ฉบับที่ 146/2559

วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ปัญหาเกีย่ วกับพิธีการศุลกากรและประเด็นทางภาษีอากรทีเ่ กีย่ วกับการส่ งนา้ มันและผลิตภัณฑ์
นา้ มัน ไปใช้ ในเขตพืน้ ทีส่ ัมปทานปิ โตรเลียมของ บริษทั เชฟรอน (ประเทศไทย) จากัด
___________________________
ตามที่ได้มีข่าวปรากฏทางสื่ อมวลชนและสื่ อสังคมออนไลน์มาอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับปั ญหา
ภาษี อ ากรส าหรั บการส่ งน้ ามันและผลิ ตภัณฑ์ น้ ามันไปใช้ในเขตพื้ นที่ สั มปทานปิ โตรเลี ยมของ บริ ษ ัท
เชฟรอน (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งอยูน่ อกอาณาเขต 12 ไมล์ทะเล ซึ่ งกรมศุลกากรถือว่าเป็ นการส่ งของออกไป
นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และได้ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิพิธีก ารศุลกากร
ส่ งออก ส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับยกเว้นหรื อคืนภาษีสรรพสามิต และไม่ตอ้ งส่ งเงินเข้ากองทุนน้ ามัน นั้น
นายประภาศ คงเอี ยด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่ มภารกิ จด้านรายได้ ชี้ แจงว่า
หลังจากที่ได้รับหนังสื อของกรมศุลกากรแล้ว ก็ได้มีการจัดประชุ มเพื่อรับฟังข้อเท็จจริ งและความเห็นจากผูแ้ ทน
ของส่ วนราชการที่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ซึ่ งสรุ ปข้อเท็จจริ งได้ว่า บริ ษทั เชฟรอน (ประเทศไทย) จากัด ผูป้ ระกอบ
กิจการปิ โตรเลียมที่ได้รับสัมปทานจากรัฐตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้ซ้ื อน้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามันจากโรงกลัน่ น้ ามัน Star Petroleum Refining Public Company เพื่อนาไปใช้ที่แท่นขุดเจาะปิ โตรเลียมในเขต
ไหล่ ทวีป กรมศุ ลกากรได้ให้บริ ษ ทั ปฏิ บตั ิ พิ ธี การศุ ลกากรเป็ นพิธี การส่ งออก เนื่ องจากเห็ นว่าแท่นขุดเจาะ
ปิ โตรเลียมตั้งอยูน่ อกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และได้ปฏิบตั ิเช่นนี้ ต่อเนื่ อง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนกระทัง่ มีขอ้ โต้แย้งเกิดขึ้นว่าการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรดังกล่าวน่าจะไม่ถูกต้อง และถ้า
ถือเป็ นพิธีการส่ งออกก็จะส่ งผลให้มีการยกเว้นหรื อคืนภาษีสรรพสามิต และไม่ตอ้ งนาส่ งเงิ นเข้ากองทุนน้ ามัน
อีกทั้งยังส่ งผลกระทบต่อฐานในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย แต่ถา้ ต้องปฏิ บตั ิพิธีการศุลกากรอื่นที่มิใช่ การ
ส่ งออก ก็จะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการยกเว้นหรื อคืนภาษีสรรพสามิต และจะต้องส่ งเงินเข้ากองทุนน้ ามัน รวมทั้งฐาน
ในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มก็ตอ้ งนาภาษีสรรพสามิตที่ไม่ได้รับยกเว้นมารวมไว้ดว้ ย
รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า หลังจากที่ได้ประชุ มและรับฟั งความเห็นจากผูแ้ ทน
ของส่ วนราชการต่างๆ แล้ว กระทรวงการคลังได้ทาการวิเคราะห์ บริ บทของคาว่า “ราชอาณาจักร” ภายใต้
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่ วนราชการ เพื่อนามาใช้ในการพิจารณาว่า “ราชอาณาจักร” ตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ควรจะต้องตีความ
อย่างไร เนื่องจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ มิได้กาหนดนิ ยามไว้โดยเฉพาะ และปั ญหาที่จะต้องพิจารณาเป็ นพิเศษคือ
นิยาม “ราชอาณาจักร” ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติปิโตรเลี ยม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียม พ.ศ. 2514 และประมวลรัษฎากร จะต้องนามาใช้ในการตีความพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช
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2469 และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 หรื อไม่ เพียงใด รวมทั้งได้วิเคราะห์จากแนวคาพิพากษา
ศาลฎีกาและหนังสื อตอบข้อหารื อของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับ “ราชอาณาจักร”
ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ไว้ดว้ ย ซึ่ งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่มีแนวคาพิพากษาศาลฎีกาหรื อแนวการตอบข้อ
หารื อของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่วินิจฉัยไว้โดยตรงเกี่ยวกับปั ญหาการส่ งสิ นค้าไปยังแท่นขุดเจาะปิ โตรเลียม
ซึ่ งตั้ง อยู่ใ นเขตไหล่ ท วี ปนอกเขต 12 ไมล์ ทะเล ว่า จะถื อเป็ นการส่ ง ไปยัง พื้ นที่ นอกราชอาณาจัก รตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 หรื อไม่ เพียงแต่มี
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2899/2557 ซึ่ งได้วินิจฉัยไว้เกี่ยวกับความหมายของคาว่า “ราชอาณาจักร” ตามประมวล
รัษฎากร ซึ่ งกระทรวงการคลังได้รับแจ้งจากสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดินว่าคาพิพากษาศาลฎีกาเรื่ องนี้ เป็ น
ปั ญหาเกี่ ยวกับการเสี ยภาษี ตามประมวลรั ษฎากร และสมควรที่ กระทรวงการคลังจะต้องน าหลักการตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 2 นิยาม “ราชอาณาจักร” ในฐานะที่เป็ นกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการตีความพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ด้วย ตาม
หนังสื อสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ด่ วนที่ สุด ที่ ตผ 0042/3840 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 และหนังสื อ
ด่วนที่สุด ที่ ตผ 0042/3841 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559
รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการรคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้กรม
ศุลกากรจะได้หารื อเรื่ องนี้ ไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วครั้งหนึ่ ง และได้รับแจ้งว่ากรณี ดงั กล่าว
เป็ นปั ญหาในทางปฏิบตั ิ กรมศุลกากรควรหารื อร่ วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงการต่างประเทศให้ได้
ข้อยุติตามขั้นตอนของการบริ หารราชการแผ่นดิ นเสี ยก่ อน เมื่ อหารื อแล้วหากยังมี ปัญหาทางกฎหมายที่ ไม่
สามารถหาข้อยุติได้ จึ งหารื อไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นต่อไป และ
หลังจากนั้นกรมศุ ลกากรก็ ได้จดั ให้มี การประชุ มร่ วมกับกรมสนธิ สั ญญาและกฎหมายและกรมเชื้ อเพลิ ง
ธรรมชาติ โดยสรุ ป ผลการประชุ ม ว่ า การปฏิ บ ัติ พิ ธี ก ารศุ ล กากรส าหรั บ การส่ ง ของระหว่ า งชายฝั่ ง ใน
ราชอาณาจักรและพื้นที่สัมปทานปิ โตรเลี ยมที่ต้ งั อยู่นอกทะเลอาณาเขต จะพิจารณาจากของที่จะมีการส่ งเป็ น
หลัก กล่ าวคื อหากเป็ นของเพื่ อใช้ในกิ จการปิ โตรเลี ยมแล้ว ให้ถื อว่าพื้ นที่ สั มปทานปิ โตรเลี ยมในบริ เวณ
ดังกล่าวเป็ นราชอาณาจักรไทย ภายใต้บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และให้ปฏิบตั ิพิธี
การศุลกากรสาหรับการค้าชายฝั่งโดยอนุโลมแล้วก็ตาม แต่เนื่ องจากปั ญหาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรในกรณี น้ ี จะ
ส่ งผลต่อการยกเว้นหรื อการคื นภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และการนาส่ งเงิ นเข้า
กองทุ นน้ ามัน ซึ่ งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิ ต พ.ศ. 2527 ก็มิ ได้ก าหนดนิ ยาม “ราชอาณาจักร” ไว้
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และไม่ได้กาหนดนิ ยามคาว่า “ส่ งออก” ไว้เช่นเดียวกัน
เพียงแต่ได้กาหนดนิ ยาม “นาเข้า” ไว้ตามมาตรา 4 ให้หมายความว่านาเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร ดังนั้น การทีก่ รมศุลกากรกาหนดให้ ปฏิบัติพธิ ีการศุลกากรค้ าชายฝั่งโดยอนุโลม ก็ยังคงมีปัญหาว่ า
พื้นที่นอกเขต 12 ไมล์ ทะเลจะถือเป็ นนอกราชอาณาจั กรและถือเป็ นการส่ งออกที่จะได้ รับสิ ทธิ ยกเว้ นภาษี
สรรพสามิ ต ตามมาตรา 100 แห่ งพระราชบั ญญัติภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527 หรื อไม่ เพราะกฎหมาย
สรรพสามิตดังกล่ าวก็มิได้ กาหนดไว้ โดยตรงว่ าการส่ งออกให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้ วยศุ ลกากร และแม้ ว่า
กระทรวงการคลังจะได้ รับแจ้ งจากสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดินว่ าควรใช้ ประมวลรั ษฎากรซึ่ งเป็ นกฎหมาย
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ใกล้ เคียงอย่ างยิ่งมาประกอบการพิจารณา พร้ อมทั้งได้ อ้างคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2899/2557 มาด้ วยก็ตาม แต่
เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานที่มีความชัดแจ้งและเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และเพื่อให้เกิดความชัดเจนแน่นอน
ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ ยวกับการบริ หารและจัดเก็บภาษีอากร จึงให้กรมศุลกากรทาหนังสื อหารื อไปยัง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาอี กครั้งหนึ่ ง โดยให้สรุ ปข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมาย แนวคาพิพากษาศาลฎีกา
และแนวทางตามหนังสื อตอบข้อหารื อของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด โดยให้
ประสานงานกับกรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมสนธิ สัญญาและกฎหมาย และส่ วน
ราชการอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการชี้ แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการกฤษฎี กา และในระหว่างที่ รอค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้กรมศุลกากรพิจารณาดาเนินพิธีการศุลกากรที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อมิให้
เกิดความเสี ยหายต่ อการบริ หารและจัดเก็บภาษีของรั ฐ และการประกอบธุ รกิจของบุ คคลที่เกี่ยวข้ อง และใน
ส่ วนของกรมสรรพสามิตนั้น กระทรวงการคลังก็ได้ แจ้ งให้ ระงับการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตไว้ก่อนแล้ว
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