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มาตรา 21 พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 
  

การก าหนดให้มีการพิจารณากระบวนการศึกษา ผลกระทบและการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมของการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือการ สร้างท่อก๊าซภายในพื้ นที่พัฒนาร่วม

ระหว่างไทย-มาเลเซีย จะกระท าได้อย่างไร ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นว่า 

แม้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีผลใช้บังคับกับ

พื้ นที่ทางทะเลเฉพาะภายในอาณาเขตเท่านั้น แต่การตรากฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย-

มาเลเซียดังกล่าวได้มีบทบัญญัติให้ อ านาจรัฐบาลทั้งสองประเทศโดยความเห็นชอบร่วมกันที่ จะ

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี การในการส ารวจและแสวงประโยชน์ใช้กับพื้ นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะ 

เพื่อให้การส ารวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในบริเวณดังกล่าวเป็น ไปตามหลัก

เทคนิคตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์และ

วิธกีารในการคุ้มครองและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยต้องปฏบิัติตามหลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศหรือจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับ กันโดยทั่วไปด้วย ดังนั้น หากรัฐบาลของทั้งสอง

ประเทศโดยความเหน็ชอบร่วมกนัก าหนดให้น าเส้นแบ่งเขตอ านาจ ทางแพ่งและอาญาตามมาตรา 

21 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 มาใช้ในการก าหนดผู้มีอ านาจ

พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบและจัดการด้านสิ่ง แวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ย่อมกระท าได้ 

 
 

ความเห็นฉบบัเต็ม 

ดคูวามเห็นฉบับยอ่ 

เรื่องเสร็จที่ ๒๑๒/๒๕๔๓ 
  

(ส าเนา) 
  

ที่ นร ๐๖๐๓/ ๑๔๔                                                   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                                                                         ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
  

๒๔ เมษายน ๒๕๔๓ 
  



เร่ือง การใช้เขตอ านาจตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  
เรียน เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
  
อ้างถึง  ๑. หนังสอืส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สดุ ที่ นร ๐๒๐๕/๔๗๐๐  

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓ 
๒. หนังสอืส านักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สดุ ที่ นร ๐๒๐๕/ว(ล) ๕ ๑ ๑๓  

ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๓ 
  

ตามหนังสือที่ อ้างถึง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งขอให้ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความ เห็นเกี่ยวกับเร่ือง การใช้เขตอ านาจตามพระราชบัญญัติองค์กร

ร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ว่าการน าหลักการแบ่งเขตอ านาจทางแพ่งและอาญาของไทยและ

มาเลเซียภายในพื้นที่ พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย มาใช้เป็นหลักในการพิจารณากระบวนการศึกษา

ผลกระทบและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติและ/หรือก่อสร้างท่อ

กา๊ซภายในพื้นที่พัฒนาร่วม ดังกล่าว มีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ หรืออาจมีผลกระทบใน

เชิงกฎหมาย ประการใดหรือไม่ ตลอดจนความเห็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓ ความละเอยีดทราบแล้ว นั้น          
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว  ขอเรียนว่า ข้อเสนอขององค์กร

ร่วมไทย-มาเลเซียข้างต้นเกิดขึ้นเนื่องจากขณะนี้บริษัทผู้  รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตไว้กับองค์กร

ร่วมไทย-มาเลเซียตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

จะต้องจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ตาม สญัญาเสนอให้

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียพิจารณาจึงเกดิปัญหาว่าผู้มีอ านาจ พิจารณารายงานดังกล่าวสมควรเป็น

ผู้ ใด เนื่องจากพื้ นที่พัฒนาร่วมมีการอ้างสิทธิเหล่ือมล ้ากันระหว่างประเทศไทยและ ประเทศ

มาเลเซีย จึงท าให้ต้องมีการท าความตกลงร่วมกันส ารวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากร 

ปิโตรเลียมในบริเวณดังกล่าว และในเร่ืองนี้คณะอนุกรรมการซึ่งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียตั้งขึ้น

เพื่อศึกษา เร่ืองดังกล่าว ได้มีข้อเสนอแนะว่า สมควรก าหนดให้น าเส้นแบ่งเขตอ านาจทางแพ่งและ

อาญาตามมาตรา ๒ ๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ มาใช้ในการ

ก าหนดผู้มีอ านาจพิจารณารายงานที่กล่าวถึงข้างต้น โดยยึดหลักว่าในพื้นที่พัฒนาร่วมบริเวณด้าน

เหนือซึ่งประเทศไทยมีเขตอ านาจทาง แพ่งและอาญา นั้น ประเทศไทยจะเป็นผู้พิจารณารายงาน

การศึกษาผลกระทบและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของพื้ นที่ที่มีการท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับ

เอกชน ในขณะที่ประเทศมาเลเซียจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาเร่ืองดังกล่าวในพื้ นที่ พัฒนาร่วม

บริเวณด้านใต้ กรณีจึงมีปัญหาว่าหลักการดังกล่าวจะสามารถกระท าได้หรือไม่ 
ในปัญหานี้  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับกับพื้ นที่ทางทะเล

เฉพาะภายในอาณาเขตทางทะเลระยะสิบสองไมล์ทะเล ตามประกาศก าหนดความกว้างของทะเล

อาณาเขตของประเทศไทยลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เท่านั้น บริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมจึงเป็น



เพียงพื้ นที่ทางทะเลที่ประเทศไทยมีสิทธิ อธิปไตยในการส ารวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติได้ แต่ในการด าเนินการดังกล่าวกม็ีหน้าที่จะต้องคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทาง

ทะเล โดยต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับ กัน

โดยทั่วไปด้วย ซึ่งในขณะนี้อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ กไ็ด้ก าหนด

มาตรการในเรื่องเหล่านี้ ให้รัฐชายฝั่งมีหน้าที่ด าเนินการอยู่แล้ว (ข้อ ๕๖ ประกอบกบัข้อ ๑๙๒ ข้อ 

๑๙๓ และข้อ ๑๙๔) ดังนั้น ส าหรับพื้นที่พัฒนาร่วมซึ่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีความ

ตกลงส ารวจและ แสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกัน โดยมีการตรากฎหมายว่าด้วย

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ขึ้นใช้บังคับในประเทศทั้งสองนี้  กฎหมายดังกล่าวได้มีบทบัญญัติให้

อ านาจรัฐบาลทั้งสองประเทศโดยความเห็นชอบ ร่วมกันที่จะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ส ารวจและแสวงประโยชน์ใช้กับ พื้ นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะ เพื่อให้การส ารวจและแสวงประโยชน์

จากทรัพยากรปิโตรเลียมในบริเวณดังกล่าวเป็น ไปตามหลักเทคนิคตลอดจนวิธีการปฏิบัติงาน

ปิโตรเลียมที่ดี ซึ่งเร่ืองดังกล่าวครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการคุ้มครองและอนุ รักษ์ 

สิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วย รัฐบาลของทั้งสองประเทศโดยความเห็นชอบร่วมกันจึงสามารถ

พิจารณาก าหนดหลักการ ในเรื่องเหล่านี้ ได้ตามที่เหน็สมควร 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  
  

ขอแสดงความนับถือ 
  

(ลงชื่อ) ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ 
(นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์) 
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  
  
  
กองกฎหมายต่างประเทศ 
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙ ต่อ ๕๐๗  
โทรสาร ๒๒๖๓๖ ๑ ๑ 
www.krisdika.go.th 


