
พระราชบัญญตั ิ

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 2541[1]

 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2541 

เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจบุัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541” 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 7 ตร ี บทบญัญัติเฉพาะเขตพื้นที่พัฒนาร่วมกับมาตรา 65 จตุทศ 

มาตรา 65 ปัณรส มาตรา 65 โสฬส มาตรา 65 สัตตรส มาตรา 65 อัฏฐารส มาตรา 65 เอกูนวีสติ มาตรา 65 วีสติ และมาตรา 
65 เอกวีสติ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

  
“หมวด 7 ตร ี

บทบัญญัติเฉพาะเขตพื้นที่พัฒนาร่วม 

                   
  
มาตรา 65 จตุทศ  ความในหมวดนี้ให้ใช้บังคับแก่บริษัทซึ่งได้ท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับองค์กรร่วม 

ให้น าบทนิยามค าว่า “ปิโตรเลียม” “กิจการปิโตรเลียม” “เงิน
ได”้ “จ าหน่าย” “ค่าภาคหลวง” และ “บริษัท” ในมาตรา 65 ปัณรส มาใช้แทนบทนิยามของค าเหล่านั้นในมาตรา 4 และให้น า
ความในมาตรา 65 โสฬส มาตรา 65 สัตตรส มาตรา 65 อัฏฐารส มาตรา 65 เอกูนวีสติ มาตรา 65 วีสติ และมาตรา 65 เอกวี
สติ มาใช้บังคับแทนความในมาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 ตามล าดับ ส าหรับบริษัท
ตามวรรคหนึ่ง 

มิให้น าค านิยาม “ราคามาตรฐาน” ในมาตรา 4 และความในมาตรา 18 มาใช้บังคับกับบริษัทตามวรรคหนึ่ง 

ให้น าบทบัญญัติในหมวดอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับบริษัทตามวรรคหนึ่งได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัตใินหมวดนี้ และที่ใดบญัญตัิถึง “ปิโตรเลียม” “กิจการปิโตรเลียม” “เงิน
ได”้ “จ าหน่าย” “ค่าภาคหลวง” และ “บริษัท” ให้หมายถึง “ปิโตรเลียม”“กิจการปิโตรเลียม” “เงิน
ได”้ “จ าหน่าย” “ค่าภาคหลวง” และ “บริษัท” ตามล าดับตามหมวดนี้ และที่ใดที่อ้างถึงมาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 
มาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 ให้หมายถึงมาตรา 65 โสฬส มาตรา 65 สัตตรส มาตรา 65 อฏัฐารส มาตรา 65 เอกูนวี
สติ มาตรา 65 วีสติ และมาตรา 65 เอกวีสติ ตามล าดับตามหมวดนี ้

มาตรา 65 ปณัรส  ในหมวดนี ้
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“องค์กรร่วม” หมายความว่า องค์กรร่วมไทย - มาเลเซยี ตามพระราชบัญญัติองค์กรรว่มไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 
2533 

“พื้นที่พัฒนาร่วม” หมายความว่า “พื้นที่พัฒนาร่วมตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 
2533 

“ปิโตรเลียม” หมายความว่า น้ ามันดิบหรือไฮโดรคาร์บอนอื่นใด และก๊าซธรรมชาติซึ่งอยู่ในสภาพอันเป็น
ธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลวที่ปากหลุม รวมทั้งหินบิทูเมนและทรพัยากรอื่นที่สะสมอยู่เป็นชั้น ๆ ซึ่งสามารถจะสกัดน้ ามัน
ออกมาได้ 

“กิจการปิโตรเลียม” หมายความว่า กิจการปิโตรเลียมตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต และให้หมายความรวมถึง
การโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไม่ว่าการโอนนั้นจะเป็นปกติธุระหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวเนือ่งกับกิจการหรือการโอนดังกล่าวด้วย 

“เงินได้” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาอันอาจค านวณได้เป็นเงินและ
หมายความรวมถึงภาษีอากรที่มีผู้อื่นออกแทนให ้

“จ าหน่าย” หมายความว่า ส่งน้ ามันดิบส่วนที่เป็นของบริษัทไปยังโรงกลั่นน้ ามันหรือสถานที่เก็บรักษาเพ่ือการ
กลั่นน้ ามันของบริษัท ส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงแยกก๊าซ โรงท าก๊าซให้เป็นของเหลว โรงอัดก๊าซ หรือสถานทีเ่ก็บรักษาเพื่อ
กิจการดังกล่าวของบริษัท น าปิโตรเลียมส่วนที่เป็นของบริษัทไปใช้ในกิจการใด ๆ ของบริษัท โดยไม่มีการขาย หรือโอน
ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นของบริษัทโดยไม่มีค่าตอบแทน 

“ค่าภาคหลวง” หมายความว่า ค่าภาคหลวงที่บริษัทต้องช าระให้แก่องค์กรร่วมตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วม
ไทย - มาเลเซยี พ.ศ. 2533 

“บริษัท” หมายความว่า ผู้ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรอืมีส่วนได้เสียร่วมกันในสญัญาแบ่งปันผลผลิตที่ท ากับ
องค์กรร่วมไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

“สัญญาแบ่งปันผลผลิต” หมายความว่า สัญญาแบ่งปันผลผลิตที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์กรรว่มไทย - 
มาเลเซีย พ.ศ. 2533 

มาตรา 65 โสฬส  บริษัทมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราดังต่อไปนี้ของก าไรสุทธิที่
ได้จากกิจการปิโตรเลียม 

รอบระยะเวลาบัญชีแรกถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่แปด ร้อยละ 0 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เก้าถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่สิบห้า ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหกเป็นต้นไป ร้อยละ 20 

มาตรา 65 สัตตรส  ในกรณีที่มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ถ้าบริษัทผู้รับโอนจ่ายเงินได้ที่เป็นเงินค่าสิทธิ เงินปี 
หรือเงินได้ประจ าเนื่องจากการโอนนั้น โดยเงินดังกล่าวไม่อาจก าหนดจ านวนทั้งสิ้นได้แน่นอน ให้บุคคลซึ่งได้รับเงินได้น้ันมีหน้าที่
เสียภาษีเงินได้ในอัตราดังต่อไปนี้ของเงินได้หลังจากหักต้นทุนตามมาตรา 33 แล้ว 

ในกรณีที่มีการโอนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่แปด ร้อยละ 0 

ในกรณีที่มีการโอนในรอบระยะเวลาบัญชีที่เก้าถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่สิบห้า ร้อยละ 10 

ในกรณีที่มีการโอนในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหกเป็นต้นไป ร้อยละ 20 

มาตรา 65 อัฏฐารส  การค านวณก าไรสุทธิ ให้น าเอาจ านวนดังต่อไปนี้มารวมเป็นรายได้ 
(1) ยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียม 

(2) มูลค่าของปิโตรเลียมที่จ าหน่าย 

(3) ยอดเงินได้เนื่องจากการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมซึ่งอาจก าหนดจ านวน
ทั้งสิ้นได้แน่นอน 

(4) ยอดเงินได้อื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

มาตรา 65 เอกูนวีสต ิ ภายใต้บังคับมาตรา 65 วีสติ และมาตรา 65 เอกวีสติ รายจ่ายตามปกติและจ าเป็นให้
จ ากัดอยู่เฉพาะแต่รายจ่ายที่บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นในจ านวนไม่เกินสมควร และได้จ่ายไป
ทั้งหมดเฉพาะในกิจการปิโตรเลียม ไม่ว่าจะจ่ายในหรือนอกราชอาณาจักรและภายในขอ้จ ากัดดังกล่าวให้รวมถึง 



(1) ค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืนในการเช่าทรัพย์สิน 

(2) ค่าแรงงาน ค่าบริการ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และรายจ่ายท านองเดียวกันอย่างอื่นที่ใช้ในการเจาะเพ่ือส ารวจ
หรือเพ่ือผลิต 

(3) ค่ารับรอง 

(4) หนี้สญูที่จ าหน่ายจากบัญช ี

(5) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

(6) ค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน 

(7) รายจ่ายของส านักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท 

(8) ราคาทุนของทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ที่หักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนแล้ว ส าหรบัรายได้ตามมาตรา 65 
อัฏฐารส (3) 

มาตรา 65 วสีติ  รายการที่มิให้ถือเป็นรายจ่ายตามปกติและจ าเป็น ให้รวมถึง 

(1) รายจ่ายที่เป็นทุนหรือรายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือท าให้ดขีึ้นซึ่งทรัพย์สนิ 

รายจ่ายที่เป็นทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า รายจ่ายทีจ่่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สนิหรือประโยชน์ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมีผลต่อกิจการเป็นเวลาเกินหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี และให้
หมายความรวมถึงผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามมาตรา 65 เอกวีสติ (1) วรรคสอง และรายจ่ายตามปกติ
และจ าเป็นที่จา่ยไปก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามมาตรา 65 เอกวีสติ (1) วรรคสอง ด้วย 

(2) รายจ่ายที่เป็นการส่วนตัว หรือการให้โดยเสน่หา หรือรายจ่ายที่เป็นการบริจาค 

(3) ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืนเนื่องจากการประกัน หรือสัญญาคุม้กันใด ๆ 

(4) รายจ่ายเพ่ือตอบแทนทุนหรือทรัพย์สินของบริษัท 

(5) เงินส ารองหรือเงินสมทบกองทุนใด ๆ เว้นแต่ที่บัญญัตไิว้ในมาตรา 65 เอกูนวีสติ (5) 
(6) ภาษีเงินได้ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มที่บริษัทต้องเสียตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่ต้องเสียในต่างประเทศ 

(7) รายจ่ายเพื่อกิจการหรือเพื่อประโยชน์ในการหามาซึ่งเงินได้อันไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(8) รายจ่ายทีบ่ริษัทพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 

(9) ดอกเบี้ย 

(10) ค่าปรับทางอาญา 

(11) ค่าภาคหลวงส าหรับปิโตรเลียม ไม่ว่าจะช าระเป็นตัวเงินหรือปิโตรเลียม 

มาตรา 65 เอกวีสต ิ การค านวณรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิตามหมวดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องค านวณเป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี 
รอบระยะเวลาบัญชีแรก ให้เริ่มนับแต่วันที่มีการผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็น

ครั้งแรก แต่ถ้าอธิบดีอนุมัติให้บริษัทเลิกนับแต่วันใดวันหน่ึงของเดือนเดียวกันก่อนวันที่บริษัทขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมนั้นเป็น
ครั้งแรกก็ให้เริม่นับแต่วันที่บริษัทเลือก ส่วนรอบระยะเวลาบัญชีต่อ ๆ ไป ให้เริ่มนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

รอบระยะเวลาบัญชีให้มีก าหนดสิบสองเดือน เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้จะมีก าหนดน้อยกว่าสิบสองเดือนก็ได้ 
(ก) บริษทัถือเอาวันใดวันหน่ึงเป็นวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีแรก 

(ข) ในกรณทีี่บริษัทเลิกกิจการปิโตรเลียม ให้ถือวันเลิกกิจการปิโตรเลียมเป็นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 
(ค) บรษิัทได้รบัอนุมัติจากอธิบดีให้เปลี่ยนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 
ในกรณีที่บริษัทโอนสิทธิใด ๆ ตามสญัญาแบ่งปันผลผลิตก่อนวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามวรรคสอง เพื่อ

ประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิเนื่องจากการโอนสิทธิเช่นว่านั้น ให้ถือวันโอนเป็นวันแรกและวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี 
และในระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวจนถึงวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามวรรคสอง ให้ถือว่าไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี 



(2) ภายใตบ้ังคับบทบัญญัตแิห่งหมวดนี้ วิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชีเพื่อค านวณรายได้ 
รายจ่าย และก าไรสุทธิของบริษัท ให้เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ ์ และการปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมซึ่งใชอ้ยู่เป็นปกติใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

(3) ยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียมตามมาตรา 65 อัฏฐารส (1) และมูลค่าของปิโตรเลียมที่จ าหน่ายตาม
มาตรา 65 อัฏฐารส (2) ใหค้ านวณตามราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนด 

(4) ถ้าบริษทัหนึ่งที่มีส่วนได้เสียร่วมกันในสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลียมหรือ
การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนได้เสียนั้น แต่ถ้าคา่ใช้จ่ายนั้นมิได้เสียให้แก่บรษิัทอื่นที่มีส่วนได้เสียร่วมกันใน
สัญญาแบ่งปันผลผลิต ค่าใช้จา่ยดังกล่าวมิให้ถือเป็นเงินได้ของบริษัทอื่นนั้น 

(5) ค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน ให้หักได้เฉพาะตามประเภท อัตราและเงื่อนไขที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(6) ค่าแรงงาน ค่าบริการ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และรายจ่ายท านองเดียวกันอย่างอื่นที่ใช้ในการเจาะเพ่ือส ารวจ
หรือเพ่ือผลิตปิโตรเลียม บริษัทจะถือเป็นรายจ่ายที่เป็นทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายจ่ายนั้นก็ได้ 

(7) ค่ารับรอง ให้หักเป็นรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

(8) ราคาทรพัย์สินอื่นนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุนถ้าราคาทุนเป็นเงินตราต่างประเทศให้ค านวณเป็น
เงินตราไทยเช่นเดียวกับวิธีการตาม (10) ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนตาม (5) แต่ห้ามมิ
ให้ตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพิ่มขึ้นให้กระท าได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร 

(9) ราคาสนิค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีจะค านวณตามราคาทุนก็ได้หรือจะค านวณตาม
ราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่าก็ได้ และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมาส าหรบัรอบระยะเวลา
บัญชีใหม ่

การค านวณราคาทุนตามวรรคหนึ่งน้ัน เมือ่ได้ค านวณตามหลักเกณฑ์ใดตามวิธีการบัญชีแล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์
นั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้ 

(10) เงินตรา หนี้สิน หรอืสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบ
ระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณมลูค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ 

(11) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชี ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยหลังสุดที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในรอบระยะเวลา
บัญชี แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ 

(12) หนี้สญูจะจ าหน่ายจากบัญชีได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับช าระหนี้แล้ว หนีสู้ญรายใดที่ได้
จ าหน่ายแล้ว ถ้าได้รับช าระในภายหลัง ให้น ามาค านวณเป็นรายได้ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับช าระน้ัน 

(13) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญจะถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนหรือค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในรอบระยะเวลาบัญชี และต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนไดต้ั้งไว้เพ่ือประโยชน์แก่ลูกจ้างโดยเฉพาะ 

(ข) เงินกองทุนต้องแยกไว้ต่างหากให้พ้นจากการครอบครองของบริษัท 

(ค) เงินกองทุนจะน าไปใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ นอกจากเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยเฉพาะ 

(ง) เงินสมทบกองทุนต้องไม่กลับคืนมาเป็นของบริษัทอีก และ 

(จ) เงินสมทบกองทุนต้องจ่ายตามข้อผูกพันที่มีระเบียบว่าด้วยกองทุนก าหนดไว้เป็นหนังสือ 

(14) ในกรณีที่บริษัทเปน็ผู้ได้รับสัมปทานส าหรับแปลงส ารวจซึ่งอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 ด้วย ให้บริษัท
ดังกล่าวค านวณรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิส าหรับแปลงส ารวจที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติดังกล่าว และแปลงส ารวจที่
อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 เสมือนหนึ่งเป็นบริษัทแยกต่างหากจากกัน 



การค านวณรายได้และรายจ่ายส าหรับแปลงส ารวจตามวรรคหนึ่ง ถ้ารายได้และรายจ่ายรายการใดไม่สามารถ
แยกกันได้โดยชัดแจ้ง ให้เฉลี่ยรายได้และรายจ่ายตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตร ี

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนือ่งจากพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 
2533 ได้บัญญัติให้จัดต้ังองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขึ้นเพื่อด าเนินการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนดินใต้ทะเลรวมทั้ง
ปิโตรเลียมด้วย จึงสมควรก าหนดอัตราและหลักเกณฑใ์นการค านวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนิน
กิจการขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย และเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้ง
องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้

  
  
  
  
  
  

  
  
  

สัญชัย/ผู้จัดท า 

25 ธันวาคม 2551 

  
สุกัญญา/ผู้จัดท า 

17 มีนาคม 2554 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 
[1] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115/ตอนที่ 70 ก/หน้า 1/9 ตุลาคม 2541 
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