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เป็นปีที่ 26 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา  3   บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และข ้อบ ังค ับ อื ่น ในส ่วนที ่ม ีบ ัญญ ัต ิไ ว ้แล ้ว ใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 

 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ปิโตรเลียม” หมายความว่า ปิโตรเลียมที่ผลิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88/ตอนที่ 43/ฉบับพิเศษ หน้า 63/23 เมษายน 2514 



“น้ ามันดิบ” หมายความว่า น้ ามันดิบตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“น้ ามันดิบที่ส่งออก” หมายความว่า น้ ามันดิบที่บริษัทซึ่งได้รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียร่วมกัน
ในสัมปทานส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือขายให้แก่บุคคลอ่ืนเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร และให้หมายความ
รวมถึงน้ ามันดิบที่กลั่นในราชอาณาจักรเฉพาะส่วนที่ถือว่าเป็นน้ ามันดิบที่ส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“กิจการปิโตรเลียม” หมายความว่า กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม และให้
หมายความรวมถึงการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไม่ว่าการโอนนั้น
จะเป็นปกติธุระหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการหรือการโอนดังกล่าวด้วย 

“เงินได”้ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้มาอันอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน 
และรวมถึงภาษีอากรที่มีผู้อื่นออกแทนให้ แต่ไม่รวมถึงภาษีที่ให้บริษัทผู้ขายน ามาเป็นเครดิตตามมาตรา 32 

“ราชอาณาจักร” หมายความว่า ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“สัมปทาน” หมายความว่า สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“ขาย” หมายความว่า ขายตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“จ าหน่าย”2 หมายความว่า ส่งน้ ามันดิบไปยังโรงกลั่นน้ ามันหรือสถานที่เก็บรักษาเพื่อการกลั่น
น้ ามันของบริษัท ส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงแยกก๊าซ โรงท าก๊าซให้เป็นของเหลว โรงอัดก๊าซ  หรือสถานที่เก็บ
รักษาเพ่ือกิจการดังกล่าวของบริษัท น าปิโตรเลียมที่ต้องเสียค่าภาคหลวงไปใช้ในกิจการใด ๆ ของบริษัทหรือของ
ผู้อื่นโดยไม่มีการขาย หรือโอนปิโตรเลียมที่ต้องเสียค่าภาคหลวงโดยไม่มีค่าตอบแทน 

“ราคามาตรฐาน” หมายความว่า ราคาประกาศตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หักด้วย
ส่วนลดถ้ามี 

“ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาในตลาดเปิดเผย หากไม่มีราคาดังกล่าว หมายความว่าราคาที่
พึงคิดกันระหว่างบุคคลซึ่งเป็นอิสระต่อกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ในด้านทุน หรือการจัดการ 

“ค่าภาคหลวง” หมายความว่า ค่าภาคหลวงตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่ง 

(1) ได้รับสัมปทานหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในสัมปทาน หรือ 

(2) ซื้อน้ ามันดิบที่บริษัทตาม (1) เป็นผู้ผลิต เพื่อส่งน้ ามันดิบนั้นทั้งหมดออกนอกราชอาณาจักร 

“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน”3 หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลในเครือเดียวกันตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพากร 

                                                           
2 มาตรา 4 บทนิยามค าว่า “จ าหน่าย” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 

3 มาตรา 4 บทนิยามค าว่า “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2560 



“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 5  ก าหนดเวลาตามที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติมีเหตุจ า เป็น

จนไม่สามารถปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งขยายหรือเลื่อนเวลา
ออกไปได้ตามความจ าเป็นแก่กรณี 

  
มาตรา 6  ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้

เจ้าพนักงานตรวจค้นหรือยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของกิจการปิโตรเลียม 
หรือซึ่งอธิบดีมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายดังกล่าว 

การตรวจค้นหรือยึดตามวรรคหนึ่งให้กระท าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 
หรือในเวลาท าการของผู้ถูกตรวจค้นหรือถูกยึด เว้นแต่การตรวจค้นหรือยึดในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จะ
กระท าตอ่ไปก็ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง อธิบดีจะออกค าสั่งให้ตรวจค้นหรือยึดในเวลาใด ๆ ก็ได้ 

  
มาตรา 7  ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้

บริษัทแสดงบัญชี หลักฐาน รายงาน หรือแจ้งข้อความใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับ หรือซึ่งอธิบดีมี เหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับ
กิจการปิโตรเลียมของบริษัท 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่งจะให้ปฏิบัติก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกของบริษัทก็ได้ 
  
มาตรา 84  บรรดาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งเก่ียวกับกิจการปิโตรเลียม

ของบริษัทให้ท าเป็นภาษาไทยและต้องระบุเป็นเงินตราไทย เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท ร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้
บริษัทท าเป็นภาษาต่างประเทศหรือระบุเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย หรือ
เปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามวรรคหนึ่งใช้ภาษาต่างประเทศหรือเงินตราสกุลที่ใช้ในการ
ด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยดังกล่าวตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัติ และต้องใช้ตลอดไป
จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

  
มาตรา 8/15  เมื่ออธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย

หรือให้เปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานตามมาตรา 8 ให้บริษัทค านวณมูลค่าของเงินตรา ทรัพย์สิน 

                                                           
4 มาตรา 8 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 

5 มาตรา 8/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2562 



หนี้สิน และรายการอ่ืน ๆ ในงบการเงิน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดี
อนุมัติ และบรรดารายการต่าง ๆ รวมทั้งผลขาดทุนประจ าปีคงเหลือตามมาตรา 28 (1) ที่ใช้ในการค านวณภาษีเงิน
ได้ที่เหลืออยู่ ณ วันนั้น เป็นเงินตราสกุลที่ใช้ ในการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 9  บรรดาบัญชี หลักฐาน รายงาน และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับ หรือซึ่งอธิบดีหรือเจ้า

พนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของกิจการปิโตรเลียม ถ้าท าเป็นภาษาต่างประเทศ 
อธิบดีหรือเจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้จัดการแปลเป็นภาษาไทยให้
เสร็จภายในเวลาอันสมควรได้ 

  
มาตรา 10  หมายเรียก หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออ่ืนที่มีถึงบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ให้น าไปส่งในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของผู้รับ 
หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ให้ส่งโดยวิธีปิดหมายเรียก หนังสือ
แจ้งการประเมิน หรือหนังสืออ่ืน ณ ที่เห็นได้ง่ายที่ประตูบ้าน ส านักงาน ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ของผู้รับ หรือส่ง
โดยวิธีย่อข้อความในหมายเรียก หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออ่ืนนั้นลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ 

เมื่อได้ส่งตามวิธีดังกล่าวในวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปสามวันแล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับ
หมายเรียก หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออ่ืนนั้นแล้ว 

  
มาตรา 11  เจ้าพนักงานผู้ใดโดยหน้าที่ราชการได้รู้เรื่องกิจการของผู้เสียภาษี หรือของผู้ อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้น าออกแจ้งแก่ผู้ใดหรือท าให้เป็นที่ล่วงรู้แก่ผู้อ่ืนโดยวิธีใด ๆ เว้นแต่จะมีอ านาจที่จะท าได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา 12  ให้บริษัทจ ากัดและนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจ ากัด ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได้รับยกเว้น 

(1) ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และ 

(2) ภาษีอากรตามกฎหมายอื่น เว้นแต่ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

ทั้งนี้ เฉพาะภาษีอากรที่เก็บจากก าไรสุทธิหรือที่เก็บจากเงินได้ที่ต้องน ามารวมเพ่ือค านวณก าไร
สุทธิ หรือเงินได้อันต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  



มาตรา 13  ให้บริษัทจ ากัดและนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจ ากัดซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศได้รับยกเว้น 

(1) ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และ 

(2) ภาษีอากรตามกฎหมายอื่น 

ทั้งนี้ เฉพาะภาษีอากรที่เก็บจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไรที่จ่ายจากก าไรสุทธิ หรือที่จ่ายจาก
เงินได้อันต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 14  ภาษีที่ต้องเสียหรือน าส่งตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อถึงก าหนดช าระหรือน าส่งแล้ว 

มิได้ช าระหรือน าส่ง ให้ถือเป็นภาษีค้าง 

เพ่ือให้ได้รับช าระภาษีค้าง ให้น าบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับวิธีการเพ่ือให้ได้รับ
ช าระภาษีอากรค้างมาใช้บังคับ 

  
มาตรา 15  ให้ลดหรือยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้แก่บุคคลตามสัญญาว่าด้วยการเว้นการ

เก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลไทยท ากับรัฐบาลต่างประเทศ 

  
มาตรา 16  ให้อธิบดีมีอ านาจ 

(1) ก าหนดแบบแสดงรายการและแบบพิมพ์อ่ืน 

(2) แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานอ่ืน 

(3) ก าหนดระเบียบหรือข้อบังคับให้ผู้เสียภาษีหรือผู้ท าการแทนท าบัญชี หลักฐาน รายงาน หรือ
ท าการใด ๆ ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและการเสียภาษี 

การแต่งตั้งเจ้าพนักงานตาม (2) และการก าหนดระเบียบหรือข้อบังคับตาม (3) ให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 17  อ านาจของอธิบดีตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 26 (1) 

และมาตรา 77 อธิบดีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้ผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากองในกรมสรรพากร หรือ
สรรพากรเขต เป็นผู้ท าการแทนได้ 

  
มาตรา 186  รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดส่วนลดเพ่ือประโยชน์ในการค านวณราคามาตรฐาน

ดังต่อไปนี้ 

                                                           
6 มาตรา 18 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 



(1) ไม่เกินร้อยละ 7 ของราคาประกาศตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเป็นเวลาไม่เกินเก้าปีนับ
แต่วันที่บริษัทเริ ่มผลิตปิโตรเลียมจากแปลงส ารวจแต่ละแปลงที่มิใช่แปลงส ารวจที่กรม เชื้อเพลิงธรรมชาติ*
ก าหนดว่าเป็นแปลงส ารวจในทะเลที่มีน้ าลึกเกินสองร้อยเมตรตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

(2) ไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาประกาศตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเป็นเวลาไม่ เกินเก้าปี
นับแต่วันที่บริษัทเริ่มผลิตปิโตรเลียมจากแต่ละพ้ืนที่ผลิตในแปลงส ารวจที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ก าหนดว่าเป็น
แปลงส ารวจในทะเลที่มีน้ าลึกเกินสองร้อยเมตรตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดส่วนลดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีการขยายอายุสัมปทานในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม เนื่องจากการผลิตปิโตรเลียมต้องหยุดชะงักลงเพราะเหตุที่มิใช่ความผิดของผู้รับสัมปทาน มิให้นับ
ระยะเวลาที่ได้รับการขยายอายุสัมปทานนั้นรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง7 

  
มาตรา 18/18  ให้บริษัทซึ่งมีหน้าที่ยื่นแผนการผลิตปิโตรเลียม รายงานผลการประกอบกิจการ

ปิโตรเลียม แผนงานและงบประมาณประจ าปี และเสนองบบัญชีค่าใช้จ่ายและงบการเงินประจ าปี ตามมาตรา 42 
ทวิ มาตรา 76 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ต้องส่งส าเนาแผนการผลิตปิโตรเลียม 
ผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม แผนงานและงบประมาณประจ าปี และงบบัญชีค่าใช้จ่ายและงบการเงินประจ าปี
ดังกล่าวต่ออธิบดี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 19  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

  
หมวด 2 

ภาษีเงินได้และการค านวณก าไรสุทธิ 
 

  
มาตรา 209  ภายใต้บังคับมาตรา 43 ทวิ บริษัทมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เป็นรายรอบระยะเวลา

บัญชีในอัตราที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิที่ได้
จากกิจการปิโตรเลียม 

                                                           
7 มาตรา 18 วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 

8 มาตรา 18/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 

9 มาตรา 20 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 



มาตรา 21  ในกรณีที่มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ถ้าบริษัทผู้รับโอนจ่ายเงินได้ที่เป็นเงินค่าสิทธิ 
เงินปี หรือเงินได้ประจ าเนื่องจากการโอนนั้น โดยเงินดังกล่าวไม่อาจก าหนดจ านวนทั้งสิ้น ได้แน่นอน ให้บุคคลซึ่ง
ได้รับเงินได้นั้นมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่
เกนิร้อยละ 60 ของเงินได้หลังจากหักต้นทุนตามมาตรา 33 แล้ว 

  
มาตรา 22  การค านวณก าไรสุทธิ ให้น าเอาจ านวนดังต่อไปนี้มารวมเป็นรายได้ 
(1) ยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียม 

(2) มูลค่าของปิโตรเลียมที่จ าหน่าย 

(3) มูลค่าของปิโตรเลียมที่ส่งช าระเป็นค่าภาคหลวง 

(4) ยอดเงินได้เนื่องจากการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมซึ่งอาจ
ก าหนดจ านวนทั้งสิ้นได้แน่นอน 

(5) ยอดเงินได้อ่ืนใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

ในกรณีการโอนสัมปทานตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ยอดเงินได้
เนื่องจากการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ตาม (4) ให้ถือมูลค่าตามบัญชีครั้งสุดท้ายของบริษัทผู้โอนในวันที่โอน 

  
มาตรา 23  รายได้ตามมาตรา 22 ให้หักรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นได้ 
  
มาตรา 24  ภายใต้บังคับมาตรา 25 และมาตรา 26 รายจ่ายตามปกติและจ าเป็นให้จ ากัดอยู่

เฉพาะแต่รายจ่ายที่บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นในจ านวนไม่เกินสมควร และได้จ่าย
ไปทั้งหมดเฉพาะในกิจการปิโตรเลียม ไม่ว่าจะจ่ายในหรือนอกราชอาณาจักร และภายในข้อจ ากัดดังกล่าวให้รวมถึง 

(1) ค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืนในการเช่าทรัพย์สิน 

(2) ค่าแรงงาน ค่าบริการ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และรายจ่ายท านองเดียวกันอย่างอ่ืนที่ใช้ในการเจาะ
เพ่ือส ารวจหรือเพ่ือผลิต 

(3) ค่ารับรอง 

(4) หนี้สูญที่จ าหน่ายจากบัญชี 
(5) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

(6) ค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน 

(7)10 ค่าภาคหลวงส าหรับปิโตรเลียม ไม่ว่าจะช าระเป็นตัวเงินหรือปิโตรเลียม 

                                                           
10 มาตรา 24 (7) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 



(8)11 รายจ่ายของส านักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของ
บริษัท และรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน 

(9) ราคาทุนของทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ที่หักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนแล้ว ส าหรับรายได้ตาม
มาตรา 22 (4) 

(10)12 ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

  
มาตรา 25  รายการที่มิให้ถือเป็นรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นให้รวมถึง 

(1) รายจ่ายที่เป็นทุนหรือรายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือท าให้ดีขึ้นซึ่ง
ทรัพย์สิน 

รายจ่ายที่เป็นทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า รายจ่ายที่จ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมีผลต่อกิจการเป็นเวลาเกินหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี และให้หมายความรวมถึงผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามมาตรา 26 (1) 
วรรคสอง และรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นที่จ่ายไปก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามมาตรา 26 (1) วรรคสองด้วย 

(2) รายจ่ายที่เป็นการส่วนตัว หรือการให้โดยเสน่หาหรือรายจ่ายที่เป็นการบริจาค 

(3) ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใด ๆ 

(4) รายจ่ายเพื่อตอบแทนทุนหรือทรัพย์สินของบริษัท 

(5) เงินส ารองหรือเงินสมทบกองทุนใด ๆ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 24 (5) 
(6) ภาษีเงินได้ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมที่บริษัทต้องเสียตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่ต้องเสียใน

ต่างประเทศ 

(7) รายจ่ายเพื่อกิจการหรือเพ่ือประโยชน์ในการหามาซึ่งเงินได้อันไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(8) รายจ่ายที่บริษัทพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 

(9)13  (ยกเลิก) 
(10) ดอกเบี้ย 

(11) ค่าธรรมเนียมการสงวนพ้ืนที่และเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

(12) ค่าปรับทางอาญา 

  

                                                           
11 มาตรา 24 (8) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 

12 มาตรา 24 (10) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 

13 มาตรา 25 (9) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 



มาตรา 26  การค านวณรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิตามหมวดนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(1) ก าไรสุทธิต้องค านวณเป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี 

รอบระยะเวลาบัญชีแรก ให้เริ่มนับแต่วันที่บริษัทขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมที่ต้องเสีย
ค่าภาคหลวงเป็นครั้งแรก แต่ถ้าอธิบดีอนุมัติให้บริษัทเลือกนับแต่วันใดวันหนึ่งของเดือนเดียวกัน ก่อนวันที่บริษัท
ขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมนั้นเป็นครั้งแรก ก็ให้เริ่มนับแต่วันที่บริษัทเลือก ส่วนรอบระยะเวลาบัญชีต่อ ๆ ไปให้
เริ่มนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

รอบระยะเวลาบัญชีให้มีก าหนดสิบสองเดือน เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้จะมีก าหนดน้อยกว่าสิบ
สองเดือนก็ได ้

(ก) บริษัทถือเอาวันใดวันหนึ่งเป็นวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีแรก 

(ข) ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการปิโตรเลียม ให้ถือวันเลิกกิจการปิโตรเลียมเป็นวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

(ค) บริษัทได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้เปลี่ยนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 
ในกรณีที่บริษัทโอนสิทธิใด ๆ ตามสัมปทานก่อนวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามวรรค

สอง เพ่ือประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิเนื่องจากการโอนสิทธิเช่นว่านั้น ให้ถือวันโอนเป็นวันแรกและวันสิ้นสุด
ของรอบระยะเวลาบัญชี และในระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวจนถึงวันเริ่มรอบระยะเวลา
บัญชีแรกตามวรรคสอง ให้ถือว่าไม่มีรอบระยะเวลาบัญชี 

(2) ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ วิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชี เพ่ือค านวณ
รายได้ รายจ่ายและก าไรสุทธิของบริษัท ให้เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมซึ่งใช้
อยู่เป็นปกติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

(3) ยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียมตามมาตรา 22 (1) ให้ค านวณตามราคาที่ขายได้จริงซึ่งใช้
เป็นเกณฑ์การค านวณค่าภาคหลวงตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม แต่ไม่ให้ปรับปรุงราคาเนื่องจากความแตกต่าง
ของค่าขนส่งตามกฎหมายนั้น เว้นแต่กรณีน้ ามันดิบที่ส่งออก ถ้าราคาที่ขายได้จริงต่ ากว่าราคามาตรฐานให้ค านวณ
ตามราคามาตรฐาน 

(4) มูลค่าของปิโตรเลียมตามมาตรา 22 (2) ให้ค านวณตามราคาตลาดซึ่งใช้เป็นเกณฑ์การค านวณ
ค่าภาคหลวงตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมแต่ไม่ให้ปรับปรุงราคาเนื่องจากความแตกต่างของค่าขนส่งตาม
กฎหมายนั้น 

(5) มูลค่าของปิโตรเลียมตามมาตรา 22 (3) ให้ค านวณตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียมที่เก่ียวกับการค านวณมูลค่าปิโตรเลียมที่ส่งช าระเป็นค่าภาคหลวง 



(6) ถ้าบริษัทหนึ่งที่มีส่วนได้เสียร่วมกันในสัมปทานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลียมหรือ
การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเพ่ือให้ได้มาซึ่งส่วนได้เสียนั้น แต่ค่าใช้จ่ายนั้นมิได้เสียให้แก่บริษัทอ่ืนที่มีส่วนได้เสีย
ร่วมกันในสัมปทาน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิให้ถือเป็นเงินได้ของบริษัทอ่ืนนั้น 

(7) ค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน ให้หักได้เฉพาะตามประเภท อัตราและเงื่อนไขที่ก าหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 

(8) ค่าแรงงาน ค่าบริการ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และรายจ่ายท านองเดียวกันอย่างอ่ืนที่ใช้ในการเจาะ
เพ่ือส ารวจหรือเพ่ือผลิตปิโตรเลียม บริษัทจะถือเป็นรายจ่ายที่เป็นทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายจ่ายนั้นก็ได้ 

(9) ค่ารับรอง ให้หักเป็นรายจ่ายได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

(9/1)14 ค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืนในการเช่าทรัพย์สิน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการค านวณรายจ่ายดังกล่าวเป็นรายประเภทได้ 

(9/2)15 รายจ่ายของส านักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของ
บริษัท และรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ให้
หักเป็นรายจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(10) ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้
ค านวณเป็นเงินตราไทยเช่นเดียวกับวิธีการตาม (12) ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่
เป็นทุนตาม (7) แต่ห้ามมิให้ตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพ่ิมข้ึนให้กระท าได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร 

(11) ราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีจะค านวณตามราคาทุนก็ได้ หรือ
จะค านวณตามราคาทุน หรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่าก็ได้ และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือ
ยกมาส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ 

การค านวณราคาทุนตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อได้ค านวณตามหลักเกณฑ์ใดตามวิชาการบัญชี
แล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์นั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้ 

(12)16 เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมาหรือจ่ายไปใน
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิด
จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ค านวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติ ให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่ง

                                                           
14 มาตรา 26 (9/1) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 

15 มาตรา 26 (9/2) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 

16 มาตรา 26 (12) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 



สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือ
ปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

(13)17 เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ
หรือขายในวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ เว้น
แต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ตามวิชาการบัญชีได ้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือ
ปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป  

(14)18 การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ถ้าได้รับช าระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้น ามาค านวณเป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น 

หนี้สูญรายใดได้น ามาค านวณเป็นรายได้แล้ว หากได้รับช าระในภายหลังก็มิให้น ามาค านวณ
เป็นรายได้อีก 

(15) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญ จะถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีลูกจ้างได้รับในรอบระยะเวลาบัญชี และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนได้ตั้งไว้เพ่ือประโยชน์แก่ลูกจ้างโดยเฉพาะ 

(ข) เงินกองทุนต้องแยกไว้ต่างหากให้พ้นจากการครอบครองของบริษัท 

(ค) เงินกองทุนจะน าไปใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนไม่ได้นอกจากเพ่ือประโยชน์แก่กองทุน
โดยเฉพาะ 

(ง) เงินสมทบกองทุนต้องไม่กลับคืนมาเป็นของบริษัทอีก และ 

(จ) เงินสมทบกองทุนต้องจ่ายตามข้อผูกพันที่มีระเบียบว่าด้วยกองทุนก าหนดไว้เป็น
หนังสือ 

(16)19 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ได้รับสัมปทานส าหรับแปลงส ารวจหลายแปลง โดยแปลงส ารวจบาง
แปลงอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514 ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

                                                           
17 มาตรา 26 (13) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 

18 มาตรา 26 (14) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 

19 มาตรา 26 (16) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 



ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และบางแปลงอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ให้บริษัทดังกล่าว
ค านวณรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิส าหรับแปลงส ารวจที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินั้น ๆ เสมือนหนึ่งเป็น
บริษัทแยกต่างหากจากกัน 

การค านวณรายได้และรายจ่ายส าหรับแปลงส ารวจตามวรรคหนึ่ง ถ้ารายได้และรายจ่าย
รายการใดไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดแจ้ง ให้เฉลี่ยรายได้และรายจ่ายตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 27  รายได้เมื่อได้หักรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นออกแล้ว ผลลัพธ์เป็นผลก าไรประจ าปี

หรือผลขาดทุนประจ าปี แล้วแต่กรณี 
  
มาตรา 28  ในกรณีที่มีผลก าไรประจ าปี ให้หักลดหย่อนได้ดังต่อไปนี้ 
(1) ผลขาดทุนประจ าปีของรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในสิบรอบระยะเวลาบัญชี ก่อนรอบ

ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน 

ผลขาดทุนประจ าปี เมื่อได้น าไปหักลดหย่อนในรอบระยะเวลาบัญชีใดแล้วหากยังมีผล
ขาดทุนประจ าปีคงเหลือเป็นจ านวนเท่าใด ให้น าไปหักลดหย่อนในรอบระยะเวลาบัญชีต่อไปได้เพียงเท่าจ านวนที่
เหลือนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบรอบระยะเวลาบัญชี 

(2) เงินบริจาครวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของผลก าไรประจ าปีหลังจากหักลดหย่อนตาม (1) 
แล้ว  ทั้งนี้ เฉพาะเงินบริจาคดังต่อไปนี้ 

(ก) เงินที่บริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ 

(ข) เงินที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือแก่
สถานพยาบาลและสถานศึกษาอ่ืนนอกจากที่กล่าวใน (ก)  ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

  
มาตรา 2920  ในกรณีที่มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ให้บริษัทผู้รับโอนถือเอาผลขาดทุนประจ าปี

คงเหลือของบริษัทผู้โอนเพ่ือประโยชน์ในการหักลดหย่อนตามมาตรา 28 (1) นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
โอนเป็นต้นไปได้เสมือนหนึ่งว่ามิได้มีการโอนกิจการปิโตรเลียม   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

                                                           
20 มาตรา 29 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 



มาตรา 30  ผลก าไรประจ าปีเมื่อได้หักลดหย่อนตามมาตรา 28 ออกแล้ว เหลือเท่าใดเป็น
ก าไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 20 

  
มาตรา 3121  (ยกเลิก) 
มาตรา 32  ในกรณีที่บริษัทผู้ได้รับสัมปทานหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในสัมปทานขายน้ ามันดิบ

ให้แก่บริษัทผู้ซื้อเพ่ือส่งน้ ามันดิบนั้นทั้งหมดออกนอกราชอาณาจักร ถ้าบริษัทผู้ซื้อต้องเสียภาษีตามมาตรา 20 เป็น
จ านวนเท่าใด ให้บริษัทผู้ขายน าภาษีจ านวนนั้นมาเป็นเครดิตหักออกจากภาษีที่บริษัทผู้ขายต้องเสี ยในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกันได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนภาษีท่ีบริษัทผู้ขายต้องเสีย 

ในกรณีที่บริษัทผู้ซื้อซื้อน้ ามันดิบในราคาต่ ากว่าราคามาตรฐานและขายไปในราคาที่สูงกว่าราคา
มาตรฐาน เครดิตที่บริษัทผู้ขายจะหักตามวรรคหนึ่งต้องไม่เกินส่วนของจ านวนภาษีที่บริษัทผู้ซื้อเสียส าหรับผลต่าง
ระหว่างราคามาตรฐานกับราคาที่บริษัทผู้ซื้อซื้อน้ ามันดิบ 

ในกรณีที่บริษัทผู้ซื้อซื้อน้ ามันดิบในราคามาตรฐานหรือราคาที่สูงกว่าราคามาตรฐาน ไม่ให้หัก
เครดิตตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 33  การหักต้นทุนจากเงินได้ตามมาตรา 21 ให้หักได้เพียงเท่าผลขาดทุนประจ าปีคงเหลือ

ตามมาตรา 28 (1) ของบริษัทผู้โอนกิจการปิโตรเลียม  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด 2/1 

การค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัท 

ที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย22 

 

  
มาตรา 33/123  บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย

ตามมาตรา 8 ให้ค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้โดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานนั้น และให้น า
บทบัญญัติในหมวด 2 ภาษีเงินได้และการค านวณก าไรสุทธิ เว้นแต่มาตรา 26 (10) (12) และ (13) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

                                                           
21 มาตรา 31 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2532 

22 หมวด 2/1 การค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ของบริษัทที่ใช้เงนิตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย มาตรา 33/1 ถึง มาตรา 
33/5 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 

23 มาตรา 33/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2562 



มาตรา 33/224  ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุนเป็นเงินตราสกุล
อ่ืนที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน ให้ค านวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานเช่นเดียวกับวิธีการ
ตามมาตรา 33/3 ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนตามมาตรา 26 (7) แต่ห้ามมิ
ให้ตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพ่ิมข้ึน ให้กระท าได้เท่าท่ีบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร 

  
มาตรา 33/325  เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตรา

สกุลที่ใช้ในการด าเนินงานที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติตามมาตรา 
8 ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอ่ืนที่มิใช่เงินตราสกุล
ที่ใช้ในการด าเนินงานนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอ่ืนที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน ให้ค านวณ
เงินตราสกุลอ่ืนที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคาร
พาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราสกุลนั้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดี
อาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

  
มาตรา 33/426  เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตรา

สกุลที่ใช้ในการด าเนินงานเหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณมูลค่าเป็น เงินตราสกุลที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชี แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้
ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป  

                                                           
24 มาตรา 33/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2562 

25 มาตรา 33/3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2562 

26 มาตรา 33/4 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2562 



มาตรา 33/527  ผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากการค านวณ
ตามมาตรา 8/1 หรือจากการค านวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นเงินตราไทย เพ่ือช าระภาษี
ตามมาตรา 42 มิให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้  

  
หมวด 3 

การยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ 
 

 

มาตรา 3428  บริษัทมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ดังต่อไปนี้ 
(1) ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ทุกครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 
(2) ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 
การยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตาม (1) ให้บริษัทมีหน้าที่จัดท าประมาณการก าไรสุทธิหรือ

ขาดทุนสุทธิที่จะพึงมีส าหรับระยะเวลาบัญชีนั้น 

ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่บริษัทซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกหรือรอบระยะเวลาบัญชี
สุดท้ายน้อยกว่าสิบสองเดือน 

บริษัทที่มีส่วนได้เสียร่วมกันในสัมปทานแต่ละบริษัท มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้เฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวกับรายได้ซึ่งเป็นส่วนของบริษัทเอง 

บริษัทที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานส าหรับแปลงส ารวจหลายแปลงตามมาตรา 26 (16) มีหน้าที่ต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตาม (1) และ (2) เสมือนหนึ่งเป็นบริษัทแยกต่างหากจากกัน 

  
มาตรา 35  การยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตามหมวดนี้ ให้กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน

บริษัทมีหน้าที่ยื่นแทนบริษัท 

ในกรณีที่บริษัทท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศมีหน้าที่เสียภาษี ไม่มีกรรมการผู้มีอ านาจท าการ
แทนบริษัทอยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้ท ากิจการแทนบริษัทที่อยู่ในราชอาณาจักรในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้อันต้องเสีย
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่ยื่นแทนบริษัท 

  
มาตรา 36  ในกรณีที่บริษัทควบเข้ากัน ถ้าบริษัทเดิมยังมิได้ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตาม

มาตรา 34 ให้บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่โดยการควบเข้ากันมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้แทนบริษัทเดิม 

  

                                                           
27 มาตรา 33/5 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2562 

28 มาตรา 34 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 



มาตรา 37  ในกรณีที่มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ถ้าบริษัทผู้โอนไม่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้
ภายในเวลาที่ก าหนดและเจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการไม่ยื่นแบบแสดงรายการนั้นต่อบริษัทผู้รับโอนแล้ว ให้
บริษัทผู้รับโอนยื่นแบบแสดงรายการเงินได้แทนบริษัทผู้โอน  

มาตรา 38  ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการปิโตรเลียม ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการแทน
ตามมาตรา 35 มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ ถ้ามีผู้ช าระบัญชี ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการแทน
ตามมาตรา 35 กับผู้ช าระบัญชีมีหน้าที่ร่วมกันยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ 

  
มาตรา 39  แบบแสดงรายการเงินได้ ให้ใช้แบบที่อธิบดีก าหนด 

ให้ผู ้มีหน้าที่ยื ่นแบบแสดงรายการเงินได้กรอกรายการในแบบนั้นโดยครบถ้วน และให้ยื ่น
เอกสารประกอบตามที่อธิบดีก าหนดไปพร้อมด้วย 

  
มาตรา 40  การยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงาน ณ สถานที่ที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 41  การยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตามมาตรา 34 (1) ให้ยื่นภายในสองเดือนนับแต่วัน

สุดท้ายของวันครบก าหนดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตามมาตรา 34 (2) ให้
ยื่นภายในห้าเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี29 

การยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 37 ให้ยื่นภายในเวลาที่เจ้าพนักงานประเมินก าหนด แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ของบริษัทผู้โอนกิจการปิโตรเลียม 

การยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 59 ให้ยื่นภายในเวลาที่เจ้าพนักงานประเมินก าหนด 

  
หมวด 4 

การช าระและขอคืนภาษี30 

 

  
มาตรา 42  การช าระภาษีตามมาตรา 20 ให้ช าระต่อเจ้าพนักงาน ณ สถานที่ที่อธิบดีก าหนด 

การช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะยื่นค าขอช าระเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลใดก็ได้ เมื่อ
อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรจะอนุมัติให้ช าระเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลนั้นตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดก็ได้ 

                                                           
29 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลยีม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 

30 ชื่อหมวด 4 การช าระและขอคืนภาษี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2561 



เว้นแต่จะได้รับอนุมัติตามวรรคสอง ให้บริษัทที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตรา
ไทยตามมาตรา 8 ช าระภาษีตามวรรคหนึ่งเป็นเงินตราไทย โดยให้ค านวณค่าตามอัตราแลกเปลี ่ยนถัวเฉลี่ย
ระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ในวันท าการสุดท้าย
ก่อนวันช าระภาษี31 

  
มาตรา 43  ถ้ามีภาษีต้องเสีย ให้บริษัทที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตามหมวด 3 ช าระ

ภาษีภายในห้าเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ 
ในกรณีตามมาตรา 35 วรรคสอง ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ มีหน้าที่ช าระภาษี

ร่วมกับบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศด้วย 

  
มาตรา 43 ทวิ32  การยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตามมาตรา 34 (1) ถ้ามีภาษีต้องเสีย ให้บริษัท

ค านวณและช าระภาษีจากจ านวนกึ่งหนึ่งของประมาณการก าไรสุทธิตามมาตรา 34 วรรคสอง พร้อมกับการยื่น
แบบแสดงรายการเงินได ้

ภาษีท่ีช าระตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีที่ต้องช าระตามมาตรา 43 

  
มาตรา 44  ในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินตามหมวด 6 ให้ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีช าระ

ภาษีนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน เว้นแต่การประเมินตามมาตรา 59 ให้ช าระภาษีภายใน
เวลาที่เจ้าพนักงานประเมินก าหนด 

  
มาตรา 44/133  การขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมหรือภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย

และน าส่งแล้วเป็นจ านวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษี หรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นค าร้องขอคืน
ภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นรายการภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด เว้นแต่ 

(1) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนได้ยื่นรายการเมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือได้ยื่นรายการภายใน
เวลาที่อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีขยายหรือเลื่อนออกไป ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นค าร้องขอคืนภายในสามปี
นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ 

                                                           
31 มาตรา 42 วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงนิได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2562 

32 มาตรา 43 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 

33 มาตรา 44/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2561 



(2) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนอุทธรณ์การประเมินหรือเป็นคดีในศาล ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นค าร้องขอคืน
ภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือหรือนับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด 
แล้วแต่กรณี 

ค าร้องขอคืนตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด และให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นค าร้องขอ
คืน ณ สถานที่ตามที่อธิบดีก าหนด 

มาตรา 44/234  เพ่ือประโยชน์ในการคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
นี้ เจ้าพนักงานประเมินอาจส่งหนังสือแจ้งความแก่ผู้มีสิทธิขอคืนหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค า ห รือส่ง
เอกสาร หรือหลักฐานอันควรแก่เรื่องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร 

  
หมวด 5 

การหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 

  
มาตรา 45  ให้บริษัทซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 21 มีหน้าที ่
(1) หักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายทุกคราวที่จ่ายเงินได้นั้นในอัตราตามมาตรา 21 

(2) ยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

(3) น าส่งภาษีที่ต้องหักตาม (1) 
การหักภาษีตาม (1) ให้ค านวณหักตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 46  การยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหมวดนี้ ให้กรรมการผู้มีอ านาจท า

การแทนบริษัทมีหน้าที่ยื่นแทนบริษัท 

ในกรณีที่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่มีกรรมการผู้มี
อ านาจท าการแทนบริษัทอยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้ท ากิจการแทนบริษัทที่อยู่ในราชอาณาจักรในส่วนที่เกี่ยวกับเงิน
ได้ที่จ่ายตามมาตรา 21 มีหน้าที่ยื่นแทนบริษัท 

  
มาตรา 47  ในกรณีที่บริษัทควบเข้ากัน ถ้าบริษัทซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 21 ยังมิได้ยื่น

แบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่โดยการควบเข้ากัน มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี 
ณ ที่จ่ายแทนบริษัทเดิม  

                                                           
34 มาตรา 44/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2561 



มาตรา 48  ในกรณีที่มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ถ้าบริษัทผู้โอนไม่ยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี 
ณ ที่จ่ายภายในเวลาที่ก าหนด และเจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการไม่ยื่นแบบแสดงรายการนั้นต่อบริษัทผู้รับโอน
แล้ว ให้บริษัทผู้รับโอนยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนบริษัทผู้โอน  

มาตรา 49  ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการปิโตรเลียม ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการแทนตาม
มาตรา 46 มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ถ้ามีผู้ช าระบัญชีให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการแทน
ตามมาตรา 46 กับผู้ช าระบัญชีมีหน้าที่ร่วมกันยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

  
มาตรา 50  แบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ใช้แบบที่อธิบดีก าหนด 

ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรอกรายการในแบบนั้นโดยครบถ้วน และให้
ยื่นเอกสารประกอบตามที่อธิบดีก าหนดไปพร้อมด้วย 

  
มาตรา 51  การยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ยื่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันจ่ายเงินได้

ตามมาตรา 21 

การยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 48 ให้ยื่นภายในเวลาที่เจ้าพนักงานประเมินก าหนด แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่ยื่นแบบแสดงรายการของบริษัทผู้โอนกิจการปิโตรเลียม 

การยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 59 ให้ยื่นภายในเวลาที่เจ้าพนักงานประเมินก าหนด 

  
มาตรา 52  ให้บริษัทที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายน าส่งภาษีในเจ็ดวันนับแต่

วันจ่ายเงินได้ตามมาตรา 21 พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 51 

ในกรณีตามมาตรา 46 วรรคสอง ให้ผู ้มีหน้าที่ยื ่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย มี
หน้าที่น าส่งภาษีร่วมกับบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศด้วย 

  
มาตรา 53  ในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินตามหมวด 6 ให้ผู้มีหน้าที่น าส่งภาษีน าส่ง

ภาษีนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน เว้นแต่การประเมินตามมาตรา 59 ให้น าส่งภาษีภายใน
เวลาที่เจ้าพนักงานประเมินก าหนด 

  
มาตรา 54  การยื่นแบบแสดงรายการและการน าส่งภาษีตามหมวดนี้ให้ยื่นและน าส่งต่อเจ้า

พนักงาน ณ สถานที่ที่อธิบดีก าหนด 

 

มาตรา 55  ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งมิได้หักภาษีหรือหักภาษีโดยไม่ถูกต้องก็ดี ต้องรับผิด
ร่วมกับบุคคลซึ่งได้รับเงินได้ตามมาตรา 21 ในการช าระภาษีนั้น 



ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว แต่มิได้น าส่งภาษีหรือน าส่งภาษี
โดยไม่ถูกต้องก็ดี ให้บุคคลซึ่งได้รับเงินได้ตามมาตรา 21 พ้นความรับผิดในการเสียภาษีเท่าจ านวนที่ผู้มีหน้าที่หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ได้หักภาษีไว้ และให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย รับผิดในการช าระภาษีนั้นแต่ฝ่ายเดียว 

  
หมวด 6 

อ านาจเจ้าพนักงานประเมิน 

 

  
มาตรา 56  เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมตามพระราชบัญญัติ

นี้ เมื่อ 

(1) ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

(2) ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ไว้ไม่ถูกต้องหรือมี
ข้อผิดพลาด ท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องเสียคลาดเคลื่อนไป 

(3) บริษัทหรือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงาน
ประเมินหรือไม่ตอบค าถามของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจไต่สวนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่สามารถแสดงหลักฐาน
ในการค านวณภาษี หรือ 

(4) บริษัทมิได้หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือมิได้ยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือมิได้น าส่ง
ภาษโีดยถูกต้องตามหมวด 5 

การประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม หรือการปฏิบัติการอ่ืนใดของเจ้าพนักงานประเมินตาม
พระราชบัญญัตินี้กับบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยตามมาตรา 8 ให้
เจ้าพนักงานประเมินด าเนินการโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทดังกล่าว35 

  
มาตรา 57  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา 56 เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจ 

(1) จัดท ารายการลงในแบบแสดงรายการเงินได้ตามหลักฐานที่เห็นว่าถูกต้อง เมื่อมิได้มีการยื่น
แบบแสดงรายการเงินได ้

(2) แก้ไขเพ่ิมเติมรายการในแบบแสดงรายการเงินได้หรือในเอกสารที่ยื่นประกอบแบบแสดง
รายการเงินได้เพ่ือให้ถูกต้อง 

                                                           
35 มาตรา 56 วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงนิได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2562 



(3) ปรับปรุงจ านวนรายได้และรายจ่ายของบริษัทเพ่ือให้ได้จ านวนที่บริษัทควรได้รับและจ่ายถ้า
หากบริษัทได้ด าเนินการโดยอิสระ แต่บริษัทมิได้ด าเนินการโดยอิสระเพราะมีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการ
จัดการกับบริษัทหรือบุคคลอื่น 

(4) ก าหนดราคาหรือมูลค่าของทรัพย์สินหรือกิจการปิโตรเลียมตามราคาตลาดในวันโอน เมื่อการโอน
ทรัพย์สินหรือกิจการปิโตรเลียมนั้นไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนต่ ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(5) ก าหนดก าไรสุทธิหรือเงินได้ตามท่ีรู้เห็นหรือพิจารณาว่าถูกต้องเมื่อมีกรณีตามมาตรา 56 (3) 
  
มาตรา 58  ในการด าเนินการตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจ 

(1) ออกหมายเรียกผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้หรือแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และออกหมายเรียกพยานมาให้ถ้อยค า 

(2) ออกค าสั่งให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ หรือแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และออกค าสั่งให้พยานตอบค าถามเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีหลักฐาน รายงานหรือเอกสารอ่ืนอันควรแก่กรณีมา
ตรวจสอบไต่สวน 

ทั้งนี้ ต้องให้เวลาแก่ผู้รับหมายเรียกหรือค าสั่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหมายเรียกหรือ
ค าสั่งนั้น 

  
มาตรา 59  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจสั่งให้

ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้หรือแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และมีอ านาจประเมินภาษี สั่งให้เสียภาษีหรือ
น าส่งภาษีก่อนก าหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 60  เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินแล้ว ให้แจ้งการประเมินเป็นหนังสือไปยังบริษัท

หรือผู้มีหน้าที่ช าระภาษีหรือน าส่งภาษี ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ เว้นแต่การประเมินตามมาตรา 56 (3) 
ห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์มาใช้
บังคับ 

  
มาตรา 61  การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินให้กระท าได้ภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
(1) ห้าปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง 

วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง หรือวันสุดท้ายแห่ง



ก าหนดเวลาที่อธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปตามมาตรา 5 แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่บริษัทได้ยื่นแบบแสดง
รายการภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

(2) ห้าปีนับแต่วันที่บริษัทยื่นแบบแสดงรายการเงินได้หรือแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่
จ่าย  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่บริษัทยื่นแบบแสดงรายการภายหลังวันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาดังกล่าวใน (1) แต่ต้อง
ไม่เกินสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ 

(3) สิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเงินได้หรือแบบแสดงรายการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีที่บริษัทมิได้ยื่นแบบแสดงรายการหรือยื่นแบบแสดงรายการเท็จเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือการน าส่งภาษี หรือยื่นแบบแสดงรายการโดยแสดงจ านวนรายได้หรือภาษีที่ต้องน าส่ง
ขาดไปเกินร้อยละ 25 ของจ านวนรายได้หรือภาษีที่ต้องน าส่งในแบบแสดงรายการ 

  
หมวด 7 

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

 

 

มาตรา 6236  ให้บริษัทเสียเบี้ยปรับในกรณีและตามอัตราดังต่อไปนี้ 
(1) ถ้ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตามมาตรา 34 (1) ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 41 

วรรคหนึ่ง หรือยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตามมาตรา 34 (1) ภายในก าหนดเวลา โดยแสดงประมาณการก าไร
สุทธิตามมาตรา 34 วรรคสอง ขาดไปเกินร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ให้เสียเบี้ยปรับอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ต้องช าระตามมาตรา 43 ทวิ หรือของภาษีที่ช าระขาด แล้วแต่
กรณ ี

(2) ถ้ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง หรือภายใน
ก าหนดเวลาตามมาตรา 34 (2) ที่ขยายหรือเลื่อนออกไปตามมาตรา 5 ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของภาษี 

(3) ถ้ายื่นแบบแสดงรายการเงินได้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดท าให้จ านวนภาษีที่ต้องเสียลด
น้อยลง ให้เสียเบี้ยปรับอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 

(4) ถ้ามิได้หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือมิได้ยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายภายในก าหนดเวลา
ตามหมวด 5 หรือยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนภาษีท่ีน าส่งนั้นน้อยไปกว่าจ านวน
ที่ควรต้องน าส่ง ให้เสียเบี้ยปรับอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่มิได้หัก ณ ที่จ่าย หรือที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการหรือที่
ยื่นแบบแสดงรายการขาดไป แล้วแต่กรณี  

มาตรา 63  บริษัทใดมิได้ช าระหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาตามหมวด 4 หรือหมวด 5 หรือ
ช าระหรือน าส่งขาดจากจ านวนที่ควรต้องช าระหรือน าส่ง ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
                                                           
36 มาตรา 62 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 



ของภาษีที่ต้องช าระหรือช าระขาดหรือที่ต้องน าส่งหรือน าส่งขาด โดยไม่รวมเบี้ยปรับตามมาตรา 62 การค านวณ
เงินเพ่ิมดังกล่าวมิให้คิดทบต้น 

ในกรณีที่อธิบดีสั่งให้ขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาช าระหรือน าส่งภาษีตามมาตรา 5 และได้มีการ
ช าระหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาที่ขยายหรือเลื่อนให้นั้น เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อ
เดือนหรือเศษของเดือน 

การค านวณเงินเพ่ิมทุกกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลา
ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง หรือวันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่การประเมินตามมาตรา 59 ให้เริ่มนับแต่วันสุดท้าย
แห่งเวลาที่เจ้าพนักงานประเมินก าหนด 

เงินเพ่ิมตามมาตรานี้มิให้เกินจ านวนภาษีท่ีต้องช าระหรือน าส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ 

  
มาตรา 64  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมอาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

  
มาตรา 65  เพ่ือให้ได้รับช าระเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ให้ถือว่าเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามหมวดนี้เป็น

ภาษ ี

  
หมวด 7 ทวิ 

บทบัญญัติเฉพาะกรณี37 

 

  
มาตรา 65 ทวิ38  ความในหมวดนี้ให้ใช้บังคับแก่บริษัทซึ่งได้ท าสัญญาปิโตรเลียม ก่อนปี พ.ศ. 

2512 และได้ท าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2522 และ
บริษัทอ่ืนตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนด 

ให้น าบทนิยามค าว่า “เงินได้” “จ าหน่าย” และ “บริษัท” ในมาตรา 65 ตรี มาใช้แทนบทนิยาม
ของค าเหล่านั้นในมาตรา 4 และให้น าความในมาตรา 65 จัตวามาตรา 65 เบญจ มาตรา 65 ฉ มาตรา 65 สัตต 
มาตรา 65 อัฏฐ มาตรา 65 นว มาตรา 65 ทศ และมาตรา 65 เอกาทศ มาใช้บังคับแทนความในมาตรา 20 มาตรา 
21 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 31 มาตรา 41 และมาตรา 43 ตามล าดับ ส าหรับบริษัทตามวรรค
หนึ่ง 

                                                           
37 หมวด 7 ทวิ บทบัญญัติเฉพาะกรณี มาตรา 65 ทวิ ถึงมาตรา 65 เตรส เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลยีม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

38 มาตรา 65 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 



มิให้น าค านิยาม “ราคามาตรฐาน” ในมาตรา 4 กับความในมาตรา 13 มาตรา 18 และมาตรา 32 
มาใช้บังคับกับบริษัทตามวรรคหนึ่ง 

ให้น าบทบัญญัติในหมวดอ่ืนแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับบริษัทตามวรรคหนึ่งได้เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ และที่ใดบัญญัติถึง “เงินได้” “จ าหน่าย” หรือ “บริษัท” ให้หมายถึง “เงิน
ได”้ “จ าหน่าย” หรือ “บริษัท” ตามล าดับตามหมวดนี้ และท่ีใดที่อ้างถึง มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 24 มาตรา 
25 มาตรา 26 มาตรา 31 มาตรา 41 และมาตรา 43 ให้หมายถึงมาตรา 65 จัตวา มาตรา 65 เบญจ มาตรา 65 ฉ 
มาตรา 65 สัตต มาตรา 65 อัฏฐ มาตรา 65 นว มาตรา 65 ทศ และมาตรา 65 เอกาทศ ตามล าดับตามหมวดนี้ 

  
มาตรา 65 ตรี39  ในหมวดนี้ 
“เงินได้” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้มาอันอาจคิดค านวณได้เป็น

เงินและหมายความรวมถึงภาษีอากรที่มีผู้อื่นออกแทนให้ 
“จ าหน่าย” หมายความว่า ส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร ส่งปิโตรเลียมไปยังโรงกลั่น

น้ ามันหรือสถานที่เก็บรักษาเพ่ือการกลั่นปิโตรเลียมของบริษัท น าปิโตรเลียมที่ต้องเสียค่าภาคหลวงไปใช้ในกิจการ
ใด ๆ ของบริษัทโดยไม่มีการขาย หรือโอนปิโตรเลียมที่ต้องเสียค่าภาคหลวง ไปโดยไม่มีค่าตอบแทน 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมซึ่งได้รับสัมปทานหรือมีส่วนได้เสีย
ร่วมกันในสัมปทาน 

  
มาตรา 65 จัตวา40  บริษัทมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ดังต่อไปนี้ 
(1) ภาษีเงินได้เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 35 แต่ไม่เกินร้อยละ 48 ของก าไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม 

(2) ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 23.08 ของเงินก าไรที่เหลือจากการช าระภาษีเงินได้ตาม (1) หรือ
เงินประเภทอ่ืนใดที่กันไว้จากก าไรดังกล่าว หรือที่ถือว่าเป็นเงินก าไรดังกล่าว   ทั้งนี้ เฉพาะจ านวนที่จ าหน่ายออก
นอกราชอาณาจักร 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณภาษีเงินได้ตาม (2) ให้ถือภาษีเงินได้ตาม (2) นั้น เป็นเงินก าไรที่
จ าหน่ายออกนอกราชอาณาจักรด้วย 
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มาตรา 65 เบญจ41  ในกรณีที่มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ถ้าบริษัทผู้รับโอนจ่ายเงินได้ที่เป็นเงิน
ค่าสิทธิ เงินปี หรือเงินได้ประจ าเนื่องจากการโอนนั้น โดยเงินดังกล่าวไม่อาจก าหนดจ านวนทั้งสิ้นได้แน่นอน ให้
บุคคลซึ่งได้รับเงินได้นั้นมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินได้หลังจากหักต้นทุนตามมาตรา 33 แล้ว 

บุคคลใดได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบริษัท บุคคลนั้นมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ส าหรับดอกเบี้ยนั้นใน
อัตราตามวรรคหนึ่ง และให้น าภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายและน าส่งแล้วตามมาตรา 45 มาเป็นเครดิตหักออกจาก
ภาษีท่ีต้องเสีย 

บุคคลใดได้รับเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของก าไรจากบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 65 
จัตวา (1) แต่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 65 จัตวา (2) บุคคลนั้นมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 23.08 
ของเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของก าไรนั้น และให้น าภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายและน าส่งแล้วตามมาตรา 45 มาเป็น
เครดิตหักออกจากภาษีท่ีต้องเสีย 

  
มาตรา 65 ฉ42  ภายใต้บังคับมาตรา 65 สัตต และมาตรา 65 อัฏฐ รายจ่ายตามปกติและจ าเป็น

ให้จ ากัดอยู่เฉพาะแต่รายจ่ายที่บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นในจ านวนไม่เกินสมควร 
และได้จ่ายไปทั้งหมดเฉพาะในกิจการปิโตรเลียมไม่ว่าจะจ่ายในหรือนอกราชอาณาจักร และภายในข้อจ ากัด
ดังกล่าวให้รวมถึง 

(1) ค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืนในการเช่าทรัพย์สิน 

(2) ค่าแรงงาน ค่าบริการ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และรายจ่ายท านองเดียวกันอย่างอ่ืนที่ใช้ในการเจาะ
เพ่ือส ารวจหรือเพ่ือผลิต 

(3) ค่ารับรอง 

(4) หนี้สูญที่จ าหน่ายจากบัญชี 
(5) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

(6) ค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน 

(7) ค่าภาคหลวง ไม่ว่าจะช าระเป็นตัวเงินหรือปิโตรเลียม 

(8) รายจ่ายของส านักงานใหญ่เท่าท่ีจัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท 

(9) ราคาทุนของทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ที่หักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนแล้วส าหรับรายได้ตาม
มาตรา 22 (4) 
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(10) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉพาะที่บริษัทพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้รับและได้หักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย 
ส าหรับการจ่ายดอกเบี้ยนั้นแล้วตามมาตรา 45 

มาตรา 65 สัตต43  รายการที่มิให้ถือเป็นรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นให้รวมถึง 

(1) รายจ่ายที่เป็นทุนหรือรายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือท าให้ดีขึ้นซึ่ง
ทรัพย์สิน 

รายจ่ายที่เป็นทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า รายจ่ายที่จ่ายไปเพ่ือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมีผลต่อกิจการเป็นเวลาเกินหนึ่ งรอบ
ระยะเวลาบัญชีและให้หมายความรวมถึงผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามมาตรา 65 อัฏฐ (1) 
วรรคสอง และรายจ่ายตามปกติ และจ าเป็นที่จ่ายไปก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามมาตรา 65 อัฏฐ (1) วรรค
สองด้วย 

(2) รายจ่ายที่เป็นการส่วนตัว หรือการให้โดยเสน่หา หรือรายจ่ายที่เป็นการบริจาค 

(3) ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืนเนื่องจากการประกัน หรือสัญญาคุ้มกันใด ๆ 

(4) รายจ่ายเพื่อตอบแทนทุนหรือทรัพย์สินของบริษัท 

(5) เงินส ารองหรือเงินสมทบกองทุนใด ๆ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65 ฉ (5) 
(6) ภาษีเงินได้ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมที่บริษัทต้องเสียตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่ต้องเสียใน

ต่างประเทศ 

(7) รายจ่ายเพื่อกิจการหรือเพ่ือประโยชน์ในการหามาซึ่งเงินได้อันไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(8) รายจ่ายที่บริษัทพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 

(9) ค่าธรรมเนียมการสงวนพ้ืนที่และเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

(10) ค่าปรับทางอาญา 

  
มาตรา 65 อัฏฐ44  การค านวณรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิตามหมวดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(1) ก าไรสุทธิต้องค านวณเป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี 

รอบระยะเวลาบัญชีแรก ให้เริ่มนับแต่วันที่บริษัทขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมที่ต้องเสีย
ค่าภาคหลวงเป็นครั้งแรก แต่ถ้าอธิบดีอนุมัติให้บริษัทเลือกนับแต่วันใดวันหนึ่งของเดือนเดียวกัน ก่อนวันที่บริษัท
ขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมนั้นเป็นครั้งแรก ก็ให้เริ่มนับแต่วันที่บริษัทเลือก ส่วนรอบระยะเวลาบัญชีต่อ ๆ ไปให้
เริ่มนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 
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รอบระยะเวลาบัญชีให้มีก าหนดสิบสองเดือน เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้จะมีก าหนดน้อยกว่า
สิบสองเดือนก็ได ้

(ก) บริษัทถือเอาวันใดวันหนึ่งเป็นวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีแรก 

(ข) ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการปิโตรเลียม ให้ถือวันเลิกกิจการปิโตรเลียมเป็นวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

(ค) บริษัทได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้เปลี่ยนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 
ในกรณีที่บริษัทโอนสิทธิใด ๆ ตามสัมปทานก่อนวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามวรรค

สอง เพื่อประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิเนื่องจากการโอนสิทธิเช่นว่านั้น ให้ถือวันโอนเป็นวันแรก และวัน
สิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี และในระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวจนถึงวันเริ่มรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกตามวรรคสอง ให้ถือว่าไม่มีรอบระยะเวลาบัญชี 

(2) ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งหมวด 2 และหมวดนี้ วิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชี
เพ่ือค านวณรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิของบริษัทให้เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์และการปฏิบัติทางบัญชีที่
เหมาะสมซึ่งใช้อยู่เป็นปกติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

(3) ยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียมตามมาตรา 22 (1) ให้ถือตามราคาที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
จากการขายปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมนั้น 

(4) มูลค่าของปิโตรเลียมตามมาตรา 22 (2) ให้ค านวณตามราคาตลาด 

ในกรณีที่มีการส่งปิโตรเลียมไปยังโรงกลั่นน้ ามันหรือสถานที่เก็บรักษาเพ่ือการกลั่นน้ ามันของ
บริษัท ให้ก าหนดมูลค่าของปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งในวันที่มีการขายหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมนั้น และรวมเป็นเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการขายหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมนั้น ในกรณีที่มีการจ าหน่ายปิโตรเลียมโดยประการอ่ืน ให้ก าหนดมูลค่า
ของปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่งในเวลาที่มีการจ าหน่ายและรวมเป็นเงินได้ในปีที่มีการจ าหน่ายนั้น 

การก าหนดราคาตลาดและปริมาณของปิโตรเลียมที่จะต้องน ามูลค่ามารวมเป็นเงินได้ตาม
วรรคสอง ให้เฉลี่ยเงินได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมหรือมูลค่าตามราคาตลาด
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมด แล้วแต่กรณี เป็นมูลค่าของ
ปิโตรเลียมนั้น  ทั้งนี้ ตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมซึ่งใช้อยู่เป็นปกติในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม แต่มิให้ถือว่ามีการขายหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมดังกล่าว
ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ หลังจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งปิโตรเลียมนั้นไปยังโรงกลั่น เว้นแต่บริษัทพิสูจน์ได้ว่า
ยังมิได้มีการขายหรือส่งออกซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมนั้น 

(5) มูลค่าของปิโตรเลียมตามมาตรา 22 (3) ให้ค านวณตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียมที่เก่ียวกับการค านวณมูลค่าปิโตรเลียมที่ส่งช าระเป็นค่าภาคหลวง 



(6) ถ้าบริษัทหนึ่งที่มีส่วนได้เสียร่วมกันในสัมปทาน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลียม
หรือการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเพ่ือให้ได้มาซึ่งส่วนได้เสียนั้น แต่ค่าใช้จ่ายนั้นมิได้เสียให้แก่บริษัทอ่ืนที่มีส่วนได้เสีย
ร่วมกันในสัมปทาน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิให้ถือเป็นเงินได้ของบริษัทอ่ืนนั้น 

(7) ค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน ให้หักได้เฉพาะตามประเภท อัตรา และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 

(8) ค่าแรงงาน ค่าบริการ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และรายจ่ายท านองเดียวกันอย่างอ่ืนที่ใช้ในการเจาะ
เพ่ือส ารวจหรือเพ่ือผลิตปิโตรเลียม บริษัทจะถือเป็นรายจ่ายที่เป็นทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายจ่ายนั้นก็ได้ 

(9) ค่ารับรอง ให้หักเป็นรายจ่ายได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

(10) ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้
ค านวณเป็นเงินตราไทยเช่นเดียวกับวิธีการตาม (12) ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่
เป็นทุนตาม (7) แต่ห้ามมิให้ตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพ่ิมข้ึนให้กระท าได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร 

(11) ราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีจะค านวณตามราคาทุนก็ได้ หรือ
จะค านวณตามราคาทุนหรือราคาตลาด แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่าก็ได้ และให้ถือราคานี้เป็นราคาสิ นค้าคงเหลือ
ยกมาส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ 

การค านวณราคาทุนตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อได้ค านวณตามหลักเกณฑ์ใดตามวิชาการบัญชีแล้ว
ให้ใช้หลักเกณฑ์นั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้ 

(12)45 เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมาหรือจ่ายไปใน
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิด
จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ค านวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติ ให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือ
ปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

(13)46 เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขาย

                                                           
45 มาตรา 65 อัฏฐ (12) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลยีม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 

46 มาตรา 65 อัฏฐ (13) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลยีม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 



ในวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ เว้นแต่ในกรณี
ที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการ
บัญชีได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือ
ปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

(14)47 การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ถ้าได้รับช าระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้น ามาค านวณเป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น 

หนี้สูญรายใดได้น ามาค านวณเป็นรายได้แล้ว หากได้รับช าระในภายหลังก็มิให้น ามาค านวณ
เป็นรายได้อีก 

(15) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญ จะถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีลูกจ้างได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนได้ตั้งไว้เพ่ือประโยชน์แก่ลูกจ้างโดยเฉพาะ 

(ข) เงินกองทุนต้องแยกไว้ต่างหากให้พ้นจากการครอบครองของบริษัท 

(ค) เงินกองทุนจะน าไปใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนไม่ได้นอกจากเพ่ือประโยชน์แก่กองทุน
โดยเฉพาะ 

(ง) เงินสมทบกองทุนต้องไม่กลับคืนมาเป็นของบริษัทอีก และ 

(จ) เงินสมทบกองทุนต้องจ่ายตามข้อผูกพันที่มีระเบียบว่าด้วยกองทุนก าหนดไว้เป็น
หนังสือ 

  
มาตรา 65 อัฏฐ/148  ในกรณีที่บริษัทตามหมวดนี้เป็นบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้

ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยตามมาตรา 8 การค านวณรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิของบริษัทดังกล่าว
เพ่ือเสียภาษีเงินได้ ให้ค านวณโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานนั้นตามมาตรา 65 อัฏฐ แต่มิให้น ามาตรา 
65 อัฏฐ (10) (12) และ (13) มาใช้บังคับ และให้ด าเนินการดังนี้แทน 

(1) ราคาทรัพย์สินอ่ืนนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุนเป็นเงินตราสกุลอ่ืนที่มิใช่
เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน ให้ค านวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานด้วยวิธีการตาม (2) ราคาทุน
ดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนตามมาตรา 65 อัฏฐ (7) แต่ห้ามมิให้ตีราคาลดลง ส่วน
การตีราคาเพ่ิมขึ้น ให้กระท าได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร 

                                                           
47 มาตรา 65 อัฏฐ (14) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลยีม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 

48 มาตรา 65 อัฏฐ/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 



(2) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอ่ืนที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการ
ด าเนินงานที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอ่ืนที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน ให้ค านวณ
เงินตราสกุลอ่ืนที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคาร
พาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ 
อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือ
ปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป  

(3) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอ่ืนที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการ
ด าเนินงานเหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ ใช้ในการด าเนินงานตาม
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่
กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิด
จากอัตราแลกเปลี่ยนอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือ
ปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป  

(4) ผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากการค านวณตามมาตรา 8/1 
หรือจากการค านวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นเงินตราไทยเพ่ือช าระภาษีตามมาตรา 42 มิให้
ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 

  
มาตรา 65 นว49  ในกรณีที่บริษัทมีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 65 จัตวา (2) หรือมี

หน้าที่หักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 45 ส าหรับเงินได้ตามมาตรา 65 เบญจ วรรคสาม ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้
บริษัทได้รับเครดิตเพ่ือหักออกจากภาษีดังกล่าวส าหรับปิโตรเลียมที่ผลิตได้เพ่ือใช้ในราชอาณาจักรเป็นจ านวนเงิน
ตามอัตราดังต่อไปนี้ 

                                                           
49 มาตรา 65 นว เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 



(1) ร้อยละ 4.375 ของยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียมหรือมูลค่าของปิโตรเลียมที่จ าหน่ายหรือ
มูลค่าของปิโตรเลียมที่ส่งช าระเป็นค่าภาคหลวงตามมาตรา 22 (1) (2) และ (3) ส าหรับปิโตรเลียมที่ผลิตจากแปลง
ส ารวจที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*ก าหนดว่าเป็นแปลงส ารวจในทะเลที่มีน้ าลึกเกิน 200 เมตร 

(2) ร้อยละ 6.25 ของยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียมหรือมูลค่าของปิโตรเลียมที่จ าหน่ายหรือ
มูลค่าของปิโตรเลียมที่ส่งช าระเป็นค่าภาคหลวงตามมาตรา 22 (1) (2) และ (3) ส าหรับปิโตรเลียมที่ผลิตจากแปลง
ส ารวจนอกจาก (1) 

การน าเครดิตมาหักจากภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดดังต่อไปนี้ 
(1) เครดิตที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด จะต้องมีจ านวนไม่เกินภาษีตามมาตรา 65 จัตวา (1) 

และ (2) ส าหรับก าไรที่ได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือภาษีตามมาตรา 65 จัตวา (1) และมาตรา 65 เบญจ 
วรรคสาม แล้วแต่กรณี 

(2) เครดิตที่จะน ามาหักในรอบระยะเวลาบัญชีใด จะต้องไม่เกินภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา 65 
จัตวา (2) ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือไม่เกินภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา 65 เบญจ วรรคสาม ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น ซึ่งต้องหักไว้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 45 แล้วแต่กรณี ถ้ายังมีเครดิตเหลืออยู่ ให้ยกเครดิตส่วนที่
เหลือนั้นไปหักในรอบระยะเวลาบัญชีต่อ ๆ ไปได้ 

  
มาตรา 65 ทศ50  การยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 

65 จัตวา (1) หรือมาตรา 65 เบญจ ให้ยื่นภายในห้าเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ส าหรับเงินได้ที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 65 จัตวา (2) ให้ยื่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันจ าหน่าย 

การยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 37 ให้ยื่นภายในเวลาที่เจ้าพนักงานประเมินก าหนด แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ของบริษัทผู้โอนกิจการปิโตรเลียม 

การยื่นแบบแสดงรายการมาตรา 59 ให้ยื่นภายในเวลาที่เจ้าพนักงานประเมินก าหนด 

  
มาตรา 65 เอกาทศ51  ถ้ามีภาษีต้องเสีย ให้บริษัทที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตาม

หมวด 3 ช าระภาษีภายในห้าเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ 
เว้นแต่ในกรณีการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ส าหรับภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา 65 จัตวา (2) ให้ช าระภาษีภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันจ าหน่ายพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ 

ในกรณีตามมาตรา 35 วรรคสอง ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้มีหน้าที่ช าระภาษี
ร่วมกับบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศด้วย 

                                                           
50 มาตรา 65 ทศ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

51 มาตรา 65 เอกาทศ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 



มาตรา 65 ทวาทศ52  บทบัญญัติมาตรา 12 มิให้น ามาใช้บังคับแก่ 

(1) เงินได้ที่บริษัทได้จากกิจการอ่ืนนอกจากกิจการปิโตรเลียม 

(2) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่บุคคลใดได้รับจากบริษัท 

  
มาตรา 65 เตรส53  ในกรณีที่บริษัทมีเงินได้จากกิจการอ่ืนนอกจากกิจการปิโตรเลียมให้บริษัทเสีย

ภาษีส าหรับเงินได้นั้นตามประมวลรัษฎากร 

ให้บริษัทจัดท าบัญชี หลักฐาน รายงานและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวกับเงินได้จากกิจการอ่ืนที่กล่าวใน
วรรคหนึ่งแยกต่างหากจากบัญชี หลักฐาน รายงานและเอกสารอื่นที่เก่ียวกับเงินได้จากกิจการจากปิโตรเลียม 

ในกรณีที่บริษัทมีรายจ่ายซึ่งเป็นทั้งของกิจการอ่ืนและกิจการปิโตรเลียมรวมกันให้ แบ่งเฉลี่ย
รายจ่ายตามส่วนระหว่างกิจการอ่ืนและกิจการปิโตรเลียม 

ให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดแบ่งเฉลี่ยรายจ่ายระหว่างกิจการต่าง ๆ ตามที่อธิบดีได้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว 

มูลค่าของปิโตรเลียมตามมาตรา 22 (2) ซึ่งบริษัทน าไปใช้ในกิจการอ่ืนนอกจากกิจการปิโตรเลียม
ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้หักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิตามประมวลรัษฎากร ส าหรับ
เงินได้จากกิจการอ่ืนนอกจากกิจการปิโตรเลียมในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นได้ 
  

หมวด 7 ตรี 
บทบัญญัติเฉพาะเขตพื้นที่พัฒนาร่วม54 

 

  
มาตรา 65 จตุทศ55  ความในหมวดนี้ให้ใช้บังคับแก่บริษัทซึ่งได้ท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับ

องค์กรร่วม 

ใ ห้ น า บ ท นิ ย า ม ค า ว่ า  “ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ” “กิ จ ก า ร ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ” “เ งิ น
ได”้ “จ าหน่าย” “ค่าภาคหลวง” และ “บริษัท” ในมาตรา 65 ปัณรส มาใช้แทนบทนิยามของค าเหล่านั้นในมาตรา 
4 และให้น าความในมาตรา 65 โสฬส มาตรา 65 สัตตรส มาตรา 65 อัฏฐารส มาตรา 65 เอกูนวีสติ มาตรา 65 วี

                                                           
52 มาตรา 65 ทวาทศ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

53 มาตรา 65 เตรส เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

54 หมวด 7 ตรี บทบัญญัติเฉพาะเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วม มาตรา 65 จตุทศ ถึงมาตรา 65 เอกวีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 
5) พ.ศ. 2541 

55 มาตรา 65 จตุทศ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 



สติ และมาตรา 65 เอกวีสติ มาใช้บังคับแทนความในมาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 25 และ
มาตรา 26 ตามล าดับ ส าหรับบริษัทตามวรรคหนึ่ง 

มิให้น าค านิยาม “ราคามาตรฐาน” ในมาตรา 4 และความในมาตรา 18 มาใช้บังคับกับบริษัท
ตามวรรคหนึ่ง 

ให้น าบทบัญญัติในหมวดอ่ืนแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับบริษัทตามวรรคหนึ่งได้เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้ งกับบทบัญญัติ ในหมวดนี้  และที่ ใดบัญญัติถึ ง  “ปิ โตรเลียม” “กิจการปิ โตรเลียม” “เงิน
ได้” “จ าหน่าย” “ค่าภาคหลวง” และ “บริษัท” ให้หมายถึง  “ปิโตรเลียม” “กิจการปิโตรเลียม” “เงิน
ได้” “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 
อัฏฐารส มาตรา 65 เอกูนวีสติ มาตรา 65 วีสติ และมาตรา 65 เอกวีสติ ตามล าดับตามหมวดนี้ 

  
มาตรา 65 ปัณรส56  ในหมวดนี้ 
“องค์กรร่วม” หมายความว่า องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - 

มาเลเซีย พ.ศ. 2533 

“พ้ืนที่พัฒนาร่วม” หมายความว่า “พ้ืนที่พัฒนาร่วมตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย 
พ.ศ. 2533 

“ปิโตรเลียม” หมายความว่า น้ ามันดิบหรือไฮโดรคาร์บอนอ่ืนใด และก๊าซธรรมชาติซึ่งอยู่ใน
สภาพอันเป็นธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลวที่ปากหลุม รวมทั้งหินบิทูเมนและทรัพยากรอ่ืนที่สะสมอยู่เป็นชั้น 
ๆ ซึ่งสามารถจะสกัดน้ ามันออกมาได้ 

“กิจการปิโตรเลียม” หมายความว่า กิจการปิโตรเลียมตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต และให้
หมายความรวมถึงการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว ไม่ว่าการโอนนั้น
จะเป็นปกติธุระหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการหรือการโอนดังกล่าวด้วย 

“เงินได้” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้มาอันอาจค านวณได้เป็นเงิน
และหมายความรวมถึงภาษีอากรที่มีผู้อื่นออกแทนให้ 

“จ าหน่าย” หมายความว่า ส่งน้ ามันดิบส่วนที่เป็นของบริษัทไปยังโรงกลั่นน้ ามันหรือสถานที่เก็บ
รักษาเพ่ือการกลั่นน้ ามันของบริษัท ส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงแยกก๊าซ โรงท าก๊าซให้เป็นของเหลว โรงอัดก๊าซ หรือ
สถานที่เก็บรักษาเพ่ือกิจการดังกล่าวของบริษัท น าปิโตรเลียมส่วนที่เป็นของบริษัทไปใช้ในกิจการใด ๆ ของบริษัท
โดยไม่มีการขายหรือโอนปิโตรเลียมส่วนที่เป็นของบริษัทโดยไม่มีค่าตอบแทน 

                                                           
56 มาตรา 65 ปัณรส เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 



“ค่าภาคหลวง” หมายความว่า ค่าภาคหลวงที่บริษัทต้องช าระให้แก่องค์กรร่วมตาม
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 

“บริษัท” หมายความว่า ผู้ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตที่ท ากับองค์กรร่วมไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

“สัญญาแบ่งปันผลผลิต” หมายความว่า สัญญาแบ่งปันผลผลิตที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์กร
ร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 

  
มาตรา 65 โสฬส57  บริษัทมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราดังต่อไปนี้

ของก าไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม 

รอบระยะเวลาบัญชีแรกถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่แปด ร้อยละ 0 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เก้าถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่สิบห้า ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหกเป็นต้นไป ร้อยละ 20 

  
มาตรา 65 สัตตรส58  ในกรณีที่มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ถ้าบริษัทผู้รับโอนจ่ายเงินได้ที่เป็นเงิน

ค่าสิทธิ เงินปี หรือเงินได้ประจ าเนื่องจากการโอนนั้น โดยเงินดังกล่าวไม่อาจก าหนดจ านวนทั้งสิ้นได้แน่นอน ให้
บุคคลซึ่งได้รับเงินได้นั้นมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราดังต่อไปนี้ของเงินได้หลังจากหักต้นทุนตามมาตรา 33 แล้ว 

ในกรณีท่ีมีการโอนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่แปด ร้อยละ 0 

ในกรณีที่มีการโอนในรอบระยะเวลาบัญชีที่เก้าถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่สิบห้า ร้อยละ 10 

ในกรณีที่มีการโอนในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหกเป็นต้นไป ร้อยละ 20 

  
มาตรา 65 อัฏฐารส59  การค านวณก าไรสุทธิ ให้น าเอาจ านวนดังต่อไปนี้มารวมเป็นรายได้ 
(1) ยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียม 

(2) มูลค่าของปิโตรเลียมที่จ าหน่าย 

(3) ยอดเงินได้เนื่องจากการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมซึ่งอาจ
ก าหนดจ านวนทั้งสิ้นได้แน่นอน 

(4) ยอดเงินได้อ่ืนใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

  

                                                           
57 มาตรา 65 โสฬส เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 

58 มาตรา 65 สัตตรส เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 

59 มาตรา 65 อัฏฐารส เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 



มาตรา 65 เอกูนวีสติ60  ภายใต้บังคับมาตรา 65 วีสติ และมาตรา 65 เอกวีสติ รายจ่ายตามปกติ
และจ าเป็นให้จ ากัดอยู่เฉพาะแต่รายจ่ายที่บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นในจ านวนไม่
เกินสมควร และได้จ่ายไปทั้งหมดเฉพาะในกิจการปิโตรเลียม ไม่ว่าจะจ่ายในหรือนอกราชอาณาจักรและภายใน
ข้อจ ากัดดังกล่าวให้รวมถึง 

(1) ค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืนในการเช่าทรัพย์สิน 

(2) ค่าแรงงาน ค่าบริการ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และรายจ่ายท านองเดียวกันอย่างอื่นที่ใช้ใน การ
เจาะเพ่ือส ารวจหรือเพ่ือผลิต 

(3) ค่ารับรอง 

(4) หนี้สูญที่จ าหน่ายจากบัญชี 
(5) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

(6) ค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน 

(7)61 รายจ่ายของส านักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของ
บริษัท และรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน 

(8) ราคาทุนของทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ที่หักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนแล้ว ส าหรับรายได้ตาม
มาตรา 65 อัฏฐารส (3) 

  
มาตรา 65 วีสติ62  รายการที่มิให้ถือเป็นรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นให้รวมถึง 

(1) รายจ่ายที่เป็นทุนหรือรายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือท าให้ดีขึ้นซึ่ง
ทรัพย์สิน 

รายจ่ายที่เป็นทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า รายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ สิน
หรือประโยชน์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมีผลต่อกิจการเป็นเวลาเกินหนึ่ง
รอบระยะเวลาบัญชี และให้หมายความรวมถึงผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามมาตรา 65 เอ
กวีสติ (1) วรรคสอง และรายจ่ายตามปกติและจ าเป็นที่จ่ายไปก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามมาตรา 65 เอกวี
สติ (1) วรรคสอง ด้วย 

(2) รายจ่ายที่เป็นการส่วนตัว หรือการให้โดยเสน่หา หรือรายจ่ายที่เป็นการบริจาค 

(3) ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืนเนื่องจากการประกัน หรือสัญญาคุ้มกันใด ๆ 

(4) รายจ่ายเพื่อตอบแทนทุนหรือทรัพย์สินของบริษัท 

                                                           
60 มาตรา 65 เอกูนวีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงนิได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2541 

61 มาตรา 65 เอกูนวีสติ (7) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 

62 มาตรา 65 วีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 



(5) เงินส ารองหรือเงินสมทบกองทุนใด ๆ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65 เอกูนวีสติ (5) 
(6) ภาษีเงินได้ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มที่บริษัทต้องเสียตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่ต้องเ สียใน

ต่างประเทศ 

(7) รายจ่ายเพื่อกิจการหรือเพ่ือประโยชน์ในการหามาซึ่งเงินได้อันไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(8) รายจ่ายที่บริษัทพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 

(9) ดอกเบี้ย 

(10) ค่าปรับทางอาญา 

(11) ค่าภาคหลวงส าหรับปิโตรเลียม ไม่ว่าจะช าระเป็นตัวเงินหรือปิโตรเลียม 

  
มาตรา 65 เอกวีสติ63  การค านวณรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิตามหมวดนี ้ ให้เป็นไป

ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องค านวณเป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี 

รอบระยะเวลาบัญชีแรก ให้เริ่มนับแต่วันที่มีการผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ภายใต้สัญญา
แบ่งปันผลผลิตเป็นครั้งแรก แต่ถ้าอธิบดีอนุมัติให้บริษัทเลือกนับแต่วันใดวันหนึ่งของเดือนเดียวกันก่อนวันที่บริษัท
ขายหรือจ าหน่ายปิโตรเลียมนั้นเป็นครั้งแรกก็ให้เริ่มนับแต่วันที่บริษัทเลือก ส่วนรอบระยะเวลาบัญชีต่อ ๆ ไป ให้
เริ่มนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

รอบระยะเวลาบัญชีให้มีก าหนดสิบสองเดือน เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้จะมีก าหนดน้อยกว่าสิบ
สองเดือนก็ได ้

(ก) บริษัทถือเอาวันใดวันหนึ่งเป็นวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีแรก 

(ข) ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการปิโตรเลียม ให้ถือวันเลิกกิจการปิโตรเลียมเป็นวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

(ค) บริษัทได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้เปลี่ยนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 
ในกรณีที่บริษัทโอนสิทธิใด ๆ ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตก่อนวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรก

ตามวรรคสอง เพ่ือประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิเนื่องจากการโอนสิทธิเช่นว่านั้น ให้ถือวันโอนเป็นวันแรกและ
วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี และในระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวจนถึงวันเริ่มรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกตามวรรคสอง ให้ถือว่าไม่มีรอบระยะเวลาบัญชี 

                                                           
63 มาตรา 65 เอกวีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 



(2) ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ วิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชีเพ่ือค านวณ
รายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิของบริษัทให้เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมซึ่งใช้
อยู่เป็นปกติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

(3) ยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียมตามมาตรา 65 อัฏฐารส (1) และมูลค่าของปิโตรเลียมที่
จ าหน่ายตามมาตรา 65 อัฏฐารส (2) ให้ค านวณตามราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีก าหนด 

(4) ถ้าบริษัทหนึ่งที่มีส่วนได้เสียร่วมกันในสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
ปิโตรเลียมหรือการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเพ่ือให้ได้มาซึ่งส่วนได้เสียนั้น แต่ถ้าค่าใช้จ่ายนั้นมิได้เสียให้แก่บริษัทอ่ืน
ที่มีส่วนได้เสียร่วมกันในสัญญาแบ่งปันผลผลิต ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิให้ถือเป็นเงินได้ของบริษัทอ่ืนนั้น 

(5) ค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน ให้หักได้เฉพาะตามประเภท อัตราและเงื่อนไขที่ก าหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 

(6) ค่าแรงงาน ค่าบริการ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และรายจ่ายท านองเดียวกันอย่างอ่ืนที่ใช้ในการเจาะ
เพ่ือส ารวจหรือเพ่ือผลิตปิโตรเลียม บริษัทจะถือเป็นรายจ่ายที่เป็นทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายจ่ายนั้นก็ได้ 

(7) ค่ารับรอง ให้หักเป็นรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

(7/1)64 ค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืนในการเช่าทรัพย์สิน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการค านวณรายจ่ายดังกล่าวเป็นรายประเภทได้ 

(7/2)65 รายจ่ายของส านักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของ
บริษัท และรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ให้
หักเป็นรายจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(8) ราคาทรัพย์สินอ่ืนนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุนถ้าราคาทุนเป็นเงินตราต่างประเทศให้
ค านวณเป็นเงินตราไทยเช่นเดียวกับวิธีการตาม (10) ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่
เป็นทุนตาม (5) แต่ห้ามมิให้ตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพ่ิมข้ึนให้กระท าได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร 

(9) ราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีจะค านวณตามราคาทุนก็ได้ หรือจะ
ค านวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่าก็ได้ และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมา
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ 

การค านวณราคาทุนตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อได้ค านวณตามหลักเกณฑ์ใดตามวิธีการบัญชีแล้วให้
ใช้หลักเกณฑ์นั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้ 

                                                           
64 มาตรา 65 เอกวีสติ (7/1) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 

65 มาตรา 65 เอกวีสติ (7/2) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 



(10)66 เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมาหรือจ่ายไปใน
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิด
จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ค านวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือ
ปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป  

(11)67 เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ ในวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ
หรือขายในวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ เว้นแต่
ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม
วิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือ
ปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

(12)68 การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ถ้าได้รับช าระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้น ามาค านวณเป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น 

หนี้สูญรายใดได้น ามาค านวณเป็นรายได้แล้ว หากได้รับช าระในภายหลังก็มิให้น ามา
ค านวณเป็นรายได้อีก 

(13) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญจะถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีลูกจ้างได้รับในรอบระยะเวลาบัญชี และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนได้ตั้งไว้เพ่ือประโยชน์แก่ลูกจ้างโดยเฉพาะ 

(ข) เงินกองทุนต้องแยกไว้ต่างหากให้พ้นจากการครอบครองของบริษัท 

                                                           
66 มาตรา 65 เอกวีสติ (10) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 

67 มาตรา 65 เอกวีสติ (11) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 

68 มาตรา 65 เอกวีสติ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 



(ค) เงินกองทุนจะน าไปใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนไม่ได้ นอกจากเพ่ือประโยชน์แก่กองทุน
โดยเฉพาะ 

(ง) เงินสมทบกองทุนต้องไม่กลับคืนมาเป็นของบริษัทอีก และ 

(จ) เงินสมทบกองทุนต้องจ่ายตามข้อผูกพันที่มีระเบียบว่าด้วยกองทุนก าหนดไว้เป็น
หนังสือ 

(14) ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ได้รับสัมปทานส าหรับแปลงส ารวจซึ่งอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
ภาษเีงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2541 ด้วย ให้บริษัทดังกล่าวค านวณรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิส าหรับแปลงส ารวจที่อยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว และแปลงส ารวจที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 เสมือนหนึ่งเป็นบริษัทแยกต่างหาก
จากกัน 

การค านวณรายได้และรายจ่ายส าหรับแปลงส ารวจตามวรรคหนึ่ง ถ้ารายได้และรายจ่าย
รายการใดไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดแจ้ง ให้เฉลี่ยรายได้และรายจ่ายตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 65 เอกวีสติ/169  ในกรณีที่บริษัทซึ่งได้ท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับองค์กรร่วมตาม

หมวดนี้เป็นบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยตามมาตรา 8 การค านวณ
รายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิของบริษัทดังกล่าวเพื่อเสียภาษีเงินได้ ให้ค านวณโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการ
ด าเนินงานนั้นตามมาตรา 65 เอกวีสติ แต่มิให้น ามาตรา 65 เอกวีสติ (8) (10) และ (11) มาใช้บังคับ และให้
ด าเนินการดังนี้แทน 

(1) ราคาทรัพย์สินอ่ืนนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุนเป็นเงินตราสกุลอ่ืนที่มิใช่
เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน ให้ค านวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานด้วยวิธีการตาม (2) ราคาทุน
ดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนตามมาตรา 65 เอกวีสติ (5) แต่ห้ามมิให้ตีราคาลดลง 
ส่วนการตีราคาเพ่ิมข้ึน ให้กระท าได้เท่าท่ีบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร 

(2) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอ่ืนที่มิ ใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการ
ด าเนินงานที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอ่ืนที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน ให้ค านวณ
เงินตราสกุลอ่ืนที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

                                                           
69 มาตรา 65 เอกวีสติ/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงนิได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 



ในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคาร
พาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ 
อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้   ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือ
ปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป  

(3) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอ่ืนที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการ
ด าเนินงานเหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ ใช้ในการด าเนินงานตาม
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่
กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิด
จากอัตราแลกเปลี่ยนอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ ว ให้บริษัทถือ
ปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป  

(4) ผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากการค านวณตามมาตรา 8/1 
หรือจากการค านวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นเงินตราไทยเพ่ือช าระภาษีตามมาตรา 42 มิให้
ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 

  
  

หมวด 7 จัตวา 

บทบัญญัติเฉพาะสัญญาแบ่งปันผลผลิต70 

 

  
มาตรา 65 ทวาวีสติ71  ให้น าบทบัญญัติในหมวด 7 ตรี บทบัญญัติเฉพาะเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับแก่บริษัทตามมาตรา 65 เตวีสติ เว้นแต่ 
(1) บทนิยามค าว่า “ปิโตรเลียม” “บริษัท” และ “สัญญาแบ่งปันผลผลิต” ในมาตรา 65 ปัณรส 

ให้น าบทนิยามของค าเหล่านั้นในมาตรา 65 เตวีสติ มาใช้บังคับแทน 

                                                           
70 หมวด 7 จัตวา บทบัญญัติเฉพาะสัญญาแบ่งปันผลผลิต มาตรา 65 ทวาวีสติ มาตรา 65 เตวสีติ มาตรา 65 จตุวีสติ มาตรา 65 ปัญจวีสติ และ

มาตรา 65 ฉัพพีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 

71 มาตรา 65 ทวาวีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 



(2) ความในมาตรา 65 โสฬส มาตรา 65 สัตตรส และมาตรา 65 เอกวีสติ (14) ให้น าความใน
มาตรา 65 จตุวีสติ มาตรา 65 ปัญจวีสติ และมาตรา 65 ฉัพพีสติ มาใช้บังคับแทน ตามล าดับ 

ให้น าบทบัญญัติในหมวด 1 ถึงหมวด 7 และหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่บริษัท
ตามมาตรา 65 เตวีสติ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ และที่ใดบัญญัติถึง  “สัมปทาน” ให้
หมายถึง “สัญญาแบ่งปันผลผลิต” ตามหมวดนี้ 

  
มาตรา 65 เตวีสติ72  ในหมวดนี้ 
“ปิโตรเลียม” หมายความว่า ปิโตรเลียมที่ผลิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่ง 

(1) เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือ 

(2) ซื้อน้ ามันดิบที่บริษัทตาม (1) เป็นผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นน้ ามันดิบส่วนที่เป็นของรัฐ หรือน้ ามันดิบ
ส่วนใด ๆ ที่เป็นของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต เพ่ือส่งน้ ามันดิบนั้นทั้งหมดออกนอกราชอาณาจักร 

“สัญญาแบ่งปันผลผลิต” หมายความว่า สัญญาแบ่งปันผลผลิตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

  
มาตรา 65 จตุวีสติ73  ให้บริษัทมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราร้อย

ละยี่สิบของก าไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม 

  
มาตรา 65 ปัญจวีสติ74  ในกรณีที่มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ถ้าบริษัทผู้รับโอนจ่ายเงินได้ที่เป็น

เงินค่าสิทธิ เงินปี หรือเงินได้ประจ าเนื่องจากการโอนนั้น โดยเงินดังกล่าวไม่อาจก าหนดจ านวนทั้งสิ้นได้แน่นอน ให้
บุคคลซึ่งได้รับเงินได้นั้นมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินได้หลังจากหักต้นทุนตามมาตรา 33 แล้ว 

  
มาตรา 65 ฉัพพีสติ75  ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ได้รับสัมปทานหรือผู้ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

แล้วแต่กรณี ส าหรับแปลงส ารวจหลายแปลง โดยแปลงส ารวจบางแปลงอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 
หรือบางแปลงอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ป ิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 ให้บริษัทดังกล่าวค านวณรายได้ รายจ่าย และก าไร

                                                           
72 มาตรา 65 เตวีสต ิเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 

73 มาตรา 65 จตุวีสต ิเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 

74 มาตรา 65 ปัญจวีสต ิเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 

75 มาตรา 65 ฉัพพีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 



สุทธิ  ส าหรับแปลงส ารวจที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินั้น ๆ และแปลงส ารวจที่อยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2560 เสมือนหนึ่งเป็นบริษัทแยกต่างหากจากกัน 

การค านวณรายได้และรายจ่ายส าหรับแปลงส ารวจตามวรรคหนึ่ง ถ้ารายได้และรายจ่ายรายการ
ใดไม่สามารถแยกกันได้อย่างชัดแจ้ง ให้เฉลี่ยรายได้และรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
หมวด 8 

บทก าหนดโทษ 

 

มาตรา 66  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ น า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือกระท าการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สามพันบาทถึงสองแสนบาท 

  
มาตรา 67  ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ หรือแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพ่ือ

หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียหรือการน าส่งภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 68  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ตาม

มาตรา 6 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 69  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 70  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีหรือเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 9 ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 71  เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 11 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่

เกนิหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 



มาตรา 72  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับตามมาตรา 16 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 72/176  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 18/1 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่

เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 73  ผู้ใดไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งตนมีหน้าที่หักตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สองพันบาท 

มาตรา 74  ผู้ใดมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษีไว้แล้วละเลยไม่น าส่งตามหมวด 5 ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 75  ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค าสั่งของเจ้าพนักงาน

ประเมินที่ออกตามมาตรา 58 หรือไม่ยอมตอบค าถามของเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจไต่สวน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 7677  ในกรณีที่บริษทัใดกระท าความผิด ถ้าการกระท าความผิดของบริษัทนั้นเกิดจากการ

สั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุ
ให้บริษัทนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา 77  ความผิดตามมาตรา 67 ถึงมาตรา 70 และมาตรา 72 ถึงมาตรา 76 ถ้าอธิบดีเห็นว่า

ผู้ต้องหาไม่ควรต้องรับโทษถึงจ าคุก ให้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตาม
จ านวนที่อธิบดีก าหนดภายในสามสิบวัน คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ด าเนินคดีเพ่ือฟ้องร้องต่อไป 

  
  

                                                           
76 มาตรา 72/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 

77 มาตรา 76 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 
2560 



ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะเก็บภาษีเงินได้
จากผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามอัตราและโดยวิธีการพิเศษต่างหากจากภาษีเงินได้ที่เก็บตามประมวล
รัษฎากร  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 251678 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการส ารวจปิโตรเลียม
ในทะเลที่มีน้ าลึกเกินสองร้อยเมตร สมควรก าหนดส่วนลดเพ่ือค านวณราคามาตรฐานให้แก่ผู้รับสัมปทานที่ผลิต
ปิโตรเลียมในแปลงส ารวจในทะเลที่มีน้ าลึกเกินสองร้อยเมตร และก าหนดการนับระยะเวลาในกรณีที่มีการ
ขยายอายุสัมปทานในส่วนที ่เกี ่ยวกับการผลิตปิโตรเลียมเสียใหม่  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 252279 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2514 ได้ก าหนดหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้ไว้แตกต่างกับประมวลรัษฎากร ซึ่งท าให้บริษัทที่ได้ท าสัญญา
ปิโตรเลียมไว้ก่อนปี พ.ศ. 2512 และได้ท าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับองค์การก๊าซธรรมชาติก่อนปี พ.ศ. 2522 
ไม่อาจน าภาษีเงินได้ที่ได้ช าระในประเทศไทยตามกฎหมายดังกล่าวไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีเงินได้ที่ต้องช าระ

                                                           
78 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90/ตอนที่ 157/หน้า 577/4 ธันวาคม 2516 

79 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 220/ฉบับพิเศษ หน้า 8/30 ธันวาคม 2522 



ในต่างประเทศได้และจ าต้องเสียภาษีเงินได้ในต่างประเทศซ้อนอีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้น เพ่ือให้หลักการจัดเก็บภาษีเงิน
ได้มีความอ่อนตัวและสามารถใช้บังคับในแต่ละกรณีได้อย่างเหมาะสมและเพ่ือรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 253280 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 14  บรรดาบทบัญญัติทั้งหลายแห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  ซ่ึง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่บริษัทที่ได้รับสัมปทานส าหรับสัมปทานที่ได้ออกให้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ยังคงใช้บังคับต่อไปส าหรับบริษัทดังกล่าว  ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทนั้นจะได้ยื่นขอและได้รับความ
ยินยอมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2532 ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 มาใช้บังคับแก่สัมปทานของตน 

  
มาตรา 15  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตัดสินใจลงทุนส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้นิติบุคคลตามประมวล
รัษฎากรให้ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ทุกครึ่งปีเพ่ิมขึ ้นด้วย สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 254181 
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มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - 
มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ได้บัญญัติให้จัดตั้งองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขึ้นเพ่ือด าเนินการแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรในพ้ืนดินใต้ทะเลรวมทั้งปิโตรเลียมด้วย จึงสมควรก าหนดอัตราและหลักเกณฑ์ในการค านวณภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินกิจการขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย และเป็นไปตามความตกลงว่า
ด้วยธรรมนูญและเรื่องอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254582 

  
มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 84  ในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ให้แก้ไขค าว่า “กรมทรัพยากร

ธรณี” เป็น “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด

                                                           
82 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 



โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา นี้ 
  
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 255083 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียมโดยก าหนดให้ผู้รับสัมปทานขอขยายอายุสัมปทานได้เพราะเหตุซึ่งมิใช่ความผิดของผู้รับสัมปทาน 
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในเรื่องการก าหนดส่วนลดเพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
ราคามาตรฐานให้สอดคล้องกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 
พ.ศ. 256084 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 
6  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256085 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 12  บทบัญญัติมาตรา 18/1 มาตรา 24 (8) มาตรา 26 (9/1) และ (9/2) มาตรา 29 

มาตรา 65 เอกูนวีสติ (7) มาตรา 65 เอกวีสติ (7/1) และ (7/2) และมาตรา 72/1 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่ให้น ามาใช้บังคับแก่บริษัทที่ได้รับสัมปทานจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบริษัทที่ได้ท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ส าหรับ
สัมปทานและสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่ได้ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้บทบัญญัติดังกล่าวก่อน
การแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ยังคงใช้บังคับต่อไปส าหรับบริษัทนั้น เว้นแต่สัมปทานนั้นได้รับการต่อ
ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 หลังจากพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับให้น าบทบัญญัติดังกล่าวซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 

  
มาตรา 13  การด าเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 26 (9/2) มาตรา 29 มาตรา 65 เอกวี

สติ (7/2) และมาตรา 65 ฉัพพีสติ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
มาตรา 14  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เพ่ือเพ่ิมระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นอีกระบบหนึ่งในการแสวงหาประโยชน์ในการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมนอกเหนือจากระบบการให้สัมปทาน สมควรก าหนดอัตราและหลักเกณฑ์ในการค านวณ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินการของระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และเพื่อเป็นการ
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เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการค านวณก าไรสุทธิ 
และก าหนดให้มีการยื่นแผนการผลิตปิโตรเลียม รายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม แผนงานและ
งบประมาณประจ าปี และงบบัญชีค่าใช้จ่ายและงบการเงินประจ าปี ส าหรับระบบสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต
กับองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย และสัญญาแบ่งปันผลผลิต  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 256186 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา 3 มาตรา 6 และมาตรา 7 ให้ใช้บังคับส าหรับการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้
ของบริษัทซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

  
มาตรา 8  บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

  
มาตรา 9  ในการด าเนินการออกกฎกระทรวงและประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่
อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
มาตรา 10  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมได้
ใช้บังคับมาเป็นเวลานานมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจ าหน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และการขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับ
การค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 256287 

                                                           
86 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนที่ 97 ก/หน้า 41/21 พฤศจิกายน 2561 

87 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 50 ก/หน้า 92/16 เมษายน 2562 



มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

  
มาตรา 13  บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้จัดท าบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการ

ลงบัญชีเป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุมัติตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงิน ได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

มาตรา 14  บทบัญญัติมาตรา 26 (12) และ (13) มาตรา 65 อัฏฐ (12) และ (13) และมาตรา 65 
เอกวีสติ (10) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ ให้ใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

มาตรา 15  บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ก่อนการแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 16  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2514 ก าหนดให้บริษัทสามารถจัดท าบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นภาษาต่างประเทศ
และระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งให้เลือกช าระภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศได้แล้ว แต่ในการค านวณ
ก าไรสุทธิและภาษีเงินได้ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี เป็น
ภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าว ยังคงต้องค านวณค่าของธุรกรรมที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศทั้งหมดเป็นเงินตราไทย กรณีจึงเป็นการสร้างภาระและต้นทุนการด าเนินงาน ทั้งยังก่อให้เกิดก าไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มิได้เกิดจากการด าเนินงานที่แท้จริง อีกทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการค านวณ
เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี สมควรก าหนดให้บริษัทที่
ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราต่างประเทศสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานสามารถใช้เงินสกุลดังกล่าวในการค านวณ
ก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ พร้อมทั้งก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ค านวณเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


