
 
 
 
 
 
 
 

 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  

  ร่างพระราชบัญญั ติ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ มประมวลรัษฎากร  (ฉบั บที่  ..) พ.ศ. ....  
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

๑.๑ หลักการ 
  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้ 
  (๑ ) แก้ไขเพิ่มเติมการคํานวณเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่ มี ค่าหรือราคา 
เป็นเงินตราต่างประเทศที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี หรือที่รับมาหรือจ่ายไป 
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีเป็นเงินตราไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๕ ทวิ (๕) และยกเลิก 
มาตรา ๖๕ ทวิ (๘)) 
  (๒) เพิ่มหลักเกณฑ์สําหรับการคํานวณและชําระภาษีของบริษัทและห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน (เพิ่มมาตรา ๗๖ ตรี 
ถึงมาตรา ๗๖ สัตต)  
  ๑.๒ เหตุผล 
  โดยที่มาตรฐานการบัญชีได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยกําหนดให้กิจการที่มีธุรกรรมทางการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บางกรณีสามารถเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานเป็นสกุลเงินอื่นนอกจากเงินตราไทยได้   
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชี อันจะส่งผลเป็นการเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลดต้นทุน 
ของผู้ประกอบการและจูงใจให้มีการจัดตั้งสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษัทการค้าระหว่าง 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 



๒ 

 
ประเทศในประเทศไทยมากย่ิงขึ้น  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการใช้สกุล
เงินอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน อัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการคํานวณค่า
หรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สิน และวิธีการคํานวณและการชําระภาษีของบริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 ๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีเนื้อหารวมจํานวน ๘ มาตรา สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
                 ๑.๓.๑ แก้ไขเพิ่มเติมการคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล ในส่วนของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยเพิ่มวิธีการคํานวณค่าหรือราคาของเงินตรา 
ทรัพย์สิน หรือหนี้สินเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคาร
พาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๕ ทวิ (๕)) 
  ๑.๓.๒ ยกเลิกการคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคล ในส่วนของการคํานวณราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ที่ ให้ คํานวณ 
เป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปล่ียนในท้องตลาดของวันที่ได้สินค้ามา หรือตามอัตราทางราชการ 
(ร่างมาตรา ๔ ยกเลิกมาตรา ๖๕ ทวิ (๘)) 
  ๑.๓.๓ เพิ่มหลักเกณฑ์การใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
                          ๑) กําหนดให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีใช้เงินตราสกุลอื่น 
นอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน สามารถแจ้งต่ออธิบดีเพื่อใช้เงินตราสกุล
ดังกล่าวในการจัดทําบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน หรือบัญชีรายรับก่อนหัก
รายจ่าย รวมถึงการคํานวณกําไรสุทธิหรือยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ และการคํานวณจํานวน
ภาษีเงินได้ที่ต้องเสียได้ และกําหนดให้การประเมินภาษีและการแจ้งจํานวนภาษีที่ต้องชําระต้อง
ชําระเพิ่มเติมหรือได้รับคืน รวมท้ังการคํานวณเบ้ียปรับหรือเงินเพิ่ม และการปฏิบัติการอื่นใดของเจ้า
พนักงานประเมินกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็น 
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน ต้องดําเนินการโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
 
 



๓ 

 
                  ๒ ) กําหนดหลักเกณฑ์ในการคํานวณค่าหรือราคาของเงินตรา 
ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงิน ในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลา
บัญชีที่ ใช้สกุลเงินอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนินงาน หรือจากการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนนิงาน  
                     ๓) กําหนดหลักเกณฑ์ในการคํานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน  
หรือหนี้สินที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ บุคคลที่ ใช้ เงินตราสกุลอื่นเป็นสกุลเงินที่ ใช้ 
ในการดําเนินงาน โดยมิให้นํามาตรา ๖๕ ทวิ (๕) มาใช้บังคับ แต่ให้คํานวณตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                          ๓.๑) การคํานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สิน 
ที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้เลือกใช้วิธีการคํานวณอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 - ใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคาร
พาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ แต่ในกรณีมีส่วนใดที่ไม่อาจคํานวณตามอัตรา
ดังกล่าวให้ขออนุมัติต่ออธิบดีเพื่อใช้อัตราอื่นเฉพาะส่วนนั้นได้ 
                            - ใช้วิธีการอื่นซึ่ งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชี 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๓.๒) การคํานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สิน 
ที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คํานวณค่าหรือราคาตามราคาตลาดในวันที่
รับมาหรือจ่ายไปนั้น 
            ๔ ) กําหนดการชําระภาษีและการคืนเงินภาษีในกรณีของบริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานให้ใช้เงินตราไทย 
โดยให้คํานวณค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ ในวันทําการสุดท้ายก่อนวันชําระภาษีหรือก่อนวันที่ 
ผู้มีอํานาจอนุมัติให้คืนเงินภาษี 
 
 
 
 
 



๔ 

 
           ๕) กําหนดให้ผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้น 
จากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน หรือจากการคํานวณค่าของสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนินงานเป็นเงินตราไทยเพื่อชําระภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่น
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน ไม่ให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิ (ร่างมาตรา ๕ เพ่ิมมาตรา ๗๖ ตรี มาตรา ๗๖ จัตวา มาตรา ๗๖ เบญจ มาตรา ๗๖ ฉ  
และมาตรา ๗๖ สัตต) 
               ๑.๓.๔ กําหนดให้บทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๕ ให้ใช้บังคับสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๖) 
       ๑.๓.๕ กําหนดให้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึง
ชําระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๗)   

    ๑.๔ บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....   
       ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
   ๑. ทําให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีความสะดวกขึ้นในการคํานวณภาษี 
เงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 
    ๒. ทําให้การคํานวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ช่วยส่งเสริมให้กิจการจัดทํารายงานทางการเงินที่สะท้อน
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่แท้จริง  
    ๓. เป็นการลดความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติการ
ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และช่วยยกระดับการแข่งขันของประเทศ
ไทยได้มากขึ้น 
    ๔. เพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดการจูงใจให้มีการจัดตั้ง
สํานักงานใหญ่ขา้มประเทศและบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 
 
 



๕ 

 
      กรมสรรพากรได้ทําการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เสนอมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  แล้ว เห็นว่าได้มีการดําเนินการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ แล้ว  


