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1. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจ
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
เพื่อกาหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราต่างประเทศสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานสามารถ
ใช้เงินสกุลดังกล่าวในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ พร้อมทั้งกาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศ
ก 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 เงิ น ตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี และเพิ่มทางเลือกให้แก่บริษัท
มากยิ่งขึ้น
แก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ กาหนดให้บริษัทสามารถจัดทา
บัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี เป็นภาษาต่างประเทศ และระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ
พร้อมทั้งให้เลือกชาระภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศได้แล้ว แต่ในการคานวณกาไรสุทธิและภาษีเงินได้ของ
บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้จัดทาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี เป็นภาษาต่างประเทศและระบุ
เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวยังคงต้องคานวณค่าของธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดเป็นเงินตรา
ไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ ๒๑ ที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
(International Financial Reporting Standards หรือ IFRS) ที่กาหนดให้กิจการต้องใช้สกุลเงินหลักที่ใช้
ในการดาเนิ น งาน (Functional Currency หรือ FC) เป็น สกุล เงินที่ใช้บันทึกบัญชี ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ได้ส่งเสริม ให้บริษัทที่อยู่ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มปรับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงตาม IFRS ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม
๒๕๕๔ จึงเป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมซึ่งใช้สกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงิน
หลักในการประกอบธุรกิจ เป็นอย่างมาก ทาให้เกิดผลที่แตกต่างกันระหว่าง ๒ แนวปฏิบัติ คือ บริษัทมีความ
จาเป็นต้องจัดทาบัญชี ๒ ชุด และเก็บบันทึกข้อมูลทั้ง ๒ สกุลเงิน ได้แก่ สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานสาหรับ
การบันทึกบัญชีงบการเงิน และสกุลเงินไทยสาหรับการบันทึกบัญชีที่ใช้ในการยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
กรณีจึงเป็นการสร้างภาระและต้นทุนการดาเนินงาน ทั้งยังก่อให้เกิดกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มิได้
เกิดจากการดาเนินงานที่แท้จริง อีกทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการคานวณเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่
มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี สมควรกาหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตรา
ต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานสามารถใช้เงินสกุลดังกล่าวในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อ เสียภาษี
เงินได้ พร้อมทั้งกาหนดให้รัฐ มนตรีมีอานาจประกาศกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการในการคานวณเงินตรา
หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม
มาตรฐานการบัญชี
/1.2...

-21.2 ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
โดยกาหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราต่างประเทศสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย
สามารถใช้เงินสกุลดังกล่าวในการจัดทาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่งเกี่ยวกับกิจการ
ปิโตรเลียม รวมทั้งการคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพร้อมทั้งกาหนดให้
รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคานวณเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มี
มูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี อันจะทาให้
เกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการดาเนินการ อีกทั้งยังมีผลให้การ
จัดเก็บภาษีมีความสอดคล้องกับผลการประกอบกิจการที่แท้จริงด้วย
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
(1) บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กาหนดให้บริษัทสามารถ
จัดทาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ
พร้อมทั้งให้เลือกชาระภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศได้แล้ว แต่ในการคานวณกาไรสุ ทธิและภาษีเงินได้ของ
บริษัทที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว ยังคงต้องคานวณค่าของธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดเป็นเงินตราไทย
กรณีจึงเป็นการสร้างภาระและต้นทุนการดาเนินงาน ทั้งยังก่อให้เกิดกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
มิได้เกิดจากการดาเนินงานที่แท้จริง
(2) หลักเกณฑ์และวิธีการในการคานวณเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
1.3 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง แต่ละทางเลือกมีข้อดี
ข้อเสียอย่างไร
ไม่มีทางเลือกอื่น เนื่องจากหลักเกณฑ์ในคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมกาหนดให้บริษัทต้องแปลงค่ารายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยก่อน ดังนั้น
เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงมีความจาเป็นต้องเสนอออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไ ข
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว
1.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ดังนี้
(1) กาหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราต่างประเทศสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานสามารถ
ใช้เงินสกุลดังกล่าวในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
(2) กาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคานวณเงินตรา
หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
ร่างพระราชบัญญัติฯ จะช่วยอานวยความสะดวกแก่บริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากร
เป็นอย่างมาก ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบันทึกบัญชีให้ตรงกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกรณีหากบริษัทใช้เงินสกุล
/ต่างประเทศ...

-3ต่างประเทศเป็นเงินสกุลหลักในการดาเนินงาน ทาให้งบการเงินสอดคล้องและสะท้อนผลการดาเนินการที่
แท้จริงของบริษัทที่สามารถใช้สกุลเงินหลักในการบันทึกและจัดทาบัญชีเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการคานวณรายได้
รายจ่ าย และกาไรสุ ทธิ เพื่ อเสีย ภาษีเ งิน ได้ปิโ ตรเลีย ม โดยไม่ต้อ งแปลงค่ ารายการเป็ นเงิ นตราไทยก่ อ น
ลดปัญหาการเกิดผลกาไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าดังกล่าว ลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินดังกล่าว และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บริษัทที่มิได้ใช้เงินตราไทย
เป็นสกุลเงินหลักในการดาเนินงาน
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ดังนี้
(1) กาหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราต่างประเทศสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานสามารถ
ใช้เงินสกุลดังกล่าวในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
(2) กาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคานวณเงินตรา
หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
การปฏิบัติในทางบัญชีและภาษีสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทาให้การค านวณรายได้
รายจ่าย และกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมสาหรับบริษัทที่ใช้เงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลหลัก ใน
การบันทึกและจัดทาบัญชีง่ายขึ้น ลดความถี่และค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าธุรกรรม ช่วยให้การดาเนินธุรกิจมี
ความง่ายและคล่องตัวขึ้น เกิดความเป็นธรรมแก่บริษัทที่มิได้ใช้เงินตราไทยเป็นสกุลเงินหลักในการดาเนินงาน
และช่วยเสริมสร้างให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม
1.7 การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อ
รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
ไม่มี
2. ผู้ทำภำรกิจ
2.1 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
เพื่อที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการทาภารกิจ ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากการตรากฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ จึงมิใช่กรณีที่เอกชนจะสามารถร่วมกระทาภารกิจนี้ได้
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
เอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมการดาเนินการได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กาหนดให้หน่วยงานของรัฐศึกษาผลกระทบในการเสนอร่างกฎหมายโดยการดาเนิ นการจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
2.2 เมื่อคานึ งถึงประสิ ทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทาภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
การบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้ ปิ โ ตรเลี ย มตามกฎหมาย เป็ น หน้ า ที่ ข องกรมสรรพากร
กรมสรรพากรจึงเป็นผู้มีหน้าที่ดาเนินภารกิจนี้โดยตรง
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-42.3 ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่
เนื่องจากเป็นการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของกรมสรรพากร จึงไม่สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกกฎหมายระดับท้องถิ่นได้
3. ควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำย
3.1 การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 การจัดเก็บภาษีอากรตามภารกิจของหน่วยงาน
3.2 การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่ได้
3.3 ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมาย
ไม่มีทางเลือกอื่น เนื่องจากหลักเกณฑ์ในคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมในกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน (พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔) กาหนดให้
บริษัทต้องแปลงค่ารายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยก่อน ดังนั้น เพื่อที่จะให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงมีความจาเป็นต้องเสนอออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์
ดังกล่าว
3.4 การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวด้วยกับ
การเงินการคลังของประเทศ การแก้ไขกฎหมายในเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องหลักเกณฑ์ในการคานวณรายได้
รายจ่าย และกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จึงต้องใช้บังคับทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก..................................................
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก.............................................................
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีเองและ
เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด........................................
ควรกาหนดระยะเวลาในการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด............................................
3.5 ถ้าจาเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น
เนื่องจากเป็นการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของกรมสรรพากร จึงไม่สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกกฎหมายระดับท้องถิ่นได้
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-53.6 ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม (ข้ามไปข้อ 3.7)
กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)
 ส่งเสริม
ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม)
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………..
3.7 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบการอนุมัติ การอนุญาต การจดทะเบียนหรือ
ใช้ระบบอื่น
.
3.7.2 ค่าธรรมเนียมมีความจาเป็นอย่างไร มีความคุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร
.
3.7.3 มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่
.
อย่างไร
.
3.7.5 มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่
อย่างไร
.

.
.

3.8 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่
มีความจาเป็นอย่างไร
.
3.8.2 คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
3.8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
เป็นการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรณีหากมีปัญหาหน่วยงานจะใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยและ
สั่งงานโดยตรงตามสายงานการบังคับบัญชา
3.10 ประเภทของโทษที่กาหนด
ไม่มี
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-63.11 การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
ไม่มี
4. ควำมซ้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น
4.1 การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกันหรือไม่
ไม่มีการซ้าซ้อนกับบทบัญญัติอื่นแต่อย่างใด
4.2 กรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกั นหรือ
ทานองเดียวกันที่มีอยู่
5. ผลกระทบและควำมคุ้มค่ำ
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือจะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- เชิงบวก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
เกิดความสะดวกแก่บริษัทที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินหลักในการดาเนินงานและ
การจัดทาบรรดาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท
สามารถใช้ส กุล เงิน ต่างประเทศดังกล่ าวในการคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุ ทธิเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมโดยไม่ต้องแปลงค่าเป็นสกุลเงินไทยก่อน ทาให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทาและบันทึกบัญชี ช่วย
ให้งบการเงินสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และสะท้อนผลการดาเนินการที่แท้จริงของบริษัท ลด
ปัญหาการเกิดผลกาไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าดังกล่าว รวมทั้งบริษัทมีทางเลือก
ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าเงินให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น
- เชิงลบ
ไม่มี
5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
ไม่มี
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าทีจ่ าเป็นหรือไม่ อย่างไร
5.4 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
5.4.1 ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเป็นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด
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-75.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย
เพียงใด
- การกาหนดให้กิจการสามารถคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมโดยใช้สกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงานได้ จะช่วยลดภาระงานและต้นทุนในการบันทึกบัญชีของผู้ประกอบการได้อย่างมาก
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบัญชีเพื่อให้รองรับต่อการบันทึกบัญชี ๒ สกุลเงิน
- การกาหนดให้กิจการสามารถเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราถัวเฉลี่ย
ระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ (อัตรากลางของ
ธปท.) ในการแปลงค่าเพื่อคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเ งินได้ปิโตรเลียมได้ ทาให้อัตรา
แลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีมากขึ้น เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่
ผู้ประกอบการและทาให้ระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมีความสะดวกมากขึ้น
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใด
- การแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้กิจการสามารถใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่
สกุลเงินไทยในการคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เป็นการแก้ไขกฎหมาย
เพื่อให้แนวปฏิบัติทางภาษีมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทยที่เป็นไปตามหลักสากล ช่วยลดภาระ
ในการบันทึกบัญชีทั้ง ๒ สกุลเงิน อันเป็นต้นทุนหนึ่งในการประกอบธุรกิจ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
5.5 ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย

-

.

5.6 ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการในเรื่องของการใช้อัตราแลกเปลี่ยน
6. ควำมพร้อมของรัฐ
6.1 ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบต่ออัตรากาลังแต่อย่างใด จึงยังคงใช้
อัตรากาลังเดิมของกรมสรรพากร
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
ยังคงใช้คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตามที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย
.
โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน
และงบลงทุนจานวน
.
6.2 ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
.
/6.3...

-86.3 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องกรมสรรพากร และเว็ บ ไซต์
www.lawamendment.go.th
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และผ่านทางเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th
7. หน่วยงำนที่รับผิดชอบและผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย
7.1 มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
กับหน่วยงานนั้นอย่างไร
.
7.2 มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร -

.

7.3 มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร

.

-

7.4 ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
.
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก
กรมสรรพากรเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหาร
จัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
8. วิธีกำรทำงำนและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
8.2 การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด
.
8.2.2 หากมีการใช้ดุล พินิ จ การใช้ดุล พินิจสอดคล้ องกับหลั กธรรมาภิบาลและหลั กนิติ ธ รรม
อย่างไร
.
8.2.3 ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร
.
8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง

-

.
/8.3.1...

-98.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
8.3.2 มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร

-

.
.

9. กำรจัดทำกฎหมำยลำดับรอง
9.1 ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
กระทรวงการคลังจะต้องออกกฎหมายลาดับรอง
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
(1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีซึ่งเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม เพื่อให้บริษัททาเป็นภาษาต่างประเทศหรือระบุเป็น
เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย หรือเปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลที่ใช้ในการ
ดาเนินงานได้ (ประกาศกระทรวงการคลัง อาศัยอานาจตามมาตรา 8 และมาตรา 8/1)
(2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิ กรณี
เงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ (ประกาศกระทรวงการคลัง
อาศัยอานาจตามมาตรา 26 (12) และ (13) มาตรา 33/3 มาตรา 33/4 มาตรา 65 อัฏฐ (12)
และ (13) มาตรา 65 อัฏฐ/1 มาตรา 65 เอกวีสติ (10) และ (11) และมาตรา 65 เอกวีสติ/1)
9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคล
เกินสมควรอย่างไร
.
10. กำรรับฟังควำมคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น

ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น

10.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
สานักงบประมาณ
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่
.
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
ประชาชนทั่วไป
 องค์กรอื่น ได้แก่ บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
10.2 มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
กรมสรรพากรได้ด าเนิน การจัด ให้มีก ารรับ ฟัง ความคิด เห็น ประกอบการจัด ท าร่า งกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (มาตรการกาหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่มิใช่เงินตราไทย
ในการคานวณรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หรือ Functional Currency) ผ่าน
เว็บไซต์ www.rd.go.th และเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่
15 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนทั้ งสิ้น 274 ราย โดยผู้เข้าร่วมแสดงความ
/คิดเห็น...

-10คิดเห็นทั้งหมดได้เห็นด้วยและไม่มีข้อขัดข้องกับการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับหลักการอันเป็นสาระสาคัญของ
ร่างกฎหมาย
10.3 จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทา
ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างกฎหมาย
ขอรั บ รองว่าการเสนอร่ างพระราชบั ญ ญัติ ได้ ดาเนิน การตามพระราชกฤษฎีก าว่ า ด้ ว ย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว

