
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติองค#กรร$วมไทย - มาเลเซยี พ.ศ. ๒๕๓๓๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๘ (๓) แห$งพระราชบัญญัติองค#กร

ร$วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ รัฐมนตรีว$าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ออกกฎกระทรวงไว6 ดังต$อไปน้ี 

 
ข6อ ๑  ให6มีประธานร$วมและสมาชิกอ่ืนฝ=ายไทยในองค#กรร$วม ประกอบด6วยประธาน

ร$วมหน่ึงคน และสมาชิกอ่ืนอีกหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต$งต้ังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
วาระการดํารงตําแหน$งของประธานร$วมและสมาชิกอ่ืนฝ=ายไทยในองค#กรร$วม ให6

เป?นไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
 
ข6อ ๒  นอกจากการพ6นจากตําแหน$งตามวาระตามข6อ ๑ วรรคสอง ประธานร$วม

และสมาชิกอ่ืนฝ=ายไทยในองค#กรร$วมพ6นจากตําแหน$งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให6ออกโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
(๔) เป?นคนไร6ความสามารถหรือคนเสมือนไร6ความสามารถ 
(๕) เป?นบุคคลล6มละลาย 
 
ข6อ ๓  ให6รัฐมนตรีเป?นผู6แจ6งในนามของรัฐบาลไทย ถึงการแต$งต้ังหรือเปลี่ยนแปลง

ประธานร$วมและสมาชิกอ่ืนฝ=ายไทยในองค#กรร$วมให6องค#กรร$วมทราบ 
 
ข6อ ๔  ให6ประธานร$วมและสมาชิกอ่ืนขององค#กรร$วมได6รับค$าตอบแทน ค$าเบ้ีย

ประชุม และค$าใช6จ$ายในการเดินทางจากกองทุน ตามบัญชีอัตราค$าตอบแทนและค$าใช6จ$ายท6าย
กฎกระทรวงน้ี ตามบัญชี ๑ สําหรับกรณียังไม$มีการผลิตปDโตรเลียมจากพ้ืนท่ีพัฒนาร$วม และตามบัญชี 
๒ สําหรับกรณีเม่ือมีการผลิตปDโตรเลียมจากพ้ืนท่ีพัฒนาร$วมแล6ว 

 
ข6อ ๕  การปฏิบัติหน6าท่ีของประธานร$วมและสมาชิกอ่ืนขององค#กรร$วมให6เป?นไป

ด6วยความสุจริตเพ่ือประโยชน#แห$งองค#กรร$วม 
 
ข6อ ๖  เม่ือประธานร$วมและสมาชิกอ่ืนขององค#กรร$วมผู6ใดมีส$วนได6เสียท่ีขัดต$อการ

ปฏิบัติหน6าท่ีของตนในองค#กรร$วม ให6ผู6น้ันแจ6งองค#กรร$วมทราบโดยไม$ชักช6า 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล$ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๘/หน6า ๓/๗ กุมภาพันธ# ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข6อ ๗  ประธานร$วมและสมาชิกอ่ืนฝ=ายไทยในองค#กรร$วมต6องปฏิบัติตามความตกลง
ว$าด6วยธรรมนูญและเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดต้ังองค#กรร$วมไทย - มาเลเซีย ซึ่งได6ลงนามโดย
รัฐบาลแห$งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห$งมาเลเซีย เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร# ประเทศมาเลเซีย และพระราชบัญญัติองค#กรร$วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 
 

ให6ไว6 ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สิปปนนท#  เกตุทัต 

รัฐมนตรีว$าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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[เอกสารแนบท6าย] 
 

บัญชีอัตราค$าตอบแทนและค$าใช6จ$าย 
บัญชี ๑ สําหรับกรณียังไม$มีการผลิตปDโตรเลียมจากพ้ืนท่ีพัฒนาร$วม 

 

ค$าใช6จ$ายในการเดินทาง ตําแหน$ง ค$าตอบแทน 
(เหรียญ 
สหรัฐ 
ต$อปP) 

ค$าเบ้ีย
ประชุม 
(เหรียญ
สหรัฐ 

ต$อคร้ัง) 

ต๋ัวเคร่ืองบิน ห6องพัก เบ้ียเลี้ยง 
(เหรียญ
สหรัฐต$อ

วัน) 

อ่ืน ๆ 

ประธานร$วม 
( ป ร ะ ธ า น
กรรมการร$วม) 
สมาชิกอ่ืนของ
องค#กรร$วม 
(กรรมการ) 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๔๐๐ 
 

๒๐๐ 
 
 

๒๐๐ 

ช้ันหน่ึง 
 
 

ช้ันหน่ึง 
 
 

ห6องชุดเด่ียว 
 
 

ห6องชุดเด่ียว 

๑๕๐ 
 
 

๑๕๐ 

ตามท่ีจ$ายจริง 
 

ตามท่ีจ$ายจริง 

 
บัญชีอัตราค$าตอบแทนและค$าใช6จ$าย 

บัญชี ๒ สําหรับกรณีเม่ือมีการผลิตปDโตรเลียมจากพ้ืนท่ีพัฒนาร$วมแล6ว๒ 
 

ค$าใช6จ$ายในการเดินทาง ตําแหน$ง ค$าตอบแทน 
(เหรียญ 
สหรัฐ 
ต$อปP) 

ค$าเบ้ีย
ประชุม 
(เหรียญ
สหรัฐ 

ต$อคร้ัง) 

ต๋ัวเคร่ืองบิน ห6องพัก 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 
 
 

ห6องชุดเด่ียว 
 
 

ห6องชุดเด่ียว 

๒๕๐ 
 
 

๒๕๐ 

ตามท่ีจ$ายจริง 
 
 

ตามท่ีจ$ายจริง 

 

                                                 
๒ บัญชีอัตราค$าตอบแทนและค$าใช6จ$าย บัญชี ๒ สําหรับกรณีเม่ือมีการผลิตปDโตรเลียมจากพ้ืนท่ี

พัฒนาร$วมแล6ว แก6ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค#กรร$วม
ไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติองค#กรร$วม
ไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติให6ข6อกําหนดและเง่ือนไขในการแต$งต้ัง และการจ$ายค$าตอบแทน 
ค$าเดินทางและเบ้ียเลี้ยงท่ีต6องจ$ายให6แก$ประธานร$วมและสมาชิกอ่ืนขององค#กรร$วมต6องออกเป?น
กฎกระทรวง  จึงจําเป?นต6องออกกฎกระทรวงน้ี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค#กรร$วม
ไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓๓ 

 
ข6อ ๑  กฎกระทรวงน้ีให6ใช6บังคับต้ังแต$วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป?นต6นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป?นการสมควรปรับปรุงอัตรา
ค$าตอบแทนค$าเบ้ียประชุม และค$าใช6จ$ายในการเดินทางของประธานร$วมและสมาชิกอ่ืนขององค#กรร$วม 
ให6มีความเหมาะสมและสอดคล6องกับค$าครองชีพและอัตราเงินเฟVอท่ีสูงข้ึนในปWจจุบัน และมาตรา ๑๘ 
(๓) แห$งพระราชบัญญัติองค#กรร$วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติให6การจ$ายค$าตอบแทน ค$า
เดินทาง และเบ้ียเลี้ยง ท่ีต6องจ$ายให6แก$ประธานร$วมและสมาชิกอ่ืนขององค#กรร$วม ต6องกระทําโดยการ
ออกกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย บัดน้ี รัฐบาลของประเทศท้ัง
สองได6ให6ความเห็นชอบในบัญชีอัตราค$าตอบแทนและค$าใช6จ$าย บัญชี ๒ สําหรับกรณีเม่ือมีการผลิต
ปDโตรเลียมจากพ้ืนท่ีพัฒนาร$วมแล6ว  จึงจําเป?นต6องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล$ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๘ ก/หน6า ๒๘/๗ กันยายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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