
กฎกระทรวง 
วาดวยการชำระคาภาคหลวงและรายไดอ่ืน ๆ จากการผลิตปโตรเลียม 

ในพ้ืนท่ีพัฒนารวมใหแกรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงมาเลเซีย 
พ.ศ. ๒๕๔๗[

0

๑] 
                   

  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติองคกร

รวมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิท ธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำ
ไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  

หมวด ๑ 
ขอความเบื้องตน 
                   

  
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“ผูไดรับสัญญา” หมายความวา บุคคลใด ๆ ซ่ึงทำสัญญาแบงปนผลผลิตกับองคกรรวมตามมาตรา 

๑๗ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติองคกรรวมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ เพ่ือวัตถุประสงคในการสำรวจและ
แสวงหาประโยชนจากปโตรเลียมในพ้ืนท่ีพัฒนารวม และใหหมายความรวมถึงผูรับโอนท่ีไดรับอนุญาตดวย 

“ปงบประมาณ” หมายความวา ปงบประมาณขององคกรรวม 
“ผลผลิตรวมของปโตรเลียม” หมายความวา 
(๑) เม่ือเก่ียวกับน้ำมัน ใหหมายถึง น้ำมันดิบท้ังหมดท่ีผูไดรับสัญญานำขึ้นมาและกักเก็บเปนครั้ง

คราวภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต ซ่ึงวัดคาท่ีคลังเก็บนั้น ๆ โดยหักเอาตะกอนและน้ำออกและแสดงจำนวนไวเปน
กิโลลิตร และ 

(๒) เม่ือเก่ียวกับกาซ ใหหมายถึง รายไดท้ังหมดจากการขายกาซ 
“รายไดท่ีไมไดเกิดจากปโตรเลียม” หมายความวา รายไดขององคกรรวมท่ีไมไดรับจากการผลิต

ปโตรเลียมภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต และใหหมายความรวมถึงดอกเบี้ยใด ๆ เงินไดสวนท่ีเหลือจากการชดเชย
คาประกันภัย หรือเงินท่ีไดรับจากการจำหนายทรัพยสินและสินทรัพยใด ๆ ขององคกรรวม 

“สัญญาแบงปนผลผลิต” หมายความวา สัญญาแบงปนผลผลิตระหวางองคกรรวมกับผูไดรับ
สัญญาตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติองคกรรวมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

“ปโตรเลียมสวนท่ีเปนกำไร” หมายความวา น้ำมันสวนท่ีเปนกำไรและกาซสวนท่ีเปนกำไรตามท่ี
กำหนดไวในสัญญาแบงปนผลผลิต 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๘๓ ก/หนา ๕/๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



“กองทุนสำรอง” หมายความวา กองทุนสำรองท่ีต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
องคกรรวมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

  
หมวด ๒ 

การชำระคาภาคหลวง 
                   

                                       
ขอ ๒  เม่ือองคกรรวมไดรับชำระคาภาคหลวงในอัตรารอยละสิบของการจำหนายผลผลิตรวมของ

ปโตรเลียมตามขอกำหนดในสัญญาแบงปนผลผลิตแลว ใหองคกรรวมชำระคาภาคหลวงตามมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติองคกรรวมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหแกรัฐบาลท้ังสองเปนรายเดือนในจำนวนท่ีเทากันจาก
กองทุน ภายในยี่สิบวันนับจากวันสุดทายของเดือนท่ีองคกรรวมไดรับเงินนั้น 

  
ขอ ๓  ใหองคกรรวมยื่นแบบแสดงรายการชำระคาภาคหลวงพรอมกับการชำระคาภาคหลวงตาม

ขอ ๒ ตามแบบท่ีองคกรรวมกำหนดตอ Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department ใน
กรณีของมาเลเซีย และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในกรณีของราชอาณาจักรไทย 

แบบแสดงรายการตามวรรคหนึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ชนิดของปโตรเลียมและพ้ืนท่ีตามสัญญาท่ีทำการผลิต 
(๒) รอบระยะเวลาของการชำระคาภาคหลวง 
(๓) ผลผลิตรวมของปโตรเลียมในรอบระยะเวลาตาม (๒) 
(๔) ราคาท่ีใชในการคำนวณคาภาคหลวงท่ีชำระใหแกรัฐบาลแตละฝาย 
(๕) สกุลเงินตราท่ีใชในการชำระคาภาคหลวงใหแกรัฐบาลท้ังสอง 
(๖) จำนวนคาภาคหลวงท่ีองคกรรวมไดรับเปนปโตรเลียมหรือเปนตัวเงินซ่ึงคำนวณตามสัญญา

แบงปนผลผลิต 
(๗) จำนวนคาภาคหลวงท่ีชำระใหแกรัฐบาลแตละฝายในรอบระยะเวลาตาม (๒) 
(๘) จำนวนคาภาคหลวงสะสมท่ีชำระใหแกรัฐบาลแตละฝายในแตละไตรมาสของปงบประมาณ 
(๙) การคำนวณปริมาณผลผลิตรวมของปโตรเลียมท่ีองคกรรวมไดรับเปนคาภาคหลวงตามสัญญา

แบงปนผลผลิต 
(๑๐) การปรับกระทบยอดคาภาคหลวง (ถามี) หลังจากท่ีไดรับการตรวจสอบการคำนวณการ

ชำระคาภาคหลวงในเดือนใด ๆ กอนหนานี้ และ 
(๑๑) รายการหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีองคกรรวมเห็นสมควร 

  
  



หมวด ๓ 
การชำระคาปโตรเลียมสวนท่ีเปนกำไร และอ่ืน ๆ 

                   
  
ขอ ๔  ภายใตบังคับขอ ๑๒ และขอ ๑๔ ใหองคกรรวมชำระเงินดังตอไปนี้จากกองทุนเปนรายไตร

มาสใหแกรัฐบาลท้ังสองในจำนวนท่ีเทากัน 
(๑) รายไดใด ๆ ท่ีองคกรรวมไดรับจากการขายหรือจำหนายปโตรเลียมสวนท่ีเปนกำไรในสวนของ

องคกรรวม 
(๒) เงินใด ๆ ท่ีผูไดรับสัญญาชำระใหแกองคกรรวมในสวนท่ีเก่ียวของกับน้ำมันสวนท่ีเปนกำไรของ

ผูไดรับสัญญา และ 
(๓) รายไดใด ๆ จากการขายหรือจำหนายผลผลิตปโตรเลียมอ่ืนใดท่ีองคกรรวมมีสิทธิไดรับ  ท้ังนี้ 

นอกเหนือจากเงินบำรุงการวิจัยและเงินโบนัส 
ภายใตขอกำหนดในสัญญาแบงปนผลผลิต การชำระเงินตามวรรคหนึ่ง ตองกระทำภายในยี่สิบวัน

นับจากวันสุดทายของเดือนท่ีถัดจากเดือนสุดทายในแตละไตรมาสของปงบประมาณ ซ่ึงเปนไตรมาสท่ีใชคำนวณ
รายไดหรือเงินนั้น 

  
ขอ ๕  ใหองคกรรวมยื่นแบบแสดงรายการพรอมกับการชำระเงินตามขอ ๔ ตามแบบท่ีองคกร

รวมกำหนดตอ Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department ในกรณีของมาเลเซีย และ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในกรณีของราชอาณาจักรไทย 

แบบแสดงรายการตามวรรคหนึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ชนิดของปโตรเลียมและพ้ืนท่ีตามสัญญาท่ีทำการผลิต 
(๒) รอบไตรมาสของปงบประมาณสำหรับการชำระคาปโตรเลียมสวนท่ีเปนกำไร เงิน และการ

ชำระอ่ืนใดจากการขายหรือจำหนายผลผลิตปโตรเลียมใด ๆ นอกเหนือจากการชำระเงินบำรุงการวิจัยและเงิน
โบนัส 

(๓) ผลผลิตรวมของปโตรเลียมในรอบระยะเวลาตาม (๒) 
(๔) ราคาท่ีใชในการคำนวณตาม (๖) (๗) (๘) และ (๙) 
(๕) สกุลเงินตราท่ีใชในการชำระเงินใหแกรัฐบาลท้ังสอง 
(๖) จำนวนผลผลิตรวมของปโตรเลียม จำนวนคาภาคหลวงท่ีชำระ จำนวนปโตรเลียมสวนท่ี

องคกรรวมยินยอมใหผูไดรับสัญญานำมาหักเปนคาใชจายในไตรมาสนั้นของปงบประมาณ และจำนวนปโตรเลียม
สวนท่ีเปนกำไรท่ีไดคำนวณตามขอกำหนดในสัญญาแบงปนผลผลิต 

(๗) จำนวนรายไดจากปโตรเลียมสวนท่ีเปนกำไรท่ีองคกรรวมไดมาหรือไดรับ 
(๘) จำนวนเงินใด ๆ ท่ีองคกรรวมไดรับตามขอ ๔ (๒) ซ่ึงไดคำนวณตามขอกำหนดในสัญญา

แบงปนผลผลิต 
(๙) จำนวนรายไดท่ีองคกรรวมไดมาหรือไดรับตามขอ ๔ (๓) จากการขายหรือจำหนายผลผลิต

ปโตรเลียมอ่ืนใดท่ีองคกรรวมมีสิทธิไดรับ 



(๑๐) จำนวนเงินได (ถามี) ท่ีกันไวตามขอ ๑๒ 
(๑๑) จำนวนภาษีเงินไดปโตรเลียมท่ีปรับยอดการชำระ (ถามี) ตามขอ ๑๔ 
(๑๒) จำนวนรายไดสุทธิหรือเงินท่ีชำระใหแกรัฐบาลแตละฝาย ในรอบระยะเวลาตาม (๒) 
(๑๓) รายไดสุทธิสะสมหรือเงินสะสมท่ีชำระใหแกรัฐบาลแตละฝาย ในแตละไตรมาสของ

ปงบประมาณ 
(๑๔) การปรับกระทบยอดปโตรเลียมสวนท่ีเปนกำไรหรือการชำระอ่ืนใด (ถามี) หลังจากท่ีไดรับ

การตรวจสอบการคำนวณการชำระเงินท่ีกระทำในไตรมาสใด ๆ กอนหนานี้ และ 
(๑๕) รายการหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีองคกรรวมเห็นสมควร 
  

หมวด ๔ 
เงินบำรุงการวิจัยและการชำระเงินโบนัส 

                   
  
ขอ ๖  เงินบำรุงการวิจัยใด ๆ ท่ีองคกรรวมไดรับจากผูไดรับสัญญาตามขอกำหนดในสัญญา

แบงปนผลผลิตใหนำสงเขากองทุนสำรอง 
เงินบำรุงการวิจัยใหใชเพ่ือวัตถุประสงคในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาใด ๆ ในงานดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเก่ียวกับการสำรวจหรือแสวงประโยชนจากปโตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติสำหรับ
พ้ืนท่ีพัฒนารวม 

โครงการหรือแผนงานใด ๆ ท่ีใชเงินบำรุงการวิจัยตามวรรคสองใหเปนไปตามท่ีองคกรรวมกำหนด
หรือเปนโครงการหรือแผนงานท่ีไดรับการเสนอแนะหรือเสนอเปนครั้งคราว
จาก Director General of Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department ในกรณีของ
มาเลเซีย หรือจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในกรณีของราชอาณาจักรไทยเพ่ือใหองคกรรวม
พิจารณาอนุมัติ 

  
ขอ ๗  ในกรณีท่ีมีการใชเงินบำรุงการวิจัยตามขอ ๖ ในปงบประมาณใด ใหองคกรรวมรายงาน

การใชเงินบำรุงการวิจัยนั้น พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรในรายงานประจำปและรายงานงบการเงินท่ีได ผาน
การตรวจสอบบัญชีแลวขององคกรรวมท่ีนำเสนอตอรัฐบาลท้ังสอง 

  
ขอ ๘  เงินโบนัสใด ๆ ท่ีผูไดรับสัญญาชำระใหแกองคกรรวมตามขอกำหนดในสัญญาแบงปน

ผลผลิต องคกรรวมตองชำระใหแกรัฐบาลท้ังสองในจำนวนเทากันจากกองทุนภายในยี่สิบวันนับจากวันสุดทายของ
เดือนท่ีไดรับเงินโบนัสนั้น 

การชำระเงินตามวรรคหนึ่ง องคกรรวมตองมีหนังสือแจง
ตอ Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department ในกรณีของมาเลเซีย และกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในกรณีของราชอาณาจักรไทยดวย 

  



หมวด ๕ 
วิธีการนำสงเงินและสกุลเงินตรา 

                   
  
ขอ ๙  การนำสงเงินใด ๆ ขององคกรรวม เพ่ือเปนรายไดของรัฐบาลท้ังสองตามกฎกระทรวงนี้ ให

กระทำโดยวิธีการ telegraphic – transfer หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
ตามท่ี Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department ในกรณีของมาเลเซีย และกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในกรณีของราชอาณาจักรไทย แจงใหองคกรรวมทราบเปนครั้งคราว 

การนำสงเงินตามวรรคหนึ่ง ใหนำเขาบัญชีธนาคารของ Accountant General Malaysia ตามท่ี
ไดรับแจงจาก Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department ในกรณีของมาเลเซีย และ
บัญชีธนาคารของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามท่ีไดรับแจงจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในกรณี
ของราชอาณาจักรไทย 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวตามวรรคหนึ่ง “รายได” หมายความวา รายไดและเงิน
ท้ังปวงท่ีรัฐบาลท้ังสองไดรับตามกฎกระทรวงนี ้

  
ขอ ๑๐  การชำระเงินท้ังปวงแกรัฐบาลท้ังสองตามกฎกระทรวงนี้ ใหชำระเปนเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาหรือเงินตราสกุลอ่ืนตามท่ีรัฐบาลท้ังสองตกลงกัน 
  
ขอ ๑๑  ใหองคกรรวมเปนผูรับภาระในคาธรรมเนียมธนาคารและคาใชจายทางการเงินท้ังปวงท่ี

เกิดขึ้นจากการนำสงเงินใหแกรัฐบาลท้ังสองตามกฎกระทรวงนี ้
  

หมวด ๖ 
คาใชจายประจำป 
                   

  
ขอ ๑๒  ภายใตบังคับขอ ๑๓ ใหองคกรรวมกันรายไดสวนหนึ่งท่ีไดรับจากปโตรเลียมสวนท่ีเปน

กำไรไวในกองทุน เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินงานประจำปขององคกรรวม  ท้ังนี้ โดยสอดคลองกับขอกำหนดใน
งบประมาณขององคกรรวมท่ีไดรับอนุมัติสำหรับปงบประมาณนั้น 

สวนของรายไดท่ีองคกรรวมกันไวเพ่ือวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง ใหหักออกจากรายไดท่ีไดรับ
จากปโตรเลียมสวนท่ีเปนกำไรท่ีไดรับในไตรมาสสุดทายของปงบประมาณกอนปงบประมาณนั้น 

ในกรณีท่ีปโตรเลียมสวนท่ีเปนกำไรท่ีไดรับในไตรมาสสุดทายของปงบประมาณกอนปงบประมาณ
นั้นไมเพียงพอสำหรับวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง องคกรรวมอาจนำเงินสวนท่ีขาดอยูเพ่ือวัตถุประสงคตามวรรค
สองมาหักออกจากรายไดในไตรมาสถัดไปของปงบประมาณตอไปได 

  



ขอ ๑๓  รายไดท่ีกันไวโดยองคกรรวมเพ่ือวัตถุประสงคในขอ ๑๒ จะตองไมเกินจำนวนเงินท่ี
องคกรรวมจำเปนตองใชท้ังหมดในปงบประมาณนั้น หักดวยรายไดท่ีไมไดเกิดจากปโตรเลียมอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไวใน
ขอกำหนดในงบประมาณท่ีองคกรรวมไดรับอนุมัติสำหรับปงบประมาณนั้น 

  
หมวด ๗ 

การปรับยอดการชำระภาษีเงินไดปโตรเลียม 
                   

  
ขอ ๑๔  เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีในขอ ๑๗ ของความตกลง ในกรณีท่ีรัฐบาลฝายหนึ่งเรียกเก็บ

ภาษีเงินไดปโตรเลียมไดสูงกวาภาษีเงินไดปโตรเลียมท่ีรัฐบาลอีกฝายหนึ่งเรียกเก็บไดในปงบประมาณใด กอนท่ีจะมี
การนำสงเงินใหแกรัฐบาลท้ังสองในสวนของปโตรเลียมสวนท่ีเปนกำไรท่ีชำระโดยผูไดรับสัญญาทุกรายในไตรมาส
แรกของปงบประมาณตอไป ใหองคกรรวมหักเงินสวนตางของภาษีเงินไดปโตรเลียมนั้นจำนวนเทากับรอยละหาสิบ
ของจำนวนท่ีแตกตางออกจากปโตรเลียมสวนท่ีเปนกำไรท่ีจะนำสงใหแกรัฐบาลท่ีมีภาษีเงินไดปโตรเลียมท่ีเรียกเก็บ
สูงกวาภาษีเงินไดปโตรเลียมของอีกรัฐบาลหนึ่ง 

  
ขอ ๑๕  เพ่ือวัตถุประสงคของหมวดนี้ ใหองคกรรวมติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีจำเปนกับ

หนวยงานดานสรรพากรของรัฐบาลแตละฝาย เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีเงินไดปโตรเลียมประจำปจากผูไดรับสัญญา
โดยรัฐบาลท้ังสองมีจำนวนเทากัน 

เพ่ือใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง ขอมูลท่ีจำเปนนั้นใหรวมถึง 
(๑) จำนวนภาษีเงินไดปโตรเลียมท่ีชำระโดยผูไดรับสัญญาทุกรายในปงบประมาณหนึ่ง 
(๒) วันท่ีทำการชำระเงิน 
(๓) อัตราแลกเปลี่ยนตามท่ีระบุในขอ ๑๖ และ 
(๔) จำนวนเงินท่ีองคกรรวมใชในการปรับยอดการชำระเพ่ือใหภาษีเงินไดปโตรเลียมในแตละ

ปงบประมาณท่ีชำระตอรัฐบาลท้ังสองมีจำนวนเทากัน 
  
ขอ ๑๖  เพ่ือวัตถุประสงคของหมวดนี้ การแปลงคาเงินบาทและเงินริงกิตเปนเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา หรือการแปลงคาเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนเงินบาทหรือเงินริงกิตใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ในกรณีของราชอาณาจักรไทย และ The Bank Negara ในกรณีของมาเลเซีย ณ เดือนท่ี
มีการชำระภาษี 

  
  



หมวด ๘ 
บทท่ัวไป 

                   
  
ขอ ๑๗  ใหองคกรรวมจัดสงบัญชี หลักฐาน หรือขอมูลท่ีเก่ียวกับการชำระเงินหรือรายไดใด ๆ ท่ี

องคกรรวมไดรับ หรือเรื่องอ่ืนใดใหแกรัฐบาลท้ังสองแตละฝายเปนครั้งคราวตามท่ีรัฐบาลแตละฝายรองขอ 
  
  

ใหไว ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
พรหมินทร  เลิศสุริยเดช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
  

 
 
  



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติองคกรรวมไทย 
– มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติใหองคกรรวมชำระคาภาคหลวงแกรัฐบาลท้ังสองแตละฝายในอัตราฝายละรอย
ละหาของผลผลิตรวมของปโตรเลียมตามวิธีการและเวลาท่ีกำหนดโดยกฎกระทรวง และโดยท่ีมาตรา ๑๘ (๒) 
และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของรัฐบาลท้ังสองมีอำนาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องการชำระเงินใด ๆ ท่ีจะตองชำระแกรัฐบาลท้ังสองจากองคกรรวมตามมาตรา ๑๐ และมาตรา 
๑๓ (๔) รวมท้ังในเรื่องอ่ืนใดเพ่ือวัตถุประสงคในอันท่ีจะทำใหบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้บังเกิดผล  จึง
จำเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

วนิดา/ผูจัดทำ 
๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

 


