
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
ว่าด้วยการชําระค่าภาคหลวงและรายได้อ่ืน ๆ จากการผลติปิโตรเลียม 

ในพื้นที่พัฒนาร่วมให้แก่รฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย 
พ.ศ. ๒๕๔๗๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๐) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
ข้อความเบื้องต้น 
   

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเปน็อย่างอื่น 
“ผู้ได้รับสัญญา” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่งทําสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับองค์กร

ร่วมตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสํารวจและแสวงหาประโยชน์จากปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม และให้หมายความ
รวมถึงผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาตด้วย 

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ปีงบประมาณขององค์กรร่วม 
“ผลผลิตรวมของปิโตรเลียม” หมายความว่า 
(๑) เมื่อเกี่ยวกับน้ํามัน ให้หมายถึง น้ํามันดิบทั้งหมดที่ผู้ได้รับสัญญานําขึ้นมาและกัก

เก็บเป็นครั้งคราวภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต ซึ่งวัดค่าที่คลังเก็บนั้น ๆ โดยหักเอาตะกอนและน้ํา
ออกและแสดงจํานวนไว้เป็นกิโลลิตร และ 

(๒) เมื่อเกี่ยวกับก๊าซ ให้หมายถึง รายได้ทั้งหมดจากการขายก๊าซ 
“รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากปิโตรเลียม” หมายความว่า รายได้ขององค์กรร่วมที่ไม่ได้รับ

จากการผลิตปิโตรเลียมภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต และให้หมายความรวมถึงดอกเบี้ยใด ๆ เงินได้
ส่วนที่เหลือจากการชดเชยค่าประกันภัย หรือเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สินและสินทรัพย์ใด ๆ 
ขององค์กรร่วม 

“สัญญาแบ่งปันผลผลิต” หมายความว่า สัญญาแบ่งปันผลผลิตระหว่างองค์กร
ร่วมกับผู้ได้รับสัญญาตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 
๒๕๓๓  

“ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไร” หมายความว่า น้ํามันส่วนที่เป็นกําไรและก๊าซส่วนที่
เป็นกําไรตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๘๓ ก/หน้า ๕/๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“กองทุนสํารอง” หมายความว่า กองทุนสํารองที่ ต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
หมวด ๒ 

การชําระค่าภาคหลวง 
   

  
ข้อ ๒  เมื่อองค์กรร่วมได้รับชําระค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละสิบของการจําหน่าย

ผลผลิตรวมของปิโตรเลียมตามข้อกําหนดในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้ว ให้องค์กรร่วมชําระ
ค่าภาคหลวงตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้แก่
รัฐบาลทั้งสองเป็นรายเดือนในจํานวนที่เท่ากันจากกองทุน ภายในย่ีสิบวันนับจากวันสุดท้ายของเดือน
ที่องค์กรร่วมได้รับเงินนั้น 

 
ข้อ ๓  ให้องค์กรร่วมย่ืนแบบแสดงรายการชําระค่าภาคหลวงพร้อมกับการชําระ

ค่าภาคหลวงตามข้อ ๒ ตามแบบที่องค์กรร่วมกําหนดต่อ Economic Planning Unit of the Prime 
Minister’s Department ในกรณีของมาเลเซีย และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ใน
กรณีของราชอาณาจักรไทย 

แบบแสดงรายการตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชนิดของปิโตรเลียมและพื้นที่ตามสัญญาที่ทําการผลิต 
(๒) รอบระยะเวลาของการชําระค่าภาคหลวง 
(๓) ผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในรอบระยะเวลาตาม (๒) 
(๔) ราคาที่ใช้ในการคํานวณค่าภาคหลวงที่ชําระให้แก่รัฐบาลแต่ละฝ่าย 
(๕) สกุลเงินตราที่ใช้ในการชําระค่าภาคหลวงให้แก่รัฐบาลทั้งสอง 
(๖) จํานวนค่าภาคหลวงที่องค์กรร่วมได้รับเป็นปิโตรเลียมหรือเป็นตัวเงินซึ่งคํานวณ

ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
(๗) จํานวนค่าภาคหลวงที่ชําระให้แก่รัฐบาลแต่ละฝ่ายในรอบระยะเวลาตาม (๒)  
(๘) จํานวนค่าภาคหลวงสะสมที่ชําระให้แก่รัฐบาลแต่ละฝ่ายในแต่ละไตรมาสของ

ปีงบประมาณ 
(๙) การคํานวณปริมาณผลผลิตรวมของปิโตรเลียมที่องค์กรร่วมได้รับเป็น

ค่าภาคหลวงตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
(๑๐) การปรับกระทบยอดค่าภาคหลวง (ถ้ามี) หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบการ

คํานวณการชําระค่าภาคหลวงในเดือนใด ๆ ก่อนหน้านี้ และ 
(๑๑) รายการหรือข้อมูลอ่ืนใดที่องค์กรร่วมเห็นสมควร 

 
หมวด ๓ 

การชําระค่าปิโตรเลียมส่วนทีเ่ป็นกําไร และอื่น ๆ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๔  ภายใต้บังคับข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ ให้องค์กรร่วมชําระเงินดังต่อไปนี้จาก
กองทุนเป็นรายไตรมาสให้แก่รัฐบาลทั้งสองในจํานวนที่เท่ากัน 

(๑) รายได้ใด ๆ ที่องค์กรร่วมได้รับจากการขายหรือจําหน่ายปิโตรเลียมส่วนที่เป็น
กําไรในส่วนขององค์กรร่วม 

(๒) เงินใด ๆ ที่ผู้ได้รับสัญญาชําระให้แก่องค์กรร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันส่วน
ที่เป็นกําไรของผู้ได้รับสัญญา และ 

(๓) รายได้ใด ๆ จากการขายหรือจําหน่ายผลผลิตปิโตรเลียมอ่ืนใดที่องค์กรร่วมมี
สิทธิได้รับ  ทั้งนี้ นอกเหนือจากเงินบํารุงการวิจัยและเงินโบนัส 

ภายใต้ข้อกําหนดในสัญญาแบ่งปันผลผลิต การชําระเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทํา
ภายในย่ีสิบวันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ถัดจากเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ 
ซึ่งเป็นไตรมาสที่ใช้คํานวณรายได้หรือเงินนั้น 

 
ข้อ ๕  ให้องค์กรร่วมย่ืนแบบแสดงรายการพร้อมกับการชําระเงินตามข้อ ๔ ตาม

แบบที่องค์กรร่วมกําหนดต่อ Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department 
ในกรณีของมาเลเซีย และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในกรณีของราชอาณาจักรไทย 

แบบแสดงรายการตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชนิดของปิโตรเลียมและพื้นที่ตามสัญญาที่ทําการผลิต 
(๒) รอบไตรมาสของปีงบประมาณสําหรับการชําระค่าปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไร 

เงิน และการชําระอื่นใดจากการขายหรือจําหน่ายผลผลิตปิโตรเลียมใด ๆ นอกเหนือจากการชําระเงิน
บํารุงการวิจัยและเงินโบนัส 

(๓) ผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในรอบระยะเวลาตาม (๒) 
(๔) ราคาที่ใช้ในการคํานวณตาม (๖) (๗) (๘) และ (๙) 
(๕) สกุลเงินตราที่ใช้ในการชําระเงินให้แก่รัฐบาลทั้งสอง 
(๖) จํานวนผลผลิตรวมของปิโตรเลียม จํานวนค่าภาคหลวงที่ ชําระ จํานวน

ปิโตรเลียมส่วนที่องค์กรร่วมยินยอมให้ผู้ได้รับสัญญานํามาหักเป็นค่าใช้จ่ายในไตรมาสนั้นของ
ปีงบประมาณ และจํานวนปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไรที่ได้คํานวณตามข้อกําหนดในสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต 

(๗) จํานวนรายได้จากปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไรที่องค์กรร่วมได้มาหรือได้รับ 
(๘) จํานวนเงินใด ๆ ที่องค์กรร่วมได้รับตามข้อ ๔ (๒) ซึ่งได้คํานวณตามข้อกําหนด

ในสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
(๙) จํานวนรายได้ที่องค์กรร่วมได้มาหรือได้รับตามข้อ ๔ (๓) จากการขายหรือ

จําหน่ายผลผลิตปิโตรเลียมอ่ืนใดที่องค์กรร่วมมีสิทธิได้รับ 
(๑๐) จํานวนเงินได้ (ถ้ามี) ที่กันไว้ตามข้อ ๑๒ 
(๑๑) จํานวนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ปรับยอดการชําระ (ถ้ามี) ตามข้อ ๑๔  
(๑๒) จํานวนรายได้สุทธิหรือเงินที่ชําระให้แก่รัฐบาลแต่ละฝ่าย ในรอบระยะเวลา

ตาม (๒)  
(๑๓) รายได้สุทธิสะสมหรือเงินสะสมที่ชําระให้แก่รัฐบาลแต่ละฝ่าย ในแต่ละไตรมาส

ของปีงบประมาณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๔) การปรับกระทบยอดปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไรหรือการชําระอื่นใด (ถ้ามี) 
หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบการคํานวณการชําระเงินที่กระทําในไตรมาสใด ๆ ก่อนหน้านี้ และ 

(๑๕) รายการหรือข้อมูลอ่ืนใดที่องค์กรร่วมเห็นสมควร 
 

หมวด ๔ 
เงินบํารุงการวิจัยและการชําระเงินโบนัส 

   
 
ข้อ ๖  เงินบํารุงการวิจัยใด ๆ ที่องค์กรร่วมได้รับจากผู้ได้รับสัญญาตามข้อกําหนดใน

สัญญาแบ่งปันผลผลิตให้นําส่งเข้ากองทุนสํารอง 
เงินบํารุงการวิจัยให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาใด ๆ ใน

งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสํารวจหรือแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติสําหรับพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

โครงการหรือแผนงานใด ๆ ที่ใช้เงินบํารุงการวิจัยตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่
องค์กรร่วมกําหนดหรือเป็นโครงการหรือแผนงานที่ได้รับการเสนอแนะหรือเสนอเป็นครั้งคราวจาก 
Director General of Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department ใน
กรณีของมาเลเซีย หรือจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในกรณีของ
ราชอาณาจักรไทยเพื่อให้องค์กรร่วมพิจารณาอนุมัติ 

 
ข้อ ๗  ในกรณีที่มีการใช้เงินบํารุงการวิจัยตามข้อ ๖ ในปีงบประมาณใด ให้องค์กร

ร่วมรายงานการใช้เงินบํารุงการวิจัยนั้น พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรในรายงานประจําปีและ
รายงานงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้วขององค์กรร่วมที่นําเสนอต่อรัฐบาลทั้งสอง 

 
ข้อ ๘  เงินโบนัสใด ๆ ที่ผู้ได้รับสัญญาชําระให้แก่องค์กรร่วมตามข้อกําหนดใน

สัญญาแบ่งปันผลผลิต องค์กรร่วมต้องชําระให้แก่รัฐบาลทั้งสองในจํานวนเท่ากันจากกองทุนภายใน
ย่ีสิบวันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ได้รับเงินโบนัสนั้น 

การชําระเงินตามวรรคหนึ่ง องค์กรร่วมต้องมีหนังสือแจ้งต่อ Economic Planning 
Unit of the Prime Minister’s Department ในกรณีของมาเลเซีย และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน ในกรณีของราชอาณาจักรไทยด้วย 

 
หมวด ๕ 

วิธีการนําส่งเงินและสกลุเงินตรา 
   

 
ข้อ ๙  การนําส่งเงินใด ๆ ขององค์กรร่วม เพื่อเป็นรายได้ของรัฐบาลทั้งสองตาม

กฎกระทรวงนี้ ให้กระทําโดยวิธีการ telegraphic – transfer หรือโดยวิธีการอื่นใด ตามที่ 
Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department ในกรณีของมาเลเซีย และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในกรณีของราชอาณาจักรไทย แจ้งให้องค์กรร่วมทราบเป็น
ครั้งคราว 

การนําส่งเงินตามวรรคหนึ่ง ให้นําเข้าบัญชีธนาคารของ Accountant General 
Malaysia ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ แ จ้ ง จ า ก  Economic Planning Unit of the Prime Minister’s 
Department ในกรณีของมาเลเซีย และบัญชีธนาคารของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามท่ีได้รับแจ้ง
จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในกรณีของราชอาณาจักรไทย 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง “รายได้” หมายความว่า 
รายได้และเงินทั้งปวงที่รัฐบาลทั้งสองได้รับตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๑๐  การชําระเงินทั้งปวงแก่รัฐบาลทั้งสองตามกฎกระทรวงนี้ ให้ชําระเป็นเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเงินตราสกุลอ่ืนตามที่รัฐบาลทั้งสองตกลงกัน 
 
ข้อ ๑๑  ให้องค์กรร่วมเป็นผู้รับภาระในค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าใช้จ่ายทางการ

เงินทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนําส่งเงินให้แก่รัฐบาลทั้งสองตามกฎกระทรวงนี้ 
 

หมวด ๖ 
ค่าใช้จ่ายประจําปี 
   

 
ข้อ ๑๒  ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ ให้องค์กรร่วมกันรายได้ส่วนหนึ่งที่ ได้รับจาก

ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไรไว้ในกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประจําปีขององค์กรร่วม  
ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับข้อกําหนดในงบประมาณขององค์กรร่วมที่ได้รับอนุมัติสําหรับปีงบประมาณนั้น 

ส่วนของรายได้ที่องค์กรร่วมกันไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ให้หักออกจาก
รายได้ที่ได้รับจากปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไรที่ได้รับในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณก่อน
ปีงบประมาณนั้น 

ในกรณีที่ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไรที่ได้รับในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณก่อน
ปีงบประมาณนั้นไม่เพียงพอสําหรับวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง องค์กรร่วมอาจนําเงินส่วนที่ขาดอยู่
เพื่อวัตถุประสงค์ตามวรรคสองมาหักออกจากรายได้ในไตรมาสถัดไปของปีงบประมาณต่อไปได้ 

 
ข้อ ๑๓  รายได้ที่กันไว้โดยองค์กรร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อ ๑๒ จะต้องไม่เกิน

จํานวนเงินที่องค์กรร่วมจําเป็นต้องใช้ทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น หักด้วยรายได้ที่ไม่ได้เกิดจาก
ปิโตรเลียมอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดในงบประมาณที่องค์กรร่วมได้รับอนุมั ติสําหรับ
ปีงบประมาณนั้น 

 
หมวด ๗ 

การปรับยอดการชําระภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๔  เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีในข้อ ๑๗ ของความตกลง ในกรณีที่รัฐบาลฝ่าย
หนึ่งเรียกเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมได้สูงกว่าภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่รัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกเก็บได้ใน
ปีงบประมาณใด ก่อนที่จะมีการนําส่งเงินให้แก่รัฐบาลทั้งสองในส่วนของปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไรที่
ชําระโดยผู้ได้รับสัญญาทุกรายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณต่อไป ให้องค์กรร่วมหักเงินส่วนต่าง
ของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนั้นจํานวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของจํานวนที่แตกต่างออกจากปิโตรเลียม
ส่วนที่เป็นกําไรที่จะนําส่งให้แก่รัฐบาลที่มีภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่เรียกเก็บสูงกว่าภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ของอีกรัฐบาลหนึ่ง 

 
ข้อ ๑๕  เพื่อวัตถุประสงค์ของหมวดนี้ ให้องค์กรร่วมติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่

จําเป็นกับหน่วยงานด้านสรรพากรของรัฐบาลแต่ละฝ่าย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ประจําปีจากผู้ได้รับสัญญาโดยรัฐบาลทั้งสองมีจํานวนเท่ากัน 

เพื่อให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อมูลที่จําเป็นนั้นให้รวมถึง 
(๑) จํานวนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ชําระโดยผู้ได้รับสัญญาทุกรายในปีงบประมาณ

หนึ่ง 
(๒) วันที่ทําการชําระเงิน 
(๓) อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ระบุในข้อ ๑๖ และ 
(๔) จํานวนเงินที่องค์กรร่วมใช้ในการปรับยอดการชําระเพื่อให้ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

ในแต่ละปีงบประมาณที่ชําระต่อรัฐบาลทั้งสองมีจํานวนเท่ากัน 
 
ข้อ ๑๖  เพื่อวัตถุประสงค์ของหมวดนี้ การแปลงค่าเงินบาทและเงินริงกิตเป็นเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือการแปลงค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทหรือเงินริงกิตให้ใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีของราชอาณาจักรไทย และ The Bank 
Negara ในกรณีของมาเลเซีย ณ เดือนที่มีการชําระภาษี 

 
หมวด ๘ 
บททั่วไป 

   
 
ข้อ ๑๗  ให้องค์กรร่วมจัดส่งบัญชี หลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการชําระเงินหรือ

รายได้ใด ๆ ที่องค์กรร่วมได้รับ หรือเรื่องอื่นใดให้แก่รัฐบาลทั้งสองแต่ละฝ่ายเป็นครั้งคราวตามที่
รัฐบาลแต่ละฝ่ายร้องขอ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
พรหมินทร์  เลศิสุริย์เดช 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติให้องค์กรร่วมชําระค่าภาคหลวงแก่รัฐบาลทั้งสอง
แต่ละฝ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละห้าของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมตามวิธีการและเวลาที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง และโดยที่มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของรัฐบาลทั้งสองมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องการชําระเงินใด ๆ ที่จะต้อง
ชําระแก่รัฐบาลทั้งสองจากองค์กรร่วมตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ (๔) รวมทั้งในเรื่องอื่นใดเพื่อ
วัตถุประสงค์ในอันที่จะทําให้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บังเกิดผล  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นภาพร/ผู้จัดทํา 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


