
 
พระราชบัญญัติ 

ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม  (ฉบบัที่  ๙) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  (ฉบับที่  ๙)  

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม   

พ.ศ.  ๒๕๑๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘ บรรดาบัญชี  หลักฐาน  และเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งเกี่ยวกับกิจการ

ปิโตรเลียมของบริษัทให้ท าเป็นภาษาไทยและต้องระบุเป็นเงินตราไทย  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ  

อธิบดีอาจอนุมัติให้บริษัทท าเป็นภาษาต่างประเทศหรือระบุเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน  

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ซึ่งมิใช่เงินตราไทย  หรือเปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามวรรคหนึ่งใช้ภาษาต่างประเทศหรือเงินตราสกุลที่ใช้ใน  

การด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยดังกล่าวตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัติ  และ  

ต้องใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  

พ.ศ.  ๒๕๑๔ 

“มาตรา ๘/๑ เมื่ออธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย

หรือให้เปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานตามมาตรา  ๘  ให้บริษัทค านวณมูลค่าของเงินตรา  

ทรัพย์สิน  หนี้สิน  และรายการอื่น ๆ  ในงบการเงิน  ณ  วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีอนุมัติ  และบรรดารายการต่าง ๆ  รวมทั้งผลขาดทุนประจ าปีคงเหลือ  

ตามมาตรา  ๒๘  (๑)  ที่ใช้ในการค านวณภาษีเงินได้ที่เหลืออยู่  ณ  วันนั้น  เป็นเงินตราสกุลที่ใช้ใน 

การด าเนินงานตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๑๒)  และ  (๑๓)  ของมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติ

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๒)  เงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราตา่งประเทศที่รับมาหรือจ่ายไป

ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  ให้ค านวณเงินตราต่างประเทศ  หนี้สิน  หรือ

สิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป  

โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ  อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจาก

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว  ให้บริษัทถือปฏิบัติ

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑๓)  เงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเปน็เงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสดุ

รอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ ธนาคารพาณิชย์ 

รับซื้อหรือขายในวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  แล้วแต่กรณี  ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย  

ได้ค านวณไว้  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ  อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว  ให้บริษัทถือปฏิบัติ

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป” 

มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๒/๑  การค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้

ของบริษัทที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย  มาตรา  ๓๓/๑  ถึงมาตรา  ๓๓/๕  

แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 

“หมวด  ๒/๑ 
การค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้ของบริษัท 

ที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใชเ่งินตราไทย 
 
 

มาตรา ๓๓/๑ บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย

ตามมาตรา  ๘  ให้ค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้โดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานนั้น  และ

ให้น าบทบัญญัติในหมวด  ๒  ภาษีเงินได้และการค านวณก าไรสุทธิ  เว้นแต่มาตรา  ๒๖  (๑๐)  (๑๒)  

และ  (๑๓)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๓/๒ ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า  ให้ถือตามราคาทุน  ถ้าราคาทุนเป็นเงินตรา

สกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน  ให้ค านวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน

เช่นเดียวกับวิธีการตามมาตรา  ๓๓/๓  ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน

ตามมาตรา  ๒๖  (๗)  แต่ห้ามมิให้ตีราคาลดลง  ส่วนการตีราคาเพ่ิมขึ้น  ให้กระท าได้เท่าที่บัญญัติไว้ 

ในประมวลรัษฎากร 

้หนา   ๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๓/๓ เงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่ 

เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติ

ตามมาตรา  ๘  ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่น

ที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน  ให้ค านวณ

เงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยน

ถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป  โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

รายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราสกุลนั้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  เว้นแต่

ในกรณีที่บริษัทร้องขอ  อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได ้ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว  ให้บริษัทถือปฏิบัติ

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

มาตรา ๓๓/๔ เงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุล

ที่ใช้ในการด าเนินงานเหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ใน

การด าเนินงานตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันท าการสุดท้ายของ

รอบระยะเวลาบัญชี  แล้วแต่กรณี  ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ  

อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว  ให้บริษัทถือปฏิบัติ

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

มาตรา ๓๓/๕ ผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากการค านวณ

ตามมาตรา  ๘/๑  หรือจากการค านวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นเงินตราไทย 

เพ่ือช าระภาษีตามมาตรา  ๔๒  มิให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้” 

มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้

ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 

้หนา   ๙๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เว้นแต่จะได้รับอนุมัติตามวรรคสอง  ให้บริษัทที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่
เงินตราไทยตามมาตรา  ๘  ช าระภาษีตามวรรคหนึ่งเป็นเงินตราไทย  โดยให้ค านวณค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  
ในวันท าการสุดท้ายก่อนวันช าระภาษี” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 

“การประเมินภาษี  เบี้ยปรับ  และเงินเพ่ิม  หรือการปฏิบัติการอื่นใดของเจ้าพนักงานประเมิน
ตามพระราชบัญญัตินี้กับบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย
ตามมาตรา  ๘  ให้เจ้าพนักงานประเมินด าเนินการโดยใช้เงินตราสกุลที่ใชใ้นการด าเนินงานของบริษัทดังกล่าว” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๑๒)  และ  (๑๓)  ของมาตรา  ๖๕  อัฏฐ  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๒)  เงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราตา่งประเทศที่รับมาหรือจ่ายไป
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  ให้ค านวณเงินตราต่างประเทศ  หนี้สิน  หรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป  
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ  อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว  ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

(๑๓)  เงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเปน็เงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสดุ
รอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ
หรือขายในวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  แล้วแต่กรณี  ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  
เว้นแต่ในกรณีทีบ่ริษัทรอ้งขอ  อธิบดีอาจอนุมัตใิห้ค านวณโดยคิดจากอตัราแลกเปลี่ยนอื่นซึง่สอดคล้องกบั

้หนา   ๙๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว  ให้บริษัทถือปฏิบัติ

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๕  อัฏฐ/๑  แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้

ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 

“มาตรา ๖๕ อัฏฐ/๑  ในกรณีที่บริษัทตามหมวดนี้เป็นบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่

ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยตามมาตรา  ๘  การค านวณรายได้  รายจ่าย  และก าไรสุทธิของ

บริษัทดังกล่าวเพ่ือเสียภาษีเงินได้  ให้ค านวณโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานนั้นตามมาตรา  ๖๕  

อัฏฐ  แต่มิให้น ามาตรา  ๖๕  อัฏฐ  (๑๐)  (๑๒)  และ  (๑๓)  มาใช้บังคับ  และให้ด าเนินการดังนี้แทน 

(๑) ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า  ให้ถือตามราคาทุน  ถ้าราคาทุนเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่

เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน  ให้ค านวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานด้วยวิธีการตาม  (๒)  

ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนตามมาตรา  ๖๕  อัฏฐ  (๗)  แต่ห้ามมิให้

ตีราคาลดลง  ส่วนการตีราคาเพิ่มขึ้น  ให้กระท าได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร 

(๒) เงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ใน

การด าเนินงานที่รบัมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใชใ้น

การด าเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน  ให้ค านวณ

เงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยน

ถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป  โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

รายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  เว้นแต่

ในกรณีที่บริษัทร้องขอ  อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๙๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว  ให้บริษัทถือปฏิบัติ

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

(๓) เงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ใน

การด าเนินงานเหลืออยู่ในวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัช ี ให้ค านวณมูลคา่เป็นเงินตราสกลุที่ใช้ในการด าเนนิงาน

ตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  

แล้วแต่กรณี  ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ  อธิบดีอาจอนุมัติ

ให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้    

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว  ให้บริษัทถือปฏิบัติ

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 
(๔) ผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากการค านวณตามมาตรา  ๘/๑  

หรือจากการค านวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นเงินตราไทยเพ่ือช าระภาษีตามมาตรา  ๔๒   
มิให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑๐)  และ  (๑๑)  ของมาตรา  ๖๕  เอกวีสติ  แห่งพระราชบญัญตัิ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๐)  เงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราตา่งประเทศที่รับมาหรือจ่ายไป
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  ให้ค านวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สิน  หรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป  
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ  อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว  ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

้หนา   ๙๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑๑)  เงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเปน็เงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสดุ
รอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ
หรือขายในวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  แล้วแต่กรณี  ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้ค านวณไว้  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ  อธิบดีอาจอนุมัติให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รั ฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว  ให้บริษัทถือปฏิบัติ

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๕  เอกวีสติ/๑  ในหมวด  ๗  ตรี  บทบัญญัติ

เฉพาะเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วม  แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 

“มาตรา ๖๕ เอกวีสติ/๑  ในกรณีที่บริษัทซึ่งได้ท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับองค์กรร่วม 

ตามหมวดนี้เป็นบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยตามมาตรา  ๘  

การค านวณรายได้  รายจ่าย  และก าไรสุทธิของบริษัทดังกล่าวเพ่ือเสียภาษีเงินได้  ให้ค านวณโดยใช้

เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานนั้นตามมาตรา  ๖๕  เอกวีสติ  แต่มิให้น ามาตรา  ๖๕  เอกวีสติ  (๘)  

(๑๐)  และ  (๑๑)  มาใช้บังคับ  และให้ด าเนินการดังนี้แทน 

(๑) ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า  ให้ถือตามราคาทุน  ถ้าราคาทุนเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่

เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน  ให้ค านวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานด้วยวิธีการตาม  (๒)  

ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนตามมาตรา  ๖๕  เอกวีสติ  (๕)   

แต่ห้ามมิให้ตีราคาลดลง  ส่วนการตีราคาเพิ่มขึ้น  ให้กระท าได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร 

(๒) เงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ใน

การด าเนินงานที่รบัมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี  ให้ค านวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใชใ้น

การด าเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานนั้น 

ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน  ให้ค านวณ

เงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงาน  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยน 

ถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป  โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

รายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้   

้หนา   ๙๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เว้นแต่ในกรณีทีบ่ริษัทรอ้งขอ  อธิบดีอาจอนุมัตใิห้ค านวณโดยคิดจากอตัราแลกเปลี่ยนอื่นซึง่สอดคล้องกบั

หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว  ให้บริษัทถือปฏิบัติ

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 

(๓) เงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ใน

การด าเนินงานเหลืออยูใ่นวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัช ี ให้ค านวณมูลคา่เป็นเงินตราสกลุที่ใช้ในการด าเนนิงาน

ตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  

แล้วแต่กรณี  ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ  อธิบดีอาจอนุมัติ

ให้ค านวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  ทั้งนี้    

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว  ให้บริษัทถือปฏิบัติ

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก าหนดเป็นต้นไป 
(๔) ผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากการค านวณตามมาตรา  

๘/๑  หรือจากการค านวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นเงินตราไทยเพ่ือช าระภาษี  
ตามมาตรา  ๔๒  มิให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้” 

มาตรา ๑๓ บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้จัดท าบัญชี  หลักฐาน  และเอกสารประกอบ 
การลงบัญชีเป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศตามมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นบริษัท 
ที่ได้รับอนุมัติตามมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๔ บทบัญญัติมาตรา  ๒๖  (๑๒)  และ  (๑๓)  มาตรา  ๖๕  อัฏฐ  (๑๒)  และ  (๑๓)  
และมาตรา  ๖๕  เอกวีสติ  (๑๐)  และ  (๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่   
๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

้หนา   ๑๐๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๕ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ก่อนการแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๐๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ก าหนดให้บริษัทสามารถจัดท าบัญชี  หลักฐาน  และเอกสารประกอบการลงบัญชี
เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ  พร้อมทั้งให้เลือกช าระภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศได้แล้ว  
แต่ในการค านวณก าไรสุทธิและภาษีเงินได้ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าบัญชี  หลักฐาน  และเอกสารประกอบ 
การลงบัญชี  เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าว  ยังคงต้องค านวณค่าของธุรกรรม
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศท้ังหมดเป็นเงินตราไทย  กรณีจึงเป็นการสร้างภาระและต้นทุนการด าเนินงาน  ทั้งยัง
ก่อให้เกิดก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มิได้เกิดจากการด าเนินงานที่แท้จริง  อีกทั้งหลักเกณฑ์และ 
วิธีการในการค านวณเงินตรา  หนี้สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การบัญชี  สมควรก าหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราต่างประเทศสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 
สามารถใช้เงินสกุลดังกล่าวในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้  พร้อมทั้งก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจ
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการค านวณเงินตรา  หนี้สิน  หรื อสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็น 
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๐๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒


