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ข้อสงวนสิทธิและข้อจ ำกัดควำมรับผิด (Disclaimer) 

เอกสำรข้อแนะน ำส ำหรับผู้ประมูล (Instructions to Bidders) ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของประกำศ
กระทรวงพลังงำน จัดท ำขึ้นโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรศึกษำกำรประมูลยื่นขอ
สิทธิส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทย G2/61 

เอกสำรฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจยื่นขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิต
เท่ำนั้น มิได้มีไว้เพ่ือสร้ำงหรือท ำให้เข้ำใจว่ำเป็นกำรสร้ำงพันธะทำงกฎหมำยกับกระทรวงพลังงำนหรือกรม
เชื้อเพลิงธรรมชำติแต่อย่ำงใด กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติจะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญ เสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ 
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงควำมเสียหำยจำกผลกระทบอื่น ๆ อำทิ ท ำให้เสียผลประโยชน์ หรือเสียโอกำส
ทำงธุรกิจ หรือก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกเอกสำรชุดนี้ 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติขอสงวนสิทธิในกำรใช้เอกสำรฉบับนี้ส ำหรับผู้ขอสิทธิภำยใต้วัตถุประสงค์
ข้ำงต้นเท่ำนั้น ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ท ำซ้ ำ หรือกระท ำอื่นใด โดยวิธีกำรใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่ำส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของเอกสำรฉบับนี้ หรือเอกสำรทั้งฉบับ เพ่ือน ำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 
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บทน ำ 

กระทรวงพลังงำน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ได้จัดท ำข้อแนะน ำส ำหรับผู้ประมูล ( Instructions to 
Bidders) ส ำหรับกำรยื่นขอรับสิทธิส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม แนบท้ำยประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง 
ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ กำรพิจำรณำ  และกำรได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญำ
แบ่งปันผลผลิต ส ำหรับแปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทยหมำยเลข G2/61 

กำรเปิดให้ยื่นขอสิทธสิ ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทยข้ำงต้น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือคัดเลือกหำบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่มีประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมสำมำรถจะเข้ำมำรับสิทธิ
เป็นผู้ส ำรวจ พัฒนำ และผลิตก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทยให้เกิดควำมต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ เพ่ือประโยชน์
สูงสุดด้ำนควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศไทย  
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นิยำม  
กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ หมำยถึง ส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรมภำยใต้สังกัดกระทรวงพลังงำน ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบกำรประมูลขอรับสิทธิส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทย ตำม
พระรำชบัญญัติปิโตรเลียม 

กำรประมูล หมำยถึง กระบวนกำรยื่นประมูลและด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งผู้ชนะกำรประมูลและได้รับสิทธิ
เป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิตในแปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทย ในพ้ืนที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิ 

ผู้ขอสิทธิ หมำยถึง บริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่เข้ำร่วมในกระบวนกำรประมูล 

ผู้ขอสิทธิที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัตเิบื้องตน้ หมำยถึง บริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 3 และจะมีสิทธิเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิคและ
ผลประโยชน์ตอบแทนรัฐต่อไปได้  

ผู้ชนะกำรประมูล หมำยถึง ผู้ขอสิทธิที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกรัฐให้เป็นผู้ที่มีสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปัน
ผลผลิตในพื้นที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิ 

ข้อเสนอด้ำนเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ หมำยถึง ข้อเสนอที่ผู้ขอสิทธิที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
เบื้องต้นต้องเสนอตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไวใ้นเอกสำรเชญิชวนใหย้ื่นข้อเสนอ อันหมำยรวมถึง ข้อเสนอด้ำน
เทคนิค ด้ำนผลประโยชน์ตอบแทนรัฐและสัดส่วนกำรจ้ำงพนักงำนไทย และด้ำนหลักกำรและเงื่อนไขกำรให้
หน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน ซึ่งในเอกสำรข้อแนะน ำส ำหรับผู้ประมูลฉบับนี้ จะเรียกรวมว่ำ ข้อเสนอด้ำน
เทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ  

สัญญำแบ่งปันผลผลิต หมำยถึง สัญญำแบ่งปันผลผลิตท่ีท ำขึ้นระหว่ำงกระทรวงพลังงำนและผู้ชนะกำร
ประมูล ตำมแบบที่ก ำหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งออกภำยใต้บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม  
พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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1. พ้ืนที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิ  

พ้ืนที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทย ตำมประกำศกรม
เชื้อเพลิงธรรมชำติ เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่แปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทยส ำหรับกำรเปิดให้ยื่นขอสิทธิส ำรวจ
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ลงวันที่ 5 มีนำคม 2561 มีรำยละเอียดของพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 

แปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทยหมำยเลข G2/61 มีพ้ืนที่ประมำณ 3,247 ตำรำงกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 3 พ้ืนที่ 
เพ่ือให้ผู้ขอสิทธิสำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน จึงก ำหนดแต่ละพ้ืนที่ในแปลงส ำรวจนี้ไว้ ดังนี้ 

- แปลงส ำรวจ G2/61 พ้ืนที่ A พ้ืนที่ประมำณ 1,311 ตำรำงกิโลเมตร 
- แปลงส ำรวจ G2/61 พ้ืนที่ B1 มีพื้นที่ประมำณ 1,835 ตำรำงกิโลเมตร 
- แปลงส ำรวจ G2/61 พ้ืนที่ B2 มีพื้นที่ประมำณ 101 ตำรำงกิโลเมตร  

สิทธิในกำรเข้ำด ำเนินงำนส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมภำยใต้สัญญำแบ่งปันผลผลิตในพ้ืนที่ดังกล่ำว   
มีก ำหนดเวลำเริ่มต้น ดังนี้ 

- แปลงส ำรวจ G2/61 พ้ืนที่ A จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2565  
- แปลงส ำรวจ G2/61 พ้ืนที่ B1 และพื้นที่ B2 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มีนำคม 2566  

ทั้งนี้ พ้ืนที่ทั้ง 3 พ้ืนที่ของแปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทยหมำยเลข G2/61 อยู่ภำยใต้สัญญำฉบับ
เดียวกัน และจะสิ้นอำยุพร้อมกัน  

แผนที่และพิกัดภูมิศำสตร์ของพ้ืนที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธเิปน็ไปตำมที่ก ำหนดไว้ ดังแสดงในภำคผนวก 1 โดย
กำรก ำหนดชำยฝั่งทะเลให้ถือแนว ณ ระดับน้ ำทะเลปำนกลำง แต่เส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปส่วนที่อยู่ในทะเลนั้น 
ให้เป็นไปตำมหลักกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและสัญญำกับต่ำงประเทศ 

2. ขั้นตอนและก ำหนดเวลำกำรประมูล 

ขั้นตอนกำรประมูลให้ยื่นขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิตในแปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทยหมำยเลข 
G2/61 สรุปเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 

กิจกรรม ช่วงเวลำ 

ขัน้ตอนที่ 1 กำรประกำศเชิญชวน และกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Qualification Evaluation) 

ประกำศเชญิชวนกำรประมลูให้ยื่นขอสิทธิเปน็ผู้รบัสัญญำ
แบ่งปันผลผลติ  

วันที ่24 เมษำยน 2561 (วนัที่รัฐมนตรีลง
นำมในประกำศนี้) 

กำรดำวน์โหลดเพ่ือรับเอกสำรกำรประมูลผ่ำนเว็บไซต์ประมูล วันที ่25 เมษำยน 2561 เปน็ตน้ไป 

กำรยื่นแบบฟอร์มแสดงควำมจ ำนงในกำรเข้ำร่วมพิจำรณำ
คุณสมบตัิเบื้องตน้ 

วันที ่4 พฤษภำคม 2561 

กำรยื่นเอกสำรแสดงคุณสมบัติ เบื้องต้น (Pre-Qualification 
Proposal)  

วันที ่15 พฤษภำคม 2561  
ถึงวนัที่ 16 พฤษภำคม 2561 
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กิจกรรม ช่วงเวลำ 

กำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Qualification 
Evaluation) 

วันที ่17 พฤษภำคม 2561  
ถึงวนัที่ 24 พฤษภำคม 2561 

แจ้งผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเขำ้รว่มประมูลใน
ฐำนะผู้ด ำเนนิงำน  

วันที ่28 พฤษภำคม 2561  

ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำข้อมูล และกำรเตรียมยื่นค ำขอสิทธิ ข้อเสนอด้ำนเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ 
(Application and Techno-Commercial Proposal Preparation and Data Access) 
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนสัมมนำผู้ร่วมประมูล  (Bidder 
Conference) 

วันที ่28 พฤษภำคม 2561  
ถึงวนัที่ 31 พฤษภำคม 2561 

กำรยื่นเอกสำรแสดงควำมจ ำนงในกำรเข้ำถึงขอ้มูล (Letter of 
Request for Data Access) พร้อมช ำระค่ำเข้ำรว่มประมูล 
(Payment of Participation Fee) และลงนำมในสัญญำกำร
รักษำควำมลบัและกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล (Execution of 
Confidentiality Agreement: Data Access)  

วันที ่30 พฤษภำคม 2561  
ถึงวนัที่ 1 มิถนุำยน 2561 

งำนสัมมนำผู้ร่วมประมูล (Bidder Conference) วันที ่4 มิถนุำยน 2561 

กำรศึกษำข้อมูล และจัดเตรียมเอกสำรเพ่ือยื่นข้อเสนอด้ำน
เทคนิค และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ 

วันที ่7 มิถุนำยน 2561  
ถึงวนัที่ 21 กันยำยน 2561 

ขั้นตอนท่ี 3 กำรยื่นค ำขอสทิธิ และข้อเสนอดำ้นเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ (Application 
and Techno-Commercial Proposal Submission) 
กำรยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรแสดงคุณสมบัติตำมมำตรำ 24  
แห่งพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และช ำระ
ค่ำธรรมเนียมค ำขอสิทธิ (Application Submission & 
Payment of Application Fee) และยื่นข้อเสนอด้ำนเทคนิค และ
ผลประโยชน์ ตอบแทนรั ฐ  พร้ อมวำงหลั กประกั นค ำขอ 
(Submission of Techno-Commercial Proposal & Bid Bond) 

วันที ่25 กันยำยน 2561 

ขั้นตอนท่ี 4 กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ชนะกำรประมูล (Techno-Commercial Evaluation) 

กำรพิจำรณำคุณสมบัต ิและข้อเสนอด้ำนเทคนิคและ
ผลประโยชนต์อบแทนรัฐ 

ตั้งแตว่ันที ่26 กันยำยน 2561 เป็นต้นไป 

ประกำศผลผู้ชนะกำรประมลู เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 

2.1 ขั้นตอนที่ 1 กำรประกำศเชิญชวน และกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Qualification 

Evaluation) 

2.1.1 วันท่ี 24 เมษำยน 2561 รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงพลังงำนลงนำมในประกำศเชิญชวนกำร
ประมลูให้ยื่นขอสิทธเิป็นผูร้บัสัญญำแบ่งปนัผลผลิต 
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2.1.2 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษำยน 2561 เป็นต้นไป ผู้สนใจเข้ำร่วมประมูลสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร
ประกำศเชิญชวนกำรประมูลให้ยื่นขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิต เอกสำรประชำสัมพันธ์กำรประมูล  
(Bid Brochure) ประกำศเชิญชวน (Bid Announcement) เอกสำรข้อแนะน ำส ำหรับผู้ประมูล (Instructions to 
Bidders) เอกสำรเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ (Invitation for Proposal) – ข้อก ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ กำรพิจำรณำ และกำรขอรับสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิต แปลงส ำรวจในทะเล
อ่ำวไทยหมำยเลข G2/61 เอกสำรสรุปข้อสนเทศ (Information Memorandum) และแบบฟอร์มต่ำง ๆ ผ่ำน
ทำงเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ (http://www.dmf.go.th/bidding2018)  ส ำหรับภำคผนวก 2 และ 3 
ในเอกสำรฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่ำง 

2.1.3 วันที่ 4 พฤษภำคม 2561 ผู้ขอสิทธิกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแสดงควำมจ ำนงในกำรเข้ำร่วม
พิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นและยื่นแบบฟอร์มด้วยตนเอง ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 
ชั้น 21 กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี เลขที่ 555/2 ถนนวิภำวดี
รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 

2.1.4 วันท่ี 15 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที ่16 พฤษภำคม 2561 ผูข้อสิทธิยื่นเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4.2  

2.1.5 วันท่ี 17 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 24 พฤษภำคม 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติพิจำรณำ
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอสิทธิ 

2.1.6 วันที่ 28 พฤษภำคม 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติแจ้งผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้น
เป็นผู้มีสิทธิเข้ำร่วมประมูลในฐำนะผู้ด ำเนินงำนทำงเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ และเฉพำะผู้ขอสิทธิท่ีผ่ำน
คุณสมบัติเบื้องต้นตำมรำยชื่อที่ได้ประกำศแล้วเท่ำนั้น จึงจะมีสิทธิได้เข้ำสู่กระบวนกำรยื่นค ำขอสิทธิ และ
ข้อเสนอด้ำนเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐในขั้นตอนที่ 3 

2.2 ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำข้อมูล และกำรเตรียมยื่นค ำขอสิทธิ ข้อเสนอด้ำนเทคนิคและผลประโยชน์
ตอบแทนรัฐ (Application and Techno-Commercial Proposal Preparation and Data 
Access) 

2.2.1 วันที่ 30 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนำยน 2561  ผู้ขอสิทธิที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติเบื้องต้นยื่นเอกสำรแสดงควำมจ ำนงในกำรเข้ำถึงข้อมูล และเอกสำรสัญญำกำรรักษำควำมลับและ
กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลท่ีได้ลงลำยมือชื่อโดยผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท จ ำนวน 2 ฉบับ พร้อมช ำระค่ำ
เข้ำร่วมประมูล (Participation Fee) เพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิคและผลประโยชน์
ตอบแทนรัฐ ดังรำยละเอียดในข้อ 5 

2.2.2 วันที่ 4 มิถุนำยน 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติจัดให้มี งำนสัมมนำผู้ร่วมประมูล (Bidder 
Conference) เพื่อให้รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรเปิดให้ยื่นขอสิทธิ ดังนี้ 

- ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิ   
- ระเบียบและเงื่อนไขของกำรด ำเนินกิจกำรในประเทศไทย  
- รำยละเอียดขั้นตอนกำรประมูล  
- รำยละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
- ข้อก ำหนด เงื่อนไข และประเภทของสัญญำ 
- กำรเข้ำถึงข้อมูล 
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ผู้ที่สนใจเข้ำร่วมกำรประมูลสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนผ่ำนทำงเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2561 โดยผู้ที่เข้ำร่วมงำนต้องเป็นตัวแทนของผู้ขอ
สิทธิที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัตเิบื้องตน้ ส ำหรับบริษัทที่ไมป่ระสงค์จะเขำ้รับกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้น
แต่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมงำน สำมำรถลงทะเบียนผ่ำนทำงเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติพร้อมแนบไฟล์
จดหมำยยืนยันจำกบรษิัทที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัตเิบื้องตน้ ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติขอสงวนสิทธิที่จะ
จ ำกัดจ ำนวนผู้แทนของบริษัทที่จะเข้ำร่วมงำน 

2.2.3 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนำยน 2561 ถึง วันที่ 21 กันยำยน 2561 ผู้ขอสิทธิที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติเบื้องต้นท ำกำรศึกษำข้อมูลและเตรียมเอกสำรเพ่ือยื่นข้อเสนอด้ำนเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ 

2.3 ขั้นตอนท่ี 3 กำรยื่นค ำขอสทิธิ และข้อเสนอดำ้นเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ 
(Application and Techno-Commercial Proposal Submission) 

วันท่ี 25 กันยำยน 2561 ผู้ขอสิทธิที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นต้องยื่นค ำขอสิทธิเป็นผู้รับ
สัญญำแบ่งปันผลผลิตพร้อมเอกสำรแสดงคุณสมบัติตำมข้อ 3.1 ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ พร้อมช ำระ
ค่ำธรรมเนียมค ำขอสิทธิ (Application Fee) และยื่นเอกสำรข้อเสนอด้ำนเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ 
(Techno-Commercial Proposal) พร้อมวำงหลักประกันค ำขอ (Bid Bond) ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ตั้งแต่
เวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 21 กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน  

2.4 ขั้นตอนที่ 4 กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ชนะกำรประมูล (Techno-Commercial Evaluation) 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชำตจิะพิจำรณำเอกสำร หลักฐำน ข้อเสนอด้ำนเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทน
รัฐของผู้ขอสิทธิที่ผ่ำนคุณสมบัติ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ระบุในเอกสำรข้อก ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรยื่นค ำขอ กำรพิจำรณำ และกำรได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิต แปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทย
หมำยเลข G2/61 น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรปิโตรเลียมเพื่อพิจำรณำและให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติจะประกำศผลผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญำ
แบ่งปันผลผลิตผ่ำนทำงเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ และเจ้ำหน้ำที่จะก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ให้ผู้
ได้รับสิทธิมำลงลำยมือชื่อ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังที่อยู่ตำมที่ได้แจ้งไว้ ซึ่งผู้ได้รับสิทธิต้องน ำหลักประกันกำร
ด ำเนินงำนและโบนัสกำรลงนำมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6 มำยื่นให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 
10 วันท ำกำรก่อนก ำหนดวันลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิต 
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3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นขอ 

3.1 ผู้ขอสิทธิจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ดังนี้ 

(1) เป็นบริษัท และ 

(2) มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชำญเพียงพอที่จะส ำรวจ ผลิต ขำย และจ ำหน่ำย
ปิโตรเลียม 

ในกรณีที่ผู้ขอสิทธิไม่มีลักษณะครบถ้วนตำม (2) ต้องมีบริษัทอื่นซึ่งรัฐบำลเชื่อถือ และมีลักษณะตำม 
(2) และมีควำมสัมพันธ์ในด้ำนทุนหรือกำรจัดกำรกับผู้ขอ รับรองที่จะให้ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และผู้เชี่ยวชำญเพียงพอที่จะส ำรวจ ผลิต ขำย และจ ำหน่ำยปิโตรเลียม 

3.2 ในกำรพิจำรณำให้ได้มำซึ่งผูด้ ำเนินงำนทีม่ีควำมสำมำรถและระดบัควำมเชี่ยวชำญที่จะด ำเนินงำนใน
พ้ืนที่ที่เปดิให้ยื่นขอสิทธไิดอ้ย่ำงเหมำะสม กรมเชือ้เพลิงธรรมชำติจะพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอสิทธิในฐำนะ
ผู้ด ำเนินงำน ซึง่จะต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบตัิเบื้องตน้ (Pre-Qualification) ดังนี ้

3.2.1 คุณสมบตัิดำ้นกำรเงนิ  
เนื่องด้วยกำรพัฒนำแหล่งปิโตรเลียมในพ้ืนที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิต้องอำศัยเงินลงทุนจ ำนวน

มำกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ขอสิทธิในฐำนะผู้ด ำเนินงำนในแปลง G2/61 จะต้องแสดงสถำนะ
ทำงกำรเงินที่เข้มแข็ง โดยบริษัทต้องมีมูลค่ำกำรถือครองหุ้นในกิจกำร (Shareholder’s Equity) อย่ำงน้อย 
2,000,000,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (สองพันล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำถ้วน) ระหว่ำงปี 2559 – 2560 

3.2.2 กำรเป็นผู้ด ำเนินงำนกำรผลติปิโตรเลียมในทะเล 
เนื่องจำกพ้ืนที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิมีควำมซับซ้อนทำงโครงสร้ำงธรณีวิทยำและเป็นแหล่งที่

รองรับควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศที่ต้องบริหำรจัดกำรเพ่ือให้มีกำรผลิ ตอย่ำงต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพ ผู้ขอสิทธิในฐำนะผู้ด ำเนินงำนต้องเป็นผู้ด ำเนินงำนในแหล่งผลิตก๊ำซธรรมชำติในทะเล 
(Offshore Gas Field Operator) อย่ำงน้อย 1 แหล่ง ที่มีอัตรำกำรผลิตและขำยก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ 100 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ระหว่ำงปี 2559 – 2560 

กรณีผู้ย่ืนขอสิทธิในฐำนะผู้ด ำเนินงำนเคยร่วมกันด ำเนินงำนกับบริษัทอื่น ๆ ในลักษณะกิจกำร
ร่วมทุน (Joint Venture Operating Company) จะต้องพิสูจน์ว่ำได้มีส่วนส ำคัญในกำรด ำเนินงำนในแหล่ง
ผลิตปิโตรเลียมนั้น ๆ เพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำคุณสมบัติให้เป็นผู้ยื่นขอสิทธิในฐำนะผู้ด ำเนินงำนได้ และพร้อม
น ำส่งข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ได้รับกำรร้องขอ 

ในกรณีที่ผู้ขอสิทธิมีคุณสมบัติเบื้องต้นใดไม่เพียงพอครบถ้วน แต่มีบริษัทอื่นซึ่งรัฐบำลเชื่อถือที่มี
คุณสมบัติดังกล่ำว และมีควำมสัมพันธ์ในด้ำนทุน หรือกำรจัดกำรระหว่ำงบริษัทนั้นกับผู้ขอสิทธิ ให้ผู้ขอสิทธิ
สำมำรถอ้ำงอิงหรือใช้ประสบกำรณ์ของบริษัทนั้นได้ 

หำกผู้ขอสิทธิประกอบด้วยบริษัทมำกกว่ำหนึ่งรำย ผู้ขอสิทธิในฐำนะผู้ด ำเนินงำนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่ำน
กำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นและจะต้องมีสัดส่วนกำรถือสิทธิในสัญญำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 35 
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4. วิธีกำรยื่นขอ 

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอสิทธิส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในฐำนะผู้ด ำเนินงำนต้องด ำเนินกำรเพ่ือเข้ำรับกำร
พิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Qualification) ดังนี้ 

4.1 ก ำหนดเวลำในกำรยื่นขอ 

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอสิทธิในฐำนะผู้ด ำเนินงำน ต้องยื่นเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
เบื้องต้นต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 เป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ระหว่ำงวันที่ 15 - 
16 พฤษภำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 21 กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 
กระทรวงพลังงำน  

4.2 เอกสำรกำรยื่นขอ 

ผู้ขอสิทธิในฐำนะผู้ด ำเนินงำนต้องยื่นเอกสำรเพื่อประกอบกำรเข้ำรับกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้น 
(Pre-Qualification) ดังนี้ 

4.2.1  เอกสำรแสดงคุณสมบัติด้ำนกำรเงิน 
งบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2559 หรือปี 2560 ที่ได้รับกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำร

อนุญำต (Audited Financial Statement) ที่แสดงว่ำมีมูลค่ำกำรถือครองหุ้นในกิจกำรอย่ำงน้อย 
2,000,000,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (สองพันล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำถ้วน) 

4.2.2  เอกสำรแสดงกำรเป็นผู้ด ำเนินงำนกำรผลิตปิโตรเลียมในทะเล 
เอกสำรที่แสดงกำรเป็นผู้ด ำเนินงำนในแหล่งผลิตก๊ำซธรรมชำติในทะเล (Offshore Gas Field 

Operator) อย่ำงน้อย 1 แหล่ง ที่มีอัตรำผลิตและขำยเฉลี่ยในปี 2559 หรือปี 2560 ไม่น้อยกว่ำ 100 ล้ำน
ลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เช่น รำยงำนประจ ำปีของบริษัท พร้อมเว็บไซต์อ้ำงอิง เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ขอสิทธิมีคุณสมบัติใดไม่เพียงพอครบถ้วน แต่มีบริษัทอื่นซึ่งรัฐบำลเชื่อถือรับรอง ให้ผู้ขอ
สิทธิแสดงเอกสำรตำม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ของบริษัทผู้ให้กำรรับรอง พร้อมทั้งแสดงหลักฐำนแสดง
ควำมสัมพันธ์ในด้ำนทุน หรือกำรจัดกำรระหว่ำงบริษัทนั้นกับผู้ขอสิทธิ 

ส ำหรับผู้ขอสิทธิและ/หรือบริษัทซึ่งรับรองที่เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ เอกสำร
ทั้งหมดที่ยื่นต้องมีหนังสือรับรองของโนตำรีปับลิคหรือของบุคคลซึ่งมีอ ำนำจและหน้ำที่อย่ำงเดียวกับโนตำรี
ปับลิคในกรณีที่ประเทศที่เป็นที่ตั้งบริษัทผู้ขอและ/หรือบริษัทซึ่งรับรองไม่มีโนตำรีปับลิค โดยวันที่รับรองใน
หนังสือต้องมีระยะเวลำย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน 

เอกสำรดังกล่ำว ให้ใช้ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ทัง้นี ้เอกสำรทีไ่ดร้ับกำรแปลต้องได้รบักำรรับรอง
กำรแปลด้วย 

4.3 หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้น 

4.3.1 เอกสำรทีไ่ด้ยื่นโดยถกูต้องและครบถว้นตำมวิธกีำรยื่นขอ ณ สถำนที่และภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดเทำ่นัน้ จึงจะได้รบักำรพิจำรณำ 

4.3.2 กรมเชื้อเพลงิธรรมชำติจะพิจำรณำคุณสมบัตเิบื้องต้นของผูข้อสิทธิจำกคุณสมบัตดิ้ำนกำรเงนิ
และประสบกำรณ์กำรเปน็ผูด้ ำเนินงำนกำรผลติปโิตรเลยีมในทะเล 
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4.3.3 ผู้ขอสิทธิจะไดร้ับแจ้งจำกกรมเชื้อเพลิงธรรมชำตถิึงผลกำรพิจำรณำคุณสมบตัิภำยในวนัที่  
28 พฤษภำคม 2561 

4.3.4 ผู้ขอสิทธิที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบตัิเบื้องตน้จำกทำงรำชกำรแลว้ จงึจะมีสทิธิได้เขำ้สู่
กระบวนกำรยืน่ค ำขอสิทธิ และขอ้เสนอด้ำนเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรฐัในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป 
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5. ข้อก ำหนดในกำรเข้ำถึงและศึกษำข้อมูลเพ่ือจัดเตรียมข้อเสนอด้ำนเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ 

ผู้ขอสิทธิที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว และประสงค์จะยื่นข้อเสนอด้ำนเทคนิคและ
ผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1) ยื่นเอกสำร พร้อมค่ำเข้ำร่วมประมูล (Participation Fee) จ ำนวน 7,000,000 บำท (เจ็ดล้ำนบำทถ้วน) 
ระหว่ำงวันที่ 30 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 ในเวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 
ชั้น 21 กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน โดยมีเอกสำรที่ต้องยื่นดังต่อไปนี้  

- เอกสำรแสดงควำมจ ำนงในกำรเข้ำถึงข้อมูล ดังแสดงตัวอย่ำงในภำคผนวก 2 จ ำนวน 1 ฉบับ 
- สัญญำกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล ดังแสดงตัวอย่ำงในภำคผนวก 3 ที่ได้ลงลำยมือ

ชื่อของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท จ ำนวน 2 ฉบับ  
- เอกสำรหลักฐำนแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท ส ำหรับผู้ขอสิทธิและ/

หรือบริษัทซึ่งรับรองที่เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองของโนตำรีปับลิค หรือ
ของบุคคลซึ่งมีอ ำนำจและหน้ำที่อย่ำงเดียวกับโนตำรีปับลิค ในกรณีที่ประเทศที่เป็นที่ตั้งบริษัทผู้ขอและ/หรือ
บริษัทซึ่งรับรองไม่มีโนตำรีปับลิค โดยวันที่รับรองในหนังสือต้องมีระยะเวลำย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน 

 ทั้งนี้ ค่ำเข้ำร่วมประมูลให้ช ำระด้วยเช็คหรือดรำฟท์ธนำคำรกรุงไทย เซ็นสั่งจ่ำยกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 
ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟต์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำร  

2) เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมข้ำงต้นครบถ้วนแล้ว กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติจะมอบชุดข้อมูลกำรส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล รำยละเอียดดังแสดงในภำคผนวก 4 พร้อมได้รับสิทธิในกำรใช้บริกำร
ห้องศึกษำข้อมูลเป็นระยะเวลำ 2 วัน และจะแจ้งวันเวลำในกำรใช้บริกำรห้องศึกษำข้อมูล  

ผู้ขอสิทธิที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นหรือผู้ขอสิทธิที่มีควำมประสงค์จะรับชุดข้อมูลกำรส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมมำกกว่ำหนึ่งชุด จะต้องช ำระเงินจ ำนวน 7,000,000 บำท (เจ็ดล้ำนบำทถ้วน) ต่อหนึ่งชุด
ข้อมูล โดยจะได้รับสิทธิในกำรใช้บริกำรห้องศึกษำข้อมูล เป็นระยะเวลำ 2 วันต่อหนึ่งชุดข้อมูล ผู้ขอสิทธิทุกรำย
ที่ต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลจะต้องยื่นจดหมำยรับรองของผู้ขอสิทธิที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้น เอกสำร
แสดงควำมจ ำนงในกำรเข้ำถึงข้อมูล ดังแสดงตัวอย่ำงในภำคผนวก 2 และเอกสำรสัญญำกำรรักษำควำมลับ
และกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล ดังแสดงตัวอย่ำงในภำคผนวก 3 ที่ได้ลงลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อ
ผูกพัน จ ำนวน 2 ฉบับ พร้อมเอกสำรแสดงรำยชื่อกรรมกำร และผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท ให้แก่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ก่อนกำรเข้ำถึงข้อมูล โดยยื่นด้วยตนเอง ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ในวันและเวลำ
รำชกำร 

ในกรณีที่ผู้ขอสิทธิประสงค์จะใช้ห้องศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมจำกสิทธิที่ได้รับพร้อมชุดข้อมูล ต้องช ำระ
ค่ำบริกำรเข้ำใช้ห้องศึกษำข้อมูลเพ่ิมในอัตรำวันละ 70 ,000 บำท (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน) โดยต้องนัดหมำยวัน
เวลำศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำผ่ำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ dataroom@dmf.go.th และแสดงหลักฐำนกำร
ช ำระค่ำบริกำรก่อนเข้ำใช้บริกำรห้องศึกษำข้อมูล โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติขอสงวนสิทธิกำรเปลี่ยนแปลง
ตำรำงเวลำกำรใช้ห้องศึกษำข้อมูลตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ผู้ขอสิทธิในฐำนะผู้ด ำเนินงำนจะได้รับสิทธิเข้ำใช้
บริกำรห้องศึกษำข้อมูลก่อนผู้ขอสิทธิรำยอื่น 

ห้องศึกษำข้อมูลที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติให้บริกำรจะจัดให้มีชุดคอมพิวเตอร์จ ำนวน 2 ชุด พร้อมด้วย
โปรแกรม ProSource Suite และ Petrel โดยจะเปิดให้บริกำรในวันท ำกำร เวลำ 08.30 - 16.30 น.  
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ที่ ส ำนักจัดกำรเชื้อเพลิงธรรมชำติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ชั้น 22 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี 
555/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร  
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6. ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรเข้ำร่วมกำรประมูลและทีผู่้ชนะกำรประมูลจะต้องช ำระ 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรเข้ำร่วมกำรประมูลและท่ีผู้ชนะกำรประมูลจะต้องช ำระจะแสดงใน
เอกสำรเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ (Invitation for Proposal) – ข้อก ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขใน
กำรยื่นค ำขอ กำรพิจำรณำและกำรได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญำแบ่งปันผลผลิต  แปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทย
หมำยเลข G2/61 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเขำ้ร่วมกำรประมูลส ำหรบัผู้ขอสิทธิทีผ่่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัตเิบื้องต้น 

รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน ช่วงเวลำกำรช ำระ 

1. ค่ำเข้ำร่วมประมูล 
(Participation Fee) 

7,000,000 บำท (เจ็ดล้ำนบำทถ้วน)  ระหว่ำงวันที่ 30 พฤษภำคม 2561 ถึง
วันที่ 1 มิถุนำยน 2561 

2. ค่ำธรรมเนียมค ำขอสิทธ ิ
(Application Fee)   

50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) ต่อ
หนึ่งค ำขอหนึ่งแปลงส ำรวจ 

วันที ่25 กันยำยน 2561 

3. หลักประกันค ำขอ (Bid 
Bond) 

3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถว้น) 
ต่อหนึ่งค ำขอหนึง่แปลงส ำรวจ 

วันที ่25 กันยำยน 2561 

ตำรำงที่ 2 ค่ำใช้จ่ำยทีผู่้ชนะกำรประมูลจะต้องช ำระ 

รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน ช่วงเวลำกำรช ำระ 
1. หลักประกันกำรด ำเนินงำน 
(Performance Guarantee) 

3,500,000,000 บำท (สำมพันห้ำ
ร้อยล้ำนบำทถว้น) 

ไม่น้อยกว่ำ 10 วนัท ำกำรกอ่นวนัลง
นำมในสญัญำแบง่ปนัผลผลติ 

2. โบนัสกำรลงนำม 
(Signature Bonus) 

ตำมที่ผู้ชนะกำรประมูลเสนอ โดย
ก ำหนดขั้นต่ ำท่ี 350,000,000 บำท 
(สำมร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถว้น) 

ไม่น้อยกว่ำ 10 วนัท ำกำรกอ่นวนัลง
นำมในสญัญำแบง่ปนัผลผลติ 

3. โบนัสส ำหรับกำรใชส้ิ่งตดิตั้ง
ของรัฐ (Facility Bonus) 

175,000,000 บำท (หนึ่งรอ้ยเจ็ด
สิบห้ำล้ำนบำทถว้น) 
 

แบ่งช ำระ 3 งวด งวดละเท่ำ ๆ กัน 
ภำยในวันที ่24 เมษำยนของทุกป ี
โดยช ำระครั้งแรกในปี 2565 

4. โบนัสกำรผลติ 
(Production Bonus) 

ตำมที่ผู้ชนะกำรประมูลเสนอ  โดย
ก ำหนดขั้นต่ ำที่ 175,000,000 บำท 
(หนึ่งร้อยเจด็สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน) 

เมื่อปรมิำณสะสมของปโิตรเลียมที่ผลิต
และขำยได้ถึงระดับ 100 200 และ 
300 ล้ำนบำรเ์รลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
ตำมล ำดบั 

5. เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุน
กำรพัฒนำปิโตรเลยีมใน
ประเทศไทย 

ตำมที่ผู้ชนะกำรประมูลเสนอโดย
ก ำหนดขั้นต่ ำที่  3,500,000 บำท 
(สำมล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ต่อปี 

จ่ำยเป็นรำยปตีลอดอำยุสัญญำเมื่อ
ได้รบัสิทธเิปน็ผู้รับสญัญำ 

6. ผลประโยชน์พิเศษอื่น ๆ ตำมที่ผู้ชนะกำรประมูลเสนอ เช่น 
ทุนกำรศึกษำ ทุนฝกึอบรม เป็นตน้ 
โดยอำจเสนอเป็นจ ำนวนเงนิหรอื
ระบุมลูค่ำเทียบเท่ำ 

จ่ำยเป็นครั้งเดียวหรอืรำยปตีลอด
อำยุสัญญำเมื่อไดร้ับสิทธิเปน็ผู้รับ
สัญญำ 
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7. กำรติดต่อและกำรประสำนงำน 

ผู้สนใจสำมำรถเข้ำดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.dmf.go.th/bidding2018 ในกรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับกำรประมูล สำมำรถสอบถำมมำยังกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติผ่ำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ 
PetroleumBidding@dmf.go.th ภำยในวันที่ 3 กันยำยน 2561 และกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติจะตอบค ำถำม
ภำยในวันที่ 7 กันยำยน 2561 โดยจะส่งค ำตอบ (ไม่ระบุชื่อผู้ถำม) ให้กับผู้ขอสิทธิที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติเบื้องต้นทุกรำย  
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ภำคผนวก 1: แผนที่และพิกัดภูมิศำสตร์ของพ้ืนที่ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิ (Map and Coordinates of 
Areas Open for Bidding)  

แผนท่ีแปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทยหมำยเลข G2/61 
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แปลงส ำรวจ G2/61 พ้ืนที่ A มีพื้นทีป่ระมำณ 1,311 ตำรำงกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่ลำกเชื่อมจุดที ่1 
จนถึงจดุที่ 8 ซึ่งมีพิกัดภูมศิำสตร ์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 ำรวจ G2/61 พ้ืนที่ B1 มีพ้ืนที่ประมำณ 1,835 ตำรำงกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่ลำกเชื่อมจุดที่ 1 
จนถึงจุดที่ 35 ซึ่งมีพิกัดภูมิศำสตร์ 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 ำรวจ G2/61 พ้ืนที่ B2 มีพ้ืนที่ประมำณ 101 ตำรำงกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่ลำกเชื่อมจุดที่ 1 
จนถึงจุดที่ 3 ซึ่งมีพิกัดภูมิศำสตร์ 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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ภำคผนวก 2: ตัวอย่ำงเอกสำรแสดงควำมจ ำนงในกำรเข้ำถึงข้อมูล (Example Letter of Request for 
Data Access)  

[ชื่อบริษัท และ/หรอื กิจกำรค้ำรว่ม] มีควำมประสงค์ในกำรเข้ำถงึข้อมูลในพื้นที่ที่เปดิให้ยื่นขอสิทธดิังต่อไปนี:้  

แปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทยหมำยเลข:  ……………………………………………………………. 

ชื่อบริษัท: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ที่อยู่: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

รหัสไปรษณีย์: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เบอรโ์ทรศัพท:์ ………………………………………………………. E-Mail: …………………………………..………………………. 

 

โดยมีเอกสำรที่แนบมำ ดังนี ้

 สัญญำกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล (Confidentiality Agreement: Data Access) 
ซึ่งได้รบักำรลงนำมแล้ว จ ำนวน 2 ฉบับ 

 เอกสำรหลักฐำนแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท 

พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้ช ำระค่ำเข้ำร่วมประมูลด้วยเช็คหรือดรำฟท์ธนำคำรกรุงไทย เซ็นสั่งจ่ำยกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชำติ จ ำนวน 7,000,000 บำท (เจ็ดล้ำนบำทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว และมีควำมประสงค์ในกำรใช้บริกำร
ห้องศึกษำข้อมูล จ ำนวน………………….……...วัน  
 

 

 [ลงชื่อ] ………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล: …………….………………………………………………………….. 

สถำนทีแ่ละเวลำ: ……………..…………………………………………………………. 
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ภำคผนวก 3: ตัวอย่ำงสัญญำกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล (Confidentiality 
Agreement: Data Access)  

สัญญำกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล  

(Confidentiality Agreement: Data Access) 

สัญญำเลขท่ี............................................... 
ท ำข้ึนเมื่อวันที่..............เดือน......................พ.ศ............. 

สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้น ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชั้น 21 และ 22   
ถนนวิภำวดีรั งสิต แขวงจตุจั กร เขตจตุจักร กรุง เทพมหำนคร ระหว่ำง กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ  โดย 
........................................................................................ ผู้มีอ ำนำจ (ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “ผู้ให้ข้อมูล”) 
ฝ่ำยหนึ่ง กับ ................................ ........................................................ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ 
.........................................................................มีส ำนักงำนใหญ่อยู่ เลขที่ .. . ......................... ......... 
ถนน................................ ..........ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต.......................................  
จังหวัด......................................โดย........................................................................ผู้มี อ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล
ปรำกฏตำมหนั งสื อรับรองของส ำนั กงำนทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ลงวันที่
................................................... (และหนังสอืมอบอ ำนำจลงวันท่ี.........................................) แนบท้ำยสัญญำนี้ (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่ำ “ผู้รับข้อมูล”) อีกฝ่ำยหนึ่ง และร่วมกันเป็น “คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย” 

สัญญำฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกำรเปิดให้ยื่นขอสิทธิกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีในกำรสนับสนุนและใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทย 
หมำยเลข G1/61 และ/หรือ G1/61 (Data Package) ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล     
แบบพกพำได้ (Portable storage device) และ/หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เป็นต้น ซึ่งหมำยควำม    
รวมถึงข้อมูลใด ๆ ในห้องศึกษำข้อมูลที่จัดเตรียมโดยผู้ให้ข้อมูล (Data Room) หรือ ข้อมูลอ่ืนใดที่ผู้ให้ข้อมูล 
เห็นสมควร (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่ำ “ข้อมูล”) ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่ำวมีไว้เพียงเพ่ือประกอบกำรยื่นขอสิทธิ            
กำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยเป็นข้อมูลทำงธรณีวิทยำ และข้อมูลทำงวิศวกรรมปิโตรเลียมเชิงประมำณกำร    
ซึ่งปรำกฏตำมรำยงำนกำรประกอบกิจกำรปิโตรเลียมของผู้ประกอบกิจกำรปิโตรเลียม ผู้ให้ข้อมูลจึงไม่อำจรับรอง   
ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้ และกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขประกอบกำรใช้ข้อมูล 

โดยผู้รับข้อมูลยินยอมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ผู้รับข้อมูลจะใช้ข้อมูลเพ่ือศึกษำในกำรยื่นขอสิทธิกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมเท่ำนั้น และจะไม่น ำข้อมูล
ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ให้ข้อมูล 

2. ผู้รับข้อมูลและผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรศึกษำและใช้ประโยชน์ข้อมูล ต้องเก็บรักษำข้อมูลไว้เป็น        
ควำมลับ และไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลต่อบุคคลอ่ืน ทั้งที่เป็น
วำจำ ลำยลักษณ์อักษร  เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่สำมำรถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ไม่ว่ำข้อมูลนั้น     
จะได้รับก่อน หรือหลังกำรจัดท ำสัญญำฉบับนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยผู้ให้ข้อมูล 
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3. ผู้รับข้อมูลจะไม่คัดลอก หรือท ำซ้ ำ ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบใด ทั้งทำงกำยภำพ เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
รูปแบบอ่ืนส ำหรับชุดข้อมูล รวมถึงผู้รับข้อมูลจะไม่เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข หรือท ำควำมเสียหำย     
กับข้อมูลในห้องศึกษำข้อมูล และจะปฏิบัติตำมขั้นตอน หรือแนวทำงปฏิบัติของผู้ให้ข้อมูลส ำหรับทุกกรณี  
ในกำรใช้ข้อมูลตำมที่ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้ 

4. ผู้รับข้อมูลต้องจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรศึกษำและใช้ประโยชน์ข้อมูล        
เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอสิทธิกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ตำมมติคณะรัฐมนตรีเท่ำนั้น โดยใช้     
แนวปฏิบัติเดียวกันในกำรเก็บรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับไว้อย่ำงปลอดภัย และต้องรับประกันว่ำผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยให้ท ำกำรศึกษำและใช้ประโยชน์ข้อมูลต้องไม่เปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอ่ืน ทั้งนี้      
ผู้รับข้อมูลจะรับผิดโดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีท่ีผู้ให้ข้อมูลได้รับควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นภำยใต้ข้อนี้ 

5. เว้นแต่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ผู้ ให้ข้อมูลเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์  และมีสิทธิในทรัพย์สิน             
ทำงปัญญำในข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว 

6. ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลไม่ปฏิบัติตำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ำผู้รับข้อมูลไม่ปฏิบัติตำมสัญญำนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิสั่งให้ผู้รับข้อมูลยุติกำรใช้งำนข้อมูลนั้นและ/หรือส่งข้อมูลนั้นคืนแก่ผู้ให้ข้อมูลในทันที และ
หำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับควำมเสียหำย ผู้รับข้อมูลจะต้อง
ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงค่ำใช้จ่ำยใดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้ข้อมูลและค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินคดีโดยสิ้นเชิง ภำยในก ำหนด........(.......) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จำกผู้ให้ข้อมูล กำรชดใช้ควำมเสียหำยตำมข้อนี้ ไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ให้ข้อมูลในกำรเรียกร้องค่ำชดเชย
อ่ืนใด ทั้งตำมข้อตกลงที่ท ำกับผู้รับข้อมูล และตำมกฎหมำย 

7. ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ของสัญญำ          
ข้อใดข้อหนึ่งในสัญญำฉบับนี้ โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำจำกผู้รับข้อมูล โดยผู้รับข้อมูลจะ
เรียกร้องสิ่งใด ๆ จำกผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ 

8. สัญญำฉบับนี้อยู่ภำยใต้กำรบังคับใช้และตีควำมตำมกฎหมำยแห่งรำชอำณำจักรไทย 

9. ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะด ำเนินกำรให้บรรดำคู่สัญญำ พนักงำน ลูกจ้ำง และบริวำรของผู้รับข้อมูลซึ่งเข้ำถึง 
ข้อมูล ใช้ข้อมูลแห่งสัญญำนี้ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ รำยละเอียดและเงื่อนไขของสัญญำนี้ 

 

สัญญำนี้ท ำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแล้ว    
จึงได้ลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และคู่สัญญำต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้ให้ข้อมูล  

     (.........................................................)  
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    ต ำแหน่ง...............................................  

 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับข้อมูล  

     (.........................................................)  

    ต ำแหน่ง...............................................  

 

ลงชื่อ........................................................พยำน 

     (.........................................................)  

 

ลงชื่อ........................................................พยำน  

     (.........................................................)  
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ภำคผนวก 4: รำยละเอียดข้อมูลในชุดข้อมูลและในห้องศึกษำข้อมูล (List of Information to be 
Provided in the Data Package and the Data Room) 

ข้อมูลที่จดัเตรียมไว้ส ำหรบักำรศกึษำข้อมูล มดีังนี้  

ตำรำงที่ 3 รำยกำรข้อมูลในชุดข้อมูลและห้องศึกษำขอ้มูล  

ชนิดข้อมูล หมำยเลขแปลงส ำรวจ G2/61 

คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (251 แนวเส้นส ำรวจ) 3 มิติ (11 พ้ืนที่) 

หลุมเจำะปโิตรเลียม* 158 หลุม 

อุปกรณก์ำรผลติ 
พิกัดต ำแหน่งแทน่หลุมผลติพร้อมแผนที่แสดงต ำแหน่งแท่นหลุม
เจำะผลติและแนวท่อ 

กำรผลติ 

รำยงำนกำรผลิตประจ ำวนัรำยแท่นผลติกลำง (Central 
Processing Platform, CPP)/ รำยงำนกำรผลติประจ ำเดือน
รำยแหล่ง 

ปริมำณส ำรองปิโตรเลียม ปริมำณส ำรอง ณ สิน้ป ี2559 

กำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแหล่งบงกชใต้ 
*หลุมเจำะบำงสว่นไดค้ัดเลอืกลงในโปรแกรม Petrel เพื่อควำมเหมำะสมในกำรแปลควำมหมำยข้อมูลในหอ้ง
ศึกษำข้อมูล 
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