
 

พระราชบญัญัต ิ

ภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2532 

   

  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่4 สิงหาคม พ.ศ. 2532 

เปนปที่ 44 ในรัชกาลปจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

  

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

  

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532” 

  

มาตรา 201[1]  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  

มาตรา 3  ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “จําหนาย” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินได
ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และใหใชความตอไปน้ีแทน 

                                                            
 



““จําหนาย” หมายความวา สงนํ้ามันดิบไปยังโรงกลั่นนํ้ามันหรือสถานที่เก็บรักษาเพ่ือการกลั่นนํ้ามันของ
บริษัท สงกาซธรรมชาติไปยังโรงแยกกาซ โรงทํากาซใหเปนของเหลว โรงอัดกาซ หรือสถานที่เก็บรักษาเพ่ือกิจการดังกลาวของ
บริษัทนําปโตรเลียมที่ตองเสียคาภาคหลวงไปใชในกิจการใด ๆ ของบริษัทหรือของผูอ่ืนโดยไมมีการขาย หรือโอนปโตรเลียมที่
ตองเสียคาภาคหลวงโดยไมมีคาตอบแทน” 

  

มาตรา 4  ใหยกเลิกความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 20  ภายใตบังคับมาตรา 43 ทวิ บริษัทมีหนาที่เสียภาษีเงินไดเปนรายรอบระยะเวลาบัญชี ในอัตราที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 50 แตไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิที่ไดจากกิจการปโตรเลียม” 

  

มาตรา 5  ใหยกเลิกความใน (7) ของมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และให
ใชความตอไปน้ีแทน 

“(7) คาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียม ไมวาจะชําระเปนตัวเงินหรือปโตรเลียม” 

  

มาตรา 6  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปน (10) ของมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 

“(10) ผลประโยชนตอบแทนพิเศษตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม” 

  

มาตรา 7  ใหยกเลิก(9) ของมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 

  

มาตรา 8 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปน (16) ของมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 

“(16) ในกรณีที่บริษัทเปนผูไดรับสัมปทานสําหรับแปลงสํารวจหลายแปลงโดยแปลงสํารวจบางแปลงอยูภายใต
บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียมพ.ศ. 2514 กอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2532 และบางแปลงอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ใหบริษัทดังกลาวคํานวณรายได รายจายและกําไรสุทธิสําหรับแปลง
สํารวจที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติน้ัน ๆ เสมือนหน่ึงเปนบริษัทแยกตางหากจากกัน 

การคํานวณรายไดและรายจายสําหรับแปลงสํารวจตามวรรคหน่ึง ถารายไดและรายจายรายการใดไมสามารถ
แยกกันไดโดยชัดแจง ใหเฉลี่ยรายไดและรายจายตามเง่ือนไข หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

  

มาตรา 9  ใหยกเลิกมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 



  

มาตรา 10  ใหยกเลิกความในมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 34  บริษัทมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได ดังตอไปน้ี 

(1) ยื่นแบบแสดงรายการเงินไดทุกครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 

(2) ยื่นแบบแสดงรายการเงินไดทุกรอบระยะเวลาบัญชี 

การย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดตาม (1) ใหบริษัทมีหนาที่จัดทําประมาณการกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่จะพึง
มีสําหรับระยะเวลาบัญชีน้ัน 

ความในวรรคสอง มิใหใชบังคับแกบริษัทซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกหรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดทายนอยกวา
สิบสองเดือน 

บริษัทที่มีสวนไดเสียรวมกันในสัมปทานแตละบริษัท มีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดเฉพาะสวนที่เก่ียวกับ
รายไดซึ่งเปนสวนของบริษัทเอง 

บริษัทที่เปนผูไดรับสัมปทานสําหรับแปลงสํารวจหลายแปลงตามมาตรา 26 (16) มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดง
รายการเงินไดตาม (1) และ (2) เสมือนหน่ึงเปนบริษัทแยกตางหากจากกัน” 

  

มาตรา 11  ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 41  การย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดตามมาตรา 34 (1) ใหย่ืนภายในสองเดือนนับแตวันสุดทายของ
วันครบกําหนดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน และการย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดตามมาตรา 34 (2) ใหย่ืนภายในหาเดือนนับแต
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี” 

  

มาตรา 12  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา 43 ทวิ แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 

“มาตรา 43 ทวิ  การย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดตามมาตรา 34 (1) ถามีภาษีตองเสีย ใหบริษัทคํานวณและ
ชําระภาษีจากจํานวนกึ่งหน่ึงของประมาณการกําไรสุทธิตามมาตรา 34 วรรคสอง พรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการเงินได 

ภาษีที่ชําระตามวรรคหน่ึง ใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีที่ตองชําระตามมาตรา 43” 

  

มาตรา 13  ใหยกเลิกความในมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน 



“มาตรา 62  ใหบริษัทเสียเบ้ียปรับในกรณีและตามอัตราดังตอไปน้ี 

(1) ถามิไดย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดตามมาตรา 34 (1) ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 41 วรรคหน่ึง หรือ
ย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดตามมาตรา 34 (1) ภายในกําหนดเวลา โดยแสดงประมาณการกําไรสุทธิตามมาตรา 34 วรรคสอง 
ขาดไปเกินรอยละ 25 ของกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีน้ันโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหเสียเบ้ียปรับอีกรอยละ 20 ของภาษีที่
ตองชําระตามมาตรา 43 ทวิ หรือของภาษีที่ชําระขาด แลวแตกรณี 

(2) ถามิไดย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 41 วรรคหน่ึง หรือภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา 34 (2) ที่ขยายหรือเลื่อนออกไปตามมาตรา 5 ใหเสียเบ้ียปรับอีกหน่ึงเทาของภาษี 

(3) ถายื่นแบบแสดงรายการเงินไดไมถูกตองหรือมีขอผิดพลาดทําใหจํานวนภาษีที่ตองเสียลดนอยลง ใหเสียเบ้ีย
ปรับอีกรอยละ 20 ของภาษีที่ประเมินเพ่ิมเติม 

(4) ถามิไดหักภาษี ณ ที่จาย หรือมิไดย่ืนแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จายภายในกําหนดเวลาตามหมวด 5 
หรือย่ืนแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จายไมถูกตอง ทําใหจํานวนภาษีที่นําสงน้ันนอยไปกวาจํานวนที่ควรตองนําสงใหเสียเบ้ีย
ปรับอีกรอยละ 20 ของภาษีที่มิไดหัก ณ ที่จาย หรือที่มิไดย่ืนแบบแสดงรายการหรือที่ย่ืนแบบแสดงรายการขาดไป แลวแต
กรณี” 

  

มาตรา 14  บรรดาบทบัญญัติทั้งหลายแหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติน้ี ไมใชบังคับแกบริษัทที่ไดรับสัมปทานสําหรับสัมปทานที่ไดออกใหกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และ
ใหพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 กอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ียังคงใชบังคับตอไปสําหรับ
บริษัทดังกลาวทั้งน้ี เวนแตบริษัทน้ันจะไดย่ืนขอและไดรับความยินยอมจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมตามความใน
มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาใชบังคับแกสัมปทานของตน 

  

มาตรา 15  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  

  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตร ี

 
 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 
2514 เพ่ือจูงใจใหผูประกอบกิจการปโตรเลียมตัดสินใจลงทุนสํารวจและพัฒนาปโตรเลียมในประเทศไทย ประกอบกับในปจจุบัน
ไดมีการปรับปรุงการย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรใหผูมีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดทุก
ครึ่งปเพ่ิมขึ้นดวย สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ใหสอดคลองกับการปรับปรุง
กฎหมายดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

สัญชัย/ผูจัดทํา 

25 ธันวาคม 2551 

  

สุกัญญาผูจัดทาํ 

17 มีนาคม 2554 

  


