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ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  

เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 8)  
เร่ือง    กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไข ของสัญญาการตั้งตวัแทนเพ่ือขายตามประเภทของ
สินคา ตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร  
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากรซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดย
อนุมัติรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลัง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของสัญญาการตัง้
ตัวแทนเพ่ือขายตามประเภทของสินคา ไวดงัตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ตองเปนสัญญาการตั้งตวัแทนเพ่ือขายสินคาโดยตวัแทนไดรับคาตอบแทนหรือ
บําเหน็จจากตัวการตามท่ีไดกําหนดไวในสัญญาตั้งตัวแทน  
                 ขอ 2  สัญญาตามขอ 1 ตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร และเปนสัญญาท่ีตั้งตัวแทนเพ่ือ
ขายสินคาประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทุกประเภทก็ได  
                ขอ 3  ตัวการและตวัแทนตองเปนผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงตองคํานวณเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร  
                 ขอ 4  ตัวการและตวัแทนตองเกบ็รักษาตนฉบับสัญญาการตั้งตวัแทนไว ณ สถาน
ประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญ เปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันส้ินสุดสัญญา  
                 “ขอ 5   ตัวการตองแจงสัญญาการตั้งตวัแทนตอเจาพนักงานสรรพากรภายใน 15 วันนับ
แตวันทําสัญญาตั้งตัวแทน ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี หรือสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขต
ทองท่ีท่ีสถานประกอบการท่ีเปนสํานกังานใหญของตวัการตั้งอยู”  
                ขอ 6  ตัวแทนตองจัดทํารายงานสินคาและวัตถุดบิ โดยใหจัดทําแยกตางหากจากรายงาน
สินคาและวัตถุดิบของตน ตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรษัฎากร  
  
                ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เปนตนไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
  

บัณฑิต บุณยะปานะ  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 24)  

เร่ือง    กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไข ใหตวัแทนของผูประกอบการจดทะเบยีน จัดทํา
รายงานเกี่ยวกบักจิการที่ตนทาํการแทน ตามมาตรา87/2 แหงประมวลรัษฎากร  
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87/2 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การจดัทํารายงานของตัวแทนเกี่ยวกับกิจการท่ีตนทําการแทน
ผูประกอบการจดทะเบียน ไวดังตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ใหตัวแทนของผูประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักรจัดทํารายงานสินคาและ
วัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับชนิดของสินคาท่ีตัวแทนไดรับมอบจาก
ตัวการเพ่ือจดัจาํหนาย  
                 ขอ 2  ใหตัวแทนของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีอยูนอกราชอาณาจกัร จัดทํารายงาน
เกี่ยวกับการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมซ่ึงไดแกรายงานภาษขีาย ตามมาตรา 87(1) รายงานภาษีซ้ือตามมาตรา 
87(2) และรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับกจิการขาย
สินคาหรือใหบรกิารของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีอยูนอกราชอาณาจกัรท่ีตนทําการแทน  
                 ขอ 3  การจัดทํารายงานของตวัแทน ตามขอ 1 และ 2 ใหถือปฏิบัติตามมาตรา 87 แหง
ประมวลรัษฎากร  
                 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เปนตนไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
  

บัณฑิต บุณยะปานะ  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 68)  

เร่ือง    กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขการออกใบกาํกบัภาษีโดยตวัแทน และ กําหนด 
 รายการในใบกาํกบั ภาษ ีตามมาตรา 86/5 (4) แหงประมวลรัษฎากร 
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86 วรรคส่ี มาตรา 86/5 (4) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึง
แกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2534 และ
กฎกระทรวงฉบับท่ี 198 (พ.ศ.2538) ออกตามความในประมวลรษัฎากร วาดวยการขายสินคาหรือ
การใหบริการอ่ืน ตามมาตรา 86/5(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2538 อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการออกใบกาํกับภาษขีองการขายสินคา
หรือการใหบรกิารตามมาตรา 86/5 (4) แหงประมวลรษัฎากร ไวดงัตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ใหผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงคํานวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 แหง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดงัตอไปนี้ และใหเรียกวา 
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ เปนผูประกอบการจดทะเบียนท่ีมีสิทธิตั้งตัวแทนออกใบกํากับ
ภาษีตามมาตรา 86/5(4) แหงประมวลรัษฎากร และใหเรียกตัวแทนดังกลาว วา ผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทน  
                           (1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองเปนผูประกอบกิจการคาปลีกตามมาตรา 
86/6 แหงประมวลรัษฎากร  
                           (2) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองแตงตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทน
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 198 (พ.ศ.2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขายสินคา
หรือการใหบรกิารอ่ืน ตามมาตรา 86/5(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2538 
รับชําระเงินคาสินคาหรือคาบรกิารและออกใบกํากบัภาษแีทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ  
                           "(3) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองแจงการแตงตั้ง หรือการยกเลิกตวัแทน
ตอเจาพนักงานสรรพากร ณ สํานกังานสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตทองท่ีท่ีสถานประกอบการท่ีเปน
สํานักงานใหญของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตั้งอยูภายใน 15 วัน นับแตวันทําสัญญาการตั้ง
ตัวแทน หรือภายใน 15 วัน นับแตวันยกเลิกสัญญาการตั้งตวัแทน"  
                           (4) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองทําสัญญาการตั้งตวัแทน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 3  
                           (5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองใชระบบคอมพิวเตอรหรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอ่ืนในการออกใบกํากับภาษแีละในการจัดทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพ่ิม ในกรณี
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ใชระบบคอมพิวเตอรจัดทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพ่ิมจะตองใชซอฟตแวรตามมาตรฐาน
ซอฟตแวรของกรมสรรพากร  
                           (6) หากผูประกอบการจดทะเบียนตัวการไมมีหรือมิไดใชระบบคอมพิวเตอรหรือ
ระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนในการออกใบกํากับภาษีและในการจัดทํารายงานตาม ใหผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการมีสิทธิตั้งตัวแทนออกใบกํากับภาษไีดเฉพาะการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ี
ละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันเทานัน้ และหามผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ
ดังกลาวออกใบกํากับภาษีสําหรับกจิการใหบรกิารประเภทท่ีไดทําสัญญาตั้งผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนเปนผูออกใบกํากับภาษีสําหรับการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือ
กิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันไวแลว  
                           (7) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองไมตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนท่ี
เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร  
                           “(8) ผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ ตองไมตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทน
รายอ่ืนรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบรกิาร และออกใบกํากบัภาษแีทนผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการ สําหรับสินคาหรือบริการประเภทท่ีไดทําสัญญาตั้งใหผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนราย
ใด ดําเนนิการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบรกิารและออกใบกํากบัภาษแีทนแลว เวนแตอธิบดี
กรมสรรพากรจะส่ังเปนอยางอ่ืน”  
                           (9) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองจัดทําและเก็บรกัษาสําเนาใบกาํกบัภาษี
และรายงานภาษขีาย กรณตีั้งตัวแทนรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบรกิารและออกใบกํากบัภาษแีทน 
สําหรับการขายสินคาหรือการใหบรกิารท่ีมิใชการขายตัว๋หรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือ
กิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน ดังนี ้ 
                                 (ก) ตองจัดพิมพสําเนาใบกํากับภาษีตามขอมูลท่ีผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทนไดสงผานส่ืออิเลคทรอนิคส (Transfer File) ลงบนกระดาษใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ
นับแตวันท่ีไดรับขอมูล หรือจัดเก็บสําเนาใบกํากับภาษีท่ีไดรับจากผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทนดังกลาวไวในส่ือบันทึกขอมูลซ่ึงสามารถเรยีกพิมพไดทันทีเม่ือเจาพนกังานสรรพากรส่ังให
พิมพ  
                                 (ข) ตองจัดพิมพรายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและการออก
ใบกํากับภาษีท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนไดจัดทําและสงผานส่ืออิเลคทรอนิคส (Transfer 
File) มาให โดยใหจัดทําตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และใหถือเปนรายงานภาษีขายแยก
จากรายงานภาษีขายท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตวัการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบรกิารและออก
ใบกํากับภาษีเอง โดยใหผูประกอบการจดทะเบียนตวัการจดัพิมพรายงานดังกลาวทุกส้ินวนัทําการ 
หรือภายใน 15 วันนับแตวันส้ินเดือน หรือเม่ือเจาพนักงานสรรพากรส่ังใหพิมพ  
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                                 (ค) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกาํกบัภาษตีาม (ก) และรายงานภาษีขายตาม (ข) ไว 
ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป และหากเก็บไวเปนเวลา 2 ป
แลวหลังจากนั้นจะเก็บไวในส่ือบันทึกขอมูลใดกไ็ด  
                           (10) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองจดัทําและเก็บรกัษาสําเนาใบกาํกบัภาษี
และรายงานภาษขีาย กรณตีั้งตัวแทนรับชําระเงินคาบรกิารและออกใบกํากบัภาษแีทน สําหรับการ
ขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกจิการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกนันี้ ดังนี ้ 
                                   (ก) ใหใชบันทึกรายการประจําวนั (Sale Journal Report by Event Code) ซ่ึง
เปนสําเนาใบกํากับภาษีท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนจัดพิมพจากระบบคอมพิวเตอรหรือ
ระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลางของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนและสงมอบให
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ เปนสําเนาใบกํากับภาษีและรายงานภาษีขายของผูประกอบการจด
ทะเบียนตวัการ แยกจากรายงานภาษขีายสวนท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตวัการออกใบกํากับภาษี
เอง  
                                   (ข) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีและรายงานตาง ๆ ท่ีผูประกอบการจด
ทะเบียนตวัแทนสงมอบใหไว ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป 
โดยหากเก็บไวเปนเวลา 2 ปแลว หลังจากนั้นจะเก็บไวในส่ือบันทึกขอมูลใดก็ได  
                           (11) กรณีรอบวนัทําการของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตางจากรอบวนัทํา
การของผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนใหใชรอบวันทําการของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทนเปนเกณฑ  
                 ขอ 2  ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนซ่ึงไดรบัแตงตั้งใหรับชําระเงินคาสินคาหรือ
คาบริการและออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขดังตอไปนี ้ 
                           (1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองเปนผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึง
คํานวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร  
                           (2) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองทําสัญญาการตั้งตวัแทน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 3  
                           (3) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองใชระบบคอมพิวเตอร หรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอ่ืนในการออกใบกํากับภาษี การจัดทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพ่ิม การจัดทําบัญชี
แยกประเภทตาง ๆ และการจัดทํางบการเงิน ในกรณใีชระบบคอมพิวเตอรจัดทํารายงานในระบบ
ภาษีมูลคาเพ่ิมจะตองใชซอฟตแวรตามมาตรฐานซอฟตแวรของกรมสรรพากร  
                           (4) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองยื่นคําขออนุมัติใชเครื่องบันทึกการเก็บ
เงินเพ่ือออกใบกํากับภาษี โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วธีิการ และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการใชเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกาํหนด ตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรทุกกรณ ี
เวนแตหลักเกณฑในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวในประกาศฉบับนี ้ 
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                           (5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองใชเครื่องบันทึกการเกบ็เงินท่ีสามารถ
ออกใบกํากับภาษีท่ีมีรายการเชนเดยีวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรไดเม่ือผู
ชําระเงินเรียกรอง  
                           (6) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองจัดทําและสงขอมูลการรับชําระเงินคา
สินคาหรือคาบรกิารและการออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการและเก็บรกัษา
สําเนาใบกํากับภาษีและรายงานตาง ๆ กรณีท่ีออกใบกํากับภาษีแทนสําหรับการขายสินคาหรือการ
ใหบริการท่ีมิใชการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกนั ดังนี ้ 
                                 (ก) ตองจัดพิมพสําเนาใบกาํกบัภาษบีนมวนกระดาษตอเนื่องท่ีเครื่องบันทึก
การเก็บเงินแตละเครื่องเรียงลําดับตอเนื่องกนัไปตามการใชงานของเครื่อง บันทึกการเกบ็เงิน และ
สงขอมูลสําเนาใบกํากับภาษขีองผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายผานส่ืออิเลคทรอนิคส 
(Transfer File) ใหแกผูประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน 1 วันทําการนับแตส้ินวนัทําการแตละ
วัน  
                                 (ข) ตองจัดทํารายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบรกิารและการออก
ใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ดังนี ้ 
                                       รายงานสรุปการขายประจําวัน ใหจัดทํารายงานการรับชําระเงินคาสินคา
หรือคาบริการและการออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละราย โดยให
จัดทําท้ังในสวนท่ีเปนของผูประกอบการจดทะเบียนตวัการและในสวนท่ีเปนของผูประกอบการจด
ทะเบียนตวัแทนทุกส้ินวนัทําการ โดยใหจัดทําเปนรายเครือ่งบันทึกการเกบ็เงิน  
                                       รายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและการออกใบกํากับภาษี
แทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการแตละราย ใหจดัทําแยกเปนรายผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลางของผูประกอบการจด
ทะเบียนตวัแทนตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดทุกส้ินวันทําการ และสงรายงานผานส่ือ
อิเลคทรอนิคส (Transfer File) ใหแกผูประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน 1 วันทําการนับแตส้ิน
วันทําการแตละวัน และใหถือวารายงานดังกลาวเปนรายงานภาษขีายของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการโดยผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนสามารถจดัพิมพรายงานนั้นทุกส้ินวนัทําการ หรือ
ภายใน 15 วันนับแตวันส้ินเดือน หรือเม่ือเจาพนักงานสรรพากรส่ังใหพิมพ  
                                 (ค) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกาํกบัภาษแีละรายงานตาง ๆ ไว ณ สถาน
ประกอบการท่ีออกใบกํากับภาษีหรือรายงานนัน้เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยหากเก็บไวเปนเวลา 2 
ปแลว หลังจากนั้นจะเก็บไวในส่ือบันทึกขอมูลใดกไ็ด  
                           (7) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองจัดทําและสงขอมูลการรับชําระเงินจาก
การขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกจิการท่ีมีลักษณะทํานองเดยีวกัน และการออก
ใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ และเกบ็รักษาสําเนาใบกํากับภาษีและรายงาน
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ตาง ๆ กรณีท่ีออกใบกํากับภาษีแทนสําหรับการขายตั๋วหรอืบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือ
กิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน ดังนี ้ 
                                 (ก) ตองจัดพิมพสําเนาใบกํากับภาษี (Daily Master Journal)แทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตวัการทุกรายในแตละวนัทําการ บนมวนกระดาษตอเนื่องท่ีเครื่องบันทึก
การเก็บเงินแตละเครื่อง หรือบนกระดาษตอเนื่องท่ีออกจากระบบคอมพิวเตอรหรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลาง โดยใหเรียงลําดับตอกันไปตามการใชงานของเครื่องบันทึกการเก็บ
เงินแตละเครื่อง หรือใหเรียงลําดับตอกนัไปตามการใชงานของระบบคอมพิวเตอรหรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลางแลวแตกรณีเพ่ือเปนหลักฐานของผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทน
เอง  
                                 (ข) ตองจัดทํารายงานประจําวนัดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลางดังนี ้ 
                                       รายงานสรุปการรับชําระเงินจากการขายตัว๋หรือบัตรดภูาพยนตร ดนตร ี
ละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันของผูประกอบการจดทะเบียนตวัการแตละรายซ่ึงระบุ
รายละเอียดแยกตามรอบการแสดงแตละรอบ  
                                       รายงานสรุปการรับชําระเงินจากการขายตัว๋หรือบัตรดภูาพยนตรดนตร ี
ละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันแยกเปนแตละสถานประกอบการของผูประกอบการ
จดทะเบียนตวัแทน  
                                 (ค) ตองจัดทํารายงานกอนเริ่มจําหนายตั๋วหรือบัตรดภูาพยนตรดนตร ีละคร 
หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกนัดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบ
กลางดังนี ้ 
                                       รายงานการจัดสรรท่ีนั่งแบงตามสวน (Section) และราคา (Price Category)  
                                       รายงานเกี่ยวกับราคาขายและราคาหลังหักสวนลดของท่ีนั่งแตละประเภท  
                                 (ง) ตองจัดทํารายงานหลังจบการแสดงแตละรอบดวยระบบคอมพิวเตอรหรือ
ระบบอิเลคทรอนคิสอ่ืนท่ีระบบกลาง โดยใหจัดพิมพบนกระดาษแยกเปนรายเดือนภาษีตามขอมูลท่ี
บันทึกไวในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลาง สงใหผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการภายใน 3 วันทําการนับแตวันส้ินเดือนแตละเดือน และหรือนับแตวันส้ินสุดการ
แสดงแตละเรื่อง ดังนี้  
                                       รายงานการขายตามผังท่ีนั่งตั้งแตเริ่มถึงจบการแสดง (Map Report)  
                                       รายงานสรุปผลการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละครหรือกิจการท่ี
มีลักษณะทํานองเดียวกัน (Settlement Report)  
                                       รายงานการรับตั๋วหรือบัตรคืน หรอืตั๋วหรือบัตรเสียหาย (Return Report)  
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                                       บันทึกรายการประจําวนั (Sales Journal Report by Event Code) ตั้งแต
เริ่มตนถึงจบการแสดงแตละรอบ ซ่ึงถือเปนสําเนาใบกํากับภาษีของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการแตละราย และใหใชเปนรายงานภาษขีายของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการดวย  
                                 (จ) ตองเก็บรกัษาสําเนาใบกาํกบัภาษตีาม (ก) ไว ณ สถานประกอบการท่ีออก
ใบกํากับภาษี กรณจีดัพิมพสําเนาใบกํากบัภาษบีนมวนกระดาษตอเนื่องท่ีเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
แตละเครื่อง หรือจัดเก็บไว ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญกรณจีดัพิมพสําเนาใบกาํกบั
ภาษีบนกระดาษตอเนื่องท่ีออกจากระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลาง 
และเก็บรักษารายงานตาง ๆ และสําเนาใบกํากับภาษีตาม  
                                 (ง) ไว ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญไมนอยกวา 5 ป โดยหากเก็บ
ไวเปนเวลา 2 ปแลว หลังจากนั้นจะเก็บไวในส่ือบันทึกขอมูลใดกไ็ด  
                           (8) การบันทึกยอดขายสะสมไวในเครื่องบันทึกการเก็บเงิน กรณีการรับชําระเงิน
คาสินคาหรือคาบรกิารและการออกใบกํากบัภาษแีทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ท่ีมิใชการ
ขายตั๋วหรอืบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกจิการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกนั ใหบันทึกยอดขาย
สะสมไวในเครื่องบันทึกการเก็บเงินจนตวัเลขหมดทุกหลักกอน จึงจะยอนกลับมาเริ่มตนใหมได 
ยกเวนกรณีท่ีจะทําใหยอดขายรวมเกนิความสามารถของเครื่องบันทึกการเก็บเงินและทําใหขอมูล
สูญหาย ก็ใหออกรายงานลางยอดสะสมและเริ่มบันทึกยอดขายใหมได โดยใหหมายเหตุเหตุผลไว
ในมวนกระดาษตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวนัดวย  
                           (9) การบันทึกยอดขายสะสมไวในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืน
ท่ีระบบกลาง กรณีการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกนัแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ใหบันทึกยอดขายสะสมตามรอบการแสดงของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายไวในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ี
ระบบกลางซ่ึงควบคมุการขายตัว๋หรือบัตรนัน้ และใหลางยอดสะสมไดเม่ือจัดทํารายงานตาม (7)(ง) 
แลว  
                           (10) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองมีรหัสของสถานประกอบการท่ีเปน
สาขา และรหัสของพนักงานผูออกใบกํากับภาษีพรอมคําแปล เก็บไว ณ สถานประกอบการท่ี
เกี่ยวของทุกสถานประกอบการ โดยจะเก็บไวในกระดาษหรือในส่ือบันทึกขอมูล ซ่ึงสามารถเรยีก
พิมพไดทันทีเม่ือเจาพนกังานสรรพากรส่ังใหพิมพ  
                 ขอ 3  ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองทํา
สัญญาการตั้งตวัแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดงัตอไปนี้  
                           (1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองทํา
สัญญาการตั้งตวัแทนเพ่ือรบัชําระเงินคาสินคาหรือคาบรกิารแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ 
และใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเปนผูออกใบกํากบัภาษแีละใบรับแทนผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการ  
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                           (2) สัญญาการตั้งตวัแทนตองทําเปนลายลักษณอักษร และจะตั้งตัวแทนเพ่ือรับ
ชําระเงินคาสินคาหรือคาบรกิารประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทก็ได  
                           (3) สัญญาการตั้งตวัแทนตองกําหนดหนาท่ีและความรบัผิดชอบท่ีผูประกอบการ
จดทะเบียนตวัแทนจะตองกระทําใหแกผูประกอบการจดทะเบียนตวัการตามประกาศนี ้ 
                           (4) สัญญาการตั้งตวัแทนตองกําหนดรายการดังตอไปนี้ในสัญญาดวย และให
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนเกบ็รกัษารายละเอียดตาม
รายการดังกลาวไว ณ สถานประกอบการท่ีเกี่ยวของทุกสถานประกอบการ โดยจะจดัเกบ็ไวใน
กระดาษหรือในส่ือบันทึกขอมูล ซ่ึงสามารถเรียกพิมพไดทันทีเม่ือเจาพนักงานสรรพากรส่ังใหพิมพ 
เวนแตกรณีท่ีเปนการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกจิการท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกนั ผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนจะจัดเกบ็ในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคส
อ่ืนท่ีระบบกลาง ซ่ึงสามารถเรยีกพิมพไดทันทีเม่ือเจาพนักงานสรรพากรส่ังใหพิมพ ณ สถาน
ประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนก็ได  
                                 (ก) ช่ือ ท่ีอยูและเลขประจําตัวผูเสียภาษีของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
และผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน  
                                 (ข) รหัสของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายพรอมคําแปล  
                                 (ค) รหัสประเภทของสินคาหรือบรกิารท่ีใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
รับชําระเงินและออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ และกรณีการขายตั๋วหรือ
บัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกจิการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันแทน ตองมีรหัสของรอบการ
แสดงพรอมท้ังรหัสของสวนลดท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตัวการไดลดใหแกลูกคา พรอมคําแปล  
                           "(5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองสงมอบสําเนาสัญญาการตั้งตัวแทน หรือ
การยกเลิกการตั้งตัวแทนตอเจาพนกังานสรรพากร ณ สํานกังานสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตทองท่ีท่ี
สถานประกอบการท่ีเปนสํานกังานใหญของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตั้งอยูภายใน 15 วัน 
นับแตวันทําสัญญาการตั้งตัวแทน หรือภายใน 15 วัน นับแตวันยกเลิกสัญญาการตั้งตวัแทน" 
                           (6) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตอง
เก็บรักษาสัญญาการตั้งตวัแทนไว ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญตลอดเวลาท่ีสัญญามี
ผลใชบังคับ และเก็บรกัษาตอไปอีกไมนอยกวา 2 ปนับแตวันส้ินสุดสัญญา  
                 ขอ 4  ใหผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนออกใบกาํกบัภาษแีละหรือใบรับแทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดังตอไปนี ้ 
                           (1) กรณีผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการจากผูประกอบการจดทะเบียนตวัการนํา
เอกสารท่ีมีรายการเชนเดยีวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร มาชําระคาสินคาหรือ
คาบริการ ผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนตองตีพิมพขอความท่ีแสดงวาไดรับชําระเงินแลวลงบน
เอกสารดังกลาว เพ่ือเปนหลักฐานแสดงการรับชําระเงินแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ และ
สงมอบสวนท่ีเปนใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากรใหแกผูซ้ือสินคาหรือ
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ผูรับบริการแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ พรอมท้ังเก็บรักษาสําเนาใบกาํกบัภาษไีวเพ่ือสง
มอบแกผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ  
                           (2) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบกํากับภาษีสําหรับการรับชําระ
เงินแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการท่ีมิใชการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรีละคร หรือ
กิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองออกใบกํากับภาษีท่ีมี
รายการอยางนอยดังตอไปนี ้ 
                                 (ก) คําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” หรือ “TAX INVOICE (ABB)” หรือ “TAX 
INV (ABB)”  
                                 (ข) ช่ือ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรและรหัสของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการ  
                                 (ค) ช่ือหรือช่ือยอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจด
ทะเบียนตวัแทน กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนใชสถานประกอบการหลายแหงในการออก
ใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ จะตองระบุช่ือหรือช่ือยอและรหัสของสถาน
ประกอบการท่ีเปนสาขาไวในใบกํากับภาษดีวย  
                                 (ง) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษ ี 
                                 (จ) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลคาของสินคาหรือบรกิารโดยช่ือ ชนิด 
หรือประเภทของสินคาหรือบรกิารจะออกเปนรหัสก็ได  
                                 (ฉ) ราคาสินคาหรือราคาคาบริการโดยตองมีขอความระบุชัดเจนวาไดรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมไวแลว  
                                 (ช) วัน เดือน ป และเวลาท่ีออกใบกํากับภาษ ี 
                                 (ซ) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกําหนด  
                                 (ฌ) ขอความอ่ืนท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกาํหนด  
                                       โดยใหจดัทําหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเปนสองชุด ชุดแรกให
เรียงลําดับตอกันไปตามการใชงานของเครื่องบันทึกการเกบ็เงินแตละเครื่อง และชุดท่ีสองให
เรียงลําดับตอกันไปแยกตามรายผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายในเครื่องบันทึกการเก็บ
เงินแตละเครื่อง  
                                       กรณีท่ีออกใบกํากับภาษีท่ีมีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 
แหงประมวลรษัฎากรดวย จะตองมีรหัสหรือเครื่องหมายหรือขอความท่ีแสดงใหเห็นวาหมายเลข
ลําดับใดเปนหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษท่ีีมีรายการเชนเดยีวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร  
                           (3) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบกํากับภาษีสําหรับการขายตั๋ว
หรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกนัแทนผูประกอบการจด
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ทะเบียนตัวการ ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองออกใบกํากับภาษีท่ีมีรายการอยางนอย
ดังตอไปนี ้ 
                                 (ก) คําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” หรือ “TAX INVOICE (ABB)” หรือ “TAX 
INV (ABB)”  
                                 (ข) ช่ือ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรและรหัสของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการ  
                                 (ค) ช่ือหรือช่ือยอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจด
ทะเบียนตวัแทน กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนใชสถานประกอบการหลายแหงในการออก
ใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ จะตองระบุช่ือหรือช่ือยอและรหัสของสถาน
ประกอบการท่ีเปนสาขาไวในใบกํากับภาษดีวย  
                                 (ง) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษ ี 
                                 (จ) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลคาของบรกิาร โดยช่ือ ชนดิ หรือประเภท
ของบริการจะออกเปนรหัสก็ได  
                                 (ฉ) ราคาคาบรกิาร โดยตองมีขอความระบุชัดเจนวาไดรวมภาษมูีลคาเพ่ิมไว
แลว  
                                 (ช) วัน เดือน ป และเวลาท่ีออกใบกํากับภาษ ี 
                                 (ซ) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกําหนด  
                                 (ฌ) รหัสของรอบการแสดงแตละรอบ  
                                 (ญ) ขอความอ่ืนท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
                                       โดยใหจดัทําหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเรียงลําดับตอกันไปตามการ
ใชงานของระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนคิสอ่ืนท่ีระบบกลางในแตละวันทําการ  
                                       กรณีท่ีออกใบกํากับภาษีท่ีมีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 
แหงประมวลรษัฎากรดวย จะตองมีรหัสหรือเครื่องหมายหรือขอความท่ีแสดงใหเห็นวาหมายเลข
ลําดับใดเปนหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษท่ีีมีรายการเชนเดยีวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร  
                                       การบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีกรมสรรพากรกําหนด
ลงในใบกํากับภาษี ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกตั๋วหรือบัตรโดยใชขอมูลจากระบบ
คอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนคิสอ่ืนท่ีระบบกลางแยกตางหากจากขอมูลของเครื่องบันทึกการ
เก็บเงินแตละเครื่องท่ีใชออกใบกาํกับภาษ ีจะใชเลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเกบ็เงินท่ีกําหนด
ไวจากระบบกลางของระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนและรหัสของสถานประกอบ 
การท่ีเปนสาขาซ่ึงออกใบกํากับภาษี พรอมท้ังรหัสของพนกังานผูออกใบกํากบัภาษแีทนกไ็ด  
                                       กรณีการขายตัว๋หรือบัตรลวงหนาใหความรบัผิดในการเสียภาษขีอง ผู 
ประกอบการจดทะเบียนตัวการเกิดขึ้น ณ วันท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนขายตั๋วหรือบัตรนั้น  
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                                       การแสดงราคาตั๋วหรือบัตร ใหระบุราคาขายหลังหักสวนลดได แตตองมี
รหัสของสวนลดกํากับไวในใบกํากับภาษดีวย  
                           (4) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองจัดทําใบกํากบัภาษีและสําเนาใบกํากับ
ภาษี ท่ีมีรายการเชนเดยีวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากร ทุกครั้งท่ีผูซ้ือสินคาหรือ
ผูรับบริการจากผูประกอบการจดทะเบียนตวัการเรียกรอง พรอมท้ังสงมอบใบกาํกับภาษดีังกลาว
ใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบรกิาร ในกรณีท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนไดออกใบกํากับภาษี
ตาม (2) หรือ (3) ไปแลว ใหเรียกใบกํากับภาษีนั้นคืนเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน และออกใบกํากับภาษี
ท่ีมีรายการเชนเดยีวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากรใหใหม โดยจะตองออกจาก
เครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องเดิมและออกใหภายในวันเดยีวกันเทานั้น  
                           (5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนท่ีประสงคจะออกใบกํากับภาษีแทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตวัการโดยใหมีรายการเปนอยางอ่ืน นอกเหนอืจากท่ีกําหนดไวใน
ประกาศฉบับนี้ ใหขออนมัุติตออธิบดีกรมสรรพากร และหามออกใบกาํกบัภาษดีังกลาวกอนไดรับ
อนุมัติจากอธิบดกีรมสรรพากร  
                           (6) อธิบดีกรมสรรพากรอาจกําหนดใหรายการในใบกํากับภาษีท่ีผูประกอบการจด
ทะเบียนตวัแทนออกแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการมีรายการเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเตมิเปนการ
ท่ัวไป หรือเฉพาะรายผูประกอบการจดทะเบียนก็ได  
                 ขอ 5  ใหผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนเริ่มออกใบกํากบัภาษแีทนผูประกอบการจด
ทะเบียนตวัการไดตอเม่ือ  
                           (1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการไดแจงการแตงตั้งตัวแทนและไดสงมอบ
สําเนาสัญญาการตั้งตวัแทนตอเจาพนักงานสรรพากรตามท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกาํหนดแลว และ  
                           (2) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนไดรบัอนุมัติใหใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีอธิบดกีรมสรรพากร
กําหนด ตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรแลว  
                 ขอ 6  ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติ ใหอธิบดกีรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัยและคํา
วินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดตามประกาศนี้
ดวย  
                 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เปนตนไป 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 
  

รอยเอกสุชาต ิเชาววิศษิฐ  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 85)  

เร่ือง    กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการจําหนายหนี้สูญ และหลักเกณฑ วิธกีาร และ
เงื่อนไขในการคาํนวณสวนของหนี้สูญ เพ่ือนํามาหกัออกจากภาษขีายตามมาตรา 82/11 แหง
ประมวลรัษฎากร 
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/11 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตแิกไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงขายสินคาหรือใหบริการ และไดนาํภาษขีายไปรวมคาํนวณ
เพ่ือเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากรแลว ตอมาหากมีหนี้สูญเกิดขึ้นจาก
การขายสินคาหรือการใหบรกิาร และการจําหนายหนี้สูญดงักลาวไดเปนไปตามจาํนวน หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด ใหผูประกอบการจดทะเบียนนําภาษขีายท่ีคํานวณจากสวนของ
หนี้สูญดังกลาว มาหักออกจากภาษีขายของตนในเดอืนภาษท่ีีไดมีการจําหนายหนี้สูญได  
                 การจําหนายหนี้สูญและการคํานวณสวนของหนี้สูญเพ่ือนํามาหักออกจากภาษีขายให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี ้ 
                 ขอ 1  ในกรณีท่ีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบรกิาร ซ่ึงไดออกใบกํากับ
ภาษีเม่ือความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นตามมาตรา 78 มาตรา 78/1 และมาตรา 78/3 
แหงประมวลรัษฎากร และไดนาํภาษขีายไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหง
ประมวลรัษฎากรแลว ใหมีสิทธินําภาษขีายท่ีคํานวณจากสวนของหนี้สูญมาหักออกจากภาษขีายใน
เดือนภาษีท่ีไดมีการจําหนายหนี้สูญ  
                 ขอ 2  หนี้จากการขายสินคาหรือใหบรกิารตามขอ 1 ตองเปนหนี้ท่ีมีลักษณะดังนี ้ 
                           (1) เปนหนี้จากการประกอบกิจการท่ีไดนาํไปรวมคาํนวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
มาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากรแลว  
                           (2) เปนหนี้ท่ีเกิดจากการขายสินคาหรือใหบริการแกผูท่ีไมใชผูประกอบการจด
ทะเบียนท่ีคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร  
                           (3) เปนหนี้ท่ีเกิดจากการขายสินคาหรือใหบริการ ซ่ึงไดออกใบกํากับภาษีตาม
มาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร และใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5เฉพาะท่ีมีลักษณะเปนใบกํากับ
ภาษีแบบเต็มรูป  
                           (4) เปนหนี้ท่ียังไมขาดอายุความ และมีหลักฐานโดยชัดแจงท่ีสามารถฟองลูกหนี้
ได  
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                           หนี้ตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงหนี้จากการขายสินคาหรือการใหบรกิารท่ีผูเปนหรือ
เคยเปนกรรมการหรือหุนสวนผูจัดการเปนลูกหนี ้ไมวาหนีน้ั้นจะเกิดขึน้กอนหรือในขณะท่ีผูนัน้
เปนกรรมการหรอืหุนสวนผูจัดการ  
                 ขอ 3  การจําหนายหนี้สูญในกรณีหนี้ของลูกหนีแ้ตละรายมีจํานวนเกนิ 500,000 บาทขึ้น
ไป ตองดําเนินการดังตอไปนี ้ 
                           (1) ไดติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณ ีโดยมีหลักฐานการติดตาม
ทวงถามอยางชัดแจงและไมไดรับชําระหนี ้โดยปรากฏวา  
                                 (ก) ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไป 
และไมมีทรัพยสินใดๆ จะชําระหนี้ได  
                                 (ข) ลูกหนี้เลิกกจิการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนอืทรัพยสิน
ท้ังหมดของลูกหนี้อยูในลําดับกอนเปนจํานวนมากกวาทรพัยสินของลูกหนี ้ 
                           (2) ไดดําเนินการฟองลูกหนีใ้นคดีแพงหรอืไดยื่นคําขอเฉล่ียหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้ถูก
เจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีแพง และในกรณีนัน้ ๆ ไดมีคําบังคับหรือคําส่ังของศาลแลวแตลูกหนี้ไมมี
ทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได หรือ  
                           (3) ไดดําเนินการฟองลูกหนีใ้นคดีลมละลายหรือไดยื่นคําขอรับชําระหนีใ้นคดท่ีี
ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีลมละลาย และในกรณนีัน้ ๆ ไดมีการประนอมหนี้กบัลูกหนี้โดย
ศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
และไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกแลว  
                 ขอ 4  การจําหนายหนี้สูญในกรณีหนี้ของลูกหนีแ้ตละรายมีจํานวนไมเกนิ 500,000 บาท 
ตองดําเนินการดังตอไปนี ้ 
                           (1) ไดดําเนินการตามขอ 3 (1) แลว  
                           (2) ไดดําเนินการฟองลูกหนีใ้นคดีแพง และศาลไดมีคําส่ังรับคําฟองนั้นแลว หรือ
ไดยื่นคําขอเฉล่ียหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีแพงและศาลไดมีคําส่ังรับคําขอนั้น
แลว หรือ  
                           (3) ไดดําเนินการฟองลูกหนีใ้นคดีลมละลาย และศาลไดมีคําส่ังรับคาํฟองนั้นแลว 
หรือไดยื่นคําขอรบัชําระหนีใ้นคดีท่ีถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีลมละลาย และศาลไดมีคําส่ังรับคํา
ขอรับชําระหนี้นัน้แลว  
                           ในกรณีตาม (2) หรือ (3) กรรมการหรือหุนสวนผูจัดการของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนติบุิคคลผูเปนเจาหนีต้องมีคําส่ังอนุมัติใหจําหนายหนี้นั้นเปนหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
ภายใน 30 วัน นับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  
  
                ขอ 5  การจําหนายหนี้สูญในกรณีหนี้ของลูกหนีแ้ตละรายมีจํานวนไมเกนิ 100,000 บาท 
ใหกระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 3 หรือขอ 4 ถาปรากฏวาไดมีหลักฐานการ
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ติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลว แตไมไดรับชําระหนี ้และหากจะฟองลูกหนี้
จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ท่ีจะไดรับชําระ  
                 ขอ 6  การจําหนายหนี้สูญในกรณีท่ีไดปลดหนีห้รือประนอมหนี้ใหลูกหนีต้ามแผนฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ท่ีศาลไดมีคําส่ังเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยลมละลาย ใหกระทําไดโดยไมตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5  
                           “ การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้ซ่ึงเปนสถาบันการเงิน ในสวน
ของหนี้ท่ีเจาหนี้ดังกลาวไดปลดหนีใ้หลูกหนีใ้นระหวางวนัท่ี 1 มกราคม พ . ศ . 2548 ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม พ . ศ . 2549 อันเนื่องมาจากการปรบัปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุง 
โครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินท่ีธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศกําหนดใหกระทําไดโดยไม
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5  
                            “ สถาบันการเงิน ” หมายความวา  
                            (1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  
                            (2) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกจิหลักทรัพย และธุรกิจเครดติฟองซิเอร  
                            (3) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย ”  
                           “ การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืน ในสวนของหนี้ท่ีไดปลดหนี้
ใหแกลูกหนี ้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเจาหนี้อ่ืน ซ่ึงไดดําเนินการปรับปรุง
โครงสรางหนี้โดยนําหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม ใหกระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
ในขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5 ท้ังนี ้เฉพาะการปลดหนี้ท่ีไดกระทําในระหวางวนัท่ี 1 มกราคม พ . ศ . 
2548 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ . ศ . 2549  
                            “ สถาบันการเงิน ” หมายความวา  
                            (1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  
                            (2) ธนาคารออมสิน ตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน  
                            (3) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหาร
สินทรัพยสถาบันการเงิน  
                            (4) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกจิหลักทรัพย และธุรกิจเครดติฟองซิเอร  
                            (5) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย  
                            (6) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหาร สินทรัพย
ไทย  
                            (7) สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึน้สําหรับให
กูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม  
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                            “ เจาหนี้อ่ืน ” หมายความวา เจาหนี้ท่ีมิใชสถาบันการเงิน ซ่ึงไดดําเนินการเจรจา
รวมกบัสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนีใ้หแกลูกหนี้ และไดทําความตกลงเปนหนังสือ
รวมกับเจาหนี้ซ่ึงเปนสถาบันการเงิน  
                            “ ลูกหนี้ ” หมายความวา ลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืน ซ่ึงเปนลูกหนี้ของสถาบัน การเงิน
ดวย และใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดวย ”  
                        “ ขอ 6/1 การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้ท่ีเปนสถาบันการเงิน  
ในสวนของหนี้ท่ีเจาหนีด้ังกลาวไดปลดหนี้ใหแกลูกหนี้ท่ีประสบธรณีพิบัติภัยในระหวางวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ.2548 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตาม
หลักเกณฑการปรับปรุงหนีข้องสถาบันการเงินท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกาํหนด ให
กระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5  
                              “ สถาบันการเงิน ” หมายความวา  
                              (1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  
                              (2) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรพัย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกจิหลักทรัพย และธุรกิจเครดติฟองซิเอร  
                              (3) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย ”  
                        “ ขอ 6/2 การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืน ในสวนของหนี้ท่ีได
ปลดหนี้ใหแกลูกหนี้ท่ีประสบธรณีพิบัตภิัยในระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2548 ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2549 อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเจาหนี้อ่ืน ซ่ึงดําเนินการโดยนํา
หลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนีข้องสถาบันการเงินท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนดมาใชโดยอนุโลม ใหกระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5 
ท้ังนี ้เฉพาะการปลดหนี้ท่ีไดกระทําในระหวางวนัท่ี 1 มกราคม พ . ศ . 2548 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ 
. ศ . 2549  
                              “ สถาบันการเงิน ” หมายความวา  
                              (1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  
                              (2) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน  
                              (3) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  
                              (4)บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัท 
บริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน  
                               (5) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรพัย หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกจิหลักทรัพย และธุรกิจเครดติฟองซิเอร  
                              (6) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย  
                              (7) สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึน้  
สําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 
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                              “ เจาหนี้อ่ืน ” หมายความวา เจาหนี้ท่ีมิใชสถาบันการเงิน ซ่ึงไดดําเนินการเจรจา
รวมกบัเจาหนี้ท่ีเปนสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้ท่ีประสบภัยพิบัติ
และไดทําความตกลงเปนหนังสือรวมกับเจาหนี้ท่ีเปนสถาบันการเงิน  
                              “ ลูกหนี้ท่ีประสบธรณีพิบัติภัย ” หมายความวา ลูกหนี้ซ่ึงไดรับความเสียหายจาก
ธรณีพิบัติภัย เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 ในทองท่ีจงัหวัดกระบ่ี จังหวดัตรงั จังหวดัพังงา 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ท่ีไดลงทะเบียนกับศูนยหรือหนวยงานชวยเหลือ
ผูประสบภัยของทางราชการ และใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้นัน้ดวย ” 
                ขอ 7  เม่ือดําเนินการครบถวนตาม ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 หรือขอ 6 แลวในเดือนภาษีใด ให
ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร นําภาษีขายท่ี
คํานวณจากสวนของหนี้สูญดังกลาวมาหักออกจากภาษขีายของตนในเดือนภาษีท่ีไดมีการจาํหนาย
หนี้สูญ เวนแตกรณีตามขอ 4(2)(3) และขอ 6 วรรคหนึ่ง ใหนําภาษขีายท่ีคํานวณจากสวนของหนี้
สูญดังกลาวมาหักออกจากภาษขีายของตนในเดอืนภาษีท่ีศาลไดมีคําส่ังรับคาํฟอง คําขอเฉล่ียหนี้ คํา
ขอรับชําระหนี้ หรือเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี ้ 
                           การคํานวณหาภาษขีายจากสวนของหนี้สูญตามวรรคหนึ่ง ใหนําสวนของหนีสู้ญ
นั้นคณูดวยอัตราภาษมูีลคาเพ่ิมหารดวยรอยบวกดวยอัตราภาษมูีลคาเพ่ิม  
                 ขอ 8  ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัต ิใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัยและคํา
วินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดตามประกาศนี้
ดวย  
                 ขอ 9  ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2542 เปนตนไป 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 
  

รอยเอกสุชาต ิเชาววิศษิฐ  
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 89)  

เร่ือง    กําหนดแบบหลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไข เกี่ยวกบัการจัดทํารายงาน การลงรายการใน
รายงาน การเกบ็ใบกาํกบัภาษีและเอกสารหลกัฐานอื่นทีใ่ชประกอบการลงรายงานภาษซ้ืีอตาม
มาตรา87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร  
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึง
แกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ.2534 อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เกี่ยวกับการจดัทํารายงาน การลง
รายการในรายงาน การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีใชประกอบการลงรายงานภาษี
ซ้ือ ดังตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่วกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี22) เรื่อง 
กําหนดแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เกี่ยวกับการจดัทํารายงาน การลงรายการในรายงาน 
การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีใชประกอบการลงรายงานภาษีซ้ือตามมาตรา 87 
และมาตรา 87/3 วรรคสอง แหงประมวลรษัฎากร ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 72) เรื่อง กําหนดแบบ หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข เกีย่วกับการจัดทํารายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกํากับภาษีและ
เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีใชประกอบการลงรายงานภาษีซ้ือตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง 
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2539  
                 ขอ 2  ใหผูประกอบการจดทะเบียนท่ีคํานวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหง
ประมวลรัษฎากร จดัทํารายงานภาษขีายตามมาตรา 87(1) รายงานภาษีซ้ือตามมาตรา 87(2) แหง
ประมวลรัษฎากร โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบท่ีแนบทายประกาศนี ้ 
                 ขอ 3  ใหผูประกอบการจดทะเบียนท่ีขายสินคา ซ่ึงคํานวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 
82/3 แหงประมวลรษัฎากร จัดทํารายงานสินคาและวัตถุดบิตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร 
โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบท่ีแนบทายประกาศนี ้ 
                           ผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี ้สามารถจัดทํารายงานสินคาและวัตถุดิบตาม
มาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร โดยมีรายการและขอความแตกตางจากท่ีกําหนดไวในวรรค
หนึ่ง  
                           (1) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการโรงเล่ือย โรงคาไมแปรรูป และ
กิจการอ่ืนใดซ่ึงตองจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยปาไม โดยใหถือวาบัญชีแสดงรายการปริมาณ
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สินคาซ่ึงมีอยู ไดมา และจําหนายไปเปนรายวันตามแบบบัญชีซ่ึงตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยปา
ไมเปนรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร  
                           (2) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการคาของเกา โดยใหถือวาบัญชีแสดง
รายการปริมาณสินคาซ่ึงมีอยู ไดมา และจําหนายไปเปนรายวันตามแบบบัญชี ซ่ึงตองจัดทําตาม
กฎหมายวาการคาของเกาเปนรายงานสินคาและวตัถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร  
                           (3) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับอนมัุติใหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน ประเภท
รานคาปลอดอากร ใหถือวาบัญชีแยกประเภทสินคาซ่ึงแสดงรายละเอียดของสินคาท้ังท่ีนําเขาจาก
ตางประเทศและหรือของท่ีผลิตภายในประเทศ ท่ีนําเขาเกบ็ในคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคา
ปลอดอากร ของท่ีขายไป ของท่ีคงเหลืออยู โดยแยกประเภท ชนิดปริมาณของของไวอยางชัดแจง 
ซ่ึงตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เปนรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหง
ประมวลรัษฎากร  
                           (4) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวย
ปโตรเลียม ใหถือวารายงานผลการประกอบกิจการปโตรเลียมท่ีตองจัดทําตามกฎหมายดังกลาว 
เปนรายงานสินคาและวตัถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร ใหผูประกอบการจดทะเบียน
ท่ีขายสินคาโดยมีการรบัประกันสินคาท่ีขายหรือบรกิารซอมสินคาท่ีขาย กรณีมีการชํารดุบกพรอง
หรือเพ่ือเหตอ่ืุนอันมีลักษณะทํานองเดียวกนั จัดทํารายงานจายอะไหลโดยไมคดิมูลคาเพ่ือใชในการ
ประกันสินคาท่ีขายหรือบรกิารซอมสินคาท่ีขายแยกตางหากจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามท่ี
กําหนดในวรรคหนึ่งโดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบท่ีแนบทายประกาศนี ้ 
                 ขอ 4  ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 2 และขอ 3 สามารถจัดทํารายงานภาษีขายตาม
มาตรา 87(1) รายงานภาษีซ้ือตามมาตรา 87(2) และรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหง
ประมวลรัษฎากร โดยแยกออกเปนแตละแผนกของสินคาหรือบริการ หรือแยกออกเปนแตละ
ประเภท ชนิด ขนาด หรือในลักษณะทํานองเดียวกันของสินคาหรือบริการก็ได  
                           การจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถแยกทุก
ประเภทรายงาน หรือแยกเฉพาะรายงานดังกลาวบางรายงานก็ได  
                 ขอ 5  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง ใหจัดทํารายงาน
ภาษีขายตามมาตรา 87(1) รายงานภาษีซ้ือตามมาตรา 87(2) และรายงานสินคาและวัตถุดิบตาม
มาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร เปนรายสถานประกอบการ ท้ังนี ้ไมวาผูประกอบการจด
ทะเบียนดังกลาวจะไดรับอนุมัติจากอธิบดกีรมสรรพากรใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระ
ภาษีมูลคาเพ่ิมรวมกนัหรอืไมก็ตาม  
                 ขอ 6  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการท่ีขายสินคาหรือใหบรกิารเปน
ประจําอยูแลว แตมีหนวยขายท่ีมีลักษณะเปนรานคายอย หรือรานคาประเภทคอนเทนเนอร หรือ
รานคาท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน ซ่ึงสามารถเคล่ือนยายไดไมวาจะมีลอเล่ือนหรือไม เพ่ือขายสินคา
ในสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเห็นไดชัดเจนวาเปนการช่ัวคราว เชน งานนิทรรศการ หรืองานมหกรรม หรือท่ี
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ชุมชน หรือตามสถานท่ีตาง ๆ ในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ โดยมิไดใชสถานท่ีหนึ่งท่ีใดเปนสถานท่ีขาย
สินคาเปนประจํา ใหจดัทํารายงานภาษีซ้ือตามมาตรา 87(2) รายงานสินคาและวตัถุดิบตามมาตรา 
87(3) แหงประมวลรษัฎากร โดยไมตองแยกตามหนวยขายก็ได แตใหจัดทํารายงานภาษขีายตาม
มาตรา 87(1) แหงประมวลรษัฎากร โดยแยกออกเปนแตละหนวยขายตางหากจากกนั  
                           กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติจากอธิบดกีรมสรรพากรใหเปน
ผูประกอบการซ่ึงประกอบกจิการขายสินคาท่ีมีสถานประกอบการ ซ่ึงเปนหนวยขายท่ีมีลักษณะเปน
รานคายอยตั้งอยูภายในบริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาต ิซ่ึงไดรับสิทธิเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรษัฎากร มีหนาท่ีจดัทํารายงานภาษี
ขายตามมาตรา 87(1) รายงานภาษีซ้ือตามมาตรา 87(2) และรายงานสินคาและวตัถุดิบตามมาตรา 
87(3) แหงประมวลรัษฎากร เปนรายสถานประกอบการ เวนแตสถานประกอบการใดเปนหนวยขาย
ท่ีมีลักษณะเปนรานคายอยตั้งอยูภายในบริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาต ิให
จัดทําเฉพาะรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) และรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหง
ประมวลรัษฎากร ของหนวยขายดังกลาวนั้น  
                 ขอ 7  การลงรายการในรายงานภาษขีายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร ให
ดําเนินการดังนี ้ 
                           (1) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาท่ีตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 
หรือใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีมีลักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบ
เต็มรูป ทุกครั้งท่ีความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึน้ ใหลงรายการตามมูลคาสินคาหรือ
บริการและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีไดรับหรือพึงไดรับซ่ึงเกิดจากใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือ
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรษัฎากรเฉพาะท่ีมีลักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบเตม็รูป 
เปนรายใบกํากับภาษ ีและใหลงรายการภายในสามวนัทําการนับแตวันท่ีระบุไวในใบกาํกบัภาษ ี 
                           กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ไดจัดทําใบกาํกับภาษใีนแตละวัน
ตั้งแต 100 ฉบับขึน้ไป ของแตละสถานประกอบการ และไดจัดใหมีรายงานสรุปการขายประจําวัน 
ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวจะลงรายการเฉพาะมูลคาสินคาหรือบริการและจํานวน
ภาษมูีลคาเพ่ิมท้ังหมดตอวันท่ีไดรับหรือพึงไดรับตามรายงานสรุปการขายประจําวนั โดยไมตองลง
เปนรายใบกํากับภาษกี็ได และใหลงรายการภายในสามวนัทําการนับแตวันท่ีระบุไวในใบกาํกบัภาษ ี 
                           ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ตองจัดทํารายงานสรุปการขายประจําวัน
โดยมีรายการและขอความอยางนอยดังตอไปนี ้และสามารถจัดทําแยกออกเปนแตละแผนกของ
สินคาหรือบริการ หรือแยกออกเปนแตละประเภท ชนิด ขนาด หรือในลักษณะทํานองเดียวกนัของ
สินคาหรือบริการกไ็ด  
                           (ก) วัน เดือน ป  
                           (ข) เลขท่ีใบกํากับภาษ ีเลมท่ี/เครื่องท่ี (ถามี)  
                           (ค) ช่ือผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ  
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                           (ง) มูลคาสินคาหรือบรกิาร และจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาสินคา
หรือบริการ โดยใหแยกออกจากมูลคาสินคาและหรือบรกิารใหชัดแจง  
                           กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง มีความประสงคจดัทํารายงานสรุป
การขายประจําวันโดยมีรายการและขอความแตกตางจากท่ีกําหนดไวตามวรรคสาม ใหกระทําได
เม่ือไดรับอนุมัติจากอธิบดกีรมสรรพากร  
                           (2) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิออกใบกํากบัภาษอียางยอตามมาตรา 
86/6 มาตรา 86/7 แหงประมวลรษัฎากร และใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากรท่ี
ไมมีลักษณะเปนใบกํากับภาษแีบบเต็มรูป ทุกครั้งท่ีความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้น ให
ลงรายการเฉพาะมูลคาสินคาหรือบรกิารและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท้ังหมดตอวันท่ีไดรับหรือพึง
ไดรับ ซ่ึงเกิดจากใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 มาตรา 86/7 แหงประมวลรัษฎากร และ
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรษัฎากรท่ีไมมีลักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบเตม็รูปนั้น 
และใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีระบุไวในใบกํากับภาษีอยางยอหรือใบกํากบัภาษี
ตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร โดยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ดังตอไปนี ้ 
                                 (ก) ไมตองระบุช่ือผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการและรายการสินคาหรือบรกิาร 
และตองแยกจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมออกจากมูลคาสินคาหรอืบริการ โดยจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมตอง
สัมพันธกับมูลคาสินคาหรือบรกิาร  
                                 (ข) กรณจีดัทําใบกํากบัภาษอียางยอเปนเลม ใหลงรายการมูลคาสินคาหรือ
บริการท่ีเปนยอดรวมแตละยอดตามใบกํากับภาษีอยางยอ โดยระบุในชอง เลขท่ี/เลมท่ี ของใบกํากับ
ภาษี วา “ เลมท่ี... เลขท่ี...ถึงเลขท่ี...”  
                                 (ค) กรณจีดัทําใบกํากบัภาษอียางยอโดยไมไดออกเปนเลม ใหลงรายการมูลคา
สินคาหรือบริการท่ีเปนยอดรวมแตละยอดตามใบกํากับภาษีอยางยอ โดยระบุในชองเลขท่ี/เลมท่ี 
ของใบกํากับภาษี วา “ เลขท่ี...ถึงเลขท่ี...”  
                           (3) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติจากอธิบดกีรมสรรพากรใหใช
เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/4 มาตรา 86/5 และมาตรา 86/6 แหง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกรายงานสรุปการขายประจําวนัแยกเปนรายเครื่อง
บันทึกการเก็บเงิน ใหลงรายการเฉพาะมูลคาสินคาหรือบรกิารและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท้ังหมดตอ
วันท่ีไดรับหรือพึงไดรับ ซ่ึงเกิดจากการขายสินคาหรือการใหบริการ โดยแยกออกเปนรายเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินพรอมท้ังระบุเลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีอธิบดกีรมสรรพากร
กําหนดไวในรายงานภาษขีายดวย และใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวนัท่ีเครื่องบันทึก
การเก็บเงินออกใบกํากับภาษ ีเวนแต กรณีผูประกอบการจดทะเบียนใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ชนิดไฟฟา หรือชนิดคอมพิวเตอรท่ีใชตอเช่ือมเขากับระบบคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอ่ืนเปนระบบ 
POSS (Point of Sale System) จะตองจัดทํารายงานภาษีขายโดยอัตโนมัติทุกส้ินวนัทําการ  
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                           (4) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการคาปลีก ซ่ึงมีสิทธิออก
ใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แหงประมวลรัษฎากร และใบกํากับภาษีตาม
มาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากรท่ีไมมีลักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปได แตมีหนาท่ีตอง
จัดทําใบกํากับภาษีซ่ึงมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการขาย
สินคาหรือการใหบริการทุกครั้งท่ีผูซ้ือสินคาหรือผูรับบรกิารเรียกรองใหดําเนินการดงันี ้ 
                                 (ก) กรณจีดัทําใบกํากบัภาษอียางยอเปนเลมหรือไมไดออกเปนเลมตาม (2) 
ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีซ่ึงมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร สงมอบใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการโดยไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอยางยอ
อีก และใหลงรายการตาม (1)  
                                 (ข) กรณใีชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษีอยางยอและลงรายการ
ตาม (3) แลว หากผูประกอบการจดทะเบียนตองจดัทําใบกาํกับภาษซ่ึีงมีรายการครบถวนตามมาตรา 
86/4 แหงประมวลรษัฎากร สงมอบใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ ใหลงรายการตามใบกํากับภาษี
ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากร เปนรายใบกาํกบัภาษดีวย โดยไมตองระบุมูลคาสินคาหรือ
บริการและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิม และ หมายเหตุไววา “ ออกแทนใบกํากับภาษีอยางยอ เลขท่ี...”  
                           (5) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการสถานบรกิารน้ํามันใหลง
รายการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน (1) หรือ (2) แลวแตกรณีเวนแตการขาย
น้ํามันของสถานบริการน้ํามัน ซ่ึงไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจาก
มิเตอรหัวจาย ใหลงรายการเฉพาะมูลคาสินคาและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท้ังหมดตอวันท่ีไดรับหรือ
พึงไดรับจากการขายน้ํามันเช้ือเพลิงผานมิเตอรหัวจายตามรายงานแสดงรายละเอียดการขายน้ํามัน
เช้ือเพลิงแตละชนิด (สวน ก.) ซ่ึงตองจัดทําเปนรายวันอยูแลว และใหลงรายการภายในสามวันทํา
การนับแตวันท่ีจดัทํารายงานแสดงรายละเอียดการขายน้ํามันเช้ือเพลิงแตละชนิด (สวน ก.)  
                           (6) ผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี ้ใหลงรายการตามมูลคาสินคาหรือบรกิาร
และจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีไดรับหรือพึงไดรับ โดยจดัใหมีเอกสารประกอบการลงรายงานตาม
ประเภทความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึงเอกสารดังกลาวตองมีปริมาณและมูลคาสินคาหรือ
บริการเพ่ือคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม และใหลงรายการภายในสามวนัทําการนับแตวนัท่ีความรบัผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น  
                                 (ก) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความรบัผิดตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม เม่ือมี
การจําหนาย จาย โอนสินคาโดยไมมีคาตอบแทน ตามมาตรา 77/1(8) แหงประมวลรัษฎากร หรือ
เม่ือมีการใหบรกิารโดยไมมีคาตอบแทนตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร และไมไดเรียก
เก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซ้ือสินคาหรือผูรับบรกิารตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร  
                                 (ข) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความรับผิดตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
มาตรา 77/1(8)(ง)(จ)(ฉ) และ(ช) หรือมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร กรณกีารใชบรกิารของ
ตนเองไมวาประการใด ๆ  
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                                 (ค) กรณีสวนราชการเปนผูทอดตลาดทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียน
ตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรษัฎากร โดยสวนราชการไดออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูซ้ือในการขาย
ทอดตลาด และสงมอบสําเนาใบเสร็จรับเงินดังกลาวใหแกผูประกอบการจดทะเบียนท่ีมีหนาท่ีตอง
เสียภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือเปนหลักฐานลงรายงานภาษขีาย  
                           (7) กรณีผูทอดตลาดท่ีมิใชสวนราชการไดขายทอดตลาดทรพัยสินของ
ผูประกอบการจดทะเบียน และมีหนาท่ีนําสงภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาท่ีตอง
เสียตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร โดยยื่นรายการตามแบบนําสงภาษตีามมาตรา 83/5 วรรค
สอง แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเปนเจาของทรพัยสินไมตองนํามูลคาสินคา
และจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามสําเนาใบกํากับภาษีท่ีออกตามมาตรา 86/3 แหงประมวลรัษฎากร มา
ลงรายการในรายงานภาษีขาย  
                           (8) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไมตองนําคาตอบแทนท่ีมีลักษณะและเง่ือนไข
ตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพ่ิมซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร มารวม
คํานวณเปนมูลคาของฐานภาษตีามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนไม
ตองนําคาตอบแทนดังกลาวมาลงรายการในรายงานภาษีขาย  
                           (9) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาโดยการสงออก ใหลงรายการตาม
มูลคาสินคาสงออกโดยใหใชราคา เอฟ.โอ.บี. ของสินคา และใหลงรายการภายในสามวันทําการนับ
แตวันท่ีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น ดังตอไปนี ้ 
                                 (ก) การสงสินคาออกนอกราชอาณาจกัรเพ่ือสงไปตางประเทศซ่ึงความรบัผิด
ในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้นเม่ือชําระอากรขาออก วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดใหมีผู
ค้ําประกนัอากรขาออก ใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีชําระอากรขาออก วาง
หลักประกันอากรขาออก หรือจัดใหมีผูค้ําประกันอากรขาออก แลวแตกรณ ี 
                                       การสงออกสินคาตามวรรคหนึ่ง ถาความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
เกิดขึน้ในวันท่ีมีการออกใบขนสินคาขาออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหลงรายการภายในสาม
วันทําการนับแตวนัท่ีกรมศุลกากรออกใบขนสินคาขาออก  
                                “ (ข) การนําสินคาในราชอาณาจกัรเขาไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 
77/1(14)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึน้ ในวนัท่ีนําสินคา
ในราชอาณาจักรเขาไปในเขตปลอดอากร ใหลงรายการภายในสามวนัทําการนับแตวนัท่ีนํา
สินคาเขาไปในเขตปลอดอากร ”  
                           (10) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิออกใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือใบ
ลดหนี้ตามมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ใหลงรายการตามมูลคาสินคาหรือบรกิารและ
จํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเรียกเก็บหรือใชคืน ซ่ึงเกิดจากใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ตาม
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มาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร เปนรายใบเพ่ิมหนี้และใบลดหนี ้และใหลงรายการภายในสาม
วันทําการนับแตวนัท่ีระบุไวในใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี ้แลวแตกรณ ี 
                                   ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง สามารถจดัทํารายงานภาษขีายซ่ึงลง
รายการเฉพาะรายการตามใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี้อีก 1 รายงานก็ได  
                           (11) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีหนีสู้ญเกิดขึ้นจากการขายสินคาหรือการ
ใหบริการ และไดมีการจําหนายหนี้สูญดังกลาวตามจาํนวน หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด ใหผูประกอบการจดทะเบียนนําภาษขีายท่ีคํานวณจากสวนของหนี้สูญมาหัก
ออกจากภาษขีายในเดือนภาษีท่ีไดมีการจําหนายหนี้สูญ โดยใชเอกสารการตัดหนี้สูญทางบัญชี
ประกอบการลงรายการในรายงานภาษีขาย  
                ขอ 8  การลงรายการในรายงานภาษีซ้ือตามมาตรา 87(2) แหงประมวลรัษฎากร ให
ดําเนินการดังนี ้ 
                           (1) ใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดเก็บใบกาํกับภาษตีามมาตรา 86/4 หรือ
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรษัฎากร เฉพาะท่ีมีลักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบเตม็รูป 
ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ใบเสร็จรับเงินของกรม
สรรพสามิต และเอกสารหลักฐานอ่ืนประกอบการลงรายงานภาษีซ้ือ แยกตางหากจากเอกสาร
หลักฐานอ่ืน โดยใหถือปฏิบัติดังตอไปนี ้ 
                       (ก) แยกเปนรายเดือนภาษีท่ีลงรายการในรายงานภาษีซ้ือ  
                       (ข) เรียงตามลําดับใบกํากับภาษท่ีีไดรับ  
                       (ค) ใหเลขท่ีกํากับใบสําคัญดังกลาวเรียงขึน้ใหมทางดานบนขวาของใบสําคญันั้น ๆ  
                           (2) ใหลงรายการตามมูลคาสินคาหรือบรกิารและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมซ่ึงเกดิจาก
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีมี
ลักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป เปนรายใบกํากับภาษ ีโดยใหลงรายการเรียงตามลําดับ
ใบกํากับภาษีท่ีไดรับโดยไมคํานึงวาใบกาํกับภาษนีั้นจะลงวันเดอืนปใด แตการลงรายการในชองวัน
เดือนปของใบกํากับภาษ ีใหลงวันเดือนปตามท่ีระบุไวในใบกํากับภาษ ีและใหลงรายการภายใน
สามวนัทําการนับแตวนัท่ีไดรับใบกํากับภาษ ีเวนแต ภาษีซ้ือท่ีมิไดนาํไปหักในการคาํนวณภาษใีน
เดือนภาษีเพราะมีเหตจุําเปน ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนยังคงมีสิทธินําไปหักในการคํานวณภาษี
ในเดือนภาษีหลังจากนั้นไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ตามมาตรา 82/3 วรรคส่ี แหง
ประมวลรัษฎากร ใหลงรายการในเดือนภาษีท่ีนําไปถือเปนภาษีซ้ือได ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียน
จะลงรายการวันหนึ่งวันใดในเดือนภาษนีั้นกไ็ด โดยตองจดัเรยีงเอกสารรวมกับใบกาํกบัภาษขีอง
เดือนภาษีท่ีถือเปนภาษีซ้ือ  
                           (3) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเม่ือนําเขาสินคา และไดรับ
ใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร ใหลงรายการตามมูลคาสินคาและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
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หลักฐานใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร และใหลงรายการโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขตาม (2)  
                           (4) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจายเงินคาซ้ือสินคาหรือคาบรกิารใหแก
ผูประกอบการท่ีอยูนอกราชอาณาจกัร โดยผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวมีหนาท่ีนําสงเงิน
ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีผูประกอบการท่ีอยูนอกราชอาณาจกัรมีหนาท่ีเสียภาษีตามมาตรา 83/6แหงประมวล
รัษฎากร ใหลงรายการตามมูลคาสินคาหรือบรกิารและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร และใหลงรายการโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ตาม (2)  
                           (5) ใหลงรายการตามใบกํากับภาษีตาม (2) และใบเสร็จรับเงินตาม (3) หรือ (4) 
เฉพาะรายการภาษีซ้ือท่ีมีสิทธินําไปหักในการคํานวณภาษมูีลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหงประมวล
รัษฎากร เทานั้น  
                           (6) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการท้ังประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
และประเภทท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และผูประกอบการจดทะเบียนไดนําสินคาหรือบริการท่ี
ไดมาหรือไดรับมาในการประกอบกิจการของตนไปใชหรอืจะใชในกจิการท้ังสองประเภท ให
ผูประกอบการจดทะเบียนเฉล่ียภาษีซ้ือท่ีจะนํามาหักออกจากภาษีขายตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขตามมาตรา 82/6 แหงประมวลรัษฎากร และใหลงรายการ ดังตอไปนี ้ 
                                 (ก) ลงรายการตามมูลคาท้ังหมดของสินคาหรือบริการ และ  
                                 (ข) ลงรายการตามมูลคาสินคาหรือบรกิารและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีมีสิทธิ
นําไปหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรษัฎากร  
                           การลงรายการในรายงานตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ข) ผูประกอบการจดทะเบียน
สามารถเพ่ิมชองรายการในรายงานภาษีซ้ือ หรือแยกรายงานภาษีซ้ือ ออกเปน 2 รายงานก็ได โดย
รายงานหนึ่งใหลงรายการตามใบกํากับภาษีท่ีมีสิทธินําไปหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได
ท้ังหมด และอีกรายงานหนึ่งใหลงรายการตามใบกํากับภาษี ตาม (ก) และ (ข)  
                           (7) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือใบลดหนี้
ตามมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ใหลงรายการตามมูลคาสินคาหรือบริการและจํานวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีถูกเรียกเกบ็หรือไดรับคนื ซ่ึงเกดิจากใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ตาม
มาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร เปนรายใบเพ่ิมหนี้และใบลดหนี้และใหลงรายการภายในสาม
วันทําการนับแตวนัท่ีไดรับใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี ้แลวแตกรณ ี 
                           ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง สามารถจัดทํารายงานภาษีซ้ือซ่ึงลง
รายการเฉพาะรายการตามใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี้อีก 1 รายงานก็ได  
                 ขอ 9  การลงรายการในรายงานสินคาและวัตถุดบิตามมาตรา 87(3) แหง ประมวล
รัษฎากร ใหลงรายการตามปริมาณสินคาหรือวัตถุดิบ ท่ีรับมาหรือจายไปจริง โดยจัดใหมีเอกสาร
ประกอบการลงรายงานเปนใบสําคัญรับหรือจายสินคา และใหลงรายการภายในสามวันทําการนับ
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แตวันท่ีรับมาหรือจายไปซ่ึงสินคาหรือวัตถุดิบ โดยแยกออกเปนแตละประเภท ชนิด ขนาด หรือใน
ลักษณะทํานองเดียวกันของสินคาหรือวัตถุดิบก็ได  
                           การลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหลงเปนแตละรายการของการรับมาหรือจายไปซ่ึง
สินคาหรือวัตถุดิบ เวนแตกรณท่ีีมีการจัดทํารายงานแสดงรายละเอียดสินคาหรือวัตถุดิบท่ีรับมาหรือ
จายไปเปนรายวนั จะลงเปนยอดรวมของการรับมาหรือจายไปซ่ึงสินคาหรือวัตถุดิบเปนรายวันก็ได  
                           รายงานแสดงรายละเอียดสินคาหรือวตัถุดิบท่ีรับมาหรือจายไปเปนรายวัน ตาม
วรรคหนึ่ง จะตองมีรายการและขอความอยางนอยดังตอไปนี ้ 
                           (ก) วัน เดือน ป  
                           (ข) ปริมาณสินคาและวตัถุดิบท่ีรับมาหรือจายไป  
                           (ค) มูลคารวมของสินคาและวัตถุดิบท่ีรับมาหรือจายไป  
                           ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการคาปลีก ซ่ึงสินคาท่ีขายแตละประเภทมี
หลายชนิด หลายขนาด และควบคุมปรมิาณเปนหนวยไดยาก เชน อะไหล วัสดุกอสราง เครื่องเขียน 
สินคาอุปโภคบริโภคประจําวัน หรือสินคาอ่ืนในลักษณะทํานองเดียวกนั ผูประกอบการจดทะเบียน
ดังกลาวจะลงรายการในรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร แตกตาง
จากท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง เชน ลงรายการเปนกลุมของสินคา กใ็หกระทําได  
                 ขอ 10  การลงรายการในรายงานภาษขีาย รายงานภาษีซ้ือ รายงานสินคาและวัตถุดิบ ตาม
มาตรา 87 แหงประมวลรัษฎากร ใหเขียนดวยหมึก หรือใชวิธีพิมพ หรือจัดทําดวยระบบ
คอมพิวเตอร และจะลงรายการเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกไ็ด  
                             การลงรายการโดยใชวิธีพิมพตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง การพิมพดวยเครื่อง
พิมพดีด การพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสเปรดชีต (Spreadsheet) เชน LOTUS หรือ 
EXCEL หรือโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกนั  
                             การลงรายการโดยการจดัทําดวยระบบคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่งคณุสมบัติของ
ซอฟตแวรสําหรับการลงรายการในรายงานดวยระบบคอมพิวเตอรจะตองเปนไปตามมาตรฐาน
ซอฟตแวรชนิดหนึ่งชนดิใด ดังตอไปนี ้ 
                             ชนิด ก.  
                             (1) เปนโปรแกรมท่ีเม่ือบันทึกขอมูล และโอนเขาบัญชีแยกประเภทแลว จะแกไข
รายการนั้น ๆ โดยไรรองรอยไมได ถาจะแกไขตองบันทึกรายการปรับปรุงตามวธีิการทางบัญชี  
                             (2) เปนโปรแกรมท่ีชวยไมใหหลีกเล่ียงภาษ ี 
                             (3) เปนโปรแกรมท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลได  
                             (4) เปนโปรแกรมท่ีการบันทึกรายการเปนไปตามระบบบัญชีคู  
                             ชนิด ข.  
                             (1) เปนโปรแกรมท่ีเม่ือบันทึกขอมูล และโอนเขาบัญชีแยกประเภทแลว จะแกไข
รายการนั้น ๆ โดยไรรองรอยไมได ถาจะแกไขตองบันทึกรายการปรับปรุงตามวธีิการทางบัญชี  
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                             (2) เปนโปรแกรมท่ีชวยไมใหหลีกเล่ียงภาษ ี 
                             (3) เปนโปรแกรมท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลได  
                             (4) เปนโปรแกรมท่ีการบันทึกรายการเปนไปตามระบบบัญชีคู  
                             (5) เปนโปรแกรมท่ีมีระบบซอฟตแวรในระบบงานบางระบบใชระบบ
คอมพิวเตอร เชน ระบบขาย ระบบพัสด ุฯลฯ ระบบซอฟตแวรนั้นตองโอนเขาระบบบัญชีแยก
ประเภทไดโดยตรง  
                             ชนิด ค.  
                             (1) เปนโปรแกรมท่ีเม่ือบันทึกขอมูล และโอนเขาบัญชีแยกประเภทแลว จะแกไข
รายการนั้น ๆ โดยไรรองรอยไมได ถาจะแกไขตองบันทึกรายการปรับปรุงตามวธีิการทางบัญชี  
                             (2) เปนโปรแกรมท่ีชวยไมใหหลีกเล่ียงภาษ ี 
                             (3) เปนโปรแกรมท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือควบคุมการเขาถึง ขอมูลได  
                             (4) เปนโปรแกรมท่ีการบันทึกรายการเปนไปตามระบบบัญชีคู  
                             (5) เปนโปรแกรมท่ีมีระบบซอฟตแวรในระบบงานทุกระบบใชระบบ
คอมพิวเตอร ระบบซอฟตแวรนั้นทุกระบบตองโอนเขาระบบบัญชีแยกประเภทไดโดยตรง  
                             ชนิด ง.  
                             (1) เปนโปรแกรมท่ีเม่ือบันทึกขอมูล และโอนเขาบัญชีแยกประเภทแลว จะแกไข
รายการนั้น ๆ โดยไรรองรอยไมได ถาจะแกไขตองบันทึกรายการปรับปรุงตามวธีิการทางบัญชี  
                             (2) เปนโปรแกรมท่ีชวยไมใหหลีกเล่ียงภาษ ี 
                             (3) เปนโปรแกรมท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลได  
                             (4) เปนโปรแกรมท่ีการบันทึกรายการเปนไปตามระบบบัญชีคู  
                             (5) เปนโปรแกรมท่ีมีระบบซอฟตแวรในระบบงานทุกระบบใชระบบ
คอมพิวเตอร ระบบซอฟตแวรนั้นทุกระบบตองโอนเขาระบบบัญชีแยกประเภทไดโดยตรง  
                             (6) มีการแจงรหัสผานตอกรมสรรพากร เพ่ือใหสามารถผานระบบรักษาความ
ปลอดภัยได โดยใหใสซองปดผนกึ ซ่ึงกรมสรรพากรจะไมเปด เวนแตจะเปดตอหนาผูประกอบการ  
  
                ขอ 11  ผูจําหนายซอฟตแวรตามขอ 10 ตองระบุคุณสมบัติของซอฟตแวรไวท่ีหนาจอแรก 
โดยมีขอความอยางนอยดังตอไปนี ้ 
                             “ ซอฟตแวรนี้เขียนขึน้โดย................. ซ่ึงมีเลขประจําตัว ซอฟตแวรเฮาส
เลขท่ี.............เปนซอฟตแวรเลขท่ี................... และ เปนซอฟตแวรตามมาตรฐานซอฟตแวรเพ่ือภาษี
สรรพากรของกรมสรรพากรชนดิ ก. หรือ ชนดิ ข.”  
                             กรณีผูประกอบการจดทะเบียนเขยีนซอฟตแวรขึน้ใชเอง ตองระบุคุณสมบัติของ
ซอฟตแวรไวท่ีหนาจอแรก โดยมีขอความอยางนอยดังตอไปนี้  
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                             “ ซอฟตแวรนี้เขียนขึน้โดย........................และเปนซอฟตแวรตามมาตรฐาน
ซอฟตแวรเพ่ือภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรชนิด ก. หรือชนิด ข. หรือชนดิ ค. หรือชนดิ ง. ”  
                 ขอ 12  ความใน (1) ของมาตรฐานซอฟตแวรชนิด ก ชนิด ข ชนิด ค หรือชนิด ง “ เปน
โปรแกรมท่ีเม่ือบันทึกขอมูลและโอนเขาบัญชีแยกประเภทแลว จะแกไขรายการนั้น ๆ โดยไร
รองรอยไมได ถาจะแกไขตองบันทึกรายการปรับปรุงตามวธีิการทางบัญชี ” โดยจะตอง  
                             (ก) เม่ือบันทึกขอมูลแลวตองโอนรายการเขาบัญชีแยกประเภทดวย และสามารถ
พิมพรายงานจากบัญชีแยกประเภทเพ่ือการตรวจสอบได  
                             (ข) การแกไขรายการไมใหใชวิธีลบท้ิง หรือลางรายการออก แตใหใชวิธีบันทึก
รายการปรับปรุงเพ่ิมเขาไป เพ่ือแสดงใหเห็นรายการกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง  
                             (ค) สามารถแสดงรายงานการแกไขปรับปรุงรายการโดยอัตโนมัต ิและตองระบุ
เลขท่ีหรือท่ีมาของเอกสารอางอิง พรอมท้ังแสดงวันท่ี เวลาท่ีเกิดรายการ รหัสประจําตัวของผูทํา
รายการแตละรายการ จํานวนรายการ และจํานวนเงินท่ีมีการแกไขปรบัปรุงดวย และ  
                             (ง) ปฏิเสธการทํารายการปกปดหรือซอนรายการรายงานการแกไขปรบัปรุง
รายการ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน  
                 ขอ 13  ความใน (2) ของมาตรฐานซอฟตแวรชนิด ก ชนิด ข ชนิด ค หรือ ชนิด ง “ เปน
โปรแกรมท่ีชวยไมใหหลีกเล่ียงภาษี ” โดยจะตอง  
                             (ก) เขียนขึ้นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามประมวลรษัฎากร  
                             (ข) ไมสามารถกาํหนดหรือเลือกวิธีการประมวลผลขอมูลในลักษณะท่ีผิดไปจาก
ความเปนจริงได เชน การกําหนดเง่ือนไขใหยอดขายสินคาชนิดเดียวกันบางรายการนําไปเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม บางรายการไมตองนําไปเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  
                             (ค) สามารถแสดงยอดรวมและเปรียบเทียบยอด เพ่ือตรวจนับความครบถวนของ
ขอมูลขณะทําการประมวลผล  
                             (ง) สามารถตรวจนบัจํานวนรายการท่ีมีอยูในแฟมขอมูลวาอยูครบถวนหรือไม 
และสามารถสอบยันกับจํานวนรายการท่ีนําเขาวาตรงกนัหรือไม  
                             (จ) กรณีผูประกอบการจัดทํางบยอยหรืองบประกอบ หรืองบการเงินสาขา ตอง
สามารถแสดงรายละเอียดของงบยอยหรืองบประกอบ ซ่ึงเปนท่ีมาของงบการเงินรวมเปนรายงาน
ดวย  
                             (ฉ) ไมสามารถผานรายการขายไดโดยไมผานรายการภาษีมูลคาเพ่ิมพรอมกัน 
และ  
                             (ช) หากสามารถบวกกลับรายการทายงบการเงิน เพ่ือการคํานวณกําไรสุทธิท่ีตอง
เสียภาษ ีตองมีรายงานซ่ึงระบุท่ีมาของรายการดวย  
                 ขอ 14  ความใน (3) ของมาตรฐานซอฟตแวรชนิด ก ชนิด ข ชนิด ค หรือ ชนิด ง “ เปน
โปรแกรมท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลได ” โดยจะตอง  
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                             (ก) สามารถแสดงภาพการทํางานรวมของระบบ (System Flowchart)ได  
                             (ข) ใหแสดงระดับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีหนาจอ โดยระบุจํานวน และ
ระดับเจาหนาท่ีท่ีสามารถบันทึก อาน หรือแกไขขอมูลได  
                             (ค) โปรแกรมและแฟมขอมูลมีการควบคุมโดยใชรหัสผานและการตั้งรหัสผาน
สําหรับผูแกไข ตองตั้งเพ่ิมแยกตางหากจากสวนอ่ืน  
                             (ง) บันทึกการใชรหัสผานในการทํางานโดยระบุใหทราบถึง รหัสประจําตวัของ
ผูปฏิบัติงาน งานท่ีทํา วัน และเวลาท่ีปฏิบัติงาน สําหรับรายการการแกไขตองระบุใหทราบถึงรหัส
ประจําตัวของผูปฏิบัติ จํานวน และรายละเอียดของรายการท่ีแกไขปรับปรุง และ  
                             (จ) ถาแฟมขอมูลมีการควบคุมโดยการเขารหัสลับ (Encryption)เพ่ือปองกันการ
เขาถึงขอมูล ถามีการถอดรหัสลับ (Decryption) ตองบันทึกหลักฐานไวทุกครั้งเพ่ือการตรวจสอบ  
                 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เปนตนไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2542 
  

รอยเอกสุชาต ิเชาววิศษิฐ  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 104)  

                       เร่ือง    กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบยีนจัดทํารายงานแตกตางไปจากรายงาน 
          ตามมาตรา 87 แหงประมวลรัษฎากร  
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87/1 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไข เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดย
อนุมัติรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลัง กําหนดใหผูประกอบการ จดทะเบียนจัดทํารายงาน
แตกตางไปจากรายงานตามมาตรา 87 แหงประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่วกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับ ท่ี 23) เรื่อง 
กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานแตกตางไปจากรายงาน ตามมาตรา 87 แหง
ประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไข เพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 51) เรื่อง กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํา
รายงานแตกตางไปจากรายงานตามมาตรา 87 แหงประมวลรษัฎากร ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2537  
                 ขอ 2  ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ จดัทํารายงานภาษขีายตาม มาตรา 87(1) 
แหงประมวลรัษฎากร แตกตางไปจากรายงานภาษีขายท่ีมีรายการและ ขอความตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87 แหงประมวลรัษฎากร  
                           (1) ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงประกอบกิจการขายสินคาท่ีคํานวณเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร และจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
จะปรับปรุงบัญชีดังกลาวเปนรายงานภาษขีายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร โดยเพ่ิมชอง
รายการ “ ช่ือผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ ” และ “ จํานวนเงินภาษีมูลคาเพ่ิม ” ลงในบัญชีนั้นก็ได  
                           (2) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเปนบุคคลธรรมดา และคํานวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
ตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรษัฎากร หากขายสินคาเปนเงินสดเพียง อยางเดยีว ใหบริการเปนเงิน
สดเพียงอยางเดยีว หรือใหบรกิารท้ังกรณีเปนเงินสดและ เงินเช่ือ จะปรับปรุงบัญชีเงินสดซ่ึงตอง
จัดทําอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการบัญชี เปน รายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวล
รัษฎากร โดยเพ่ิมชองรายการ “ ช่ือผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ ” และ “ จํานวนเงินภาษีมูลคาเพ่ิม ” 
ลงในบัญชีเงินสด ทางดานเงินสดรับก็ได  
                 ขอ 3  ใหผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดรับยกเวน
ไมตองจัดทํารายงานสินคาและวัตถุดิบ ตามมาตรา 87(3) แหงประมวล รัษฎากร แตจะตองทําการ
ตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน ของป และวนัท่ี 31 ธันวาคมของป และกรอกรายการ
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สินคาคงเหลือในแบบรายละเอียดสินคาคงเหลือ โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบ
ท่ีแนบทายประกาศนี ้และใหถือวาแบบรายละเอียดสินคาคงเหลือเปนรายงานสินคาและวัตถุดิบตาม
มาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร  
                           ความในวรรคหนึ่ง ไมใชบังคบักบัผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไป  
                           (1) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการโรงเล่ือย โรงคาไม แปรรูป และ
กิจการอ่ืนใดซ่ึงตองจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยปาไม  
                           (2) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการคาของเกา ซ่ึงตองจัดทําบัญชีตาม
กฎหมายวาดวยการคาของเกา  
                           (3) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับอนมัุติใหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน ประเภท
รานคาปลอดอากร ซ่ึงตองจดัทําบัญชีแยกประเภทสินคาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  
                           (4) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการปโตรเลียมตามกฎหมาย วาดวย
ปโตรเลียม  
                           (5) ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงขายสินคาใหแก  
                                 (ก) ผูทําสัญญาแบงปนผลผลิตกบัองคกรรวมไทย-มาเลเซีย ตามกฎหมายวา
ดวยองคกรรวมไทย-มาเลเซีย  
                                 (ข) ผูขายสินคาหรือผูใหบริการซ่ึงไดทําสัญญาเปนหนังสือโดยตรงกับผูทํา
สัญญาแบงปนผลผลิตกับองคกรรวมไทย-มาเลเซีย ตามกฎหมายวาดวยองคกรรวม ไทย-มาเลเซีย  
                 ขอ 4  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบรกิาร ซ่ึง
นอกจากมีสถานประกอบการท่ีเปนสํานกังานใหญแลว ยังมีสถานประกอบการอ่ืนอีกหลาย แหงท่ีมี
ลักษณะดงัตอไปนี้ ใหจัดทํารายงานภาษขีาย รายงานภาษีซ้ือ รายงานสินคาและ วัตถุดิบของสถาน
ประกอบการแหงอ่ืนรวมกัน ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญได  
                           (1) สถานประกอบการแตละแหงเปนรถเข็น แผงลอย หนวยขายท่ีมี ลักษณะเปน
รานคายอย หรือท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน ประกอบกจิการอยูเปนประจําใน สถานท่ีเชา ซ่ึงไดจาย
คาเชาเปนรายวนัหรือตามสัญญาเชา  
                           (2) สถานประกอบการแตละแหงเปนรถเข็น แผงลอย หนวยขายท่ีมี ลักษณะเปน
รานคายอย หรือท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน ซ่ึงตั้งอยูบริเวณทางเดินท่ัวไปท่ีมี ผูคนสัญจรไปมา หรือ
ภายในบริเวณอาคารสํานักงาน ศูนยการคา หางสรรพสินคา หรือ ภายในบริเวณศูนยอาหารของ
อาคารสํานักงาน ศูนยการคา หางสรรพสินคาหรือสถานท่ี ท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน  
                           การจัดทํารายงานภาษขีาย รายงานภาษีซ้ือ รายงานสินคาและวตัถุดิบ ตามวรรค
หนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถจดัทํารวมกับสํานกังานใหญเพียงรายงาน ฉบับเดียว ซ่ึง
รวบรวมการขายสินคาหรือการใหบรกิาร การซ้ือสินคาหรอืการรับบรกิาร และการรับหรือจาย
สินคาหรือวัตถุดิบ ของสถานประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญและสถาน ประกอบการแหงอ่ืน 
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โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบท่ีแนบทายประกาศนี ้และตองเก็บรักษาไว ณ 
สถานประกอบการท่ีเปนสํานกังานใหญ  
  
                “ขอ 5   ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 4 จะตองยื่นคําขออนุมัตติออธิบดี
กรมสรรพากรผานสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตทองท่ีท่ีสถานประกอบการท่ีเปนสํานกังานใหญตั้งอยู ตาม
แบบคําขออนมัุติจดัทํารายงานตามแบบท่ีแนบทายประกาศนี้  
                ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง จะตองยินยอมให เจาพนกังานสรรพากรเขาไป
ติดแถบเครื่องหมายแสดงการไดรับอนุมัติไว ณ ท่ีเปดเผย ซ่ึงเห็น ไดงาย กรณีแถบเครื่องหมาย
ดังกลาวชํารดุเสียหาย หรือสูญหาย ผูประกอบการจดทะเบียนตองยื่นคํารองขอรับแถบเครื่องหมาย
จากสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตทองท่ีท่ีสถานประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญตั้งอยูทันที“  
                ขอ 6  ใหผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงไมตองนําคาตอบแทนท่ีไดรับหรือพึงไดรับจาก
การขายสินคาหรือการใหบรกิาร มารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แหง
ประมวลรัษฎากร และขอ 2(3) (4) (5) (9) และ (12) ของประกาศอธิบด ีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 40) เรื่อง กําหนดลักษณะ และเง่ือนไข คา ตอบแทนท่ีไมตองนํามารวม
คํานวณมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2535 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเตมิโดยประกาศอธิบดกีรมสรรพากรเกี่ยวกบั ภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 102) เรื่อง 
กําหนดลักษณะ และเง่ือนไข คาตอบแทนท่ีไมตองนํามา รวมคํานวณมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 
79(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2543 จัดทํารายงานภาษขีาย โดยตองมีรายการ
และขอความอยางนอยตามแบบท่ีแนบ ทายประกาศนี ้ 
                 “ขอ 7  ใหผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงไมตองนําคาตอบแทนท่ีไดรับหรือพึงไดรับจาก
การขายสินคาหรอืการใหบรกิาร มารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษ ีตามมาตรา 79(4) แหง
ประมวลรัษฎากร และขอ 2(14) ของประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เกีย่วกับภาษมูีลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 
40) เรื่อง กําหนดลักษณะ และเง่ือนไข คาตอบแทนท่ีไมตองนํามารวมคาํนวณมูลคาของฐานภาษี
ตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรษัฎากร ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 106) เรื่องกําหนดลักษณะ และเง่ือนไข 
คาตอบแทนท่ีไมตองนํามารวมคาํนวณมูลคาของฐานภาษตีามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร 
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2543 จัดทํารายงานภาษีขาย โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตาม
แบบท่ีแนบทายประกาศนี”้  
                 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เปนตนไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2543 
รอยเอกสุชาต ิเชาววิศษิฐ 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกับภาษมูีลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 108)  

เร่ือง    กําหนดขอความอื่นในใบกํากบัภาษีตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร 
  

--------------------------------------------- 
  

                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/6(7) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไข เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ.2534 อธิบด ีกรมสรรพากรกําหนด
ขอความอ่ืนในใบกํากับภาษ ีดังตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ 
ภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 45) เรื่อง กําหนดขอความอ่ืนในใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/6 แหงประมวล
รัษฎากร ลงวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2536  
                “ขอ 3  ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไมตองนํามูลคาของทองรปูพรรณท่ี ขายเปน
จํานวนเทากับราคาทองรปูพรรณท่ีสมาคมคาทองคาํประกาศรบัซ้ือคืนในวนัท่ีขายทอง รูปพรรณ 
มารวมคํานวณมูลคาของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร ผู ประกอบการจด
ทะเบียนจะตองระบุขอความดงัตอไปนี้ไวในใบกํากับภาษดีวย  
                           (1) ราคาขายทองรูปพรรณซ่ึงรวมคากําเหน็จ แตไมรวมภาษีมูล คาเพ่ิม  
                           (2) ราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณท่ีสมาคมคาทองคําประกาศ  
                           (3) ผลตางระหวางราคาขายทองรูปพรรณซ่ึงรวมคากําเหนจ็ แต ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม (1) กับราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณท่ีสมาคมคาทองคําประกาศ ตาม (2)  
                           (4) จาํนวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจาก (3)  
                           (5) หมายเลขลําดับของใบรับท่ีออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แตหาก
ผูประกอบการจดทะเบียนใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษดีวย ไมตอง ระบุหมายเลข
ลําดับของใบรับ  
                           (6) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีอธิบดกีรมสรรพากร กําหนด  
                           ขอความตามวรรคหนึ่ง จะตีพิมพ จัดทําขึน้ดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับดวย
ตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดดี หรือทําใหปรากฏดวยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะ ทํานองเดียวกันก็ได”  
                 ขอ 2  ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2543 เปนตนไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2543 
รอยเอกสุชาต ิเชาววิศษิฐ 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที ่171) 

เร่ือง  กําหนดสาขาและลกัษณะการประกอบกจิการ การใหบริการวิจัย หรือ การใหบริการทาง
วิชาการ ตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แหงประมวลรัษฎากร 

 
----------------------------- 

   
                         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 81 (1) (ฎ) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากร 
โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กําหนดสาขาและลักษณะการประกอบกจิการ การ
ใหบริการวิจยั หรือการใหบริการทางวิชาการไวดงัตอไปนี ้
                           ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 2 และขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 12) เรื่อง กําหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การใหบริการวิจัย 
หรือการใหบรกิารทางวิชาการ ตามมาตรา 81(1)(ฎ) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 
พ.ศ. 2534 และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                   “ขอ 2 การใหบรกิารวจิยั หรือการใหบริการทางวิชาการตามขอ 1 ตองมิใช
การใหบริการวิจัย หรือการใหบรกิารทางวิชาการในทางธุรกิจ  
                                   ความในวรรคหนึ่งไมรวมถึงการใหบริการกบัหนวยงานของรัฐ ท่ีมีฐานะเปน 
กระทรวง ทบวง กรม หรือองคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล 
และกิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดตั้งกจิการนั้น และใหหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจท่ี
รัฐบาลเปนเจาของซ่ึงไมมีฐานะเปนนิตบุิคคลดวย  
                                  “ขอ 3 ผูประกอบการใหบริการวิจัย หรือการใหบรกิารทางวิชาการ ตามขอ 1 
ตองเปนบุคคลธรรมดา หรือเปนคณะบุคคลท่ีมิใชนิตบุิคคล หรือเปนมูลนิธิ หรือเปน
สถาบันอุดมศึกษา 
                                  สถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ไดแก สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดังตอไปนี ้
                                  (1) สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาในกํากับ
ของรัฐ  
                                  (2) สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 
                                  (3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน”  
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                          ขอ 2  ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เปนตนไป 
  

 ประกาศ ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 
  

  ศานิต  รางนอย 
 (นายศานิต  รางนอย) 
 อธิบดีกรมสรรพากร 
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คําส่ังกรมสรรพากร  
ที่ ป. 80/2542  

                เร่ือง      แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกบัการออกใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 และใบลดหนี ้ตาม 
  มาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร  
  

--------------------------------------------- 
  
                เพ่ือใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนํากรณี
ผูประกอบการจดทะเบียนไดออกใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 และใบลดหนี้ตามมาตรา86/10 แหง
ประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจงึมีคําส่ังดงัตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีมีสิทธิออกใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 แหงประมวล
รัษฎากร จะตองเขาเง่ือนไขดังตอไปนี ้ 
                        (1) เปนผูประกอบการจดทะเบียนท่ีคํานวณภาษมูีลคาเพ่ิมตามมาตรา82/3 แหง
ประมวลรัษฎากร  
                        (2) มีการขายสินคาหรือใหบรกิารโดยไดออกใบกํากับภาษีซ่ึงมีรายการตามมาตรา 
86/4 หรือมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรแลว  
                        (3) ภายหลังไดออกใบกํากับภาษีแลว ไดมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
เกิดขึน้อันเปนเหตใุหภาษขีายท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการมีจํานวนเพ่ิมขึ้นไมวา
ท้ังหมดหรือบางสวน  
                              (ก) มีการเพ่ิมราคาสินคาท่ีขายเนื่องจากสินคาเกนิกวาจาํนวนท่ีตกลงซ้ือขายกัน 
คํานวณราคาสินคาผิดพลาดต่ํากวาท่ีเปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
กําหนด  
                              (ข) มีการเพ่ิมราคาคาบรกิารเนื่องจากใหบริการเกนิกวาขอกําหนดท่ีตกลงกนั 
คํานวณราคาคาบรกิารผิดพลาดต่ํากวาท่ีเปนจริง หรือเนื่องจากเหตอ่ืุนตามท่ีอธิบดกีรมสรรพากร
กําหนด  
                 ขอ 2  ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีมีสิทธิออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แหงประมวล
รัษฎากร จะตองเขาเง่ือนไขดังตอไปนี ้ 
                        (1) เปนผูประกอบการจดทะเบียนท่ีคํานวณภาษมูีลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหง
ประมวลรัษฎากร  
                        (2) มีการขายสินคาหรือใหบรกิารโดยไดออกใบกํากับภาษีซ่ึงมีรายการตามมาตรา 
86/4 หรือมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรแลว  
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                        (3) ภายหลังไดออกใบกํากับภาษีแลวไดมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
เกิดขึน้อันเปนเหตใุหภาษขีายท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการมีจํานวนลดลงไมวาท้ังหมด
หรือบางสวน  
                              (ก) มีการลดราคาสินคาท่ีขายเนื่องจากสินคาผิดขอกําหนดท่ีตกลงกนั สินคา
ชํารุดเสียหาย หรือขาดจํานวน คํานวณราคาสินคาผิดพลาดสูงกวาท่ีเปนจริงหรือเนื่องจากเหตุอ่ืน
ตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
                              (ข) มีการลดราคาคาบรกิารเนื่องจากใหบริการผิดขอกําหนดท่ีตกลงกัน บรกิาร
ขาดจํานวน คํานวณราคาคาบรกิารผิดพลาดสูงกวาท่ีเปนจรงิ หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด  
                              (ค) ไดรับสินคาท่ีขายกลับคนืมาเนื่องจากสินคาชํารดุบกพรอง ไมตรงตาม
ตัวอยาง ไมตรงตามคําพรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
                              (ง) ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาท่ีตองจายเงินชดเชยหรือเงินอ่ืนในลักษณะ
ทํานองเดียวกนัใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการตามขอผูกพันในกฎหมาย  
                              (จ) ผูประกอบการจดทะเบียนไดมีการจายคืนเงินจายลวงหนาเงินประกัน เงินมัด
จํา เงินจอง หรือเงินอ่ืนท่ีเรียกเก็บในลักษณะทํานองเดยีวกนัใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบรกิารตาม
ขอตกลงทางการคา  
                              (ฉ) มีการคนืสินคาหรือแลกเปล่ียนสินคาตามขอตกลงทางการคาระหวาง
ผูประกอบการจดทะเบียนดวยกัน  
                              (ช) มีการคืนสินคาหรือแลกเปล่ียนสินคาตามขอตกลงทางการคาระหวาง
ผูประกอบการจดทะเบียนและผูซ้ือสินคา ท้ังนี้ เฉพาะท่ีกระทําภายในเวลาอันสมควร  
                              (ซ) มีการบอกเลิกสัญญาบรกิารเนื่องจากการใหบรกิารบกพรองหรือใหบรกิาร
ผิดขอกําหนดท่ีตกลงกัน  
                              (ฌ) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากไมมีการใหบรกิารตามสัญญา  
                 ขอ 3  ใหผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 1 หรือขอ 2 แลวแตกรณ ีออกใบเพ่ิมหนี้หรือ
ใบลดหนี้ใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการไดในเดอืนภาษท่ีีมีเหตกุารณตามขอ 1(3) หรือขอ 2(3) 
เกิดขึน้ เวนแตในกรณีท่ีมีเหตจุําเปนไมสามารถออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ไดทันในเดอืนภาษีท่ีมี
เหตุการณตามขอ 1(3) หรือขอ 2(3) เกิดขึน้ ก็ใหออกใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี้ใหแกผูซ้ือสินคาหรือ
ผูรับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนท่ีมีเหตุการณเกิดขึ้น  
                        ใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนีต้ามวรรคหนึ่งตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้ 
                        (1) คําวา "ใบเพ่ิมหนี้" หรือ "ใบลดหนี"้ ในท่ีท่ีเห็นไดเดนชัด  
                        (2) ช่ือ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีออก
ใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี ้และในกรณีท่ีตวัแทนเปนผูออกใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี้ในนามของ
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ผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคส่ี หรือมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร ใหระบุช่ือ 
ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตวัแทนนัน้ดวย  
                        (3) ช่ือ ท่ีอยู ของผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ  
                        (4) วัน เดือน ป ท่ีออกใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี้  
                        (5) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิม รวมท้ังหมายเลขลําดับของ เลม ถามี มูลคา
ของสินคาหรือบรกิารท่ีแสดงไวในใบกํากบัภาษดีังกลาว มูลคาท่ีถูกตองของสินคาหรือบรกิาร 
ผลตางของจํานวนมูลคาท้ังสองและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเรียกเก็บเพ่ิมสําหรับสวนตางนั้นในกรณี
ของใบเพ่ิมหนี ้และจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีใชคนืสําหรับสวนตางนัน้ในกรณีของใบลดหนี ้ 
                        (6) คําอธิบายส้ัน ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี ้ 
                        รายการตามวรรคสองจะตีพิมพ จัดทําขึน้ดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับดวยตรายาง 
เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือทําใหปรากฏขึน้ดวยวธีิการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกันกไ็ด  
                        มูลคาของสินคาหรือบริการตามวรรคสอง (5) หมายความถึงมูลคารวมท้ังหมดตาม
ใบกํากับภาษีท่ีเปนเหตใุหมีการเพ่ิมหนี้หรือลดหนี ้มูลคารวมท้ังหมดท่ีถูกตอง มูลคารวมท้ังหมด
ของสวนตาง และจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเรียกเก็บเพ่ิมหรือใชคืนสําหรับสวนตาง  
                        สาเหตใุนการออกใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนีต้ามวรรคสอง (6) ใหแสดงเฉพาะสาเหตุ
และรายการสินคาหรือบรกิารท่ีคลาดเคล่ือนเทานั้น  
                 ขอ 4  ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 1 และขอ 2 สามารถออกใบเพ่ิมหนี้ 1 ฉบับ หรือ
ใบลดหนี้ 1 ฉบับ โดยอางถึงใบกํากับภาษีเดิมมากกวา 1 ฉบับก็ได และรายการตามขอ 3(5) หรือ (6) 
ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใชเอกสารแนบใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี้อางถึงใบกํากับภาษีเปน
รายใบกํากับภาษกี็ได  
                 ขอ 5  ใหผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 1 นําภาษีขายท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคา
หรือบริการท่ีเพ่ิมขึน้ตามใบเพ่ิมหนี้ไปลงรายงานภาษีขาย โดยถือเปนภาษขีายของตนในเดือนภาษีท่ี
ออกใบเพ่ิมหนี ้และใหผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 2 นําภาษขีายท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคา
หรือบริการท่ีลดลงตามใบลดหนี้ไปลงรายงานภาษขีาย โดยนําไปหักออกจากภาษขีายของตนใน
เดือนภาษีท่ีออกใบลดหนี ้ 
                        ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี้จากผูประกอบการตาม
วรรคหนึ่ง โดยไดรับใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนีใ้นเดอืนภาษอ่ืีนท่ีมิใชเดอืนภาษีท่ีระบุไวในใบเพ่ิม
หนี้หรือใบลดหนี ้ใหนําภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีปรากฏตามใบเพ่ิมหนี้ไปลงรายงานภาษีซ้ือโดยถือเปนภาษี
ซ้ือของตนในเดือนภาษีท่ีไดรับใบเพ่ิมหนี ้หรือนําภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีปรากฏตามใบลดหนี้ไปลง
รายงานภาษีซ้ือโดยนําไปหักออกจากภาษีซ้ือของตนในเดอืนภาษีท่ีไดรับใบลดหนี ้ 
                 ขอ 6  ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 1 และขอ 2 แลวแตกรณี ออกใบเพ่ิมหนี้หรือใบ
ลดหนี ้โดยมีรายการในสวนท่ีเปนสาระสําคัญไมครบถวนตามขอ 3 มีความผิดตองระวางโทษตาม
มาตรา 90(12) แหงประมวลรัษฎากร  
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                        ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี้จากผูประกอบการจด
ทะเบียนตามวรรคหนึ่ง มีสิทธินําภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบเพ่ิมหนี้ไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร หรือมีสิทธินําภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบลดหนีไ้ป
หักออกจากภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม ไมตองหามตามมาตรา 82/5(2) แหงประมวล
รัษฎากร  
                 ขอ 7  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือคําวินิจฉัยใดท่ีขัดหรือแยงกบัคําส่ังนีใ้หเปน
อันยกเลิก  
  

ส่ัง ณ วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2542 
  

รอยเอก สุชาต ิเชาววิศษิฐ  
อธิบดีกรมสรรพากร 
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คําส่ังกรมสรรพากร  
ที่ ป. 86/2542  

เร่ือง      หลักเกณฑการจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร 
              เฉพาะที่มีลกัษณะเปนแบบเตม็รูป  
  

--------------------------------------------- 
  
                เพ่ือใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนํา
ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แหงประมวล
รัษฎากร เฉพาะท่ีมีลักษณะเปนแบบเต็มรูป กรมสรรพากรจึงมีคําส่ังดังตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงตองจดัทําใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/4และหรือ
มาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีมีลักษณะเปนแบบเต็มรูป จะตองจดัทําใบกํากับภาษีทุก
ครั้งท่ีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น เวนแต ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีขายสินคา
ชนดิและประเภทเดียวกนัใหแกผูซ้ือสินคารายหนึ่งรายใดเปนจํานวนหลายครั้งในหนึ่งวันทําการ 
ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวสามารถจดัทําใบกํากบัภาษรีวมเพียงครั้งเดยีวในหนึ่งวนัทําการ
สําหรับผูซ้ือสินคารายนั้นก็ได  
                 ขอ 2  ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงมีการกระทําดังตอไปนี ้ถือเปนการขายสินคาตาม
มาตรา 77/1(8) หรือการใหบรกิารตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจด
ทะเบียนมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเม่ือความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้น โดยไมจําตอง
จัดทําใบกํากับภาษ ี 
                        (1) ผูประกอบการจดทะเบียนนําสินคาไปใชไมวาประการใดๆ โดยไมไดนาํสินคา
นั้นไปใชในการผลิตสินคา การใหบรกิาร การบริหารงานของกิจการ หรือเพ่ือประโยชนของ
ทรัพยสินท่ีมีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซ่ึงเปนกิจการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ถือเปนการ
ขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้น
เม่ือนําสินคาไปใชหรือสงมอบสินคาใหบุคคลอ่ืนเพ่ือใช ตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร 
และขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  
                        ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกจิการผลิตสีทาอาคารและกิจการขายบานพรอม
ท่ีดิน บริษัทฯไดนาํสีไปใชทาบานท่ีขาย บรษิัทฯ มีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของสีท่ีนําไป
ทาบานเพ่ือขาย  
                        (2) ผูประกอบการจดทะเบียนนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา การใหบริการ การ
บรหิารงานของกจิการ หรือเพ่ือประโยชนของทรพัยสินท่ีมีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซ่ึง
เปนกิจการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม แตสินคาท่ีนําไปใชเปนรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่ง
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ไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตและสินคาหรือบริการท่ีเกี่ยวของกับ
รถยนตดังกลาว ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ความรบัผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้นเม่ือนําสินคาไปใชหรือสงมอบสินคาใหบุคคลอ่ืนเพ่ือใช ตามมาตรา 
78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันท่ี 27 
ธันวาคม พ.ศ.2534  
                        ตัวอยาง  
                              (ก) บรษิัท ก.จํากัด ประกอบกจิการขายรถยนตนั่ง โอนรถยนตนั่งท่ีซ้ือไวเพ่ือ
ขายไปใชในการบริหารงานของกิจการโดยนาํไปเปนรถประจําตําแหนง บริษัทฯมีหนาท่ีเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของรถยนตนั่งท่ีนําไปใช  
                              (ข) บรษิัท ข.จํากดั ประกอบกิจการขายน้ํามันเช้ือเพลิง ไดนําน้ํามันเช้ือเพลิงไป
เติมรถยนตนั่งท่ีใชในการบรหิารงานของกิจการ บรษิัทฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของ
น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีเติมในรถยนตนั่ง  
                        (3) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 
87(3) แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการขายสินคา ตามมาตรา 77/1(8)(จ) แหงประมวลรษัฎากร 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นเม่ือมีการตรวจพบตามมาตรา 78/3 แหงประมวล
รัษฎากร และขอ 8 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 189(พ.ศ.2534)ฯลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  
                        (4) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินท่ีมีไวในการ
ประกอบกจิการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม หรือท้ังกรณีท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและท่ีไมตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม ณ วันเลิกประกอบกิจการ ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ฉ) แหงประมวล
รัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้นเม่ือเลิกประกอบกิจการหรือแจงเลิกประกอบ
กิจการตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 9 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ 
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  
                        (5) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินท่ีมีไวในการ
ประกอบกจิการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม หรือท้ังกรณีท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและท่ีไมตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม ณ วันท่ีไดรับแจงคําส่ังถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 
77/1(8)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้นเม่ือไดรับแจงคําส่ัง
ถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 10(1) ของกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  
                        (6) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินท่ีมีไวในการ
ประกอบกจิการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม หรือท้ังกรณีท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและท่ีไมตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม ณ วันท่ีไดรับแจงการเพิกถอนทะเบียนภาษมูีลคาเพ่ิม ถือเปนการขายสินคาตาม
มาตรา 77/1(8)(ช) แหงประมวลรษัฎากร ความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นเม่ือไดรับแจง
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การเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 10(2) ของ
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  
                        (7) ผูประกอบการจดทะเบียนใชบรกิารของตนเองไมวาประการใดๆโดยไมไดนาํ
บริการและหรือนําสินคานั้นไปใชในการผลิตสินคา การใหบริการ การบริหารงานของกจิการ หรือ
เพ่ือประโยชนของทรัพยสินท่ีมีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซ่ึงเปนกิจการท่ีตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม ถือเปนการใหบรกิาร ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นเม่ือไดใชบรกิารไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และ
มาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร  
                        ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกจิการรับเหมากอสราง ไดนาํเครื่องมือ เครื่องใช 
และวัสดุกอสรางตาง ๆ ไปใชกอสรางอาคารเพ่ือขาย บรษิทัฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคา
ของคาบรกิารซ่ึงรวมคาวัสดกุอสรางดวย  
                        (8) ผูประกอบการจดทะเบียนนําบรกิารและหรือนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา 
การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพ่ือประโยชนของทรพัยสินท่ีมีไวในการประกอบ
กิจการของตนเอง ซ่ึงเปนกิจการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม แตเปนบริการท่ีนําไปใชเพ่ือการรับรอง 
หรือเพ่ือการอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน ถือเปนการใหบริการ ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวล
รัษฎากร ความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นเม่ือไดใชบรกิารไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร  
                        ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกจิการขายผลิตภัณฑอาหารไดนาํผลิตภัณฑอาหาร
ไปใชเล้ียงรับรองใหแกลูกคาซ่ึงมาดงูานของบรษิัทฯ บริษทัฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคา
ของผลิตภัณฑอาหารท่ีนําไปเล้ียงรับรอง  
                        (9) ผูประกอบการจดทะเบียนนําบรกิารและหรือนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา 
การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพ่ือประโยชนของทรพัยสินท่ีมีไวในการประกอบ
กิจการของตนเอง ซ่ึงเปนกิจการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม แตเปนบริการท่ีนําไปใชกับรถยนตนั่ง 
หรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต ถือเปน
การใหบริการ ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
เกิดขึน้เม่ือไดใชบรกิารไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) 
แหงประมวลรัษฎากร  
                        ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกจิการขายรถยนตและรับจางซอมรถยนต ไดซ้ือ
รถยนตนั่งมาใชในการบริหารงานของกิจการ ถาบรษิัทฯซอมรถยนตนั่งท่ีซ้ือมาใชในกจิการ 
บริษัทฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากคาบริการซอมรถยนตนั่ง  
                        (10) ผูประกอบการจดทะเบียนจําหนาย จาย โอนสินคา โดยไมมีคาตอบแทน และ
ไมไดเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซ้ือสินคาตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการขาย
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สินคาตามมาตรา 77/1(8) แหงประมวลรัษฎากร ความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นเม่ือมี
การสงมอบสินคาตามมาตรา 78(1) แหงประมวลรัษฎากร  
                        ตัวอยาง  
                              (ก) บรษิัท ก.จํากัด นําอาหารกระปองท่ีผลิตหรือซ้ือมาเพ่ือขาย แจกใหแก
พนกังาน เพ่ือนําไปบริโภคท่ีบานนอกเวลาปฏิบัติงาน บรษิทัฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคา
ของอาหารกระปองท่ีนําไปแจก  
                              (ข) บรษิัท ข.จํากดั ประกอบกิจการผลิตอุปกรณและช้ินสวนยานพาหนะ 
บริษัทฯมีขอบังคับและประกาศจายรางวัลสําหรับพนักงานเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน
ติดตอกนัโดยไมหยดุงาน เชน ทํางานมา 5 ป ไดทองคําหนัก 2 บาท ทํางานมา 4 ป ไดทองคําหนัก 1 
บาท บรษิัทฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของทองคาํท่ีนําไปแจกเปนรางวลั  
                              (ค) บรษิัท ค.จํากดั ประกอบกิจการผลิตและขายยางรถยนตบรษิัทฯมีเง่ือนไข
เพ่ือสงเสริมการขายวา หากลูกคาซ้ือสินคาจากบรษิัทฯครบจํานวนตามท่ีกําหนด บรษิัทฯจะมอบ
รางวัล เชน เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ใหแกลูกคาทุกคน บริษัทฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคา
ของเครื่องใชไฟฟาท่ีนําไปแจกเปนรางวลั  
                        (11) ผูประกอบการจดทะเบียนใหบรกิารโดยไมมีคาตอบแทน และไมไดเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูรับบรกิารตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการใหบรกิารตาม
มาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นเม่ือไดใชบรกิาร
ไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร  
                        ตัวอยาง โรงแรมเอ.เอ็ม ใหบริการหองพักแกกรรมการของโรงแรม และแขกรับเชิญ
ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐหรือเอกชนอ่ืน โดยไมคิดคาหองพักและคาบรกิาร โรงแรมฯมีหนาท่ีเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของคาหองพักและคาบริการ  
                        (12) ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงไมตองนาํคาตอบแทนท่ีมีลักษณะและเง่ือนไข
ตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรฐัมนตรตีามประกาศอธิบดกีรมสรรพากร ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร มารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 
79 แหงประมวลรัษฎากร จึงไมตองจัดทําใบกํากับภาษ ีเนื่องจากไมมีการเรียกเกบ็ภาษมูีลคาเพ่ิมจาก
ผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ  
                ขอ 3  ผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี ้มีหนาท่ีจัดทําใบกํากบัภาษเีม่ือความรบัผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น แตโดยผลของกฎหมายทําใหไมตองจัดทําใบกํากบัภาษตีามมาตรา 
86/4 แหงประมวลรัษฎากรอีก  
                        (1) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีอยูนอกราชอาณาจักร และไดใหตวัแทนของตน
จัดทําใบกํากับภาษีแทนตนเองตามมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร กรณีตวัแทนไดจัดทํา
ใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนแลว ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีอยูนอก
ราชอาณาจกัรไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอีก  
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                        (2) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเปนเจาของทรัพยสินท่ีถูกขายทอดตลาด โดยสวน
ราชการเปนผูทอดตลาดตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร สวนราชการไดจัดทําใบเสร็จรับเงิน
ใหแกผูซ้ือในการขายทอดตลาด และจัดทําสําเนาใบเสรจ็รบัเงินใหแกผูประกอบการจดทะเบียน
เจาของทรัพยสินเพ่ือเปนหลักฐานในการลงรายงานภาษีขาย ผูประกอบการจดทะเบียนเจาของ
ทรัพยสินไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอีก  
                        (3) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเปนเจาของทรัพยสินท่ีถูกขายทอดตลาด โดยบุคคล
อ่ืนท่ีไมใชสวนราชการเปนผูทอดตลาดตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร เม่ือผูทอดตลาด
จัดทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรพัยสินใหแกผูซ้ือในการขาย
ทอดตลาด ตามมาตรา 86/3 แหงประมวลรัษฎากร แลว ผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสิน
ไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอีก  
                  ขอ 4  ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงตองจดัทําใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/4แหงประมวล
รัษฎากร จะตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษ ีโดยสงมอบตนฉบับใบกาํกบัภาษใีหแก
ผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ และเก็บรักษาสําเนาใบกาํกบัภาษเีพ่ือการลงรายงานภาษขีายตามมาตรา 
87(1) แหงประมวลรัษฎากร  
                ใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้ 
                        (1) คําวา “ใบกํากับภาษ”ี ในท่ีท่ีเห็นไดเดนชัด  
                        (2) ช่ือ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีจัดทํา
ใบกํากับภาษ ี 
                              ช่ือตามวรรคหนึง่ หมายถึง ช่ือผูประกอบการตามท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
หรือช่ือสถานประกอบการ หรือช่ือการคาของสถานประกอบการตามท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
                              ท่ีอยูตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ท่ีตั้งของสถานประกอบการตามท่ีไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม กรณีระบุท่ีอยูไมครบถวนตามท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม แตรายการท่ีอยูท่ีระบุไว
ถูกตอง และสามารถบอกตําแหนงท่ีตั้งท่ีชัดเจนได ใหถือวาไดระบุท่ีอยูครบถวนแลว  
                        (3) ช่ือ ท่ีอยู ของผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ  
                              ช่ือตามวรรคหนึง่ หมายถึง ช่ือผูประกอบการตามท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
หรือช่ือสถานประกอบการ หรือช่ือการคาของสถานประกอบการตามท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
กรณีบุคคลธรรมดา หมายความรวมถึงนามสกลุดวย  
                              กรณีระบุช่ือของผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการตามวรรคหนึ่งไมครบถวนโดยมี
เครื่องหมายไปยาลนอย (ฯ) ละคําท่ีประกอบคําหนา แตเปนท่ีเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมทําใหเกดิ
ความเขาใจผิดวาเปนผูประกอบการรายอ่ืน เชน “องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย” เขียนวา 
“องคการโทรศัพทฯ” หรือ “บริษัท ไปศาจีกรุงเทพมหานครจํากัด” เขียนวา “บริษัท ไปศาจีกรุง
เทพฯ จํากดั” ใหถือวาไดระบุช่ือครบถวนแลว  
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                              กรณีระบุช่ือผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการตามวรรคหนึ่ง โดยตัวสะกด สระ 
วรรณยกุต การันต ผิดพลาด แตเปนท่ีเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมทําใหเกดิความเขาใจผิดวาเปน
ผูประกอบการรายอ่ืน ใหถือวาไดระบุช่ือครบถวนแลว  
                              ท่ีอยูตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ท่ีตั้งของสถานประกอบการตามท่ีไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม กรณีระบุท่ีอยูไมครบถวนตามท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม แตรายการท่ีอยูท่ีระบุไว
ถูกตอง และสามารถบอกตําแหนงท่ีตั้งท่ีชัดเจนได ใหถือวาไดระบุท่ีอยูครบถวนแลว  
                        (4) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษ ีและหมายเลขลําดับของเลมถามี  
                        (5) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ  
                              ช่ือ ชนิด ประเภท ของสินคาหรือของบริการตามวรรคหนึ่ง ใหระบุเฉพาะช่ือ 
ชนิด ประเภท ของสินคาหรือของบรกิารท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในใบกาํกับภาษ ีเวนแตในกรณีท่ีมี
ความจําเปนตองระบุช่ือ ชนิด ประเภท ของสินคาหรือของบริการท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมใน
ใบกํากับภาษีดวย ใหกระทําได โดยตองจัดใหมีเครื่องหมายหรือแยกรายการแสดงใหเห็นชัดเจนวา
เปนสินคาหรือบรกิารท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  
                        (6) มูลคาของสินคาหรือของบริการท่ียังไมรวมภาษมูีลคาเพ่ิม และจํานวน
ภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบรกิาร โดยใหแยกออกจากมูลคาของสินคา
หรือของบริการใหชัดแจง  
                              กรณจีาํนวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบรกิารตาม
วรรคหนึ่ง มีเศษเปนจดุทศนิยม ใหผูประกอบการจดทะเบียนถือปฏิบัติดังนี ้ 
                              (ก) ถาเศษของภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึงเปนจํานวนเงินตวัท่ีสามหลังจดุทศนิยม มีคาไม
ถึง 5 ใหปดเศษนัน้ท้ิง ตัวอยาง มูลคาของสินคาท่ีรวมภาษมูีลคาเพ่ิมไวแลว คือ 100 บาท คํานวณ
ภาษีมูลคาเพ่ิมไดเทากับ 7/107 x 100 = 6.542 บาท ดังนั้น จํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีแสดงในใบกํากับ
ภาษี คือ 6.54 บาท  
                              (ข) ถาเศษของภาษมูีลคาเพ่ิม ซ่ึงเปนจํานวนเงินตวัท่ีสามหลังจดุทศนิยม มีคา
ตั้งแต 5 ขึ้นไป ใหปดเศษขึ้น ตัวอยาง มูลคาของสินคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมไวแลว คือ 180 บาท 
คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมไดเทากับ 7/107 x 180 = 11.775 บาท ดังนั้น จํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีแสดงใน
ใบกํากับภาษ ีคือ11.78 บาท  
                              กรณภีาษีมูลคาเพ่ิมตามใบกาํกับภาษีมีจาํนวนมากกวาหรือมีจํานวนนอยกวา
ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบรกิารคณูดวยอัตราภาษมูีลคาเพ่ิมหารดวย
หนึ่งรอย อันเนื่องมาจากการคาํนวณภาษีมูลคาเพ่ิมมีเศษเปนจุดทศนยิม ผูประกอบการจดทะเบียน
ตองเสียภาษีตามจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตรา
ภาษีมูลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย  
                        (7) วัน เดือน ป ท่ีออกใบกํากับภาษี วัน เดือน ป ตามวรรคหนึ่ง ใชตัวเลขแทนการ
ระบุช่ือเดือนก็ไดและใชพุทธศักราชหรือคริสตศักราชก็ได  
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                 ขอ 5  กรณีตวัแทนเปนผูจดัทําใบกํากบัภาษใีนนามของผูประกอบการจดทะเบียนตาม
มาตรา 86 วรรคส่ี และมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร หรือผูทอดตลาดท่ีไมใชสวนราชการซ่ึง
ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร ตอง
จัดทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรพัยสินตามมาตรา 86/3 แหง
ประมวลรัษฎากร ใหตัวแทนและผูทอดตลาดใชแบบพิมพใบกาํกบัภาษขีองตวัแทนหรอืผู
ทอดตลาด โดยใบกํากับภาษีตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร และตอง
ระบุช่ือ ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวการ หรือผูประกอบการจดทะเบียนเจาของ
ทรัพยสินดวย  
                 ขอ 6  ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 4 สามารถจดัทําใบกํากับภาษรีวมกบัเอกสาร
ทางการคาอ่ืน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสงของ หรือใบแจงหนี้ ซ่ึงมีจํานวนหลายฉบับอยูในชุด
เดียวกนั  
                การจัดทําใบกํากับภาษตีามวรรคหนึ่ง ถาใบกาํกบัภาษไีมใชเอกสารฉบับแรกของเอกสาร
ดังกลาว จะตองมีขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ในใบกํากับภาษ ี 
                 ขอ 7  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกาํกับภาษโีดยมีรายการในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญไมถูกตองครบถวนตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 มีความผิด ตองระวางโทษตามมาตรา 
90(12) แหงประมวลรัษฎากร  
                 ขอ 8  รายการในใบกํากับภาษีตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 จะจัดทําเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได แตตองจัดทําเปนหนวยเงินตราไทย โดยใชตัวเลขไทยหรอือารบิค กรณีมีความ
จําเปนตองจัดทําเปนภาษาตางประเทศอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ และหรือเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ ตองไดรับอนุมัตจิากอธิบดกีรมสรรพากร  
                รายการช่ือตามขอ 4(2) และขอ 4(3) กรณีเปนบรษิัทจาํกดั หรือบรษิัท (มหาชน) จาํกดั 
หรือหางหุนสวนจํากดั หรือหางหุนสวนสามัญนิตบุิคคล ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใชคํายอ
แทนได ดังนี ้ 
                        (1) บริษัทจํากดั ใชคํายอวา บ. ... จก. หรือ ใชคํายอวา บจ. ...  
                        (2) บริษัท (มหาชน) จาํกดั ใชคํายอวา บมจ. ...  
                        (3) หางหุนสวนจํากัด ใชคํายอวา หจก. ...  
                        (4) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ใชคํายอวา หสน. ...  
                ถารายการในใบกํากับภาษีตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 ดังตอไปนี้ ไดจดัทําขึ้นโดยตีพิมพ 
รายการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากร จะตพิีมพ ประทับดวยตรายาง เขยีนดวยหมึก 
พิมพดีด จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวธีิการอ่ืนใดในลักษณะทํานอง
เดียวกนัก็ได ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับใบกํากับภาษีมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  
                        (1) คําวา “ใบกํากับภาษ”ี  

57 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                        (2) ช่ือ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีจัดทํา
ใบกํากับภาษ ี 
                        (3) คําวา “เอกสารออกเปนชุด”  
                ถารายการในใบกํากับภาษีตาม (1) (2) และ (3) ของวรรคสามท้ังสามรายการหรือเพียง
รายการหนึ่งรายการใดไดจดัทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร รายการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร ตามขอ 4 จะตองตีพิมพ หรือจัดทําขึน้ดวยระบบคอมพิวเตอรเทานัน้ 
ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับใบกํากับภาษีจึงจะมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพ่ิมได  
                 ขอ 9  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการแกลูกคารายหนึ่งรายใด
ครั้งหนึ่ง ๆ จํานวนหลายรายการ และไมสามารถระบุรายการช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคา
ของสินคาหรือของบรกิารท้ังหมดในใบกํากบัภาษ ี1 แผน ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถ
ดําเนินการดังตอไปนี ้ 
                        (1) จัดทําใบกํากับภาษ ี1 ฉบับ ประกอบดวยใบกํากับภาษี 1 แผน และจัดใหมีใบ
แนบใบกํากับภาษีดวย ซ่ึงใบแนบใบกํากับภาษีอาจมีจํานวนมากกวา 1 แผนก็ไดผูประกอบการจด
ทะเบียนจะตองหมายเหตใุนรายการสินคาหรือบริการวามีรายละเอียดตามใบแนบใบกาํกับภาษ ีโดย
มูลคารวมของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีระบุในใบกํากับภาษ ีและท่ีระบุใน
ใบแนบใบกํากับภาษีตองเปนจํานวนเดยีวกัน  
                        ใบแนบใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้ 
                                (ก) คําวา “ใบแนบใบกํากับภาษ”ี ในท่ีท่ีเห็นไดเดนชัด  
                                (ข) เลขท่ี เลมท่ี (ถามี) ของใบกํากับภาษ ี 
                                (ค) วัน เดือน ป ของใบกํากับภาษ ี 
                                (ง) รายละเอียดช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบรกิาร  
                                (จ) จํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ โดยให
แยกออกจากมูลคาของสินคาหรือของบริการใหชัดแจง  
                                (ฉ) กรณีมีใบแนบใบกํากบัภาษมีากกวา 1 แผน จะตองระบุคําวา “แผนท่ี ...” ไว
ดวย และรายการมูลคารวมของสินคาหรือของบรกิารและจาํนวนภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคา
ของสินคาหรือของบรกิารท้ังหมด ตามมาตรา 86/4(6) แหงประมวลรัษฎากร จะปรากฏในใบแนบ
ใบกํากับภาษีแผนสุดทายเทานัน้  
                        การจัดทําใบแนบใบกํากับภาษีตามวรรคสอง สามารถจัดทําขึ้นโดยตีพิมพ ประทับ
ดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวย
วิธีการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได  
                        กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความประสงคใชใบสงของหรือใบแจงหนี ้เปนใบ
แนบใบกํากับภาษี ใหกระทําได แตตองมีรายการอยางนอยตามวรรคสอง  
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                        (2) จัดทําใบกํากับภาษ ี1 ฉบับ ประกอบดวยใบกํากับภาษีมากกวา1 แผน โดยแตละ
แผนตองมีรายการถูกตองครบถวนตามมาตรา 86/4 (1) - (5) และ (7) แหงประมวลรัษฎากร และ
ใบกํากับภาษีท่ีไมใชแผนสุดทายจะตองมีขอความท่ีแสดงวามีใบกาํกบัภาษแีผนตอไปไวดวย ซ่ึง
ขอความดังกลาวจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ไดสําหรับรายการมูลคารวมของสินคาหรือ
ของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการท้ังหมดตาม
มาตรา 86/4(6) แหงประมวลรษัฎากร จะปรากฏในใบกาํกบัภาษแีผนสุดทายเทานั้น  
                        การจัดทําใบกํากับภาษตีามวรรคหนึ่ง ถาไดตีพิมพเลขท่ีไวแลวใบกํากับภาษีแตละ
แผนจะเรียงลําดับเลขท่ี แตถาไมไดตพิีมพเลขท่ีไว ใบกาํกบัภาษแีตละแผนอาจจะเรียงลําดับเลขท่ี
หรือปรากฏเลขท่ีเพียงเลขท่ีเดียวก็ได กรณใีบกํากับภาษแีตละแผนมีเพียงเลขท่ีเดียว ผูประกอบการจด
ทะเบียนจะตองระบุคําวา “แผนท่ี ...” ไวดวย  
                 ขอ 10  ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงไดรับใบกาํกับภาษ ีโดยภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบกํากับ
ภาษีมีจํานวนมากกวาหรือมีจํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของ
บริการคณูดวยอัตราภาษมูีลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย อันเนือ่งมาจากการคาํนวณภาษมูีลคาเพ่ิมมีเศษ
เปนจุดทศนิยม ใหถือปฏิบัติดังนี ้ 
                        (ก) ถาภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบกาํกับภาษีมีจํานวนมากกวาภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจาก
มูลคาของสินคาหรือของบรกิารคณูดวยอัตราภาษมูีลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย ผูประกอบการจด
ทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบรกิารคณูดวยอัตรา
ภาษีมูลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย ไปถือเปนภาษีซ้ือในการคาํนวณภาษมูีลคาเพ่ิม  
                        (ข) ถาภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบกาํกบัภาษมีีจํานวนนอยกวาภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจาก
มูลคาของสินคาหรือของบรกิารคณูดวยอัตราภาษมูีลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย ผูประกอบการจด
ทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบกาํกับภาษีไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษมูีลคาเพ่ิม  
                        กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษ ีโดยภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบกํากับ
ภาษีมีจํานวนมากกวาหรือมีจํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของ
บริการคณูดวยอัตราภาษมูีลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย ซ่ึงไมใชการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมมีเศษเปนจุด
ทศนิยม ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซ้ือ จะตองให
ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีจัดทําใบกาํกับภาษีดําเนินการยกเลิกใบกํากบัภาษฉีบับเดมิและจดัทํา
ใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ีถูกตอง จึงจะนําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  
                 ขอ 11   กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดแจงเปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีอยูตอหนวยงานท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายและหนวยงานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 85/6 แหงแหงประมวล
รัษฎากร แลว ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีตามช่ือหรือท่ีอยูท่ีเปล่ียนแปลงแลว  
                กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ไดรับใบกาํกับภาษใีนช่ือเดมิหรือท่ีอยูเดมิ 
ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีสิทธินําใบกํากบัภาษดีังกลาวไปถือเปนภาษีซ้ือ จะตองให
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ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีจัดทําใบกาํกับภาษีดําเนินการยกเลิกใบกํากบัภาษฉีบับเดมิและจดัทํา
ใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ีถูกตอง จึงจะนําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  
                 ขอ 12  กรณีราชการเปล่ียนแปลงเลขท่ีบาน ช่ือถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือ
เขต หรือจังหวัด หรือไดทําการแบงเขตถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัด
ใหม ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถแกไขท่ีอยูในแบบพิมพใบกาํกบัภาษใีหถูกตองตามท่ีทาง
ราชการเปล่ียนแปลงได ท้ังนี้ ใหกระทําไดในชวงระยะเวลาไมเกนิ 1 ป นับแตวันท่ีทางราชการ
ประกาศเปล่ียนแปลงเลขท่ีบาน ช่ือถนน หมูบาน ตําบลหรอืแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือ
ไดทําการแบงเขตถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม แลวแตกรณ ี 
                การแกไขท่ีอยูตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถขีดฆาท่ีอยูเดิมและระบุท่ี
อยูใหมท่ีถูกตอง พรอมกับลงลายมือช่ือกาํกับการแกไข หรอืประทับตรายางท่ีอยูท่ีถูกตองเพ่ิมเตมิ 
ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับใบกํากับภาษีดังกลาวมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  
                กรณีราชการเปล่ียนแปลงท่ีอยูตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงตองแจงการ
เปล่ียนแปลงนั้น ตามมาตรา 85/6 แหงประมวลรัษฎากร  
  
                ขอ 13  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ ซ่ึงมีการแถมสินคาพรอม
การขายหรือการใหบริการ ผูประกอบการจดทะเบียนตองจดัทําใบกํากับภาษีโดยระบุชนิด ประเภท 
และปริมาณสินคาท่ีแถมไวในใบกํากับภาษีฉบับเดยีวกนักบัสินคาท่ีขายดวย แตไมตองนํามูลคา
สินคาท่ีแถมมารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษ ี 
                การแถมสินคาตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนอาจจะไมไดสงมอบสินคาท่ีแถม
ใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบรกิารพรอมกบัการสงมอบสินคาหรือใหบรกิารก็ไดตอมาเม่ือมีการสง
มอบสินคาท่ีแถมก็ไมตองจัดทําใบกํากับภาษใีหแกผูซ้ือหรือผูรับบริการอีก  
                 ขอ 14  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ ซ่ึงมีการใหสวนลดหรือ
คาลดหยอน ผูประกอบการจดทะเบียนตองจดัทําใบกํากบัภาษ ีดังนี ้ 
                        (1) กรณใีหสวนลดหรือคาลดหยอนในขณะขายสินคาหรือใหบริการ ผูประกอบการ
จดทะเบียนตองจดัทําใบกํากับภาษีโดยระบุสวนลดหรือคาลดหยอนไวใหเห็นชัดแจงในใบกํากับ
ภาษ ีและคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของสินคาหรือของบรกิารหลังจากหักสวนลดหรือคา
ลดหยอนแลว  
                        ตัวอยาง  
                                (ก) บรษิัท ก.จํากัด ขายรถยนตกระบะมูลคา 350,000 บาทไดใหสวนลดแกผูท่ี
ซ้ือระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2542 ถึงวันท่ี 25 สิงหาคม 2542 จํานวน 5,000 บาท บริษัทฯตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคารถยนตกระบะ 350,000 บาท หักดวยสวนลด 5,000 บาท คงเหลือ
มูลคารถยนตกระบะ 345,000 บาท  
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                                (ข) นายอํานาจซ้ือสินคาจากหางสรรพสินคามูลคา 5,000 บาทหางฯตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของสินคา 5,000 บาท หางฯไดแจกคูปองมูลคา 250 บาท เพ่ือใชเปน
สวนลดในการซ้ือสินคาครั้งตอไปโดยไมจํากดัประเภทสินคา ถาสินคาช้ินใหมมูลคา 1,000 บาท 
หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของสินคา 1,000 บาท หักดวยมูลคาสวนลดตามคูปอง 
250 บาท คงเหลือมูลคาของสินคา 750 บาท  
                                (ค) หางสรรพสินคาขายสินคาโดยมีเง่ือนไขวา ถาซ้ือสินคามูลคา 100 บาท จะ
ไดรับแสตมป 1 ดวง ถาสะสมแสตมปภายในเวลาท่ีกําหนด ผูซ้ือมีสิทธินําแสตมปดังกลาวใชเปน
สวนลดในการซ้ือสินคาตามประเภทท่ีกําหนดได เชน แสตมป 50 ดวง มีสิทธิซ้ือพัดลมมูลคา 1,000 
บาท โดยชําระเงิน 700 บาท กรณดีงักลาว หางฯตองจัดทําใบกาํกบัภาษโีดยแสดงมูลคาของสินคา 
1,000 บาท หักดวยมูลคาสวนลดตามแสตมป 50 ดวง มูลคา 300 บาท คงเหลือมูลคาของสินคา 700 
บาท  
                                (ง) โรงแรม เอ.เอ็ม ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคารเม่ือลูกคาใชบริการ
หองพักและอาหารมูลคา 15,000 บาท โรงแรมฯตองจดัทําใบกาํกบัภาษโีดยแสดงมูลคาของบรกิาร 
15,000 บาท โรงแรมฯมอบบัตรกํานัลใหจํานวน 1,000 บาท ตอมาลูกคาใชบริการภัตตาคาร 3,000 
บาท ชําระเงินสด 2,000 บาท และบัตรกํานัล 1,000 บาท โรงแรมฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดง
มูลคาของบริการ 3,000 บาทหักดวยมูลคาตามบัตรกาํนัล 1,000 บาท คงเหลือมูลคาของบริการ 
2,000 บาท  
                        (2) กรณใีหสวนลดหรือคาลดหยอนภายหลังจากท่ีขายสินคาไปแลว ซ่ึงเปนสวนลด
เงินสดหรือสวนลดตามเปา ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยคํานวณ
ภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาสินคาท้ังหมดไมหักสวนลดหรือคาลดหยอน  
                        ตัวอยาง  
                                (ก) บรษิัท ก.จํากัด ขายเครื่องคอมพิวเตอรพรอมติดตั้งมูลคา 350,000 บาท มี
เง่ือนไขการชําระคาสินคาวา ถาชําระภายใน 2เดือน จะลดให 2,000 บาท บรษิัทฯตองจดัทําใบกํากบั
ภาษีโดยคํานวณจากมูลคา 350,000 บาท  
                                (ข) หางสรรพสินคาขายสินคาโดยมีเง่ือนไขวา ถาซ้ือสินคามูลคา 100 บาท ผู
ซ้ือจะไดรับแสตมป 1 ดวง ถาสะสมแสตมปภายในเวลาท่ีกาํหนด ผูซ้ือมีสิทธินําแสตมปมารับของ
รางวลัจากหางฯตามประเภทท่ีกําหนด เชน แสตมป 20 ดวง มีสิทธิไดรับชามแกวมูลคา 400 บาท 
หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยคํานวณจากมูลคา 400 บาท  
อยางไรก็ด ีถาการใหสวนลดตามเปามีเง่ือนไขวา จะแจกสินคาเปนรางวัลใหแกผูซ้ือสินคา เฉพาะ
กรณีซ้ือสินคาในแตละวนัโดยมีมูลคารวมกนัตามท่ีผูประกอบการจดทะเบียนกําหนด 
ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของสินคาท่ีแจกเปนรางวัล ท้ังนี ้ตาม
มาตรา 79(4) แหงประมวลรษัฎากร ตวัอยาง ถาซ้ือสินคามูลคา 2,000 บาท ในแตละวนั ผูซ้ือมีสิทธิ
ไดรับตะกรา 1 ใบ หางฯไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของตะกราดงักลาว  
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                 ขอ 15  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง จะตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีเปนรายสถานประกอบการ  
                กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง มีการดําเนนิงาน ณ สถานท่ีอ่ืนซ่ึงไมเขา
ลักษณะเปนสถานประกอบการ ตามมาตรา 77/1(20) แหงประมวลรษัฎากร ดวย ใหจัดทําใบกํากับ
ภาษีระบุท่ีอยูของสถานประกอบการซ่ึงเปนสํานักงานใหญหรือสถานประกอบการแหงอ่ืนท่ี
ดําเนินงาน ไมใชท่ีอยูตามสถานท่ีซ่ึงไมเขาลักษณะเปนสถานประกอบการ  
                กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไดรับใบกํากับภาษีระบุช่ือของ
ผูประกอบการจดทะเบียนถูกตอง แตระบุท่ีอยูตามสถานท่ีซ่ึงไมเขาลักษณะเปนสถานประกอบการ 
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือของสํานักงานใหญ หรือเปนภาษีซ้ือของ
สถานประกอบการแหงอ่ืนซ่ึงจายคาสินคาหรือคาบริการ  
                ตัวอยาง  
                        (1) บริษัท ก.จํากัด มีสํานักงานใหญตั้งอยูเขตพญาไท ประกอบกิจการใหเชาอาคาร
สํานักงานซ่ึงตั้งอยูเขตบางพลัด บริษัทฯไมไดใชพ้ืนท่ีของอาคารท่ีใหเชาเปนสถานประกอบการ แต
บริษัทฯใหบริการสาธารณูปโภคแกผูเชา บรษิัทฯขอตดิตั้งมิเตอรไฟฟา ประปา และโทรศัพท ณ 
อาคารท่ีใหเชา รัฐวิสาหกจิจัดทําใบกํากับภาษใีนนามของบริษัทฯ แตระบุท่ีอยูตามอาคารท่ีใหเชา 
บรษิัทฯมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซ้ือของสํานกังานใหญได เม่ือบริษัทฯเรียกเก็บ
คาบริการและภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูเชา บริษัทฯตองจดัทําใบกํากับภาษีโดยระบุท่ีอยูของสถาน
ประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญ  
                        (2) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกิจการผลิตปลากระปอง มีสํานักงานใหญตั้งอยูเขตบาง
ซ่ือ มีสํานักงานอีกแหงหนึ่งตั้งอยูท่ีจังหวดัระยอง บริษัทฯกอสรางโรงงานท่ีจังหวัดระยอง โดย
มอบหมายใหสํานักงานท่ีจังหวัดระยองดาํเนินงานดานการกอสรางและจายคาใชจายตาง ๆ ในการ
กอสราง บรษิัทฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ประปา ณ สถานท่ีกอสราง รัฐวิสาหกิจจัดทําใบกํากับภาษี
ในนามของบริษัทฯ แตระบุท่ีอยู ณ สถานท่ีกอสราง บริษัทฯมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษี
ซ้ือของสํานักงานท่ีจังหวดัระยองได  
                        (3) บริษัท ก.จํากัด เชาสถานท่ีแหงหนึ่งเพ่ือติดตั้งปายโฆษณาสินคาซ่ึงตองมี
กระแสไฟฟาสองปาย บริษัทฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ณ สถานท่ีเชา รัฐวิสาหกิจจดัทําใบกํากบัภาษี
ในนามของบริษัทฯ แตระบุท่ีอยูตามสถานท่ีเชา บริษัทฯมีสิทธินําใบกาํกับภาษีไปถือเปนภาษีซ้ือ
ของสํานักงานใหญได  
                 ขอ 16  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 15 ไดแจงปดสถานประกอบ-การบางแหง
ตามมาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ใหจดัทําใบกํากับภาษีระบุท่ีอยูของสถานประกอบการซ่ึง
เปนสํานักงานใหญหรือสถานประกอบการแหงอ่ืนท่ีดําเนนิงาน ไมใชท่ีอยูตามสถานประกอบการท่ี
แจงปดแลว  
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                หากภายหลังการแจงปดสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไดเกดิเหตกุารณท่ีตองจดัทํา
ใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ของสถาน
ประกอบการแหงนั้น ใหจัดทําใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แหง
ประมวลรัษฎากร โดยระบุท่ีอยูของสถานประกอบการซ่ึงเปนสํานักงานใหญหรือสถาน
ประกอบการแหงอ่ืนท่ีดําเนินงาน  
                กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงไดรับใบกาํกบัภาษีตามวรรคหนึ่งหรือใบเพ่ิมหนีต้าม
วรรคสอง มีสิทธินําใบกํากับภาษีและใบเพ่ิมหนี้ไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม และ
กรณีไดรับใบลดหนี้ตามวรรคสอง มีสิทธินําใบลดหนี้ไปหักออกจากภาษีซ้ือในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพ่ิมได  
                 ขอ 17  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 16 ยังคงไดรับใบกํากับภาษรีะบุท่ีอยูของ
สถานประกอบการท่ีแจงปดไปแลว ใหดําเนินการดังนี ้ 
                        (1) กรณใีบกํากับภาษีสําหรับการซ้ือสินคาหรือรับบริการ ซ่ึงเกิดขึ้นกอนการแจงปด
สถานประกอบการตามมาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไป
ถือเปนภาษีซ้ือของสถานประกอบการซ่ึงเปนสํานกังานใหญหรือสถานประกอบการแหงอ่ืนท่ี
ดําเนินงาน  
                        (2) กรณใีบกํากับภาษีสําหรับการซ้ือสินคาหรือรับบริการ ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังการแจง
ปดสถานประกอบการตามมาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบ-การจดทะเบียนไมมีสิทธิ
นําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม  
                 ขอ 18  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากบัภาษเีปนรายสถานประกอบการ 
และสถานประกอบการท่ีไมใชสํานักงานใหญไดนาํใบกาํกบัภาษรีะบุท่ีอยูของสํานักงานใหญไปสง
มอบใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรบับริการทุกครั้งท่ีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น สถาน
ประกอบการท่ีไมใชสํานกังานใหญตองระบุขอความวา “สาขาท่ีออกใบกํากับภาษคีือ ...” ไวใน
ใบกํากับภาษีดวย โดยขอความดงักลาวจะตพิีมพ ประทับดวยตรายาง เขยีนดวยหมึก พิมพดีด จดัทํา
ขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได  
                ขอความวา “สาขาท่ีออกใบกํากบัภาษคีือ ...” ตามวรรคหนึง่ผูประกอบการจดทะเบียน
สามารถระบุช่ือของสถานท่ีก็ได เชน สาขาลาดพราว สาขาลพบุร ี 
                ตัวอยาง  
                        (1) ระบุวา “สาขาท่ีออกใบกํากับภาษ ีคือ สาขาลาดพราว” หรือ “สาขาท่ีออก
ใบกํากับภาษ ีคือ สาขาท่ี 1” หรือ “ สาขาท่ีออกใบกํากับภาษ ีคือ สาขาถนนพระราม 4” หรือ  
                        (2) ระบุวา “สาขาลาดพราว” หรือ “สาขาท่ี 1” หรือ “สาขาถนนพระราม 4”  
                 ขอ 19  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ และจัดทําใบกํากับภาษี
ดวยระบบคอมพิวเตอร ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญ แตสถานประกอบการแหงอ่ืน
เปนผูส่ังพิมพใบกํากับภาษ ีและสงมอบใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการถือวาสํานกังานใหญเปน
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ผูจัดทําใบกํากับภาษ ีไมใชการจดัทําใบกํากบัภาษตีามขอ 18 จึงไมตองระบุขอความวา “สาขาท่ีออก
ใบกํากับภาษีคือ ...” ไวในใบกํากับภาษ ี 
                 ขอ 20  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงเปนผูนําเขา ตามมาตรา 77/1(11) แหงประมวล
รัษฎากร ไดยืน่กระทําพิธีการนําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และชําระภาษีมูลคาเพ่ิมตอเจา
พนักงานศุลกากร ท้ังนี้ ตามมาตรา 83/8 แหงประมวลรัษฎากร ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ถือ
เปนใบกํากับภาษีตามมาตรา 77/1(22) แหงประมวลรัษฎากร ถารายการในใบเสร็จรับเงินดังกลาว
ผิดพลาดคลาดเคล่ือน และกรมศุลกากรไดแกไขใหถูกตองแลว ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงมี
สิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  
                กรณภีาษีมูลคาเพ่ิมตามใบเสรจ็รับเงินตามวรรคหนึ่งมีจํานวนมากกวาหรือมีจํานวนนอย
กวาภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย ท้ังนี ้
ไมวาจะเนื่องมาจากการคาํนวณภาษีมูลคาเพ่ิมมีเศษเปนจดุทศนิยมหรือไมก็ตาม ผูประกอบการจด
ทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบเสรจ็รับเงินของกรมศุลกากรไปถือเปนภาษีซ้ือในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  
                กรณใีบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรระบุช่ือของผูประกอบการจดทะเบียน และช่ือของ
ผูประกอบการรับขนสงพัสดภุัณฑทางอากาศดวย ถามีหลักฐานแสดงวาผูประกอบการจดทะเบียน
ไดวาจางผูประกอบการรับขนสงพัสดุภัณฑทางอากาศใหจดัสงสินคาไปตางประเทศ ผูประกอบการ
จดทะเบียนมีสิทธินําใบเสร็จรับเงินไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม  
                 ขอ 21  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจายเงินคาซ้ือสินคาหรือคาบรกิารใหแก
ผูประกอบการท่ีอยูนอกราชอาณาจกัร โดยมีหนาท่ีนําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีผูประกอบการมีหนาท่ี
เสีย ตามมาตรา 83/6(1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากร ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ถือเปน
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 77/1(22) แหงประมวลรัษฎากร ถารายการในใบเสร็จรับเงินดังกลาว
ผิดพลาดคลาดเคล่ือน และกรมสรรพากรไดแกไขใหถูกตองแลว ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงมี
สิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  
  
                ขอ 22   ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงตองจดัทําใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/5 แหง
ประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีมีลักษณะเปนแบบเต็มรูป จะตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาโดยสง
มอบตนฉบับใบกํากับภาษีใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีเพ่ือ
การลงรายงานภาษขีายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร  
                ใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้ 
                        (1) ใบกํากับภาษีของการขายสินคาโดยการสงออกตามมาตรา 86/5(1) แหงประมวล
รัษฎากร ใหมีรายการเชนเดียวกันกับใบกํากับสินคาซ่ึงผูสงออกไดออกเปนปกติตามประเพณีทาง
การคาระหวางประเทศ โดยไมตองมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร  
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                        (2) ใบกํากับภาษีของการใหบรกิารท่ีกระทําในราชอาณาจกัรและไดมีการใชบรกิาร
นั้นในตางประเทศตามมาตรา 80/1(2) แหงประมวลรัษฎากร ใหมีรายการเชนเดยีวกนักับใบแจงหนี้
หรืออินวอยซซ่ึงผูใหบริการไดออกเปนปกตติามประเพณทีางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมี
รายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร  
                        (3) ใบกํากับภาษีของการใหบรกิารขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน ตาม
มาตรา 86/5(1) ใหมีรายการเชนเดียวกับแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลท่ีผูขนสงหรือตัวแทนรับ
ขนสงไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมีรายการครบถวนตาม
มาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร  
                        (4) ใบกํากับภาษีของการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันตามมาตรา86/5(2) แหง
ประมวลรัษฎากร ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากร แตใหระบุช่ือ ชนิด 
และประเภทของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันเปนภาษาอังกฤษไดและตองกําหนดชองราคาขาย
ปลีกไวในใบกํากับภาษีดวย  
                        (5) ใบกํากับภาษีของการขายยาสูบตามประเภทและชนดิท่ีอธิบดกีําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตร ีตามมาตรา 86/5(2) แหงประมวลรษัฎากร ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร แตใหระบุช่ือ ชนิด และประเภทของยาสูบเปนภาษาอังกฤษได และตองกําหนด
ชองราคาขายปลีกหักดวยจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมซ่ึงคาํนวณตามอัตราภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีรวมอยูใน
จํานวนเต็มของราคาขายปลีกไวในใบกํากับภาษีดวย  
                 ขอ 23  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีโดยมีรายการในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญไมถูกตองครบถวนตามขอ 22 ตองระวางโทษตามมาตรา 90(12) แหงประมวลรัษฎากร  
                 ขอ 24  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษีท่ีมีขอความไมถูกตองหรือไม
สมบูรณในสวนท่ีเปนสาระสําคัญตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 22 ไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีดังกลาว
ไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม ตองหามตามมาตรา 82/5(3) แหงประมวลรัษฎากร 
จะตองใหผูประกอบการจดทะเบียนท่ีจัดทําใบกาํกบัภาษดีาํเนินการยกเลิกใบกาํกบัภาษฉีบับเดมิ
และจัดทําใบกํากับภาษฉีบับใหมท่ีถูกตอง จึงจะมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพ่ิมได  
                กรณีเจาพนักงานประเมินตรวจสอบพบวา ผูประกอบการจดทะเบียนไดนําใบกํากับภาษีท่ี
มีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนท่ีเปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งไปถือเปนภาษีซ้ือแลว 
ถาเจาพนักงานประเมินพิจารณาเห็นวามีเหตุอันสมควรใหยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิม และนํา
ใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ีถูกตองมาใหตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และผูประกอบการจด
ทะเบียนสามารถนาํใบกํากับภาษฉีบับใหมท่ีถูกตองมามอบใหเจาพนกังานประเมินตรวจสอบได 
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําใบกํากับภาษฉีบับใหมท่ีถูกตองไปถือเปนภาษีซ้ือในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  
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                กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไมสามารถนําใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ี
ถูกตองมาใหเจาพนกังานประเมินตรวจสอบไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูประกอบการจด
ทะเบียนตองรับผิดเสียเบ้ียปรับตามมาตรา 89(4) แหงประมวลรัษฎากร ถาตอมาผูประกอบการจด
ทะเบียนไดรับใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ีถูกตองก็ยังคงมีสิทธินําภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบกํากับภาษี
ดังกลาวไปยืน่แบบแสดงรายการภาษีเพ่ิมเตมิ ตามมาตรา 83/4 แหงประมวลรัษฎากร เพ่ือขอคืนภาษี
เปนเงินสด แตตองไมเกินสามปนับจากวันท่ีไดมีการจดัทําใบกาํกบัภาษ ี 
                กําหนดระยะเวลาตามวรรคสองตองไมเกนิ 30 วนั นับแตวนัท่ีเจาพนกังานประเมินตรวจ
พบการกระทําความผิด  
                 ขอ 25  ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงจดัทําใบกํากบัภาษโีดยมีรายการในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญไมถูกตองครบถวนตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 22 เม่ือไดรับการรองขอใหยกเลิก
ใบกํากับภาษีฉบับเดมิและจัดทําใบกํากับภาษฉีบับใหมท่ีถูกตอง ใหดําเนินการดังตอไปนี ้ 
                        (1) เรียกคืนใบกํากับภาษฉีบับเดมิและนํามาประทับตราวา“ยกเลิก” หรือขีดฆา แลว
เก็บรวมไวกับสําเนาใบกํากับภาษีฉบับเดิม  
                        (2) จดัทําใบกํากับภาษฉีบับใหมซ่ึงเปนเลขท่ีใหม แตจะตองลง วนั เดอืน ป ใหตรง
กับ วัน เดือน ป ตามใบกํากับภาษีฉบับเดิม และ  
                        (3) หมายเหตุไวในใบกํากบัภาษฉีบับใหมวา “เปนการยกเลิกและออกใบกํากับภาษี
ฉบับใหมแทนฉบับเดิมเลขท่ี ... เลมท่ี ...” และหมายเหตุการยกเลิกใบกาํกบัภาษไีวในรายงานภาษี
ขายของเดือนภาษีท่ีจดัทําใบกํากับภาษีฉบับใหมดวย  
                        ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีรองขอใหยกเลิกใบกํากับภาษฉีบับเดมิและจัดทําฉบับ
ใหมท่ีถูกตอง จะตองถายเอกสารใบกํากบัภาษฉีบับเดมิท่ีขอยกเลิกตดิเรื่องไวดวย  
                 ขอ 26  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 25 จัดทําใบกํากับภาษีดวยระบบ
คอมพิวเตอร ซ่ึงมีระบบซอฟตแวรในระบบงานจัดทําใบกาํกับภาษบัีนทึกเขาระบบบัญชีแยก
ประเภทโดยอัตโนมัต ิถาระบบซอฟตแวรดังกลาวไมสามารถระบุวัน เดือน ป ในใบกํากับภาษีฉบับ
ใหม ใหตรงกบัวนั เดือน ป ตามใบกํากับภาษฉีบับเดมิ ใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับ
ภาษีฉบับใหม โดยดําเนนิการตามขอ 8 วรรคสามและวรรคส่ี ดังนี ้ 
                        (1) จัดทําใบกํากับภาษฉีบับใหมโดยรายการดังตอไปนี้ ไดจัดทําขึ้นโดยตีพิมพ ซ่ึงทํา
ใหรายการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากร จะตีพิมพ ประทับดวยตรายาง เขยีนดวย
หมึก พิมพดีด จัดทําขึน้ดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะ
ทํานองเดียวกนัก็ได  
                                      (ก) คําวา “ใบกํากับภาษ”ี  
                                      (ข) ช่ือ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจด
ทะเบียนท่ีจัดทําใบกํากับภาษ ี 
                                      (ค) คําวา “เอกสารออกเปนชุด”  
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                        (2) จดัทําใบกํากับภาษฉีบับใหมโดยรายการตาม (1)(ก)(ข) และ(ค) ท้ังสามรายการ
หรือเพียงรายการหนึ่งรายการใดไดจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงทําใหรายการอ่ืน ๆ ตาม
มาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตองตีพิมพ หรือจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรเทานั้น  
                 ขอ 27  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัติใดท่ีขดัหรือ
แยงกับคําส่ังนี ้ใหเปนอันยกเลิก  
  

ส่ัง ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
  

จักรี รัตยันตรกร  
รองอธิบด ีรักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 
 
 

********************* 
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