 

𝑃𝑟̅̅ ̅ – ราคาขายตามสูตรราคาอ้างอิงเฉลี่ยถว่งน้ าหนักในรอบปีปฏิทิน มีหน่วยเป็นบาทตอ่ล้าน
บีทีย ู

𝐻𝑉̅̅ ̅̅ – ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามปริมาณการขายในรอบปีปฏิทิน มี
หน่วยเป็นบีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต 

การช าระค่าปรับดังกล่าวมีก าหนดช าระภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ทั้งนี้ หากผู้รับ
สัญญาผิดนัดช าระค่าปรับเกินกว่า 3 เดือน ให้ถือเป็นการผิดสัญญาและเป็นเหตุให้รัฐบอกเลิกสัญญาได้ 

4.1.2 ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pr) 
ผู้ขอสิทธิต้องให้พันธสัญญาว่าจะจัดส่งก๊าซตามปริมาณการผลิตและขายก๊าซขั้นต่ า (V) ภายใต้

ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pr) ซึ่งเป็นราคาที่ค านวณตามสูตรราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิง (Reference Gas Price 
Formula) ท่ีกระทรวงพลังงานก าหนด โดยใช้ค่า Pc (Price Constant) ตามที่ผู้ขอสิทธิเสนอ รายละเอียด
ตามข้อ 4.4.4 

4.1.3 โบนัสส าหรับการใช้สิ่งตดิตัง้ของรัฐ (Facility Bonus)   
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญามีพันธสัญญาที่จะต้องช าระค่าโบนัสส าหรับการใช้สิ่งติดตั้งของรัฐ 

จ านวน 175,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยให้แบ่งช าระ 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน 
ภายในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี และมีก าหนดช าระครั้งแรกภายในวันที่ 24 เมษายน 2565 

ทั้งนี้ เมื่อช าระโบนัสส าหรับการใช้สิ่งติดตั้งของรัฐในงวดแรกแล้ว รัฐจะให้สิทธิแก่ผู้ขอสิทธิท่ี
ได้ลงนามในสัญญาในการใช้ส่ิงติดตั้งของรัฐ โดยผู้รับสัญญาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบ ารุงรักษา รวมถึงมี
หน้าที่ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ดังกล่าวที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ด้วย 

4.2 แนวทางและแผนงานช่วงเตรียมการ (Preparation Period Work Plan) 
 กระทรวงพลังงานมีความประสงค์ให้การเปลี่ยนผ่านสิทธิการด าเนินงานในพ้ืนที่ตามสัญญาจาก

สัมปทานปิโตรเลียมปัจจุบันไปยังสัญญาแบ่งปันผลผลิตเปน็ไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ  

ผู้ขอสิทธิจะต้องเสนอแผนงานส าหรับช่วงเตรยีมการ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาและผลลัพธ์ที่ตอ้งการ
ของแผนงานดังกล่าว ดังแสดงในภาคผนวก 2 โดยต้องจัดท ารายละเอียดแนวทางการเปลี่ยนผ่านการ
ด าเนินงาน และน าเสนอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขอรับการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค  

ทั้งนี้ เมื่อได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาจะต้องน าแผนงานมาหารือและต้องรายงานแผนด าเนินงาน
ประจ าปีในช่วงเตรียมการ ดังรายละเอียดในข้อ 4.2.1 ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยต้องเสนอรายละเอียด
เพิ่มเติมในแผนให้ครบถ้วน  
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หัวข้อกิจกรรมส าคัญและก าหนดระยะเวลาที่กระทรวงพลังงานคาดหวังให้ด าเนินการในช่วง
เตรียมการ สรุปดังตารางต่อไปนี้  

กิจกรรมส าคัญในช่วงเตรียมการ การด าเนินการ เป้าหมาย 

4.2.1 การรายงานแผนด าเนินการประจ าปี
ในช่วงเตรียมการ (Annual Preparation 
Work Plan) 

ภายในเดือนกันยายน 2562 ภายในกันยายนของทกุป ี

4.2.2 การยื่นแผนงานและงบประมาณปีที่หนึ่ง
ของสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Work Program 
and Budget) 

เริ่มจดัท าแผนงานและ
งบประมาณภายในเดอืน
กันยายน 2564 

ยื่นแผนงานและ
งบประมาณตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานก าหนด (ไตรมาส
แรกของป ี2565) 

4.2.3 การเจรจาข้อตกลงเข้าพ้ืนที่ (Facility 
Access Agreement)  

เริ่มเจรจาภายใน 30 วันนับ
ถัดจากวนัลงนามในสญัญา  

ได้ขอ้ตกลงภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 

4.2.4 การประเมินสภาพอุปกรณ์และโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ติดตั้งอยู่เดิม  

เริ่มประเมินภายใน 90 วนั
นับถดัจากวันลงนามใน
สัญญา  

เสร็จสิ้นภายในเดือน
มกราคม 2563 

4.2.5 การเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทาง
การค้า (Commercial Agreement)  

เริ่มเจรจาภายใน 90 วันนับ
ถัดจากวนัลงนามในสญัญา 

เสร็จสิ้นภายในเดือน
มีนาคม 2564 

4.2.6 การท าข้อตกลงการใช้อุปกรณก์ารผลติที่
ตกเป็นของรฐัรว่มกบัผู้ประกอบการรายอืน่ 
(Common Use of Production Facilities 
Agreement)  

เริ่มเจรจาภายใน 90 วันนับ
ถัดจากวนัลงนามในสญัญา 

ได้ขอ้ตกลงภายในเดือน
มกราคม 2565 

4.2.7 การเจรจาสัญญาว่าจ้างพนักงานและการ
ส่งต่องาน (Staff and Job Handover 
Agreement)  

เริ่มเจรจาภายในเดือน
เมษายน 2563 

เสร็จสิ้นภายในเดือน
มกราคม 2565 

4.2.8 การท าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ 
(Gas Sales Agreement) 

เริ่มเจรจาภายใน 90 วันนับ
ถัดจากวนัลงนามในสญัญา 

ได้ขอ้ตกลงภายใน
เมษายน 2564 

4.2.9 การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment) 

เริ่มเจรจาภายใน 90 วันนับ
ถัดจากวนัลงนามในสญัญา 

ได้รบัความเห็นชอบ
ภายในเมษายน 2564 

4.2.10 การสร้างแท่นผลิตปิโตรเลียม  ภายในตลุาคม 2562 สร้างแล้วเสร็จภายใน
ธนัวาคม 2564 
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กิจกรรมส าคัญในช่วงเตรียมการ การด าเนินการ เป้าหมาย 

4.2.11 การเจาะหลุม เ พ่ือเตรียมการผลิต
ปิโตรเลียม  

 เริ่มเจาะภายในธนัวาคม 
2564 

4.2.12 การยื่นขอก าหนดพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียม   เริ่มยื่นขอก าหนดพื้นที่
ผลิตภายในเมษายน 
2564 

กระทรวงพลังงานสงวนสิทธใินการบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันการด าเนินงานเต็มจ านวน ใน
กรณีผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเปา้หมายที่เสนอมา โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

4.2.1 การรายงานแผนด าเนินการประจ าปีในช่วงเตรียมการ (Annual Preparation Work Plan) 
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจะต้องรายงานแผนด าเนินการประจ าปีในช่วงเตรียมการ โดยให้

รายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมแสดงแผนงานและรายการค่าใช้จ่ายในช่วงเตรียมการส าหรับปี
ถัดไป ภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562 

ให้ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาน ารายการค่าใช้จ่ายในการเตรียมการข้างต้น มาแสดงใน
แผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียม (Work Program & Budget) ปีที่หนึ่งของสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตได้  

ทั้งนี้ การจัดหาสินค้าและบริการในช่วงเตรียมการให้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา
แบ่งปันผลผลิต  

4.2.2 การยื่นแผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียม (Work Program & Budget) 
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจะต้องยื่นแผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียมปีท่ี

หนึ่งของสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก าหนด ซึ่งจะเป็นช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2565 โดยแผนงานและงบประมาณดังกล่าว จะต้องแสดงรายการกิจกรรมและค่าใช้จ่ายที่ด าเนินการไป
แล้วตามข้อ 4.2.1 และแสดงกิจกรรมและคา่ใช้จ่ายท่ีจะด าเนินการในปีที่หนึ่งของสัญญาแบ่งปันผลผลิต ตั้งแต่
วันท่ี 24 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  

การยื่นแผนงานและงบประมาณส าหรับกิจการปิโตรเลียมในปีปฏิทินถัดไป ให้ยื่นต่อกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติภายในเดือนกันยายนของทุกปี ตามที่ก าหนดในสัญญา 

4.2.3 การเจรจาข้อตกลงเข้าพื้นที่ (Facility Access Agreement)   
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจะต้องท าข้อตกลงในการเข้าพ้ืนที่กับผู้รับสัมปทานรายปัจจุบัน

ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 เพ่ือให้สามารถเข้าไปด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเตรียมการได้ เช่น การ
ประเมินสภาพสิ่งติดตั้ง การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือออกแบบแท่น (Site Survey) เป็นต้น  

4.2.4 รายละเอียดการประเมินสภาพอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานสิ่งติดตั้งเดิม  
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจะต้องเสนอแผนการประเมินสภาพอุปกรณ์การผลิตและสิ่งติดตั้ง

ในทะเลที่มีอยู่เดิม ซึ่งการประเมินสภาพดังกล่าวจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563  
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4.2.5 การเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า (Commercial Agreement)   
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจะต้องเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับผู้รับสัมปทานรายปัจจุบัน โดย

จะต้องท าข้อตกลงภายในเดือนมีนาคม 2564 เพ่ือให้สามารถลงทุนและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วง
เตรียมการได้ เช่น ให้ผู้รับสัมปทานรายปัจจุบันเจาะหลุมผลิตเพ่ิมเติม หรือให้ผู้รับสัมปทานรายปัจจุบันวางท่อ
ส่งปิโตรเลียม เป็นต้น  

4.2.6 การใช้อุปกรณ์การผลิตที่ตกเป็นของรัฐร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่น (Common Use of 
Production Facilities Agreement)  
เพื่อให้การผลิตก๊าซธรรมชาติจากแปลงส ารวจ G2/61 และแปลงส ารวจอื่น เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

และเกิดประโยชน์สูงสุดภายหลังสัมปทานเดิมสิ้นสุดอายุ รัฐจะรับมอบสิ่งติดตั้งจากสัมปทานปัจจุบันโดยให้
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาแหล่งที่ผู้ขอสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกได้เสนอ ซึ่งปัจจุบันสิ่งติดตั้งบางส่วนมีการใช้
ประโยชน์ร่วมกันกับแปลงส ารวจภายใต้สัมปทานหรือสัญญาอื่น ผู้รับสัญญาจะต้องให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับ
สัญญาของแปลงส ารวจอื่นที่ด าเนินงานและร่วมใช้ประโยชน์จากสิ่งติดตั้งนั้นก่อนวันที่ 24 เมษายน 2565 
สามารถใช้สิ่งติดตั้งดังกล่าวต่อไปได้ โดยให้ท าข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในสิ่งติดตั้ง ร่วมกับผู้รับสัมปทานหรือ
ผู้รับสัญญาอื่นบนหลักการแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายระหว่างกันอย่างเป็นธรรม (Cost Allocation Basis)  

ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจะต้องเจรจากรอบข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในสิ่งติดตั้ง ร่วมกับ
ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับสัญญารายอื่น ตามหลักการข้างต้น และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม 2565 

ทั้งนี้ การท าข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในสิ่งติดตั้งร่วมกัน หรือการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฯ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

4.2.7 การเจรจาสัญญาว่าจ้างพนักงานและการส่งต่องาน (Staff and Job Handover 
Agreement)   
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจะต้องเจรจาว่าจ้างพนักงานและการส่งต่องานกับผู้ด าเนินงานราย

ปัจจุบันให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2565 

4.2.8 การท าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) 
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจะต้องเจรจากับผู้รับซื้อก๊าซ เพ่ือให้มีการลงนามในสัญญาซื้อขาย

ก๊าซธรรมชาติภายในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ ผู้รับสัญญาต้องก าหนดปริมาณขายก๊าซต่อวันตามสัญญาซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาติ (DCQ) ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในข้อ 4.1.1 โดยให้ผู้รับสัญญาตกลงปริมาณที่ผู้ซื้อสามารถ
เรียกก๊าซเพิ่มขึ้นได้ต่อวัน (Swing) กับผู้ซื้อโดยต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณขายก๊าซต่อวันตามสัญญาซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาติ (DCQ) และต้องก าหนดราคาซื้อขายก๊าซในสัญญาซื้อขาย ตามสูตรราคาก๊าซธรรมชาติ
อ้างอิง (Reference Gas Price Formula) โดยใช้ค่า Pc (Price Constant) ตามที่ผู้ขอสิทธิเสนอ 
รายละเอียดดังข้อ 4.4.4 
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4.2.9 การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment Study, EIA) 
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ส าหรับการผลิตปิโตรเลียมให้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเดือนเมษายน 
2564  

4.2.10 การสร้างแท่นผลิตปิโตรเลียม  
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจะต้องออกแบบและสร้างแท่นผลิตปิโตรเลียมให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนธันวาคม 2564 

4.2.11 การเจาะหลุมเพ่ือเตรียมการผลิตปิโตรเลียม  
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจะต้องตกลงกับผู้รับสัมปทานรายปัจจุบันให้มีการเริ่มเจาะหลุม

ผลิตปิโตรเลียมตามข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า หรือให้เริ่มด าเนินการเจาะหลุมเพ่ือเตรียมการผลิต
ปิโตรเลียมเองได้ หลังจากท าข้อตกลงในการเข้าพ้ืนที่และใช้สิ่งติดตั้งกับผู้รับสัมปทานรายปัจจุบัน  ภายใน
เดือนธันวาคม 2564 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิต 

4.2.12 การยื่นขอพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียม  
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจะต้องยื่นขออนุมัติก าหนดพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียม ตามมาตรา 42 

แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ภายในเดือนเมษายน 2564 

4.3 การรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมในทะเล 
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตจะต้องรับผิดชอบในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการ

ประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเล (รวมถึงแท่นผลิตและสิ่งปลูกสร้างในทะเลที่รัฐได้รับมอบเป็นทรัพย์สินของ
รัฐและได้ให้ผู้รับสัญญามีสิทธิใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม) ในพ้ืนที่ตามสัญญา ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดที่
ระบุในสัญญาแบ่งปันผลผลิต และตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงข้อตกลงที่อาจมีขึ้น
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้รับสัมปทานรายปัจจุบันในพ้ืนที่ด้วย ดังรายละเอียดตามประกาศกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ เรื่อง ข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง พ.ศ. 2561  

ภายในเดือนเมษายน 2563 ให้ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาจัดท าข้อตกลงกับกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ ว่าสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมใดที่ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ใน
การผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ตามสัญญา เพ่ือให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

4.4 ข้อเสนอ (Techno – Commercial Proposals) 
ผู้ขอสิทธิต้องยื่นข้อเสนอที่อยู่บนสมมติฐานที่ถูกต้องและเป็นไปได้จริง  เพ่ือใช้ในการพิจารณา

คัดเลือกให้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

4.4.1 ข้อเสนอเกีย่วกับแผนงานในช่วงเตรียมการ (Preperation Work Plan Proposal) 
ผู้ขอสิทธิจะต้องยื่นข้อเสนอแผนงานในช่วงเตรียมการ ตามรายละเอียดในข้อ 4.2 ซึ่งแผนนี้

จะต้องสอดคล้องกับปริมาณการผลิตและขายก๊าซขั้นต่ า ตามที่ก าหนดในข้อ 4.1.1  
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4.4.2 ข้อเสนอเกีย่วกับแผนงานการส ารวจ (Exploration Work Plan Proposal) 
ผู้ขอสิทธิจะต้องยื่นข้อเสนอในการประกอบกิจการปิโตรเลียมเกี่ยวกับแผนงานการส ารวจ ซึ่ง

ระบุวิธีการ ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เสนอข้อผูกพันเป็นจ านวนรวมส าหรับ
ช่วงระยะเวลาส ารวจทั้งช่วง ดังแสดงในภาคผนวก 3 และเมื่อผู้ขอสิทธิได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตแล้ว ให้แบ่งข้อผูกพันดังกล่าวเป็นรายละเอียด โดยให้เสนอเป็นแผนงานและงบประมาณประจ าปีตาม
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต  

ทั้งนี้ ส าหรับแผนการส ารวจนั้น กระทรวงพลังงานมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนาม
ในสัญญาท าการส ารวจให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ยังไม่เคยเจาะหลุมส ารวจหรือหลุมประเมินผล และเสนอ
แนวทางที่จะสร้างโอกาสผลิตปิโตรเลียมเพ่ิมเติม 

4.4.3 ข้อเสนอเกีย่วกับแผนการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม (Field Development Plan) 
ผู้ขอสิทธิจะต้องยื่นข้อเสนอในการประกอบกิจการปิโตรเลียมเกี่ยวกับแผนการพัฒนาแหล่ง

ปิโตรเลียม ซึ่งจะท าให้ผู้ด าเนินงานสามารถจัดส่งปริมาณการผลิตและขายก๊าซขั้นต่ าได้ ทั้งนี้ แผนการพัฒนา
แหล่งท่ีผู้ขอสิทธิเสนอ จะต้องระบุถึงหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

 การศึกษา และ/หรือ ขั้นตอนการพัฒนาแหล่ง แผนงานและการด าเนินงานที่จ าเป็น ซึ่ง
ประกอบไปด้วย เป้าหมายและช่วงเวลาที่ส าคัญ เพ่ือใช้เป็นหลักยึดว่างานที่ส าคัญต้องเสร็จ
ตามก าหนด และเพื่อช่วยให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสามารถสนับสนุนและตกลงรับแผนการ
พัฒนาแหล่งของผู้ขอสิทธิ 

 รายละเอียดข้อเสนอของโครงสร้างการพัฒนาแหล่งโดยรวม รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายใต้โครงการ 

 รายละเอียดการประเมินปริมาณส ารองและทรัพยากรปิโตรเลียมของโครงสร้างปิโตรเลียม
ในแหล่ง  

 แผนที่แสดงโครงสร้างแหล่งปิโตรเลียม (Structural Contour Map) ของชั้นปิโตรเลียม
หลักที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งแท่นผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแท่นผลิตที่จะติดตั้งในอนาคต
อย่างชัดเจน  

 ระยะเวลาขององค์ประกอบของงานต่าง ๆ ของโครงการ 

 หลักการ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ในการเจาะหลุมและก่อสร้างแท่นผลิต เพ่ือให้
ได้มาซึ่งทรัพยากรปิโตรเลียมที่ประเมินข้างต้น  

 ประมาณการพร้อมแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบของต้นทุนในงานต่าง ๆ ที่ส าคัญของ
โครงการ (Cost Estimation Analysis) 

 กลยุทธ์ในการจัดหาสินค้าและบริการ (Procurement Strategies) 

 แนวทางในการลดต้นทุนของการด าเนินงาน (Cost Reduction Initiative)  

 สมมุติฐานที่ส าคัญในการวางแผน เช่น ราคาน้ ามันดิบทีค่าดการณ์ อัตราการผลิตขัน้ต่ าที่คุ้ม
ทุนของหลุม/แท่น (Economics Cut-Off Rate) ปริมาณปิโตรเลียมที่ผลิตได้ต่อหลุม 



เอกสารเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ (Invitation for Proposal) แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 

 

หน้าที่ 15
 

(EUR/Well) จ านวนแท่นหลุมผลิต จ านวนหลุมที่เจาะได้ในแต่ละแท่น จ านวนหลุมที่เจาะ
ได้ซ้ า (Redrill Well) และเจาะเพ่ิมเติมในแต่ละแท่น (Infill Well) จุดซื้อขายปิโตรเลียม 
ชุดอุปกรณ์กระบวนการผลิตปิโตรเลียม ชุดอุปกรณ์การขนถ่ายปิโตรเลียม โปรไฟล์การผลิต
เฉลี่ยรายหลุมและ/หรือแท่น และแผนการหยุดผลิตและการบ ารุงรักษา เป็นต้น 

 รายละเอียดของความเสี่ยงและกลยุทธ์การลดผลกระทบในขั้นตอนส าคัญ ๆ ของโครงการ 
(Risk Assessment & Mitigaition) 

 แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ตลอดอายุโครงการและตลอดอายุทรัพยากร  รวมถึง
สมมติฐานที่ส าคัญเช่น ปริมาณการผลิตต่อปี รายได้ต่อปี ค่าใช้จ่าย ภาษี และวิเคราะห์
กระแสเงินลดสุทธิรายปีภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต 

 แผนงานการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในทะเล 

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอสิทธิสรปุประเดน็ที่ส าคญัของแผนพัฒนา ดงัแสดงในภาคผนวก 4  

4.4.4 ข้อเสนอเกีย่วกับค่าคงทีส่ าหรับราคาก๊าซธรรมชาติ (Pc) 
ผู้ขอสิทธิจะต้องเสนอค่าคงที่ส าหรับราคาก๊าซธรรมชาติ (Price Constant, Pc) เพียงค่าเดียว

ซึ่งจะใช้ค านวณราคาก๊าซธรรมชาติ (Pr) ตลอดอายุสัญญาการแบ่งปันผลผลิตตามสูตรราคาก๊าซธรรมชาติดังที่
แสดงในสมการต่อไปนี้  

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอที่เสนอค่าคงที่ส าหรับราคาก๊าซ
ธรรมชาติ (Pc) สูงกว่า 214.26 บาทต่อล้านบีทียู (โดยให้เสนอเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

 𝑃𝑟(𝑦)  =  𝑃𝑐 ×  𝑀(𝑦)  ×  (𝑎
𝑃𝑃𝐼(𝑦)

𝑃𝑃𝐼
+

𝐼(𝑦)

𝐼
{𝑏

𝑂𝑀(𝑦)

𝑂𝑀
+ 𝑐

𝐷𝐵(𝑦)

𝐷𝐵
+ 𝑑} )  

Pc M a b c d 

<214.26 ตามสตูร 0.25 0.30 0.40 0.05 

โดยที:่ 
𝑃𝑟(𝑦) – ราคาก๊าซ ในแต่ละช่วงเวลา (y) (บาทต่อล้านบีทีย)ู 
Pc – ค่าคงที่ส าหรับราคากา๊ซธรรมชาต ิ(Price Constant, Pc) (บาทต่อลา้นบีทียู)  
𝑀(𝑦) – ค่าสัมประสิทธิแ์ปรผนัตาม 𝐷𝐵(𝑦) ดงันี ้

 ในกรณีที่ราคาน้ ามนัดบิดไูบไม่เกนิ 52 ดอลลาร์สหรฐัอเมริกาต่อบาร์เรล 
𝑀(𝑦) = 0.913483 + 0.109011 × 𝐷𝐵(𝑦)/52  
 ในกรณีที่ราคาน้ ามนัดบิดไูบสูงกว่า 52 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล แตไ่ม่เกิน 100 

ดอลลาร์สหรฐัอเมริกาต่อบาร์เรล 
𝑀(𝑦)= 1.022494 − 0.154607 × [(𝐷𝐵(𝑦)-52)/48]  
 ในกรณีที่ราคาน้ ามนัดบิดไูบสูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบารเ์รล 
𝑀(𝑦)= 0.223689 + 6.441980 / √𝐷𝐵(𝑦)  
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PPI – ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศไทยตามประกาศของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2559 เท่ากับ 101.4167 (เป็นค่าที่เทียบจากการก าหนดดัชนีของปี 
2553 เป็นดัชนีฐานที่ 100.0000)  

I – อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยระหว่างธนาคารในหน่วยบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยในปี 2559 เท่ากับ 35.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

OM – ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้ผลิตส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมน้ ามันตามประกาศ
กระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Bureau of Labor Statistics) รหัสสถิติ
หมายเลข 1191 ในปี 2559 เท่ากับ 214.88 (เป็นค่าที่เทียบจากการก าหนดดัชนีของปี 2525 หรือ 
ค.ศ. 1982 เป็นดัชนีฐานที่ 100.00) 

DB – ค่าเฉลี่ยจากค่ากลาง (Mean) ของราคาน้ ามันดิบดูไบ (MOPS Dubai - 1st Month) ตามประกาศของ 
Platts Oilgram Price Report ในปี 2559 เท่ากับ 41.27 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล 

𝑃𝑃𝐼(𝑦)– ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศไทยตามประกาศของส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในรอบ 6 เดือนล่าสุดก่อนหน้าเดือนที่จะปรับราคาก๊าซธรรมชาติ 

𝐼(𝑦) – ค่าเฉลี่ยของอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารในหนว่ยบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามประกาศ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ของเดอืนกอ่นหน้าเดือนที่จะปรับราคาก๊าซธรรมชาติ  

𝑂𝑀(𝑦) – ค่าเฉลี่ยของดชันีราคาผู้ผลิตส าหรับเครื่องจักรและอปุกรณ์ในอุตสาหกรรมน้ ามนั ตามประกาศ
กระทรวงแรงงานของประเทศสหรฐัอเมริกา (รหัสสถิตหิมายเลข 1191) ในรอบ 6 เดือนล่าสุดก่อน
หน้าเดือนที่จะปรับราคาก๊าซธรรมชาต ิ  

𝐷𝐵(𝑦) – ค่าเฉลี่ยจากค่ากลาง (Mean) ของราคาน้ ามันดิบดูไบ (MOPS Dubai - 1st Month) ตาม
ประกาศของ Platts Oilgram Price Report ในรอบ 6 เดือนล่าสุดก่อนหนา้เดอืนที่จะปรบัราคา
ก๊าซธรรมชาต ิ

การปรับราคาก๊าซธรรมชาต ิณ ชว่งเวลาปัจจบุัน (y) จะท าทุกวนัที่ 1 ของเดือนเมษายนและเดอืน
ตุลาคม ของทุกป ี

4.4.5 ข้อเสนอเกีย่วกับอัตราร้อยละของปิโตรเลียมส่วนที่เปน็ก าไรที่จะแบ่งให้ผู้รับสัญญา 
(Percentage of Contractors’ Share of Profit Petroleum) 
ผู้ขอสิทธิต้องเสนอตัวเลขอัตราร้อยละของปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก า ไรที่จะแบ่งให้แก่ 

ผู้รับสัญญา ซึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบตามที่กฎหมายก าหนด (โดยให้เสนอโดยใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

4.4.6 โบนัสการลงนาม (Signature Bonus) 
ผู้ขอสิทธิต้องเสนอโบนัสการลงนามในอัตราที่แข่งขันกับผู้ขอสิทธิรายอื่น ๆ แต่ต้องมีมูลค่า 

ไม่น้อยกว่า 350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยผู้ขอสิทธิที่ได้การรับคัดเลือกจะต้องช าระ
เงินโบนัสการลงนามล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันท าการก่อนวันลงนามในสัญญา 

4.4.7 โบนัสการผลิต (Production Bonus) 
ผู้ขอสิทธิต้องเสนอโบนัสการผลิตในอัตราที่แข่งขันกับผู้ขอสิทธิรายอื่น ๆ แต่ต้องมีมูลค่าไม่น้อย

กว่า 175,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน) ในแต่ละช่วงของปริมาณการผลิตและขายสะสม เมื่อ
มีปริมาณการผลิตและขายปิโตรเลียมสะสมที่ 100 200 และ 300 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ ตามล าดับ 



เอกสารเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ (Invitation for Proposal) แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 

 

หน้าที่ 17
 

ทั้งนี้ ก าหนดให้ปริมาณความร้อนของก๊าซธรรมชาติ 5.73 ล้านบีทียูเทียบเท่ากับน้ ามันดิบหนึ่งบาร์เรล เพ่ือใช้ใน
การเปรียบเทียบปริมาณปิโตรเลียมที่ขายและจ าหน่ายได้  

4.4.8 ข้อเสนอเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคพลังงาน

และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ผู้ขอสิทธิเสนอการสนับสนุนการพัฒนา
ปิโตรเลียมในประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1) เงินอดุหนุนเพ่ือการพัฒนาปิโตรเลยีมในประเทศไทย 
เงินอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทยให้แก่กระทรวงพลังงานเพ่ือน าไปใช้ใน

การพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของคนไทยในด้านพลังงาน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของทุนการศึกษาแก่
บุคลากรของรัฐ การลงทุนในการพัฒนาสังคมหรอืชุมชนหรือการใช้จ่ายในการพัฒนาชมุชนและพัฒนาการรับรู้
ข่าวสารข้อมูลของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เขตประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญา 

ข้อเสนอเรื่องเงินอุดหนนุเพ่ือการพัฒนาปโิตรเลียมในประเทศไทยนี้ นับเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอ
ท่ีผู้ขอสิทธิต้องแข่งกับผู้ขอสิทธิรายอื่น ๆ แต่ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,500,000 บาทต่อปี (สามล้านห้าแสน
บาทถ้วน) โดยต้องช าระเป็นรายปีตลอดอายุสัญญาเมื่อได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา  

2) ผลประโยชน์พิเศษอื่น ๆ 
ผลประโยชน์พิเศษอื่น ๆ ตามที่ผู้ขอสิทธิจะเสนอ เช่น ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม เป็นต้น 

โดยอาจเสนอเป็นจ านวนเงินหรือระบุมูลค่าเทียบเท่า โดยเสนอช าระเป็นครั้งเดียวหรือรายปีตลอดอายุสัญญา
เมื่อได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา 

4.4.9 สัดส่วนการจ้างพนักงานไทย (Thai Employee Ratio) 
ผู้ขอสิทธิต้องให้พันธสัญญาว่าจะให้หรือว่าจ้าง การบริการขนส่ง การก่อสร้าง และกิจกรรมอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านปิโตรเลียมกับผู้ประกอบการไทย หรือใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศ
ไทยเป็นล าดับแรก เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ 

ผู้ขอสิทธิสามารถเสนอสัดส่วนของการจ้างพนักงานไทย ในสัดส่วนร้อยละที่แข่งขันกับผู้ขอสิทธิ
รายอื่น ๆ ผู้ขอสิทธิต้องเสนออัตราส่วนพนักงานไทยที่เข้าร่วมท างาน โดยต้องมีสัดส่วนพนักงานไทยอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมดในปีแรก และเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยเป็นร้อยละ 90 เมื่อสิ้นสุดปีที่ห้านับจากวันท่ี
ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา 

4.4.10 การให้หน่วยงานของรัฐเขา้ร่วมลงทุน (State Participation) 
กระทรวงพลังงานสงวนสิทธิที่จะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุนในสัญญา

แบ่งปันผลผลิต (State Participation) ในสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ภายใต้หลักการการร่วมลงทุน
อย่างเท่าเทียมกันกับผู้ขอสิทธิที่ได้รับการคัดเลือก โดยผู้ขอสิทธิต้องเสนอหลักการและเงื่อนไขการให้
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 
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5. การยื่นค าขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

บริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่ประสงค์จะยื่นขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ต้องมีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด และได้ช าระค่าเข้าร่วมประมูล (Participation Fee) แล้ว โดยให้ยื่นเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมค าขอสิทธิ (Application Fee) ตามข้อ 7.1.1 และวางหลักประกันค าขอ (Bid Bond) ตามข้อ 7.1.2 
จึงจะถือว่าได้ด าเนินการตามกระบวนการยื่นค าขอครบถ้วน เอกสารที่ผู้ขอสิทธิจะต้องยื่น มีดังต่อไปนี้ 

1) แบบค าขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม ตามแบบ ชธ/ป11 พร้อมค่าธรรมเนียมค าขอสิทธิ 
และหลักประกันค าขอและหลักฐานการช าระค่าเข้าร่วมประมูล ตามข้อ 7.1.1 

2) เอกสารแสดงคุณสมบัต ิตามมาตรา 24 โดยใส่ซองปิดผนึกและระบุหน้าซองว่า เอกสารแสดงคุณสมบัติ 
พร้อมระบุชื่อของผู้ขอสิทธิในฐานะผู้ด าเนินงานและชื่อแปลงส ารวจที่ยื่นขอ 

3) เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค ตามที่ก าหนดในข้อ 4.4.1 - 4.4.3 โดยใส่ซองปิดผนึกและระบุหน้าซองว่า 
Technical Proposal พร้อมระบุชื่อของผู้ขอสิทธิในฐานะผู้ด าเนินงานและชื่อแปลงส ารวจที่ยื่นขอ 

4) เอกสารข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทนรัฐและสัดส่วนการจ้างพนักงานไทย ตามที่ก าหนดในข้อ 
4.4.4 - 4.4.9 โดยใส่ซองปิดผนึกและระบุหน้าซองว่า Commercial Proposal พร้อมระบุชื่อของผู้ขอสิทธิใน
ฐานะผู้ด าเนินงานและชื่อแปลงส ารวจที่ยื่นขอ 

5) เอกสารข้อเสนอหลักการและเงื่อนไขการที่จะให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน ตามที่ก าหนดในข้อ 
4.4.10 โดยใส่ซองปิดผนกึและระบุหน้าซองว่า State Participation Proposal พร้อมระบุชื่อของผู้ขอสิทธิใน
ฐานะผู้ด าเนินงานและชื่อแปลงส ารวจที่ยื่นขอ 

ทั้งนี้ การยื่นค าขอสิทธิข้างต้น ให้ยื่นในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 21 กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

6. การพิจารณาและการมอบสิทธิให้เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต  

รายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกผู้รับสัญญา และการมอบสิทธิให้เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
รวมถึงกระบวนการลงนามในสัญญาระหว่างกระทรวงพลังงานและผู้ขอสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 
ผู้รับสัญญา มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  

6.1 คุณสมบัติของผู้ขอสิทธ ิ
ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

ดังนี้ 

(1) เป็นบริษัท และ 

(2) มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต ขาย และจ าหน่าย
ปิโตรเลียม 

ในกรณีที่ผู้ขอไม่มีลักษณะครบถ้วนตาม (2) ต้องมีบริษัทอื่นซึ่งรัฐบาลเชื่อถือ และมีลักษณะตาม (2) 
และมีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการกับผู้ขอรับรองที่จะให้ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต ขาย และจ าหน่ายปิโตรเลียม 
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หากผู้ขอสิทธิประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ผู้ขอสิทธิในฐานะผู้ด าเนินงานจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการ
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและจะต้องมีสัดส่วนการถือสิทธิในสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

6.2 ข้อเสนอ (Techno-Commercial Proposal) 

6.2.1 ด้านเทคนิค 
ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค จะพิจารณาจากแผนงานช่วงเตรียมการ (Preparation 

Period Work Plan) แผนงานการส ารวจ (Exploration Work Plan) และแผนการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม 
(Field Development Plan) ว่ามีความสอดคล้องกับข้อก าหนดปริมาณการผลิตและขายก๊าซขั้นต่ า ความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ และสมมติฐานที่ใช้จะต้องสมเหตุสมผลและปฏิบัติได้จริง 

หากข้อเสนอด้านเทคนิคไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดปริมาณการผลิตและขายก๊าซขั้นต่ า ความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ หรือสมมติฐานที่ใช้ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  กระทรวง
พลังงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอในด้านผลประโยชน์ตอบแทนรัฐและสัดส่วนการจ้างพนักงานไทยต่อไป  

6.2.2 ด้านผลประโยชน์ตอบแทนรัฐและสดัส่วนการจ้างพนักงานไทย  
ในการพิจารณาข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ และสัดส่วนการจ้างพนักงานไทย 

กระทรวงพลังงานจะพิจารณาโดยใช้วิธีการให้คะแนนเปรียบเทียบของแต่ละค าขอในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ค่าคงทีส่ าหรับราคากา๊ซธรรมชาติ (Price Constant, Pc)   65 คะแนน 
2) อัตราร้อยละของปิโตรเลยีมส่วนทีเ่ป็นก าไรที่จะแบง่ให้ผู้รับสญัญา  25 คะแนน 

(Percentage of Contractors’ Share of Profit Petroleum)   
3) ผลประโยชน์พิเศษ          5 คะแนน 

3.1) โบนัสการลงนาม (Signature Bonus) 
3.2) โบนัสการผลิต (Production Bonus) 
3.3) ข้อเสนอเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย 

4) สัดส่วนการจ้างพนักงานไทย (Thai Employee Ratio)       5 คะแนน 

6.2.3 ด้านหลกัการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน (State Participation) 
ในการพิจารณาข้อเสนอด้านหลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน 

กระทรวงพลังงานจะพิจารณาจากความสมเหตุสมผลของข้อเสนอตามแนวปฏิบัติทั่วไปของการร่วมลงทุน
อย่างเท่าเทียมกันของผู้ร่วมลงทุน ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาข้อเสนออื่น ๆ หากผู้ขอ
สิทธิไม่เสนอข้อเสนอหลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน ตามข้อ 4.4.10  

ทั้งนี้ ในการพิจารณาผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต  จะพิจารณาประกอบกันทั้งข้อเสนอด้านเทคนิค 
ผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ สัดส่วนการจ้างพนักงานไทย และหลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐเป็น  
ผู้ร่วมลงทุน โดยผู้ขอสิทธิที่มีข้อเสนอที่กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ผลประโยชน์ต่อชาติและมี
ความเป็นไปได้สูงที่สุด จึงจะได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

6.3 ขั้นตอนการลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิต  
เมื่อกระทรวงพลังงานได้ประกาศผลการพิจารณาให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และ ได้แจ้ง

ก าหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแก่ผู้ขอสิทธิทีไ่ดร้ับการคัดเลือกทราบแล้ว ให้
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ผู้ขอสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกช าระโบนัสการลงนาม และวางหลักประกันการด าเนินงานต่อกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติล่วงหน้าก่อนวันลงนามไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ และมาลงลายมือชื่อในสัญญาตามที่กระทรวง
พลังงานก าหนด 

หากผู้ขอสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกมิได้ช าระโบนัสการลงนามหรือวางหลักประกันการด าเนินงานตามท่ี
ก าหนด หรือมิได้ลงลายมือชื่อในสัญญาภายในวันเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้ขอสิทธิท่ี
ได้รับการคัดเลือกไม่ประสงค์จะเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และยินยอมให้ริบหลักประกันค าขอและต้อง
ช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการไม่ได้มาลงนามของผู้ขอสิทธิที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ขอสิทธิที่ได้รับ
การคัดเลือกจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากทางราชการทั้งสิ้น 

7. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้าร่วมการประมูลและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา  

7.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประมูล 

7.1.1 ค่าธรรมเนียมค าขอสิทธิ (Application Fee) 
ผู้ขอสิทธิต้องช าระค่าธรรมเนียมฉบับละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งค าขอหนึ่ง

แปลงส ารวจเป็นเงินสดเมื่อยื่นค าขอในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 21 กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

7.1.2 หลักประกันค าขอ (Bid Bond) 
ผู้ขอสิทธิต้องวางหลักประกันค าขอเป็นจ านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่ง 

ค าขอหนึ่งแปลงส ารวจ ซึ่งหากผู้ขอสิทธิมิได้วางหลักประกันค าขอ (Bid Bond) ตามท่ีก าหนด กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติขอสงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาค าขอ โดยรูปแบบการวางหลักประกันให้ใช้หลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้  

1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่
ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ และออกโดย
ธนาคารพาณิชย์เฉพาะสาขาในประเทศไทยเท่านั้น 

2) พันธบัตรรัฐบาลไทย  

3) หนังสือค้ าประกัน (Unconditional Bank Guarantee) จากธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีสาขาใน
ประเทศไทย(1) และมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวไม่น้อยกว่า BBB (หรือเทียบเท่า) ตาม
สถาบันการจัดอันดับเครดิต(2) หนังสือค้ าประกันดังกล่าว ต้องมีระยะเวลาค้ าประกันไม่น้อย
กว่า 1 ปีนับแต่วันยื่นขอสิทธิ  
หมายเหตุ  

(1)ธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีสาขาในประเทศไทยซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) เป็น
ระดับน่าลงทุน (Investment Grade) โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกสถาบันใดสถาบัน
หนึ่ง ทั้งนี้ ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นในประเทศที่ไม่มีการจัดอันดับ
เครดิตโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก อนุโลมให้ใช้อันดับเครดิตของประเทศไทยแทนได้ 
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(2)สถาบันการจัดอันดับเครดิตภายนอก หมายความว่า สถาบันจัดอันดับเครดิตในระดับสากล 
ได้แก่ Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s และ Fitch Ratings หรือสถาบัน
จัดอันดับเครดิตในประเทศ ได้แก่ TRIS Rating และ Fitch Rating (Thailand) 

ผู้ขอสิทธิจะได้รับคนืหลักประกนัค าขอเมื่อได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับสัญญา หรือ
ได้รับการพิจารณาให้เป็นผูร้ับสัญญาและได้มาลงนามรับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้ว 

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอสิทธิยื่นหนังสือขอรับคืนหลักประกันค าขอดังกล่าว และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
จะคืนหลักประกันค าขอให้ผู้ขอสิทธิภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรับคืนหลักประกันค าขอนั้น 

หากผู้ขอสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกและมิได้มาลงลายมือชื่อรับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตภายในก าหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ขอสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกไม่ประสงค์จะขอรับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา
แบ่งปันผลผลิตและยินยอมให้ริบหลักประกันค าขอ  

7.2 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา 

7.2.1 หลักประกันการด าเนินงาน (Performance Guarantee) 

ผู้ขอสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกต้องวางหลักประกันการด าเนินงานต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เพ่ือให้กระทรวงพลังงานมั่นใจว่าจะสามารถจัดส่งปริมาณการผลิตและขายก๊าซขั้นต่ าต่อวัน (V) ตาม
ข้อก าหนด  

ทั้งนี้ ก าหนดให้วางหลักประกันการด าเนินงานเป็นจ านวน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้า
ร้อยล้านบาทถ้วน) โดยรูปแบบการวางหลักประกันให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่
ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ และออกโดย
ธนาคารพาณิชย์เฉพาะสาขาในประเทศไทยเท่านั้น  

2) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

3) หนังสือค้ าประกัน (Unconditional Bank Guarantee) จากธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีสาขาใน
ประเทศไทย(1) และมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวไม่น้อยกว่า BBB (หรือเทียบเท่า) ตาม
สถาบันการจัดอันดับเครดิต(2) หนังสือค้ าประกันนี้มีระยะเวลาค้ าประกันไม่น้อยกว่า 6 ปี 
นับแต่วันลงนามในสัญญา  
หมายเหตุ  

(1)ธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีสาขาในประเทศไทยซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) 
เป็นระดับน่าลงทุน (Investment Grade) โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกสถาบันใด
สถาบันหนึ่ง ทั้งนี้ ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ งขึ้นในประเทศที่ไม่มีการจัด
อันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก อนุโลมให้ใช้อันดับเครดิตของประเทศไทย
แทนได้ 

(2)สถาบันการจัดอันดับเครดิตภายนอก หมายความว่า สถาบันจัดอันดับเครดิตในระดับสากล 
ได้แก่ Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s และ Fitch Ratings หรือสถาบัน
จัดอันดับเครดิตในประเทศ ได้แก่ TRIS Rating และ Fitch Rating (Thailand) 
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ผู้ขอสิทธิต้องวางหลักประกันการด าเนินงานเมื่อได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับสัญญา โดยกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารการประมูล ผู้ขอสิทธิที่ได้รับการ
คัดเลือกต้องวางหลักประกันการด าเนินงานให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างน้อย 10 วันท าการก่อนวันลง
นามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต  

หากผู้ขอสิทธิท่ีได้รับการคัดเลือกมิได้วางหลักประกันการด าเนินงานตามที่ก าหนด จะถือว่าไม่
ประสงค์จะรับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต  

หลักประกันการด าเนินงานจะคืนให้แก่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้งหมด เมื่อผลิตและขาย
ก๊าซธรรมชาติในอัตราเฉลี่ยในรอบ 90 วัน อย่างน้อย 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้ ไม่นับรวมช่วงเวลา
การหยุดผลิตตามแผน (Planned Shutdown) และเหตุที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัญญา 

เมื่อผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับคืนหลักประกันการด าเนินงาน 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะคืนหลักประกันการด าเนินงานดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติตรวจสอบแล้วว่าปฏิบัติงานครบถ้วน 

หากผู้รับสัญญาไม่ท าตามแผนงานช่วงเตรียมการอย่างจริงจังหรือเข้มแข็งให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่เสนอมา หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการคืนหลักประกันการด าเนินงานได้ ภายใน  
31 มีนาคม 2567 กระทรวงพลังงานสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันการด าเนินงานเต็ม
จ านวน  

7.2.2 โบนัสการลงนาม (Signature Bonus) 
ผู้ขอสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกต้องช าระเงินโบนัสการลงนามตามที่ได้เสนอในข้อ 4.4.6 ล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการก่อนวันลงนามในสัญญา โดยให้ช าระเป็นเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่
เกิน 3 วันท าการ และออกโดยธนาคารพาณิชย์เฉพาะสาขาในประเทศไทยเท่านั้น 

หากผู้ขอสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกมิได้ช าระโบนัสการลงนามตามที่ก าหนด จะถือว่าไม่ประสงค์
จะรับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต  

7.3 ค่าใช้จ่ายเมื่อไดร้ับสิทธเิปน็ผู้รับสัญญา 

7.3.1 โบนัสส าหรับการใช้สิ่งตดิตัง้ของรัฐ (Facility Bonus) 
ผู้ขอสิทธิที่ได้ลงนามในสัญญาต้องช าระเงินโบนัสส าหรับการใช้สิ่งติดตั้งของรัฐ จ านวน 

175,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหา้ล้านบาทถ้วน) เพื่อสิทธิในการใช้ส่ิงติดตั้งในทะเลและอุปกรณ์การผลิต
ที่ติดตั้งอยู่เดิมในแปลงส ารวจ G2/61 โดยให้ช าระแก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็น 3 งวด 
งวดละเท่า ๆ กัน ภายในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี โดยช าระครั้งแรกในปี 2565 

7.3.2 โบนัสการผลิต (Production Bonus) 
ผู้รับสัญญาต้องช าระเงินโบนัสการผลิตในแต่ละช่วงของปริมาณการผลิตสะสมในจ านวนเงินที่

ได้เสนอในข้อ 4.4.7 โดยผู้รับสัญญาจะต้องช าระเงินโบนัสการผลิตภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ผลิตและขาย
ปิโตรเลียมสะสมถึงระดับตามจ านวน  
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7.3.3 เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย 
ผู้รับสัญญาต้องช าระเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทยตามที่ได้

เสนอในข้อ 4.4.8 เป็นรายปีตลอดอายุสัญญาเมื่อได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา ภายในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี 
โดยช าระครั้งแรกในปี 2565  

7.3.4 ผลประโยชน์พิเศษอื่น ๆ 
ผู้รับสัญญาต้องให้ผลประโยชน์พิเศษอื่น ๆ ตามที่ได้เสนอในข้อ 4.4.8 โดยอาจเลือกช าระครั้ง

เดียวหรือเป็นรายปีตลอดอายุสัญญาเมื่อได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา 

ค่าธรรมเนียม เงินโบนัส และเงินอื่น ๆ ที่ต้องช าระตามข้อ 7.3 ให้ช าระโดยเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคาร 
เซ็นสั่งจ่ายกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือ
ก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ และออกโดยธนาคารพาณิชย์เฉพาะสาขาในประเทศไทยเท่านั้น 

8. เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

เอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นขอสิทธิจะต้องมีการลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของผู้ขอสิทธิแต่ละราย
ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นขอสิทธิ มีดังนี้  

8.1 เอกสารค าขอสิทธิ  

1) ผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นรับสิทธิต้องยื่นค าขอตามแบบ ชธ/ป11 ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิ ต พ.ศ. 2561  
ดังแสดงในภาคผนวก 5 

กรณีที่ผู้ขอสิทธิเป็นกลุ่มบริษัท ผู้ขอสิทธิในฐานะผู้ด าเนินงานต้องมีสัดส่วนการถือสิทธิในสัญญา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

2) ค่าธรรมเนียมค าขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
ส าหรับสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ พ.ศ. 2561 

3) หลักประกันค าขอ (Bid Bond) 
4) หลักฐานการช าระค่าเข้าร่วมประมูล (Participation Fee) 

8.2 เอกสารแสดงคุณสมบตั ิ

1) เอกสารแสดงการเป็นบริษัท  

หนังสือบริคณฑ์สนธิหรือใบส าคัญการจดทะเบียนบริษัทที่ขอคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน และรับรองโดย
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับจดทะเบียน ที่แสดงถึงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1.1)  ชื่อบริษัท (Company Name) 
1.2)  วันที่จดัตั้ง (Date of Incorporation) 
1.3)  ที่อยู่ของส านกังานใหญ่ (Head Office Address) 
1.4)  จ านวนทนุจดทะเบียน (Amount of Capital) 
1.5)  วัตถุประสงค์ของบริษัท (Business Purposes) 
1.6)  รายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ถือหุ้นของบริษัท (List of Shareholders)  
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2) หลักฐานแสดงรายชื่อกรรมการและผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท หรือกรณีมอบอ านาจ 
ต้องแสดงหลักฐานการมอบอ านาจ 

3) หลักฐานแสดงว่ามีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต ขาย 
และจ าหน่ายปิโตรเลียม เช่น รายงานประจ าปี งบการเงินหรือผลประกอบกิจการของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี และมี
สถาบันที่เชื่อถือได้ออกหนังสือรับรองว่าเป็นความจริง 

ในกรณีที่ผู้ขอสิทธิประกอบด้วยบริษัทมากกว่าหนึ่งราย ผู้ขอสิทธิทุกรายต้องยื่นเอกสารทั้งข้อ 1) 2) 
และ 3) ในกรณีที่ผู้ขอสิทธิไม่มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 3) ต้องมีบริษัทอื่นซึ่งรัฐบาลเชื่อถือและมีลักษณะ
ครบถ้วนตามข้อ 3) และมีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการกับผู้ขอสิทธิ ให้การรับรองที่จะให้ทุน 
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญ เพียงพอที่จะส ารวจ ผลิต ขาย และจ าหน่ายปิโตรเลียมแก่ผู้ขอ
สิทธิ ทั้งนี้ผู้ขอสิทธิต้องยื่นหลักฐานตามข้อ 1) 2) และ 3) ของบริษัทผู้ให้การรับรอง และหลักฐานแสดง
ความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการกับผู้ขอสิทธิด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขอสิทธิและ/หรือบริษัทผู้ให้การรับรองเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หลักฐานตามข้อ 1) 2) และ 3) ต้องมีหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต สถานทูต หรือ
สถานกงสุลของประเทศนั้น ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือต้องมีหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต 
สถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศนั้น หรือต้องมีหนังสือรับรองของโนตารีปับลิคใน
ประเทศนั้นหรือของบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับโนตารีปับลิคในกรณีที่ประเทศที่เป็นที่ตั้งบริษัทผู้ขอ
สิทธิไม่มีโนตารีปับลิค 

8.3 เอกสารข้อเสนอดา้นเทคนิค 

เอกสารที่ต้องใช้ในการแสดงรายละเอียดข้อเสนอดา้นเทคนิคที่ก าหนดในข้อ 4 มีรายละเอียดดังนี้  
1) แผนงานช่วงเตรียมการ (Preparation Period Work Plan)  

ผู้ขอสิทธิต้องยื่นแผนการด าเนินงานช่วงเตรียมการตามที่ก าหนดในข้อ 4.2  

2) แผนงานการส ารวจ (Exploration Work Plan)  

ผู้ขอสิทธิต้องยื่นแผนงานการส ารวจ รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก 3 

3) แผนการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม (Field Development Plan) 

ผู้ขอสิทธิต้องยื่นแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก 4 

8.4 เอกสารข้อเสนอดา้นผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ และสดัส่วนการจ้างพนักงานไทย 

ข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทนรัฐต้องประกอบไปด้วย ค่าคงที่ส าหรับราคาก๊าซธรรมชาติ (Price 
Constant, Pc) ส่วนแบ่งก าไรของผู้รับสัญญา โบนัสการผลิต เงินอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศ
ไทย ผลประโยชน์พิเศษอื่น ๆ และสัดส่วนการจ้างพนักงานไทย รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก 6 

8.5 เอกสารข้อเสนอหลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน  

เสนอรายละเอียดหลกัการและเงื่อนไขการที่จะใหห้นว่ยงานของรฐัเปน็ผู้รว่มลงทุนตามที่ก าหนดใน
ข้อ 4.4.10  
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9. การสงวนสิทธิและการด าเนินการในส่วนของภาครัฐ  

9.1 การสงวนสิทธ ิ

9.1.1 ทางราชการสงวนสทิธิที่จะไม่รบัพิจารณาค าขอใด ๆ ของผู้ขอสิทธ ิในกรณดีงัต่อไปนี้ 

1) ยื่นค าขอเมื่อพ้นจากก าหนดเวลาตามก าหนดในข้อ 5 
2) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมค าขอสิทธิ และค่าเข้าร่วมประมูล และไม่วางหลักประกันค าขอตาม

ข้อ 7 
3) ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 8 
4) ยื่นเอกสารหรือข้อเสนอที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะต่อความไม่สอดคล้อง

ของข้อมูลในข้อเสนอด้านเทคนิคกับข้อมูลในข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ 
5) แสดงเอกสารหรือข้อมูลท่ีมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ 

9.1.2 ทางราชการสงวนสิทธิที่จะพิจารณายกเลิก หรือให้ หรือไม่ให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตในแปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยตามเอกสารฉบับนี้แก่ผู้ขอสิทธิรายหนึ่งรายใดก็ได้ และผู้ขอสิทธิจะไม่
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการ 

9.1.3 ข้อก าหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อเสนอท่ีผู้ขอสิทธิเสนอตามเอกสารฉบบันี้ จะถูกน าไปเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

9.1.4 การคืนหลักประกันใด ๆ ให้แก่ผู้ขอสิทธิ เป็นการคืนเฉพาะหลักประกันโดยไม่มีดอกเบี้ย 

9.1.5 ผู้ขอสิทธิท่ีได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตจะต้องด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

9.1.6 ในแต่ละแปลงส ารวจ บริษัท กลุ่มบริษัท และกิจการร่วมลงทุน รวมถึงบริษัทในเครือของ
บริษัท กลุ่มบริษัท และกิจการร่วมลงทุนที่มีความสัมพันธ์ทางด้านทุน สามารถยื่นขอสิทธิได้เพียงหนึ่งข้อเสนอ
ต่อหนึ่งแปลงส ารวจเท่านั้น  

บริษัทในเครือ หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามมาตรา 39 
แห่งประมวลรัษฎากร และให้หมายความรวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ขอสิทธิ
ในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งมีอ านาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการหรือหุ้นส่วนซึ่งมีอ านาจ
จัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ในอีกฝ่ายหนึ่ง 

9.1.7 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีสิทธิเรียกให้ผู้ขอสิทธิชี้แจงหรือยื่นเอกสารชี้แจงเพ่ิมเติมใน
รายละเอียด ทั้งนี้ ต้องไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ขอสิทธิรายอื่น ๆ 

9.1.8 ผู้ขอสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการยื่นประมูลเองทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ต่อทางราชการได้ 

9.2 การด าเนินการให้การสนับสนุนการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยภาครัฐ 
กระทรวงพลังงานจะอ านวยความสะดวกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

ผู้รับสัญญาสามารถผลิตปิโตรเลียมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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10. การติดต่อและการประสานงาน 

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dmf.go.th/bidding2018 ในกรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการประมูล สามารถสอบถามมายังกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติผ่านทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ 
PetroleumBidding@dmf.go.th จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะตอบค าถาม
ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยจะส่งค าตอบ (ไม่ระบุชื่อผู้ถาม) ให้กับผู้ขอสิทธิที่ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติเบื้องต้นทุกราย 
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ภาคผนวก 1: แผนที่และพิกัดภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิ (Map and Coordinates of 
Areas Open for Bidding) 

แผนท่ีแปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61
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แปลงส ารวจ G2/61 พื้นที่ A มีพื้นทีป่ระมาณ 1,311 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดที ่1 
จนถึงจดุที่ 8 ซึ่งมีพิกัดภูมศิาสตร ์ดงัต่อไปนี ้

จุดที ่ ละติจดู (เหนอื) ลองจิจูด (ตะวนัออก) 
1 08° 15' 00" 101° 52' 00" 
2 08° 20' 00" 101° 52' 00" 
3 08° 20' 00" 102° 10' 00" 
4 08° 00' 00" 102° 35' 16" 
5 08° 00' 00" 102° 10' 00" 
6 08° 04' 00" 102° 10' 00" 
7 08° 04' 00" 102° 06' 00" 
8 08° 15' 00" 102° 06' 00" 

แปลงส ารวจ G2/61 พ้ืนที่ B1 มีพ้ืนที่ประมาณ 1,835 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดที่ 1 
จนถึงจุดที่ 35 ซึ่งมีพิกัดภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

จุดที ่ ละติจดู (เหนอื) ลองจิจูด (ตะวนัออก) 
1 07° 58' 00" 102° 16' 00" 
2 08° 00' 00" 102° 16' 00" 
3 08° 00' 00" 102° 35' 16" 
4    07° 42' 43.7111" 102° 57' 4.6921" 
5 07° 36' 52" 102° 52' 00" 
6 07° 40' 00" 102° 52' 00" 
7 07° 40' 00" 102° 46' 00" 
8 07° 44' 00" 102° 46' 00" 
9 07° 44' 00" 102° 44' 00" 
10 07° 48' 00" 102° 44' 00" 
11 07° 48' 00" 102° 36' 00" 
12 07° 36' 00" 102° 36' 00" 
13 07° 36' 00" 102° 38' 00" 
14 07° 28' 00" 102° 38' 00" 
15 07° 28' 00" 102° 40' 00" 
16 07° 23' 26" 102° 40' 00" 
17 07° 20' 00" 102° 37' 00" 
18 07° 20' 00" 102° 34' 00" 
19 07° 28' 00" 102° 34' 00" 
20 07° 28' 00" 102° 32' 00" 
21 07° 34' 00" 102° 32' 00" 
22 07° 34' 00" 102° 30' 00" 
23 07° 40' 00" 102° 30' 00" 
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จุดที ่ ละติจดู (เหนอื) ลองจิจูด (ตะวนัออก) 
24 07° 40' 00" 102° 28' 00" 
25 07° 44' 00" 102° 28' 00" 
26 07° 44' 00" 102° 26' 00" 
27 07° 48' 00" 102° 26' 00" 
28 07° 48' 00" 102° 24' 00" 
29 07° 50' 00" 102° 24' 00" 
30 07° 50' 00" 102° 22' 00" 
31 07° 54' 00" 102° 22' 00" 
32 07° 54' 00" 102° 20' 00" 
33 07° 56' 00" 102° 20' 00" 
34 07° 56' 00" 102° 18' 00" 
35 07° 58' 00" 102° 18' 00" 

แปลงส ารวจ G2/61 พื้นที่ B2 มีพ้ืนที่ประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดที่ 1 
จนถึงจุดที่ 3 ซึ่งมีพิกัดภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

จุดที ่ ละติจดู (เหนอื) ลองจิจูด (ตะวนัออก) 
1 07° 27' 46" 102° 44' 00" 
2 07° 36' 00" 102° 44' 00" 
3 07° 36' 00" 102° 51' 14" 
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ภาคผนวก 2: ตารางสรุปกจิกรรมในช่วงเตรียมการ (Summarry of Preparation Period Work Plan) 

กิจกรรมส าคัญในช่วงเตรียมการ เริ่มด าเนินการ เป้าหมาย 
1) การรายงานแผนด าเนินการประจ าปีในช่วงเตรยีมการ (Annual 
Preparation Work Plan ) 

    

2) การยื่นแผนงานและงบประมาณปีที่หน่ึงของสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Work 
Program and Budget) 

    

3) การเจรจาข้อตกลงเข้าพ้ืนที่และใช้อุปกรณส์ิ่งตดิตั้ง (Facility Access 
Agreement)  

    

4) การประเมินสภาพอุปกรณ์และโครงสร้างพ้ืนฐานทีต่ิดตั้งอยูเ่ดิม      
5) การเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางการคา้ (Commercial Agreement)      
6) ท าข้อตกลงการใช้อุปกรณ์การผลติที่ตกเป็นของรฐัร่วมกับผู้ประกอบการราย
อื่น (Common Use of Production Facilities)  

    

7) การเจรจาสัญญาวา่จ้างพนักงานและการส่งต่องาน (Staff and Job 
Handover Agreement)  

    

8) การท าสัญญาซื้อขายกา๊ซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement)     
9) การจดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)     
10) การสร้างแท่นผลติปิโตรเลียม   
11) การเจาะหลุมเพ่ือเตรียมการผลติปิโตรเลียม    
12) การยื่นขอพื้นที่ผลติปิโตรเลียม    
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ภาคผนวก 3: แผนงานการส ารวจ (Exploration Work Plan)  

แผนงานการส ารวจ ต้องประกอบด้วยรายละเอียดภายใต้หวัข้อต่าง ๆ เหลา่นี้เป็นอย่างน้อย พรอ้มแนบ
รายละเอียดตามตารางสรปุกิจกรรมการส ารวจและค่าใช้จ่าย 

1. ข้อมูลธรณวีิทยา  

1.1. โครงสร้างทางธรณวีิทยา  

1.2. การล าดับชัน้หนิ  

1.3. ระบบการเกดิปิโตรเลียม  

2.  ข้อมูลธรณีฟิสิกสแ์ละหลุมเจาะ 

2.1. การส ารวจคลืน่ไหวสะเทือนพร้อมข้อมูลแปลความหมาย 

2.2. การเจาะหลมุปิโตรเลียมพรอ้มข้อมูลแปลความหมาย 

2.3. การประมวลผลขอ้มูลเดิมจากข้อมลูหลุมเจาะปิโตรเลียมและข้อมูลการส ารวจคลื่นไหว
สะเทือนที่มีอยู่เดิมพร้อมข้อมูลแปลความหมาย  

2.4. อืน่ ๆ (ถา้มี) 

3.  แผนการส ารวจ 
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ตารางสรุปกิจกรรมการส ารวจและค่าใช้จ่าย 

Work Plan Expenditure (MMUS$) 
2D/3D 
Seismic 

(km/km2) 

Exploration 
Well 

Appraisal 
Well 

Geology & 
Geophsics 

Other 
Activities 

2D/3D 
Seismic 

Exploration 
Well 

Appraisal 
Well 

Geology & 
Geophsics 

Other 
Activities 
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ภาคผนวก 4: แผนการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม (Field Development Plan) 

แผนการพัฒนาแหลง่ปิโตรเลียม ต้องประกอบดว้ยรายละเอียดทีร่ะบภุายใต้หวัข้อ 4.4.3 เปน็อย่าง
น้อย พร้อมแนบรายละเอียดตามตารางสรุปแผนการพัฒนาแหลง่ปโิตรเลียมและคา่ใช้จ่าย 
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ตารางสรุปแผนการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมและคา่ใชจ้่าย (1) 
  

Activities 
Expenditure(MMUS$) 

YEAR Capital Costs Operating Costs 

 
Exp. App. Dev. WHP CPP LQ FSO Sealines 

(km) 
Other Exp. App. Dev. WHP CPP LQ FSO Sealines 

(km) 
Other Sub Opex. FSO Sub 

 
Well Well Well 

     
Well Well Well 

     
Total 

  
Total 

2018               
 

                
 

      

2019               
 

                
 

      

2020               
 

                
 

      

2021               
 

                
 

      

2022               
 

                
 

      

2023               
 

                
 

      

2024               
 

                
 

      

2025               
 

                
 

      

…               
 

                
 

      

End of PSC               
 

                
 

      

…               
 

                
 

      

End of Field Life                                         

Total                                             
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ตารางสรุปแผนการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมและคา่ใชจ้่าย (2) 
  Sale Volume Revenue 

Decommissioning Activity Decommissioning Expenditure (MMUS$)  
YEAR Gas 

Conden
sate 

Oil Gas 
Conden 

sate 
Oil 

              Exp. App. Dev. WHP CPP LQ FSO Sealines 
(km) 

Other Exp. App. Dev. WHP CPP LQ FSO Sealines 
(km) 

Other Sub 

  (MMscf) (MMbbl) (MMbbl) ( MMUS$) ( MMUS$) ( MMUS$) Well Well Well           Well Well Well           Total 

2018                                                  

2019                                                  

2020                                                  

2021                                                  

2022                                                  

2023                                                  

2024                                                  

2025                                                  

…                                                  

End 
of 

PSC 
                                                 

…                                                  

End 
of 

Field 
Life 

                                                 

Total                                                   
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ภาคผนวก 5: ค าขอสิทธเิปน็ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลติปิโตรเลียม (แบบ ชธ/ป11) 

ชธ/ป๑๑ 
 

 
 
 

ค าขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม 
เขียนที่ .................................... 

วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ............. 
  ข้าพเจ้า 
  (๑) บริษัท .......................................................................... ....................................................... 
จดทะเบียนหรือจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศ ................................................................................................. . 
ส านักงานใหญ่อยู่ที่ ......................................................................................................... ..................................... 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .................................................................................................. ............................ 
โดยมีสัดส่วนของสิทธิในค าขอ ร้อยละ ............... โดย ................................................ ......................................... 
เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ 
  (๒) บริษัท ................................................................................ ................................................. 
จดทะเบียนหรือจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศ ................................................................................................. . 
ส านักงานใหญ่อยู่ที่ ......................................................................................................... ..................................... 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .................................................................................................. ............................ 
โดยมีสัดส่วนของสิทธิในค าขอ ร้อยละ ............... โดย ............................... .......................................................... 
เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ 
  (๓) บริษัท .................................................................................................................... ............ 
จดทะเบียนหรือจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศ ..................................................................................................  
ส านักงานใหญ่อยู่ที่ ......................................................................................................... ..................................... 
ส านักงานในประเทศไทยอยู่ที่ .................................................................................................. ............................ 
โดยมีสัดส่วนของสิทธิในค าขอ ร้อยละ ............... โดย ......................................................................................... 
เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
  โดยมีบริษัท ........................................................................................................... ................... 
เป็นผู้ด าเนินงาน 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายค าขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตนี้ 
  ขอยื่นค าขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพ่ือส ารวจ และ/หรือ ผลิตปิโตรเลียมต่อ 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติส าหรับพ้ืนที่บนบก และ/หรือ ในทะเล (อ่าวไทย/อันดามัน) แปลงส ารวจหมายเลข
...................... พ้ืนที่ประมาณ ...................... ตารางกิโลเมตร 
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2 
 

  ซึ่งมีรายละเอียดจุดพิกัด ดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายค าขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตนี้ ถ้ารายละเอียดของพ้ืนที่ที่ระบุไว้ไม่ตรง
กับแนวเขตในแผนที ่ขอให้ถือแนวเขตตามรายละเอียดนั้น 
 
 
   ลงลายมือชื่อ ......................................... ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
 
   ลงลายมือชื่อ ......................................... ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
 
   ลงลายมือชื่อ ......................................... ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 

๒. กรณีที่ผู้ยื่นค าขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตประกอบด้วยบริษัทมากกว่าสามราย ให้
ระบุชื่ อบริษัท  ร ายละเ อียดการจดทะเบียน ที่ ตั้ งส านั ก งานใหญ่  ที่ ตั้ งส านั กงาน 
ในประเทศไทย สัดส่วนของสิทธิในค าขอ และผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
ของแต่ละบริษัทไว้ในค าขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้ครบถ้วน 

๓. บริษัทผู้ด าเนินงานต้องเป็นบริษัทผู้ยื่นค าขอสิทธิด้วย 
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3 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่ 
 

 ได้รับค าขอและจดทะเบียนไว้เป็นค าขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมเมื่อวันที่ ........... 
เดือน ......................... พ.ศ. ............... เวลา .......................... น. 
 
 

ลงลายมือชื่อ ......................................... 
ต าแหน่ง ......................................... 
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ภาคผนวก 6: สรุปข้อเสนอการประมูล  

1. ค่าคงที่ส าหรบัราคากา๊ซธรรมชาต ิ(Price Constant, Pc) ................................บาทต่อล้านบีทียู (ทศนิยม 
2 ต าแหน่ง)  

2. ส่วนแบ่งก าไรของผู้รับสญัญา ร้อยละ ………………..ของปิโตรเลียมสว่นทีเ่ป็นก าไร (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

3. โบนัสการลงนาม จ านวน....................................ล้านบาท  

4. โบนัสการผลติ จ านวน ................................ล้านบาทต่องวด  ช าระเมื่อปริมาณการผลิตปิโตรเลียมสะสม
ได้ 100 200 และ 300 ล้านบาร์เรลเทียบเทา่น้ ามันดิบ 

5. เงินอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย จ านวน ......................................................ล้านบาทต่อปี
ตลอดระยะเวลาสัญญา 

6. ผลประโยชน์พิเศษอื่น ๆ รวมมูลค่า...................................................ล้านบาท 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................(ระบรุายละเอียดข้อเสนอ)..................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. สัดส่วนบุคลากรชาวไทยอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมดในปแีรก และเพิม่ขึ้นเป็นอย่างนอ้ย
ร้อยละ 90 เมื่อสิ้นสดุปีทีห่้า  

7.1. ร้อยละ ………………..ของบุคลากรทั้งหมดในปแีรก   

7.2. ร้อยละ ………………..ของบุคลากรทั้งหมดเมือ่สิ้นสดุปีทีห่า้ 

หมายเหต ุ
ข้อเสนอการประมูลใหร้ะบุจ านวนเปน็ตวัเลขและตวัอักษร 
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