เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง การเสนอแผนงานและงบประมาณสาหรับกิจการปิโตรเลียม
ของผู้รบั สัญญาแบ่งปันผลผลิต
เพื่อให้การดาเนินงานภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นไปตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมาย
โดยผู้รับสัญญาต้องเสนอแผนงานและงบประมาณสาหรับกิจการปิโตรเลีย มให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
และเงื่อนไขในสัญญาแบ่งปันผลผลิต จึงจาเป็นต้องกาหนดรายละเอียดของแผนงานและงบประมาณ
สาหรับกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 53/4 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ปิ โตรเลีย ม พ.ศ. 2514
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ รั บ สั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต ต้ อ งเสนอแผนงานและงบประมาณส าหรั บ กิ จ การ
ปิโตรเลียมประจาปี ต่ออธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามระยะเวลาและข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญ า
แบ่งปันผลผลิตที่ผู้รับสัญญาได้ลงนามไว้
ข้อ 2 ในการเสนอแผนงานและงบประมาณตามข้อ 1 ให้ ผู้รับ สัญ ญาแบ่ งปัน ผลผลิ ต
เสนอรายละเอียด ดังนี้
(๑) สรุปแผนงานที่จะดาเนินการประจาปีที่ของบประมาณ
(๒) สรุปแผนงานและงบประมาณของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสารวจและผลิตปิโตรเลี ยม
ตามแบบ ชธ/ป12/ก-1
(3) ประมาณการส่ ว นแบ่ งรายได้ ร ะหว่ า งรั ฐ และผู้ รั บ สั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต ตามแบบ
ชธ/ป12/ก-2
ข้อ 3 ในกรณีที่มีความจาเป็น ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติไปแล้วได้ ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญา
แบ่งปันผลผลิต ที่ผู้รับสัญญาได้ลงนามไว้ ทั้งนี้ ให้ผู้รับสัญ ญาแบ่งปันผลผลิตจัด ทาสรุปรายละเอียด
แผนงานและงบประมาณของปีที่ดาเนินงานทั้งหมดประกอบกับแสดงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณ
ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในปีนั้น โดยเสนอพร้อมกับแผนงานและงบประมาณสาหรับกิจการปิโตรเลียม
ประจาปีในปีปฏิทินถัดไปตามข้อ ๑ ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ข้อ 4 ในการเสนอแผนงานและงบประมาณตามข้อ 1 ให้ ผู้รับ สัญ ญาแบ่ งปัน ผลผลิ ต
เสนอแผนแม่บทสาหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจาปี (Annual Master Procurement Plan)
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่สัญญามีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ตามแบบ ชธ/ป12/ก-3

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อ 5 ให้ ผู้รับ สัญ ญาแบ่งปั นผลผลิต สรุป ผลการดาเนิ นงานการจัด หาสิน ค้าและบริการ
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (Active Contracts) ให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทุ กไตรมาสตามปีปฏิทิน
ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาสนั้น ตามแบบ ชธ/ป12/ก-4
ข้อ 6 ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตส่งข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ร้องขอ
ข้อ 7 ให้ ผู้รับ สัญ ญาแบ่งปันผลผลิต ส่งเอกสารตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5
เป็นรายงานและสื่อบันทึกข้อมูลเชิงเลข (Digital Media)
ข้อ 8 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะแจ้งให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทราบผลการพิจารณา
รวมทั้งเงื่อนไขอื่นใด (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาและข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่ผู้รับ
สัญญาได้ลงนามไว้
ข้อ 9 ประกาศนี้ ให้ ใช้บั งคับ กั บ แผนดาเนิ น การประจาปี ในช่วงเตรียมการ ก่ อนที่ ผู้รับ
สัญญาแบ่งปันผลผลิตจะเริ่มกิจการปิโตรเลียมด้วย
ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เปรมฤทัย วินัยแพทย์
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบแสดงสรุปแผนงานและงบประมาณของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
บริษัท …………………….. แปลงสารวจหมายเลข ………………….
แผนงานและงบประมาณปี พ.ศ. .... และประมาณการค่าใช้จ่ายสาหรับ ปี พ.ศ. …. ถึง ปี พ.ศ. .…

ชธ/ป12/ก-1

หน่วย : พันดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. ....
รายการ
1. การสารวจปิโตรเลียม (Exploration)
1.1
1.2
…
2. การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม (Field Development)
2.1
2.2
…
3. การผลิตและขายปิโตรเลียม (Production Operation)
3.1
3.2
…
4. การบริหารงาน (General Administration)
4.1
4.2
…

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายปี พ.ศ. .... ถึง ปี พ.ศ. ….
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ. รวม 5 ปี
....
.…
....
.…

หมายเหตุ

แบบแสดงสรุปแผนงานและงบประมาณของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
บริษัท ……………………..แปลงสารวจหมายเลข ………………….
แผนงานและงบประมาณปี พ.ศ. .... และประมาณการค่าใช้จ่ายสาหรับ ปี พ.ศ. .… ถึง ปี พ.ศ. .…

ชธ/ป12/ก-1

หน่วย : พันดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. ....
รายการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวม

ไตรมาส 4

ประมาณการค่าใช้จ่ายปี พ.ศ. .... ถึง ปี พ.ศ. ....
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
....
….
....
.…

รวม 5 ปี หมายเหตุ

5. อื่นๆ (Others)
5.1
5.2
…
รวมทั้งสิ้น (Total)
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่ น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ... บาท (คานวณโดยใช้อัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ยื่น โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้)

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

ผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่

ประธานกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท
วันที่

แบบแสดงประมาณการส่วนแบ่งรายได้ระหว่างรัฐและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสาหรับ ปี พ.ศ. …. ถึง ปี พ.ศ. ....
บริษัท …………... แปลงสารวจหมายเลข …………...
ประมาณการการผลิตปิโตรเลียมและรายได้
1. ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
1.1 ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลีย่
(ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน)
1.2 ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
1.3 ค่าความร้อนเฉลี่ย (บี ที ยู ต่อลูกบาศก์ฟุต)
1.4 ราคาตามสัญญา ประมาณการจากสูตรราคาที่กาหนดไว้ใน
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (บาท ต่อล้าน บี ที ยู)
1.5 มูลค่าก๊าซธรรมชาติที่รับตามราคาสัญญา (ล้านบาท)
1.6 มูลค่าส่วนลดจากก๊าซธรรมชาติทสี่ ่งขาดจากปริมาณที่ผู้ซื้อ
เรียกรับ (ล้านบาท)
1.7 ประมาณการรายได้จากก๊าซธรรมชาติ (ล้านบาท)
2. ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate)
2.1 ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย (บาร์เรลต่อวัน)
2.2 ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวรวม (บาร์เรล)
2.3 ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวทีส่ ่งมอบ (บาร์เรล)
2.4 ประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติเหลว
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อบาร์เรล)
(บาท ต่อบาร์เรล)
2.5 ประมาณการรายได้จากก๊าซธรรมชาติเหลว
(ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
(ล้านบาท)

ปี พ.ศ. .…
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ปี พ.ศ.
....

ชธ/ป12/ก-2

ปี พ.ศ.
....

ปี พ.ศ.
....

ปี พ.ศ.
....

แบบแสดงประมาณการส่วนแบ่งรายได้ระหว่างรัฐและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสาหรับ ปี พ.ศ. …. ถึง ปี พ.ศ. ....
บริษัท …………... แปลงสารวจหมายเลข …………...
ประมาณการการผลิตปิโตรเลียมและรายได้

ปี พ.ศ. .…
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ปี พ.ศ.
....

ชธ/ป12/ก-2

ปี พ.ศ.
....

ปี พ.ศ.
....

ปี พ.ศ.
....

3. น้ามันดิบ (Crude Oil)
3.1 ปริมาณการผลิตน้ามันดิบเฉลีย่ (บาร์เรลต่อวัน)
3.2 ปริมาณการผลิตน้ามันดิบรวม (บาร์เรล)
3.3 ปริมาณน้ามันดิบที่ส่งมอบ (บาร์เรล)
3.4 ประมาณการราคาน้ามันดิบ
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อบาร์เรล)
(บาท ต่อบาร์เรล)
3.5 ประมาณการรายได้จากน้ามันดิบ
(ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
(ล้านบาท)
4. ประมาณการรายได้รวมทั้งหมด (ล้านบาท)
5. ประมาณการส่วนแบ่งรายได้ของรัฐ
5.1 ค่าภาคหลวง (ล้านบาท)
5.2 ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกาไรส่วนของรัฐ (ล้านบาท)
5.3 อื่นๆ (ถ้ามี) (ล้านบาท)
(เช่น ผลประโยชน์พิเศษที่ระบุในสัญญาแบ่งปันผลผลิต)
5.4 รายได้ของรัฐรวม (ล้านบาท)
6. ประมาณการส่วนแบ่งรายได้ของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
6.1 ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม (ล้านบาท)
6.2 ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกาไรส่วนของผู้รับสัญญา (ล้านบาท)
6.3 รายได้ของผู้รับสัญญารวม (ล้านบาท)
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ... บาท (คานวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย่
ในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนทีย่ ื่น โดยคิดจากอัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ รายวันที่ธนาคารพาณิชย์
รับซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้)

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

ผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่

ประธานกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท
วันที่

แบบแสดงแผนแม่บทสาหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจาปี
ลาดับ

หมายเลข
การจัดซื้อ/
จ้างบริการ
(MPP Number)

แผนแม่บทสาหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจาปี พ.ศ. ....
รายละเอียดการจัดหา วันที่สัญญาเดิม
แผนก
วิธีการ ระยะเวลา การขยาย
สินค้าและบริการ
หมดอายุ
คัดเลือก
ของ
ระยะเวลา
ผู้ชนะ
สัญญา ของสัญญา

ชธ/ป12/ก-3

ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยผู้รับสัญญา
(ล้านดอลลาร์
(ล้านบาท)
สหรัฐอเมริกา)

หมายเหตุ

1.
2.
3.
...

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่ น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ... บาท (คานวณโดยใช้อัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ยื่น โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้)

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

ผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่

ประธานกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท
วันที่

ชธ/ป12/ก-4

แบบแสดงสรุปผลการดาเนินงานการจัดหาสินค้าและบริการ
เดือน...ถึง เดือน...ปี พ.ศ. ....
ลาดับ

หมายเลขการ รายละเอียดการจัดหา ระยะเวลา
จัดซื้อ/จ้าง
สินค้าและบริการ
ของสัญญา
บริการ
(Contract/PO/
SO Number)

วันเริ่มต้นของ
สัญญา

วันที่สัญญา
หมดอายุ

การขยาย
ระยะเวลา
ของสัญญา

คู่สัญญา

วงเงินตาม
สัญญา
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา)

ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโดย
ผู้รับสัญญา
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา)

ค่าใช้จ่ายสะสม
ณ สิ้นสุดไตรมาส
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา)

หมายเลข หมายเหตุ
การจัดซื้อ/
จ้างบริการ
(อ้างอิง
จากแบบ
ชธ/ป12/ก-3)

1.
2.
3.
...
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่ น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ... บาท (คานวณโดยใช้อัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ยื่น โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้)

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

ผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่

ประธานกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท
วันที่

