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ประเด็็นข้้อกฎหมายและภาษีีอากรที่ี�เกี�ยวข้้องกับ
การส่่งมอบทรัพย์์สิ่นท่�ใช้้ในกิจการปิิโตรเล่ีย์ม

ให้แก่รัฐบาลไที่ยโด็ยไม่คิิด็มูลคิ่าตามข้้อกำาหนด็ในสััญญาสััมปที่าน  

บทนำา

	 เน่ื่�องด้้วยพระราชบัญัญตัิปิิิโติรเลียีม	พ.ศ.	2514	ซึ่่�งแก้้ไขเพิ�มเติมิโด้ยพระราชบัญัญตัิปิิิโติรเลียีม	(ฉบับััทีี่�	7)	พ.ศ.	2560	

ก้ำาหนื่ด้ให้ก้ารให้สิทิี่ธิิสิำารวจแลีะผลีติิปิิโติรเลียีมมีที่างเลีอ่ก้ให้รัฐ	สิามารถพิจารณานื่ำาระบับัสิญัญาแบัง่ปัินื่ผลีผลีติิ	หร่อระบับั 

สิญัญาจ้างบัริก้ารมาใช้ในื่ก้ารบัริหารจดั้ก้ารที่รัพยาก้รปิิโติรเลีียม	 นื่อก้เหน่ื่อไปิจาก้ก้ารพิจารณาให้สิมัปิที่านื่ปิิโติรเลีียม 

ภายใต้ิก้ฎหมายทีี่�มีอย่ใ่นื่ปัิจจบุันัื่	ด้งันีื่ �	เม่�อสิิ �นื่สิดุ้ระยะเวลีาสิมัปิที่านื่	ผ่้ รับัสิมัปิที่านื่ปิิโติรเลีียมติามร่ปิแบับัเด้มิ	มีหน้ื่าทีี่�ต้ิอง

สิง่มอบัที่รัพย์สินิื่ทีี่�เกี้�ยวก้บััพ่ �นื่ทีี่�แปิลีงสิมัปิที่านื่ปิิโติรเลียีม	ให้แก่้รัฐบัาลีไที่ยโด้ยไมค่ิดิ้มล่ีคิา่	ติามข้อก้ำาหนื่ด้ของสิญัญาสิมัปิที่านื่		

จง่ปิระเด้น็ื่ข้อก้ฎหมายวา่	ก้ารโอนื่ที่รัพย์สินิื่ให้แก่้รัฐ	เม่�อสิิ �นื่สิดุ้อายสุิมัปิที่านื่ด้งัก้ลีา่วนื่ั �นื่		ผ่้ รับัสิมัปิที่านื่เด้มิ	จะต้ิองมีภาระทีี่�

ต้ิองชำาระอาก้รแลีะภาษีีมล่ีคิา่เพิ�มขาเข้าสิำาหรับัที่รัพย์สินิื่ด้งัก้ลีา่ว	หร่อไม	่
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ข้้อกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข้้อง

		 พระราชบัญัญตัิิปิิโติรเลีียม	พ.ศ.	 2514	มาติรา	 70	ผ่้ รับัสิมัปิที่านื่แลีะผ่้ รับัจ้างซึ่่�งได้้ที่ำาสิญัญาจ้างเหมาโด้ยติรงก้บัั 

ผ่้ รับัสิมัปิที่านื่	มีสิทิี่ธิินื่ำาเคิร่�องจกั้ร	เคิร่�องม่อ	เคิร่�องใช้	โคิรงก่้อสิร้าง	ยานื่พาหนื่ะ	สิว่นื่ปิระก้อบั	อปุิก้รณ์	แลีะวสัิด้อุ่�นื่	ๆ	ทีี่�ใช้ในื่ 

ก้ารปิระก้อบักิ้จก้ารปิิโติรเลีียม	 เข้ามาในื่ราชอาณาจกั้รได้้	 โด้ยให้ได้้รับัยก้เว้นื่ก้ารเสิียอาก้รขาเข้าติามก้ฎหมายวา่ด้้วยพิก้ดั้ 

อตัิราศลุีก้าก้รแลีะภาษีีมล่ีคิา่เพิ�มติามปิระมวลีรัษีฎาก้ร	แติข่องด้งัก้ลีา่วต้ิองเป็ินื่ของทีี่�คิณะก้รรมก้ารมีคิำาสิั�งเห็นื่ชอบัวา่จำาเป็ินื่ 

ในื่ก้ารปิระก้อบักิ้จก้ารปิิโติรเลีียม...

	 มาติรา	71			ในื่ก้ารปิระก้อบักิ้จก้ารปิิโติรเลียีม	ให้ผ่้ รับัสิมัปิที่านื่ได้้รับัยก้เว้นื่ก้ารเสิยีภาษีีอาก้ร	แลีะเงินื่ทีี่�ราชก้ารสิว่นื่ก้ลีาง	

ราชก้ารสิว่นื่ภมิ่ภาคิ	แลีะราชก้ารสิว่นื่ท้ี่องถิ�นื่เรียก้เก็้บัที่กุ้ชนิื่ด้...	

	 มาติรา	53/8	ให้นื่ำาบัที่บัญัญตัิแิหง่พระราชบัญัญตัินีิื่ �	มาใช้บังัคิบััแก่้ผ่้ รับัสิญัญาแบัง่ปัินื่ผลีผลีติิได้้เที่า่ทีี่�ไมข่ดั้หร่อแย้ง 

ก้บัับัที่บัญัญตัิใินื่หมวด้นีื่ �	ด้งัติอ่ไปินีื่ �	...	ทีี่�ใด้ในื่บัที่บัญัญตัิติิามวรรคิหนื่่�งทีี่�บัญัญตัิถิง่	“สิมัปิที่านื่”	“ผ่้ รับัสิมัปิที่านื่”...	ให้หมายถง่	

“สิญัญาแบัง่ปัินื่ผลีผลีติิ”	“ผ่้ รับัสิญัญาแบัง่ปัินื่ผลีผลีติิ”	...

	 พระราชก้ำาหนื่ด้พิก้ดั้อตัิราศลุีก้าก้ร	พ.ศ.	2530	มาติรา	10	ของใด้ซึ่่�งในื่เวลีานื่ำาเข้าได้้รับัก้ารยก้เว้นื่หร่อลีด้หยอ่นื่อาก้ร 

เพราะเหติทีุี่�นื่ำาเข้ามาเพ่�อใช้เองโด้ยบัุคิคิลีทีี่�มีสิิที่ธิิเช่นื่นื่ั �นื่	 หร่อเพราะเหติทีุี่�นื่ำาเข้ามาเพ่�อใช้ปิระโยชน์ื่อย่างใด้ทีี่�ก้าหนื่ด้ไว้ 

โด้ยเฉพาะ	 ถ้าหาก้ของนื่ั �นื่ได้้โอนื่ไปิเป็ินื่ของบัุคิคิลีทีี่�ไม่มีสิิที่ธิิได้้รับัยก้เว้นื่หร่อลีด้หย่อนื่อาก้ร	 หร่อได้้นื่ำาไปิใช้ในื่ก้ารอ่�นื่ 

นื่อก้จาก้ทีี่�ก้ำาหนื่ด้ไว้	หร่อสิทิี่ธิิทีี่�ได้้รับัยก้เว้นื่หร่อลีด้หยอ่นื่อาก้รสิิ �นื่สิดุ้ลีง	ของนื่ั �นื่จะต้ิองเสิยีอาก้ร				โด้ยถ่อสิภาพของของ	ราคิา	

แลีะอตัิราอาก้รทีี่�เป็ินื่อย่ใ่นื่วนัื่โอนื่หร่อนื่ำาไปิใช้ในื่ก้ารอ่�นื่	หร่อวนัื่ทีี่�สิทิี่ธิิได้้รับัยก้เว้นื่หร่อลีด้หยอ่นื่อาก้รสิิ �นื่สิดุ้ลีงเป็ินื่เก้ณฑ์์ในื่

ก้ารคิำานื่วณอาก้ร	...

ข้้อพิจารณา 

	 อาก้รติามพระราชบัญัญัติิศลุีก้าก้ร	พ.ศ.	 2560	หมายถ่งอาก้รศลุีก้าก้รทีี่�จดั้เก็้บัก้บััของหร่อสิินื่ค้ิาทีี่�นื่ำาเข้า1 ในื่ก้าร 

เรียก้เก็้บัอาก้รให้เป็ินื่ไปิติามพระราชบัญัญตัิศิลุีก้าก้รฯ	แลีะก้ฎหมายวา่ด้้วยพิก้ดั้อตัิราศลุีก้าก้ร2  หมายคิวามวา่ก้ารเรียก้เก็้บัอาก้ร	

เจ้าพนื่กั้งานื่ศลุีก้าก้รต้ิองใช้ก้ฎหมายที่ั �งสิองฉบับััคิวบัคิ่ก่้นัื่มิให้ขดั้แย้งก้นัื่		ในื่ภาพรวมเม่�อมีก้ารนื่ำาเข้าสินิื่ค้ิาผ่้ขนื่สิง่จะนื่ำาของ 

เข้าเก็้บัในื่โรงพกั้สิินื่ค้ิา	 เพ่�อรอผ่้ รับัติราสิ่งมาปิฏิิบัตัิิพิธีิก้ารศุลีก้าก้รแล้ีวรับัของออก้ไปิจาก้อารัก้ขาศุลีก้าก้รภายในื่เวลีา 

อันื่สิมคิวร	 โด้ยจะต้ิองปิฏิิบััติิให้คิรบัถ้วนื่ติามก้ฎหมายศุลีก้าก้ร	 ปิฏิิบััติิติามก้ฎหมายอ่�นื่ทีี่�เกี้�ยวข้องก้ับัก้ารศุลีก้าก้ร	

ย่�นื่ใบัขนื่สินิื่ค้ิา	แลีะเสิยีอาก้ร	หาก้บัคุิคิลีใด้นื่ำาหร่อพาของเข้ามา	โด้ยไมผ่า่นื่ศลุีก้าก้รโด้ยถก่้ต้ิอง	ด้้วยก้ารซึ่กุ้ซึ่อ่นื่หร่อหนีื่ศลุีก้าก้ร	

ของนื่ั �นื่จะมีสิถานื่ะเป็ินื่ของอนัื่พ่งต้ิองริบัติามก้ฎหมายศลุีก้าก้ร3 แลีะหาก้ก้รณีทีี่�มิได้้ย่�นื่ใบัขนื่สิินื่ค้ิาแลีะเสิียภาษีีอาก้รให้ 

คิรบัถ้วนื่	ภายในื่เวลีา	30	วนัื่แลีะได้้มีหนื่งัสิอ่แจ้งบัอก้ก้ลีา่วไปิยงัผ่้ขนื่สิง่แล้ีว	ของนื่ั �นื่จะก้ลีายเป็ินื่ของติก้ค้ิาง4 	ซึ่่�งอธิิบัดี้มีอำานื่าจ 

นื่ำาของด้งัก้ลีา่วออก้ขายที่อด้ติลีาด้5	 	 จ่งเห็นื่ว่าเจตินื่ารมณ์อนัื่เป็ินื่สิาระสิำาคิญัของก้ฎหมายศลุีก้าก้ร	 ค่ิอก้ารจดั้เก็้บัรายได้้ 

เพ่�อปิระโยชน์ื่ที่างก้ารคิลีงัของปิระเที่ศโด้ยก้ำาหนื่ด้คิวามรับัผิด้ในื่อนัื่จะต้ิองชำาระอาก้รเม่�อนื่ำาเข้าสิำาเร็จเป็ินื่จดุ้เริ�มต้ินื่ของ 

ก้ระบัวนื่ก้ารทีี่�เรียก้วา่พิธีิก้ารศลุีก้าก้รซึ่่�งเช่�อมโยงก้บััก้ารเสิียอาก้ร	ก้ารคิำานื่วณอาก้ร	แลีะก้ารปิระเมินื่อาก้ร	ฯลีฯ		

1พระราชบัญัญัติิศลุีก้าก้ร	 พ.ศ.	 2560	 มาติรา	 4	 “อาก้ร”	 หมายคิวามว่า	 อาก้รศุลีก้าก้รทีี่�จดั้เก็้บัก้ับัของทีี่�นื่ำาเข้ามาในื่หร่อสิ่งออก้ไปินื่อก้ราชอาณาจกั้รติามพระราชบัญัญัติินีื่ � 

แลีะก้ฎหมายวา่ด้้วยพิก้ดั้อตัิราศลุีก้าก้รหร่อก้ฎหมายอ่�นื่ทีี่�ก้ำาหนื่ด้ให้เป็ินื่อาก้รศลุีก้าก้ร
2พระราชบัญัญตัิิศลุีก้าก้ร	พ.ศ.	 2560	มาติรา	 13	ก้ารนื่ำาของเข้ามาในื่หร่อสิง่ออก้ไปินื่อก้ราชอาณาจกั้ร	 ให้เรียก้เก็้บัอาก้รจาก้ผ่้นื่ำาของเข้าหร่อผ่้สิง่ของออก้ติามพระราชบัญัญตัิินีื่ � 

แลีะติามก้ฎหมายวา่ด้้วยพิก้ดั้อตัิราศลุีก้าก้ร
3พระราชบัญัญตัิศิลุีก้าก้ร	พ.ศ.	2560	มาติรา	166	ของทีี่�ยงัมิได้้เสิยีอาก้ร	ของต้ิองห้าม	ของต้ิองก้ำาก้ดั้	หร่อของทีี่�ยงัมิได้้ผา่นื่พิธีิก้ารศลุีก้าก้ร	เป็ินื่ของทีี่�พง่ต้ิองริบัติามพระราชบัญัญตัินีิื่ �
4พระราชบัญัญตัิิศลุีก้าก้ร	พ.ศ.	2560	มาติรา	107	ให้ของทีี่�อย่ใ่นื่อารัก้ขาของศลุีก้าก้รทีี่�มีลีกั้ษีณะอยา่งใด้อยา่งหนื่่�งด้งัติอ่ไปินีื่ �เป็ินื่ของติก้ค้ิาง...		

(2)	 ของนื่ำาเข้า...ทีี่�อย่ใ่นื่อารัก้ขาของศลุีก้าก้รเกิ้นื่สิามสิบิัวนัื่โด้ยไมมี่ก้ารย่�นื่ใบัขนื่สินิื่ค้ิาแลีะไมไ่ด้้เสิียอาก้รหร่อวางปิระก้นัื่คิา่อาก้รทีี่�พง่เรียก้เก็้บัแก่้ของนื่ั �นื่	 โด้ยอธิิบัดี้ได้้มีหนื่งัสิ่อแจ้ง 

ไปิยงัผ่้ขนื่สิง่เพ่�อด้ำาเนิื่นื่ก้ารด้งัก้ลีา่วให้ถก่้ต้ิอง	แติผ่่้ขนื่สิง่ไมย่อมด้ำาเนิื่นื่ก้ารให้ถก่้ต้ิองภายในื่ก้ำาหนื่ด้สิบิัห้าวนัื่...
5พระราชบัญัญตัิิศลุีก้าก้ร	พ.ศ.	2560	มาติรา	108	ในื่ก้ารด้ำาเนิื่นื่ก้ารก้บััของติก้ค้ิางติามพระราชบัญัญตัิินีื่ �	ให้อธิิบัดี้มีอำานื่าจด้งัติอ่ไปินีื่ �

(1)	ให้พนื่กั้งานื่ศลุีก้าก้รนื่ำาของนื่ั �นื่ออก้ขายที่อด้ติลีาด้หร่อที่ำาลีาย	...
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	 คิวามรับัผิด้ที่างอาก้รเกิ้ด้เม่�อนื่ำาเข้าสิำาเร็จ	เวลีาทีี่�นื่ำาของเข้าสิำาเร็จ	สิิ�งสิำาคิญัทีี่�ต้ิองพิจารณา	ได้้แก่้	สิภาพของ	ราคิาของ	

แลีะพิก้ดั้อตัิราศลุีก้าก้ร		อนัื่เป็ินื่องค์ิปิระก้อบัทีี่�อาจเปิลีี�ยนื่แปิลีงได้้ติลีอด้เวลีา	จง่ต้ิองก้ำาหนื่ด้ให้แนื่ช่ดั้วา่ให้ถ่อเอาติามทีี่�เป็ินื่

อย่	่ณ	เวลีาใด้		เพ่�อนื่ำามาใช้ในื่ก้ารคิำานื่วณคิา่อาก้ร	แลีะสิำาแด้งในื่ใบัขนื่สินิื่ค้ิาเพ่�อชำาระคิา่ภาษีีอาก้รติอ่ไปิ	ก้ารเสิียภาษีีอาก้ร 

เป็ินื่ไปิติามทีี่�ก้ฎหมายก้ำาหนื่ด้	หาก้เป็ินื่ก้ารนื่ำาเข้าสินิื่ค้ิาจาก้ติา่งปิระเที่ศเพ่�อมาใช้ปิระโยชน์ื่หร่อบัริโภคิในื่ปิระเที่ศนื่ั �นื่		ผ่้นื่ำาของ 

เข้ายอ่มมีหน้ื่าทีี่�เสิยีภาษีีอาก้ร	อนัื่ได้้แก่้	อาก้รติามก้ฎหมายศลุีก้าก้ร	ภาษีีมล่ีคิา่เพิ�ม	แลีะภาษีีสิรรพสิามิติ	ฯลีฯ		ที่ั �งนีื่ �	คิวามรับัผิด้ 

ในื่ก้ารเสิียภาษีีก้รณีฐานื่สินิื่ค้ิานื่ำาเข้า	ติามปิระมวลีรัษีฎาก้ร	แลีะก้ฎหมายวา่ด้้วยภาษีีสิรรพสิามิติ	ได้้ก้ำาหนื่ด้ไว้สิอด้คิล้ีองก้นัื่

วา่เป็ินื่ไปิติามก้ฎหมายศลุีก้าก้ร		

	 หลีัก้ที่ั�วไปิของคิวามรับัผิด้ที่างอาก้รเกิ้ด้ในื่เวลีานื่ำาเข้าสิำาเร็จบัที่บััญญัติิติามมาติรา	 10	 พระราชก้ำาหนื่ด้ 

พิก้ัด้อตัิราศลุีก้าก้ร	พ.ศ.	 2530	 ได้้ก้ำาหนื่ด้ข้อยก้เว้นื่สิำาคิญัจาก้หลีกั้ที่ั�วไปิด้งัก้ลี่าว	 ก้ลี่าวค่ิอก้รณีทีี่�ของใด้ได้้รับัก้ารสิิที่ธิิ 

ยก้เว้นื่อาก้ร	 เช่นื่	 ก้รณีของทีี่�ได้้รับัเอก้สิิที่ธิิ�ที่างก้ารฑ์ต่ิ	 ก้รณีของทีี่�ได้้รับัสิิที่ธิิยก้เว้นื่อาก้รติามมาติรา	 12	พระราชก้ำาหนื่ด้ 

พิก้ดั้อตัิราศลุีก้าก้รฯ	ก้รณีของทีี่�ได้้รับัสิทิี่ธิิปิระโยชน์ื่ที่างภาษีีอาก้รติามก้ฎหมายวา่ด้้วยก้ารสิง่เสิริมก้ารลีงที่นุื่		หร่อก้รณีของทีี่�

ได้้รับัสิทิี่ธิิปิระโยชน์ื่ที่างภาษีีอาก้รติามก้ฎหมายวา่ด้้วยปิิโติรเลียีม	ฯลีฯ	ก้รณีของทีี่�ติามทีี่�ได้้รับัสิทิี่ธิิด้งัก้ลีา่ว	หาก้ได้้ด้ำาเนิื่นื่ก้าร 

ไปิจนื่ลีลุีว่งติามหลีกั้เก้ณฑ์์	เง่�อนื่ไขทีี่�ก้ฎหมายทีี่�เกี้�ยวข้องก้ำาหนื่ด้ไว้	ของนื่ั �นื่ก็้ได้้รับัสิทิี่ธิิโด้ยสิมบัร่ณ์		แติห่าก้เกิ้ด้เหติ	ุอาทิี่เชน่ื่	

ของได้้โอนื่ไปิเป็ินื่ของบัคุิคิลีทีี่�ไมมี่สิทิี่ธิิ	หร่อได้้นื่ำาไปิใช้ในื่กิ้จก้ารอ่�นื่นื่อก้จาก้ทีี่�ก้ำาหนื่ด้ไว้	หร่อสิทิี่ธิิทีี่�ได้้รับัยก้เว้นื่หร่อลีด้หยอ่นื่

อาก้รสิิ �นื่สิดุ้ลีง	 ผลีที่างก้ฎหมายทีี่�ก้ำาหนื่ด้ไว้	 ก็้ค่ิอของนื่ั �นื่จะต้ิองเสิียอาก้รคิวามรับัผิด้ที่างอาก้รจ่งถก่้เลี่�อนื่จาก้เวลีานื่ำาเข้า 

สิำาเร็จ	มาเป็ินื่เวลีาด้งัติอ่ไปินีื่ �		(1)	เวลีาโอนื่	(2)	เวลีาทีี่�นื่ำาไปิใช้ในื่ก้ารอ่�นื่	แลีะ	(3)	เวลีาทีี่�สิทิี่ธิิทีี่�ได้้รับัก้ารยก้เว้นื่หร่อลีด้หยอ่นื่

อาก้รสิิ �นื่สิดุ้ลีง			

	 คิวามในื่มาติรา	 10	แหง่ก้ฎหมายพิก้ดั้อตัิราศลุีก้าก้รได้้บัญัญตัิิเป็ินื่ข้อยก้เว้นื่เวลีาแหง่คิวามรับัผิด้ในื่อนัื่จะต้ิองเสิีย 

อาก้รขาเข้าวา่ไมไ่ด้้เกิ้ด้ในื่เวลีาทีี่�นื่ำาของเข้าสิำาเร็จ	 แติก่้ลีบััใช้เวลีาโอนื่	หร่อนื่ำาไปิใช้ในื่ก้ารอ่�นื่	หร่อวนัื่ทีี่�สิทิี่ธิิได้้รับัยก้เว้นื่หร่อ 

ลีด้หยอ่นื่อาก้รสิิ �นื่สิดุ้ลีงแที่นื่	สิภาพของ	 ราคิาของ	แลีะอตัิราอาก้รให้คิำานื่วณติามทีี่�เป็ินื่อย่ใ่นื่เวลีานื่ั �นื่	 เวลีาแหง่คิวามรับัผิด้ 

ในื่อนัื่จะต้ิองเสิียอาก้รเกิ้ด้ข่ �นื่ติามมาติรานีื่ �	ได้้แก่้

	 1.	เวลีาโอนื่	ของทีี่�นื่ำาเข้าโด้ยได้้รับัยก้เว้นื่หร่อลีด้หยอ่นื่อาก้รโด้ยบัคุิคิลีผ่้ มีสิทิี่ธิิเชน่ื่นื่ั �นื่	ถ้าภายในื่ระยะเวลีาทีี่�ก้ำาหนื่ด้

ของนื่ั �นื่โอนื่ไปิเป็ินื่ของบัคุิคิลีทีี่�ไมมี่สิทิี่ธิิด้งัก้ลีา่ว	ของนื่ั �นื่จะต้ิองเสิยีอาก้รโด้ยถ่อคิวามรับัผิด้ในื่อนัื่จะต้ิองเสิยีอาก้รเกิ้ด้ข่ �นื่ในื่เวลีาโอนื่	

	 2.เวลีาทีี่�นื่ำาไปิใช้ในื่ก้ารอ่�นื่	 ของทีี่�นื่ำาเข้ามาเพ่�อใช้ปิระโยชน์ื่อย่างใด้	 หร่อกิ้จก้ารใด้โด้ยเฉพาะ	 แลีะได้้รับัยก้เว้นื่ 

หร่อลีด้หยอ่นื่อาก้ร	ถ้าได้้นื่ำาของนื่ั �นื่ไปิใช้ในื่ก้ารอ่�นื่นื่อก้จาก้ทีี่�ก้ฎหมายก้ำาหนื่ด้ไว้	เชน่ื่นื่ำาวตัิถดุ้บิัเข้ามาเพ่�อใช้ในื่ก้ารผลีติิก้รณี

ของทีี่�ได้้รับัสิทิี่ธิิยก้เว้นื่อาก้รติามมาติรา	12	พระราชก้ำาหนื่ด้พกิ้ดั้อตัิราศลุีก้าก้รฯ	แติไ่ด้้นื่ำาวตัิถดุ้บิันื่ั �นื่ไปิขาย	หร่อไปิใช้อยา่งอ่�นื่	

ต้ิองเสิียอาก้รในื่เวลีาทีี่�นื่ำาไปิใช้ก้ารอ่�นื่	โด้ยถ่อสิภาพของ	ราคิาของ	แลีะอตัิราอาก้รทีี่�เป็ินื่อย่ใ่นื่เวลีานื่ั �นื่

	 3.เวลีาทีี่�สิทิี่ธิิได้้รับัยก้เว้นื่หร่อลีด้หยอ่นื่อาก้รสิิ �นื่สิดุ้ลีง	ของทีี่�นื่ำาเข้าโด้ยบัคุิคิลีทีี่�ได้้รับัสิทิี่ธิิยก้เว้นื่อาก้ร	เชน่ื่ก้รณีของทีี่�

ได้้รับัสิทิี่ธิิปิระโยชน์ื่ที่างภาษีีอาก้รติามก้ฎหมายวา่ด้้วยก้ารสิง่เสิริมก้ารลีงที่นุื่		หร่อก้รณีของทีี่�ได้้รับัสิทิี่ธิิปิระโยชน์ื่ที่างภาษีีอาก้ร 

ติามก้ฎหมายวา่ด้้วยปิิโติรเลีียม	แติต่ิอ่มาโคิรงก้ารสิิ �นื่สิดุ้หร่อถก่้เพิก้ถอนื่สิทิี่ธิิ	จง่เป็ินื่ก้รณีสิทิี่ธิิทีี่�ได้้รับัยก้เว้นื่อาก้รก็้สิิ �นื่สิดุ้ลีง

ในื่เวลีานื่ั �นื่ด้้วย	แลีะให้ถ่อเวลีานื่ั �นื่เป็ินื่เวลีาทีี่�คิวามรับัผิด้ในื่อนัื่จะต้ิองเสิียอาก้รเกิ้ด้ข่ �นื่	ในื่ก้รณีสิทิี่ธิิฯ	สิิ �นื่สิดุ้ติามหวัข้อนีื่ �		

	 ปิระเด้น็ื่ปัิญหา	ก้รณีผ่้รับัสิมัปิที่านื่ปิิโติรเลียีม	 ต้ิองสิง่มอบัที่รัพย์สินิื่ให้แก่้รัฐบัาลีไที่ยโด้ยไมค่ิดิ้มล่ีคิา่เม่�อสิิ �นื่อายสุิมัปิที่านื่ 

ปิระก้อบัก้บััรัฐบัาลีผ่้ รับัโอนื่นื่ั �นื่มิใชผ่่้ รับัสิมัปิที่านื่	ติามมาติรา	70	แหง่พระราชบัญัญตัิปิิิโติรเลียีมฯ	จง่มีปิระเด้น็ื่วา่ก้รณีด้งัก้ลีา่ว 

จะถ่อวา่เป็ินื่ก้รณีสิิที่ธิิสิิ �นื่สิดุ้	หร่อเป็ินื่ก้รณีโอนื่ให้บัคุิคิลีทีี่�ไม่มีสิิที่ธิิ	หร่อไม่	 ปิระก้ารใด้	 	คิวามเห็นื่สิำานื่กั้งานื่คิณะก้รรมก้าร 

ก้ฤษีฎีก้า	 โด้ยคิณะก้รรมก้ารก้ฤษีฎีก้า	 (คิณะทีี่�	 5)	 พิจารณาแล้ีวมีคิวามเห็นื่สิรุปิว่า6	 ก้รณีติามข้อหาร่อเม่�อที่รัพย์สิินื่แลีะ 

 6บันัื่ที่ก่้สิำานื่กั้งานื่คิณะก้รรมก้ารก้ฤษีฎีก้า	เร่�อง	ก้ารเสิียอาก้รของที่รัพย์สินิื่ทีี่�จะต้ิองสิง่มอบัให้แก่้รัฐบัาลีไที่ยโด้ยไมค่ิิด้มล่ีคิา่เม่�อสิมัปิที่านื่สิิ �นื่อายตุิามพระราชบัญัญตัิปิิิโติรเลีียม	พ.ศ.	

2514	(เร่�องเสิร็จทีี่�	1270/2565)	ก้รมเช่ �อเพลีงิธิรรมชาติ	ิขอหาร่อก้รณีที่รัพย์สินิื่ทีี่�เป็ินื่สิิ�งติิด้ติั �งหร่อวสัิด้อุปุิก้รณ์ทีี่�ปิระก้อบัข่ �นื่เป็ินื่สิิ�งติิด้ติั �งทีี่�นื่ำาเข้ามาในื่ราชอาณาจกั้รโด้ยได้้รับัยก้เว้นื่

ก้ารเสิียอาก้รขาเข้าติามก้ฎหมายวา่ด้้วยพิก้ดั้อตัิราศลุีก้าก้รแลีะภาษีีมล่ีคิา่เพิ�มติามปิระมวลีรัษีฎาก้รติามมาติรา	70	แหง่พระราชบัญัญตัิปิิิโติรเลีียม	พ.ศ.	2514	เพ่�อใช้ในื่ก้ารปิระก้อ

บักิ้จก้ารปิิโติรเลีียมทีี่�ผ่้ รับัสิมัปิที่านื่จะต้ิองสิง่มอบัให้แก่้รัฐบัาลีไที่ยโด้ยไมค่ิิด้มล่ีคิา่เม่�อสิมัปิที่านื่สิิ �นื่อายตุิาม	ข้อ	15	(4)	แหง่ข้อก้ำาหนื่ด้ในื่สิมัปิที่านื่ปิิโติรเลีียม	ก้รณีด้งัก้ลีา่วผ่้ รับัสิมัปิ

ที่านื่ซึ่่�งเป็ินื่ผ่้ สิ่งมอบัต้ิองชำาระอาก้รติามมาติรา	 10	 แห่งพระราชก้ำาหนื่ด้พิก้ัด้อัติราศุลีก้าร	 พ.ศ.	 2530	 หร่อไม่ซึ่่�งก้รมเช่ �อเพลีิงธิรรมชาติิเห็นื่ว่า	 ผ่้ รับัสิัมปิที่านื่ 

ในื่ฐานื่ะผ่้ โอนื่ที่รัพย์สินิื่แลีะสิิ�งติิด้ด้ติั �งให้แก่้รัฐบัาลีไที่ยโด้ยไมค่ิิด้มล่ีคิา่เม่�อสิิ �นื่อายสุิมัปิที่านื่	ไมค่ิวรจะต้ิองเสิียอาก้รสิำาหรับัก้ารโอนื่ที่รัพย์สินิื่แลีะสิิ�งติิด้ติั �งด้งัก้ลีา่วให้แก่้รัฐบัาลีไที่ย



บทความวิชาการ

-4-

สิิ�งติิด้ติั �งทีี่�สิ่งมอบัให้รัฐบัาลีไที่ยเป็ินื่ที่รัพย์สิินื่ทีี่�ใช้ในื่กิ้จก้ารปิิโติรเลีียมทีี่�เคิยได้้รับัยก้เว้นื่อาก้รอย่่แล้ีวติามมาติรา	 70	

แหง่พระราชบัญัญตัิปิิิโติรเลีียมฯ	แม้ติอ่มารัฐบัาลีไที่ยจะได้้รับัมอบัมา	ที่รัพย์สินิื่แลีะสิิ�งติิด้ติั �งด้งัก้ลีา่วก็้ยงัคิงเป็ินื่ก้ารรับัมอบั

มาใช้เพ่�อปิระโยชน์ื่ในื่กิ้จก้ารปิิโติรเลีียมเชน่ื่เด้ิมติามเง่�อนื่ไขทีี่�ได้้รับัยก้เว้นื่อาก้รติามมาติรา	70	แหง่พระราชบัญัญตัิิด้งก้ลีา่ว	

ปิระก้อบัก้บััก้ารสิง่มอบัที่รัพย์สินิื่แลีะสิิ�งติดิ้ติั �งให้แก่้รัฐบัาลีไที่ยนื่ั �นื่	 เป็ินื่หน้ื่าทีี่�ทีี่�ผ่้ รับัสิมัปิที่านื่ต้ิองปิฏิิบัตัิใินื่ก้ารปิระก้อบักิ้จก้าร 

ปิิโติรเลีียมติามข้อก้ำาหนื่ด้ในื่สิมัปิที่านื่ปิิโติรเลีียมแลีะก้ฎก้ระที่รวงก้ำาหนื่ด้แผนื่งานื่	ปิระมาณก้ารค่ิาใช้จ่ายแลีะหลีกั้ปิระก้นัื่ 

ในื่ก้ารร่ �อถอนื่สิิ�งติิด้ติั �งทีี่�ใช้ในื่กิ้จก้ารปิิโติรเลีียมฯ	 แม้ว่าสิมัปิที่านื่จะสิิ �นื่อายไุปิแล้ีว	 อีก้ที่ั �งมาติรา	 71	 แห่งพระราชบัญัญัติ ิ

ปิิโติรเลีียมฯ	 ไม่ได้้ก้ำาหนื่ด้ให้ผ่้ รับัสิมัปิที่านื่ต้ิองเสีิยอาก้รในื่ก้รณีด้งัก้ลี่าว	 ด้งันื่ั �นื่ผ่้ รับัสิมัปิที่านื่ในื่ฐานื่ะผ่้ โอนื่ที่รัพย์สิินื่แลีะ 

สิิ�งติิด้ติั �งโด้ยไมค่ิิด้มล่ีคิา่ให้แก่้รัฐบัาลีไที่ยเม่�อสิิ �นื่อายสุิมัปิที่านื่	จง่ได้้รับัยก้เว้นื่ไมต้่ิองเสิียอาก้ร	

บทส่รุปิ

	 คิวามรับัผิด้ที่างอาก้รเกิ้ด้เม่�อนื่ำาเข้าสิำาเร็จ	ในื่ก้ารเรียก้เก็้บัอาก้ร	ให้เป็ินื่ไปิติามพระราชบัญัญตัิศิลุีก้าก้รฯ	แลีะก้ฎหมาย 

ว่าด้้วยพิก้ัด้อัติราศุลีก้าก้ร	 แติ่ในื่บัางก้รณี	 เช่นื่	 พระราชบััญญัติิปิิโติรเลีียม	 พ.ศ.	 2514	 มาติรา	 70	 ผ่้ รับัสิัมปิที่านื่ 

แลีะผ่้ รับัจ้างให้ได้้รับัยก้เว้นื่ก้ารเสิียอาก้รขาเข้าติามก้ฎหมายว่าด้้วยพิก้ดั้อตัิราศลุีก้าก้รแลีะภาษีีมล่ีคิ่าเพิ�มติามปิระมวลี 

รัษีฎาก้ร...			ด้งันีื่ �	ติามมาติรา	70	พระราชบัญัญตัิปิิิโติรเลีียมฯ	จง่เป็ินื่บัที่บัญัญตัิทีิี่�มีลีกั้ษีณะ	Overrule	หลีกั้คิวามรับัผิด้ที่าง

อาก้รเกิ้ด้เม่�อนื่ำาเข้าสิำาเร็จ	แติอ่ยา่งไรก็้ติาม	ในื่เวลีานื่ำาเข้าแม้ได้้รับัก้ารสิทิี่ธิิยก้เว้นื่อาก้ร			แติต่ิอ่มาหาก้ของได้้โอนื่ไปิเป็ินื่ของ

บัุคิคิลีทีี่�ไม่มีสิิที่ธิิ	 หร่อได้้นื่ำาไปิใช้ในื่กิ้จก้ารอ่�นื่นื่อก้จาก้ทีี่�ก้ำาหนื่ด้ไว้	 หร่อสิิที่ธิิทีี่�ได้้รับัยก้เว้นื่หร่อลีด้หย่อนื่อาก้รสิิ �นื่สิุด้ลีง	

ผลีที่างก้ฎหมายทีี่�ก้ำาหนื่ด้ไว้	 ก็้ค่ิอของนื่ั �นื่จะต้ิองเสีิยอาก้รคิวามรับัผิด้ที่างอาก้รจ่งถ่ก้เล่ี�อนื่จาก้เวลีานื่ำาเข้าสิำาเร็จ	

มาเป็ินื่เวลีาด้งัติอ่ไปินีื่ �		(1)	เวลีาโอนื่	(2)	เวลีาทีี่�นื่ำาไปิใช้ในื่ก้ารอ่�นื่หร่อกิ้จก้ารอ่�นื่	แลีะ(3)	เวลีาทีี่�สิทิี่ธิิทีี่�ได้้รับัก้ารยก้เว้นื่หร่อลีด้

หยอ่นื่อาก้รสิิ �นื่สิดุ้ลีง	

****************************************   

บทความโดย  : นายวริินทริ ชีีวิตโสภณ
ผู้้�อำำานวยการิส่วนกฎหมายและริะเบียบ
กอำงกฎหมาย กริมศุุลกากริ                   


