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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติองค&กรร'วมไทย - มาเลเซยี พ.ศ. ๒๕๓๓๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๘ (๓) แห'งพระราชบัญญัติองค&กร

ร'วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ รัฐมนตรีว'าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว4 ดังต'อไปน้ี 
 
ข4อ ๑  กฎกระทรวงน้ีให4ใช4บังคับต้ังแต'วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป9นต4นไป 
 
ข4อ ๒  ให4ยกเลิกบัญชีอัตราค'าตอบแทนและค'าใช4จ'าย บัญชี ๒ สําหรับกรณีเม่ือมี

การผลิตป<โตรเลียมจากพ้ืนท่ีพัฒนาร'วมแล4ว ท4ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค&กรร'วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ และให4ใช4บัญชีอัตราค'าตอบแทนและ
ค'าใช4จ'าย บัญชี ๒ สําหรับกรณีเม่ือมีการผลิตป<โตรเลียมจากพ้ืนท่ีพัฒนาร'วมแล4ว ท4ายกฎกระทรวงน้ี
แทน 

 
 

ให4ไว4 ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน& 

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงพลังงาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล'ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๘ ก/หน4า ๒๘/๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
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[เอกสารแนบท4าย] 
 

บัญชีอัตราค'าตอบแทนและค'าใช4จ'าย บัญชี ๒ สําหรับกรณีเม่ือมีการผลิตป<โตรเลียม
จากพ้ืนท่ีพัฒนาร'วมแล4ว 

 

ค'าใช4จ'ายในการเดินทาง ตําแหน'ง ค'าตอบแทน 
(เหรียญ 
สหรัฐ 
ต'อปE) 

ค'าเบ้ีย
ประชุม 
(เหรียญ
สหรัฐ 

ต'อคร้ัง) 

ต๋ัวเคร่ืองบิน ห4องพัก เบ้ียเลี้ยง 
(เหรียญ
สหรัฐต'อ

วัน) 

อ่ืน ๆ 

ประธานร'วม 
( ป ร ะ ธ า น
กรรมการร'วม) 
สมาชิกอ่ืนของ
องค&กรร'วม 
(กรรมการ) 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๓๐๐ 
 
 

๓๐๐ 

ช้ันหน่ึง 
 
 

ช้ันหน่ึง 
 
 

ห4องชุดเด่ียว 
 
 

ห4องชุดเด่ียว 

๒๕๐ 
 
 

๒๕๐ 

ตามท่ีจ'ายจริง 
 
 

ตามท่ีจ'ายจริง 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช4กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป9นการสมควรปรับปรุงอัตรา
ค'าตอบแทนค'าเบ้ียประชุม และค'าใช4จ'ายในการเดินทางของประธานร'วมและสมาชิกอ่ืนขององค&กรร'วม 
ให4มีความเหมาะสมและสอดคล4องกับค'าครองชีพและอัตราเงินเฟMอท่ีสูงข้ึนในปOจจุบัน และมาตรา ๑๘ 
(๓) แห'งพระราชบัญญัติองค&กรร'วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติให4การจ'ายค'าตอบแทน ค'า
เดินทาง และเบ้ียเลี้ยง ท่ีต4องจ'ายให4แก'ประธานร'วมและสมาชิกอ่ืนขององค&กรร'วม ต4องกระทําโดยการ
ออกกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย บัดน้ี รัฐบาลของประเทศท้ัง
สองได4ให4ความเห็นชอบในบัญชีอัตราค'าตอบแทนและค'าใช4จ'าย บัญชี ๒ สําหรับกรณีเม่ือมีการผลิต
ป<โตรเลียมจากพ้ืนท่ีพัฒนาร'วมแล4ว  จึงจําเป9นต4องออกกฎกระทรวงน้ี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วิศนี/ปริยานุช/จัดทํา 
๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 


