ประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุมัติใช้หรือเปลี่ยนแปลงเงินตรา
สกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย และการคานวณมูลค่าของเงินตรา
ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงินในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา 8/1 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ภาษี เงิ นได้ ปิ โตรเลี ย ม (ฉบั บที่ 9) พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุมัติใช้หรือ
เปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุล เงินที่ใช้ในการดาเนินงาน และการคานวณ
มูลค่าของเงิน ตรา ทรัพ ย์สิน หนี้ สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงินในวันสิ้นรอบระย ะเวลาบัญ ชี
เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียมดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บริษัทที่มีความประสงค์ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องเป็น บริษัท ที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็น สกุล เงิน ที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานในการจัดทาบัญชีซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชี และมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้การ
รับรองสกุลเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
(2) เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานต้องเป็นสกุลเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 1) เรื่อง กาหนดเงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงาน เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕63
(3) ให้ยื่นคาขออนุมัติต่ออธิบดีภายในหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ประสงค์จะใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
(4) ให้ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานตั้งแต่
วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัติ และให้ใช้เงินตราสกุลดังกล่าวตลอดไป เว้นแต่ได้ รับอนุมัติ
จากอธิบดีให้เปลี่ยนแปลง
ข้อ 2 บริษัท ที่ได้รับอนุ มัติให้ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุล เงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงานตามข้อ 1 และต่อมาประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสกุล เงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
/ (1) ต้อง ...

-2(1) ต้ องจั ด ท าบั ญ ชี ซึ่ ง เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ต ามวิ ชาการบั ญ ชี และมี ผู้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุ ญาตให้การรับรองว่าสกุลเงินที่ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสกุลเงินที่ เป็นเงินตราสกุลที่ ใช้ในการ
ดาเนินงาน
(2) เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานต้องเป็นสกุลเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 1) เรื่อง กาหนดเงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕63
เว้นแต่การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
(3) ให้ยื่นคาขออนุมัติต่ออธิบดี ภายในหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
(4) ให้เปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานได้ต่อเมื่ออธิบดีอนุมัติ โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัติ
ข้อ 3 บริษัทที่มีความประสงค์ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุล เงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงานตามข้อ 1 ต้องยื่นแบบขออนุมัติเพื่อใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ส.ง.ป. 1) หรือประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
เงิน ตราสกุลที่ใช้ในการดาเนิ นงานตามข้อ 2 ต้องยื่น แบบขออนุมัติเปลี่ย นแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนิ น งานตามกฎหมายว่าด้ว ยภาษีเงิน ได้ปิโตรเลีย ม (ส.ง.ป. 2) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต
ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยตรง โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username)
และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On
ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกระทรวงการคลัง https://etax.mof.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนการเข้าใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ของ
กระทรวงการคลัง ดังต่อไปนี้
(1) กรอกคาขออนุมัติตามแบบขออนุมัติเพื่อใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็น
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ส.ง.ป. 1) หรือแบบขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ส.ง.ป. 2) แล้วแต่กรณี
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
(2) บันทึกภาพถ่าย (Scan) หนังสือรับรองการจัดทาบัญชีกรณีบริษัทใช้เงินตราสกุลอื่น
นอกจากเงิน ตราไทยเป็น สกุล เงิน ที่ใช้ในการดาเนินงาน และจัด ส่งภาพถ่าย (Upload) ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
ข้อ ๔ เมื่ออธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยหรือ
ให้บริษัทเปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้คานวณมูลค่าของเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงิน
ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีอนุมัติ และบรรดารายการต่าง ๆ
/ รวม ...

-3รวมทั้งผลขาดทุนประจาปีคงเหลือตามมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ที่ใช้ในการคานวณภาษีเงินได้ที่เหลืออยู่ ณ วันนั้น เป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) เงิน ตรา ทรัพ ย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงิน ณ วันสุด ท้า ยของ
รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีอนุมัติ ให้คานวณมูลค่าตามหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชี
และได้มีการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(๒) บรรดารายการต่า ง ๆ รวมทั้ง ผลขาดทุนประจาปีค งเหลือ ตามมาตรา ๒๘ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีเงิน ได้ปิโ ตรเลีย ม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่ใช้ใ นการคานวณภาษีเงินได้ที่เหลืออยู่ ณ
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีอนุมัติ ให้คานวณมูลค่าตามอัตรา
ถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้
ในวัน สิ้น รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้ เงิน สกุลอื่นที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่
เงิ น ตราไทย หรื อ ของรอบระยะเวลาบั ญ ชี ก่ อ นที่ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นแปลงสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการ
ดาเนินงาน แล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อุตตม สาวนายน
(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

