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พระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี เ งิ น ได้ ปิ โ ตรเลี ย ม
พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ บรรดาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งเกี่ยวกับกิจการ
ปิโตรเลียมของบริษัทให้ทาเป็นภาษาไทยและต้องระบุเป็นเงินตราไทย เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ
อธิบดีอาจอนุ มัติให้ บริษัททาเป็น ภาษาต่างประเทศหรือระบุเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน
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ซึ่งมิใช่เงินตราไทย หรือเปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามวรรคหนึ่งใช้ภาษาต่างประเทศหรือเงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยดังกล่าวตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัติ และ
ต้องใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๘/๑ เมื่ออธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย
หรือให้เปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานตามมาตรา ๘ ให้บริษัทคานวณมูลค่าของเงินตรา
ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงิน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ที่ อ ธิ บ ดี อ นุ มั ติ และบรรดารายการต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ผลขาดทุ น ประจ าปี ค งเหลื อ
ตามมาตรา ๒๘ (๑) ที่ใช้ในการคานวณภาษีเงินได้ที่เหลื ออยู่ ณ วันนั้น เป็นเงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๑๒) และ (๑๓) ของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๒) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมาหรือจ่ายไป
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น
ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้คานวณเงิน ตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
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(๑๓) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ ธนาคารพาณิ ชย์
รับซื้อหรือขายในวันทาการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
ของบริษัทที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย มาตรา ๓๓/๑ ถึงมาตรา ๓๓/๕
แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“หมวด ๒/๑
การคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัท
ที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย
มาตรา ๓๓/๑ บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย
ตามมาตรา ๘ ให้คานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้โดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้น และ
ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ ภาษีเงินได้และการคานวณกาไรสุทธิ เว้นแต่มาตรา ๒๖ (๑๐) (๑๒)
และ (๑๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓/๒ ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุนเป็นเงินตรา
สกุลอื่น ที่มิใช่เงิน ตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้คานวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน
เช่นเดียวกับวิธีการตามมาตรา ๓๓/๓ ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุน
ตามมาตรา ๒๖ (๗) แต่ห้ามมิให้ตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพิ่มขึ้น ให้กระทาได้เท่าที่บัญญัติไว้
ในประมวลรัษฎากร
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มาตรา ๓๓/๓ เงิ น ตรา หนี้ สิ น หรื อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งที่ มี มู ล ค่ า เป็ น เงิ น ตราสกุ ล อื่ น ที่ มิ ใ ช่
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติ
ตามมาตรา ๘ ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่น
ที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้น
ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้คานวณ
เงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ ยน
ถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราสกุลนั้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่
ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
มาตรา ๓๓/๔ เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุล
ที่ใช้ในการดาเนินงานเหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันทาการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ
อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
มาตรา ๓๓/๕ ผลกาไรหรือขาดทุนจากอั ตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากการคานวณ
ตามมาตรา ๘/๑ หรือจากการคานวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานเป็นเงินตราไทย
เพื่อชาระภาษีตามมาตรา ๔๒ มิให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
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“เว้นแต่จะได้รับอนุมัติตามวรรคสอง ให้บริษัทที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่
เงินตราไทยตามมาตรา ๘ ชาระภาษีตามวรรคหนึ่งเป็นเงินตราไทย โดยให้คานวณค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน
ถัว เฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้
ในวันทาการสุดท้ายก่อนวันชาระภาษี”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“การประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรือการปฏิบัติการอื่นใดของเจ้าพนักงานประเมิน
ตามพระราชบัญญัตินี้กับบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย
ตามมาตรา ๘ ให้เจ้าพนักงานประเมินดาเนินการโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทดังกล่าว”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑๒) และ (๑๓) ของมาตรา ๖๕ อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๒) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมาหรือจ่ายไป
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น
ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้คานวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
(๑๓) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ
หรือขายในวันทาการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้
เว้นแต่ในกรณีทบี่ ริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัตใิ ห้คานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึง่ สอดคล้องกับ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๕ อัฏฐ/๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๖๕ อัฏฐ/๑ ในกรณีที่บริษัทตามหมวดนี้เป็นบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่
ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยตามมาตรา ๘ การคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิของ
บริษัทดังกล่าวเพื่อเสียภาษีเงินได้ ให้คานวณโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้นตามมาตรา ๖๕
อัฏฐ แต่มิให้นามาตรา ๖๕ อัฏฐ (๑๐) (๑๒) และ (๑๓) มาใช้บังคับ และให้ดาเนินการดังนี้แทน
(๑) ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุนเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้คานวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานด้วยวิธีการตาม (๒)
ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนตามมาตรา ๖๕ อัฏฐ (๗) แต่ห้ามมิให้
ตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพิ่มขึ้น ให้กระทาได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร
(๒) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานที่รบั มาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้น
ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้คานวณ
เงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่
ในกรณี ที่ บริ ษั ทร้ องขอ อธิ บดี อาจอนุ มั ติ ให้ ค านวณโดยคิ ดจากอั ตราแลกเปลี่ ยนอื่ นซึ่ งสอดคล้ องกั บ
หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
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ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
(๓) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานเหลืออยู่ในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน
ตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันทาการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติ
ให้ ค านวณโดยคิ ด จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นอื่ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ต ามวิ ช าการบั ญ ชี ไ ด้ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
(๔) ผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากการคานวณตามมาตรา ๘/๑
หรือจากการคานวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานเป็นเงินตราไทยเพื่อชาระภาษีตามมาตรา ๔๒
มิให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๑๐) และ (๑๑) ของมาตรา ๖๕ เอกวีสติ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๐) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมาหรือจ่ายไป
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น
ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้คานวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป
โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
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(๑๑) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ
หรื อ ขายในวั น ท าการสุ ด ท้ า ยของรอบระยะเวลาบัญ ชี แล้ ว แต่ ก รณี ซึ่ ง ธนาคารแห่ง ประเทศไทย
ได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัติให้คานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รั ฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๕ เอกวีสติ/๑ ในหมวด ๗ ตรี บทบัญญัติ
เฉพาะเขตพื้นที่พัฒนาร่วม แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๖๕ เอกวี ส ติ / ๑ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ซึ่ ง ได้ ท าสั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต กั บ องค์ ก รร่ ว ม
ตามหมวดนี้เป็นบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยตามมาตรา ๘
การคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิของบริษัทดังกล่าวเพื่อเสียภาษีเงินได้ ให้คานวณโดยใช้
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้นตามมาตรา ๖๕ เอกวีสติ แต่มิให้นามาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๘)
(๑๐) และ (๑๑) มาใช้บังคับ และให้ดาเนินการดังนี้แทน
(๑) ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้า ให้ถือตามราคาทุน ถ้าราคาทุนเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้คานวณเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานด้วยวิธีการตาม (๒)
ราคาทุนดังกล่าวอาจลดลงได้โดยการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนตามมาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๕)
แต่ห้ามมิให้ตีราคาลดลง ส่วนการตีราคาเพิ่มขึ้น ให้กระทาได้เท่าที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร
(๒) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานที่รบั มาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานตามอัตราที่ได้ซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานนั้น
ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้คานวณ
เงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือ ขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เว้นแต่ในกรณีทบี่ ริษัทร้องขอ อธิบดีอาจอนุมัตใิ ห้คานวณโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่นซึง่ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
(๓) เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราสกุลอื่นที่มิใช่เงินตราสกุลที่ใช้ใน
การดาเนินงานเหลืออยูใ่ นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน
ตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายในวันทาการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิ บดีอาจอนุมัติ
ให้ ค านวณโดยคิ ด จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นอื่ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ต ามวิ ช าการบั ญ ชี ไ ด้ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัทร้องขอแล้ว ให้บริษัทถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกาหนดเป็นต้นไป
(๔) ผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากการคานวณตามมาตรา
๘/๑ หรือจากการคานวณมูลค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานเป็นเงินตราไทยเพื่อชาระภาษี
ตามมาตรา ๔๒ มิให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้”
มาตรา ๑๓ บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้จัดทาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบ
การลงบัญชีเป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษี เ งิ น ได้ปิโ ตรเลี ยม พ.ศ. ๒๕๑๔ อยู่ ก่ อ นวันที่ พ ระราชบั ญญัตินี้ใ ช้บั งคับ ให้ ถื อว่ าเป็นบริษัท
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
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวัน ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก
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มาตรา ๑๕ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือที่พึงชาระ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติภ าษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ กาหนดให้บริษัทสามารถจัดทาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี
เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งให้เลือกชาระภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศได้แล้ว
แต่ในการคานวณกาไรสุทธิและภาษีเงินได้ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้จัดทาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบ
การลงบัญชี เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าว ยังคงต้องคานวณค่าของธุรกรรม
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดเป็นเงินตราไทย กรณีจึงเป็นการสร้างภาระและต้นทุนการดาเนินงาน ทั้งยัง
ก่อให้ เกิดกาไรขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ย นที่มิได้เ กิดจากการดาเนินงานที่แท้จริง อีกทั้งหลั กเกณฑ์และ
วิธีการในการคานวณเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับ มาตรฐาน
การบั ญชี สมควรกาหนดให้ บ ริ ษัทที่ได้รั บ อนุมัติ ให้ ใช้เงิน ตราต่า งประเทศสกุล เงิน ที่ใช้ในการดาเนิ น งาน
สามารถใช้เงินสกุลดังกล่าวในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ พร้อมทั้งกาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจ
ประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการค านวณเงิ น ตรา หนี้ สิ น หรื อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งที่ มี มู ล ค่ า เป็ น
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

