
 
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๐) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  

(ฉบับที่  ๕๐)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป  

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๖๕  ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ

โดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕) เงินตรา  ทรัพย์สิน  หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่เหลืออยู่ใน 

วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย  อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๒



 (ก) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจาก  (ข)  ให้เลือกใช้วิธีการค านวณค่าหรือ

ราคาของเงินตรา  ทรัพย์สิน  หรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขาย

ของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  หรือวิธีการค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา

หรือทรัพย์สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย  

ได้ค านวณไว้  และค านวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขาย

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  หรือวิธีการอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชี  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  เมื่อใช้วิธีการใด

ในการค านวณค่าหรือราคาดังกล่าวแล้ว  ให้ใช้วิธีการนั้นตลอดไป  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดี  

จึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

 (ข) กรณีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีก าหนด  ให้ใช้วิธีการ

ค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา  ทรัพย์สิน  หรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อ

และอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ 

เงินตรา  ทรัพย์สิน  หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ  ที่รับมาหรือจ่ายไป 

ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี  ให้ใช้วิธีการค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมา

หรือจ่ายไปนั้น” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิก  (๘)  ของมาตรา  ๖๕  ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๐๒ 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๖  ตรี  มาตรา  ๗๖  จัตวา  มาตรา  ๗๖  เบญจ  

มาตรา  ๗๖  ฉ  และมาตรา  ๗๖  สัตต  ในส่วน  ๓  การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  

ของหมวด  ๓  ภาษีเงินได้  ของลักษณะ  ๒  ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร  แห่งประมวลรัษฎากร 

“มาตรา ๗๖ ตรี  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทย

ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน  จะแจ้งต่ออธิบดี

เพ่ือใช้เงินตราสกุลดังกล่าวในการจัดท าบัญชีงบดุล  บัญชีท าการ  และบัญชีก าไรขาดทุน  หรือบัญชีรายรับ

ก่อนหักรายจ่าย  รวมถึงการค านวณก าไรสุทธิหรือยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ  และการค านวณ

จ านวนภาษีเงินได้ที่ต้องเสียก็ได้ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๒



เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้แจ้งต่ออธิบดีแล้ว  ให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานนั้น

เพื่อการตามวรรคหนึ่งตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้แจ้ง  และต้องใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้รับ

อนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งและการอนุมัติตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

การประเมินเงินภาษีและการแจ้งจ านวนภาษีที่ต้องช าระ  ต้องช าระเพ่ิมเติม  หรือได้รับคืน  

รวมทั้งการค านวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม  และการปฏิบัติการอื่นใดของเจ้าพนักงานประเมินกับบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน   

ให้ด าเนินการโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น 

มาตรา ๗๖ จัตวา  เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจาก 

เงินตราไทยเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน  ได้แจ้งหรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา  ๗๖  ตรี  แล้ว  

ในการค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา  ทรัพย์สิน  หนี้สิน  และรายการอื่น ๆ   ในงบการเงิน  ในวันสิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้สกุลเงินอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน  

การด าเนินงาน  หรือจากการเปลี่ยนแปลงสกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน  และบรรดารายการอื่นใดรวมทัง้

ผลขาดทุนสุทธิตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๑๒)  ที่ใช้ในการค านวณภาษีเงินได้ที่เหลืออยู่  ณ  วันนั้น  ให้ค านวณคา่

หรือราคาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

(๑) เงินตรา  ทรัพย์สิน  หนี้สิน  และรายการอื่น  ๆ  ในงบการเงิน  ให้ค านวณค่าหรือราคา

ตามหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

(๒) บรรดารายการอื่นใดรวมทั้งผลขาดทุนสุทธิตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๑๒)  ที่ใช้ใน 

การค านวณภาษีเงินได้  ให้ค านวณค่าหรือราคาตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของ

ธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลา

บัญชีที่ใช้สกุลเงินอื่นนอกจากเงินตราไทยเปน็สกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงาน  หรือของรอบระยะเวลาบญัชี

ก่อนที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๖ เบญจ  มิให้น ามาตรา  ๖๕  ทวิ  (๕)  มาใช้บังคับกับการค านวณค่าหรือราคา

ของเงินตรา  ทรัพย์สิน  หรือหนี้สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นเป็นสกุลเงิน 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๒



ที่ใช้ในการด าเนินงานตามมาตรา  ๗๖  ตรี  แต่ให้ค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา  ทรัพย์สิน  หรือ 

หนี้สินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

(๑) การค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา  ทรัพย์สิน  หรือหนี้สินที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของ

รอบระยะเวลาบัญชี  ให้เลือกใช้วิธีการค านวณอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคาร  

แห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  แต่ในกรณีมีส่วนใดที่ไม่อาจค านวณตามอัตราดังกล่าว ให้ขออนุมัติต่ออธิบดี

เพื่อใช้อัตราอื่นเฉพาะส่วนนั้นได้ 

 (ข) ใช้วิธีการอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อใช้วิธีการใดในการค านวณค่าหรือราคาดังกล่าวแล้ว  ให้ใช้วิธีการนั้นตลอดไป  เว้นแต่  

จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

การขอและการอนุมัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 

(๒) การค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา  ทรัพย์สิน  หรือหนี้สินที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่าง

รอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณค่าหรือราคาตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจ่ายไปนั้น 

มาตรา ๗๖ ฉ  การช าระภาษีตามมาตรา  ๖๗  ทวิ  และมาตรา  ๖๘  และการคืนเงินภาษี

ในกรณีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน  

ตามมาตรา  ๗๖  ตรี  ให้ใช้เงินตราไทย  โดยให้ค านวณค่าตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขาย

ของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ในวันท าการสุดท้ายก่อนวันช าระภาษีหรือ

ก่อนวันที่ผู้มีอ านาจอนุมัติให้คืนเงินภาษี 

มาตรา ๗๖ สัตต  ผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน  หรือจากการค านวณค่าของสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นเงินตราไทย

เพ่ือช าระภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน

ตามมาตรา  ๗๖  ตรี  ไม่ให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ” 

มาตรา ๖ บทบัญญัติมาตรา  ๓  และมาตรา  ๕  ให้ใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
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มาตรา ๗ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรฐานการบัญชีได้มีการปรับปรุง 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยก าหนดให้กิจการที่มีธุรกรรมทางการเงิน
เป็นเงินตราต่างประเทศ  บางกรณีสามารถเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินอ่ืนนอกจาก
เงินตราไทยได้  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชี  อันจะส่งผลเป็นการเพ่ิมความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลดต้นทุนของผู้ ประกอบการ
และจูงใจให้มีการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการใช้สกุล เงินอ่ืนนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงิน 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน  อัตราแลกเปลี่ยนส าหรับการค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา  ทรัพย์สิน  หรือหนี้สิน  
และวิธีการค านวณและการช าระภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงิน  
ที่ใช้ในการด าเนินงาน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๒


