เอกสารประกอบการสัมมนา

เรื่อง
ออกใบกํากับภาษีอยางไรใหถูกตอง
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2550 ณ หองประชุม1 กรมสรรพากร

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 465)
พ.ศ. 2550
-------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน
ประกาศวา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2549 ประกอบกับมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึน้
ไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 465) พ.ศ. 2550”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 440) พ.ศ. 2548
มาตรา 4 ใหลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา
ดังนี้
(1) รอยละหกจุดสาม สําหรับการขายสินคา การใหบริการหรือการนําเขาทุกกรณี ซึ่งความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
(2) รอยละเกา สําหรับการขายสินคา การใหบริการ หรือ การนําเขาทุกกรณี ซึ่งความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความ ใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 440) พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหลดอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร จากอัตรารอยละสิบ เปนอัตรารอยละหกจุดสาม เปนการ
ชั่วคราวสําหรับการขายสินคา การใหบริการ หรือการนําเขาทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และลดอัตราเปนรอยละเกา ตั้งแตวนั ที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป แตเนื่องจากการขยายตัวดานการใชจายภาคเอกชนมีสวนสําคัญตอการฟนตัว
ของเศรษฐกิจ และยังมีความจําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่องอีกระยะหนึ่ง
สมควรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละสิบ เปนรอยละหกจุดสาม ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2551 และลดอัตราเปนรอยละเกา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เลม 124 ตอนที่ 50 ก วันที่ 3 กันยายน 2550)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 4)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข กรณีภาษีซอื้ ที่มิไดนําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษี
เพราะมีเหตุจําเปนใหมีสทิ ธินําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนัน้ ตามมาตรา 82/3 แหง
ประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข กรณีภาษีซื้อที่มิไดนําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมีเหตุจําเปน ใหมีสิทธินําไปหัก
ในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนัน้ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ภาษีซื้อที่มิไดนาํ ไปหักในการคําไปนี้
(1) เหตุจําเปนซึ่งเกิดขึ้นตามประเพณีทางการคา
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) ไดรับใบกํากับภาษีในเดือนภาษีอื่นทีม่ ิใชเดือนภาษีที่ระบุไวในใบกํากับภาษี
"ขอ 2 ภาษีซื้อที่มิไดนาํ ไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมีเหตุจําเปนตามขอ 1 ใหมี
สิทธินําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นได แตตองไมเกินหกเดือนนับแตเดือนถัดจาก
เดือนที่ออกใบกํากับภาษี
การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูประกอบการจดทะเบียนระบุขอความวา “ถือเปนภาษีซื้อใน
เดือนภาษี...” ไวในใบกํากับภาษีดังกลาว โดยขอความดังกลาวจะตีพิมพ จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร
ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดดี หรือทําใหปรากฏขึ้นดวย วิธกี ารอื่นใดในลักษณะทํานอง
เดียวกันก็ได”
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534
บัณฑิต บุณยะปานะ
อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 36)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการออกใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบ
แทนใบลดหนี้ตามมาตรา 86/12 แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/12 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขของการออกใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้ ใหกับผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเสียภาษีมลู คาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร ที่
ไดรับการรองขอจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการซึ่งทําใบกํากับภาษีใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้สูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ออกใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้หรือใบแทนใบลดหนีใ้ หกับผู
ซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
ขอ 2 การออกใบแทนดังกลาวใหกระทําโดยใชวิธีถา ยสําเนาใบกํากับภาษี สําเนาใบเพิ่มหนี้ หรือ
สําเนาใบลดหนี้ และใหบันทึกรายการดังตอไปนี้ลงในภาพถายหรือดานหลังของภาพถายดังกลาว
(1) ใบแทนออกใหครั้งที่
(2) วัน เดือน ป ที่ออกใบแทน
(3) คําอธิบายยอ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
(4) ลงลายมือชื่อของผูออกใบแทน
ขอ 3 ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดออกใบแทนตามขอ 2 บันทึกรายการตามขอ 2 (1) ถึง (4)
ไวดา นหลังสําเนาใบกํากับภาษี สําเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสําเนาใบลดหนี้ดว ย
ขอ 4 ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดออกใบแทนตามขอ 2 บันทึกรายการการออกใบแทนใน
รายงานภาษีขาย ในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผูซ ื้อ เลขที่/เลมที่ วันที่ของใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้
หรือใบลดหนี้ที่ไดมกี ารออกใบแทน ตามขอ 2
ขอ 5 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
รอยเอก สุชาติ เชาววิศษิ ฐ
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 39)
เรื่อง กําหนดขอความอื่นในใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4(8) แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/4(8) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดี กรมสรรพากรกําหนด
ขอความอื่นในใบกํากับภาษี ดังตอไปนี้
“ขอ 1 ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนประสงคจะจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากรรวมกับเอกสารทางการคาอื่น เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสงของ ใบแจงหนี้ ซึ่งมีจํานวนหลาย
ฉบับอยูในชุดเดียวกัน และใบกํากับภาษีมิใชเอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกลาวใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดสงมอบสินคากอนไดรับชําระราคาสินคาหรือไดออก
ใบกํากับภาษีกอนไดรับชําระราคาคาบริการ
(ก) ในเอกสารฉบับแรกของเอกสารชุดดังกลาว หรือในเอกสารฉบับอื่นที่มิใชฉบับ
แรก แตเปนตนฉบับของเอกสารฉบับอื่นใดก็ตาม ซึ่งมิใชฉบับที่เปนใบกํากับภาษี จะตองมีขอความวา
“ไมใชใบกํากับภาษี” ไวในเอกสารฉบับนั้นดวย
(ข) ในเอกสารทุกฉบับของเอกสารชุดดังกลาว จะตองมีขอความวา “เอกสารออกเปน
ชุด“ ไวดวย
(ค) ในเอกสารฉบับที่ถือวาเปนสําเนาของเอกสารฉบับอื่นจะตองมีขอความวา "สําเนา
..." ไวทุกฉบับ
(2) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับชําระราคาสินคากอนสงมอบสินคา หรือไดรับ
ชําระราคาคาบริการกอนการใหบริการ
(ก) ในเอกสารฉบับแรกของเอกสารชุดดังกลาว หรือในเอกสารฉบับอื่นที่มิใชฉบับ
แรก แตเปนตนฉบับของเอกสารฉบับอื่นใดก็ตาม ซึ่งมิใชฉบับที่เปนใบกํากับภาษี จะตองมีขอความวา
“ไมใชใบกํากับภาษี” ไวในเอกสารฉบับนั้นดวย
(ข) ในเอกสารทุกฉบับของเอกสารชุดดังกลาว จะตองมีขอความวา “เอกสารออกเปน
ชุด” ไวดวย
(ค) ในเอกสารฉบับที่ถือวาเปนสําเนาของเอกสารฉบับอื่นจะตองมีขอความวา “สําเนา
...” ไวทกุ ฉบับ
ขอความวา “ไมใชกํากับภาษี” “เอกสารออกเปนชุด” และ “สําเนา...” ตามวรรคหนึง่
จะตองตีพิมพขนึ้ และจัดทําดวยระบบคอมพิวเตอรในกรณีจดั ทําใบกํากับภาษีขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรทั้ง

ฉบับ จะประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดดี หรือกระทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธกี ารอื่นในลักษณะ
ทํานองเดียวกับไมได
ขอ 2 ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดจดั ทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวล
รัษฎากรรวมกับเอกสารทางการคาอื่นตามขอ 1 แตไมมีขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ก็ใหยังคงใชเปน
ใบกํากับภาษีไดตอ ไปจนกวาเอกสารทางการคาซึ่งไดมีอยูเดิมกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบงั คับจะหมดไป
แตทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2535
ขอ 3 ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง และสถานประกอบการที่
มิใชสํานักงานใหญไดนาํ ใบกํากับภาษีของสถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญไปสงมอบใหแกผูซื้อ
สินคาหรือผูรับบริการทุกครั้งที่มกี ารขายสินคาหรือการใหบริการ จะตองมีขอความวา "สาขาที่ออกใบกํากับ
ภาษีคือ" ไวในใบกํากับภาษีดังกลาวโดยขอความดังกลาวจะตีพิมพ จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับ
ดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอืน่ ใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได
“ขอ 4 ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการสถานบริการน้ํามันไดขายน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือไดขายสินคาหรือใหบริการที่เกี่ยวของโดยตรงกับรถยนต ที่ตองจดทะเบียนตามกฎหมายวา
ดวยรถยนต จะตองระบุ เลขทะเบียนรถยนต ไวในใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร โดย
ขอความดังกลาวจะตีพิมพ จัดทําขึน้ ดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือทํา
ใหปรากฏขึน้ ดวยวิธีการอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได”
“ขอ 5 ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหออกใบกํากับ
ภาษีเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจด
ทะเบียนจะตองระบุดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยไวในใบกํากับภาษีดวย โดย
ขอความดังกลาวจะตีพิมพ จัดทําขึน้ ดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือทํา
ใหปรากฏขึน้ ดวยวิธีการอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามวรรคหนึง่ ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาม
อัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไวเปนอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยของวันถัดไป ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร”
“ขอ 6 ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไมตองนํามูลคาของทองรูปพรรณที่ขายเปนจํานวน
เทากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมคาทองคําประกาศรับซือ้ คืนในวันทีข่ ายทองรูปพรรณ มารวมคํานวณ
มูลคาของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองระบุขอความ
ดังตอไปนี้ไวในใบกํากับภาษีดว ย
(1) ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมคากําเหน็จแตไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
(2) ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมคาทองคําประกาศ
(3) ผลตางระหวางราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมคากําเหน็จแตไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มตาม
(1) กับราคาซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมคาทองคําประกาศตาม (2)

(4) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจาก (3)
(5) หมายเลขลําดับของใบรับที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แตหากผูประกอบการจด
ทะเบียนใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษีดวย ไมตองระบุหมายเลขลําดับของใบรับ
(6) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
ขอความตามวรรคหนึ่ง จะตีพิมพ จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับตรายาง
เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือทําใหปรากฏขึน้ ดวยวิธีการอืน่ ใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได”
ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2535 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535
โกวิทย โปษยานนท
อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 42)
เรื่อง การกําหนดภาษีซื้อที่ไมใหนําไปหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
มมาตรา 82/5 (6)
แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/5(6) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดย
อนุมัตริ ัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กําหนดภาษีซื้อที่ไมใหนําไปหักในการคํานวณภาษี ไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 14) เรือ่ ง
การกําหนดภาษีซื้อที่ไมใหนําไปหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แหง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ขอ 2 ภาษีซื้อดังตอไปนี้ ไมใหนํามาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิม่ ตามมาตรา 82/3
แหงประมวลรัษฎากร
“(1) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เชาซื้อ เชา หรือรับโอนรถยนตนั่งและรถยนต
โดยสารที่มที ี่นงั่ ไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิด
จากการซื้อสินคาหรือการรับบริการทีเ่ กี่ยวของกับรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารที่มีทนี่ ั่งไมเกิน
10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต”
“ความในวรรคหนึง่ มิใหใชบงั คับสําหรับการขายรถยนตนั่งและรถยนตโดยสาร
ที่มีทนี่ ั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการใหบริการเชา
รถยนตดังกลาวของตนเองโดยตรง และการใหบริการรับประกันวินาศภัยสําหรับรถยนต
ดังกลาว”
(2) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แหง
ประมวลรัษฎากร
(3) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพยสนิ เพือ่ ใชหรือจะใชในกิจการประเภททีไ่ ม
ตองเสียภาษีมลู คาเพิม่ หรือภาษีซื้อทีเ่ กิดจากรายจายของกิจการประเภทที่ไมตอ งเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม

(4) ภาษีซื้อที่เกิดจากการกอสรางอาคารหรืออสังหาริมทรัพยอื่นเพื่อใชหรือจะ
ใชในกิจการประเภทที่ตอ งเสียภาษีมลู คาเพิม่ และตอมาไดขาย หรือใหเชาหรือนําไปใชใน
กิจการประเภทที่ไมตอ งเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะที่ไดกระทําภายในสามปนบั แตเดือนภาษี
ที่กอสรางเสร็จสมบูรณ
“ความในวรรคหนึง่ มิใหใชบงั คับสําหรับภาษีซื้อที่เกิดจากการกอสรางอาคาร
หรืออสังหาริมทรัพยอื่น เพื่อใชหรือจะใชในกิจการประเภทที่ตอ งเสียภาษีมลู คาเพิ่มและตอมา
ไดขายหรือใหเชาหรือนําไปใชในกิจการประเภทที่ไมตอ งเสียภาษีมูลคาเพิ่ม อันเนื่องมาจาก
“(ก) การปรับปรุงโครงสรางหนีข้ องสถาบันการเงินที่กระทํากับลูกหนี้ของ
สถาบันการเงิน โดยไดดําเนินการตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด และเปนหนี้ที่ตอ งดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนีข้ องสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด กอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 และไดกระทําภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
(ข) การปรับปรุงโครงสรางหนีข้ องเจาหนี้อน่ื ที่กระทํากับลูกหนีข้ องเจาหนี้
อื่น โดยไดดําเนินการตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม และเปนหนี้ที่ตอ งดําเนินการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด กอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 และไดกระทําภายในวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2549”
“(ค) การฟนฟูกจิ การของลูกหนีต้ ามกฎหมายวาดวยการลมละลาย”
“(ง) การปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษทั มหาชนจํากัด หรือบริษทั
จํากัด ที่ไดควบเขากัน หรือโอนกิจการทัง้ หมดใหแกกัน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขที่
ไดออกตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ 330) พ.ศ.2541”
“(จ) การปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษทั มหาชนจํากัด หรือบริษทั
จํากัด ที่ไดโอนกิจการบางสวนระหวางกันตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไดออกตามพระ
ราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 411) พ.ศ.
2545”

“(ฉ) การแปรรูปกิจการของรัฐตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ”
“(ช) การแปรรูปกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในโครงการ
โรงไฟฟาราชบุรี ”
“(ซ) การเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนในรูปแบบของบริษทั จํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ”
“( ฌ ) การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่กระทํากับลูกหนี้ที่
ประสบธรณีพิบัตภิ ยั ของสถาบันการเงิน โดยไดดําเนินการตามหลักเกณฑการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด และ ไดกระทํา
ภายในวันที่ 1 มกราคม พ . ศ . 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ . ศ . 2549
(ญ) การปรับปรุงโครงสรางหนีข้ องเจาหนี้อน่ื ที่กระทํากับลูกหนี้ที่ประสบ
ธรณีพิบัตภิ ยั ของเจาหนีอ้ ่นื โดยนําหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม และไดกระทําภายในวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549”
“ใน (ก) และ (ข) ของวรรคสอง
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(2) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน
(3) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัท
บริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
(4) บริษทั เงินทุน บริษทั เงินทุนหลักทรัพย หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษทั บริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษทั บริหารสินทรัพย
(6) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย
(7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
สําหรับใหกูยมื เงินเพือ่ สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม”

“เจาหนี้อน่ื หมายความวา เจาหนาที่มิใชสถาบันการเงินซึ่งไดดําเนินการ
เจรจารวมกับสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลกู หนี้ และไดทําความตกลง
เปนหนังสือรวมกับเจาหนี้ซงึ่ เปนสถาบันการเงิน
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดว ย
ลูกหนี้ของเจาหนี้อน่ื หมายความวา ลูกหนีข้ องเจาหนีอ้ ่นื ซึง่ เปนลูกหนี้ของ
สถาบันการเงินดวย และใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดว ย”
“ใน(ฌ) และ (ญ) ของวรรคสอง
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(2) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน
(3) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย
(4) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัท
บริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
(5) บริษทั เงินทุน บริษทั เงินทุนหลักทรัพย หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(6) บริษทั บริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษทั บริหารสินทรัพย
(7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
สําหรับใหกูยมื เงินเพือ่ สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม”
(5) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง
รายการตามมาตรา 86/4(1) แหงประมวลรัษฎากรมิไดตพี ิมพขน้ึ หรือมิไดจัดทําขึน้ ดวยระบบ
คอมพิวเตอรในกรณีจัดทําใบกํากับภาษีขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรทงั้ ฉบับ
(6) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งรายการ
ตามมาตรา 86/4(8) แหงประมวลรัษฎากรมิไดจัดทําขึ้นตามวิธีการตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/4(8) แหงประมวลรัษฎากร
(7) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งมี
รายการในใบกํากับภาษีเปนสําเนา (copy) แตไมรวมถึงใบกํากับภาษีที่ไดจัดทํารวมกับเอกสาร

ทางการคาอื่น ซึ่งมีจํานวนหลายฉบับ และใบกํากับภาษีซึ่งมีรายการในใบกํากับภาษีเปนสําเนามี
ขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ปรากฏอยูดว ย
(8) ภาษีซื้อสวนที่เฉลีย่ เปนของกิจการประเภทที่ไมตอ งเสียภาษีมลู คาเพิ่ม ซึ่ง
ไดคํานวณตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งออกโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/6 แหงประมวลรัษฎากร
(9) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือรับบริการ ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียน
นําไปใชหรือจะใชในการประกอบกิจการทัง้ ประเภทที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และประเภทที่ไม
ตองเสียภาษีมลู คาเพิม่ และผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวใชสิทธิเลือกไมนําภาษีซื้อทั้งหมด
ไปหักในการคํานวณภาษีมลู คาเพิม่ เนือ่ งจากกิจการประเภทที่ไมตอ งเสียภาษีมูลคาเพิ่มมีรายได
ไมนอ ยกวารอยละ 90 ของรายไดของกิจการทัง้ หมด ทั้งนี้ ตามขอ 3(2) แหงประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมลู คาเพิม่ (ฉบับที่ 29) เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/6 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535
“(10) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรซึง่
รายการตามมาตรา 86/4 ไดถูกแกไขเปลีย่ นแปลง เวนแตรายการซึ่งไดถูกแกไขเปลีย่ นแปลงตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด”
(11) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซือ้ เชาซื้อ หรือรับโอนรถยนตทมี่ ิใชรถยนตนั่งและ
รถยนตโดยสารทีม่ ีทนี่ ั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อใช
หรือจะใชในกิจการประเภทที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิม่ และตอมาไดมีการดัดแปลงรถยนตดังกลาว
เปนรถยนตนงั่ หรือรถยนตโดยสารทีม่ ีทนี่ ั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต ทั้งนี้ เฉพาะที่ไดกระทําภายในสามปนบั แตเดือนภาษีที่ไดรถยนตไวในครอบครอง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับสําหรับการขายรถยนตนั่งและรถยนต
โดยสารที่มที ี่นงั่ ไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการ
ใหบริการเชารถยนตดังกลาวของตนเองโดยตรง
(12) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรซึ่ง
รายการตามมาตรา 86/4(2) แหงประมวลรัษฎากร มิไดตพี ิมพขน้ึ หรือมิไดจัดทําขึ้นดวยระบบ
คอมพิวเตอรในกรณีจัดทําใบกํากับภาษีขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรทงั้ ฉบับ”
“ ความในวรรคหนึง่ มิใหใชบงั คับสําหรับใบกํากับภาษีที่ออกโดย
ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนบริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ซึ่งไดเปลีย่ นสถานะจาก

รัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐตามที่มกี ฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ เฉพาะใบกํากับภาษีที่ไดออก
ในชวงระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวนั ที่จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชน
จํากัด”
ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันออกประกาศนี้ เวนแต ขอ 2(5) และ
(6) ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 45)
เรื่อง กําหนดขอความอื่นในใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/6 (7) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดขอความ
อื่นในใบกํากับภาษี ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการคาปลีก ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 32) เรื่อง กําหนดลักษณะและหรือเงื่อนไขของการประกอบ
กิจการขายสินคาในลักษณะขายปลีกหรือประกอบกิจการใหบริการในลักษณะบริการรายยอยแกบคุ คล
จํานวนมาก ใหเปนกิจการคาปลีกตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ประสงคจะออกใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร ใบกํากับภาษีอยางยอจะตองมี
ขอความวา “อยางยอ” ตอทายคําวา “ใบกํากับภาษี” ดวย
ขอ 2 ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีอยางยอเปนเลม ผูประกอบการจด
ทะเบียนจะตองดําเนินการใหมขี อความวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” ในใบกํากับภาษีทกุ ฉบับทั้งเลม กอนที่จะ
นําใบกํากับภาษีเลมนั้นมาใช
“ขอ 3 ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไมตองนํามูลคาของทองรูปพรรณที่ขายเปนจํานวน
เทากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมคาทองคําประกาศรับซือ้ คืนในวันทีข่ ายทองรูปพรรณ มารวมคํานวณคา
ของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองระบุความดังตอไปนี้
ไวในใบกํากับภาษีดวย
(1) ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมคากําเหน็จ แตไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
(2) ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมคาทองคําประกาศ
(3) ผลตางระหวางราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมคากําเหน็จ แตไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มตาม
(1) กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมคาทองคําประกาศตาม (2)
(4) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจาก (3)
(5) หมายเลขลําดับของใบรับที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แตหากผูประกอบการจด
ทะเบียนใชเครื่องบันทึการเก็บเงินออกใบกํากับภาษีดว ย ไมตองระบุหมายเลขลําดับของใบรับ
(6) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
ขอความตามวรรคหนึ่ง จะตีพิมพ จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรประทับดวยตรายาง
เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือทําใหปรากฎดวยวิธกี ารอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได”

ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2536
ม.ร.ว.จัตมุ งคล โสณกุล
อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 46)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการขออนุมัตใิ ชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกํากับภาษีอยางยอ และ
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขเกีย่ วกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แหงประมวล
รัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑการขออนุมัติ
ใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกํากับภาษีอยางยอ และหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช
เครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกํากับภาษีอยางยอ ดังนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 38) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการขออนุมัตใิ ชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกํากับภาษีอยางยอ และหลักเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2535
ขอ 2 ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการคาปลีกตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 32) เรื่อง กําหนดลักษณะและหรือเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินคา
ในลักษณะขายปลีกหรือประกอบกิจการใหบริการในลักษณะบริการรายยอยแกบคุ คลจํานวนมาก ใหเปน
กิจการคาปลีกตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2535 ซึ่งประสงคจะใชเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกํากับภาษีอยางยอ ยื่นคําขออนุมัติใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตออธิบดี
กรมสรรพากร
คําขออนุมัตใิ หยื่นตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด โดยจะตองแนบเอกสารและ
รายการดังตอไปนี้พรอมกับคําขออนุมัติ
(1) คุณสมบัติโดยยอของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
(2) รายละเอียดรุน ยี่หอ หมายเลขประจําเครื่อง (Serial Number) และจํานวนเครื่องบันทึก
การเก็บเงินทีข่ ออนุมัติ
(3) แผนผังแสดงตําแหนงการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
(4) ในกรณีที่มีการตอเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงินเขากับอุปกรณคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่น ใหแสดงแผนผังระบบการตอเชื่อมดังกลาวดวย
(5) ตัวอยางใบกํากับภาษีอยางยอ และตัวอยางรายงานการขายสินคาหรือการใหบริการ
ประจําวันที่ออกดวยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

ขอ 3 เครื่องบันทึกการเก็บเงินจะตองมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
“(1) เปนเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
(ก) ชนิดไฟฟา ECR (Electronic Cash Register) ซึ่งบันทึกโปรแกรมการขายสินคา
หรือการใหบริการไวในความจําชนิดถาวร แบบ ROM (Read Only Memory) หรือแบบ EPROM (Erasable
Programmable ROM) เปนสวนใหญซึ่งตองใชอุปกรณพิเศษของผูขายเครื่องบันทึกการเก็บเงินในการแกไข
โปรแกรมการขายสินคาหรือการใหบริการ และตองมิใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินชนิดไฟฟา ECR ที่มี
หัวพิมพระบบ Drum Matrix ซึ่งไดมาตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2538 เปนตนไป หรือ”
(ข) ชนิดคอมพิวเตอร ซึ่งบันทึกโปรแกรมการขายสินคาหรือการใหบริการไวใน
ความจําชนิดชั่วคราวแบบ RAM (Random Access Memory) เปนสวนใหญ และมีชองใสสื่อบันทึกขอมูล
เชน Diskette เพื่อบันทึกรายละเอียดของสินคาหรือบริการและสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการขายสินคา
หรือการใหบริการได หรือในกรณีที่ไมมีชองใสสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette ตองสามารถสั่งเขียน
โปรแกรมการขายสินคาหรือการใหบริการ หรือบันทึกรายการการขายหรือการใหบริการจากเครื่องควบคุม
กลางได
(2) เครื่องบันทึกการเก็บเงินตองใชกระดาษออกใบกํากับภาษีอยางยอใหแกผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการ และจะใชกระดาษขนาดเดียวกันเปนสําเนาซอนกับใบกํากับภาษีตัวจริงก็ได แตทั้งนี้ตองมี
กระดาษเปนมวนตอเนื่องเพื่อบันทึกรายการประจําวัน (Daily Transaction Journal) ไว ซึ่งจะใชเปนสําเนา
ใบกํากับภาษีแทนกระดาษซอนใบกํากับภาษีก็ได
(3) เครื่องบันทึกการเก็บเงินตองสามารถออกใบกํากับภาษีอยางยอซึ่งมีรายการอยางนอย
ตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร และตองสามารถบันทึกคําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” ไวในกระดาษ
ใบกํากับภาษีอยางยอดวย หรืออาจจะบันทึกคําวา “TAX INV(ABB)” ในกรณีที่เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
สามารถบันทึกได 12 หลัก หรือคําวา “TAX INVOICE(ABB)” ในกรณีที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินสามารถ
บันทึกได 16 หลัก แทนก็ได
(4) เครื่องบันทึกการเก็บเงินตองสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดใหไวในใบกํากับภาษีอยางยอได
(5) เครื่องบันทึกการเก็บเงินตองสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดใหไวในสําเนาใบกํากับภาษี โดยอยางนอยตองสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องไว
ในตอนตนและตอนทายของกระดาษเปนมวนตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวัน โดยสําเนาใบกํากับภาษี
จะไมมีชื่อผูประกอบการจดทะเบียน เลขประจําตัวผูเสียภาษี หรือขอความที่ระบุวา ราคาสินคาหรือบริการได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลวก็ไดและสําหรับรายการของสินคาหรือบริการในสําเนาใบกํากับภาษี จะบันทึกเปน
รหัสของสินคาหรือบริการ โดยไมบนั ทึกเปนรายการของสินคาหรือบริการตามใบกํากับภาษีอยางยอก็ได
สวนคําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” จะใชวิธีตีพิมพหรือประทับตราไวในตอนตนและตอนทายของกระดาษ
เปนมวนตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวันก็ได

ในกรณีที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินไมสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องในกระดาษ
เปนมวนตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวันได ก็ใหใชวิธีบันทึกเลขรหัสประจําเครื่อง ณ ตําแหนงซึ่งใช
บันทึกรายการมูลคาการขายสินคาหรือการใหบริการโดยอยางนอยตองบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องไวใน
ตอนตนของกระดาษเปนมวนตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวันกอนเริ่มทําการขายสินคาหรือใหบริการ
และในตอนทายของกระดาษเปนมวนตอเนื่องดังกลาวหลังจากทําการขายสินคาหรือใหบริการรายสุดทาย
และรวมยอดขายสินคาหรือใหบริการแลว และใหแนบใบกํากับภาษีที่ออกในลักษณะนี้ตดิ กับหัวมวน
กระดาษตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวันเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
(6) เครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่องตองสามารถออกผลสรุปรายงานการขายสินคา
หรือการใหบริการประจําวันได
ขอ 4 เครื่องบันทึกการเก็บเงินชนิดไฟฟาหรือชนิดคอมพิวเตอร ตามขอ 3(1) จะใชบนั ทึกการเก็บ
เงินโดยตัวเองโดยไมตองตอเชื่อม หรือจะใชตอเชื่อมเขากับระบบคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นเปนระบบ
POSS (Point of Sale System) ก็ได”
ขอ 5 ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหใชเครื่องบันทึกการ
เก็บเงินเพื่อออกใบกํากับภาษีอยางยอ ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ดังนี้
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งประสงคจะบันทึกรายการของสินคาหรือบริการใน
ใบกํากับภาษีอยางยอเปนรหัส จะตองมีรหัสดังกลาวพรอมทั้งคําแปลกอนวันเริ่มใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
พรอมทั้งรหัสหรือเครื่องหมายที่แสดงความแตกตางระหวางสินคาหรือบริการทีต่ องเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และ
ที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เก็บไว ณ สถานประกอบการทีใ่ ชเครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกลาว และในกรณีที่
เครื่องบันทึกการเก็บเงินตอเชื่อมกับระบบกลางที่ไมไดอยูใ นสถานประกอบการทีใ่ ชเครื่องบันทึกการเก็บ
เงิน จะตองมีรหัสทั้งระบบเก็บไว ณ สถานประกอบการและที่ตั้งของระบบกลางดวย
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนตองยินยอมใหเจาพนักงานสรรพากรเขาไปติดเครื่องหมาย
แสดงเลขรหัสประจําเครื่อง บนเครื่องที่ไดรับอนุมัตใิ หใชบนั ทึกการเก็บเงิน หรือในกรณีที่อธิบดี
กรมสรรพากรมอบใหตดิ เอง ตองติดใหเสร็จเรียบรอยภายใน 3 วันนับจากวันที่ไดรับเครื่องหมายดังกลาว
หากเครื่องหมายแสดงเลขรหัสประจําเครือ่ งดังกลาวถูกเคลื่อนยาย ถูกทําลาย สูญหาย หรือ
ชํารุดในสาระสําคัญ ใหระงับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกลาว และใหผูประกอบการจดทะเบียนยืน่
คํารองขอรับเครื่องหมายแสดงเลขรหัสประจําเครื่องจากอธิบดีกรมสรรพากรทันที
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนตองแสดงหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีลงในใบกํากับ
ภาษีอยางยอที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน โดยเรียงตามลําดับตัวเลขจนหมดทุกหลักกอน จึงจะ
ยอนกลับมาเริ่มตนใหมได ยกเวนกรณีที่จะทําใหยอดขายรวมเกินความสามารถของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
และทําใหขอมูลสูญหาย ก็ใหออกรายงานการลางยอดสะสมและเริ่มเลขลําดับใหมได โดยใหหมายเหตุ
เหตุผลไวในมวนกระดาษตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวันดวย

(4) เครื่องบันทึกการเก็บเงินตองบันทึกรายการการขายสินคาหรือการใหบริการในกระดาษ
เปนมวนตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวัน ในขณะเดียวกับการออกใบกํากับภาษี และหากเปนเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินที่ไดมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2537 หรือเปนเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่บันทึกเวลาได
ก็ตองบันทึกเวลาที่ออกใบกํากับภาษีนั้นไวในใบกํากับภาษี ใบกํากับภาษีอยางยอและในกระดาษเปนมวน
ตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวันดวย
(5) ผูประกอบการจดทะเบียนตองออกใบกํากับภาษีอยางยอซึ่งมีรายการอยางนอยตาม
มาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร และตองบันทึกคําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” ไวในกระดาษใบกํากับภาษี
อยางยอขณะออกใบกํากับภาษีอยางยอดวย หรืออาจจะบันทึกคําวา “TAX INV(ABB)” ในกรณีที่เครื่อง
บันทึกการเก็บเงินสามารถบันทึกได 12 หลัก หรือคําวา “TAX INVOICE(ABB)” ในกรณีที่เครื่องบันทึกการ
เก็บเงินสามารถบันทึกได 16 หลัก แทนก็ได
(6) ผูประกอบการจดทะเบียนตองแสดงเลขรหัสประจําเครื่องที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดใหไวในใบกํากับภาษีอยางยอ
(7) ผูประกอบการจดทะเบียนตองแสดงเลขรหัสประจําเครื่องที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดใหไวในสําเนาใบกํากับภาษี โดยอยางนอยตองสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องไวในตอนตน
และตอนทายของกระดาษเปนมวนตอเนื่อง ซึง่ บันทึกรายการประจําวัน โดยสําเนาใบกํากับภาษีจะไมมีชื่อ
ผูประกอบการจดทะเบียน เลขประจําตัวผูเสียภาษี หรือขอความที่ระบุวาราคาสินคาหรือบริการไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มไวแลวก็ได และสําหรับรายการของสินคาหรือบริการในสําเนาใบกํากับภาษี จะบันทึกเปน
รหัสของสินคาหรือบริการ โดยไมบนั ทึกเปนรายการของสินคาหรือบริการตามใบกํากับภาษีอยางยอก็ได
สวนคําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” จะใชวิธีตีพิมพหรือประทับตราไวในตอนตนและตอนทายของกระดาษ
เปนมวนตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวันก็ได
ในกรณีที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินไมสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องในกระดาษ
เปนมวนตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวันได ก็ใหใชวิธีบันทึกเลขรหัสประจําเครื่อง ณ ตําแหนงซึ่งใช
บันทึกรายการมูลคาการขายสินคาหรือการใหบริการ โดยอยางนอยตองบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องไวใน
ตอนตนของกระดาษเปนมวนตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวันกอนเริ่มทําการขายสินคาหรือใหบริการ
และในตอนทายของกระดาษเปนมวนตอเนื่องดังกลาวหลังจากทําการขายสินคาหรือใหบริการรายสุดทาย
และรวมยอดขายสินคาหรือใหบริการแลว และใหแนบใบกํากับภาษีที่ออกในลักษณะนี้ตดิ กับหัวมวน
กระดาษตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวันเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
(8) ผูประกอบการจดทะเบียนตองออกผลสรุปรายงานการขายสินคาหรือการใหบริการจาก
เครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่อง
(9) ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําสรุปรายงานการขายสินคาหรือการใหบริการอยาง
นอยทุกสิ้นวันทําการ

(10) ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําสรุปรายงานการลางยอดขายสินคาหรือการ
ใหบริการที่ออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงินทุกครั้ง
(11) ผูประกอบการจดทะเบียนตองเก็บมวนกระดาษตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวัน
(Daily Transaction Journal) ไว ณ สถานประกอบการเปนเวลา 5 ป โดยหากเก็บไวเปนเวลา 2 ปแลว
หลังจากนั้นจะเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลใดก็ได
(12) หามผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินระบบ POSS ออก
ใบกํากับภาษีอยางยอดวยมือ ยกเวนกรณีที่เครื่องขัดของใชการไมได เชน เครื่องเสียหรือไฟฟาดับ โดย
จะตองประทับตราคําวา “เครื่องขัดของ” ไวในใบกํากับภาษีอยางยอที่ออกดวยมือดวย
"(13) การจําหนายเครื่องบันทึกการเก็บเงิน การทําลาย การเคลื่อนยายออกจากสถาน
ประกอบการโดยมิใชเพื่อการซอมแซมหรือบํารุงรักษา หรือกรณีที่มิไดใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินใหเปนไป
ตามที่ไดรับอนุมัตจิ ากอธิบดีกรมสรรพากร ผูประกอบการจดทะเบียนตองแจง ใหสรรพากรพื้นทีใ่ นเขต
ทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูทราบภายใน 7 วัน กอนวันจําหนาย ทําลาย หรือเคลื่อนยาย เวนแตกรณีที่มี
เหตุสุดวิสัยก็ใหแจงภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีเหตุการณ ดังกลาวเกิดขึ้น"
ขอ 6 หากผูประกอบการจดทะเบียนตอเครื่องบันทึกการเก็บเงินเขากับระบบกลางเปนระบบ
POSS ผูประกอบการจดทะเบียนตองกําหนดใหระบบกลางดังกลาวทํารายงานภาษีขายตามมาตรา 87 (1)
แหงประมวลรัษฎากร โดยอัตโนมัตใิ นโปรแกรมเดียวกันทุกสิ้นวันทําการดวย
" ขอ 7 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งประสงคจะใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกํากับ
ภาษีอยางยอจะตองยื่นคําขออนุมัติใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกํากับภาษีอยางยอตออธิบดี
กรมสรรพากรผานสรรพากรพื้นที่ หรือสรรพากรพืน้ ที่สาขาในเขตทองที่ท่สี ถานประกอบการตั้งอยู
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีสถานประกอบการหลายแหง ใหยื่นคําขออนุมัติ
สําหรับเครื่องบันทึกการเก็บเงินทีจ่ ะใชเปนรายสถานประกอบการตออธิบดี กรมสรรพากรผานสรรพากร
พื้นที่ในเขตทองที่ที่สถานประกอบการแตละแหงตั้งอยู"
ขอ 8 กรณีผปู ระกอบการจดทะเบียนมีความประสงคจะใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินทั้งสําหรับ
ออกใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร และใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนตองปฏิบัติตามประกาศนี้ทกุ กรณี และใหแยกคําขออนุมัตใิ ช
เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามประกาศนี้เพื่อออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ตาม
แบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด โดยจะตองระบุคุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงินและโปรแกรม
รวมทั้งหลักการและวิธีการทีจ่ ะดําเนินการโดยละเอียด และหามใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินบันทึกรายการใด
ๆ ในใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร จนกวาจะไดรับอนุมัติใหใชสําหรับออกใบกํากับ
ภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรไดดว ย

ขอ 9 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความประสงคจะใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่มีลักษณะอื่น
หรือไมเปนไปตามประกาศนี้ ใหแยกคําขออนุมัติใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตามประกาศนี้ตามแบบที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด ซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรจะพิจารณาอนุมัติหรือไมหรือวางเงื่อนไขใด ๆ ก็ได และหาม
ใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกลาวจนกวาจะไดรับอนุมัติ
ขอ 10 อธิบดีกรมสรรพากรอาจกําหนดเงื่อนไขการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพิ่มเติมเปนการ
ทั่วไป หรือเฉพาะรายผูประกอบการจดทะเบียน ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกลาวดวย
ขอ 11 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ไดรับอนุมัตจิ ากอธิบดี
กรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 38) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การขออนุมัตใิ ชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกํากับภาษีอยางยอ และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.
2535 ใหยังคงใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกลาวไดตอ ไป จนถึงวันที่ไดรับอนุมัติหรือไมอนุมัตจิ ากอธิบดี
กรมสรรพากรตามประกาศฉบับนี้ ซึ่งตองไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2536
ขอ 12 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติ ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินจิ ฉัย และคําวินิจฉัย
ของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดตามประกาศนีด้ วย
ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2536 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536
ม.ร.ว.จัตมุ งคล โสณกุล
อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 68)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขการออกใบกํากับภาษีโดยตัวแทน และ กําหนดรายการใน
ใบกํากับภาษี ตามมาตรา 86/5 (4) แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86 วรรคสี่ มาตรา 86/5 (4) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวงฉบับที่
198 (พ.ศ.2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขายสินคาหรือการใหบริการอื่น ตามมาตรา
86/5(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2538 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบกํากับภาษีของการขายสินคาหรือการใหบริการตามมาตรา 86/5 (4) แหง
ประมวลรัษฎากร ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แหงประมวล
รัษฎากร ซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้ และใหเรียกวา ผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการ เปนผูประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิตั้งตัวแทนออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5(4) แหงประมวล
รัษฎากร และใหเรียกตัวแทนดังกลาว วา ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองเปนผูประกอบกิจการคาปลีกตามมาตรา 86/6 แหง
ประมวลรัษฎากร
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองแตงตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 198 (พ.ศ.2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขายสินคาหรือการ
ใหบริการอื่น ตามมาตรา 86/5(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2538 รับชําระเงินคา
สินคาหรือคาบริการและออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
"(3) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองแจงการแตงตั้ง หรือการยกเลิกตัวแทนตอเจา
พนักงานสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพื้นทีใ่ นเขตทองที่ท่สี ถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตั้งอยูภ ายใน 15 วัน นับแตวันทําสัญญาการตั้งตัวแทน หรือภายใน 15 วัน
นับแตวันยกเลิกสัญญาการตั้งตัวแทน"
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองทําสัญญาการตั้งตัวแทน ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 3
(5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองใชระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคส
อื่นในการออกใบกํากับภาษีและในการจัดทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีใชระบบคอมพิวเตอร
จัดทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพิ่มจะตองใชซอฟตแวรตามมาตรฐานซอฟตแวรของกรมสรรพากร

(6) หากผูประกอบการจดทะเบียนตัวการไมมีหรือมิไดใชระบบคอมพิวเตอรหรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอื่นในการออกใบกํากับภาษีและในการจัดทํารายงานตาม ใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
มีสิทธิตั้งตัวแทนออกใบกํากับภาษีไดเฉพาะการขายตัว๋ หรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกันเทานัน้ และหามผูประกอบการจดทะเบียนตัวการดังกลาวออกใบกํากับภาษีสําหรับ
กิจการใหบริการประเภทที่ไดทําสัญญาตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเปนผูออกใบกํากับภาษีสําหรับ
การขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการทีม่ ีลักษณะทํานองเดียวกันไวแลว
(7) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองไมตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนที่เปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลในเครือเดียวกันตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร
“(8) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ตองไมตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนรายอื่น
รับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการ และออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ สําหรับ
สินคาหรือบริการประเภทที่ไดทําสัญญาตั้งใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนรายใด ดําเนินการรับชําระ
เงินคาสินคาหรือคาบริการและออกใบกํากับภาษีแทนแลว เวนแตอธิบดีกรมสรรพากรจะสั่งเปนอยางอื่น”
(9) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองจัดทําและเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีและ
รายงานภาษีขาย กรณีตั้งตัวแทนรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและออกใบกํากับภาษีแทน สําหรับการ
ขายสินคาหรือการใหบริการที่มใิ ชการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลกั ษณะ
ทํานองเดียวกัน ดังนี้
(ก) ตองจัดพิมพสําเนาใบกํากับภาษีตามขอมูลที่ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนได
สงผานสื่ออิเลคทรอนิคส (Transfer File) ลงบนกระดาษใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการนับแตวันที่ไดรับ
ขอมูล หรือจัดเก็บสําเนาใบกํากับภาษีทไี่ ดรับจากผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนดังกลาวไวในสื่อบันทึก
ขอมูลซึ่งสามารถเรียกพิมพไดทันทีเมื่อเจาพนักงานสรรพากรสั่งใหพิมพ
(ข) ตองจัดพิมพรายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและการออกใบกํากับ
ภาษีที่ผปู ระกอบการจดทะเบียนตัวแทนไดจดั ทําและสงผานสื่ออิเลคทรอนิคส (Transfer File) มาให โดยให
จัดทําตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และใหถือเปนรายงานภาษีขายแยกจากรายงานภาษีขายที่
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและออกใบกํากับภาษีเอง โดยให
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการจัดพิมพรายงานดังกลาวทุกสิ้นวันทําการ หรือภายใน 15 วันนับแตวันสิ้น
เดือน หรือเมื่อเจาพนักงานสรรพากรสั่งใหพิมพ
(ค) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีตาม (ก) และรายงานภาษีขายตาม (ข) ไว ณ สถาน
ประกอบการที่เปนสํานักงานใหญเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป และหากเก็บไวเปนเวลา 2 ปแลวหลังจากนั้นจะ
เก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลใดก็ได
(10) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองจัดทําและเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีและ
รายงานภาษีขาย กรณีตั้งตัวแทนรับชําระเงินคาบริการและออกใบกํากับภาษีแทน สําหรับการขายตั๋วหรือ
บัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกันนี้ ดังนี้

(ก) ใหใชบนั ทึกรายการประจําวัน (Sale Journal Report by Event Code) ซึ่งเปนสําเนา
ใบกํากับภาษีที่ผปู ระกอบการจดทะเบียนตัวแทนจัดพิมพจากระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคส
อื่นที่ระบบกลางของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนและสงมอบใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ เปน
สําเนาใบกํากับภาษีและรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ แยกจากรายงานภาษีขายสวน
ที่ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการออกใบกํากับภาษีเอง
(ข) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีและรายงานตาง ๆ ที่ผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทนสงมอบใหไว ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยหากเก็บไว
เปนเวลา 2 ปแลว หลังจากนั้นจะเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลใดก็ได
(11) กรณีรอบวันทําการของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตางจากรอบวันทําการของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนใหใชรอบวันทําการของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเปนเกณฑ
ขอ 2 ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนซึ่งไดรบั แตงตั้งใหรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและ
ออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองเปนผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งคํานวณเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองทําสัญญาการตั้งตัวแทน ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 3
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองใชระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอิเลคทรอนิคส
อื่นในการออกใบกํากับภาษี การจัดทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม การจัดทําบัญชีแยกประเภทตาง ๆ
และการจัดทํางบการเงิน ในกรณีใชระบบคอมพิวเตอรจดั ทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพิ่มจะตองใช
ซอฟตแวรตามมาตรฐานซอฟตแวรของกรมสรรพากร
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองยื่นคําขออนุมตั ิใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อ
ออกใบกํากับภาษี โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรทุกกรณี เวนแตหลักเกณฑในสวนที่ได
กําหนดไวแลวในประกาศฉบับนี้
(5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่สามารถออก
ใบกํากับภาษีที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรไดเมื่อผูชําระเงิน
เรียกรอง
(6) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองจัดทําและสงขอมูลการรับชําระเงินคาสินคาหรือ
คาบริการและการออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษี
และรายงานตาง ๆ กรณีที่ออกใบกํากับภาษีแทนสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการที่มใิ ชการขายตั๋ว
หรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกัน ดังนี้

(ก) ตองจัดพิมพสําเนาใบกํากับภาษีบนมวนกระดาษตอเนื่องที่เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
แตละเครื่องเรียงลําดับตอเนื่องกันไปตามการใชงานของเครื่อง บันทึกการเก็บเงิน และสงขอมูลสําเนา
ใบกํากับภาษีของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายผานสื่ออิเลคทรอนิคส (Transfer File) ใหแก
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน 1 วันทําการนับแตสิ้นวันทําการแตละวัน
(ข) ตองจัดทํารายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและการออกใบกํากับภาษี
แทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ดังนี้
รายงานสรุปการขายประจําวัน ใหจัดทํารายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือ
คาบริการและการออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละราย โดยใหจัดทําทั้งในสวน
ที่เปนของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและในสวนที่เปนของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนทุกสิ้น
วันทําการ โดยใหจัดทําเปนรายเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
รายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและการออกใบกํากับภาษีแทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละราย ใหจดั ทําแยกเปนรายผูประกอบการจดทะเบียนตัวการดวยระบบ
คอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลางของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตามแบบที่
อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดทุกสิ้นวันทําการ และสงรายงานผานสื่ออิเลคทรอนิคส (Transfer File) ใหแก
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน 1 วันทําการนับแตสิ้นวันทําการแตละวัน และใหถือวารายงาน
ดังกลาวเปนรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการโดยผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
สามารถจัดพิมพรายงานนัน้ ทุกสิ้นวันทําการ หรือภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นเดือน หรือเมื่อเจาพนักงาน
สรรพากรสั่งใหพิมพ
(ค) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีและรายงานตาง ๆ ไว ณ สถานประกอบการที่ออก
ใบกํากับภาษีหรือรายงานนั้นเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยหากเก็บไวเปนเวลา 2 ปแลว หลังจากนัน้ จะเก็บ
ไวในสื่อบันทึกขอมูลใดก็ได
(7) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองจัดทําและสงขอมูลการรับชําระเงินจากการขาย
ตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และการออกใบกํากับภาษีแทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีและรายงานตาง ๆ กรณีที่ออกใบกํากับ
ภาษีแทนสําหรับการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกัน ดังนี้
(ก) ตองจัดพิมพสําเนาใบกํากับภาษี (Daily Master Journal)แทนผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการทุกรายในแตละวันทําการ บนมวนกระดาษตอเนื่องที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่อง
หรือบนกระดาษตอเนื่องที่ออกจากระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลาง โดยให
เรียงลําดับตอกันไปตามการใชงานของเครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่อง หรือใหเรียงลําดับตอกันไปตาม
การใชงานของระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลางแลวแตกรณีเพื่อเปนหลักฐาน
ของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเอง

ระบบกลางดังนี้

(ข) ตองจัดทํารายงานประจําวันดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่

รายงานสรุปการรับชําระเงินจากการขายตัว๋ หรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือ
กิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกันของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายซึ่งระบุรายละเอียดแยกตาม
รอบการแสดงแตละรอบ
รายงานสรุปการรับชําระเงินจากการขายตัว๋ หรือบัตรดูภาพยนตรดนตรี ละคร หรือ
กิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกันแยกเปนแตละสถานประกอบการของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
(ค) ตองจัดทํารายงานกอนเริ่มจําหนายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตรดนตรี ละคร หรือกิจการ
ที่มีลักษณะทํานองเดียวกันดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลางดังนี้
รายงานการจัดสรรทีน่ ั่งแบงตามสวน (Section) และราคา (Price Category)
รายงานเกี่ยวกับราคาขายและราคาหลังหักสวนลดของที่นั่งแตละประเภท
(ง) ตองจัดทํารายงานหลังจบการแสดงแตละรอบดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลาง โดยใหจดั พิมพบนกระดาษแยกเปนรายเดือนภาษีตามขอมูลที่บันทึกไวใน
ระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลาง สงใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน
3 วันทําการนับแตวนั สิ้นเดือนแตละเดือน และหรือนับแตวันสิ้นสุดการแสดงแตละเรื่อง ดังนี้
รายงานการขายตามผังทีน่ ั่งตั้งแตเริ่มถึงจบการแสดง (Map Report)
รายงานสรุปผลการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละครหรือกิจการที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน (Settlement Report)
รายงานการรับตั๋วหรือบัตรคืน หรือตั๋วหรือบัตรเสียหาย (Return Report)
บันทึกรายการประจําวัน (Sales Journal Report by Event Code) ตั้งแตเริ่มตนถึงจบ
การแสดงแตละรอบ ซึ่งถือเปนสําเนาใบกํากับภาษีของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละราย และใหใช
เปนรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการดวย
(จ) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีตาม (ก) ไว ณ สถานประกอบการที่ออกใบกํากับ
ภาษี กรณีจดั พิมพสําเนาใบกํากับภาษีบนมวนกระดาษตอเนื่องที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่อง หรือ
จัดเก็บไว ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญกรณีจดั พิมพสําเนาใบกํากับภาษีบนกระดาษตอเนื่องที่
ออกจากระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลาง และเก็บรักษารายงานตาง ๆ และ
สําเนาใบกํากับภาษีตาม
(ง) ไว ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญไมนอยกวา 5 ป โดยหากเก็บไวเปน
เวลา 2 ปแลว หลังจากนั้นจะเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลใดก็ได
(8) การบันทึกยอดขายสะสมไวในเครื่องบันทึกการเก็บเงิน กรณีการรับชําระเงินคาสินคา
หรือคาบริการและการออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ที่มใิ ชการขายตัว๋ หรือบัตรดู
ภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ใหบันทึกยอดขายสะสมไวในเครื่องบันทึก

การเก็บเงินจนตัวเลขหมดทุกหลักกอน จึงจะยอนกลับมาเริม่ ตนใหมได ยกเวนกรณีที่จะทําใหยอดขายรวม
เกินความสามารถของเครื่องบันทึกการเก็บเงินและทําใหขอ มูลสูญหาย ก็ใหออกรายงานลางยอดสะสมและ
เริ่มบันทึกยอดขายใหมได โดยใหหมายเหตุเหตุผลไวในมวนกระดาษตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวัน
ดวย
(9) การบันทึกยอดขายสะสมไวในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบ
กลาง กรณีการขายตัว๋ หรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกันแทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ใหบันทึกยอดขายสะสมตามรอบการแสดงของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการแตละรายไวในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลางซึ่งควบคุมการขายตั๋ว
หรือบัตรนั้น และใหลางยอดสะสมไดเมื่อจัดทํารายงานตาม (7)(ง) แลว
(10) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองมีรหัสของสถานประกอบการที่เปนสาขา และ
รหัสของพนักงานผูออกใบกํากับภาษีพรอมคําแปล เก็บไว ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวของทุกสถาน
ประกอบการ โดยจะเก็บไวในกระดาษหรือในสื่อบันทึกขอมูล ซึ่งสามารถเรียกพิมพไดทันทีเมื่อเจาพนักงาน
สรรพากรสั่งใหพิมพ
ขอ 3 ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองทําสัญญาการ
ตั้งตัวแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองทําสัญญา
การตั้งตัวแทนเพื่อรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ และให
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเปนผูออกใบกํากับภาษีและใบรับแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
(2) สัญญาการตั้งตัวแทนตองทําเปนลายลักษณอักษร และจะตั้งตัวแทนเพื่อรับชําระเงินคา
สินคาหรือคาบริการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทก็ได
(3) สัญญาการตั้งตัวแทนตองกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบที่ผปู ระกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนจะตองกระทําใหแกผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตามประกาศนี้
(4) สัญญาการตั้งตัวแทนตองกําหนดรายการดังตอไปนี้ในสัญญาดวย และให
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเก็บรักษารายละเอียดตามรายการ
ดังกลาวไว ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวของทุกสถานประกอบการ โดยจะจัดเก็บไวในกระดาษหรือในสื่อ
บันทึกขอมูล ซึ่งสามารถเรียกพิมพไดทันทีเมื่อเจาพนักงานสรรพากรสั่งใหพิมพ เวนแตกรณีที่เปนการขาย
ตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทนจะจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลาง ซึ่งสามารถเรียกพิมพได
ทันทีเมื่อเจาพนักงานสรรพากรสั่งใหพิมพ ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญของผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนก็ได
(ก) ชื่อ ที่อยูและเลขประจําตัวผูเสียภาษีของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและ
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน

(ข) รหัสของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายพรอมคําแปล
(ค) รหัสประเภทของสินคาหรือบริการที่ใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนรับชําระ
เงินและออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ และกรณีการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร
ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกันแทน ตองมีรหัสของรอบการแสดงพรอมทั้งรหัสของ
สวนลดที่ผปู ระกอบการจดทะเบียนตัวการไดลดใหแกลูกคา พรอมคําแปล
"(5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองสงมอบสําเนาสัญญาการตั้งตัวแทน หรือการ
ยกเลิกการตั้งตัวแทนตอเจาพนักงานสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพืน้ ที่ในเขตทองที่ท่สี ถาน
ประกอบการที่เปนสํานักงานใหญของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตั้งอยูภายใน 15 วัน นับแตวันทํา
สัญญาการตั้งตัวแทน หรือภายใน 15 วัน นับแตวันยกเลิกสัญญาการตั้งตัวแทน"
(6) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองเก็บรักษา
สัญญาการตั้งตัวแทนไว ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตลอดเวลาที่สัญญามีผลใชบงั คับ และ
เก็บรักษาตอไปอีกไมนอยกวา 2 ปนับแตวันสิ้นสุดสัญญา
ขอ 4 ใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบกํากับภาษีและหรือใบรับแทนผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) กรณีผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการจากผูป ระกอบการจดทะเบียนตัวการนําเอกสารที่มี
รายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร มาชําระคาสินคาหรือคาบริการ
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองตีพิมพขอความที่แสดงวาไดรับชําระเงินแลวลงบนเอกสารดังกลาว
เพื่อเปนหลักฐานแสดงการรับชําระเงินแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ และสงมอบสวนที่เปน
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากรใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการแทนผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการ พรอมทั้งเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีไวเพื่อสงมอบแกผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
(2) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบกํากับภาษีสําหรับการรับชําระเงินแทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการที่มใิ ชการขายตัว๋ หรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรีละคร หรือกิจการที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองออกใบกํากับภาษีที่มีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) คําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” หรือ “TAX INVOICE (ABB)” หรือ “TAX INV
(ABB)”
(ข) ชื่อ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรและรหัสของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
(ค) ชื่อหรือชื่อยอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทน กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนใชสถานประกอบการหลายแหงในการออกใบกํากับภาษี
แทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ จะตองระบุชื่อหรือชื่อยอและรหัสของสถานประกอบการที่เปนสาขา
ไวในใบกํากับภาษีดวย
(ง) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี

(จ) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลคาของสินคาหรือบริการโดยชื่อ ชนิด หรือ
ประเภทของสินคาหรือบริการจะออกเปนรหัสก็ได
(ฉ) ราคาสินคาหรือราคาคาบริการโดยตองมีขอความระบุชัดเจนวาไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว
(ช) วัน เดือน ป และเวลาที่ออกใบกํากับภาษี
(ซ) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
(ฌ) ขอความอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
โดยใหจดั ทําหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเปนสองชุด ชุดแรกใหเรียงลําดับตอ
กันไปตามการใชงานของเครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่อง และชุดที่สองใหเรียงลําดับตอกันไปแยกตาม
รายผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายในเครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่อง
กรณีที่ออกใบกํากับภาษีที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากรดวย จะตองมีรหัสหรือเครื่องหมายหรือขอความที่แสดงใหเห็นวาหมายเลขลําดับใดเปน
หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร
(3) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบกํากับภาษีสําหรับการขายตั๋วหรือบัตรดู
ภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกันแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองออกใบกํากับภาษีทมี่ ีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) คําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” หรือ “TAX INVOICE (ABB)” หรือ “TAX INV
(ABB)”
(ข) ชื่อ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรและรหัสของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
(ค) ชื่อหรือชื่อยอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทน กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนใชสถานประกอบการหลายแหงในการออกใบกํากับภาษี
แทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ จะตองระบุชื่อหรือชื่อยอและรหัสของสถานประกอบการที่เปนสาขา
ไวในใบกํากับภาษีดวย
(ง) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี
(จ) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลคาของบริการ โดยชื่อ ชนิด หรือประเภทของ
บริการจะออกเปนรหัสก็ได
(ฉ) ราคาคาบริการ โดยตองมีขอความระบุชัดเจนวาไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว
(ช) วัน เดือน ป และเวลาที่ออกใบกํากับภาษี
(ซ) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
(ฌ) รหัสของรอบการแสดงแตละรอบ
(ญ) ขอความอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด

โดยใหจดั ทําหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเรียงลําดับตอกันไปตามการใชงาน
ของระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลางในแตละวันทําการ
กรณีที่ออกใบกํากับภาษีที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากรดวย จะตองมีรหัสหรือเครื่องหมายหรือขอความที่แสดงใหเห็นวาหมายเลขลําดับใดเปน
หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร
การบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินทีก่ รมสรรพากรกําหนดลงใน
ใบกํากับภาษี ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกตัว๋ หรือบัตรโดยใชขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรหรือ
ระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลางแยกตางหากจากขอมูลของเครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่องที่ใช
ออกใบกํากับภาษี จะใชเลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่กําหนดไวจากระบบกลางของระบบ
คอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นและรหัสของสถานประกอบการที่เปนสาขาซึ่งออกใบกํากับภาษี
พรอมทั้งรหัสของพนักงานผูออกใบกํากับภาษีแทนก็ได
กรณีการขายตั๋วหรือบัตรลวงหนาใหความรับผิดในการเสียภาษีของผูประกอบการ
จดทะเบียนตัวการเกิดขึ้น ณ วันที่ผปู ระกอบการจดทะเบียนตัวแทนขายตัว๋ หรือบัตรนัน้
การแสดงราคาตั๋วหรือบัตร ใหระบุราคาขายหลังหักสวนลดได แตตองมีรหัสของ
สวนลดกํากับไวในใบกํากับภาษีดว ย
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษี ที่มี
รายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ทุกครั้งที่ผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการจาก
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการเรียกรอง พรอมทั้งสงมอบใบกํากับภาษีดังกลาวใหแกผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการ ในกรณีที่ผปู ระกอบการจดทะเบียนตัวแทนไดออกใบกํากับภาษีตาม (2) หรือ (3) ไปแลว ให
เรียกใบกํากับภาษีนั้นคืนเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน และออกใบกํากับภาษีที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตาม
มาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรใหใหม โดยจะตองออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องเดิมและออก
ใหภายในวันเดียวกันเทานั้น
(5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนที่ประสงคจะออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการโดยใหมีรายการเปนอยางอื่น นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้ ใหขออนุมัติตอ
อธิบดีกรมสรรพากร และหามออกใบกํากับภาษีดังกลาวกอนไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
(6) อธิบดีกรมสรรพากรอาจกําหนดใหรายการในใบกํากับภาษีที่ผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทนออกแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการมีรายการเปนอยางอื่นเพิ่มเติมเปนการทัว่ ไป หรือเฉพาะ
รายผูประกอบการจดทะเบียนก็ได
ขอ 5 ใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเริ่มออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการไดตอเมื่อ

(1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการไดแจงการแตงตั้งตัวแทนและไดสงมอบสําเนาสัญญา
การตั้งตัวแทนตอเจาพนักงานสรรพากรตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดแลว และ
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนไดรบั อนุมัติใหใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ตาม
มาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ 6 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติ ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของ
อธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดตามประกาศนี้ดวย
ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538
รอยเอกสุชาติ เชาววิศษิ ฐ
อธิบดีกรมสรรพากร

คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 86/2542
เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5
แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเปนแบบเต็มรูป
--------------------------------------------เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนํา
ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แหงประมวล
รัษฎากร เฉพาะทีม่ ีลักษณะเปนแบบเต็มรูป กรมสรรพากรจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4และหรือ
มาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มลี ักษณะเปนแบบเต็มรูป จะตองจัดทําใบกํากับภาษี
ทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีมลู คาเพิม่ เกิดขึ้น เวนแต ผูประกอบการจดทะเบียนที่ขาย
สินคาชนิดและประเภทเดียวกันใหแกผูซื้อสินคารายหนึ่งรายใดเปนจํานวนหลายครั้งในหนึ่งวัน
ทําการ ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวสามารถจัดทําใบกํากับภาษีรวมเพียงครัง้ เดียวในหนึ่ง
วันทําการสําหรับผูซอื้ สินคารายนั้นก็ได
ขอ 2 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งมีการกระทําดังตอไปนี้ ถือเปนการขายสินคาตาม
มาตรา 77/1(8) หรือการใหบริการตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจด
ทะเบียนมีหนาที่เสียภาษีมลู คาเพิม่ เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิม่ เกิดขึ้น โดยไมจําตอง
จัดทําใบกํากับภาษี
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนนําสินคาไปใชไมวา ประการใดๆ โดยไมไดนํา
สินคานั้นไปใชในการผลิตสินคา การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพือ่ ประโยชน
ของทรัพยสนิ ที่มไี วในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ถือ
เปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิม่ เกิดขึน้ เมื่อนําสินคาไปใชหรือสงมอบสินคาใหบุคคลอื่นเพื่อใช ตามมาตรา 78/3
แหงประมวลรัษฎากร และขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ.2534
ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการผลิตสีทาอาคารและกิจการขายบาน
พรอมที่ดิน บริษทั ฯไดนําสีไปใชทาบานที่ขาย บริษทั ฯ มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิม่ จากมูลคาของ
สีที่นําไปทาบานเพื่อขาย

(2) ผูประกอบการจดทะเบียนนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา การใหบริการ การ
บริหารงานของกิจการ หรือเพือ่ ประโยชนของทรัพยสินที่มีไวในการประกอบกิจการของตนเอง
ซึ่งเปนกิจการที่ตอ งเสียภาษีมลู คาเพิม่ แตสินคาที่นําไปใชเปนรถยนตนงั่ หรือรถยนตโดยสารที่มี
ที่นั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตและสินคาหรือบริการที่
เกี่ยวของกับรถยนตดังกลาว ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ง) แหงประมวลรัษฎากร
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิม่ เกิดขึ้นเมือ่ นําสินคาไปใชหรือสงมอบสินคาใหบุคคลอื่น
เพื่อใช ตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.
2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534
ตัวอยาง
(ก) บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการขายรถยนตนั่ง โอนรถยนตนงั่ ที่ซื้อไวเพื่อ
ขายไปใชในการบริหารงานของกิจการโดยนําไปเปนรถประจําตําแหนง บริษัทฯมีหนาที่เสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของรถยนตนงั่ ที่นําไปใช
(ข) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกิจการขายน้ํามันเชื้อเพลิง ไดนําน้ํามันเชื้อเพลิง
ไปเติมรถยนตนงั่ ที่ใชในการบริหารงานของกิจการ บริษทั ฯมีหนาที่เสียภาษีมลู คาเพิม่ จากมูลคา
ของน้ํามันเชื้อเพลิงทีเ่ ติมในรถยนตนั่ง
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสนิ คาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตาม
มาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการขายสินคา ตามมาตรา 77/1(8)(จ) แหงประมวล
รัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมลู คาเพิม่ เกิดขึน้ เมือ่ มีการตรวจพบตามมาตรา 78/3 แหง
ประมวลรัษฎากร และขอ 8 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189(พ.ศ.2534)ฯลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.
2534
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสนิ คาคงเหลือและหรือทรัพยสินทีม่ ีไวในการ
ประกอบกิจการที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิม่ หรือทัง้ กรณีที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิม่ และที่ไมตอ งเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันเลิกประกอบกิจการ ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ฉ) แหง
ประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมลู คาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อเลิกประกอบกิจการหรือแจง
เลิกประกอบกิจการตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 9 ของกฎกระทรวง ฉบับที่
189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534

(5) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสนิ คาคงเหลือและหรือทรัพยสินทีม่ ีไวในการ
ประกอบกิจการที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิม่ หรือทัง้ กรณีที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิม่ และที่ไมตอ งเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันที่ไดรบั แจงคําสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ถือเปนการขายสินคาตาม
มาตรา 77/1(8)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิม่ เกิดขึ้นเมือ่ ไดรับ
แจงคําสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 10(1) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534
(6) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสนิ คาคงเหลือและหรือทรัพยสินทีม่ ีไวในการ
ประกอบกิจการที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิม่ หรือทัง้ กรณีที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิม่ และที่ไมตอ งเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันที่ไดรบั แจงการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ ถือเปนการขายสินคาตาม
มาตรา 77/1(8)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิม่ เกิดขึ้นเมือ่ ไดรับ
แจงการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 10(2)
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534
(7) ผูประกอบการจดทะเบียนใชบริการของตนเองไมวา ประการใดๆโดยไมได
นําบริการและหรือนําสินคานัน้ ไปใชในการผลิตสินคา การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ
หรือเพือ่ ประโยชนของทรัพยสนิ ทีม่ ีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการที่ตอ ง
เสียภาษีมูลคาเพิม่ ถือเปนการใหบริการ ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลคาเพิม่ เกิดขึ้นเมือ่ ไดใชบริการไมวา โดยตนเองหรือบุคคลอืน่ ตามมาตรา
78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการรับเหมากอสราง ไดนําเครือ่ งมือ
เครื่องใช และวัสดุกอ สรางตาง ๆ ไปใชกอสรางอาคารเพื่อขาย บริษัทฯมีหนาที่เสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของคาบริการซึ่งรวมคาวัสดุกอสรางดวย
(8) ผูประกอบการจดทะเบียนนําบริการและหรือนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา
การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพือ่ ประโยชนของทรัพยสนิ ทีม่ ีไวในการ
ประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิ่ม แตเปนบริการที่นําไปใชเพื่อ
การรับรอง หรือเพือ่ การอืน่ ทีม่ ีลักษณะทํานองเดียวกัน ถือเปนการใหบริการ ตามมาตรา
77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิม่ เกิดขึน้ เมื่อไดใชบริการไม
วาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร

ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑอาหารไดนําผลิตภัณฑ
อาหารไปใชเลี้ยงรับรองใหแกลูกคาซึ่งมาดูงานของบริษัทฯ บริษทั ฯมีหนาทีเ่ สียภาษีมูลคาเพิ่ม
จากมูลคาของผลิตภัณฑอาหารที่นําไปเลีย้ งรับรอง
(9) ผูประกอบการจดทะเบียนนําบริการและหรือนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา
การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพือ่ ประโยชนของทรัพยสนิ ทีม่ ีไวในการ
ประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิ่ม แตเปนบริการที่นําไปใชกับ
รถยนตนั่ง หรือรถยนตโดยสารทีม่ ีที่นงั่ ไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต ถือเปนการใหบริการ ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ เมื่อไดใชบริการไมวา โดยตนเองหรือบุคคลอืน่ ตามมาตรา 78/1(1)(
ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการขายรถยนตและรับจางซอมรถยนต ได
ซื้อรถยนตนงั่ มาใชในการบริหารงานของกิจการ ถาบริษทั ฯซอมรถยนตนั่งที่ซอื้ มาใชในกิจการ
บริษทั ฯมีหนาที่เสียภาษีมลู คาเพิม่ จากคาบริการซอมรถยนตนั่ง
(10) ผูประกอบการจดทะเบียนจําหนาย จาย โอนสินคา โดยไมมีคาตอบแทน
และไมไดเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิม่ จากผูซื้อสินคาตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ถือเปน
การขายสินคาตามมาตรา 77/1(8) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิม่
เกิดขึ้นเมือ่ มีการสงมอบสินคาตามมาตรา 78(1) แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง
(ก) บริษัท ก.จํากัด นําอาหารกระปองที่ผลิตหรือซือ้ มาเพือ่ ขาย แจกใหแก
พนักงาน เพื่อนําไปบริโภคที่บานนอกเวลาปฏิบัตงิ าน บริษทั ฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิม่ จาก
มูลคาของอาหารกระปองที่นําไปแจก
(ข) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกิจการผลิตอุปกรณและชิ้นสวนยานพาหนะ
บริษทั ฯมีขอ บังคับและประกาศจายรางวัลสําหรับพนักงานเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน
ติดตอกันโดยไมหยุดงาน เชน ทํางานมา 5 ป ไดทองคําหนัก 2 บาท ทํางานมา 4 ป ไดทองคํา
หนัก 1 บาท บริษทั ฯมีหนาที่เสียภาษีมลู คาเพิม่ จากมูลคาของทองคําทีน่ ําไปแจกเปนรางวัล
(ค) บริษัท ค.จํากัด ประกอบกิจการผลิตและขายยางรถยนตบริษทั ฯมีเงือ่ นไข
เพื่อสงเสริมการขายวา หากลูกคาซื้อสินคาจากบริษทั ฯครบจํานวนตามที่กําหนด บริษทั ฯจะมอบ

รางวัล เชน เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ใหแกลูกคาทุกคน บริษทั ฯมีหนาที่เสียภาษีมลู คาเพิม่ จากมูลคา
ของเครื่องใชไฟฟาที่นําไปแจกเปนรางวัล
(11) ผูประกอบการจดทะเบียนใหบริการโดยไมมีคาตอบแทน และไมไดเรียก
เก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูรับบริการตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการใหบริการ
ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมลู คาเพิม่ เกิดขึน้ เมื่อไดใช
บริการไมวา โดยตนเองหรือบุคคลอืน่ ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง โรงแรมเอ.เอ็ม ใหบริการหองพักแกกรรมการของโรงแรม และแขกรับ
เชิญซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเอกชนอื่น โดยไมคดิ คาหองพักและคาบริการ โรงแรมฯมีหนาที่
เสียภาษีมูลคาเพิม่ จากมูลคาของคาหองพักและคาบริการ
(12) ผูประกอบการจดทะเบียนซึง่ ไมตอ งนําคาตอบแทนทีม่ ีลักษณะและเงือ่ นไข
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร มารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษี
ตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร จึงไมตอ งจัดทําใบกํากับภาษี เนื่องจากไมมีการเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
ขอ 3 ผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ มีหนาที่จัดทําใบกํากับภาษีเมื่อความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลคาเพิม่ เกิดขึ้น แตโดยผลของกฎหมายทําใหไมตองจัดทําใบกํากับภาษีตาม
มาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรอีก
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนทีอ่ ยูนอกราชอาณาจักร และไดใหตัวแทนของตน
จัดทําใบกํากับภาษีแทนตนเองตามมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร กรณีตัวแทนไดจัดทํา
ใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนแลว ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูน อก
ราชอาณาจักรไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอีก
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนทีเ่ ปนเจาของทรัพยสนิ ที่ถกู ขายทอดตลาด โดย
สวนราชการเปนผูทอดตลาดตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร สวนราชการไดจัดทํา
ใบเสร็จรับเงินใหแกผูซอื้ ในการขายทอดตลาด และจัดทําสําเนาใบเสร็จรับเงินใหแก
ผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสินเพื่อเปนหลักฐานในการลงรายงานภาษีขาย
ผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสินไมตอ งจัดทําใบกํากับภาษีอีก

(3) ผูประกอบการจดทะเบียนทีเ่ ปนเจาของทรัพยสนิ ที่ถกู ขายทอดตลาด โดย
บุคคลอืน่ ที่ไมใชสวนราชการเปนผูทอดตลาดตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อผู
ทอดตลาดจัดทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสนิ ใหแกผูซื้อ
ในการขายทอดตลาด ตามมาตรา 86/3 แหงประมวลรัษฎากร แลว ผูประกอบการจดทะเบียน
เจาของทรัพยสินไมตอ งจัดทําใบกํากับภาษีอีก
ขอ 4 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4แหง
ประมวลรัษฎากร จะตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษี โดยสงมอบตนฉบับ
ใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีเพื่อการลง
รายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร
ใบกํากับภาษีตามวรรคหนึง่ ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) คําวา “ใบกํากับภาษี” ในทีท่ ี่เห็นไดเดนชัด
(2) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่
จัดทําใบกํากับภาษี
ชื่อตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ชื่อผูประกอบการตามทีไ่ ดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อการคาของสถานประกอบการตามที่ไดจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่อยูตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ที่ต้งั ของสถานประกอบการตามที่ไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีระบุที่อยูไ มครบถวนตามทีจ่ ดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ แตรายการที่อยูที่ระบุ
ไวถกู ตอง และสามารถบอกตําแหนงที่ต้งั ที่ชัดเจนได ใหถือวาไดระบุที่อยูครบถวนแลว
(3) ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรบั บริการ
ชื่อตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ชื่อผูประกอบการตามทีไ่ ดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อการคาของสถานประกอบการตามที่ไดจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีบุคคลธรรมดา หมายความรวมถึงนามสกุลดวย
กรณีระบุชื่อของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามวรรคหนึ่งไมครบถวนโดยมี
เครื่องหมายไปยาลนอย (ฯ) ละคําที่ประกอบคําหนา แตเปนที่เห็นไดอยางชัดเจนโดยไมทําให
เกิดความเขาใจผิดวาเปนผูประกอบการรายอื่น เชน “องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย” เขียน
วา “องคการโทรศัพทฯ” หรือ “บริษัท ไปศาจีกรุงเทพมหานครจํากัด” เขียนวา “บริษัท ไปศาจีก
รุงเทพฯ จํากัด” ใหถือวาไดระบุชื่อครบถวนแลว

กรณีระบุชื่อผูซื้อสินคาหรือผูรบั บริการตามวรรคหนึ่ง โดยตัวสะกด สระ
วรรณยุกต การันต ผิดพลาด แตเปนทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจนโดยไมทําใหเกิดความเขาใจผิดวาเปน
ผูประกอบการรายอืน่ ใหถือวาไดระบุชื่อครบถวนแลว
ที่อยูตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ที่ต้งั ของสถานประกอบการตามที่ไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีระบุที่อยูไ มครบถวนตามทีจ่ ดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ แตรายการที่อยูที่ระบุ
ไวถกู ตอง และสามารถบอกตําแหนงที่ตั้งที่ชัดเจนได ใหถือวาไดระบุที่อยูครบถวนแลว
(4) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลมถามี
(5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ
ชื่อ ชนิด ประเภท ของสินคาหรือของบริการตามวรรคหนึ่ง ใหระบุเฉพาะชื่อ
ชนิด ประเภท ของสินคาหรือของบริการที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิ่มในใบกํากับภาษี เวนแตในกรณี
ที่มีความจําเปนตองระบุชื่อ ชนิด ประเภท ของสินคาหรือของบริการที่ไมตอ งเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ในใบกํากับภาษีดวย ใหกระทําได โดยตองจัดใหมเี ครื่องหมายหรือแยกรายการแสดงใหเห็น
ชัดเจนวาเปนสินคาหรือบริการทีไ่ มตอ งเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
(6) มูลคาของสินคาหรือของบริการที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และจํานวน
ภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ โดยใหแยกออกจากมูลคาของสินคา
หรือของบริการใหชัดแจง
กรณีจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการตาม
วรรคหนึ่ง มีเศษเปนจุดทศนิยม ใหผูประกอบการจดทะเบียนถือปฏิบัตดิ งั นี้
(ก) ถาเศษของภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนจํานวนเงินตัวที่สามหลังจุดทศนิยม มีคา
ไมถึง 5 ใหปดเศษนั้นทิ้ง ตัวอยาง มูลคาของสินคาทีร่ วมภาษีมลู คาเพิม่ ไวแลว คือ 100 บาท
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มไดเทากับ 7/107 x 100 = 6.542 บาท ดังนั้น จํานวนภาษีมลู คาเพิ่มที่แสดง
ในใบกํากับภาษี คือ 6.54 บาท
(ข) ถาเศษของภาษีมูลคาเพิม่ ซึ่งเปนจํานวนเงินตัวที่สามหลังจุดทศนิยม มีคา
ตั้งแต 5 ขึ้นไป ใหปดเศษขึ้น ตัวอยาง มูลคาของสินคาที่รวมภาษีมลู คาเพิม่ ไวแลว คือ 180 บาท
คํานวณภาษีมลู คาเพิ่มไดเทากับ 7/107 x 180 = 11.775 บาท ดังนั้น จํานวนภาษีมลู คาเพิม่ ที่แสดง
ในใบกํากับภาษี คือ11.78 บาท
กรณีภาษีมูลคาเพิม่ ตามใบกํากับภาษีมีจํานวนมากกวาหรือมีจํานวนนอยกวา
ภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิม่ หารดวย

หนึ่งรอย อันเนือ่ งมาจากการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษเปนจุดทศนิยม ผูประกอบการจด
ทะเบียนตองเสียภาษีตามจํานวนภาษีมลู คาเพิม่ ที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการคูณ
ดวยอัตราภาษีมลู คาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย
(7) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี วัน เดือน ป ตามวรรคหนึง่ ใชตัวเลขแทน
การระบุชื่อเดือนก็ไดและใชพุทธศักราชหรือคริสตศักราชก็ได
ขอ 5 กรณีตวั แทนเปนผูจัดทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนตาม
มาตรา 86 วรรคสี่ และมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร หรือผูทอดตลาดที่ไมใชสวนราชการ
ซึ่งขายทอดตลาดทรัพยสนิ ของผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร
ตองจัดทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสนิ ตามมาตรา 86/3
แหงประมวลรัษฎากร ใหตัวแทนและผูทอดตลาดใชแบบพิมพใบกํากับภาษีของตัวแทนหรือผู
ทอดตลาด โดยใบกํากับภาษีตอ งมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร และ
ตองระบุชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวการ หรือผูประกอบการจดทะเบียนเจาของ
ทรัพยสนิ ดวย
ขอ 6 ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 4 สามารถจัดทําใบกํากับภาษีรวมกับเอกสาร
ทางการคาอื่น เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสงของ หรือใบแจงหนี้ ซึ่งมีจํานวนหลายฉบับอยูในชุด
เดียวกัน
การจัดทําใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ถาใบกํากับภาษีไมใชเอกสารฉบับแรกของ
เอกสารดังกลาว จะตองมีขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ในใบกํากับภาษี
ขอ 7 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีโดยมีรายการในสวนที่เปน
สาระสําคัญไมถูกตองครบถวนตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 มีความผิด ตองระวางโทษตามมาตรา
90(12) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 8 รายการในใบกํากับภาษีตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 จะจัดทําเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได แตตอ งจัดทําเปนหนวยเงินตราไทย โดยใชตวั เลขไทยหรืออารบิค กรณีมีความ
จําเปนตองจัดทําเปนภาษาตางประเทศอืน่ นอกจากภาษาอังกฤษ และหรือเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ ตองไดรับอนุมัตจิ ากอธิบดีกรมสรรพากร
รายการชื่อตามขอ 4(2) และขอ 4(3) กรณีเปนบริษทั จํากัด หรือบริษทั (มหาชน) จํากัด
หรือหางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวนสามัญนิตบิ คุ คล ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใช
คํายอแทนได ดังนี้

(1) บริษัทจํากัด ใชคํายอวา บ. ... จก. หรือ ใชคํายอวา บจ. ...
(2) บริษัท (มหาชน) จํากัด ใชคํายอวา บมจ. ...
(3) หางหุนสวนจํากัด ใชคํายอวา หจก. ...
(4) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ใชคํายอวา หสน. ...
ถารายการในใบกํากับภาษีตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 ดังตอไปนี้ ไดจัดทําขึ้นโดยตีพิมพ
รายการอืน่ ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ ประทับดวยตรายาง เขียนดวย
หมึก พิมพดีด จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอื่นใดใน
ลักษณะทํานองเดียวกันก็ได ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับภาษีมีสิทธินําไปถือเปน
ภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิม่ ได
(1) คําวา “ใบกํากับภาษี”
(2) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่
จัดทําใบกํากับภาษี
(3) คําวา “เอกสารออกเปนชุด”
ถารายการในใบกํากับภาษีตาม (1) (2) และ (3) ของวรรคสามทัง้ สามรายการหรือเพียง
รายการหนึ่งรายการใดไดจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร รายการอืน่ ๆ ตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร ตามขอ 4 จะตองตีพมิ พ หรือจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรเทานั้น
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับภาษีจึงจะมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มได
ขอ 9 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการแกลกู คารายหนึง่ รายใด
ครั้งหนึง่ ๆ จํานวนหลายรายการ และไมสามารถระบุรายการชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และ
มูลคาของสินคาหรือของบริการทั้งหมดในใบกํากับภาษี 1 แผน ผูประกอบการจดทะเบียน
สามารถดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จัดทําใบกํากับภาษี 1 ฉบับ ประกอบดวยใบกํากับภาษี 1 แผน และจัดใหมีใบ
แนบใบกํากับภาษีดวย ซึ่งใบแนบใบกํากับภาษีอาจมีจํานวนมากกวา 1 แผนก็ไดผูประกอบการ
จดทะเบียนจะตองหมายเหตุในรายการสินคาหรือบริการวามีรายละเอียดตามใบแนบใบกํากับ
ภาษี โดยมูลคารวมของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิม่ ที่ระบุในใบกํากับภาษี
และที่ระบุในใบแนบใบกํากับภาษีตอ งเปนจํานวนเดียวกัน
ใบแนบใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้

บริการ

(ก) คําวา “ใบแนบใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
(ข) เลขที่ เลมที่ (ถามี) ของใบกํากับภาษี
(ค) วัน เดือน ป ของใบกํากับภาษี
(ง) รายละเอียดชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของ

(จ) จํานวนภาษีมูลคาเพิม่ ที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ โดย
ใหแยกออกจากมูลคาของสินคาหรือของบริการใหชัดแจง
(ฉ) กรณีมีใบแนบใบกํากับภาษีมากกวา 1 แผน จะตองระบุคําวา “แผนที่ ...”
ไวดวย และรายการมูลคารวมของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจาก
มูลคาของสินคาหรือของบริการทั้งหมด ตามมาตรา 86/4(6) แหงประมวลรัษฎากร จะปรากฏใน
ใบแนบใบกํากับภาษีแผนสุดทายเทานัน้
การจัดทําใบแนบใบกํากับภาษีตามวรรคสอง สามารถจัดทําขึน้ โดยตีพิมพ
ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏ
ขึ้นดวยวิธีการอืน่ ใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความประสงคใชใบสงของหรือใบแจงหนี้ เปน
ใบแนบใบกํากับภาษี ใหกระทําได แตตอ งมีรายการอยางนอยตามวรรคสอง
(2) จัดทําใบกํากับภาษี 1 ฉบับ ประกอบดวยใบกํากับภาษีมากกวา1 แผน โดยแต
ละแผนตองมีรายการถูกตองครบถวนตามมาตรา 86/4 (1) - (5) และ (7) แหงประมวลรัษฎากร
และใบกํากับภาษีที่ไมใชแผนสุดทายจะตองมีขอ ความที่แสดงวามีใบกํากับภาษีแผนตอไปไว
ดวย ซึ่งขอความดังกลาวจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ไดสําหรับรายการมูลคารวมของ
สินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ
ทั้งหมดตามมาตรา 86/4(6) แหงประมวลรัษฎากร จะปรากฏในใบกํากับภาษีแผนสุดทายเทานั้น
การจัดทําใบกํากับภาษีตามวรรคหนึง่ ถาไดตพี ิมพเลขที่ไวแลวใบกํากับภาษีแต
ละแผนจะเรียงลําดับเลขที่ แตถาไมไดตีพิมพเลขที่ไว ใบกํากับภาษีแตละแผนอาจจะเรียงลําดับ
เลขที่หรือปรากฏเลขที่เพียงเลขทีเ่ ดียวก็ได กรณีใบกํากับภาษีแตละแผนมีเพียงเลขที่เดียว
ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองระบุคําวา “แผนที่ ...” ไวดวย
ขอ 10 ผูประกอบการจดทะเบียนซึง่ ไดรบั ใบกํากับภาษี โดยภาษีมูลคาเพิ่มตาม
ใบกํากับภาษีมีจํานวนมากกวาหรือมีจาํ นวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคา

หรือของบริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย อันเนือ่ งมาจากการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษเปนจุดทศนิยม ใหถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ถาภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีมีจํานวนมากกวาภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณ
จากมูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิม่ หารดวยหนึ่งรอย ผูประกอบการ
จดทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย ไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิม่
(ข) ถาภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีมีจํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิม่ ที่คํานวณ
จากมูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิม่ หารดวยหนึ่งรอย ผูประกอบการ
จดทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษี โดยภาษีมูลคาเพิม่ ตามใบกํากับภาษี
มีจํานวนมากกวาหรือมีจาํ นวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิม่ ที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของ
บริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย ซึ่งไมใชการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษ
เปนจุดทศนิยม ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซื้อ จะตองให
ผูประกอบการจดทะเบียนทีจ่ ัดทําใบกํากับภาษีดําเนินการยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทํา
ใบกํากับภาษีฉบับใหมที่ถูกตอง จึงจะนําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิม่ ได
ขอ 11 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดแจงเปลี่ยนแปลงชื่อหรือทีอ่ ยูตอ หนวยงาน
ที่มีอาํ นาจตามกฎหมายและหนวยงานที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/6 แหงแหง
ประมวลรัษฎากร แลว ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีตามชื่อหรือทีอ่ ยูท่ี
เปลี่ยนแปลงแลว
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ไดรับใบกํากับภาษีในชื่อเดิมหรือทีอ่ ยู
เดิม ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีดังกลาวไปถือเปนภาษีซื้อ จะตองให
ผูประกอบการจดทะเบียนทีจ่ ัดทําใบกํากับภาษีดําเนินการยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทํา
ใบกํากับภาษีฉบับใหมที่ถูกตอง จึงจะนําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิม่ ได
ขอ 12 กรณีราชการเปลี่ยนแปลงเลขทีบ่ าน ชื่อถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอ
หรือเขต หรือจังหวัด หรือไดทําการแบงเขตถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือ
จังหวัดใหม ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถแกไขที่อยูในแบบพิมพใบกํากับภาษีใหถูกตอง
ตามที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ใหกระทําไดในชวงระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวนั ที่

ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเลขทีบ่ าน ชื่อถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต
หรือจังหวัด หรือไดทําการแบงเขตถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัด
ใหม แลวแตกรณี
การแกไขที่อยูตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถขีดฆาที่อยูเ ดิมและ
ระบุที่อยูใหมที่ถูกตอง พรอมกับลงลายมือชื่อกํากับการแกไข หรือประทับตรายางที่อยูท่ถี กู ตอง
เพิ่มเติม ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับภาษีดังกลาวมีสทิ ธินําไปถือเปนภาษีซื้อ
ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิม่ ได
กรณีราชการเปลี่ยนแปลงทีอ่ ยูตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงตองแจง
การเปลีย่ นแปลงนัน้ ตามมาตรา 85/6 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 13 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ ซึ่งมีการแถมสินคา
พรอมการขายหรือการใหบริการ ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยระบุชนิด
ประเภท และปริมาณสินคาที่แถมไวในใบกํากับภาษีฉบับเดียวกันกับสินคาที่ขายดวย แตไมตอง
นํามูลคาสินคาที่แถมมารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษี
การแถมสินคาตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนอาจจะไมไดสง มอบสินคาที่
แถมใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการพรอมกับการสงมอบสินคาหรือใหบริการก็ไดตอ มาเมื่อมี
การสงมอบสินคาที่แถมก็ไมตอ งจัดทําใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อหรือผูรับบริการอีก
ขอ 14 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ ซึ่งมีการใหสว นลด
หรือคาลดหยอน ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษี ดังนี้
(1) กรณีใหสวนลดหรือคาลดหยอนในขณะขายสินคาหรือใหบริการ
ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยระบุสว นลดหรือคาลดหยอนไวใหเห็นชัด
แจงในใบกํากับภาษี และคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของสินคาหรือของบริการหลังจากหัก
สวนลดหรือคาลดหยอนแลว
ตัวอยาง
(ก) บริษัท ก.จํากัด ขายรถยนตกระบะมูลคา 350,000 บาทไดใหสวนลดแกผู
ที่ซื้อระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2542 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2542 จํานวน 5,000 บาท บริษัทฯตอง
จัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคารถยนตกระบะ 350,000 บาท หักดวยสวนลด 5,000 บาท
คงเหลือมูลคารถยนตกระบะ 345,000 บาท

(ข) นายอํานาจซื้อสินคาจากหางสรรพสินคามูลคา 5,000 บาทหางฯตอง
จัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของสินคา 5,000 บาท หางฯไดแจกคูปองมูลคา 250 บาท เพื่อ
ใชเปนสวนลดในการซือ้ สินคาครัง้ ตอไปโดยไมจํากัด
ประเภทสินคา ถาสินคาชิ้นใหมมูลคา 1,000 บาท หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคา
ของสินคา 1,000 บาท หักดวยมูลคาสวนลดตามคูปอง 250 บาท คงเหลือมูลคาของสินคา 750
บาท
(ค) หางสรรพสินคาขายสินคาโดยมีเงื่อนไขวา ถาซื้อสินคามูลคา 100 บาท
จะไดรับแสตมป 1 ดวง ถาสะสมแสตมปภายในเวลาที่กําหนด ผูซื้อมีสิทธินําแสตมปดังกลาวใช
เปนสวนลดในการซือ้ สินคาตามประเภทที่กําหนดได เชน แสตมป 50 ดวง มีสิทธิซื้อพัดลม
มูลคา 1,000 บาท โดยชําระเงิน 700 บาท กรณีดังกลาว หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดง
มูลคาของสินคา 1,000 บาท หักดวยมูลคาสวนลดตามแสตมป 50 ดวง มูลคา 300 บาท คงเหลือ
มูลคาของสินคา 700 บาท
(ง) โรงแรม เอ.เอ็ม ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคารเมื่อลูกคาใช
บริการหองพักและอาหารมูลคา 15,000 บาท โรงแรมฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคา
ของบริการ 15,000 บาท โรงแรมฯมอบบัตรกํานัลใหจํานวน 1,000 บาท ตอมาลูกคาใชบริการ
ภัตตาคาร 3,000 บาท ชําระเงินสด 2,000 บาท และบัตรกํานัล 1,000 บาท โรงแรมฯตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของบริการ 3,000 บาทหักดวยมูลคาตามบัตรกํานัล 1,000 บาท
คงเหลือมูลคาของบริการ 2,000 บาท
(2) กรณีใหสวนลดหรือคาลดหยอนภายหลังจากที่ขายสินคาไปแลว ซึ่งเปน
สวนลดเงินสดหรือสวนลดตามเปา ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดย
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาสินคาทั้งหมดไมหกั สวนลดหรือคาลดหยอน
ตัวอยาง
(ก) บริษัท ก.จํากัด ขายเครือ่ งคอมพิวเตอรพรอมติดตัง้ มูลคา 350,000 บาท
มีเงือ่ นไขการชําระคาสินคาวา ถาชําระภายใน 2เดือน จะลดให 2,000 บาท บริษัทฯตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีโดยคํานวณจากมูลคา 350,000 บาท
(ข) หางสรรพสินคาขายสินคาโดยมีเงื่อนไขวา ถาซื้อสินคามูลคา 100 บาท
ผูซื้อจะไดรับแสตมป 1 ดวง ถาสะสมแสตมปภายในเวลาที่กําหนด ผูซื้อมีสิทธินําแสตมปมารับ

ของรางวัลจากหางฯตามประเภททีก่ ําหนด เชน แสตมป 20 ดวง มีสิทธิไดรับชามแกวมูลคา 400
บาท หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยคํานวณจากมูลคา 400 บาท
อยางไรก็ดี ถาการใหสวนลดตามเปามีเงือ่ นไขวา จะแจกสินคาเปนรางวัลใหแกผูซื้อสินคา
เฉพาะกรณีซื้อสินคาในแตละวันโดยมีมูลคารวมกันตามที่ผูประกอบการจดทะเบียนกําหนด
ผูประกอบการจดทะเบียนไมตอ งเสียภาษีมลู คาเพิม่ จากมูลคาของสินคาที่แจกเปนรางวัล ทั้งนี้
ตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร ตัวอยาง ถาซื้อสินคามูลคา 2,000 บาท ในแตละวัน ผูซื้อ
มีสิทธิไดรับตะกรา 1 ใบ หางฯไมตอ งเสียภาษีมลู คาเพิ่มจากมูลคาของตะกราดังกลาว
ขอ 15 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง จะตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีเปนรายสถานประกอบการ
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง มีการดําเนินงาน ณ สถานที่อนื่ ซึ่งไมเขา
ลักษณะเปนสถานประกอบการ ตามมาตรา 77/1(20) แหงประมวลรัษฎากร ดวย ใหจัดทํา
ใบกํากับภาษีระบุทอี่ ยูของสถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญหรือสถานประกอบการแหง
อื่นที่ดําเนินงาน ไมใชทอี่ ยูตามสถานที่ซึ่งไมเขาลักษณะเปนสถานประกอบการ
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไดรับใบกํากับภาษีระบุชื่อของ
ผูประกอบการจดทะเบียนถูกตอง แตระบุที่อยูตามสถานที่ซึ่งไมเขาลักษณะเปนสถาน
ประกอบการ ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อของสํานักงานใหญ หรือเปน
ภาษีซื้อของสถานประกอบการแหงอืน่ ซึ่งจายคาสินคาหรือคาบริการ
ตัวอยาง
(1) บริษัท ก.จํากัด มีสํานักงานใหญต้งั อยูเขตพญาไท ประกอบกิจการใหเชา
อาคารสํานักงานซึง่ ตั้งอยูเขตบางพลัด บริษทั ฯไมไดใชพื้นที่ของอาคารที่ใหเชาเปนสถาน
ประกอบการ แตบริษทั ฯใหบริการสาธารณูปโภคแกผูเชา บริษทั ฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ประปา
และโทรศัพท ณ อาคารที่ใหเชา รัฐวิสาหกิจจัดทําใบกํากับภาษีในนามของบริษทั ฯ แตระบุที่อยู
ตามอาคารที่ใหเชา บริษทั ฯมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซื้อของสํานักงานใหญได เมื่อ
บริษัทฯเรียกเก็บคาบริการและภาษีมูลคาเพิ่มจากผูเชา บริษทั ฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยระบุที่
อยูของสถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ
(2) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกิจการผลิตปลากระปอง มีสํานักงานใหญตั้งอยูเขต
บางซื่อ มีสํานักงานอีกแหงหนึง่ ตั้งอยูท่จี งั หวัดระยอง บริษทั ฯกอสรางโรงงานที่จงั หวัดระยอง
โดยมอบหมายใหสํานักงานที่จังหวัดระยองดําเนินงานดานการกอสรางและจายคาใชจายตาง ๆ

ในการกอสราง บริษทั ฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ประปา ณ สถานที่กอสราง รัฐวิสาหกิจจัดทํา
ใบกํากับภาษีในนามของบริษทั ฯ แตระบุที่อยู ณ สถานที่กอสราง บริษทั ฯมีสทิ ธินําใบกํากับภาษี
ไปถือเปนภาษีซื้อของสํานักงานที่จังหวัดระยองได
(3) บริษัท ก.จํากัด เชาสถานที่แหงหนึ่งเพือ่ ติดตั้งปายโฆษณาสินคาซึ่งตองมี
กระแสไฟฟาสองปาย บริษัทฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ณ สถานที่เชา รัฐวิสาหกิจจัดทําใบกํากับ
ภาษีในนามของบริษทั ฯ แตระบุที่อยูตามสถานทีเ่ ชา บริษทั ฯมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปน
ภาษีซื้อของสํานักงานใหญได
ขอ 16 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 15 ไดแจงปดสถานประกอบ-การบาง
แหงตามมาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ใหจัดทําใบกํากับภาษีระบุทอี่ ยูของสถาน
ประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญหรือสถานประกอบการแหงอื่นที่ดําเนินงาน ไมใชที่อยูตาม
สถานประกอบการที่แจงปดแลว
หากภายหลังการแจงปดสถานประกอบการตามวรรคหนึง่ ไดเกิดเหตุการณที่ตอง
จัดทําใบเพิม่ หนี้ตามมาตรา 82/9 หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ของ
สถานประกอบการแหงนัน้ ใหจัดทําใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10
แหงประมวลรัษฎากร โดยระบุที่อยูของสถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญหรือสถาน
ประกอบการแหงอื่นที่ดําเนินงาน
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดรับใบกํากับภาษีตามวรรคหนึง่ หรือใบเพิม่ หนี้
ตามวรรคสอง มีสิทธินําใบกํากับภาษีและใบเพิ่มหนีไ้ ปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม และกรณีไดรบั ใบลดหนี้ตามวรรคสอง มีสิทธินําใบลดหนี้ไปหักออกจากภาษีซื้อ
ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิม่ ได
ขอ 17 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 16 ยังคงไดรับใบกํากับภาษีระบุทอี่ ยู
ของสถานประกอบการที่แจงปดไปแลว ใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีใบกํากับภาษีสําหรับการซือ้ สินคาหรือรับบริการ ซึ่งเกิดขึน้ กอนการแจง
ปดสถานประกอบการตามมาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิ
นําไปถือเปนภาษีซื้อของสถานประกอบการซึง่ เปนสํานักงานใหญหรือสถานประกอบการแหง
อื่นที่ดําเนินงาน

(2) กรณีใบกํากับภาษีสําหรับการซือ้ สินคาหรือรับบริการ ซึ่งเกิดขึน้ ภายหลังการ
แจงปดสถานประกอบการตามมาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบ-การจดทะเบียนไม
มีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมลู คาเพิ่ม
ขอ 18 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีเปนรายสถาน
ประกอบการ และสถานประกอบการที่ไมใชสํานักงานใหญไดนําใบกํากับภาษีระบุที่อยูของ
สํานักงานใหญไปสงมอบใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรบั บริการทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ สถานประกอบการที่ไมใชสํานักงานใหญตอ งระบุขอความวา “สาขาที่
ออกใบกํากับภาษีคือ ...” ไวในใบกํากับภาษีดวย โดยขอความดังกลาวจะตีพมิ พ ประทับดวยตรา
ยาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอื่น
ใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได
ขอความวา “สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ ...” ตามวรรคหนึ่งผูประกอบการจดทะเบียน
สามารถระบุชื่อของสถานที่กไ็ ด เชน สาขาลาดพราว สาขาลพบุรี
ตัวอยาง
(1) ระบุวา “สาขาที่ออกใบกํากับภาษี คือ สาขาลาดพราว” หรือ “สาขาที่ออก
ใบกํากับภาษี คือ สาขาที่ 1” หรือ “ สาขาที่ออกใบกํากับภาษี คือ สาขาถนนพระราม 4” หรือ
(2) ระบุวา “สาขาลาดพราว” หรือ “สาขาที่ 1” หรือ “สาขาถนนพระราม 4”
ขอ 19 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ และจัดทําใบกํากับ
ภาษีดวยระบบคอมพิวเตอร ณ สถานประกอบการทีเ่ ปนสํานักงานใหญ แตสถานประกอบการ
แหงอื่นเปนผูสั่งพิมพใบกํากับภาษี และสงมอบใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการถือวาสํานักงาน
ใหญเปนผูจัดทําใบกํากับภาษี ไมใชการจัดทําใบกํากับภาษีตามขอ 18 จึงไมตองระบุขอความวา
“สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ ...” ไวในใบกํากับภาษี
ขอ 20 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนผูนําเขา ตามมาตรา 77/1(11) แหง
ประมวลรัษฎากร ไดยนื่ กระทําพิธีการนําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และชําระ
ภาษีมูลคาเพิ่มตอเจาพนักงานศุลกากร ทัง้ นี้ ตามมาตรา 83/8 แหงประมวลรัษฎากร
ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ถือเปนใบกํากับภาษีตามมาตรา 77/1(22) แหงประมวลรัษฎากร
ถารายการในใบเสร็จรับเงินดังกลาวผิดพลาดคลาดเคลื่อน และกรมศุลกากรไดแกไขใหถกู ตอง
แลว ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมลู คาเพิม่ ได

กรณีภาษีมูลคาเพิม่ ตามใบเสร็จรับเงินตามวรรคหนึ่งมีจํานวนมากกวาหรือมีจาํ นวน
นอยกวาภาษีมูลคาเพิม่ ที่คํานวณจากมูลคาของสินคาคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิม่ หารดวยหนึ่ง
รอย ทั้งนี้ ไมวา จะเนื่องมาจากการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษเปนจุดทศนิยมหรือไมก็ตาม
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพิม่ ตามใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรไปถือเปน
ภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิม่ ได
กรณีใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรระบุชื่อของผูประกอบการจดทะเบียน และชื่อ
ของผูประกอบการรับขนสงพัสดุภัณฑทางอากาศดวย ถามีหลักฐานแสดงวาผูประกอบการจด
ทะเบียนไดวาจางผูประกอบการรับขนสงพัสดุภณ
ั ฑทางอากาศใหจัดสงสินคาไปตางประเทศ
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําใบเสร็จรับเงินไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ขอ 21 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจายเงินคาซื้อสินคาหรือคาบริการใหแก
ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร โดยมีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการมี
หนาที่เสีย ตามมาตรา 83/6(1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากร ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร
ถือเปนใบกํากับภาษีตามมาตรา 77/1(22) แหงประมวลรัษฎากร ถารายการในใบเสร็จรับเงิน
ดังกลาวผิดพลาดคลาดเคลือ่ น และกรมสรรพากรไดแกไขใหถูกตองแลว ผูประกอบการจด
ทะเบียนยังคงมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิม่ ได
ขอ 22 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหง
ประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลกั ษณะเปนแบบเต็มรูป จะตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาโดยสง
มอบตนฉบับใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษี
เพื่อการลงรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร
ใบกํากับภาษีตามวรรคหนึง่ ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ใบกํากับภาษีของการขายสินคาโดยการสงออกตามมาตรา 86/5(1) แหง
ประมวลรัษฎากร ใหมีรายการเชนเดียวกันกับใบกํากับสินคาซึ่งผูสงออกไดออกเปนปกติตาม
ประเพณีทางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร
(2) ใบกํากับภาษีของการใหบริการทีก่ ระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใช
บริการนัน้ ในตางประเทศตามมาตรา 80/1(2) แหงประมวลรัษฎากร ใหมีรายการเชนเดียวกันกับ

ใบแจงหนี้หรืออินวอยซซงึ่ ผูใหบริการไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศ
โดยไมตอ งมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร
(3) ใบกํากับภาษีของการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน
ตามมาตรา 86/5(1) ใหมีรายการเชนเดียวกับแอรเวยบลิ หรือเฮาสแอรเวยบลิ ที่ผูขนสงหรือ
ตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศ โดยไมตอ งมีรายการ
ครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร
(4) ใบกํากับภาษีของการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันตามมาตรา86/5(2)
แหงประมวลรัษฎากร ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร แตใหระบุ
ชื่อ ชนิด และประเภทของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑนา้ํ มันเปนภาษาอังกฤษไดและตองกําหนด
ชองราคาขายปลีกไวในใบกํากับภาษีดวย
(5) ใบกํากับภาษีของการขายยาสูบตามประเภทและชนิดทีอ่ ธิบดีกําหนดโดย
อนุมัตริ ัฐมนตรี ตามมาตรา 86/5(2) แหงประมวลรัษฎากร ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา
86/4 แหงประมวลรัษฎากร แตใหระบุชื่อ ชนิด และประเภทของยาสูบเปนภาษาอังกฤษได และ
ตองกําหนดชองราคาขายปลีกหักดวยจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งคํานวณตามอัตราภาษีมูลคาเพิม่ ที่
รวมอยูในจํานวนเต็มของราคาขายปลีกไวในใบกํากับภาษีดวย
ขอ 23 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีโดยมีรายการในสวนที่เปน
สาระสําคัญไมถูกตองครบถวนตามขอ 22 ตองระวางโทษตามมาตรา 90(12) แหงประมวล
รัษฎากร
ขอ 24 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษีทมี่ ีขอความไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณในสวนทีเ่ ปนสาระสําคัญตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 22 ไมมีสิทธินําใบกํากับ
ภาษีดังกลาวไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมลู คาเพิ่ม ตองหามตามมาตรา 82/5(3) แหง
ประมวลรัษฎากร จะตองใหผูประกอบการจดทะเบียนที่จัดทําใบกํากับภาษีดําเนินการยกเลิก
ใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมที่ถูกตอง จึงจะมีสิทธินําไปถือเปนภาษี
ซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
กรณีเจาพนักงานประเมินตรวจสอบพบวา ผูประกอบการจดทะเบียนไดนําใบกํากับ
ภาษีที่มีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนทีเ่ ปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งไปถือเปน
ภาษีซื้อแลว ถาเจาพนักงานประเมินพิจารณาเห็นวามีเหตุอนั สมควรใหยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับ
เดิม และนําใบกํากับภาษีฉบับใหมที่ถูกตองมาใหตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด และ

ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถนําใบกํากับภาษีฉบับใหมทถี่ ูกตองมามอบใหเจาพนักงาน
ประเมินตรวจสอบได ผูประกอบการจดทะเบียนมีสทิ ธินําใบกํากับภาษีฉบับใหมทถี่ ูกตองไปถือ
เปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไมสามารถนําใบกํากับภาษีฉบับใหมที่
ถูกตองมาใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูประกอบการจด
ทะเบียนตองรับผิดเสียเบีย้ ปรับตามมาตรา 89(4) แหงประมวลรัษฎากร ถาตอมาผูประกอบการ
จดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษีฉบับใหมที่ถูกตองก็ยงั คงมีสทิ ธินําภาษีมูลคาเพิม่ ตามใบกํากับ
ภาษีดังกลาวไปยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเพิม่ เติม ตามมาตรา 83/4 แหงประมวลรัษฎากร เพื่อขอ
คืนภาษีเปนเงินสด แตตอ งไมเกินสามปนับจากวันทีไ่ ดมีการจัดทําใบกํากับภาษี
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสองตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันทีเ่ จาพนักงานประเมิน
ตรวจพบการกระทําความผิด
ขอ 25 ผูประกอบการจดทะเบียนซึง่ จัดทําใบกํากับภาษีโดยมีรายการในสวนทีเ่ ปน
สาระสําคัญไมถูกตองครบถวนตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 22 เมื่อไดรับการรองขอใหยกเลิก
ใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมที่ถูกตอง ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) เรียกคืนใบกํากับภาษีฉบับเดิมและนํามาประทับตราวา“ยกเลิก” หรือขีดฆา
แลวเก็บรวมไวกับสําเนาใบกํากับภาษีฉบับเดิม
(2) จัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมซึ่งเปนเลขที่ใหม แตจะตองลง วัน เดือน ป ให
ตรงกับ วัน เดือน ป ตามใบกํากับภาษีฉบับเดิม และ
(3) หมายเหตุไวในใบกํากับภาษีฉบับใหมวา “เปนการยกเลิกและออกใบกํากับ
ภาษีฉบับใหมแทนฉบับเดิมเลขที่ ... เลมที่ ...” และหมายเหตุการยกเลิกใบกํากับภาษีไวใน
รายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมดวย
ผูประกอบการจดทะเบียนทีร่ องขอใหยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทํา
ฉบับใหมทถี่ ูกตอง จะตองถายเอกสารใบกํากับภาษีฉบับเดิมที่ขอยกเลิกติดเรื่องไวดว ย
ขอ 26 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 25 จัดทําใบกํากับภาษีดวยระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งมีระบบซอฟตแวรในระบบงานจัดทําใบกํากับภาษีบันทึกเขาระบบบัญชีแยก
ประเภทโดยอัตโนมัติ ถาระบบซอฟตแวรดังกลาวไมสามารถระบุวนั เดือน ป ในใบกํากับภาษี
ฉบับใหม ใหตรงกับวัน เดือน ป ตามใบกํากับภาษีฉบับเดิม ใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํา
ใบกํากับภาษีฉบับใหม โดยดําเนินการตามขอ 8 วรรคสามและวรรคสี่ ดังนี้

(1) จัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมโดยรายการดังตอไปนี้ ไดจัดทําขึ้นโดยตีพิมพ
ซึ่งทําใหรายการอืน่ ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ ประทับดวยตรายาง
เขียนดวยหมึก พิมพดีด จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอื่นใด
ในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได
(ก) คําวา “ใบกํากับภาษี”
(ข) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจด
ทะเบียนทีจ่ ัดทําใบกํากับภาษี
(ค) คําวา “เอกสารออกเปนชุด”
(2) จัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมโดยรายการตาม (1)(ก)(ข) และ(ค) ทั้งสาม
รายการหรือเพียงรายการหนึ่งรายการใดไดจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหรายการอื่น
ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตองตีพมิ พ หรือจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร
เทานั้น
ขอ 27 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัตใิ ดที่ขัด
หรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหเปนอันยกเลิก
สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
จักรี รัตยันตรกร
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

