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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533” 

 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

 มาตรา 3  บรรดาบทกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับอ่ืนใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

“บันทึกความเข้าใจ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522)” หมายความว่า บันทึกความเข้าใจระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพ่ือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนดินใต้
ทะเลในบริเวณที่ก าหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย ฉบับลงนามวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 
1979 (พ.ศ. 2522) 

“ความตกลง” หมายความว่า ความตกลงว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ซึ่งได้ลงนามโดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

“รัฐบาลทั้งสอง” หมายความว่า รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย 



“องค์กรร่วม” หมายความว่า องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียตามมาตรา 12 

“พ้ืนที่พัฒนาร่วม” หมายความว่า พ้ืนที่ในบริเวณที่ก าหนดของไหล่ทวีปของราชอาณาจักรไทย
และมาเลเซียในอ่าวไทยตามมาตรา 9 

“เส้นแบ่งเขตอ านาจ” หมายความว่า เส้นตรงซึ่งเชื่อมจุดพิกัดดังต่อไปนี้ 

(เอ) 6 องศา 50.0 ลิปดา เหนือ 102 องศา 21.2 ลิปดา ตะวันออก 

(เอ็กซ์) 7 องศา 35.0 ลิปดา เหนือ 103 องศา 23.0 ลิปดา ตะวันออก 

ซึ่งแบ่งเขตอ านาจทางแพ่งและทางอาญาในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

“ทรัพยากรธรรมชาติ” หมายความว่า ทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ที่ไม่มีชีวิต รวมทั้งแร่ น้ ามันแร่
ดิบ และโลหะใด ๆ 

“ปิโตรเลียม” หมายความว่า น้ ามันแร่ดิบใด ๆ หรือไฮโดรคาร์บอนอ่ืนใดและก๊าซธรรมชาติซึ่งอยู่
ในสภาพอันเป็นธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวที่ปากหลุม รวมทั้งหินบิทูเมนและทรัพยากรอ่ืนที่สะสมอยู่
เป็นชั้น ๆ ซึ่งสามารถจะสกัดน้ ามันออกมาได้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

  

  

หมวด 1 

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 

                   

  

มาตรา 6  ให้จัดตั้งองค์กรข้ึนองค์กรหนึ่ง เรียกว่า “องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย” 

ให้องค์กรร่วมเป็นนิติบุคคล และมีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย 

ภายใต้บังคับและเพ่ือวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้องค์กรร่วมมีอ านาจท าสัญญา ได้มา 
ซื้อ รับเอา ถือเอาประโยชน์ซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ ยกเว้นการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
และมีอ านาจ โอนสิทธิ มอบ คืน ก่อให้เกิดภาระติดพัน จ านอง มอบช่วง โอน หรือจ าหน่าย โดยวิธีอ่ืนใด หรือ



จัดการเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ใด ๆ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งเป็น
ขององค์กรร่วม ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดที่องค์กรร่วมจะเห็นสมควร 

มาตรา 7  ให้องค์กรร่วมมีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ตามที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานตามหน้าที่
ของตน และส าหรับการใช้สิทธิและเอกสิทธิ์ของตนภายใต้และเท่าที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 8  โดยผลแห่งพระราชบัญญัตินี้ องค์กรร่วมได้รับมอบอ านาจและเข้าถือเอาซึ่งสิทธิแต่ผู้
เดียว อ านาจ ความเป็นอิสระ และเอกสิทธิ์ในการส ารวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปิโตรเลียม ในพื้นที่พัฒนาร่วม 

    

หมวด 2 

พื้นที่พัฒนาร่วม 

                   

  

มาตรา 9  พ้ืนที่พัฒนาร่วม คือ บริเวณท่ีก าหนดขอบเขตโดยเส้นตรงซึ่งเชื่อมจุดพิกัด ดังต่อไปนี้ 

(เอ) 6 องศา 50.0 ลิปดา เหนือ 102 องศา 21.2 ลิปดา ตะวันออก 

(บี) 7 องศา 10.25 ลิปดา เหนือ 102 องศา 29.0 ลิปดา ตะวันออก 

(ซี) 7 องศา 49.0 ลิปดา เหนือ 103 องศา 02.5 ลิปดา ตะวันออก 

(ดี) 7 องศา 22.0 ลิปดา เหนือ 103 องศา 42.5 ลิปดา ตะวันออก 

(อี) 7 องศา 20.0 ลิปดา เหนือ 103 องศา 39.0 ลิปดา ตะวันออก 

(เอฟ) 7 องศา 03.0 ลิปดา เหนือ 103 องศา 06.0 ลิปดา ตะวันออก 

(จี) 6 องศา 53.0 ลิปดา เหนือ 102 องศา 34.0 ลิปดา ตะวันออก 

และแสดงไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของแผนที่เดินเรืออังกฤษ เลขที่ 2414 ฉบับ ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 
2510) ดังปรากฏในแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

  

หมวด 3 

ค่าภาคหลวง 

                   

 มาตรา 10  ให้องค์กรร่วมช าระค่าภาคหลวงแก่รัฐบาลทั้งสอง แต่ละฝ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ
ห้าของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม ตามวิธีการและเวลาที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 



หมวด 4 

การเงิน 

                   

  

มาตรา 11  ค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่องค์กรร่วมได้รับจากกิจกรรมที่ด าเนินไป
ในพ้ืนที่พัฒนาร่วม รัฐบาลทั้งสองจะรับภาระและแบ่งปันเท่า ๆ กัน 

ในระหว่างที่องค์กรร่วมยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจ าปีในการด าเนินกิจการ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจะช าระเงินเข้ากองทุนเป็นรายปีตามที่จะก าหนดตามความตกลง ทั้งนี้ ตาม
จ านวนเงินที่เท่ากันกับจ านวนเงินที่รัฐบาลแห่งมาเลเซียจะช าระด้วย 

   

หมวด 5 

กองทุนองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 

                   

  

มาตรา 12  เพ่ือวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้และความตกลง ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน
หนึ่ง เรียกว่า “กองทุนองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย” โดยให้องค์กรร่วมเป็นผู้บริหารและควบคุม 

สินทรัพย์ของกองทุนประกอบด้วย 

(1) เงินอุดหนุนที่ได้จากรัฐบาลทั้งสองตามความตกลงและตามมาตรา 11 วรรคสอง 

(2) เงินที่ได้จากการด าเนินโครงการ แผนงานหรือกิจการลงทุนใด ๆ ที่ใช้เงินกองทุน 

(3) เงินที่ได้จากหรือเกิดจากทรัพย์สิน การลงทุน การจ านองหรือค่าภาระใด ๆ ที่ได้มาหรือตก
เป็นขององค์กรร่วม 

(4) เงินที่องค์กรร่วมยืมมาเพ่ือปฏิบัติตามพันธะกรณี หรือเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ และ 

(5) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่จะพึงช าระให้แก่หรือตกเป็นขององค์กรร่วมไม่ว่าด้วยวิธีใดและใน
เรื่องใดที่เก่ียวเนื่องกับอ านาจและหน้าที่ขององค์กรร่วม 

มาตรา 13  กองทุนสามารถน าไปใช้เพื่อ 

(1) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่องค์กรร่วมปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจตามบทบัญญัติว่าด้วย
งบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว และภายใต้บังคับแห่งกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 18 

(2) ช าระเงินใด ๆ ที่องค์กรร่วมยืมมาตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าภาระ
อ่ืน ๆ อันเป็นผลจากการยืมนั้น 



(3) การลงทุนตามที่องค์กรร่วมจะตัดสินใจท า โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสอง 
และ 

(4) การช าระเงินในจ านวนเท่า ๆ กันให้แก่รัฐบาลทั้งสอง จากรายได้ซึ่งองค์กรร่วมได้รับหลังจาก
ได้หักค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามที่รัฐบาลทั้งสองจะได้ตกลงกัน ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ
มาตรา 14 

มาตรา 14  ให้องค์กรร่วมตั้งและจัดการทุนส ารองในกองทุนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่รัฐบาล
ทั้งสองจะได้ร่วมกันก าหนดขึน้ 

มาตรา 15  การกระท าดังต่อไปนี้ องค์กรร่วมจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐบาลทั้งสองก่อน 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท คณะบุคคล หรือบุคคลใด ๆ โดยเข้าถือหุ้นหรือซื้อหุ้น
กู้ หรือโดยวิธีให้กู้ทดรองจ่าย ให้เงินช่วยเหลือหรือโดยวิธีอ่ืน 

(2) ซื้อ จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือท าให้ได้มาโดยวิธีอ่ืนใด ซึ่งหุ้นประเภทใด ๆ 
ในบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชน หรือ 

(3) ยืมเงิน ค้ าประกันหรือรับจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดทางการเงิน 

ในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง รัฐบาลทั้งสองจะร่วมกันวางข้อก าหนดและเงื่อนไขตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา 16  บทบัญญัติทั้งหลายในพระราชบัญญัตินี้ไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ แก่รัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ส าหรับความรับผิดใด ๆ ขององค์กรร่วม 

   

หมวด 6 

สัญญาเพื่อการส ารวจและแสวงประโยชน์ 

                   

  

มาตรา 17  ไม่ว่าจะมีกฎหมายอ่ืนใดบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้ผู้ใด
นอกจากองค์กรร่วมประกอบธุรกิจการส ารวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ รวมทั้ง
ปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนาร่วม เว้นแต่จะได้มีการท าสัญญาระหว่างองค์กรร่วมกับผู้นั้นเพ่ือส ารวจและแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว  

สัญญาตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองก่อน 

ภายใต้บังคับของวรรคสี่ ในกรณีที่สัญญาตามวรรคหนึ่งเป็นสัญญาเพ่ือส ารวจและแสวงหา
ประโยชน์จากปิโตรเลียม สัญญานั้นจะต้องเป็นสัญญาแบ่งปันผลผลิตและนอกจากเรื่องอ่ืน ๆ ต้องมีข้อก าหนด
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ด้วย 



(1) เพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา 10 ผู้ได้รับสัญญาต้องช าระค่าภาคหลวงเป็นจ านวนร้อยละสิบ
ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมให้แก่องค์กรร่วมตามวิธีการและเวลาที่จะก าหนดในสัญญา 

(2) ให้ผู้ได้รับสัญญาใช้อัตราร้อยละห้าสิบของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
หักค่าใช้จ่ายส าหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

(3) ให้ถือว่าส่วนที่เหลือของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมหลังจากการหักเพ่ือวัตถุประสงค์ตาม (1) 
และ (2) แล้ว เป็นปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไร และให้แบ่งให้แก่องค์กรร่วมและผู้ได้รับสัญญาเท่า ๆ กัน 

(4) สัญญาจะมีอายุไม่เกินสามสิบห้าปี แต่ต้องไม่เกินอายุของการใช้บังคับของความตกลง 

(5) ให้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตกเป็นภาระของผู้ได้รับสัญญา
และภายใต้บังคับของ (2) ให้หักจากผลผลิตได้ 

(6) จ านวนเงินขั้นต่ าที่ผู้ได้รับสัญญาต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตาม
สัญญาในฐานะข้อผูกพันขั้นต่ า ตามท่ีตกลงกันระหว่างองค์กรร่วมและผู้ได้รับสัญญา 

(7) ผู้ได้รับสัญญาต้องช าระเงินบ ารุงการวิจัยให้แก่องค์กรร่วมในอัตราร้อยละศูนย์จุดห้าของ
จ านวนรวมแห่งส่วนของผลผลิตรวมที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการหักค่าใช้จ่ายตาม (2) และส่วนแบ่งของ
ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไรของผู้ได้รับสัญญาตาม (3) ตามวิธีการและเวลาที่จะได้ก าหนดโดยองค์กรร่วม แต่
ทั้งนี้ การช าระเงินดังกล่าวจะหักจากผลผลิตมิได้ และ 

(8) ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใด ๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้
โดยฉันท์มิตร ให้เสนอต่ออนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีองค์คณะที่ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการ 3 คน เพ่ือชี้ขาด โดย
คู่กรณีเป็นผู้ตั้งฝ่ายละหนึ่งคน และให้คู่กรณีร่วมกันตั้งคนที่สาม หากคู่กรณีไม่อาจตกลงกันได้ในการเลือก
อนุญาโตตุลาการคนที่สามภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (UNCITRAL) เพ่ือตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สาม กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามกฎของคณะกรรมาธิการดังกล่าว สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้อยู่ที่
กรุงเทพมหานครหรือกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือสถานที่อ่ืนใดตามแต่คู่กรณีจะตกลงกัน 

ให้องค์กรร่วมเปลี่ยนแปลงอัตราตาม (2) (3) และ (7) ของวรรคสามส าหรับสัญญาใด ๆ ได้โดย
ความเห็นชอบของรัฐบาลทั้งสอง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวในสัญญาที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะกระท า
มิได้ เว้นแต่ผู้ได้รับสัญญาจะตกลงยินยอมด้วย 

เพ่ือวัตถุประสงค์แห่งมาตรานี้ “ผลผลิตรวม” เมื่อเกี่ยวกับก๊าซให้หมายถึงรายได้ทั้งหมดจากการ
ขายก๊าซ 

   

หมวด 7 

กฎกระทรวง 

                   

  



มาตรา 18  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของรัฐบาลทั้งสองมีอ านาจออกกฎกระทรวงได้ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(1) การประกอบการ หรือด าเนินธุรกิจหรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการส ารวจและแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

(2) การช าระเงินใด ๆ ที่จะต้องช าระแก่รัฐบาลทั้งสองจากองค์กรร่วมตามมาตรา 10 และมาตรา 
13(4) 

(3) ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการแต่งตั้ง และการจ่ายค่าตอบแทนค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงที่ต้อง
จ่ายให้แก่ประธานร่วมและสมาชิกอ่ืนขององค์กรร่วม 

(4) วิธีการส าหรับยื่นข้อเสนอและตกลงท าสัญญาใด ๆ ที่อาจท าตามมาตรา 17 รวมทั้งข้อก าหนด
และเงื่อนไขที่อาจมีในสัญญานั้น ๆ 

(5) การท าบัญชีและบันทึกหลักฐานอ่ืน ๆ ที่ถูกต้องของกิจกรรมในเชิงธุรกิจและกิจการต่าง ๆ 
ขององค์กรร่วม ตามหลักการท าบัญชีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

(6) การจัดท างบการบัญชีประจ าปี และการจัดสรรก าไรตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(7) การสอบบัญชีและการเสนอบัญชีต่อรัฐบาลทั้งสองหลังจากนั้น 

(8) การจัดท าและการเสนองบประมาณประจ าปีต่อรัฐบาลทั้งสอง 

(9) หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการส ารวจและแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 
และ 

(10) เรื่องอ่ืนใดเพ่ือวัตถุประสงค์ในอันที่จะท าให้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บังเกิดผล 

ทั้งนี้ กฎกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องตาม (1) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) จะออกได้เมื่อได้
หารือองค์กรร่วมแล้ว 

   

หมวด 8 

พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และเขตอ านาจศาล 

                   

  

มาตรา 19  ให้สมาชิก เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนขององค์กรร่วม และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 5 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 20  ไม่ว่าจะมีกฎหมายอ่ืนใดบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างไรก็ตาม ให้ศาลจังหวัด
สงขลา ศาลแพ่ง หรือศาลอาญา มีเขตอ านาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎกระทรวงใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 



เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เขตอ านาจศาลเหนือความผิดใด ๆ ที่ได้กระท าตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 18 ให้น ามาตรา 21 วรรคสอง และมาตรา 21 วรรคหก (2) และ (4) 
มาใช้บังคับ 

  

หมวด 9 

เขตอ านาจ 

                   

  

มาตรา 21  ภายใต้บังคับวรรคสอง และวรรคสาม ราชอาณาจักรไทยยังคงมีและใช้เขตอ านาจ
เหนือพ้ืนที่พัฒนาร่วมต่อไป 

เขตอ านาจทางแพ่งและทางอาญาของ 

(1) ราชอาณาจักรไทยในพ้ืนที่พัฒนาร่วมคลุมถึงบริเวณที่ก าหนดขอบเขตโดยเส้นตรงซึ่งเชื่อมจุด
พิกัด ดังต่อไปนี้ 

(เอ) 6 องศา 50.0 ลิปดา เหนือ 102 องศา 21.2 ลิปดา ตะวันออก 

(บี) 7 องศา 10.25 ลิปดา เหนือ 102 องศา 29.0 ลิปดา ตะวันออก 

(ซี) 7 องศา 49.0 ลิปดา เหนือ 103 องศา 02.5 ลิปดา ตะวันออก 

(เอ็กซ์) 7 องศา 35.0 ลิปดา เหนือ 103 องศา 23.0 ลิปดา ตะวันออก 

(2) มาเลเซียในพื้นที่พัฒนาร่วมคลุมถึงบริเวณท่ีก าหนดขอบเขตโดยเส้นตรงซึ่งเชื่อมจุดพิกัด
ดังต่อไปนี้ 

(เอ) 6 องศา 50.0 ลิปดา เหนือ 102 องศา 21.2 ลิปดา ตะวันออก 

(เอ็กซ์) 7 องศา 35.0 ลิปดา เหนือ 103 องศา 23.0 ลิปดา ตะวันออก 

(ดี) 7 องศา 22.0 ลิปดา เหนือ 103 องศา 42.5 ลิปดา ตะวันออก 

(อี) 7 องศา 20.0 ลิปดา เหนือ 103 องศา 39.0 ลิปดา ตะวันออก 

(เอฟ) 7 องศา 03.0 ลิปดา เหนือ 103 องศา 06.0 ลิปดา ตะวันออก 

(จี) 6 องศา 53.0 ลิปดา เหนือ 102 องศา 34.0 ลิปดา ตะวันออก 

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย
เหนือพ้ืนที่พัฒนาร่วมแต่อย่างใด และการสละเขตอ านาจใด ๆ ตามมาตรานี้ไม่มีผลบังคับ และไม่มีผลเกินอายุ
ของการใช้บังคับของความตกลง 



การที่ราชอาณาจักรไทย ยินยอมให้มาเลเซียใช้เขตอ านาจทางแพ่งและทางอาญาตามวรรคสอง 
(2) และยอมให้ใช้เขตอ านาจในเรื่องที่เกี่ยวกับศุลกากรและสรรพสามิต และภาษีอากรภายในพ้ืนที่พัฒนาร่วม
ต่อไป ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการรับรองในลักษณะต่างตอบแทนต่อสิทธิของราชอาณาจักรไทยตามวรรค
สอง (1) 

เขตอ านาจใด ๆ ที่เป็นของราชอาณาจักรไทยหรือของมาเลเซียตามมาตรานี้ในส่วนที่เก่ียวกับ
พ้ืนที่พัฒนาร่วม ให้มีเฉพาะในเรื่องและภายในขอบเขตเท่าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวกับไหล่ทวีปและ
ตามท่ีเป็นที่ยอมรับกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

เพ่ือวัตถุประสงค์แห่งมาตรานี้ 

(1) เขตอ านาจทางแพ่งและทางอาญาไม่รวมถึงเขตอ านาจในเรื่องที่เกี่ยวกับศุลกากรและ
สรรพสามิต และภาษีอากร 

(2) เขตอ านาจทางอาญาเหนือความผิดที่ได้กระท าลงบนแท่นหรือสิ่งติดตั้งซึ่งอยู่คร่อมเส้นแบ่ง
เขตอ านาจ และได้สร้างไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการส ารวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนดิน
ใต้ทะเลและใต้ดินภายในพ้ืนที่พัฒนาร่วม ให้ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซียใช้อ านาจนั้นแต่เพียงผู้เดียว 
ตามแต่จะก าหนดว่าแท่นหรือสิ่งติดตั้งนั้นเป็นไทยหรือมาเลเซีย 

(3) การวินิจฉัยว่าแท่นหรือสิ่งติดตั้งซึ่งอยู่คร่อมเส้นแบ่งเขตอ านาจ และได้สร้างไว้เพ่ื อ
วัตถุประสงค์ในการส ารวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนดินใต้ทะเลและใต้ดินภายในพ้ืนที่
พัฒนาร่วมเป็นของราชอาณาจักรไทยหรือของมาเลเซีย ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่จะต้องมีการวินิจฉัยใน
กระบวนพิจารณาทางแพ่งใด ๆ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ของการเข้าไปใช้หรือใช้เขตอ านาจทางแพ่งโดย
ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้เป็นไปตามการก าหนดว่าแท่นหรือสิ่งติดตั้งนั้นเป็นไทยหรือมาเลเซียและ 

(4) การก าหนดว่าแท่นหรือสิ่งติดตั้งเป็นไทยหรือมาเลเซียตาม (2) และ (3) ให้วินิจฉัยตาม
หลักการว่าที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ท่ีใด 

   

หมวด 10 

สิทธิในห้วงน้ า 

                   

  

มาตรา 22  บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่สิทธิ ความเป็นอิสระและเอกสิทธิ์ใด 
ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการประมง และไม่กระทบกระเทือนต่อการอ้างสิทธิดังกล่าว ที่ราชอาณาจักรไทย
หรือมาเลเซียอาจมีเหนือห้วงน้ าของพ้ืนที่พัฒนาร่วมโดยผลของข้อ 4 แห่งบันทึกความเข้าใจ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 
2522) 

  

  



หมวด 11 

ความผิดและบทก าหนดโทษ 

                   

  

มาตรา 23  ภายใต้บังคับมาตรา 25 ผู้ใด รวมทั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลฝ่าฝืน
มาตรา 17 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและใน
กรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่อง ต้องระวางโทษปรับอีกไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวันหรือเศษของวันในระหว่างที่
ความผิดนั้นยังด าเนินอยู่ต่อไปหลังจากวันแรกที่มีค าพิพากษา และบรรดาเครื่องจักร เครื่องมือโรงงาน 
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด หรือสิ่งของที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

มาตรา 24  ภายใต้บังคับมาตรา 23 และมาตรา 25 ผู้ใด รวมทั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของนิติ
บุคคล ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่อง ต้องระวางโทษ
ปรับอีกไม่เกินสองพันบาทต่อวันหรือเศษของวันในระหว่างที่ความผิดนั้นยังด าเนินอยู่ต่อไปหลังจากวันแรกที่มี
ค าพิพากษา 

มาตรา 25  ในกรณีที่ผู้ซึ่งถูกพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามมาตรา 23 หรือมาตรา 24 เป็น
นิติบุคคล ผู้นั้นจะถูกลงโทษได้เพียงโทษปรับตามที่ก าหนดไว้ในมาตราดังกล่าว 

มาตรา 26  ในกรณีที่ผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา 18 เป็นนิติบุคคล บุคคลทุกคนซึ่งในขณะที่มีการกระท าความผิดนั้น เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ของนิติบุคคลดังกล่าว อาจถูกฟ้องร่วมกันในคดีเดียวกับนิติบุคคลนั้น และในกรณีที่นิติบุคคลนั้นถูกพิพากษาว่า
ได้กระท าความผิดตามฟ้อง ให้ถือว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวทุกคนได้กระท าความผิดนั้น เว้นแต่ผู้นั้น
จะพิสูจน์ได้ว่าความผิดนั้นได้กระท าลงโดยตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยหรือได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่
จะป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น 

มาตรา 27  ถ้าตัวแทนกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 18 ให้ถือว่าตัวการมีความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการ
ป้องกันการกระท าหรือการละเว้นการกระท านั้น 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตรี 
 

 

 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพ่ือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรใน
พ้ืนดินใต้ทะเลในบริเวณที่ก าหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2522 และต่อมาได้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กร
ร่วมไทย-มาเลเซียระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2533 ตามความตกลงดังกล่าวมีข้อก าหนดด้วยว่า ทั้งสองประเทศจะต้องออกกฎหมายอนุวัตรการก่อตั้ง
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย โดยมีสาระส าคัญเหมือนกัน และประกาศใช้บังคับพร้อมกันด้วย จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

   
 


