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ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 95
-----------------------------------------------------

โดยที่การคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ เพื่อเสียภาษี เงินได้ ปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติ
ภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 นัน้ กําหนดให้ หกั ค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็ นทุนได้ แต่ค่าชดเชยรายจ่ายที่
เป็ นทุนที่จะหักได้ นนั ้ กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ หกั ได้ เฉพาะตามประเภทอัตราและเงื่อนไขที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา หัวหน้ าคณะปฏิวตั จิ งึ มีคําสัง่ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ในประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี ้
“มูล ค่ า ต้ น ทุน ” หมายความว่ า ราคาทุน ของทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อ ย่า งอื่ น ที่ เ ป็ น
รายจ่ายที่เป็ นทุน และให้ หมายความรวมถึงจํานวนผลขาดทุนและรายจ่ายตามปกติและจําเป็ นส่วนที่เป็ น
รายจ่ายที่เป็ นทุน
“มูลค่าต้ นทุนสุทธิ” หมายความว่า มูลค่าต้ นทุนหลังจากหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็ นทุน
ตามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี ้แล้ ว
ข้ อ 2 ภายใต้ บงั คับข้ อ 3 และ 4 ค่าชดเชยรายจ่ายที่ เป็ นทุนให้ หักได้ ตามอัตราร้ อยละของ
มูลค่าต้ นทุนตามประเภทรายจ่ายที่เป็ นทุน ดังต่อไปนี ้
(1) อาคาร
อาคารถาวร
ร้ อยละ 5
อาคารชัว่ คราว
ร้ อยละ 100
(2) เครื่องบินและอุปกรณ์ เครื่องบิน
ร้ อยละ 33
(3) ต้ นทุนเพื่อการได้ มาซึ่งสัมปทานและแหล่ งสะสม
ร้ อยละ 10 13
ปิ โตรเลียม
(4) ต้ นทุนเพื่อการได้ มาซึ่งสิทธิการเช่ า
กรณีไม่มีหนังสือสัญญาเช่าหรื อมีหนังสือสัญญาเช่า
ร้ อยละ 10
ที่มีข้อกําหนดให้ ตอ่ อายุการเช่าได้ โดยเงื่อนไขในการ
ต่ออายุนนเปิ
ั ้ ดโอกาสให้ ตอ่ อายุการเช่ากันได้ ตอ่ ๆ ไป
กรณีมีหนังสือสัญญาเช่าที่ไม่มีข้อกําหนดให้ ตอ่ อายุการเช่า ร้ อยละ 100 หารด้ วย
ได้ หรื อมีข้อกําหนดให้ ตอ่ อายุการเช่าได้ เพียงระยะเวลา
จํานวนปี อายุการเช่า
อันจํากัดแน่นอน
และอายุที่ตอ่ ได้ รวมกัน
หรื อร้ อยละ10 แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
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(5) ต้ นทุนเพื่อการได้ มาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี สูตร กู๊ดวิล เครื่ องหมายการค้ า สิทธิ
ประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่ างอื่น
กรณีไม่จํากัดอายุการใช้
ร้ อยละ 10
กรณีจํากัดอายุการใช้
ร้ อยละ 100 หารด้ วยจํานวนปี อายุการใช้
(6) รายจ่ ายที่เป็ นทุนอย่ างอื่นซึ่งมิใช่ (1) (2) (3) (4) และ (5) และซึ่งมิใช่ เป็ น
รายจ่ ายที่เป็ นทุนเพื่อการได้ มาซึ่งที่ดนิ
(ก) รายจ่ายที่เป็ นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ที่มีรูปร่าง
ร้ อยละ 20
(ข) รายจ่ายที่เป็ นทุนที่ไม่เข้ าลักษณะตาม (ก)
ร้ อยละ 10
ในกรณี รายจ่ายที เ่ ป็ นทุนที จ่ ่ายไปเพือ่ ให้ได้มาซึ่ งทรัพย์ สินที ม่ ี รูปร่ าง ถ้าบริ ษัทหักค่าชดเชยใน
บัญชี ของตนตามวิ ธีการบัญชี ที่ใช้อตั ราค่าชดเชยตามอัตราร้ อยละของมูลค่าต้นทุนและของมูลค่าต้นทุน
สุทธิ ไม่เท่ากันในแต่ละปี ระหว่างอายุการใช้ทรัพย์ สิน บริ ษัทจะหักค่าชดเชยตามวิ ธีนนั้ ในบางปี เกิ นอัตราที ่
กํ าหนดไว้ข้างต้นก็ ได้ แต่จํานวนปี อายุการใช้ทรัพย์ สินเพื อ่ การหักค่าชดเชยต้องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 100
หารด้วยจํ านวนร้อยละทีก่ ํ าหนดข้างต้น
ข้ อ 3 การหักค่าชดเชยตามข้ อ 2 ให้ อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) รายจ่ า ยที่ เ ป็ นทุน ที่ จ่ า ยไปก่ อ นรอบระยะเวลาบัญชี แ รกของบริ ษั ท ให้ นํ า มาหัก
ค่าชดเชยได้ เสมือนหนึง่ เป็ นรายจ่ายที่เป็ นทุนที่จ่ายไปในวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีแรก
(2) ผลขาดทุนที่เกิดขึ ้นก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรก และรายจ่ายตามปกติและจําเป็ นที่
จ่ายไปก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกของบริ ษัท ให้ ถือเป็ นรายจ่ายที่เป็ นทุนในวันแรกของรอบระยะเวลา
บัญชีแรก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความใน (6) ของข้อ 2 ได้แก้ไขเพิ่ มเติ ม โดยถูกยกเลิ กและให้ใช้ความตามมาตรา 3 แห่ ง
พ.ร.ฎ.กํ า หนดประเภท อัต รา และเงื ่อ นไขในการหัก ค่ า ชดเชยรายจ่ า ยที ่เ ป็ นทุน เกี ่ย วกับ ภาษี เ งิ น ได้
ปิ โตรเลี ยม พ.ศ. 2516 ถูกยกเลิ กโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ฎ.กํ าหนดประเภท อัตรา และเงื ่อนไขในการหัก
ค่าชดเชยรายจ่ายทีเ่ ป็ นทุนเกี ย่ วกับภาษี เงิ นได้ปิโตรเลียม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2522
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(3) ในกรณีที่มีการโอนกิจการปิ โตรเลียม ให้ บริ ษัทผู้รับโอนถือเอามูลค่าต้ นทุนสุทธิของ
บริษัทผู้โอนมาหักค่าชดเชยได้ เสมือนหนึง่ ว่ามิได้ มีการโอนกิจการปิ โตรเลียม แต่ทงนี
ั้ ้
(ก) ถ้ าค่าตอบแทนที่บริ ษัทผู้รับโอนจ่ายแก่บริ ษัทผู้โอนตํ่ากว่ามูลค่าต้ นทุนสุทธิของ
บริษัทผู้โอน ให้ บริ ษัทผู้รับโอนถือเอามูลค่าต้ นทุนสุทธิมาหักได้ เพียงเท่าค่าตอบแทนที่จ่ายไป ถ้ ามีรายจ่ายที่
เป็ นทุนหลายรายการ ให้ เฉลี่ยค่าตอบแทนนันตามส่
้
วนของมูลค่าต้ นทุนสุทธิ ของรายจ่ายที่เป็ นทุนแต่ละ
รายการ
(ข) ถ้ าค่าตอบแทนที่บริ ษัทผู้รับโอนจ่ายแก่บริ ษัทผู้โอนสูงกว่าผลบวกของมูลค่า
ต้ นทุนสุทธิกบั ผลขาดทุนประจําปี คงเหลือของบริ ษัทผู้โอน ให้ บริ ษัทผู้รับโอนนําส่วนเกินมาหักได้ โดยถือว่า
ส่วนเกินนันเป็
้ นรายจ่ายที่เป็ นทุนอย่างอื่นตามข้ อ 2 (6) (ข)
(4) อัต ราค่า ชดเชยตามข้ อ 2 เป็ นอัตราสํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ มี กํา หนดครบ
สิบสองเดือน ถ้ ารอบระยะเวลาบัญชีใดมีกําหนดไม่ครบสิบสองเดือน หรื อถ้ ามีรายจ่ายที่เป็ นทุนในระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชี ให้ คํานวณค่าชดเชยโดยตังอั
้ ตราค่าชดเชยตามข้ อ 2 หารด้ วยสิบสองและคูณด้ วย
จํานวนเดือนในรอบระยะเวลาบัญชี หรื อจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาบัญชีนบั แต่เดือนที่มีรายจ่ายที่เป็ น
ทุน แล้ วแต่กรณี ในการนี ้เศษของเดือนให้ ถือเป็ นหนึง่ เดือน
ข้ อ 4 ในการหักค่าชดเชยตามประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับนี ้ บริ ษัทจะเลือกใช้ วิธีการบัญชีที่
เหมาะสมซึ่งใช้ อยู่เป็ นปกติในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมวิธีใดก็ได้ แต่เมื่อได้ ใช้ วิธีการบัญชีใดแล้ วให้ ปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกันตลอดไป และจะเปลี่ยนแปลงได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั จิ ากอธิบดีกรมสรรพากร
ในการหัก ค่า ชดเชยในบัญ ชี ข องบริ ษั ท บริ ษั ท จะหัก ในอัต ราใดก็ ไ ด้ แต่ถ้ า บริ ษั ท เลื อ กหัก
ค่าชดเชยในบัญชีของตนในอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราที่กําหนดในข้ อ 2 ให้ หกั ในอัตราเดียวกันตลอดไป และจะ
เปลี่ยนแปลงได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากอธิ บดีกรมสรรพากร ในกรณีเช่นว่านี ้ ค่าชดเชยให้ หกั ได้ เพียงเท่า
อัตราที่บริษัทเลือกหักในบัญชีของตน หรื อที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เปลี่ยนแปลงได้ แล้ วแต่กรณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความใน (3) ของข้อ 3 ถูกยกเลิ กและให้ใช้ความตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.ฎ.กํ าหนดประเภท
อัตรา และเงือ่ นไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายทีเ่ ป็ นทุนเกี ย่ วกับภาษี เงิ นได้ปิโตรเลี ยม พ.ศ. 2516
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ข้ อ 5 ให้ ประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี ้ มีผลใช้ บงั คับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
ความในมาตรา 26 (7) แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ข้ อ 6 ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี ้
ข้ อ 7 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้ ให้ ใช้ บงั คับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษา เป็ นต้ นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515
จอมพล ถ. กิตติขจร
หัวหน้ าคณะปฏิวตั ิ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 33 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2515

