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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2522 

เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

  

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

  

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522” 

  

มาตรา 201[1]  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  

มาตรา 3  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนหมวด 7 ทวิ กับมาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี มาตรา 65 จัตวา มาตรา 65 
เบญจ มาตรา 65 ฉ มาตรา 65 สัตต มาตรา 65 อัฏฐ มาตรา 65 นว มาตรา 65 ทศ มาตรา 65 เอกาทศ มาตรา 65 ทวาทศ 
และมาตรา 65 เตรส แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 

  

                                                            
 



 

“หมวด 7 ทวิ 

บทบัญญัติเฉพาะกรณ ี

   

  

มาตรา 65 ทวิ  ความในหมวดน้ีใหใชบังคับแกบริษัทซึ่งไดทําสัญญาปโตรเลียม กอนป พ.ศ. 2512 และไดทํา
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับองคการกาซธรรมชาติแหงประเทศไทยกอนป พ.ศ. 2522 และบริษัทอ่ืนตามที่จะไดมีพระราช
กฤษฎีกากําหนด 

ใหนําบทนิยามคําวา “เงินได” “จําหนาย” และ “บริษัท” ในมาตรา 65 ตรี มาใชแทนบทนิยามของคํา
เหลาน้ันในมาตรา 4 และใหนําความในมาตรา 65 จัตวามาตรา 65 เบญจ มาตรา 65 ฉ มาตรา 65 สัตต มาตรา 65 อัฏฐ 
มาตรา 65 นว มาตรา 65 ทศ และมาตรา 65 เอกาทศ มาใชบังคับแทนความใน มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 24 มาตรา 25 
มาตรา 26 มาตรา 31 มาตรา 41 และมาตรา 43 ตามลําดับ สําหรับบริษัทตามวรรคหน่ึง 

มิใหนําคํานิยาม “ราคามาตรฐาน” ในมาตรา 4 กับความในมาตรา 13 มาตรา 18 และมาตรา 32 มาใชบังคับ
กับบริษัทตามวรรคหน่ึง 

ใหนําบทบัญญัติในหมวดอ่ืนแหงพระราชบัญญัติน้ีมาใชบังคับกับบริษัทตามวรรคหน่ึงไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติในหมวดน้ี และที่ใดบัญญัติถึง “เงินได” “จําหนาย” หรือ “บริษัท” ใหหมายถึง “เงินได” “จําหนาย” หรือ “บริษัท” 
ตามลําดับตามหมวดน้ี และที่ใดที่อางถึง มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 31 มาตรา 41 และ
มาตรา 43 ใหหมายถึงมาตรา 65 จัตวา มาตรา 65 เบญจ มาตรา 65 ฉ มาตรา 65 สัตต มาตรา 65 อัฏฐ มาตรา 65 นว มาตรา 
65 ทศ และมาตรา 65 เอกาทศ ตามลําดับตามหมวดน้ี 

มาตรา 65 ตรี  ในหมวดน้ี 

“เงินได” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอ่ืนที่ไดมาอันอาจคิดคํานวณไดเปนเงินและ
หมายความรวมถึงภาษีอากรที่มีผูอ่ืนออกแทนให 

“จําหนาย” หมายความวา สงปโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักรสงปโตรเลียมไปยังโรงกลั่นนํ้ามันหรือสถานที่
เก็บรักษาเพ่ือการกลั่นปโตรเลียมของบริษัท นําปโตรเลียมที่ตองเสียคาภาคหลวงไปใชในกิจการใด ๆ ของบริษัทโดยไมมีการขาย 
หรือโอนปโตรเลียมที่ตองเสียคาภาคหลวง ไปโดยไมมีคาตอบแทน 

“บริษัท” หมายความวา บริษัทตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมซึ่งไดรับสัมปทานหรือมีสวนไดเสียรวมกันใน
สัมปทาน 

มาตรา 65 จัตวา  บริษัทมีหนาที่เสียภาษีเงินไดดังตอไปน้ี 

(1) ภาษีเงินไดเปนรายรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 
35 แตไมเกินรอยละ 48 ของกําไรสุทธิที่ไดจากกิจการปโตรเลียม 



(2) ภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 23.08 ของเงินกําไรที่เหลือจากการชําระภาษีเงินไดตาม (1) หรือเงินประเภท
อ่ืนใดที่กันไวจากกําไรดังกลาวหรือที่ถือวาเปนเงินกําไรดังกลาว ทั้งน้ี เฉพาะจํานวนที่จําหนายออกนอกราชอาณาจักร 

เพ่ือประโยชนในการคํานวณภาษีเงินไดตาม (2) ใหถือภาษีเงินไดตาม (2) น้ัน เปนเงินกําไรที่จําหนายออกนอก
ราชอาณาจักรดวย 

มาตรา 65 เบญจ  ในกรณีที่มีการโอนกิจการปโตรเลียม ถาบริษัทผูรับโอนจายเงินไดที่เปนเงินคาสิทธิ เงินป 
หรือเงินไดประจําเน่ืองจากการโอนน้ัน โดยเงินดังกลาวไมอาจกําหนดจํานวนทั้งสิ้นไดแนนอน ใหบุคคลซึ่งไดรับเงินไดน้ันมีหนาที่
เสียภาษีเงินไดในอัตราที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 50 แตไมเกินรอยละ 60 ของเงินไดหลังจากหัก
ตนทุนตามมาตรา 33 แลว 

บุคคลใดไดรับดอกเบ้ียเงินกูยืมจากบริษัท บุคคลน้ันมีหนาที่เสียภาษีเงินไดสําหรับดอกเบ้ียน้ันในอัตราตาม
วรรคหน่ึง และใหนําภาษีที่ถูกหักไว ณ ที่จายและนําสงแลวตามมาตรา 45 มาเปนเครดิตหักออกจากภาษีที่ตองเสีย 

บุคคลใดไดรับเงินปนผลหรือสวนแบงของกําไรจากบริษัทที่ตองเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 65 จัตวา (1) แตไม
ตองเสียภาษีเงินไดตาม ตามมาตรา 65 จัตวา (2) บุคคลน้ันมีหนาที่เสียภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 23.08 ของเงินปนผลหรือสวน
แบงของกําไรน้ัน และใหนําภาษีที่ถูกหักไว ณ ที่จายและนําสงแลวตามมาตรา 45 มาเปนเครดิตหักออกจากภาษีที่ตองเสีย 

มาตรา 65 ฉ  ภายใตบังคับมาตรา 65 สัตต และมาตรา 65 อัฏฐ รายจายตามปกติและจําเปนใหจํากัดอยู
เฉพาะแตรายจายที่บริษัทสามารถพิสูจนไดวาเปนรายจายตามปกติและจําเปนในจํานวนไมเกินสมควร และไดจายไปทั้งหมด
เฉพาะในกิจการปโตรเลียมไมวาจะจายในหรือนอกราชอาณาจักร และภายในขอจํากัดดังกลาวใหรวมถึง 

(1) คาเชาหรือคาตอบแทนอยางอ่ืนในการเชาทรัพยสิน 

(2) คาแรงงาน คาบริการ คาวัสดุสิ้นเปลือง และรายจายทํานองเดียวกันอยางอ่ืนที่ใชในการเจาะเพ่ือสํารวจ
หรือเพ่ือผลิต 

(3) คารับรอง 

(4) หน้ีสูญที่จําหนายจากบัญชี 

(5) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ 

(6) คาชดเชยรายจายที่เปนทุน 

(7) คาภาคหลวง ไมวาจะชําระเปนตัวเงินหรือปโตรเลียม 

(8) รายจายของสํานักงานใหญเทาที่จัดสรรไดโดยสมควรวาเกี่ยวกับกิจการปโตรเลียมของบริษัท 

(9) ราคาทุนของทรัพยสินหรือสิทธิใด ๆ ที่หักคาชดเชยรายจายที่เปนทุนแลวสําหรับรายไดตามมาตรา 22 (4) 

(10) ดอกเบ้ียเงินกูยืม เฉพาะที่บริษัทพิสูจนไดวาบุคคลใดเปนผูรับและไดหักภาษีไว ณ ที่จาย สําหรับการจาย
ดอกเบ้ียน้ันแลวตามมาตรา 45 

มาตรา 65 สัตต  รายการที่มิใหถือเปนรายจายตามปกติและจําเปนใหรวมถึง 



(1) รายจายที่เปนทุนหรือรายจายในการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสิน 

รายจายที่เปนทุนตามวรรคหน่ึง หมายความวา รายจายที่จายไปเพ่ือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนไมวาจะ
โดยทางตรงหรือทางออมโดยทรัพยสินหรือประโยชนน้ันมีผลตอกิจการเปนเวลาเกินหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีและใหหมายความ
รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดขึ้นกอน รอบระยะเวลาบัญชีแรกตามมาตรา 65 อัฏฐ (1) วรรคสองและรายจายตามปกติ และจําเปนที่
จายไปกอนรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามมาตรา 65 อัฏฐ (1) วรรคสองดวย 

(2) รายจายที่เปนการสวนตัว หรือการใหโดยเสนหาหรือรายจายที่เปนการบริจาค 

(3) ผลเสียหายอันอาจไดกลับคืนเน่ืองจากการประกัน หรือสัญญาคุมกันใด ๆ 

(4) รายจายเพ่ือตอบแทนทุนหรือทรัพยสินของบริษัท 

(5) เงินสํารองหรือเงินสมทบกองทุนใด ๆ เวนแตที่บัญญัติไวในมาตรา 65 ฉ (5) 

(6) ภาษีเงินได เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิมที่บริษัทตองเสียตามพระราชบัญญัติน้ีหรือที่ตองเสียในตางประเทศ 

(7) รายจายเพ่ือกิจการหรือเพ่ือประโยชนในการหามาซึ่งเงินไดอันไมอยูในบังคับตองเสียภาษีตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(8) รายจายที่บริษัทพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ 

(9) คาธรรมเนียมการสงวนพ้ืนที่และเงินเพ่ิมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 

(10) คาปรับทางอาญา 

มาตรา 65 อัฏฐ  การคํานวณรายได รายจาย และกําไรสุทธิตามหมวดน้ีใหเปนไปดังตอไปน้ี 

(1) กําไรสุทธิตองคํานวณเปนรายรอบระยะเวลาบัญชี 

รอบระยะเวลาบัญชีแรก ใหเริ่มนับแตวันที่บริษัทขายหรือจําหนายปโตรเลียมที่ตองเสียคาภาคหลวงเปนครั้ง
แรก แตถาอธิบดีอนุมัติใหบริษัทเลือกนับแตวันใดวันหน่ึงของเดือนเดียวกัน กอนวันที่บริษัทขายหรือจําหนายปโตรเลียมน้ันเปน
ครั้งแรก ก็ใหเริ่มนับแตวันที่บริษัทเลือกสวนรอบระยะเวลาบัญชีตอ ๆ ไปใหเริ่มนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีกอน 

รอบระยะเวลาบัญชีใหมีกําหนดสิบสองเดือน เวนแตในกรณีตอไปน้ีจะมีกําหนดนอยกวาสิบสองเดือนก็ได 

(ก) บริษัทถือเอาวันใดวันหน่ึงเปนวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีแรก 

(ข) ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการปโตรเลียม ใหถือวันเลิกกิจการปโตรเลียมเปนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

(ค) บริษัทไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหเปลี่ยนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

ในกรณีที่บริษัทโอนสิทธิใด ๆ ตามสัมปทานกอนวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามวรรคสอง เพ่ือประโยชนใน
การคํานวณกําไรสุทธิเน่ืองจากการโอนสิทธิเชนวาน้ัน ใหถือวันโอนเปนวันแรกและวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี และใน
ระยะเวลาต้ังแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวจนถึงวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามวรรคสอง ใหถือวาไมมีรอบ
ระยะเวลาบัญชี 



(2) ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงหมวด 2 และหมวดน้ี วิธีการ หลักเกณฑและการปฏิบัติทางบัญชี เพ่ือคํานวณ
รายได รายจายและกําไรสุทธิของบริษัทใหเปนไปตามวิธีการ หลักเกณฑและการปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมซึ่งใชอยูเปนปกติใน
อุตสาหกรรมปโตรเลียม 

(3) ยอดเงินไดจากการขายปโตรเลียมตามมาตรา 22 (1) ใหถือตามราคาที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับจากการขาย
ปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑที่ไดจากปโตรเลียมน้ัน 

(4) มูลคาของปโตรเลียมตามมาตรา 22 (2) ใหคํานวณตามราคาตลาด 

ในกรณีที่มีการสงปโตรเลียมไปยังโรงกลั่นนํ้ามันหรือสถานที่เก็บรักษาเพ่ือการกลั่นนํ้ามันของบริษัท ใหกําหนด
มูลคาของปโตรเลียมตามวรรคหน่ึงในวันที่มีการขายหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียมน้ัน 
และรวมเปนเงินไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการขายหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียมน้ัน 
ในกรณีที่มีการจําหนายปโตรเลียมโดยประการอ่ืน ใหกําหนดมูลคาของปโตรเลียมตามวรรคหน่ึงในเวลาที่มีการจําหนายและรวม
เปนเงินไดในปที่มีการจําหนายน้ัน 

การกําหนดราคาตลาดและปริมาณของปโตรเลียมที่จะตองนํามูลคามารวมเปนเงินไดตามวรรคสอง ใหเฉลี่ย
เงินไดทั้งหมดที่ไดจากการขายผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียมหรือมูลคาตามราคาตลาดของผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น
ปโตรเลียมที่สงออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมด แลวแตกรณีเปนมูลคาของปโตรเลียมน้ัน ทั้งน้ี ตามวิธีการ หลักเกณฑ และการ
ปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมซึ่งใชอยูเปนปกติในอุตสาหกรรมปโตรเลียม แตมิใหถือวามีการขายหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่ง
ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียมดังกลาวในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ หลังจากรอบระยะเวลาบัญชีที่สงปโตรเลียมน้ันไปยัง
โรงกลั่น เวนแตบริษัทพิสูจนไดวายังมิไดมีการขายหรือสงออกซึ่งผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียมน้ัน 

(5) มูลคาของปโตรเลียมตามมาตรา 22 (3) ใหคํานวณตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยปโตรเลียมที่เกี่ยวกับ
การคํานวณมูลคาปโตรเลียมที่สงชําระเปนคาภาคหลวง 

(6) ถาบริษัทหน่ึงที่มีสวนไดเสียรวมกันในสัมปทาน ตองเสียคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมหรือการพัฒนา
แหลงปโตรเลียมเพ่ือใหไดมาซึ่งสวนไดเสียน้ัน แตคาใชจายน้ันมิไดเสียใหแกบริษัทอ่ืนที่มีสวนไดเสียรวมกันในสัมปทาน คาใชจาย
ดังกลาวมิใหถือเปนเงินไดของบริษัทอ่ืนน้ัน 

(7) คาชดเชยรายจายที่เปนทุน ใหหักไดเฉพาะตามประเภท อัตราและเง่ือนไขที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(8) คาแรงงาน คาบริการ คาวัสดุสิ้นเปลือง และรายจายทํานองเดียวกันอยางอ่ืนที่ใชในการเจาะเพ่ือสํารวจ
หรือเพ่ือผลิตปโตรเลียม บริษัทจะถือเปนรายจายที่เปนทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายจายน้ันก็ได 

(9) คารับรอง ใหหักเปนรายจายไดตามเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

(10) ราคาทรัพยสินอ่ืนนอกจากสินคา ใหถือตามราคาทุน ถาราคาทุนเปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเปน
เงินตราไทยเชนเดียวกับวิธีการตาม (12) ราคาทุนดังกลาวอาจลดลงไดโดยการหักคาชดเชยรายจายที่เปนทุนตาม (7) แตหามมิ
ใหตีราคาลดลง สวนการตีราคาเพ่ิมขึ้นใหกระทําไดเทาที่บัญญัติไวในประมวลรัษฎากร 

(11) ราคาสินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีจะคํานวณตามราคาทุนก็ได หรือจะคํานวณตาม
ราคาทุนหรือราคาตลาด แลวแตอยางใดจะนอยกวาก็ได และใหถือราคาน้ีเปนราคาสินคาคงเหลือยกมาสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีใหม 



การคํานวณราคาทุนตามวรรคหน่ึงน้ัน เมื่อไดคํานวณตามหลักเกณฑใดตามวิชาการบัญชีแลว ใหใชหลักเกณฑ
น้ันตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑได 

(12) เงินตรา หน้ีสิน หรือสิทธิเรียกรองที่มีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศที่รับมาหรือจายไปในระหวางรอบ
ระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณมูลคาเปนเงินตราไทยตามอัตราที่ไดซื้อขายเงินตราตางประเทศน้ัน 

ในกรณีที่มิไดมีการซื้อขายเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเงินตราตางประเทศ หน้ีสินหรือสิทธิเรียกรองน้ันตาม
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหน่ึงเดือนกอนเดือนที่ไดรับมาหรือจายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยราย
วันที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว 

(13) เงินตรา หน้ีสิน หรือสิทธิเรียกรองที่มีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศเหลืออยูในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชี ใหคํานวณมูลคาเปนเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยหลังสุดที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อหรือขายในรอบระยะเวลา
บัญชี แลวแตกรณี ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว 

(14) หน้ีสูญจะจําหนายจากบัญชีไดตอเมื่อไดปฏิบัติการโดยสมควรเพ่ือใหไดรับชําระหน้ีแลว หน้ีสูญรายใดที่ได
จําหนายแลว ถาไดรับชําระในภายหลังใหนํามาคํานวณเปนรายไดของรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับชําระน้ัน 

(15) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ จะถือเปนรายจายไดไมเกินรอยละ 10 ของ
เงินเดือนหรือคาจางที่ลูกจางไดรับในรอบระยะเวลาบัญชีและตองอยูภายใตเง่ือนไขตอไปน้ี 

(ก) กองทุนไดต้ังไวเพ่ือประโยชนแกลูกจางโดยเฉพาะ 

(ข) เงินกองทุนตองแยกไวตางหากใหพนจากการครอบครองของบริษัท 

(ค) เงินกองทุนจะนําไปใชเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนไมไดนอกจากเพ่ือประโยชนแกกองทุนโดยเฉพาะ 

(ง) เงินสมทบกองทุนตองไมกลับคืนมาเปนของบริษัทอีก และ 

(จ) เงินสมทบกองทุนตองจายตามขอผูกพันที่มีระเบียบวาดวยกองทุนกําหนดไวเปนหนังสือ 

มาตรา 65 นว  ในกรณีที่บริษัทมีเงินไดที่ตองเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 65 จัตวา (2) หรือมีหนาที่หักภาษีไว 
ณ ที่จายตามมาตรา 45 สําหรับเงินไดตามมาตรา 65 เบญจ วรรคสาม ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ใหบริษัทไดรับเครดิตเพ่ือหัก
ออกจากภาษีดังกลาว สําหรับปโตรเลียมที่ผลิตไดเพ่ือใชในราชอาณาจักรเปนจํานวนเงินตามอัตราดังตอไปน้ี 

(1) รอยละ 4.375 ของยอดเงินไดจากการขายปโตรเลียมหรือมูลคาของปโตรเลียมที่จําหนายหรือมูลคาของ
ปโตรเลียมที่สงชําระเปนคาภาคหลวงตามมาตรา 22 (1) (2) และ (3) สําหรับปโตรเลียมที่ผลิตจากแปลงสํารวจที่กรมทรัพยากร
ธรณีกําหนดวาเปนแปลงสํารวจในทะเลที่มีนํ้าลึกเกิน 200 เมตร 

(2) รอยละ 6.25 ของยอดเงินไดจากการขายปโตรเลียมหรือมูลคาของปโตรเลียมที่จําหนายหรือมูลคาของ
ปโตรเลียมที่สงชําระเปนคาภาคหลวงตามมาตรา 22 (1) (2) และ (3) สําหรับปโตรเลียมที่ผลติจากแปลงสํารวจนอกจาก (1) 

การนําเครดิตมาหักจากภาษีตามวรรคหน่ึง ใหอยูภายใตขอจํากัดดังตอไปน้ี 

(1) เครดิตที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด จะตองมีจํานวนไมเกินภาษีตามมาตรา 65 จัตวา (1) และ (2) 
สําหรับกําไรที่ไดในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน หรือภาษีตามมาตรา 65 จัตวา (1) และมาตรา 65 เบญจ วรรคสามแลวแตกรณี 



(2) เครดิตที่จะนํามาหักในรอบระยะเวลาบัญชีใด จะตองไมเกินภาษีที่ตองเสียตามมาตรา 65 จัตวา (2) 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน หรือไมเกินภาษีที่ตองเสียตามมาตรา 65 เบญจ วรรคสาม สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน ซึ่งตอง
หักไว ณ ที่จายตามมาตรา 45 แลวแตกรณี ถายังมีเครดิตเหลืออยู ใหยกเครดิตสวนที่เหลือน้ันไปหักในรอบระยะเวลาบัญชีตอ ๆ 
ไปได 

มาตรา 65 ทศ  การย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดสําหรับเงินไดที่ตองเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 65 จัตวา (1) 
หรือมาตรา 65 เบญจ ใหย่ืนภายในหาเดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับเงินไดที่ตองเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 
65 จัตวา (2) ใหย่ืนภายในเจ็ดวันนับแตวันจําหนาย 

การย่ืนแบบแสดงรายการตามมาตรา 37 ใหย่ืนภายในเวลาที่เจาพนักงานประเมินกําหนด แตตองไมนอยกวา
สามสิบวันนับแตวันไดรับแจงการไมย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดของบริษัทผูโอนกิจการปโตรเลียม 

การย่ืนแบบแสดงรายการมาตรา 59 ใหย่ืนภายในเวลาที่เจาพนักงานประเมินกําหนด 

มาตรา 65 เอกาทศ  ถามีภาษีตองเสีย ใหบริษัทที่มีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดตามหมวด 3 ชําระภาษี
ภายในหาเดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี พรอมกับการย่ืนแบบแสดงรายการเงินได เวนแตในกรณีการย่ืนแบบแสดง
รายการเงินไดสําหรับภาษีที่ตองเสียตามมาตรา 65 จัตวา (2) ใหชําระภาษีภายในเจ็ดวันนับแตวันจําหนายพรอมกับการยื่นแบบ
แสดงรายการเงินได 

ในกรณีตามมาตรา 35 วรรคสอง ใหผูมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการเงินไดมีหนาที่ชําระภาษีรวมกับบริษัทที่
ต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศดวย 

มาตรา 65 ทวาทศ  บทบัญญัติมาตรา 12 มิใหนํามาใชบังคับแก 

(1) เงินไดที่บริษัทไดจากกิจการอ่ืนนอกจากกิจการปโตรเลียม 

(2) ดอกเบ้ียเงินกูยืมที่บุคคลใดไดรับจากบริษัท 

มาตรา 65 เตรส  ในกรณีที่บริษัทมีเงินไดจากกิจการอ่ืนนอกจากกิจการปโตรเลียมใหบริษัทเสียภาษีสําหรับเงิน
ไดน้ันตามประมวลรัษฎากร 

ใหบริษัทจัดทําบัญชี หลักฐาน รายงานและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวกับเงินไดจากกิจการอ่ืนที่กลาวในวรรคหน่ึงแยก
ตางหากจากบัญชี หลักฐาน รายงานและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวกับเงินไดจากกิจการจากปโตรเลียม 

ในกรณีที่บริษัทมีรายจายซึ่งเปนทั้งของกิจการอ่ืนและกิจการปโตรเลียมรวมกันใหแบงเฉลี่ยรายจายตามสวน
ระหวางกิจการอ่ืนและกิจการปโตรเลียม 

ใหบริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดแบงเฉลี่ยรายจายระหวางกิจการตาง ๆ ตามที่อธิบดีไดพิจารณาและให
ความเห็นชอบแลว 

มูลคาของปโตรเลียมตามมาตรา 22 (2) ซึ่งบริษัทนําไปใชในกิจการอ่ืนนอกจากกิจการปโตรเลียมในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด ใหหักเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิตามประมวลรัษฎากรสําหรับเงินไดจากกิจการอ่ืน
นอกจากกิจการปโตรเลียมในรอบระยะเวลาบัญชีน้ันได” 

  



  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก เกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน 

นายกรัฐมนตร ี

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได
กําหนดหลักการจัดเก็บภาษีเงินไดไวแตกตางกับประมวลรัษฎากร ซึ่งทําใหบริษัทที่ไดทําสัญญาปโตรเลียมไวกอนป พ.ศ. 2512 
และไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับองคการกาซธรรมชาติกอนป พ.ศ. 2522 ไมอาจนําภาษีเงินไดที่ไดชําระในประเทศไทย
ตามกฎหมายดังกลาวไปเปนเครดิตหักออกจากภาษีเงินไดที่ตองชําระในตางประเทศไดและจําตองเสียภาษีเงินไดในตางประเทศ
ซอนอีกครั้งหน่ึง ดังน้ัน เพ่ือใหหลักการจัดเก็บภาษีเงินไดมีความออนตัวและสามารถใชบังคับในแตละกรณีไดอยางเหมาะสมและ
เพ่ือรักษาประโยชนของแผนดิน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

สัญชัย/ผูจัดทํา 

25 ธันวาคม 2551 

  

สุกัญญา/ผูจัดทํา 

17 มีนาคม 2554 

  


