
คำอธิบายสรปุสาระสำคญั 

พระราชบญัญัตอิงคกรรวมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 

1. ความมุงหมายของกฎหมาย 

เน่ืองจากไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเก่ียวกับการจัดต้ัง
องคกรรวมเพ่ือแสวงประโยชนจากทรัพยากรในพ้ืนดินใตทะเลในบริเวณที่กำหนดของไหลทวีปของประเทศทั้ง
สองในอาวไทย ฉบับลงนามวันที่ 21 กุมภาพันธ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) และมีการลงนามในความตกลงวา
ดวยธรรมนูญและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดต้ังองคกรรวมไทย-มาเลเซีย ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแหงมาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งตามความตกลงดังกลาวไดมีขอกำหนดวา 
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียจะตองออกกฎหมายอนุวัตรการกอตั้งองคกรรวมไทย-มาเลเซีย โดยมี
สาระสำคัญเหมือนกัน และประกาศใชบังคับพรอมกันดวยจึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

2. นิยามทีเ่ก่ียวของ (มาตรา 4) 
2.1 บันทึกความเขาใจ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) หมายความวา บันทึกความเขาใจระหวางราชอาณาจักรไทย

และมาเลเซียเก่ียวกับการจัดต้ังองคกรรวมเพ่ือแสวงประโยชนจากทรัพยากรในพ้ืนดินใตทะเลในบริเวณที่กำหนด
ของไหลทวีปของประเทศทั้งสองในอาวไทย ฉบับลงนามวันที่ 21 กุมภาพันธ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522)  

2.2 ความตกลง หมายความวา ความตกลงวาดวยธรรมนูญและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดต้ัง
องคกรรวมไทย-มาเลเซีย ซึ่งไดลงนามโดยรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงมาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

2.3 องคกรรวม หมายความวา องคกรรวมไทย-มาเลเซีย 

2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายความวา ทรัพยากรธรรมชาติใด  ๆที่ไมมีชีวิตรวมทั้ง แร น้ำมันดิบ และโลหะใด  ๆ

2.5 ปโตรเลียม หมายความวา น้ำมันแรดิบใดๆ หรือไฮโดรคารบอนอ่ืนใด และกาซธรรมชาติซึ่งอยูในสภาพ
อันเปนธรรมชาติและกาซธรรมชาติเหลวที่ปากหลุม รวมทั้งหินบิทูเมนและทรัพยากรอ่ืนที่สะสมอยูเปนช้ัน ๆ 
ซึ่งสามารถจะสกัดน้ำมันออกมาได 

3. สรุปสาระสำคญัของกฎหมาย 

3.1 องคกรรวมไทย-มาเลเซีย (มาตรา 6-8) 
ใหจัดต้ังองคกรรวมไทย-มาเลเซีย เปนนิติบุคคลและมีภูมิลำเนาอยูในราชอาณาจักรไทยและ

มาเลเซีย โดยองคกรรวมมีอำนาจทำสัญญา ไดมา ซื้อ รับเอา ถือเอา ประโยชนซึ่งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
ทุกรูปแบบ ยกเวนการถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน และมีอำนาจ โอนสิทธิ มอบ คืน กอใหเกิดภาระติดพัน จำนอง 
มอบชวง โอน หรือจำหนาย โดยวิธีอ่ืนใด หรือจัดการเก่ียวกับสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยใด ๆ หรือ
ผลประโยชนใด ๆ ในทรัพยสินดังกลาวซึ่งเปนขององคกรรวม 

องคกรรวมมีอำนาจและปฏิบัติหนาที่ตามที่จำเปนสำหรับการดำเนินงานตามหนาที่ของตน และ
สำหรับการใชสิทธิและเอกสิทธ์ิของตนภายใตและเทาที่ไมขัดตอพระราชบัญญัติน้ี และองคกรรวมไดรับมอบ
อำนาจและเขาถือเอาสิทธิแตผูเดียว อำนาจ ความเปนอิสระ และเอกสิทธ์ิในการสำรวจและแสวงประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิง ปโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนารวม 

3.2 คาภาคหลวง (มาตรา 10) 
องคกรรวมตองชำระคาภาคหลวงใหรัฐบาลทั้งสอง ในอัตราฝายละรอยละ 5 ของผลผลิตรวมของ

ปโตรเลียมตามวิธีการและเวลาที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 



3.3 การเงิน (มาตรา 11) 
คาใชจายที่เกิดขึ้นและผลประโยชนที่องคกรรวมไดรับจากกิจกรรมที่ดำเนินไปในพ้ืนที่พัฒนารวม 

รัฐบาลทั้งสองจะรับภาระและแบงปนเทา ๆ กัน โดยในระหวางที่องคกรรวมยังไมมีรายไดเพียงพอตอคาใชจาย
ในการดำเนินการประจำป รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียจะชำระเงินดวยจำนวนที่เทากันเขากองทุนเปนรายป
ตามที่จะกำหนดตามความตกลง 

3.4 กองทุนองคกรรวมไทย-มาเลเซยี (มาตรา 12-16) 
กำหนดใหองคกรรวมเปนผูบริหาร จัดต้ังและควบคุมกองทุนองคกรรวมไทย-มาเลเซีย และใหกองทุน

สามารถนำไปใชประโยชนโดยเปนคาใชจายที่เกิดจากการที่องคกรรวมปฏิบัติหนาที่และใชอำนาจตามบทบัญญัติ
วาดวยงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบแลว และการชำระเงินในจำนวนเทา ๆ กันใหแกรัฐบาลทั้งสอง เปนตน 

นอกจากน้ี ใหองคกรรวมต้ังและจัดการทุนสำรองในกองทุนตามเง่ือนไขที่รัฐบาลทั้งสองจะไดรวมกัน
กำหนดขึ้น และมีขอจำกัดเรื่องการเงินที่องคกรรวมจะกระทำไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองกอน 

3.5 สัญญาเพ่ือการสำรวจและแสวงประโยชน (มาตรา 17) 
สัญญาเพ่ือการสำรวจและแสวงประโยชนในพ้ืนที่พัฒนารวม เปนสัญญาแบงปนผลผลิต ซึ่งหามไมให

ผูใดนอกจากองคกรรวมประกอบธุรกิจการสำรวจและแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ รวมทั้งปโตรเลียม
ในพ้ืนที่พัฒนารวม เวนแตจะไดมีการทำสัญญากับองคกรรวมเพ่ือสำรวจและแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ดังกลาว โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี 

1) ใหผูไดรับสัญญาชำระคาภาคหลวงเปนจำนวนรอยละ 10 ของผลผลิตปโตรเลียมทั้งหมด 
2) ใหผูไดรับสัญญาใชอัตรารอยละ 50 ของผลผลิตปโตรเลียมทั้งหมด เพ่ือหักคาใชจายสำหรับ

การประกอบกิจการปโตรเลียม 
3) ปโตรเลียมสวนที่เปนกำไร (หลังจากหักคาภาคหลวงและคาใชจาย) แลวใหแบงใหองคกรรวม

และผูไดรับสัญญาในจำนวนเทาๆ กัน 
4) สัญญาจะมีอายุไมเกิน 35 ป แตตองไมเกินอายุของการใชบังคับของความตกลง 
5) ใหคาใชจายทั้งหมดในการประกอบกิจการปโตรเลียมใหตกเปนภาระของผูไดรับสัญญา แตสามารถ

หักออกจากผลผลิตไดตาม 2) 
6) จำนวนเงินขั้นต่ำที่ผูไดรับสัญญาตองใชเปนคาใชจายในการประกอบกิจการปโตรเลียมตามสัญญา

ในฐานะขอผูกพันขั้นต่ำ เปนไปตามที่ตกลงกันระหวางองคกรรวมและผูไดรับสัญญา 
7) ใหผูไดรับสัญญาชำระเงินบำรุงการวิจัยในอัตรารอยละ 0.5 ของจำนวนคาใชจายตาม 2) 

และสวนแบงกำไรของผูไดรับสัญญาตาม 3) 
8) ขอพิพาทหรือขอขัดแยงใด ๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเน่ืองกับสัญญาที่ไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอ

ตออนุญาโตตุลาการ  หากยังไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
กฎหมายการคาระหวางประเทศของสหประชาชาติ (UNCITRAL) เพ่ือต้ังอนุญาโตตุลาการคนที่สาม ซึ่งกระบวนการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตามกฎของคณะกรรมาธิการดังกลาว 

3.6 กฎกระทรวง (มาตรา 18) 
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของรัฐบาลทั้งสองมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องตาง ๆ  เชน การประกอบการ

ธุรกิจหรือใหบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการสำรวจและแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่พัฒนารวม 
วิธีการสำหรับย่ืนขอเสนอและตกลงทำสัญญา หลักเกณฑและวิธีการสำหรับการสำรวจและแสวงประโยชนฯ 
การชำระเงินที่จะตองชำระแกรัฐบาลทั้งสอง ขอกำหนดและเง่ือนไขในการแตงต้ัง และการจายคาตอบแทน 



คาเดินทางและเบ้ียเลี้ยงที่ตองจายใหแกประธานรวมและสมาชิกอ่ืนขององคกรรวม การจัดทำงบการบัญชี
ประจำป การสอบบัญชีและการจัดทำงบประมาณประจำป เปนตน 

3.7 พนักงานเจาหนาที่ เจาหนาที่ และเขตอำนาจศาล (มาตรา 19-20) 
ใหสมาชิก เจาหนาที่ ลูกจาง และตัวแทนขององคกรรวม และพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง

ถือเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และกำหนดใหศาลจังหวัดสงขลา ศาลแพง หรือศาลอาญา 
มีเขตอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎกระทรวงใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

3.8 เขตอำนาจ (มาตรา 21) 
มีการกำหนดจุดพิกัดเขตอำนาจทางแพงและอาญาเหนือพ้ืนที่พัฒนารวมของประเทศไทยและ

ประเทศมาเลเซีย และยอมใหใชเขตอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวกับศุลกากร สรรพสามิตและภาษีอากรของแตละประเทศตอไป
ในพ้ืนที่พัฒนารวม ซึ่งเขตอำนาจใด ๆ ที่กำหนดตามมาตราน้ี ใหมีเฉพาะในเรื่องและภายในขอบเขตเทาที่กำหนดไว
ในกฎหมายที่เกี่ยวกับไหลทวีปและตามที่เปนที่ยอมรับกันตามกฎหมายระหวางประเทศ 

3.9 สิทธิในหวงน้ำ (มาตรา 22) 
ไมใชบังคับแกสิทธิ ความเปนอิสระและเอกสิทธ์ิใด ๆ ที่เก่ียวกับการประมง และไมกระทบกระเทือน

ตอการอางสิทธิดังกลาวที่ประเทศไทยหรือประเทศมาเลเซียอาจมีเหนือหวงน้ำของพ้ืนที่พัฒนารวม 

3.10  ความผิดและบทกำหนดโทษ (มาตรา 23-27) 
หากมีการฝาฝนมาตรา 17 วรรคหน่ึงของพระราชบัญญัติน้ี (ที่หามไมใหผูใดนอกจากองคกรรวม

ประกอบธุรกิจการสำรวจและแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ รวมทั้งปโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนารวม 
เวนแตจะไดมีการทำสัญญาระหวางองคกรรวมกับผูน้ัน) ผูกระทำผิดตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ
ไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเปนความผิดอ่ืน ๆ ผูกระทำผิดตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 2 ป 
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

ในกรณีที่ผูกระทำผิดเปนนิติบุคคลจะถูกลงโทษเฉพาะโทษปรับตามที่กำหนดไว และหากตัวแทน
เปนผูกระทำผิดจะถือวาตัวการมีความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตัวการไดใชความระมัดระวังตามสมควร
เพ่ือปองกันการกระทำหรือการละเวนการกระทำน้ัน 

 

หมายเหตุ คำอธิบายน้ีมีขึ้นเพ่ือประโยชนในการทำความเขาใจสาระสำคัญของกฎหมายและใชประกอบเพ่ือ
เปนแนวทางปฏิบัติเบ้ืองตนสำหรับสัญญาแบงปนผลผลิตในพ้ืนที่พัฒนารวมฯ เทาน้ัน จึงขอใหตรวจสอบกับ
พระราชบัญญัติองคกรรวมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของดวย    

 
 

 


