คูมือ
การยื่นขอสิทธิใหผูเชี่ยวชาญและชางฝมือ
ชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงานในกิจการปโตรเลียม
ตามมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514

และ
การยื่นขอสิทธินําวัสดุและอุปกรณ
เขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชในกิจการปโตรเลียม
ตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514

โดย
กลุมสงเสริมการประกอบการ
สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กันยายน 2552

การนําผูเ ชี่ยวชาญชาวตางประเทศ และวัสดุและอุปกรณ
เขามาในราชอาณาจักร เพื่อใชในกิจการปโตรเลียม
ตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติปโ ตรเลียม พ.ศ. 2514
*********************************************************************
การพิจารณาอนุญาตใหบริษัทผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรบั จางเหมาโดยตรงนํา
ผูเชี่ยวชาญ ชางฝมือ ชาวตางประเทศ คูสมรสและบุตรในอุปการะ เขามาในราชอาณาจักรเพื่อ
การปฏิบัติงานในกิจการปโตรเลียม ตามมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติปโ ตรเลียม พ.ศ. 2514 และ
การอนุญาตใหนําเขาวัสดุอุปกรณสิ่งจําเปนในกิจการปโตรเลียม โดยไดรับการยกเวนอากรขา
เขาและภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปโตรเลียม โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องราวตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
การใหสิทธิประโยชนตามมาตรา 69 และ มาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ดังกลาวไดกําหนดขึ้นเนื่องจาก รัฐบาลมีนโยบายที่จะสงเสริมใหมีการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศ และไดพิจารณาเห็นวากิจการปโตรเลียมเปนธุรกิจที่มี
การลงทุนสูง ตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีขั้นสูงและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง
มาก พระราชบัญญัติดังกลาวจึงมีขอกําหนดเพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูรับ
สัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมาโดยตรงในการประกอบธุรกิจปโตรเลียม ดังนี้
“มาตรา 69 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพียงเทาที่กฎหมายนี้มิได
บัญญัติไวเปนอยางอื่น ผูร ับสัมปทานและผูรับจางซึ่งไดทําสัญญาจางเหมาโดยตรงกับผูรบั สัมปทานมี
สิทธินําชางฝมือและผูเชี่ยวชาญ รวมตลอดถึงคูสมรสและบุตรที่อยูในอุปการะซึ่งเปนคนตางดาวเขา
มาในราชอาณาจักรตามความจําเปนในการประกอบกิจการปโตรเลียมไดตามจํานวนและ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการมีคําสั่งตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ แมวา จะเกินอัตราจํานวนคนเขาเมืองและ
ระยะเวลาตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ผูรับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันไดรับคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด”

-2“มาตรา 70 ผูรับสัมปทานและผูรับจางซึ่งไดทําสัญญาจางเหมาโดยตรงกับผูรับ
สัมปทาน มีสิทธินําเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช โครงกอสราง ยานพาหนะ สวนประกอบ
อุปกรณ และวัสดุอื่นๆที่ใชในการประกอบกิจการปโตรเลียมเขามาในราชอาณาจักรได โดยให
ไดรับยกเวนการเสียอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรและภาษีมูลคาเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากร แตของดังกลาวตองเปนของที่คณะกรรมการมีคําสั่งเห็นชอบวาจําเปนในการ
ประกอบกิจการปโตรเลียม
ผูรับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบ
วันนับแตวันไดรับคําสั่ง......”
การประกอบกิจการปโตรเลียมทั้งดานการสํารวจและผลิตไดเจริญกาวหนาเปนลําดับ
ปจจุบันมีผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมาเพิ่มขึ้นจํานวนหลายราย ดังนั้น ผูรบั สัมปทาน
ปโตรเลียมและผูรับจางเหมาโดยตรงของผูรับสัมปทานจึงไดยื่นขอสิทธิการนําผูเชี่ยวชาญและ
ชางฝมือ รวมทั้งการนําเขาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในกิจการปโตรเลียมเขามาในราชอาณาจักรเปน
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ
ทั้งนี้ ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมาฯจะตองแสดงใหเห็นวาการยื่นขอ
สิทธิในเรื่องดังกลาวมีเหตุผลและความจําเปนในการประกอบกิจการปโตรเลียม
2

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการประกอบ
กิจการปโตรเลียมใหเปนไปตามกฎหมาย ไดจัดทําคูมือการยื่นขอสิทธินําผูเชี่ยวชาญ ชางฝมือ
และบุคคลในครอบครัว เขามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานในกิจการปโตรเลียมตามมาตรา 69
แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 และการยื่นขอสิทธิดานการนําเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช โครงกอสราง ยานพาหนะ สวนประกอบอุปกรณ และวัสดุอื่นๆที่ใชในการประกอบ
กิจการปโตรเลียมเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชในการประกอบกิจการปโตรเลียมโดยขอยกเวน
อากรขาเขาและภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 เพื่อเปน
แนวทางในการยื่นขอสิทธิของผูรับสัมปทาน ดังนี้

-31.
2.
3.
4.
5.

6.

คุณสมบัติผูยื่นขอสิทธิ ตามมาตรา 69 และ 70
การขอรับสิ ทธิพิเศษของผูรับจางเหมา
หนวยงานที่มีหน าที่พิจารณาการใช สิทธิตามมาตรา 69 และ 70
การยื่นขอสิทธิการนําเขาผูเชี่ยวชาญและวัสดุอุปกรณตามมาตรา 69 และ 70
ขอกําหนดในการยื่นขอสิทธินําเขาผูเชี่ยวชาญและชางฝมือตามมาตรา 69
5.1 เอกสารประกอบการยื่นขอสิทธิ
5.2 หลักเกณฑการพิ จารณา
5.3 การเขามาในราชอาณาจักรลวงหน า
5.4 ระยะเวลาการอนุญาต
5.5 การติ ดต อกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
5.6 การยื่นขอสิ ทธิในกรณีเรงดวน
ขอกําหนดในการยื่ นขอสิทธินําเขาวัสดุอุปกรณตามมาตรา 70
6.1 เอกสารประกอบการยื่ นขอสิทธิ
6.2 หลักเกณฑการพิ จารณา
6.3 การดําเนินการภายหลั งการนําเข าวัสดุอุปกรณ

1. คุณสมบัติผูยื่นขอสิทธิตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. 2514
ผูประกอบกิจการปโตรเลียม ที่สามารถยื่นขอสิ ทธิตามมาตรา 69 และ 70 แหง
พระราชบัญ ญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 คือ
1.1 ผูรับสัมปทานปโตรเลียม
วิธีการใชสิทธิ สามารถยื่นขอสิทธิโดยตรงตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ระยะเวลาที่ไดรับสิทธิ ตลอดระยะเวลาของสัมปทานปโตรเลียม
1.2 ผูรับจางซึ่งทําสัญญาจางเหมาโดยตรงกับผูรับสั มปทานป โตรเลียม
(ซึ่งต อไปจะเรียกวา ผูรับจ างเหมา)
หมายถึง ผูรับจางเหมาของผูรับ สัมปทานปโตรเลียมที่ มีสัญญาการ
ใหบริการดานการสํารวจและผลิตป โตรเลีย ม

-4วิธีการใชสิทธิ มี 2 วิธี คือ
1.2.1 ผูรับจางเหมา ยื่นขอภายใตสิทธิของผูรับสัมปทานปโตรเลียม
กลาวคือ ผูรับสัมปทานเปนผูยื่นขอสิทธิให
1.2.2 ผูรับจางเหมาที่ไดรับสิทธิพิเศษตามหลักเกณฑที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กําหนดสามารถยื่นขอสิทธิไดโดยตรง
(รายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาใหสิทธิพิเศษในหนา 5 ขอ 2.1)
ระยะเวลาที่ ไดรับสิ ทธิ
ผูรับจางเหมาที่ใชสิทธิภายใตสิทธิของผูรับสัมปทาน สามารถยื่นขอสิทธิได
ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจางเหมาการใหบริการต อผูรับสั มปทานปโ ตรเลียม
ผูรับจางเหมาที่ไดรับสิทธิพิเศษ จะไดรับสิทธิคราวละไมเกิน 2 ป

2. การขอรับสิทธิพิเศษของผูรับจางเหมาในการยื่นขอสิทธิ
ตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
สิทธิพิเศษ หมายถึง สิทธิท่ีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอนุญาตใหผูรับจางเหมา
ยื่นขอตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 ไดโดยตรง
โดยกรณีปกติผูรับจางเหมาจะตองยื่นขอสิทธิตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ.2514 ภายใตสิทธิของผูรับสัมปทานปโตรเลียม สําหรับผูรับจางเหมาที่
ใหบริการแกผูรับสัมปทานปโตรเลียมหลายรายและมีปริมาณงานจํานวนมาก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
จะพิจารณาใหผูรับจางเหมาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดสามารถยื่นขอสิทธิโดยตรง
ไดเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหสามารถใหบริการตอผูรบั สัมปทานไดโดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจปโตรเลียม

-52.1 หลักเกณฑการพิจารณาใหสิทธิพิเศษ
ของผูรับจางเหมา ดังนี้

พิจารณาเหตุผลและความจําเปน

1) ตองมีสัญญาการใหบริการงานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมแก
ผูรับสัมปทานปโตรเลียม
2) เปนผูรับจางเหมาที่เคยใชสิทธิตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ.2514 ภายใตสิทธิของผูรับสัมปทานปโตรเลียมมาแลว ไมนอยกวา 2 ป
3) มีปริมาณงานการในชวง 2 ปที่ผานมาอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการแกผูรับสัมปทาน
4) มีสัญญาการใหบริการตอผูรับสัมปทานตอเนื่องหลายราย หรือมีสัญญา
ตอเนื่องระยะยาว
5) มีหนังสือรับรองจากผูรับสัมปทานปโตรเลียมที่มีสัญญาจางเหมา
การใหบริการเพื่อยืนยันความจําเปนในการยื่นขอสิทธิพิเศษ
6) มีหลักฐานแสดงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท ยอนหลัง 3 ป
เชน ทุนจดทะเบียน สินทรัพย และรายงานดานการเงิน
7) แจงรายละเอียดการวางระบบจัดเก็บวัสดุและอุปกรณที่นําเขาตาม
มาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 เพื่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสามารถ
ตรวจสอบได
2.2 ระยะเวลาการใหสิทธิพิเศษ

คราวละไมเกิน 2 ป

2.3 การปฏิบัติเมื่อไดรับสิทธิพิเศษ
1) การดําเนินการเพื่อใชใชสิทธิตามมาตรา 69 และ 70 จะตองเปนการ
ใหบริการแกผูรับสัมปทานปโตรเลียมตามที่ไดแจงในการยื่นขอสิทธิพิเศษเทานั้น หากมีสัญญา
การใหบริการแกผูรบั สัมปทานปโตรเลียมเพิ่มเติม จะตองแจงใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบดวย
2) ในระหวางการไดรับสิทธิพิเศษจะตองรายงานการใหบริการแกผูรับ
สัมปทานปโตรเลียมใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบ ทุกๆ 6 เดือน ตามแบบฟอรมที่กําหนด
3)

การขอตอสิทธิพิเศษ ตองกระทําลวงหนา 60 วัน ก อ นวั น สิ้ น สุ ด การ
ได รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษ พร อ มทั้ ง แสดงหลั ก ฐานการดํา เนิ น งาน และสัญญาการจางเหมาการ
ใหบริการแกผูรับสัมปทานปโตรเลียมในการขอใชสิทธิพิเศษตอไปดวย

-64) ในกรณีที่ผูรบั สัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมาจะโอนวัสดุอปุ กรณที่
นําเขาตามมาตรา 70 ใหแกบุคคลอื่นหรือนําไปใชในกิจการอื่น ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและ
ผูรับจางเหมาจะตองแจงขออนุญาตจากอธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ และปฏิบัติตามขอกําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ.2532) ขอ 9 โดยเครงครัด
5) ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัมปทานในการใชบริการดานยานพาหนะ การกอสราง และอื่นๆที่เกี่ยวของกับการประกอบ
กิจการปโตรเลียมจากผูรับจางหรือวัสดุอุปกรณที่มีอยูในประเทศเปนอันดับแรก
6)

ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของโดยเครงครัด

3. หนวยงานที่มีหนาทีพ่ ิจารณาอนุญาตการใชสิทธิตามมาตรา 69 และ 70
การอนุญาตสิทธิการนําผูเชี่ยวชาญ ชางฝมือ และบุคคลในครอบครัวเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการปฏิบัติงานในกิจการปโตรเลียม และการนําเขาวัสดุและอุปกรณเพื่อใชใน
กิจการปโตรเลียม โดยขอยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 69 และ 70 แหง
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปโตรเลียม
โดยการกลั่นกรองของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน
และอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวตามมาตรา 69 และ 70
แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และคณะกรรมการปโตรเลียม
3.1 การกลั่นกรอง การยื่นขอใชสิทธิตามมาตรา 69 และ 70
3.1.1 กลุมสงเสริมการประกอบการ สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกลุมจะตรวจสอบความถูกตองขอมูลเอกสาร
ของผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรบั จางเหมาไดยื่นขอสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด พิจารณา
ใหความเห็นเบื้องตน เพื่อนําเสนอคณะทํางาน สรุปขอมูลเสนออธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการปโตรเลียม ตามลําดับ
3.1.2 คณะทํางานศึกษาและวางระบบในการใหสิทธิตามมาตรา 69 และ 70
แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ประกอบดวยผูอํานวยการสํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม
เปนหัวหนาคณะทํางาน โดยมีคณะทํางานประกอบดวย วิศวกรปโตรเลียม นักธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน โดยมีเจาหนาที่กลุมสงเสริมการประกอบการ เปนฝายเลขานุการ
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ความเห็นแกอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ
ปโตรเลียม และทําหนาที่ติดตามตรวจสอบผลการใชสิทธิภายหลังการไดรับสิทธิ
3.1.3 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทําหนาที่พิจารณาความเห็นที่คณะทํางาน
นําเสนอเพื่อนําเสนอตอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการปโตรเลียมตอไป
3.2 การพิจารณาใหความเห็นชอบ
3.2.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวตามมาตรา 69 และ 70 แหง
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 มีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปนประธาน โดยมี
คณะอนุกรรมการประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมการจัดหางาน กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมการคาตางประเทศ
กรมการพลังงานทหาร สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ โดยมีกลุมสงเสริม
การประกอบการ เปนฝายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการมีหนาที่พิจารณาคําขอใชสิทธิของผูรับสัมปทานปโตรเลียม
และผูรับจางเหมาตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินําเสนอ เพื่อพิจารณาใหหรือไมใหความเห็นชอบ
ในเบื้องตน และใหนําเสนอคณะกรรมการปโตรเลียมตอไป
3.2.2 คณะกรรมการปโตรเลียม มีปลัดกระทรวงพลังงาน เปนประธาน
โดยมีกรรมการประกอบดวย อธิบดีกรมที่ดิ น อธิบดี กรมประมง อธิบดี กรมปาไม
อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนพลังงาน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อี ก ไม เ กิ น 5 คน ซึ่ งรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จาก
ผู มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาธรณี วิ ท ยา วิ ศ วกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การเงิ น
กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เปนประโยชนตอกิจการปโตรเลียม โดยมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เป น กรรมการและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาคําขอใชสิทธิของผูรับสัมปทานปโตรเลียม
และผูรับจางเหมาตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ
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4. การยื่นขอสิทธิตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติปโ ตรเลียม
พ.ศ.2514
4.1 ผูยื่นขอสิทธิ
ผูรับสัมปทานป โตรเลียม ยื่นขอสิทธิโดยตรงตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ผูรับจางเหมาที่ไดรับสิทธิพิเศษ ยื่นขอสิทธิโดยตรงตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ผูรับจางเหมาที่ไมไดรับสิทธิพิเศษ ยื่นขอสิทธิภายใตสิทธิของผูรับสัมปทาน
ปโตรเลียม
4.2 ผูลงนามในการยื่นขอสิทธิ
1) ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูรับสัมปทานหรือผูรับจางเหมาที่ไดรับ
สิทธิพิเศษ
2) ผูไดรับมอบอํานาจในการลงนามเพื่อยื่นขอสิทธิตามมาตรา 69 และ 70
แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยตองแจงใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบ
4.3 สถานที่ยื่นขอสิทธิ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
4.4 กําหนดเวลาในการยื่นขอสิทธิและการพิ จารณา
ยื่นคําขอสิทธิไดทุกวันในเวลาราชการ โดยมีรอบระยะเวลาการพิจารณา ดังนี้
สัปดาหที่ 1

รวบรวมคําขอที่ไดรับในเดือนที่ผานมา

สัปดาหที่ 2

นําคําขอที่ไดรับในเดือนที่ผานมาเสนอคณะทํางานและอธิบดี

สัปดาหที่ 3

เสนอคณะอนุกรรมการ

สัปดาหที่ 4

เสนอคณะกรรมการปโตรเลียม

การยื่นขอสิทธิใหทันในรอบใดตองยื่นขอสิทธิกอนวันประชุมคณะทํางาน
ประมาณ 2 สัปดาห หรือภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน
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ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมายื่นขอสิทธิ ใหทันตามรอบระยะเวลาดังกลาว
หรือยื่นขอสิทธิลวงหนาเพื่อใหไดรับผลการพิจารณาทันตอการนําไปยื่นขอสิทธิกับสวนราชการ
ที่เกี่ยวของภายในกําหนด (ระยะเวลาในการพิจารณา นับจากวันที่ครบรอบรับคําขอ จนถึง
วันแจงผลการพิจารณา รวมประมาณ 40 วัน)
4.5 ขั้นตอนการยื่นขอสิทธิ การพิจารณาและการแจงผลการพิจารณา ตามมาตรา 69
และ 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514
1) ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมา ยื่นคําขอตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โดยยื่นหนังสือฉบับตัวจริง ที่สํานักบริหารกลาง เพื่อลงทะเบียนรับเอกสาร และยื่นสําเนาหนังสือ
ใหแกสํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม เพื่ อ เตรี ย มดําเนินการ
2) กลุมสงเสริมการประกอบการ
สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม
กลั่นกรองความถูกตองของขอมูลเอกสารตามหลักเกณฑที่กําหนด ติดตอผูยื่นคําขอเพื่อขอขอมูล
เพิ่มเติมกรณีที่คําขอไมสมบูรณ พิจารณาใหความเห็นในเบื้องตนเพื่อนําเสนอคณะทํางานศึกษา
และวางระบบในการใหสิทธิตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติปโ ตรเลียม พ.ศ. 2514
3) คณะทํางานศึกษาและวางระบบในการใหสิทธิตามมาตรา 69 และ 70
แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 พิจารณาคําขอใชสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด หรือ
ขอขอมูล เอกสารประกอบการพิจารณา หรือคําชี้แจงเพิ่มเติม และพิจารณาใหความเห็นเพื่อ
นําเสนออธิบดี
4) อธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติพิจารณานําคําขอใชสิทธิที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะทํางานเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. 2514
5) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวตามมาตรา 69 และ 70 แหง
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 พิจารณาคําขอใชสิทธิที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินําเสนอ
ใหนําเสนอคณะกรรมการปโตรเลียม
6) คณะกรรมการปโตรเลียมพิจารณาคําขอใชสิทธิที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรือ่ งราวตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 เสนอ
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หนังสือถึงผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมาที่ยื่นคําขอ เพื่อแจงผลการพิจารณา และมี
หนังสือแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการจัดหางาน
สําหรับคําขอใชสิทธิตามมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และแจง
กรมศุลกากร สําหรับคําขอใชสิทธิตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัตปิ โตรเลียม พ.ศ. 2514
เพื่อดําเนินการตอไป
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8

7

- สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
- กรมการจัดหางาน
- กรมศุลกากร

ผูรับสัมปทานปโตรเลียม
ผูรับจางเหมา

2

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(กลุมสงเสริมการประกอบการ สส.)

6

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
คณะกรรมการปโตรเลียม

(สํานักบริหารกลาง/
กลุมสงเสริมการประกอบการ สส.)

5

4

3

คณะทํางานศึกษาและวางระบบ
ในการใชสิทธิฯ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่องราวตามมาตรา 69 และ 70

แผนผังการพิจารณาใหสิทธินาํ ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศและวัสดุอปุ กรณเขามาในราชอาณาจักร เพื่อการประกอบกิจการปโตรเลียม ตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัตปิ โ ตรเลียม พ.ศ. 2514

- 12 -

5. การยื่นขอสิทธิใหผเู ชี่ยวชาญ ชางฝมอื คูส มรส และบุตรในอุปการะ เขามา
ในราชอาณาจักรตามมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
5.1 เอกสารประกอบการยื่นขอสิทธิ ประกอบดวย
5.1.1 หนังสือถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (จํานวน 2 ฉบับ ฉบับจริงยื่นที่สํานักบริหารกลาง
และฉบับสําเนายื่นที่สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม) โดยแจงรายละเอียดสวนบุคคลของผูเชี่ยวชาญ ชางฝมือ คู
สมรส และบุตร ที่จะขอเขาพํานักในราชอาณาจักรชั่วคราว ไดแก
1)
2)
3)
4)

ชื่อ – สกุล
สัญชาติ
เลขที่หนังสือเดินทาง
ตําแหนง (เฉพาะผูเชี่ยวชาญ หรือ ชางฝมือ)

5.1.2 เอกสารแนบหนังสือตามขอ 5.1.1
1) รายละเอียดของผูเชี่ยวชาญ หรือ ชางฝมือตามแบบฟอรมของ กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ เรื่องการขอใหผูเชี่ยวชาญเขาพํานักในราชอาณาจักรชั่วคราว (Application Form for Temporary
Residence in Thailand for Specialist Employed by Concessionaire/Direct Contractor Under Section 69
of The Petroleum Act B.E. 2514)
2) หลักฐานการศึกษา ฝกอบรม และประวัติการทํางาน
3) แผนภูมิแสดงตําแหนงของผูเชี่ยวชาญ หรือ ชางฝมือ
4) สําเนาหนังสือเดินทางของบุคคลที่ยื่นขอ
5) หลักฐานแสดงการเปนคูสมรส หรือบุตรที่อยูในอุปการะ (กรณีบุคคลในครอบครัว)
6) ในกรณีที่ผูรับสัมปทานปโตรเลียมยื่นขอสิ ทธิใหผูรับจางเหมา
จะตองแนบ
สัญญาจางเหมา ระหวางผูรับสัมปทานปโตรเลียมกับผูรับจางเหมาในการยื่นขอสิทธิครั้งแรก
7) กรณีที่ผูเชี่ยวชาญหรือชางฝมือ อายุเกิน 60 ป จะตองแนบใบรับรองแพทยเพื่อแสดง
ความพรอมของสมรรถภาพทางกาย สําหรับการปฏิบัติงานในทุกตําแหนง และตําแหนงที่ปฏิบัติงานในทะเลตอง
แนบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมดาน Sea Survival และ Fire Fighting ดวย

- 13 5.2 หลักเกณฑการพิจารณา

กฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว ไดแก

มาตรา 69 แหงพระราชบัญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไดใหสิทธิประโยชนแก
กิจการปโตรเลียมในการนําผูเชี่ยวชาญเขามาในราชอาณาจักรไดตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปโตรเลียม

ผูป ระกอบ
โดยตอง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ขอ
11 (3) ขอผูกพันและหนาที่ของผูรับสัมปทาน กําหนดวา ผูรบั สัมปทานตองจางผูซึ่งมีสัญชาติไทยเพื่อประกอบ
กิจการปโตรเลียมตามสัมปทานนี้ในตําแหนงหนาที่ระดับตางๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําไดตามคุณสมบัติ
ของบุคคลเหลานั้น อนึ่ง หากยังหา
ผูซึ่งมีสัญชาติไทยที่มีความชํานาญงานเหมาะสมแกตําแหนงหนาที่บาง
ตําแหนงมิได ผูรับสัมปทานจะพยายามอยางดีทสี่ ุดที่จะฝกฝนผูซึ่งมีสัญชาติไทยใหมีความชํานาญงานมากขึ้นจน
เหมาะสมที่จะรับตําแหนงตางๆทุกระดับในกิจการปโตรเลียมไดภายในระยะเวลาอันสมควร
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ไดกาํ หนดหลักเกณฑการยื่นขอสิทธิในการนําผูเชี่ยวชาญเขามาใน
ราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกลาว ดังนี้
5.2.1 คุณสมบัติผูเชี่ยวชาญและชางฝมือ ทีจ่ ะไดรับการพิจารณาอนุญาตให เข ามาใน
ราชอาณาจักร
1) ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
(จบปริญญาตรี
(มีประสบการณการทํางานในกิจการปโตรเลียม ประมาณ 5 ป
(มีประสบการณในการทํางานนอกชายฝง ประมาณ 2 ป
(สําหรับตําแหนงที่ตองทํางานนอกชายฝง)
2) ผูเชี่ยวชาญที่ไมใชเทคนิค
(จบปริญญาตรีในสาขาที่เกื้อกูล หรือสนับสนุนธุรกิจปโตรเลียม
(มีประสบการณการทํางานในกิจการปโตรเลียม ประมาณ 4 ป
ชางฝมือ
3)
(ไดรับประกาศนียบัตร หรือ อนุปริญญาในสาขาที่เกี่ยวของ
กับตําแหนง
(มีประสบการณการทํางานในตําแหนง ประมาณ 7 ป
(มีประสบการณในการทํางานนอกชายฝง ประมาณ 5 ป
(สําหรับตําแหนงที่ตองทํางานนอกชายฝง)
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ขอยกเวน/ผอนผัน
(ผูมีคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑตามขอ 1) – 3) จะพิจารณาตามเหตุผลและความ
จําเปนในแตละกรณี เชน ในฐานะฝกงาน (Trainee) การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานระหวาง
ประเทศ การใชประเทศไทยเปนศูนยกลางการปฏิบัติงานในภูมิภาค
5.2.2 ตําแหน งที่กําหนดใหเป นบุคลากรไทย คือ
ตําแหนงที่มีลักษณะทั่วไป และสามารถสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานได เห็นควรให
ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมาจัดใหบุคลากรไทยไดมีโอกาสทํางานในตําแหนงดังกลาว
เชน
ตําแหนง Oiler, Painter, Roustabout, Pumpman, Crane Operator, Roughneck, Welder
5.2.3 การจัดทําแผนทดแทนบุคลากรไทย เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.
2532) ขอ 11 (3) ขอผูกพันและหนาที่ของผูรับสัมปทาน ดังกลาวขางตน จึงใหผูรับสัมปทานปโตรเลียมและ
ผูรับจางเหมาที่ยื่นขอสิทธิตามมาตรา 69 สรุปแผนทดแทนบุคลากรผูมีสัญชาติไทยในตําแหนงที่ไดจัดจาง
ผูเชี่ยวชาญและชางฝมือชาวตางชาติใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณา อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.3 การเขามาในราชอาณาจักรลวงหนา
สํา หรั บ ผู เ ชี่ ย วชาญและช า งฝ มื อ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามหลั ก เกณฑ ที่ ก รมเชื้ อ เพลิ ง
ธรรมชาติ กําหนดตามขอ 5.2.1 สามารถยื่นขอสิทธิเขามาในราชอาณาจักรชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ.2522 กอนการยื่นขอสิทธิตามมาตรา 69 ได โดยถือวีซา ประเภทคนอยูชั่วคราว รหัส B. (NonImmigrant Visa – B) เทานั้น
สําหรับผูเชี่ยวชาญและชางฝมือที่มีคุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑขอ 5.2.1
สิทธิตามมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 กอนการเขามาในราชอาณาจักร

ใหยื่นขอ

- 15 5.4 ระยะเวลาการอนุญาต ไดกําหนดระยะเวลาการใหพํานักในราชอาณาจักรดังนี้
1) กําหนดเวลา ผูเชี่ยวชาญ ชางฝมือของผูรับสัมปทานปโตรเลียม กําหนดคราวละไมเกิน
2 ป ผูเชี่ยวชาญ ชางฝมือของผูรับจางเหมา กําหนดคราวละไมเกิน 1 ป สําหรับคูสมรสและบุตรใน
อุปการะจะไดรับสิทธิตามระยะเวลาของผูเชี่ยวชาญและชางฝมือที่ไดรับสิทธิ
2) การนับระยะเวลา ผูเชี่ยวชาญและชางฝมือที่ยื่นขอสิทธิครั้งแรก หรือสิทธิเดิมไดสิ้นสุด
นานแลว จะเริ่มนับจากวันที่คณะกรรมการปโตรเลียมไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
(วันประชุมคณะกรรมการ
ปโตรเลียม) กรณีการขอตอสิทธิพํานักในราชอาณาจักรชั่วคราวและใบอนุญาตทํางานจะนับจากวันสิ้นสุดสิทธิ
เดิม
5.5 การติดตอกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
เมื่อคณะกรรมการปโตรเลียมไดใหความเห็นชอบใหผูเชี่ยวชาญ ชางฝมือ คูสมรสและบุตรใน
อุปการะเขามาในราชอาณาจักรชั่วคราวแลว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะมีหนังสือถึงสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
เรื่องการอนุญาตสิทธิพํานักในราชอาณาจักรชั่วคราว และหนังสือ ถึงกรมการจัดหางานเรื่องการออกใบอนุญาต
ทํางาน ซึ่งผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมา จะตองยื่นเรื่องตอสวนราชการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ผูเชี่ยวชาญและชางฝมือ
ตองยื่นหนังสือของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่แจงเรื่อง
คณะกรรมการปโตรเลียมพิจารณาใหความเห็นชอบการเขามาในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อการปฏิบัติงานในกิจการ
ปโตรเลียม
ตอสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อตออายุการอยูในราชอาณาจักรและกรมการจัดหางานเพื่อขอ
ใบอนุญาตทํางาน
2) คูสมรสและบุตรในอุปการะ ตองยื่นหนังสือของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่แจงเรื่อง
คณะกรรมการปโตรเลียมพิจารณาใหความเห็นชอบการพํานักในราชอาณาจักรชั่วคราวตอสํานักงานตรวจคนเขา
เมืองเพื่อตออายุการอยูในราชอาณาจักร

- 16 5.6 การยื่นขอสิทธิเปนกรณีเรงดวน
ในกรณีที่ผูรบั สัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมาประสงคจะยื่นขอสิทธิใหผูเชี่ยวชาญและ
ชางฝมือเขามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานในกิจการปโตรเลียมเปนกรณีเรงดวน
ใหยื่นขอสิทธิตอกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดขางตน โดยแจงเหตุผลและความจําเปนวาหากไมดําเนินการแลวจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจได
โดยการพิจารณาคําขอสิทธิกรณีเรงดวนนี้ คณะกรรมการปโตรเลียมได
มอบหมายใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาให ค วามเห็ น ชอบเพื่ อ แจ ง ส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งก อ น แล ว จึ ง
นํา เสนอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการปโตรเลียมในภายหลัง

- 17 1

5

- สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
- กรมการจัดหางาน

ผูรับสัมปทานปโตรเลียม
ผูรับจางเหมา

2

7

กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
(สํานักบริหารกลาง/

คณะกรรมการปโตรเลียม

กลุมสงเสริมการประกอบการ สส.)

3

คณะทํางานศึกษาและวางระบบ
ในการใชสิทธิฯ

6

4

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แผนผังการพิจารณาอนุญาตใหผูเชีย่ วชาญเขามาปฏิบตั ิงานกรณีเรงดวน

เรื่องราวตามมาตรา 69 และ 70
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6. ขอกําหนดในการยื่นขอสิทธินําเขาวัสดุและอุปกรณตามมาตรา 70
แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
6.1 เอกสารประกอบการยื่นขอสิทธิ
6.1.1 หนังสือถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อยื่นคําขอใชสทิ ธิ (จํานวน 2 ฉบับ ฉบับจริงยืน่ ที่
สํานักบริหารกลาง และฉบับสําเนายื่นที่สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม) โดยแจงรายละเอียด ในการขอนําเขา
วัสดุอุปกรณ พรอมแสดงเอกสารและหลักฐานในการดําเนินการ ดังนี้
1) บัญชีรายการวัสดุอุปกรณ (Master List) ที่ขอนําเขามาโดยเอกสารทุกแผนตอง
ประทับตราหมายเลขของเอกสารตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนด (ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมา
สามารถประสานเจาหนาที่กลุมสงเสริมการประกอบการ สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม เพื่อการขอหมายเลข
เอกสารไดทางโทรศัพทกอนการยื่นขอสิทธิ)
2) ใบขนสินคา จํานวน 1 ชุด แตละแผนจะตอง ประทับตราบริษัทและลงนามกํากับ
โดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทที่ไดแจงตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
3) สําเนาอินวอยซซึ่งระบุเลขที่ และวัน เดือน ป จํานวน 2 ชุด ทุกแผนจะตอง
ประทับตราบริษัท และลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทที่ไดแจงตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4) สําเนาใบตราสงทางอากาศ (Airway Bill) ในกรณีที่วัสดุอุปกรณเขามาโดยทาง
เครื่องบิน หรือสําเนาใบตราสงทางเรือ (Bill of Lading) ในกรณีที่วัสดุอุปกรณเขามาโดยทางเรือ จํานวน 1 ชุด
5) สําเนาสัญญาทัณฑบนการปฏิบัติพิธีศุลกากรโดยขอรับของไปกอน จํานวน 1 ชุด
6) แนบแผนบันทึกขอมูล (Floppy Disk) บัญชีรายการวัสดุอุปกรณ ตามขอ 1) มา
พรอมกันดวย

- 19 6.1.2 การจัดทําบัญชีวัสดุอุปกรณ ดังนี้
1) ใหจัดทําบัญชีวัสดุอุปกรณ โดยแยกเปนหมวด ดังตอไปนี้
1.1 Chemical
1.2 Computer Hardware
1.3 Corrosion & Abrasion Control
1.4 Drilling
1.5 Enhanced Recovery
1.6 Exploration
1.7 Fasteners
1.8 Instrument & Control
1.9 Logging & Formation Evaluation
1.10 Marine Equipment
1.11 Material
1.12 Offshore Platform
1.13 Offshore Wells
1.14 Oil & Gas Transportation
1.15 Power Supply
1.16 Process Equipment
1.17 Production
1.18 Pumps & Compressors
1.19 Rope, Wire Rope, Chains
1.20 Safety, Environmental Protection
1.21 Ships, Boats, Vessels, and Equipment
1.22 Tabulars & Piping
1.23 Technical, Laboratory, and Computer
1.24 Tools
1.25 Transportation & Communication
1.26 Valves & Actuators
1.27 Well Completion

- 20 2) รายการวัสดุอุปกรณในแตละหมวดใหแยกเปนของผูรับสัมปทานปโตรเลียมกับของ
ผูรับจางเหมาอยางชัดเจน
3) รวมเงินในชองมูลคาทุกครั้งเมื่อจบรายการของแตละบริษัทฯ และแปลงมูลคา
เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐทั้งหมด
4)

สรุปจํานวนรายการและมูลคาของแตละหมวดตามหมวดหลักดังกลาวขางตน

5) ชี้แจงรายละเอียดและขอบเขตการใหบริการของผูรับจางเหมาทุกบริษัททุกครั้ง
ในการยื่นบัญชี เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปนใชในการประกอบกิจการปโตรเลียม
6.2 หลักเกณฑการพิจารณา
6.2.1 วัสดุอุปกรณที่จะไดรับการพิจารณาใหไดรับการยกเวนอากรขาเขา และภาษีมูลคาเพิ่ม
ตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 จะตองอยูภายใตเงื่อนไขดังนี้
1) เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณสิ่งจําเปนใชในการประกอบกิจการปโตรเลียม
ดานการปฏิบัติงานสํารวจและผลิตของผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมาที่อยูภายใตพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. 2514
2) เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณสิ่งจําเปนใชในการประกอบกิจการปโตรเลียมที่
ติดมากับเรือสํารวจ เรือสนับสนุน แทนเจาะสํารวจ แทนผลิต และหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่ตาง ๆ ที่นําเขามา
ประกอบกิจการปโตรเลียมในราชอาณาจักร
3) เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ใชในการสนับสนุน หรืออํานวยความสะดวก
ในการพัฒนาธุรกิจปโตรเลียม และเปนอุปกรณที่ไมสามารถผลิตไดภายในประเทศ โดยผูรับสัมปทานจะตอง
แสดงเหตุผลสนับสนุนความจําเปนในการใชอุปกรณดังกลาวในกิจการปโตรเลียมใหเปนที่ยอมรับใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาต

- 21 6.2.2 ประเภทวัสดุอุปกรณที่ไมอยูในขายไดรับการยกเวนอากรขาเขา และภาษีมลู คาเพิ่มตาม
มาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
1) วัสดุอุปกรณของใชสวนบุคคล
2) วัสดุอุปกรณที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
3) วัสดุอุปกรณสํานักงาน
4) อาหารและยารักษาโรค
5) น้ํามันเชื้อเพลิง
6) เครื่องใชไฟฟาประจําบาน
7) เฟอรนิเจอรสํานักงาน
8) อุปกรณเครื่องครัว
9) อุปกรณหรือวัสดุท่ีมีเจตนาใชในกิจการอื่น ๆ
10) วัสดุอุปกรณที่ผลิตหรือสามารถจัดหาไดภายในประเทศ
6.2.3 สารเคมี 7 ชนิด ที่คณะกรรมการปโตรเลียมมีมติหามนําเขาภายใตมาตรา 70 แหง
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Caustic Soda (ยกเวนชนิด Flake)
Calcium Carbonate (F, M, C)
Lime
Barite
Paraformaldihyde
Sodium Bicarbonate
Sodium Chloride

6.2.4 การใชวัสดุอปุ กรณที่ผลิตในประเทศ
เนื่องจากขอกําหนดในสัมปทานปโตรเลียมกําหนดวา ผูรับสัมปทานจะใชบริการดาน
พาหนะ การกอสรางและอื่นๆที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการปโตรเลียมจากผูรับจาง หรือวัสดุอุปกรณที่มี
อยูในประเทศเปนอันดับแรก ดังนั้น ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและ ผูร ับจางเหมาจึงควรใหความสําคัญในการ
พิจารณาเลือกใชวัสดุอุปกรณในประเทศเปนลําดับแรก โดยสั่งและนําเขาเฉพาะวัสดุอุปกรณที่ไมสามารถจัดหา
ในประเทศได ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
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เทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ
ประเทศไทยและอํานวยประโยชนใหแกประชาชนในทองถิ่นดวย
6.2.5 การนําเขาวัตถุระเบิด
การนําเขาวัตถุระเบิด ซึง่ ประกอบดวยวัตถุระเบิด สายชนวน และแกป ผูรับสัมปทาน
ปโตรเลียมและผูรับจางเหมาจําเปนตองไดรับใบอนุญาตใหสั่ง นําเขา ครอบครอง ขนสง มี และใชวัตถุระเบิดพรอม
อุปกรณตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียบ อาวุธปน พ.ศ. 2490
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 ภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงกลาโหม กอนการยื่นขอสิทธิตามมาตรา 70 ดังนั้น ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจาง
เหมา จะตองยื่นเรื่องตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อพิจารณาการขอนําเขาวัตถุระเบิดเพื่อใชในกิจการปโตรเลียมกอน
ตามขั้นตอนดังนี้
1) ยื่นหนังสือตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (จํานวน 2 ฉบับ ฉบับจริงยื่นที่สํานักบริหาร
กลาง และฉบับสําเนายื่นที่สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม) โดยแจงรายละเอียดปริมาณและจํานวนวัตถุระเบิดที่
ตองการนําเขา (พรอมทั้งรายงานสรุปปริมาณและจํานวนวัตถุระเบิดที่เหลืออยูกรณีที่เคยนําเขาแลว)
2) กลุมสงเสริมการประกอบการ สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียมสงเรื่องใหกลุม
งานศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ สํานักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อพิจารณาคํานวณปริมาณและจํานวนวัตถุ
ระเบิดตามความจําเปนในการขอนําเขาวัตถุระเบิด และออกเอกสารรับรอง
3) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยกลุมสงเสริมการประกอบการ
มีหนังสือถึง
กระทรวงมหาดไทย และกรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม เพื่อแจงวาผูรับสัมปทานปโตรเลียม
และผูรับจางเหมาประสงคจะนําเขาวัตถุระเบิดเพื่อใชในกิจการปโตรเลียม โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไดเห็นสมควร
ใหนําเขาไดตามปริมาณและจํานวนที่ปรากฏในหนังสือ และขอใหกระทรวงมหาดไทย และกรมการอุ ตสาหกรรม
ทหาร กระทรวงกลาโหม พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของต อ ไป

- 23 4) เมื่อผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรบั จางเหมาไดรับใบอนุญาตใหนําเขาวัตถุระเบิด
จากกระทรวงมหาดไทย และกรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม แลว จึงยื่นเรื่องการขอนําเขาวัตถุ
ระเบิดตามมาตรา 70 ตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
6.2.6 การนําเขาเครื่องมือสื่อสาร
การนําเขาเครื่องมือสื่ อสารผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมา จําเปนตองไดรับ
ใบอนุญาตใหสั่ง นําเขา ครอบครองวิทยุคมนาคมและการใชคลื่นวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.
2498 ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กทช.) ดังนัน้
ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมา จะตองยื่นเรื่องตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อขอใหมีหนังสือถึง
สํานักงาน กทช. ขอความรวมมือในการจัดสรรความถี่วทิ ยุและการออกใบอนุญาตใหนําเขาและครอบครองเครื่องวิทยุ
คมนาคมกอน และเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงาน กทช. แลว จึงยื่นขอสิทธิในการนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมตาม
มาตรา 70 ตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได
6.2.7 การนําเขารถบรรทุกใชแลวที่มีลักษณะพิเศษ
การนําเขารถบรรทุกใชแลวที่มีลักษณะพิเศษ ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมา
จําเปนตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2496 ภายใตการกํากับดูแลของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ดังนั้น ผูรับสัมปทาน
ปโตรเลียมและผูรับจางเหมา จะตองยื่นเรื่องขอใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีหนังสือถึง กรมการคาตางประเทศ
เพื่อขอความรวมมือการอนุญาตใหนําเขารถบรรทุกใชแลวที่มีลกั ษณะพิเศษกอน
เมื่อไดรับอนุญาตจากกรมการคา
ตางประเทศแลว จึงยื่นขอสิทธิในการนําเขารถบรรทุกใชแลวที่มีลักษณะพิเศษตามมาตรา 70 ตอกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติได
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1

A

8

- สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
- กรมการจัดหางาน
- กรมศุลกากร

ผูรับสัมปทานปโตรเลียม
ผูรับจางเหมา

D
2

7

B
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงกลาโหม

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(กลุมสงเสริมการประกอบการ สส.)

6

คณะกรรมการปโตรเลียม

(สํานักบริหารกลาง/
กลุมสงเสริมการประกอบการ สส.)

C

- สํานักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ

5

4

3

คณะทํางานศึกษาและวางระบบ
ในการใชสิทธิฯ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่องราวตามมาตรา 69 และ 70

แผนผังการพิจารณาใหสิทธินาํ วัตถุระเบิดเขามาในราชอาณาจักร เพื่อการประกอบกิจการปโตรเลียมตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
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A

- สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
- กรมการจัดหางาน
- กรมศุลกากร

ผูรับสัมปทานปโตรเลียม
ผูรับจางเหมา

2

7

8

B
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
(สํานักบริหารกลาง/

C

คณะกรรมการปโตรเลียม

- สํานักงาน กทช.
- กรมการคาตางประเทศ

5

4

คณะทํางานศึกษาและวางระบบ
ในการใชสิทธิฯ

(กลุมสงเสริมการประกอบการ สส.)

6

กลุมสงเสริมการประกอบการ สส.)

3

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่องราวตามมาตรา 69 และ 70

แผนผังการพิจารณาใหสิทธินาํ เครื่องมือสือ่ สาร และรถบรรทุกใชแลวที่มีลักษณะพิเศษเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการประกอบกิจการปโตรเลียมตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัตปิ โ ตรเลียม พ.ศ. 2514

- 26 6.3 การดําเนินการภายหลังการนําเขาวัสดุอุปกรณ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
แบบ ชธ/ป2 สัมปทานปโตรเลียม ...... ขอ 9 ของที่ไดรับการยกเวนการเสียภาษีอากร กําหนดไววา ภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยศุลกากร ประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวของผูรับสัมปทานซึ่งไดนําของเขามาในราชอาณาจักร
โดยไดรับการยกเวนการเสียอากรขาเขา หรือภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.
2514 ยอมมีขอผูกพันตามสัมปทานดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูรบั สัมปทานประสงคจะโอนของซึ่งไดรบั การยกเวนอากรขาเขาหรือ
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัตปิ โตรเลียม พ.ศ. 2514 ใหแกบุคคลอื่น หรือนําของนั้นไปใช
ในการอื่น ผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) ถาของนั้นเปนของที่กําหนดไววา การโอนหรือการนําไปใชในการอื่นจะตองไดรับ
อนุญาต ผูรบั สัมปทานจะตองยื่นคําขอเพื่อใหอธิบดีอนุญาตกอน
(ข) ถาของนั้นเปนของอื่นนอกจากของตาม (ก) ผูรับสัมปทานอาจโอนใหแกบุคคลอื่น
หรือนําของนั้นไปใชในการอื่นไดโดยไมตองขออนุญาตจากอธิบดีกอน แตผูรับสัมปทานจะตองทําบันทึก
รายงานแสดงรายการและจํานวนของที่ไดโอนใหแกบุคคลอื่น หรือนําไปใชในการอื่น ยื่นตออธิบดีเปนรายป
ทั้งนี้ตามแบบและหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด ……
เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงไดกําหนด แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณที่นําเขาภายใตมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 ไวดังนี้
1) การจัดทําบัญชีควบคุมการใชวัสดุอุปกรณ ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมา
จะตองจัดใหมีบัญชีควบคุมการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจการปโตรเลียม (Inventory Control
System) ที่ไดนําเขาภายใตมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 เพื่อใหทราบถึงการไดมาและใช
ไป ปริมาณคงคลังของอุปกรณดังกลาว และพรอมที่จะใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตรวจสอบได
2) การนําวัสดุอุปกรณไปใชงาน วัสดุอุปกรณ ที่ไดนําเขาภายใตมาตรา 70 แหง
พระราชบัญ ญัติปโตรเลี ยม พ.ศ.2514 จะตองใชเพื่อการประกอบกิจการปโตรเลียมในพื้นที่สัมปทานที่
ระบุเทานั้น

- 27 3) การสงออกวัสดุอุปกรณ วัสดุอุปกรณที่นําเขาภายใตมาตรา 70 หากผูรับสัมปทาน
ปโตรเลียมหรือผูรับจางเหมาประสงคจะสงออก จะตองแจงตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบกอน ดังนี้
การสงออกวัสดุอุปกรณที่แจงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อทราบ เปนการสงออกเพื่อการ
ซอมแซมหรือบํารุงรักษาและจะสงกลับ การสงออกอันเนื่องมาจากเพิ่งนําเขาและพบว า วั ส ดุ อุ ป กรณ ชํา รุ ด จึ ง
ส ง กลั บ คื น ผู ข าย การส ง ออกวั ส ดุ อุ ป กรณ ก รณี ดั ง กล า วนี้ ผู รั บ สั ม ปทานป โ ตรเลี ย มหรื อ ผู รั บ จ า งเหมา
สามารถดํา เนิ น การได โ ดยรวบรวมแจ ง ให ก รมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบทุกๆ 3 เดือน
การสงออกวัสดุอุปกรณที่ตองแจงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณา เปนการสงออก
วัสดุอุปกรณในปริมาณหรือจํานวนมาก การสงออกวัสดุอุปกรณที่ยังนําเขามาแลวยังไมไดใชงานหรือใชงาน
แลวแตยังอยูใ นสภาพดี การสงออกวัสดุอุปกรณไปยังประเทศที่ไมใชตนทางในการนําเขา การสงออกวัสดุ
อุปกรณที่เปนวัสดุอุปกรณเหลือใช (Surplus) หรืออยูในสภาพเศษเหล็ก (Scrap)
ผูรับสัมปทาน
ปโตรเลียมหรือผูรับจางเหมาจะตองแจงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน โดยตอง
แจงเหตุผลและความจําเปนในการสงออกดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
4) การโอนวัสดุอุปกรณ หรือการนําวัสดุอุปกรณไปใชในการอืน่ วัสดุอปุ กรณที่ไดนําเขา
ภายใตมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 จะตองใชเพื่อการประกอบกิจการปโตรเลียมในพื้นที่
สัมปทานทีร่ ะบุเทานั้น หากผูรับสัมปทานปโตรเลียมหรือผูรับจางเหมาไมประสงคจะใชงานตอไปและประสงคจะ
โอน (หรือขาย) ใหแกผูอื่น หรือนําไปใชในพื้นที่สัมปทานของบริษัทในเครือเดียวกัน หรือนําไปใชในกิจการอื่นที่
มิไดเปนกิจการภายใตพระราชบัญญัติปโ ตรเลียม พ.ศ. 2514 ผูรับสัมปทานปโตรเลียมและผูรับจางเหมาที่เปนผู
นําเขาจะตองแจงขออนุญาตโอนวัสดุอุปกรณดังกลาวจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกอน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูขอโอน และผูรับโอน ยื่นหนังสือแจงความจํานงขอโอนวัสดุอุปกรณตอกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยแจงรายละเอียดวัสดุอุปกรณที่ขอโอน (รายการ จํานวน มูลคาการนําเขาและมูลคา
การโอน) รายละเอียดการนําเขาตามเอกสารหมายเลขที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนด ดานศุลกากรที่
นําเขา ภาพถายวัสดุอุปกรณท่ีขอโอน

- 28 2. กลุมสงเสริมการประกอบการ สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม ตรวจสอบขอมูล
เบื้องตน
โดยจะประสานการนัดหมายกับผูขอโอนเพื่อการไปตรวจสอบวัสดุอุปกรณที่ขอโอนในบางกรณี
สําหรับเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะทํางานศึกษาและวางระบบการใชสิทธิตามมาตรา 69 และ 70
แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514
3. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณในพื้นที่ที่ผูขอโอนไดจัดเก็บไว โดยคณะทํางานและกลุม
สงเสริมการประกอบการ สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม
4. ผูตรวจสอบจัดทํารายงานการตรวจสอบ โดยกลุมสงเสริม
การประกอบการ สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม นําขอมูลการตรวจสอบเสนอคณะทํางาน และอธิบดีกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตการโอนวัสดุอุปกรณ
5. หากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไดพิจารณาแลวและเห็นสมควรใหโอนได กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติจะมีหนังสือแจงกรมศุลกากร และมีหนังสือแจงผูขอโอนและผูรับโอนทราบกรณีที่ไดรับสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 และแจงผูขอโอนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ตอไปกรณีที่ผูรับโอนไมไดรับสิทธิพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514
และนําเรื่องแจงคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรือ่ งราวตามมาตรา 69 และ 70 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 และคณะกรรมการ
ปโตรเลียม เพื่อทราบตอไป
การดําเนินงานเพื่อการอนุญาตการโอนวัสดุอุปกรณ
(นับตั้งแตวันที่ไดรับขอมูลครบถวน)

ใชระยะเวลาในการดําเนินการ

15 วัน
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6
ผูรับสัมปทานปโตรเลียม
ผูรับจางเหมา

2

กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

กรมศุลกากร

5
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

(สํานักบริหารกลาง/

คณะกรรมการปโตรเลียม

แจงเพื่อทราบ

กลุมสงเสริมการประกอบการ สส.)

กรณีไมตรวจสอบวัสดุอุปกรณ

3

4
คณะทํางานศึกษาและวางระบบ
ในการใชสิทธิฯ

การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ
ณ สถานที่จัดเก็บ

แผนผังการพิจารณาอนุญาตเรื่องการโอนวัสดุอุปกรณ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องราวตามมาตรา 69 และ 70

