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ประกาศของคณะปฏิวติั 
ฉบบัท่ี 95 

----------------------------------------------------- 

 

 โดยท่ีการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสทุธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามพระราชบญัญตัิ

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 นัน้ กําหนดให้หกัค่าชดเชยรายจ่ายท่ีเป็นทุนได้ แต่ค่าชดเชยรายจ่ายท่ี

เป็นทนุท่ีจะหกัได้นัน้ กฎหมายดงักลา่วบญัญตัิให้หกัได้เฉพาะตามประเภทอตัราและเง่ือนไขท่ีกําหนดโดย

พระราชกฤษฎีกา หวัหน้าคณะปฏิวตัจิงึมีคําสัง่ดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1  ในประกาศของคณะปฏิวตัฉิบบันี ้

 “มูลค่าต้นทุน” หมายความว่า ราคาทุนของทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีเป็น

รายจ่ายท่ีเป็นทนุ และให้หมายความรวมถึงจํานวนผลขาดทนุและรายจ่ายตามปกติและจําเป็นส่วนท่ีเป็น

รายจ่ายท่ีเป็นทนุ 

 “มลูค่าต้นทนุสทุธิ” หมายความว่า มลูค่าต้นทนุหลงัจากหกัค่าชดเชยรายจ่ายท่ีเป็นทุน

ตามประกาศของคณะปฏิวตัฉิบบันีแ้ล้ว 

 ข้อ 2  ภายใต้บงัคับข้อ 3 และ 4 ค่าชดเชยรายจ่ายท่ีเป็นทุนให้หักได้ตามอัตราร้อยละของ

มลูคา่ต้นทนุตามประเภทรายจ่ายท่ีเป็นทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) อาคาร 

 อาคารถาวร ร้อยละ 5 

 อาคารชัว่คราว ร้อยละ 100 

 (2) เคร่ืองบนิและอุปกรณ์เคร่ืองบนิ ร้อยละ 33 

 (3)  ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัมปทานและแหล่งสะสม ร้อยละ 10   

  ปิโตรเลียม  

 (4)  ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

 กรณีไมมี่หนงัสือสญัญาเช่าหรือมีหนงัสือสญัญาเช่า ร้อยละ 10 

                            ท่ีมีข้อกําหนดให้ตอ่อายกุารเช่าได้ โดยเง่ือนไขในการ 

 ตอ่อายนุัน้เปิดโอกาสให้ตอ่อายกุารเช่ากนัได้ตอ่ๆ ไป  

       กรณีมีหนงัสือสญัญาเช่าท่ีไมมี่ข้อกําหนดให้ตอ่อายกุารเช่า ร้อยละ 100 หารด้วย 

 ได้หรือมีข้อกําหนดให้ตอ่อายกุารเช่าได้เพียงระยะเวลา จํานวนปีอายกุารเช่า 

 อนัจํากดัแน่นอน และอายท่ีุตอ่ได้รวมกนั 

  หรือร้อยละ10 แล้วแต่

  อตัราใดจะสงูกวา่ 

1      
3
1      
3
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 (5)  ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี สูตร กู๊ดวิล เคร่ืองหมายการค้า สิทธิ

ประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอย่างอ่ืน 

 กรณีไมจํ่ากดัอายกุารใช้ ร้อยละ 10 

 กรณีจํากดัอายกุารใช้ ร้อยละ 100 หารด้วยจํานวนปีอายกุารใช้ 

 (6) รายจ่ายที่ เป็นทุนอย่างอ่ืนซึ่งมิใช่ (1) (2) (3) (4) และ (5) และซึ่งมิใช่เป็น

รายจ่ายที่เป็นทุนเพื่อการได้มาซึ่งที่ดนิ 

 (ก) รายจ่ายท่ีเป็นทนุท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีรูปร่าง ร้อยละ 20 

 (ข)  รายจ่ายท่ีเป็นทนุท่ีไมเ่ข้าลกัษณะตาม (ก) ร้อยละ 10 

 ในกรณีรายจ่ายทีเ่ป็นทนุทีจ่่ายไปเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงทรัพย์สินทีมี่รูปร่าง ถ้าบริษัทหกัค่าชดเชยใน

บญัชีของตนตามวิธีการบญัชีที่ใช้อตัราค่าชดเชยตามอตัราร้อยละของมูลค่าต้นทนุและของมูลค่าต้นทนุ

สทุธิไม่เท่ากนัในแต่ละปีระหว่างอายกุารใช้ทรัพย์สิน บริษัทจะหกัค่าชดเชยตามวิธีนัน้ในบางปีเกินอตัราที่

กําหนดไว้ข้างต้นก็ได้ แต่จํานวนปีอายุการใช้ทรัพย์สินเพือ่การหกัค่าชดเชยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

หารดว้ยจํานวนร้อยละทีกํ่าหนดขา้งตน้ 

 ข้อ 3  การหกัคา่ชดเชยตามข้อ 2 ให้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  รายจ่ายท่ีเป็นทุนท่ีจ่ายไปก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกของบริษัท ให้นํามาหัก

คา่ชดเชยได้เสมือนหนึง่เป็นรายจ่ายท่ีเป็นทนุท่ีจ่ายไปในวนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีแรก 

 (2)  ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ก่อนรอบระยะเวลาบญัชีแรก และรายจ่ายตามปกติและจําเป็นท่ี

จ่ายไปก่อนรอบระยะเวลาบญัชีแรกของบริษัท ให้ถือเป็นรายจ่ายท่ีเป็นทุนในวนัแรกของรอบระยะเวลา

บญัชีแรก 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ความใน (6) ของข้อ 2 ได้แก้ไขเพ่ิมเติม โดยถูกยกเลิกและให้ใช้ความตามมาตรา 3 แห่ง 

พ.ร.ฎ.กําหนดประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ปิโตรเลียม พ.ศ. 2516 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ฎ.กําหนดประเภท อตัรา และเงื่อนไขในการหกั

ค่าชดเชยรายจ่ายทีเ่ป็นทนุเกีย่วกบัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2522  
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 (3)  ในกรณีท่ีมีการโอนกิจการปิโตรเลียม ให้บริษัทผู้ รับโอนถือเอามลูคา่ต้นทนุสทุธิของ

บริษัทผู้ โอนมาหกัคา่ชดเชยได้เสมือนหนึง่วา่มิได้มีการโอนกิจการปิโตรเลียม แตท่ัง้นี ้

 (ก)  ถ้าคา่ตอบแทนท่ีบริษัทผู้ รับโอนจ่ายแก่บริษัทผู้ โอนต่ํากว่ามลูคา่ต้นทนุสทุธิของ

บริษัทผู้ โอน ให้บริษัทผู้ รับโอนถือเอามลูคา่ต้นทนุสทุธิมาหกัได้เพียงเท่าคา่ตอบแทนท่ีจ่ายไป ถ้ามีรายจ่ายท่ี

เป็นทุนหลายรายการ ให้เฉล่ียค่าตอบแทนนัน้ตามส่วนของมูลค่าต้นทุนสทุธิของรายจ่ายท่ีเป็นทุนแต่ละ

รายการ 

 (ข) ถ้าค่าตอบแทนท่ีบริษัทผู้ รับโอนจ่ายแก่บริษัทผู้ โอนสูงกว่าผลบวกของมูลค่า

ต้นทนุสทุธิกบัผลขาดทนุประจําปีคงเหลือของบริษัทผู้ โอน ให้บริษัทผู้ รับโอนนําส่วนเกินมาหกัได้โดยถือว่า

สว่นเกินนัน้เป็นรายจ่ายท่ีเป็นทนุอยา่งอ่ืนตามข้อ 2 (6) (ข) 

 (4)  อัตราค่าชดเชยตามข้อ 2 เป็นอัตราสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีกําหนดครบ

สิบสองเดือน ถ้ารอบระยะเวลาบญัชีใดมีกําหนดไม่ครบสิบสองเดือน หรือถ้ามีรายจ่ายท่ีเป็นทนุในระหว่าง

รอบระยะเวลาบญัชี ให้คํานวณค่าชดเชยโดยตัง้อตัราค่าชดเชยตามข้อ 2 หารด้วยสิบสองและคูณด้วย

จํานวนเดือนในรอบระยะเวลาบญัชี หรือจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาบญัชีนบัแต่เดือนท่ีมีรายจ่ายท่ีเป็น

ทนุ แล้วแตก่รณี ในการนีเ้ศษของเดือนให้ถือเป็นหนึง่เดือน 

 ข้อ 4  ในการหกัค่าชดเชยตามประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบันี ้บริษัทจะเลือกใช้วิธีการบญัชีท่ี

เหมาะสมซึ่งใช้อยู่เป็นปกติในอตุสาหกรรมปิโตรเลียมวิธีใดก็ได้ แต่เม่ือได้ใช้วิธีการบญัชีใดแล้วให้ปฏิบตัิ

เช่นเดียวกนัตลอดไป และจะเปล่ียนแปลงได้ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัจิากอธิบดีกรมสรรพากร 

 ในการหักค่าชดเชยในบัญชีของบริษัท บริษัทจะหักในอัตราใดก็ได้ แต่ถ้าบริษัทเลือกหัก

ค่าชดเชยในบญัชีของตนในอตัราท่ีต่ํากว่าอตัราท่ีกําหนดในข้อ 2 ให้หกัในอตัราเดียวกนัตลอดไป และจะ

เปล่ียนแปลงได้ต่อเม่ือได้รับอนุมตัิจากอธิบดีกรมสรรพากร ในกรณีเช่นว่านี ้ค่าชดเชยให้หกัได้เพียงเท่า

อตัราท่ีบริษัทเลือกหกัในบญัชีของตน หรือท่ีได้รับอนมุตัใิห้เปล่ียนแปลงได้ แล้วแตก่รณี 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ความใน (3) ของข้อ 3 ถูกยกเลิกและให้ใช้ความตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.ฎ.กําหนดประเภท 

อตัรา และเงือ่นไขในการหกัค่าชดเชยรายจ่ายทีเ่ป็นทนุเกีย่วกบัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2516 
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 ข้อ 5  ให้ประกาศของคณะปฏิวตัฉิบบันี ้มีผลใช้บงัคบัเช่นเดียวกบัพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตาม

ความในมาตรา 26 (7) แห่งพระราชบญัญตัภิาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

 ข้อ 6  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวตัฉิบบันี ้

 ข้อ 7  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบบันี  ้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา เป็นต้นไป 

 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี  29  กมุภาพนัธ์  พทุธศกัราช  2515 

 

 จอมพล ถ. กิตตขิจร 

 หวัหน้าคณะปฏิวตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประกาศราชกิจจานเุบกษา เลม่ 89 ตอนท่ี 33 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2515 


