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พระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน”
ระหว่างบทนิยามคําว่า “บริษัท” และคําว่า “อธิบดี” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. ๒๕๑๔
““บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ในเครือเดียวกันตามมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร”
มาตรา ๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๑๘/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี เ งิ น ได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
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“มาตรา ๑๘/๑ ให้บริษัทซึ่งมีหน้าที่ยื่นแผนการผลิตปิโตรเลียม รายงานผลการประกอบกิจการ
ปิโตรเลีย ม แผนงานและงบประมาณประจํา ปี และเสนองบบั ญชี ค่าใช้ จ่ายและงบการเงิ นประจํา ปี
ตามมาตรา ๔๒ ทวิ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ต้องส่งสําเนาแผนการผลิตปิโตรเลียม ผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม แผนงานและงบประมาณ
ประจําปี และงบบัญชีค่าใช้จ่ายและงบการเงินประจําปีดังกล่าวต่ออธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญั ติภาษี เงิน ได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๘) รายจ่ายของสํานักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของ
บริษัท และรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือ
เดียวกัน”
มาตรา ๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๙/๑) และ (๙/๒) ของมาตรา ๒๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“(๙/๑) ค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในการเช่าทรัพย์สิน ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการคํานวณรายจ่ายดังกล่าวเป็นรายประเภทได้
(๙/๒) รายจ่ายของสํานักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของ
บริษัท และรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
ให้หักเป็นรายจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิก ความในมาตรา ๒๙ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ภาษี เงิ น ได้ ปิ โตรเลี ย ม
พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ ในกรณี ที่ มี การโอนกิ จ การปิโ ตรเลี ย ม ให้บ ริ ษัท ผู้ รั บโอนถือ เอาผลขาดทุ น
ประจําปีคงเหลือของบริษัทผู้โอนเพื่อประโยชน์ในการหักลดหย่อนตามมาตรา ๒๘ (๑) นับแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนเป็นต้นไปได้เสมือนหนึ่งว่ามิได้มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๖๕ เอกูนวีสติ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) รายจ่ายของสํานักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท
และรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน”
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มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗/๑) และ (๗/๒) ของมาตรา ๖๕ เอกวีสติ
แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
“(๗/๑) ค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในการเช่าทรัพย์สิน ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการคํานวณรายจ่ายดังกล่าวเป็นรายประเภทได้
(๗/๒) รายจ่ายของสํานักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของ
บริษัท และรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือ
เดียวกันให้หักเป็นรายจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๗ จัตวา บทบัญญัติเฉพาะสัญญาแบ่งปันผลผลิต
มาตรา ๖๕ ทวาวีสติ มาตรา ๖๕ เตวีสติ มาตรา ๖๕ จตุวีสติ มาตรา ๖๕ ปัญจวีสติ และมาตรา ๖๕ ฉัพพีสติ
แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“หมวด ๗ จัตวา
บทบัญญัติเฉพาะสัญญาแบ่งปันผลผลิต
มาตรา ๖๕ ทวาวีสติ ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๗ ตรี บทบัญญัติเฉพาะเขตพื้นที่พัฒนาร่วม
แห่งพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับแก่บริษัทตามมาตรา ๖๕ เตวีสติ เว้นแต่
(๑) บทนิยามคําว่า “ปิโตรเลียม” “บริษัท” และ “สัญญาแบ่งปันผลผลิต” ในมาตรา ๖๕ ปัณรส
ให้นําบทนิยามของคําเหล่านั้นในมาตรา ๖๕ เตวีสติ มาใช้บังคับแทน
(๒) ความในมาตรา ๖๕ โสฬส มาตรา ๖๕ สัตตรส และมาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๑๔) ให้นําความ
ในมาตรา ๖๕ จตุวีสติ มาตรา ๖๕ ปัญจวีสติ และมาตรา ๖๕ ฉัพพีสติ มาใช้บังคับแทน ตามลําดับ
ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๑ ถึงหมวด ๗ และหมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่บริษัท
ตามมาตรา ๖๕ เตวีสติ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้และที่ใดบัญญัติถึง “สัมปทาน”
ให้หมายถึง “สัญญาแบ่งปันผลผลิต” ตามหมวดนี้
มาตรา ๖๕ เตวีสติ ในหมวดนี้
“ปิโตรเลียม” หมายความว่า ปิโตรเลียมที่ผลิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่ง
(๑) เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือ
(๒) ซื้อน้ํามันดิบที่บริษัทตาม (๑) เป็นผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดิบส่วนที่เป็นของรัฐ หรือน้ํามันดิบ
ส่วนใด ๆ ที่เป็นของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต เพื่อส่งน้ํามันดิบนั้นทั้งหมดออกนอกราชอาณาจักร
“สัญญาแบ่งปันผลผลิต” หมายความว่า สัญญาแบ่งปันผลผลิตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ จตุวีสติ ให้บริษัทมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชีในอัตรา
ร้อยละยี่สิบของกําไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม
มาตรา ๖๕ ปัญจวีสติ ในกรณีที่มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ถ้าบริษัทผู้รับโอนจ่ายเงินได้
ที่เป็นเงินค่าสิทธิ เงินปี หรือเงินได้ประจําเนื่องจากการโอนนั้น โดยเงินดังกล่าวไม่อาจกําหนดจํานวนทั้งสิ้น
ได้แน่นอน ให้บุคคลซึ่งได้รับเงินได้นั้นมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินได้หลังจากหักต้นทุน
ตามมาตรา ๓๓ แล้ว
มาตรา ๖๕ ฉัพพีสติ ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ได้รับสัมปทานหรือผู้ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
แล้วแต่กรณี สําหรับแปลงสํารวจหลายแปลง โดยแปลงสํารวจบางแปลงอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือบางแปลงอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้บริษัทดังกล่าว
คํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ สําหรับแปลงสํารวจที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินั้น ๆ และ
แปลงสํารวจที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ เสมือนหนึ่งเป็นบริษัทแยกต่างหากจากกัน
การคํานวณรายได้และรายจ่ายสําหรับแปลงสํารวจตามวรรคหนึ่ง ถ้ารายได้และรายจ่ายรายการใด
ไม่สามารถแยกกันได้อย่างชัดแจ้ง ให้เฉลี่ยรายได้และรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๗๒/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี เ งิ น ได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๗๒/๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘/๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๘/๑ มาตรา ๒๔ (๘) มาตรา ๒๖ (๙/๑) และ (๙/๒)
มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๕ เอกูนวีสติ (๗) มาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๗/๑) และ (๗/๒) และมาตรา ๗๒/๑
แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่ให้
นํามาใช้บังคับแก่บริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบริษัทที่ได้ทําสัญญา
แบ่งปันผลผลิต กับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซี ย สําหรับสัมปทานและสัญ ญาแบ่งปันผลผลิตที่ได้ออกให้
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้บทบัญญัติดังกล่าวก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ยั ง คงใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปสํ า หรั บ บริ ษั ท นั้ น เว้ น แต่ สั ม ปทานนั้ น ได้ รั บ การต่ อ ระยะเวลาผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ หลังจากพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นํา
บทบัญญัติดังกล่าวซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๓ การดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖ (๙/๒) มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๕
เอกวีสติ (๗/๒) และมาตรา ๖๕ ฉัพพีสติ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อเพิ่มระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นอีกระบบหนึ่งในการแสวงหาประโยชน์ในการสํารวจ
และผลิตปิโตรเลียมนอกเหนือจากระบบการให้สัมปทาน สมควรกําหนดอัตราและหลักเกณฑ์ในการคํานวณ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับลักษณะการดําเนินการของระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคํานวณกําไรสุทธิและ
กํ า หนดให้ มี ก ารยื่ น แผนการผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม รายงานผลการประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม แผนงานและ
งบประมาณประจําปี และงบบัญชีค่าใช้จ่ายและงบการเงินประจําปี สําหรับระบบสัมปทาน สัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตกับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และสัญญาแบ่งปันผลผลิต จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

