รายงานสรุปผลการรับฟงความเห็นรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการการหักรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ และการกําหนดระยะเวลา
ยื่นคํารองขอคืนภาษีเงินไดปโตรเลียม)
วิธีในการรับฟงความคิดเห็น
ผานทางเว็บไซต www.rd.go.th ของกรมสรรพากร
จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
1 ครั้ง ระหวางวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
พื้นที่หรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น
จําแนกได 4 กลุม ไดแก
1. ผูมีหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย
2. ผูมีประโยชนไดเสียโดยตรงจากกฎหมายนั้น
3. ผูที่ทํางานหรือมีความใกลชิดกับสิ่งที่อยูภายใตบังคับของกฎหมาย หรือ
4. ผูที่ไมเกี่ยวของโดยตรง แตมีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายนั้น
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว (เห็นดวย/ไมเห็นดวย อยางไร)
ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเกี่ยวของในแตละประเด็น
1. ทําใหบริษัทนําสงภาษีแกหนวยงานภาครัฐต่ําไป เนื่องจากกําไรสุทธิต่ํากวาความเปนจริง เพราะ
เหตุผลดังนี้
1.1 กฎหมายภาษีอากรอนุญาตใหนําคาใชจายในการรื้อถอนมาเปนคาใชจายทางภาษีไดอยูแลว
(ตามเกณฑคงคาง)
1.2 การวางหลักประกันนอกจากวางเปนเงินสดแลวยังสามารถวางโดยใชหนังสือค้ําประกันจาก
สถาบันการเงิน ซึ่งมีคาธรรมเนียมในการออกหนังสือดังกลาว สงผลใหมีคาใชจายเกี่ยวเนื่องที่สามารถรับรูเปน
คาใชจายทางภาษีไดอีก (นอกจากเงินคาวางหลักประกันยังจะไมตองเสียจริงขณะวางหลักประกันและตลอด
ระยะเวลาวางหลักประกันแลวยังไดรับนําคาใชจายเกี่ยวเนื่องมาหักภาษีไดอีก)
2. กอนที่จ ะมี การแก ไขกฎหมาย ควรมีห ลักเกณฑ วิธี การ และเงื่อนไขที่ระบุวาจะถูกกําหนดโดย
กฎกระทรวงออกมาใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นกอน
คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
1. กรณีที่บริษัทนําสงภาษีแกหนวยงานภาครัฐต่ําไป เนื่องจากกําไรสุทธิต่ํากวาความเปนจริง นั้น ในการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียมผูรับสัมปทานจําเปนตองใชสิ่งติดตั้งสําหรับกิจการปโตรเลียม ไดแก แทนหลุมผลิต
แทนผลิตกลาง แทนที่พักอาศัย แทนชุมทางทอ แทนกําจัดปรอท เรือกักเก็บปโตรเลียม และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ซึ่ง
ประกอบไปดวยโครงสรางเหล็กจํานวนมากที่จะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน รวมถึงสารเคมีที่ใชและ
สารเคมีที่เปนผลจากการสํารวจและผลิตปโตรเลียม เชน ปรอทและโลหะหนักตางๆ ซึ่งหากไมมีการจัดการที่ดี
โดยผูรับสัมปทานจะเปนพิษรายแรงตอสิ่งแวดลอม และเมื่อผูรับสัมปทานไมดําเนินการจัดการใหถูกตอง ภาครัฐ
ก็จําเปนตองบริหารจัดการแทน ซึ่งตองอาศัยคาใชจายในการดําเนินงานและการฟนฟูรักษาสิ่งแวดลอมเปน
จํานวนมาก อันจะเปนภาระแกภาษีของประชาชน รวมถึงกอใหเกิดปญหาแกประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ
/ใกลเคียง...
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ใกลเคียงกับแหลงปโตรเลียมและสิ่งติดตั้งที่เสื่อมสภาพ และอาจเปนอุปสรรคในการเดินเรือในบริเวณอาวไทย
ซึ่งตามกฎหมายระหวางประเทศ ประเทศไทยในฐานะที่เปนรัฐชายฝงมีหนาที่ตองดําเนินการใหการเดินเรือ
เปนไปดวยความปลอดภัย ดังนั้น เพื่อกําหนดใหผูรับสัมปทานมีหนาที่ตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักเทคนิค
และวิธีการปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดีสําหรับการประกอบกิจการปโตรเลียมและการอนุรักษทรัพยากรปโตรเลียม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไดกําหนดใหผูรับสัมปทานมีหนาที่รื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียม โดยไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
เพื่อกําหนดใหผูรับสัมปทานมีหนาที่รับผิดชอบในการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการสํารวจ ผลิต เก็บรักษา หรือขนสงปโตรเลียม รวมถึงตองมีการวางหลักประกันสําหรับการรื้อถอน
ดังกลาว
ตามกฎหมายภาษี เงิ นได ป โตรเลียมในป จจุ บั น ผูรั บสั มปทานสามารถหั กรายจ ายจากการรื้ อถอน
เมื่อเกิดกิจกรรมการรื้อถอนจริง เมื่อสิ้นสุดอายุสัมปทานหรือเลิกการผลิตและไมมีรายไดจากการประกอบกิจการ
ปโตรเลียมในแปลงสัมปทานนั้นๆ แลว โดยไมสามารถนํามูลคาหลักประกันที่ไดวางไวตออธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(กอนเกิดกิจกรรมการรื้อถอน) มาถือเปนรายจายตามกฎหมายได อยางไรก็ดี ตนทุนการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชใน
กิจการปโตรเลียมเปนสวนหนึ่งของตนทุนการประกอบกิจการปโตรเลียมซึ่งควรรับรูตั้งแตเริ่มประกอบกิจการ
แตกิจกรรมการรื้ อถอนจะเกิดขึ้นในขณะที่ผูรับสั มปทานไมมีรายไดจ ากการประกอบกิ จการปโ ตรเลียมตาม
สัมปทานนั้นๆ แลว ซึ่งการหักรายจายการรื้อถอนในชวงเวลานั้นจะทําใหผูรับสัมปทานเกิดผลขาดทุนสะสมที่ไม
สามารถนําไปใชเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิที่ไดจากกิจการปโตรเลียมไดจริง อันอาจสงผลทางลบตอ
แรงจูงใจในการประกอบกิจการปโตรเลียมในประเทศไทยและจะสงผลกระทบตอไปถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และพลังงานของประเทศ ผูรับสัมปทานจึงควรที่จะสามารถนํามูลคาหลักประกันมาเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิที่ไดจากกิจการปโตรเลียมในเวลาที่ผูรับสัมปทานมีรายไดจากการประกอบกิจการปโตรเลียม จะทําให
การจัดเก็บภาษีเงินไดปโตรเลียมตรงตามผลการประกอบกิจการจริง และเมื่อบริษัทไดรับหลักประกันดังกลาวคืน
ก็ใหถือวาหลักประกันเฉพาะสวนที่ไดรับคืนเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับคืนดวย
เปนการชวยสงเสริมใหมีการประกอบกิจการปโตรเลียมในประเทศไทยและจูงใจใหผูรับสัมปทานดําเนินกิจกรรม
การรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมใหเสร็จสิ้น อันสงผลดีตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงาน
รวมถึงสิ่งแวดลอมของประเทศ
2. กรณีการนํากฎกระทรวงออกมาใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นกอน นั้น ตามแนวทางการจัดทํา
และการเสนอร า งกฎหมายตามบทบั ญ ญั ติม าตรา 77 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย ไดกํ าหนด
หลักเกณฑและแนวทางเกี่ยวกั บการรางกฎหมายรวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น จากกฎหมาย
เพื่ อ ให ห น ว ยงานของรั ฐ ใช เ ป น กรอบหรื อ แนวทางการดํ า เนิ น การในการจั ด ทํ า ร า งกฎหมายในระดั บ
พระราชบัญญัติเทานั้น
การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย
มี การจั ดทํ า รายงานสรุ ป ผลการรั บ ฟงความคิดเห็น เสนอตอสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณารางกฎหมาย
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สรุปการวิเคราะหผลกระทบ
การเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการการหักรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ และการกําหนดระยะเวลา
ยื่นคํารองขอคืนภาษีเงินไดปโตรเลียม)
ผลกระทบจากการเสนอรางพระราชบัญญัติฯ
1. ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย
 ผูมีหนาที่ตามรางกฎหมายหรือจะไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง
ผูที่อยูในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย
2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นแกบุคคลดังกลาว
 ดานเศรษฐกิจและสังคม
- เชิงบวก
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
(1) ชวยสงเสริมใหมีการประกอบกิจการปโตรเลียมในประเทศไทยและจูงใจใหผูรับสัมปทาน
ดําเนินกิจกรรมการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมใหเสร็จสิ้น อันสงผลดีตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และพลังงาน รวมถึงสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งนี้ หากผูรับสัมปทานดําเนินกิจกรรมการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชใน
กิจการปโตรเลีย มดวยตนเอง ก็ จะเป นการปองกั นไม ใหเกิ ดภาระแกภ าษีของประชาชน และสงเสริมใหเกิ ด
อุตสาหกรรมการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมในประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจลานแยกชิ้นสวนสิ่ง
ติดตั้งปโตรเลียม (Dismantling Yard) ซึ่งปจจุบันยังไมมีในประเทศไทย รวมทั้งการจางงานในอุตสาหกรรม
ดังกลาว
(2) ชวยใหการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดปโตรเลียมมีความชัดเจนและเปนธรรม
- เชิงลบ
ไมมี
3. สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด
ไมมี
ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
การแก ไขเพิ่ ม เติ มพระราชบัญ ญัติภ าษี เงิ น ได ปโ ตรเลีย ม พ.ศ.2514 ในเรื่อ งการนํ ามู ล ค า
หลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางหรือวัสดุอื่นใดตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมมาหักเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิ การคํานวณรายจายของมูลคาหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางหรือวัสดุอื่นใดตามกฎหมาย
ว า ด ว ยปโ ตรเลีย ม การคํ า นวณรายจา ยหนี ้ส ูญ และการกํ า หนดระยะเวลายื ่น คํ า รอ งขอคืน ภาษีเ งิน ได
ปโตรเลียมและภาษีเงินไดปโตรเลียมที่ถูกหัก ณ ที่จายเปนจํานวนเงินเกินกวาที่ควรตองเสียและไดนําสง จะทํา
ใหเกิดความเปนธรรมในระบบภาษียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อใหมีความชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันกับการ
คํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

