
ร่างพระราชบัญญัตภิาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
(มาตรการกําหนดให้ใช้สกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคํานวณ 

รายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินไดป้ิโตรเลียม) 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

  
 

 
 
 

 
 
 
ร่างพระราชบัญญั ติภาษี เงินได้ ปิ โตรเลี ยม (ฉบับที่  ..) พ .ศ . .... (มาตรการกําหนด 

ให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม) เสนอโดยคณะรัฐมนตรีชุดที่ มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  
ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้ 

 หลักการ 
 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แก้ไขเพิ่มเติมการจัดทําบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งเก่ียวกับ

กิจการปิโตรเลียม เพื่อให้สามารถใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยได้ (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๘ และเพิ่มมาตรา ๘/๑) 

 (๒) แก้ไขเพิ่มเติมการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ กรณีเงินตรา หนี้สิน หรือ
สิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ (๑๒) และ (๑๓)) 

 (๓) กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัทที่ใช้เงินตราสกุล
ที่ ใช้ในการดําเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย (เพิ่มหมวด ๒/๑ การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี 
เงินได้ของบริษัทที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย มาตรา ๓๓/๑ ถึงมาตรา 
๓๓/๕) 

 (๔) กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานซึ่งมิใช่เงินตรา
ไทยเป็นเงินตราไทย เพื่อชําระภาษี (เพิ่มมาตรา ๔๒ วรรคสาม) 

 (๕) กําหนดให้เจ้าพนักงานประเมินใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย
ในการประเมินภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพิ่ม หรือปฏิบัติการอื่นใด (เพิ่มมาตรา ๕๖ วรรคสอง) 

 (๖) แก้ไขเพิ่มเติมการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิของบริษัทสําหรับเงินตรา 
หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๕ อัฏฐ (๑๒) และ (๑๓)) 

 (๗) กําหนดการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิของบริษัทตามหมวด ๗ ทวิ 
บทบัญญัติเฉพาะกรณี (เพิ่มมาตรา ๖๕ อัฏฐ/๑) 

 (๘) แก้ไขเพิ่มเติมการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิของบริษัทตามหมวด ๗ ตรี 
บทบัญญัติเฉพาะเขตพื้นที่พัฒนาร่วม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๑๐) และ (๑๑)) 



๒ 
 

 

 (๙) กําหนดการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิของบริษัทตามหมวด ๗ ตรี 
บทบัญญัติเฉพาะเขตพื้นที่พัฒนาร่วม (เพิ่มมาตรา ๖๕ เอกวีสติ/๑) 

 เหตุผล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ กําหนดให้บริษัทสามารถ
จัดทําบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ พร้อมทั้งให้เลือกชําระภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศได้แล้ว แต่ในการคํานวณกําไรสุทธิ
และภาษีเงินได้ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้จัดทําบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี  
เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าว ยังคงต้องคํานวณค่าของธุรกรรม 
ที่ เป็น เงินตราต่างประเทศทั้ งหมดเป็นเงินตราไทย  กรณี จึ งเป็นการสร้างภาระและต้นทุน 
การดําเนินงาน ทั้งยังก่อให้เกิดกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ มิได้เกิดจากการดําเนินงาน 
ที่แท้จริง อีกทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการคํานวณเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่า 
เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔  
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี สมควรกําหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ใช้เงินตราต่างประเทศสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานสามารถใช้เงินสกุลดังกล่าวในการคํานวณกําไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ พร้อมทั้งกําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการคํานวณเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี จึงจาํเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้       

 ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการกําหนดให้ใช้ 
สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม) มีเนื้อหารวมจํานวน ๑๖ มาตรา สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้  
 ๑ . กําหนดให้บริษัทที่ ได้ รับอนุ มัติให้จัดทําบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบ 
การลงบัญชี เป็นภาษาต่างประเทศหรือระบุเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยแล้ว 
ใช้ภาษาต่างประเทศหรือเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานที่ไม่ใช่เงินตราไทยดังกล่าวตั้งแต่วันแรก 
ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ ได้ รับอนุ มัติ และต้องใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้ รับอนุ มัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๑) 
 

                                                 
  ๑ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มาตรา ๘ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา ๘  บรรดาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชีซ่ึงเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท
ให้ทําเป็นภาษาไทยและต้องระบุเป็นเงินตราไทย เว้นแต่ในกรณี ท่ีบริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้บริษัททําเป็น
ภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศได้” 



๓ 
 

 

 ๒. กําหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานที่ไม่ใช่เงินตรา
ไทยหรือให้เปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานแล้ว ใช้หลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่า 
ของเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงิน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติ และบรรดารายการต่าง ๆ รวมท้ังผลขาดทุน
ประจําปีคงเหลือตามมาตรา ๒๘ (๑) ที่ใช้คํานวณภาษีเงินได้ที่เหลืออยู่ ณ วันนั้น เป็นเงินตราสกุล 
ที่ใช้ในการดําเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๔ เพ่ิมมาตรา ๘/๑) 
 ๓ . กําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าของเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่ มี มูลค่า 
เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี หรือที่เหลืออยู่ในวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี จากเดิมที่กําหนดให้คิดจาก “อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์
รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ หรืออัตราแลกเปล่ียน 
ถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี” เท่านั้น  
เป็นกําหนดให้บริษัทสามารถร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อขออนุมัติให้ใช้วิธีการคํานวณ 
โดยคิดจาก “อัตราแลกเปล่ียนอื่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชี” ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุ เบกษาได้  
และบริษัทต้องใช้วิธีการคํานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตนได้ ร้องขอและอธิบดี
กรมสรรพากรได้อนุมัติให้ใช้แล้วนั้น ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดเป็นต้นไป 
(ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖ (๑๒) และ (๑๓)๒) 
 ๔. กําหนดให้มีหมวด ๒/๑ การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัทที่ใช้เงินตรา
สกุลที่ใช้ในการดําเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย ดังนี้ 
  ๔.๑ กําหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้จัดทําบัญชี หลักฐาน 
และเอกสารประกอบการลงบัญชีโดยระบุเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานที่ไม่ใช่เงินตราไทย 
สามารถใช้เงินตราสกุลดังกล่าวในการคํานวณกําไรสุทธิได้ (ร่างมาตรา ๖ เพ่ิมมาตรา ๓๓/๑) 

                                                 
  ๒ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มาตรา ๒๖ (๑๒) และ (๑๓) บัญญัติไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา ๒๖  การคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิตามหมวดนี้ให้เป็นไปดังต่อไปน้ี 
  ฯลฯ ฯลฯ 
  (๑๒) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีรับมาหรือจ่ายไปในระหว่าง 
รอบระยะเวลาบัญชีให้คํานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราท่ีได้ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศนั้น 
  ในกรณีท่ีมิได้มีการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ให้คํานวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ตามอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือน ก่อนเดือนท่ีได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ถัวเฉลี่ยรายวันท่ีธนาคารพาณิชย์รับซ้ือหรือขายเงินตราต่างประเทศซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ 
  (๑๓) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชี ให้คํานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยหลังสุดท่ีธนาคารพาณิชย์รับ ซ้ือหรือขาย 
ในรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ 
  ฯลฯ ฯลฯ” 



๔ 
 

 

 ๔.๒ กําหนดวิธีการคํานวณราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า โดยให้ถือตามราคาทุน 
หากราคาทุนเป็นเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน ให้ถือตามอัตราที่ได้ซื้อขาย
เงินตราสกุลอื่นที่ ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ ใช้ในการดําเนินงาน ทั้งนี้ ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้ 
โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน แต่ห้ามตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพิ่มขึ้นให้กระทําได้เท่าที่
บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร (ร่างมาตรา ๖ เพ่ิมมาตรา ๓๓/๒) 
  ๔.๓ กําหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้จัดทําบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบ 
การลงบัญชีเป็นภาษาต่างประเทศหรือระบุเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานที่ไม่ใช่เงินตราไทย
คํานวณมูลค่าของเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่ เป็นเงินตราสกุลอื่นที่ ไม่ใช่เงินตราสกุล 
ที่ใช้ในการดําเนินงาน ซึ่งรับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ 
ในการดําเนินงาน เป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่น 
ที่ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานนั้น  
  ในกรณีที่ไม่ได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน 
ให้คํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหน่ึงเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป 
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราสกุลนั้น 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ ยกเว้นกรณีบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร  
ให้ใช้วิธีการคํานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปล่ียนอื่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา ก็ให้ใช้วิธีการคํานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตนได้ร้องขอและอธิบดีกรมสรรพากร 
ได้อนุมัติให้ใช้แล้วนั้น ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๖ 
เพ่ิมมาตรา ๓๓/๓) 
  ๔.๔ กําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าของเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่เป็นเงินตรา
สกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานเหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ให้คํานวณ
เป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือ
ขายเงินตราต่างประเทศซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ ส่วนบริษัทที่ ร้องขอต่ออธิบดี
กรมสรรพากรเพื่อขออนุมัติให้ใช้วิธีการคํานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ก็ให้ใช้วิธีการคํานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปล่ียนตามที่ตน 
ได้ ร้องขอและอธิบดีกรมสรรพากรได้อนุ มัติ ให้ ใช้แล้วนั้น ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๖ เพ่ิมมาตรา ๓๓/๔) 
  ๔.๕ กําหนดให้ผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราอันเนื่องมาจาก 
การคํานวณตามมาตรา ๘/๑ หรือจากการคํานวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน 
เป็นเงินตราไทยเพื่อชําระภาษี มิให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี 
เงินได้ (ร่างมาตรา ๖ เพ่ิมมาตรา ๓๓/๕) 



๕ 
 

 

 ๕ . กําหนดหลักเกณฑ์ในการชําระภาษีสําหรับบริษัทที่ ใช้ เงินตราสกุลที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานที่ไม่ใช่เงินตราไทย โดยกําหนดให้ชําระภาษีเป็นเงินตราไทยต่อเจ้าพนักงาน ณ สถานที่ 
ที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด โดยให้คํานวณค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อ 
และอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ในวันทําการสุดท้าย 
ก่อนวันชําระภาษี ยกเว้นบริษัทที่ได้ย่ืนคําขอชําระภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น และอธิบดี
กรมสรรพากรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการะทรวงการคลังพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติ 
ให้ชําระภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลนั้นตามเง่ือนไขและวิธีการที่กําหนดแล้ว (ร่างมาตรา ๗  
เพ่ิมมาตรา ๔๒ วรรคสาม๓) 
 ๖. กําหนดให้เจ้าพนักงานประเมินตามพระราชบัญญัตินี้ประเมินภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพิ่ม 
หรือการปฏิบัติการอื่นใดกับบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานซึ่งไม่ใช่ 
เงินตราไทย โดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทดังกล่าว (ร่างมาตรา ๘ เพ่ิมมาตรา 
๕๖ วรรคสอง๔) 
 ๗ . กําหนดวิธีการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิของเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม  
โดยให้คํานวณจากมูลค่าของเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ  
ที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี หรือที่เหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี  
จากเดิมที่กําหนดให้คิดจาก “อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียที่ธนาคารพาณิชย์
รับซื้อหรือขายในวันทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี” เท่านั้น เป็นกําหนดให้บริษัทสามารถ 
ร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขออนุมัติให้ใช้วิธีการคํานวณโดยคิดจาก “อัตราแลกเปล่ียนอื่น 
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชี” ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยบริษัทต้องใช้วิธีการคํานวณโดยคิดจาก
อัตราแลกเปล่ียนตามที่ตนได้ร้องขอและอธิบดีกรมสรรพากรได้อนุมัติให้ใช้แล้วนั้น ตั้งแต่รอบ

                                                 
  ๓ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มาตรา ๔๒ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา ๔๒  การชําระภาษีตามมาตรา ๒๐ ให้ชําระต่อเจ้าพนักงาน ณ สถานท่ีท่ีอธิบดีกําหนด 
  การชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะย่ืนคําขอชําระเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลใดก็ได้ เม่ืออธิบดี 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรจะอนุมัติให้ชําระเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลนั้นตามเงื่อนไขและวิธีการ
ท่ีกําหนดก็ได้” 
 ๔ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มาตรา ๕๖ บัญญัติไว้ ดังนี้ 

“มาตรา ๔๖  การย่ืนแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามหมวดนี้ ให้กรรมการผู้มีอํานาจทําการแทนบริษัทมี
หน้าท่ีย่ืนแทนบริษัท 

ในกรณีท่ีบริษัทท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศมีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ไม่มีกรรมการผู้มีอํานาจทําการแทน
บริษัทอยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้ทํากิจการแทนบริษัทท่ีอยู่ในราชอาณาจักรในส่วนท่ีเกี่ยวกับเงินได้ท่ีจ่ายตามมาตรา ๒๑  
มีหน้าท่ีย่ืนแทนบริษัท” 



๖ 
 

 

ระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๕ 
อัฏฐ (๑๒) และ (๑๓)๕)  
 ๘. กําหนดให้บริษัทซึ่งได้ทําสัญญาปิโตรเลียมก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๒ และได้ทําสัญญา 
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และบริษัทอื่น
ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่ได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้จัดทําบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยระบุ
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานที่ไม่ใช่เงินตราไทย สามารถใช้เงินตราสกุลดังกล่าวในการคํานวณ
รายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิของบริษัทได้ ตามมาตรา ๖๕ อัฏฐ โดยไม่ให้นํามาตรา ๖๕ อัฏฐ (๑๐) 
(๑๒) และ (๑๓) มาใช้บังคับ แต่ให้ดําเนินการดังนี้แทน  
 ๘.๑ กรณีราคาทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่สินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุนเป็นเงินตรา
สกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน ให้คํานวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานด้วย
วิธีการตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน ทั้งนี้ ราคาทุน
ดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน แต่ห้ามตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพิ่มขึ้น
ให้กระทําได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร 
 ๘.๒ กรณีเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน ที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คํานวณมูลค่า
เป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราสกุล 
ที่ใช้ในการดําเนินงานนั้น 
 ในกรณีที่ไม่ได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน  
ให้คํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหน่ึงเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป 
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ ยกเว้นบริษัทที่ ได้ ย่ืนคําร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร 
                                                 

 ๕พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๕ อัฏฐ (๑๒) และ (๑๓) บัญญัติไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา ๖๕ อัฏฐ  การคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิตามหมวดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปน้ี 
 ฯลฯ ฯลฯ 
 (๑๒) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีรับมาหรือจ่ายไปในระหว่าง 
รอบระยะเวลาบัญชี ให้คํานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราท่ีได้ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศนั้น 
 ในกรณีท่ีมิได้มีการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ให้คํานวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหน่ึงเดือนก่อนเดือนท่ีได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยรายวันท่ีธนาคารพาณิชย์รับซ้ือหรือขายเงินตราต่างประเทศซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ 
 (๑๓) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชี ให้คํานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยหลังสุดท่ีธนาคารพาณิชย์รับซ้ือหรือขายในรอบ
ระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ 
 ฯลฯ ฯลฯ” 



๗ 
 

 

เพื่อขออนุ มัติให้ ใช้วิธีการคํานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปล่ียนอื่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ตามวิชาการบัญชี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา ก็ให้ใช้วิธีการคํานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตนได้ร้องขอและ
อธิบดีกรมสรรพากรได้อนุมัติให้ใช้แล้วนั้น ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 
เป็นต้นไป 
 ๘.๓ กรณีเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน ที่เหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ให้คํานวณมูลค่า 
เป็นเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานตามอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยที่ธนาคาร
พาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้คํานวณไว้ ยกเว้นบริษัทที่ได้ย่ืนคําร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อขออนุมัติให้ใช้วิธีการคํานวณ 
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ก็ให้ใช้วิธีการ
คํานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนตามท่ีตนได้ร้องขอและอธิบดีกรมสรรพากรได้อนุมัติให้ใช้แล้วนั้น 
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดเป็นต้นไป 
 ๘ .๔  กรณีผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราอันเนื่ องมาจาก 
การคํานวณตามมาตรา ๘/๑ หรือจากการคํานวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน 
เป็นเงินตราไทยเพื่อชําระภาษีตามมาตรา ๔๒ มิให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้  
(ร่างมาตรา ๑๐ เพ่ิมมาตรา ๖๕ อัฏฐ/๑) 
 ๙. กําหนดให้บริษัทที่ได้ทําสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในสัญญา
แบ่งปันผลผลิตที่ทํากับองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย  
พ .ศ. ๒๕๓๓ สามารถร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขออนุมัติให้ใช้วิธีการคํานวณเงินตรา
ต่างประเทศ หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้อง ในกรณีที่ไม่ได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ที่รับมาหรือ
จ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี หรือที่เหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยคิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยนอื่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และบริษัทต้องใช้วิธีการ
คํานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนตามท่ีตนได้ร้องขอและอธิบดีกรมสรรพากรได้อนุมัติให้ใช้แล้วนั้น 
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมมาตรา ๖๕ 
เอกวีสติ (๑๐) และ (๑๑)๖) 

                                                 
 ๖ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๑๐) และ (๑๑) บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๖๕ เอกวีสติ  การคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิตามหมวดนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปน้ี 
 ฯลฯ ฯลฯ 



๘ 
 

 

 ๑๐. กําหนดให้บริษัทที่ได้ทําสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในสัญญา
แบ่งปันผลผลิตที่ทํากับองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย  
พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้จัดทําบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบ 
การลงบัญชีโดยระบุเงินตราสกุลที่ ใช้ในการดําเนินงานที่ ไม่ใช่เงินตราไทย สามารถใช้เงินตรา 
สกุลดังกล่าวในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิของบริษัทได้ ตามมาตรา ๖๕ เอกวีสติ 
โดยไม่ให้นํามาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๘) (๑๐) และ (๑๑) มาใช้บังคับ แต่ให้ดําเนินการดังนี้แทน  
 ๑๐ .๑  กรณีราคาทรัพย์สินอื่นที่ ไม่ใช่สินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุน 
เป็นเงินตราสกุลอื่นที่ ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ ใช้ในการดําเนินงาน ให้ คํานวณเป็นเงินตราสกุลที่ ใช้ 
ในการดําเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน ทั้งนี้ 
ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน แต่ห้ามตีราคาลดลง ส่วนการตีราคา
เพิ่มขึ้นให้กระทําได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร 
 ๑๐.๒ กรณีเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน ที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คํานวณมูลค่า
เป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ใช้ 
ในการดําเนินงานนั้น 
 ในกรณีที่ไม่ได้มีการซ้ือขายเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน  
ให้คํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหน่ึงเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป 
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ ยกเว้นบริษัทที่ ได้ ย่ืนคําร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร 
เพื่อขออนุ มัติให้ ใช้วิธีการคํานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปล่ียนอื่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ตามวิชาการบัญชี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา ก็ให้ใช้วิธีการคํานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตนได้ร้องขอ 
และอธิบดีกรมสรรพากรได้อนุมัติให้ใช้แล้วนั้น ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
เป็นต้นไป 
 

                                                                                                                                                      
 (๑๐) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีรับมาหรือจ่ายไปในระหว่าง 
รอบระยะเวลาบัญชี ให้คํานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราท่ีได้ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศนั้น 
 ในกรณีท่ีมิได้มีการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ให้คํานวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหน่ึงเดือนก่อนเดือนท่ีได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปล่ียน 
ถัวเฉลี่ยรายวันท่ีธนาคารพาณิชย์รับซ้ือหรือขายเงินตราต่างประเทศซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ 
 (๑๑ ) เงินตรา หนี้ สิน  หรือสิท ธิเรียกร้องท่ี มี มูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสุด 
รอบระยะเวลาบัญชี ให้คํานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยหลังสุดท่ีธนาคารพาณิชย์รับซ้ือหรือขาย 
ในรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ 
 ฯลฯ ฯลฯ” 



๙ 
 

 

 ๑๐.๓ กรณีเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน ที่เหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ให้คํานวณมูลค่า 
เป็นเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานตามอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยที่ธนาคาร
พาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้คํานวณไว้ ยกเว้นบริษัทที่ได้ย่ืนคําร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขออนุมัติให้ใช้วิธีการคํานวณ 
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ก็ให้ใช้วิธีการ
คํานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนตามท่ีตนได้ร้องขอและอธิบดีกรมสรรพากรได้อนุมัติให้ใช้แล้วนั้น 
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดเป็นต้นไป 
 ๑๐ .๔ กรณีผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจาก 
การคํานวณตามมาตรา ๘/๑ หรือจากการคํานวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน 
เป็นเงินตราไทยเพื่อชําระภาษีตามมาตรา ๔๒ ไม่ให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้  
(ร่างมาตรา ๑๒ เพ่ิมมาตรา ๖๕ เอกวีสติ/๑) 
 ๑๑. กําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร 
ให้จัดทําบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นภาษาต่างประเทศ และระบุเป็นเงินตรา
ต่างประเทศตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถือเป็นบริษัทที่ได้รับอนุมัติตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
(ร่างมาตรา ๑๓) 
 ๑๒. กําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับบทบัญญัติมาตรา ๒๖ (๑๒) และ (๑๓) มาตรา ๖๕ 
อัฏฐ (๑๒) และ (๑๓) และมาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๑๐) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๑๔) 
 ๑๓ . กําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษี เงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะ
ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือที่พึงชําระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๕) 
 ๑๔. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(ร่างมาตรา ๑๖) 
 



๑๐ 
 

 

 บทวิเคราะห์ ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิ โตรเลียม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการกําหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคํานวณรายได้ 
รายจ่าย และกําไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)๗ 

  ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
กําหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ  
เพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) 
  ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อให้บริษัทที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน 
ที่ไม่ใช่เงินตราไทย สามารถใช้เงินสกุลดังกล่าวในการจัดทําบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบ 
การลงบัญชี ซึ่ งเก่ียวกับกิจการปิโตรเลียม รวมทั้ งการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ  
เพื่อเสียภาษีเงินได้ อันจะทําให้เกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
ในการดําเนินการ โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบัญชีเพื่อรองรับต่อการบันทึกบัญชี 
๒ สกุลเงิน อีกทั้งยังมีผลให้การจัดเก็บภาษีมีความสอดคล้องกับผลการประกอบกิจการที่แท้จริงด้วย 
  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ทําการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ 
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการกําหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทย 
ในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) ตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง แล้ว (ดังปรากฏอยู่ในส่วนข้อมูล
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
กําหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ  
เพ่ื อเสียภาษี เงินได้ปิ โตรเลี ยม ) หั วข้อการดํ าเนิ นการตามมาตรา ๗๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย หน้า -๑- ถึง -๕-) 
 

 

                                                 
 ๗ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 


