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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบบัที่ 465) 
พ.ศ. 2550 

-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน 

                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 
                    โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2549 ประกอบกับมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2534 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึน้
ไว ดังตอไปนี ้
                    มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรยีกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร วา
ดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 465) พ.ศ. 2550” 
                    มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป 
                    มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
ภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 440) พ.ศ. 2548 
                    มาตรา 4 ใหลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 80 แหงประมวลรษัฎากร และคงจดัเกบ็ในอัตรา 
ดังนี ้
                    (1) รอยละหกจุดสาม สําหรับการขายสินคา การใหบรกิารหรือการนําเขาทุกกรณ ีซ่ึงความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้นตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 
                    (2) รอยละเกา สําหรับการขายสินคา การใหบริการ หรือ การนําเขาทุกกรณ ีซ่ึงความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป 
                    มาตรา 5 ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้



 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 440) พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหลดอัตรา
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร จากอัตรารอยละสิบ เปนอัตรารอยละหกจุดสาม เปนการ
ช่ัวคราวสําหรับการขายสินคา การใหบริการ หรือการนําเขาทุกกรณ ีซ่ึงความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และลดอัตราเปนรอยละเกา ตั้งแตวนัท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป แตเนื่องจากการขยายตวัดานการใชจายภาคเอกชนมีสวนสําคัญตอการฟนตวั
ของเศรษฐกจิ และยังมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่องอีกระยะหนึ่ง
สมควรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมจากรอยละสิบ เปนรอยละหกจุดสาม ออกไปอีกจนถึงวันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ. 2551 และลดอัตราเปนรอยละเกา ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกฤษฎีกานี ้ 

(ร.จ. ฉบบักฤษฎกีา เลม 124 ตอนที่ 50 ก วันที่ 3 กันยายน 2550) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 4)  

เร่ือง    กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไข กรณีภาษซ้ืีอที่มิไดนําไปหักในการคาํนวณภาษใีนเดอืนภาษ ี
เพราะมีเหตุจําเปนใหมีสิทธินําไปหักในการคาํนวณภาษใีนเดือนภาษหีลงัจากนัน้ตามมาตรา 82/3 แหง
ประมวลรัษฎากร  
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข กรณีภาษีซ้ือท่ีมิไดนําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมีเหตจุําเปน ใหมีสิทธินําไปหัก
ในการคํานวณภาษใีนเดือนภาษีหลังจากนัน้ ดังตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ภาษีซ้ือท่ีมิไดนาํไปหักในการคําไปนี ้ 
                           (1) เหตุจําเปนซ่ึงเกิดขึ้นตามประเพณีทางการคา  
                           (2) เหตสุุดวิสัย  
                           (3) ไดรับใบกํากับภาษใีนเดือนภาษีอ่ืนท่ีมิใชเดอืนภาษีท่ีระบุไวในใบกํากับภาษ ี 
                 "ขอ 2  ภาษีซ้ือท่ีมิไดนาํไปหักในการคาํนวณภาษีในเดอืนภาษีเพราะมีเหตจุําเปนตามขอ 1 ใหมี
สิทธินําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นได แตตองไมเกินหกเดือนนับแตเดือนถัดจาก
เดือนท่ีออกใบกํากับภาษ ี 
                           การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูประกอบการจดทะเบียนระบุขอความวา “ถือเปนภาษีซ้ือใน
เดือนภาษี...” ไวในใบกํากับภาษีดังกลาว โดยขอความดังกลาวจะตีพิมพ จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร 
ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดดี หรือทําใหปรากฏขึ้นดวย วิธีการอ่ืนใดในลักษณะทํานอง
เดียวกนักไ็ด”  
                ขอ 2  ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2535 เปนตนไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
  

บัณฑิต บุณยะปานะ  
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 



 

ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 36)  

เร่ือง    กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขเกี่ยวกับการออกใบแทนใบกํากบัภาษี ใบแทนใบเพ่ิมหนี ้ใบ
แทนใบลดหนี้ตามมาตรา 86/12 แหงประมวลรัษฎากร  
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/12 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขของการออกใบแทนใบกํากับภาษ ีใบแทนใบเพ่ิมหนี้ ใบแทนใบลดหนี ้ใหกับผูซ้ือสินคาหรือ
ผูรับบริการ ดังตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ใหผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร ท่ี
ไดรับการรองขอจากผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการซ่ึงทําใบกาํกับภาษใีบเพ่ิมหนี ้หรือใบลดหนี้สูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคญั ออกใบแทนใบกํากับภาษ ีใบแทนใบเพ่ิมหนี้หรือใบแทนใบลดหนีใ้หกับผู
ซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ  
                 ขอ 2  การออกใบแทนดังกลาวใหกระทําโดยใชวิธีถายสําเนาใบกาํกบัภาษ ีสําเนาใบเพ่ิมหนี ้หรือ
สําเนาใบลดหนี ้และใหบันทึกรายการดังตอไปนี้ลงในภาพถายหรือดานหลังของภาพถายดังกลาว  
                           (1) ใบแทนออกใหครั้งท่ี  
                           (2) วัน เดือน ป ท่ีออกใบแทน  
                           (3) คําอธิบายยอ ๆ ถึงสาเหตุท่ีออกใบแทน  
                           (4) ลงลายมือช่ือของผูออกใบแทน  
                 ขอ 3  ใหผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงไดออกใบแทนตามขอ 2 บันทึกรายการตามขอ 2 (1) ถึง (4) 
ไวดานหลังสําเนาใบกํากับภาษี สําเนาใบเพ่ิมหนี้ หรือสําเนาใบลดหนี้ดวย  
                 ขอ 4  ใหผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงไดออกใบแทนตามขอ 2 บันทึกรายการการออกใบแทนใน
รายงานภาษีขาย ในเดือนท่ีมีการออกใบแทน โดยระบุช่ือผูซ้ือ เลขท่ี/เลมท่ี วันท่ีของใบกํากับภาษ ีใบเพ่ิมหนี ้
หรือใบลดหนี้ท่ีไดมีการออกใบแทน ตามขอ 2  
                 ขอ 5  ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เปนตนไป  

ประกาศ ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 
  

รอยเอก สุชาต ิเชาววิศษิฐ  
รองอธิบด ีปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพากร 



 

ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 39)  

เร่ือง    กําหนดขอความอื่นในใบกํากบัภาษีตามมาตรา 86/4(8) แหงประมวลรัษฎากร 
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/4(8) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2534 อธิบด ีกรมสรรพากรกําหนด
ขอความอ่ืนในใบกํากับภาษ ีดังตอไปนี ้ 
                 “ขอ 1  ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนประสงคจะจดัทําใบกํากบัภาษตีามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากรรวมกับเอกสารทางการคาอ่ืน เชน ใบเสรจ็รับเงิน ใบสงของ ใบแจงหนี ้ซ่ึงมีจํานวนหลาย
ฉบับอยูในชุดเดียวกัน และใบกํากับภาษีมิใชเอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกลาวใหปฏิบัติดังตอไปนี ้ 
                            (1) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดสงมอบสินคากอนไดรับชําระราคาสินคาหรือไดออก
ใบกํากับภาษีกอนไดรับชําระราคาคาบรกิาร  
                                  (ก) ในเอกสารฉบับแรกของเอกสารชุดดงักลาว หรือในเอกสารฉบับอ่ืนท่ีมิใชฉบับ
แรก แตเปนตนฉบับของเอกสารฉบับอ่ืนใดกต็าม ซ่ึงมิใชฉบับท่ีเปนใบกาํกบัภาษ ีจะตองมีขอความวา 
“ไมใชใบกํากับภาษ”ี ไวในเอกสารฉบับนั้นดวย  
                                  (ข) ในเอกสารทุกฉบับของเอกสารชุดดงักลาว จะตองมีขอความวา “เอกสารออกเปน
ชุด“ ไวดวย  
                                  (ค) ในเอกสารฉบับท่ีถือวาเปนสําเนาของเอกสารฉบับอ่ืนจะตองมีขอความวา "สําเนา
..." ไวทุกฉบับ  
                            (2) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับชําระราคาสินคากอนสงมอบสินคา หรือไดรับ
ชําระราคาคาบริการกอนการใหบริการ  
                                  (ก) ในเอกสารฉบับแรกของเอกสารชุดดังกลาว หรือในเอกสารฉบับอ่ืนท่ีมิใชฉบับ
แรก แตเปนตนฉบับของเอกสารฉบับอ่ืนใดกต็าม ซ่ึงมิใชฉบับท่ีเปนใบกาํกบัภาษ ีจะตองมีขอความวา 
“ไมใชใบกํากับภาษ”ี ไวในเอกสารฉบับนั้นดวย  
                                  (ข) ในเอกสารทุกฉบับของเอกสารชุดดงักลาว จะตองมีขอความวา “เอกสารออกเปน
ชุด” ไวดวย  
                                  (ค) ในเอกสารฉบับท่ีถือวาเปนสําเนาของเอกสารฉบับอ่ืนจะตองมีขอความวา “สําเนา
...” ไวทุกฉบับ  
                                  ขอความวา “ไมใชกํากับภาษ”ี “เอกสารออกเปนชุด” และ “สําเนา...” ตามวรรคหนึง่ 
จะตองตีพิมพขึน้และจัดทําดวยระบบคอมพิวเตอรในกรณจีดัทําใบกํากบัภาษขีึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรท้ัง



 

ฉบับ จะประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดดี หรือกระทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอ่ืนในลักษณะ
ทํานองเดียวกับไมได  
                ขอ 2  ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดจดัทําใบกาํกบัภาษตีามมาตรา 86/4 แหงประมวล
รัษฎากรรวมกับเอกสารทางการคาอ่ืนตามขอ 1 แตไมมีขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ก็ใหยังคงใชเปน
ใบกํากับภาษีไดตอไปจนกวาเอกสารทางการคาซ่ึงไดมีอยูเดมิกอนวนัท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับจะหมดไป 
แตท้ังนี้ตองไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2535  
                 ขอ 3  ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง และสถานประกอบการท่ี
มิใชสํานักงานใหญไดนาํใบกํากับภาษีของสถานประกอบการท่ีเปนสํานกังานใหญไปสงมอบใหแกผูซ้ือ
สินคาหรือผูรับบริการทุกครั้งท่ีมีการขายสินคาหรือการใหบริการ จะตองมีขอความวา "สาขาท่ีออกใบกํากับ
ภาษีคือ" ไวในใบกํากับภาษีดังกลาวโดยขอความดงักลาวจะตพิีมพ จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับ
ดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกนัก็ได  
                 “ขอ 4  ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงประกอบกจิการสถานบรกิารน้ํามันไดขายน้ํามัน
เช้ือเพลิงหรือไดขายสินคาหรือใหบรกิารท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับรถยนต ท่ีตองจดทะเบียนตามกฎหมายวา
ดวยรถยนต จะตองระบุ เลขทะเบียนรถยนต ไวในใบกํากบัภาษตีามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร โดย
ขอความดังกลาวจะตีพิมพ จัดทําขึน้ดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับตรายาง เขยีนดวยหมึก พิมพดีด หรือทํา
ใหปรากฏขึน้ดวยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกนักไ็ด”  
                “ขอ 5  ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหออกใบกํากับ
ภาษีเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจด
ทะเบียนจะตองระบุดอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยไวในใบกํากับภาษดีวย โดย
ขอความดงักลาวจะตีพิมพ จดัทําขึน้ดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับตรายาง เขยีนดวยหมึก พิมพดีด หรือทํา
ใหปรากฏขึน้ดวยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกนักไ็ด  
                              อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศตามวรรคหนึง่ ใหใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตาม
อัตราอางอิงประจําวันท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไวเปนอัตราแลกเปล่ียนในการคํานวณเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยของวันถัดไป ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร”  
                “ขอ 6  ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไมตองนํามูลคาของทองรูปพรรณท่ีขายเปนจํานวน
เทากับราคาทองรปูพรรณท่ีสมาคมคาทองคาํประกาศรบัซ้ือคืนในวนัท่ีขายทองรูปพรรณ มารวมคํานวณ
มูลคาของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองระบุขอความ
ดังตอไปนี้ไวในใบกํากับภาษีดวย  
                             (1) ราคาขายทองรูปพรรณซ่ึงรวมคากําเหน็จแตไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  
                             (2) ราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณท่ีสมาคมคาทองคําประกาศ  
                             (3) ผลตางระหวางราคาขายทองรูปพรรณซ่ึงรวมคากาํเหนจ็แตไมรวมภาษมูีลคาเพ่ิมตาม 
(1) กับราคาซ้ือคืนทองรูปพรรณท่ีสมาคมคาทองคําประกาศตาม (2)  



 

                             (4) จํานวนภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจาก (3)  
                             (5) หมายเลขลําดับของใบรับท่ีออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แตหากผูประกอบการจด
ทะเบียนใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากบัภาษดีวย ไมตองระบุหมายเลขลําดับของใบรับ  
                             (6) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกาํหนด  
                                  ขอความตามวรรคหนึ่ง จะตีพิมพ จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับตรายาง 
เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือทําใหปรากฏขึน้ดวยวธีิการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกันกไ็ด”  
  
                ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2535 เปนตนไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
  

โกวิทย โปษยานนท  
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 42)  

 เร่ือง       การกาํหนดภาษีซ้ือที่ไมใหนําไปหกัในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 
  มมาตรา 82/5 (6)  แหงประมวลรัษฎากร  

--------------------------------------------- 
                 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/5(6) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิม่เตมิโดย
พระราชบัญญัตแิกไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดย
อนุมัตริัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลงั กาํหนดภาษซีื้อที่ไมใหนําไปหักในการคาํนวณภาษ ีไว
ดังตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ใหยกเลกิประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษมีูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 14) เรือ่ง 
การกาํหนดภาษซีื้อที่ไมใหนําไปหกัในการคํานวณภาษมีูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แหง
ประมวลรษัฎากร ลงวนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534  
                 ขอ 2  ภาษีซื้อดังตอไปนี ้ไมใหนํามาหกัในการคาํนวณภาษมีูลคาเพิม่ตามมาตรา 82/3 
แหงประมวลรัษฎากร  
                          “(1) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เชาซื้อ เชา หรือรับโอนรถยนตนั่งและรถยนต
โดยสารที่มทีี่นัง่ไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิด
จากการซื้อสนิคาหรอืการรับบริการทีเ่กี่ยวของกบัรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารที่มีทีน่ั่งไมเกิน 
10 คน ตามกฎหมายวาดวยพกิัดอัตราภาษสีรรพสามติ”  
                          “ความในวรรคหนึง่มิใหใชบงัคบัสาํหรบัการขายรถยนตนั่งและรถยนตโดยสาร
ที่มีทีน่ั่งไมเกนิ 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพกิัดอตัราภาษสีรรพสามิต และการใหบริการเชา
รถยนตดังกลาวของตนเองโดยตรง และการใหบรกิารรบัประกนัวนิาศภยัสําหรบัรถยนต
ดังกลาว” 
                          (2) ภาษซีื้อตามใบกํากับภาษอียางยอตามมาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แหง
ประมวลรัษฎากร  
                          (3) ภาษซีื้อที่เกิดจากการซื้อทรพัยสนิเพือ่ใชหรอืจะใชในกจิการประเภททีไ่ม
ตองเสยีภาษมีลูคาเพิม่ หรอืภาษซีื้อทีเ่กิดจากรายจายของกจิการประเภทที่ไมตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม  



 

                          (4) ภาษซีื้อที่เกิดจากการกอสรางอาคารหรืออสงัหารมิทรัพยอื่นเพื่อใชหรอืจะ
ใชในกิจการประเภทที่ตองเสียภาษมีลูคาเพิม่ และตอมาไดขาย หรอืใหเชาหรอืนําไปใชใน
กิจการประเภทที่ไมตองเสียภาษมีูลคาเพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะที่ไดกระทําภายในสามปนบัแตเดือนภาษี
ที่กอสรางเสรจ็สมบรูณ  
                          “ความในวรรคหนึง่มิใหใชบงัคบัสาํหรบัภาษซีื้อที่เกิดจากการกอสรางอาคาร
หรอือสงัหารมิทรัพยอื่น เพื่อใชหรอืจะใชในกจิการประเภทที่ตองเสียภาษมีลูคาเพิ่มและตอมา
ไดขายหรอืใหเชาหรอืนําไปใชในกิจการประเภทที่ไมตองเสียภาษมีูลคาเพิ่ม อันเนื่องมาจาก  
                               “(ก) การปรบัปรงุโครงสรางหนีข้องสถาบนัการเงนิที่กระทํากบัลกูหนี้ของ
สถาบันการเงิน โดยไดดําเนนิการตามหลกัเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบนัการเงนิ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด และเปนหนี้ที่ตองดาํเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ตามหลกัเกณฑการปรับปรงุโครงสรางหนีข้องสถาบนัการเงนิที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด กอนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 และไดกระทําภายในวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 
2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
                               (ข) การปรับปรุงโครงสรางหนีข้องเจาหนี้อืน่ที่กระทํากบัลกูหนีข้องเจาหนี้
อื่น โดยไดดําเนนิการตามหลกัเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบนัการเงนิที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนโุลม และเปนหนี้ที่ตองดาํเนินการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ตามหลกัเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบนัการเงนิที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด กอนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 และไดกระทําภายในวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2549”  
                                “(ค) การฟนฟูกจิการของลกูหนีต้ามกฎหมายวาดวยการลมละลาย”  
                                “(ง) การปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษทัมหาชนจาํกดั หรอืบริษทั
จํากัด ที่ไดควบเขากัน หรอืโอนกจิการทัง้หมดใหแกกัน ตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขที่
ไดออกตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 330) พ.ศ.2541” 
                                “(จ) การปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษทัมหาชนจาํกดั หรอืบริษทั
จํากัด ที่ไดโอนกิจการบางสวนระหวางกนัตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไดออกตามพระ
ราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรษัฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 411) พ.ศ. 
2545”  



 

                                “(ฉ) การแปรรปูกจิการของรฐัตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรอืดําเนนิการในกิจการของรฐั”  
                                “(ช) การแปรรปูกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในโครงการ
โรงไฟฟาราชบุรี ”  
                                “(ซ) การเปลี่ยนทนุของรฐัวิสาหกจิเปนหุนในรูปแบบของบรษิทัจํากดัหรอื
บริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยทนุรัฐวิสาหกจิ”  
                                “( ฌ ) การปรับปรงุโครงสรางหนี้ของสถาบนัการเงนิที่กระทํากบัลกูหนี้ที่
ประสบธรณพีิบัตภิยัของสถาบนัการเงนิ โดยไดดําเนินการตามหลกัเกณฑการปรบัปรงุ
โครงสรางหนี้ของสถาบนัการเงินที ่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด และ ไดกระทํา
ภายในวันที ่1 มกราคม พ . ศ . 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ . ศ . 2549  
                                (ญ) การปรบัปรงุโครงสรางหนีข้องเจาหนี้อืน่ที่กระทํากบัลกูหนี้ที่ประสบ
ธรณพีิบัตภิยัของเจาหนีอ้ื่น โดยนําหลกัเกณฑการปรบัปรงุโครงสรางหนี้ของสถาบนัการเงนิที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม และไดกระทําภายในวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549” 
                                “ใน (ก) และ (ข) ของวรรคสอง  
                               “สถาบันการเงนิ” หมายความวา  
                                 (1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  
                                (2) ธนาคารออมสนิตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสนิ  
                                (3) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวาดวยบรรษทั
บริหารสนิทรพัยสถาบันการเงนิ  
                                (4) บรษิทัเงินทนุ บริษทัเงนิทุนหลักทรพัย หรอืบริษทัเครดิตฟองซเิอร 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกจิเงินทนุ ธุรกจิหลกัทรพัย และธุรกจิเครดิตฟองซเิอร  
                                (5) บรษิทับรหิารสนิทรพัยตามกฎหมายวาดวยบริษทับริหารสนิทรัพย  
                                 (6) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย  
                                 (7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
สําหรบัใหกูยมืเงนิเพือ่สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม”  



 

                                “เจาหนี้อืน่ หมายความวา เจาหนาที่มิใชสถาบนัการเงนิซึ่งไดดําเนนิการ
เจรจารวมกับสถาบนัการเงนิในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลกูหนี ้และไดทําความตกลง
เปนหนังสอืรวมกับเจาหนี้ซึง่เปนสถาบนัการเงนิ  
                                ลูกหนี้ของสถาบนัการเงนิใหหมายความรวมถงึผูค้ําประกันของลูกหนี้ดวย  
                                ลูกหนี้ของเจาหนี้อืน่ หมายความวา ลูกหนีข้องเจาหนีอ้ื่นซึง่เปนลูกหนี้ของ
สถาบันการเงินดวย และใหหมายความรวมถงึผูค้ําประกนัของลูกหนี้ดวย”  
                                 “ใน(ฌ) และ (ญ) ของวรรคสอง  
                                “สถาบันการเงิน” หมายความวา  
                                 (1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  
                                (2) ธนาคารออมสนิตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสนิ  
                                 (3) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย  
                                (4) บรรษทับริหารสนิทรัพยสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวาดวยบรรษทั
บริหารสนิทรพัยสถาบันการเงนิ  
                                (5) บรษิทัเงินทนุ บริษทัเงนิทุนหลักทรพัย หรอืบริษทัเครดิตฟองซเิอร 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกจิเงินทนุ ธุรกจิหลกัทรพัย และธุรกจิเครดิตฟองซเิอร  
                                 (6) บรษิทับรหิารสนิทรพัยตามกฎหมายวาดวยบริษทับริหารสนิทรัพย  
                                (7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
สําหรบัใหกูยมืเงนิเพือ่สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออตุสาหกรรม”  
                             (5) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง
รายการตามมาตรา 86/4(1) แหงประมวลรษัฎากรมไิดตพีิมพขึน้ หรอืมไิดจัดทาํขึน้ดวยระบบ
คอมพวิเตอรในกรณีจัดทาํใบกํากับภาษขีึ้นดวยระบบคอมพวิเตอรทัง้ฉบับ  
                            (6) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งรายการ
ตามมาตรา 86/4(8) แหงประมวลรษัฎากรมไิดจัดทาํขึ้นตามวธีิการตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/4(8) แหงประมวลรัษฎากร  
                            (7) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งมี
รายการในใบกํากับภาษเีปนสําเนา (copy) แตไมรวมถึงใบกํากบัภาษทีี่ไดจัดทาํรวมกบัเอกสาร



 

ทางการคาอื่น ซึ่งมีจํานวนหลายฉบับ และใบกํากับภาษีซึ่งมีรายการในใบกํากับภาษีเปนสําเนามี
ขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ปรากฏอยูดวย  
                            (8) ภาษซีื้อสวนที่เฉลีย่เปนของกจิการประเภทที่ไมตองเสียภาษมีลูคาเพิ่ม ซึ่ง
ไดคํานวณตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งออกโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/6 แหงประมวลรษัฎากร  
                            (9) ภาษซีื้อที่เกิดจากการซื้อสนิคาหรอืรับบริการ ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียน
นําไปใชหรอืจะใชในการประกอบกจิการทัง้ประเภทที่ตองเสียภาษมีูลคาเพิ่ม และประเภทที่ไม
ตองเสยีภาษมีลูคาเพิม่และผูประกอบการจดทะเบยีนดังกลาวใชสิทธิเลอืกไมนําภาษซีื้อทั้งหมด
ไปหักในการคํานวณภาษมีลูคาเพิม่ เนือ่งจากกจิการประเภทที่ไมตองเสียภาษมีูลคาเพิ่มมีรายได
ไมนอยกวารอยละ 90 ของรายไดของกจิการทัง้หมด ทั้งนี้ ตามขอ 3(2) แหงประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษมีลูคาเพิม่ (ฉบับที ่29) เรือ่ง กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/6 แหงประมวลรษัฎากร ลงวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535  
                            “(10) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากรซึง่
รายการตามมาตรา 86/4 ไดถูกแกไขเปลีย่นแปลง เวนแตรายการซึ่งไดถูกแกไขเปลีย่นแปลงตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด”  
                            (11) ภาษซีื้อที่เกิดจากการซือ้ เชาซื้อ หรอืรับโอนรถยนตทีม่ิใชรถยนตนั่งและ
รถยนตโดยสารทีม่ีทีน่ั่งไมเกนิ 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อใช
หรอืจะใชในกิจการประเภทที่ตองเสยีภาษมีูลคาเพิม่ และตอมาไดมีการดัดแปลงรถยนตดังกลาว
เปนรถยนตนัง่ หรอืรถยนตโดยสารทีม่ีทีน่ั่งไมเกนิ 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพกิัดอตัราภาษี
สรรพสามิต ทั้งนี ้เฉพาะที่ไดกระทาํภายในสามปนบัแตเดือนภาษทีี่ไดรถยนตไวในครอบครอง  
                                    ความในวรรคหนึ่งมใิหใชบังคับสาํหรบัการขายรถยนตนั่งและรถยนต
โดยสารที่มทีี่นัง่ไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการ
ใหบริการเชารถยนตดังกลาวของตนเองโดยตรง  
                            (12) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรซึ่ง
รายการตามมาตรา 86/4(2) แหงประมวลรษัฎากร มไิดตพีิมพขึน้ หรือมิไดจัดทําขึ้นดวยระบบ
คอมพวิเตอรในกรณีจัดทาํใบกํากับภาษขีึ้นดวยระบบคอมพวิเตอรทัง้ฉบับ”  
                            “ ความในวรรคหนึง่มิใหใชบงัคบัสาํหรบัใบกํากบัภาษทีี่ออกโดย
ผูประกอบการจดทะเบยีนซึ่งเปนบริษทัจาํกดัหรอืบริษทัมหาชนจาํกดั ซึ่งไดเปลีย่นสถานะจาก



 

รัฐวสิาหกจิประเภทองคการของรัฐตามที่มกีฎหมายจดัตั้ง ทั้งนี้ เฉพาะใบกํากบัภาษทีี่ไดออก
ในชวงระยะเวลาไมเกนิ 1 ป นับแตวนัที่จดทะเบยีนจัดตั้งเปนบริษทัจํากดัหรอืบริษทัมหาชน
จํากัด”  
                 ขอ 3  ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถดัจากวนัออกประกาศนี้ เวนแต ขอ 2(5) และ 
(6) ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 เปนตนไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 
  

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล  
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 45)  

เร่ือง    กําหนดขอความอื่นในใบกํากบัภาษีตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร 
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/6 (7) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดขอความ
อ่ืนในใบกํากับภาษี ดังตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงประกอบกิจการคาปลีก ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 32) เรื่อง กําหนดลักษณะและหรือเง่ือนไขของการประกอบ
กิจการขายสินคาในลักษณะขายปลีกหรือประกอบกจิการใหบริการในลักษณะบรกิารรายยอยแกบุคคล
จํานวนมาก ใหเปนกจิการคาปลีกตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2535 ซ่ึง
ประสงคจะออกใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร ใบกํากับภาษีอยางยอจะตองมี
ขอความวา “อยางยอ” ตอทายคําวา “ใบกํากับภาษ”ี ดวย  
                 ขอ 2  ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีอยางยอเปนเลม ผูประกอบการจด
ทะเบียนจะตองดําเนนิการใหมีขอความวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” ในใบกาํกับภาษีทุกฉบับท้ังเลม กอนท่ีจะ
นําใบกํากับภาษีเลมนั้นมาใช  
                 “ขอ 3  ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไมตองนํามูลคาของทองรูปพรรณท่ีขายเปนจํานวน
เทากับราคาทองรปูพรรณท่ีสมาคมคาทองคาํประกาศรบัซ้ือคืนในวนัท่ีขายทองรูปพรรณ มารวมคํานวณคา
ของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองระบุความดงัตอไปนี้
ไวในใบกํากับภาษดีวย  
                             (1) ราคาขายทองรูปพรรณซ่ึงรวมคากําเหน็จ แตไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  
                             (2) ราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณท่ีสมาคมคาทองคําประกาศ  
                             (3) ผลตางระหวางราคาขายทองรูปพรรณซ่ึงรวมคากาํเหนจ็ แตไมรวมภาษมูีลคาเพ่ิมตาม 
(1) กับราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณท่ีสมาคมคาทองคําประกาศตาม (2)  
                             (4) จาํนวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจาก (3)  
                             (5) หมายเลขลําดับของใบรับท่ีออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แตหากผูประกอบการจด
ทะเบียนใชเครื่องบันทึการเก็บเงินออกใบกํากบัภาษดีวย ไมตองระบุหมายเลขลําดับของใบรับ  
                             (6) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกาํหนด  
                             ขอความตามวรรคหนึ่ง จะตีพิมพ จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรประทับดวยตรายาง 
เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือทําใหปรากฎดวยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดยีวกันกไ็ด”  



 

                ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เปนตนไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2536 
  

ม.ร.ว.จัตมุงคล โสณกลุ  
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 46)  

เร่ือง    กําหนดหลกัเกณฑการขออนมัุตใิชเคร่ืองบันทกึการเกบ็เงนิเพ่ือออกใบกาํกบัภาษอียางยอ และ
หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขเกีย่วกบัการใชเคร่ืองบนัทึกการเกบ็เงนิตามมาตรา 86/6 แหงประมวล
รัษฎากร  
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2534 อธิบดกีรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑการขออนุมัติ
ใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบกํากับภาษอียางยอ และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการใช
เครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกาํกับภาษีอยางยอ ดังนี ้ 
                 ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 38) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการขออนมัุตใิชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบกํากับภาษีอยางยอ และหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2535  
                 ขอ 2  ใหผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงประกอบกจิการคาปลีกตามประกาศอธิบดกีรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 32) เรื่อง กําหนดลักษณะและหรอืเง่ือนไขของการประกอบกจิการขายสินคา
ในลักษณะขายปลีกหรือประกอบกจิการใหบรกิารในลักษณะบรกิารรายยอยแกบุคคลจาํนวนมาก ใหเปน
กิจการคาปลีกตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรษัฎากร ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2535 ซ่ึงประสงคจะใชเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบกํากับภาษีอยางยอ ยื่นคําขออนุมัติใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตออธิบดี
กรมสรรพากร  
                            คําขออนมัุตใิหยื่นตามแบบท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกาํหนด โดยจะตองแนบเอกสารและ
รายการดังตอไปนี้พรอมกับคําขออนุมัต ิ 
                            (1) คุณสมบัติโดยยอของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน  
                            (2) รายละเอียดรุน ยี่หอ หมายเลขประจําเครื่อง (Serial Number) และจํานวนเครื่องบันทึก
การเก็บเงินท่ีขออนมัุต ิ 
                            (3) แผนผังแสดงตําแหนงการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน  
                            (4) ในกรณีท่ีมีการตอเช่ือมเครื่องบันทึกการเก็บเงินเขากับอุปกรณคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอ่ืน ใหแสดงแผนผังระบบการตอเช่ือมดังกลาวดวย  
                            (5) ตัวอยางใบกํากับภาษีอยางยอ และตัวอยางรายงานการขายสินคาหรือการใหบริการ
ประจําวันท่ีออกดวยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน  



 

                 ขอ 3  เครื่องบันทึกการเกบ็เงินจะตองมีคณุสมบัติดังนี ้ 
                            “(1) เปนเครื่องบันทึกการเก็บเงิน  
                                   (ก) ชนิดไฟฟา ECR (Electronic Cash Register) ซ่ึงบันทึกโปรแกรมการขายสินคา
หรือการใหบรกิารไวในความจาํชนดิถาวร แบบ ROM (Read Only Memory) หรือแบบ EPROM (Erasable 
Programmable ROM) เปนสวนใหญซ่ึงตองใชอุปกรณพิเศษของผูขายเครื่องบันทึกการเก็บเงินในการแกไข
โปรแกรมการขายสินคาหรือการใหบรกิาร และตองมิใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินชนิดไฟฟา ECR ท่ีมี
หัวพิมพระบบ Drum Matrix ซ่ึงไดมาตัง้แตวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2538 เปนตนไป หรือ”  
                                   (ข) ชนดิคอมพิวเตอร ซ่ึงบันทึกโปรแกรมการขายสินคาหรือการใหบรกิารไวใน
ความจําชนิดช่ัวคราวแบบ RAM (Random Access Memory) เปนสวนใหญ และมีชองใสส่ือบันทึกขอมูล 
เชน Diskette เพ่ือบันทึกรายละเอียดของสินคาหรือบรกิารและสามารถเขยีนโปรแกรมควบคมุการขายสินคา
หรือการใหบรกิารได หรือในกรณีท่ีไมมีชองใสส่ือบันทึกขอมูล เชน Diskette ตองสามารถส่ังเขียน
โปรแกรมการขายสินคาหรือการใหบรกิาร หรือบันทึกรายการการขายหรือการใหบริการจากเครื่องควบคุม
กลางได  
                            (2) เครื่องบันทึกการเก็บเงินตองใชกระดาษออกใบกํากับภาษีอยางยอใหแกผูซ้ือสินคาหรือ
ผูรับบริการ และจะใชกระดาษขนาดเดียวกนัเปนสําเนาซอนกับใบกาํกบัภาษตีัวจริงก็ได แตท้ังนี้ตองมี
กระดาษเปนมวนตอเนื่องเพ่ือบันทึกรายการประจําวัน (Daily Transaction Journal) ไว ซ่ึงจะใชเปนสําเนา
ใบกํากับภาษีแทนกระดาษซอนใบกํากับภาษีก็ได  
                            (3) เครื่องบันทึกการเก็บเงินตองสามารถออกใบกํากับภาษีอยางยอซ่ึงมีรายการอยางนอย
ตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร และตองสามารถบันทึกคาํวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” ไวในกระดาษ
ใบกํากับภาษีอยางยอดวย หรืออาจจะบันทึกคําวา “TAX INV(ABB)” ในกรณท่ีีเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
สามารถบันทึกได 12 หลัก หรือคําวา “TAX INVOICE(ABB)” ในกรณีท่ีเครื่องบันทึกการเก็บเงินสามารถ
บันทึกได 16 หลัก แทนก็ได  
                            (4) เครื่องบันทึกการเก็บเงินตองสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดใหไวในใบกํากับภาษีอยางยอได  
                            (5) เครื่องบันทึกการเก็บเงินตองสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดใหไวในสําเนาใบกํากับภาษ ีโดยอยางนอยตองสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องไว
ในตอนตนและตอนทายของกระดาษเปนมวนตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวนั โดยสําเนาใบกํากับภาษี
จะไมมีช่ือผูประกอบการจดทะเบียน เลขประจําตัวผูเสียภาษ ีหรือขอความท่ีระบุวาราคาสินคาหรือบริการได
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมไวแลวก็ไดและสําหรับรายการของสินคาหรือบริการในสําเนาใบกาํกับภาษ ีจะบันทึกเปน
รหัสของสินคาหรือบริการ โดยไมบันทึกเปนรายการของสินคาหรือบริการตามใบกํากบัภาษอียางยอก็ได 
สวนคําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” จะใชวิธีตีพิมพหรือประทับตราไวในตอนตนและตอนทายของกระดาษ
เปนมวนตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวันก็ได  



 

                                  ในกรณีท่ีเครื่องบันทึกการเก็บเงินไมสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องในกระดาษ
เปนมวนตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวันได กใ็หใชวิธีบันทึกเลขรหัสประจําเครื่อง ณ ตําแหนงซ่ึงใช
บันทึกรายการมูลคาการขายสินคาหรือการใหบริการโดยอยางนอยตองบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องไวใน
ตอนตนของกระดาษเปนมวนตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวันกอนเริ่มทําการขายสินคาหรือใหบรกิาร 
และในตอนทายของกระดาษเปนมวนตอเนื่องดังกลาวหลังจากทําการขายสินคาหรือใหบรกิารรายสุดทาย
และรวมยอดขายสินคาหรือใหบรกิารแลว และใหแนบใบกํากับภาษีท่ีออกในลักษณะนี้ตดิกับหัวมวน
กระดาษตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวันเพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบ  
                            (6) เครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่องตองสามารถออกผลสรุปรายงานการขายสินคา
หรือการใหบรกิารประจําวนัได  
                 ขอ 4  เครื่องบันทึกการเก็บเงินชนิดไฟฟาหรือชนิดคอมพิวเตอร ตามขอ 3(1) จะใชบันทึกการเก็บ
เงินโดยตวัเองโดยไมตองตอเช่ือม หรือจะใชตอเช่ือมเขากบัระบบคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอ่ืนเปนระบบ 
POSS (Point of Sale System) ก็ได”  
                ขอ 5  ใหผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงไดรับอนมัุติจากอธิบดกีรมสรรพากรใหใชเครื่องบันทึกการ
เก็บเงินเพ่ือออกใบกํากับภาษีอยางยอ ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ดังนี ้ 
                            (1) ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงประสงคจะบันทึกรายการของสินคาหรือบริการใน
ใบกํากับภาษีอยางยอเปนรหัส จะตองมีรหัสดังกลาวพรอมท้ังคําแปลกอนวันเริ่มใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
พรอมท้ังรหัสหรือเครื่องหมายท่ีแสดงความแตกตางระหวางสินคาหรือบริการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และ
ท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม เก็บไว ณ สถานประกอบการท่ีใชเครื่องบันทึกการเกบ็เงินดงักลาว และในกรณีท่ี
เครื่องบันทึกการเก็บเงินตอเช่ือมกับระบบกลางท่ีไมไดอยูในสถานประกอบการท่ีใชเครื่องบันทึกการเก็บ
เงิน จะตองมีรหัสท้ังระบบเก็บไว ณ สถานประกอบการและท่ีตั้งของระบบกลางดวย  
                            (2) ผูประกอบการจดทะเบียนตองยินยอมใหเจาพนกังานสรรพากรเขาไปตดิเครื่องหมาย
แสดงเลขรหัสประจําเครื่อง บนเครื่องท่ีไดรับอนุมัตใิหใชบันทึกการเก็บเงิน หรือในกรณีท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรมอบใหตดิเอง ตองติดใหเสร็จเรียบรอยภายใน 3 วันนับจากวนัท่ีไดรับเครื่องหมายดังกลาว  
                            หากเครื่องหมายแสดงเลขรหัสประจําเครือ่งดังกลาวถูกเคล่ือนยาย ถูกทําลาย สูญหาย หรือ
ชํารุดในสาระสําคัญ ใหระงับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกลาว และใหผูประกอบการจดทะเบียนยืน่
คํารองขอรับเครื่องหมายแสดงเลขรหัสประจําเครื่องจากอธิบดีกรมสรรพากรทันที  
                            (3) ผูประกอบการจดทะเบียนตองแสดงหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีลงในใบกํากับ
ภาษีอยางยอท่ีออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน โดยเรียงตามลําดับตัวเลขจนหมดทุกหลักกอน จึงจะ
ยอนกลับมาเริ่มตนใหมได ยกเวนกรณีท่ีจะทําใหยอดขายรวมเกินความสามารถของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
และทําใหขอมูลสูญหาย ก็ใหออกรายงานการลางยอดสะสมและเริ่มเลขลําดับใหมได โดยใหหมายเหตุ
เหตุผลไวในมวนกระดาษตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวันดวย  



 

                            (4) เครื่องบันทึกการเก็บเงินตองบันทึกรายการการขายสินคาหรือการใหบรกิารในกระดาษ
เปนมวนตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวัน ในขณะเดียวกับการออกใบกํากับภาษ ีและหากเปนเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินท่ีไดมาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2537 หรือเปนเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีบันทึกเวลาได 
ก็ตองบันทึกเวลาท่ีออกใบกํากับภาษนีั้นไวในใบกาํกับภาษ ีใบกํากบัภาษอียางยอและในกระดาษเปนมวน
ตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวันดวย  
                            (5) ผูประกอบการจดทะเบียนตองออกใบกํากับภาษีอยางยอซ่ึงมีรายการอยางนอยตาม
มาตรา 86/6 แหงประมวลรษัฎากร และตองบันทึกคาํวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” ไวในกระดาษใบกํากบัภาษี
อยางยอขณะออกใบกํากับภาษีอยางยอดวย หรืออาจจะบันทึกคาํวา “TAX INV(ABB)” ในกรณีท่ีเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินสามารถบันทึกได 12 หลัก หรือคําวา “TAX INVOICE(ABB)” ในกรณท่ีีเครื่องบันทึกการ
เก็บเงินสามารถบันทึกได 16 หลัก แทนก็ได  
                            (6) ผูประกอบการจดทะเบียนตองแสดงเลขรหัสประจําเครื่องท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดใหไวในใบกํากับภาษีอยางยอ  
                            (7) ผูประกอบการจดทะเบียนตองแสดงเลขรหัสประจําเครื่องท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดใหไวในสําเนาใบกํากับภาษ ีโดยอยางนอยตองสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องไวในตอนตน
และตอนทายของกระดาษเปนมวนตอเนื่อง ซ่ึงบันทึกรายการประจําวนั โดยสําเนาใบกาํกบัภาษจีะไมมีช่ือ
ผูประกอบการจดทะเบียน เลขประจําตัวผูเสียภาษ ีหรือขอความท่ีระบุวาราคาสินคาหรือบริการไดรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมไวแลวก็ได และสําหรับรายการของสินคาหรือบริการในสําเนาใบกํากับภาษ ีจะบันทึกเปน
รหัสของสินคาหรือบริการ โดยไมบันทึกเปนรายการของสินคาหรือบริการตามใบกํากบัภาษอียางยอก็ได 
สวนคําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” จะใชวิธีตีพิมพหรือประทับตราไวในตอนตนและตอนทายของกระดาษ
เปนมวนตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวันก็ได  
                                  ในกรณีท่ีเครื่องบันทึกการเก็บเงินไมสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องในกระดาษ
เปนมวนตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวันได กใ็หใชวิธีบันทึกเลขรหัสประจําเครื่อง ณ ตําแหนงซ่ึงใช
บันทึกรายการมูลคาการขายสินคาหรือการใหบริการ โดยอยางนอยตองบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องไวใน
ตอนตนของกระดาษเปนมวนตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวันกอนเริ่มทําการขายสินคาหรือใหบรกิาร 
และในตอนทายของกระดาษเปนมวนตอเนื่องดังกลาวหลังจากทําการขายสินคาหรือใหบรกิารรายสุดทาย
และรวมยอดขายสินคาหรือใหบรกิารแลว และใหแนบใบกํากับภาษีท่ีออกในลักษณะนี้ตดิกับหัวมวน
กระดาษตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวันเพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบ  
                            (8) ผูประกอบการจดทะเบียนตองออกผลสรปุรายงานการขายสินคาหรือการใหบรกิารจาก
เครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่อง  
                            (9) ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําสรุปรายงานการขายสินคาหรือการใหบริการอยาง
นอยทุกส้ินวนัทําการ  



 

                            (10) ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําสรุปรายงานการลางยอดขายสินคาหรือการ
ใหบริการท่ีออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงินทุกครั้ง  
                            (11) ผูประกอบการจดทะเบียนตองเกบ็มวนกระดาษตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวนั 
(Daily Transaction Journal) ไว ณ สถานประกอบการเปนเวลา 5 ป โดยหากเก็บไวเปนเวลา 2 ปแลว 
หลังจากนั้นจะเก็บไวในส่ือบันทึกขอมูลใดก็ได  
                            (12) หามผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินระบบ POSS ออก
ใบกํากับภาษีอยางยอดวยมือ ยกเวนกรณีท่ีเครื่องขดัของใชการไมได เชน เครื่องเสียหรือไฟฟาดับ โดย
จะตองประทับตราคําวา “เครื่องขัดของ” ไวในใบกํากบัภาษอียางยอท่ีออกดวยมือดวย  
                            "(13) การจําหนายเครื่องบันทึกการเก็บเงิน การทําลาย การเคล่ือนยายออกจากสถาน
ประกอบการโดยมิใชเพ่ือการซอมแซมหรือบํารุงรักษา หรือกรณีท่ีมิไดใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินใหเปนไป
ตามท่ีไดรับอนุมัตจิากอธิบดกีรมสรรพากร ผูประกอบการจดทะเบียนตองแจง ใหสรรพากรพ้ืนท่ีในเขต
ทองท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยูทราบภายใน 7 วัน กอนวนัจําหนาย ทําลาย หรือเคล่ือนยาย เวนแตกรณีท่ีมี
เหตุสุดวิสัยก็ใหแจงภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีมีเหตกุารณ ดงักลาวเกดิขึ้น"  
                ขอ 6  หากผูประกอบการจดทะเบียนตอเครื่องบันทึกการเก็บเงินเขากับระบบกลางเปนระบบ 
POSS ผูประกอบการจดทะเบียนตองกําหนดใหระบบกลางดังกลาวทํารายงานภาษีขายตามมาตรา 87 (1) 
แหงประมวลรษัฎากร โดยอัตโนมัตใินโปรแกรมเดียวกันทุกส้ินวันทําการดวย  
                 " ขอ 7  ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงประสงคจะใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบกํากบั
ภาษีอยางยอจะตองยื่นคําขออนุมัติใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบกํากบัภาษอียางยอตออธิบดี
กรมสรรพากรผานสรรพากรพ้ืนท่ี หรือสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตทองท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู  
                กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีสถานประกอบการหลายแหง ใหยื่นคําขออนุมัติ
สําหรับเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีจะใชเปนรายสถานประกอบการตออธิบด ีกรมสรรพากรผานสรรพากร
พ้ืนท่ีในเขตทองท่ีท่ีสถานประกอบการแตละแหงตั้งอยู"  
                ขอ 8   กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความประสงคจะใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินท้ังสําหรับ
ออกใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรษัฎากร และใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนตองปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกกรณ ีและใหแยกคําขออนุมัตใิช
เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามประกาศนี้เพ่ือออกใบกํากบัภาษตีามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ตาม
แบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด โดยจะตองระบุคุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงินและโปรแกรม 
รวมท้ังหลักการและวิธีการท่ีจะดําเนินการโดยละเอียด และหามใชเครื่องบันทึกการเกบ็เงินบันทึกรายการใด 
ๆ ในใบกาํกับภาษตีามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากร จนกวาจะไดรับอนมัุติใหใชสําหรับออกใบกํากบั
ภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากรไดดวย  
  



 

                ขอ 9  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความประสงคจะใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีมีลักษณะอ่ืน
หรือไมเปนไปตามประกาศนี ้ใหแยกคําขออนุมัติใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตามประกาศนี้ตามแบบท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพากรจะพิจารณาอนุมัติหรือไมหรือวางเง่ือนไขใด ๆ ก็ได และหาม
ใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกลาวจนกวาจะไดรับอนุมัต ิ 
                 ขอ 10  อธิบดีกรมสรรพากรอาจกาํหนดเง่ือนไขการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ิมเตมิเปนการ
ท่ัวไป หรือเฉพาะรายผูประกอบการจดทะเบียน ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดังกลาวดวย  
                 ขอ 11   ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีไดรับอนุมัตจิากอธิบดี
กรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 38) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การขออนุมัตใิชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบกํากบัภาษีอยางยอ และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2535 ใหยังคงใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกลาวไดตอไป จนถึงวนัท่ีไดรับอนุมัติหรือไมอนุมัตจิากอธิบดี
กรมสรรพากรตามประกาศฉบับนี ้ซ่ึงตองไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2536  
                 ขอ 12  ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติ ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินจิฉัย และคําวินิจฉัย
ของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดตามประกาศนีด้วย  
                 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2536 เปนตนไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2536 
  

ม.ร.ว.จัตมุงคล โสณกลุ  
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 68)  

เร่ือง    กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขการออกใบกาํกบัภาษีโดยตวัแทน และ กําหนดรายการใน
ใบกํากบัภาษี ตามมาตรา 86/5 (4) แหงประมวลรัษฎากร  
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86 วรรคส่ี มาตรา 86/5 (4) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 
198 (พ.ศ.2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขายสินคาหรือการใหบรกิารอ่ืน ตามมาตรา 
86/5(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2538 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการออกใบกาํกับภาษีของการขายสินคาหรือการใหบรกิารตามมาตรา 86/5 (4) แหง
ประมวลรัษฎากร ไวดังตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ใหผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงคํานวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 แหงประมวล
รัษฎากร ซ่ึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดงัตอไปนี้ และใหเรียกวา ผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการ เปนผูประกอบการจดทะเบียนท่ีมีสิทธิตั้งตวัแทนออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5(4) แหงประมวล
รัษฎากร และใหเรียกตัวแทนดังกลาว วา ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน  
                           (1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองเปนผูประกอบกิจการคาปลีกตามมาตรา 86/6 แหง
ประมวลรัษฎากร  
                           (2) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองแตงตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 198 (พ.ศ.2538) ออกตามความในประมวลรษัฎากร วาดวยการขายสินคาหรือการ
ใหบริการอ่ืน ตามมาตรา 86/5(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2538 รับชําระเงินคา
สินคาหรือคาบรกิารและออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ  
                           "(3) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองแจงการแตงตั้ง หรือการยกเลิกตวัแทนตอเจา
พนักงานสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตทองท่ีท่ีสถานประกอบการท่ีเปนสํานกังานใหญของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตวัการตั้งอยูภายใน 15 วัน นับแตวันทําสัญญาการตั้งตัวแทน หรือภายใน 15 วัน 
นับแตวันยกเลิกสัญญาการตั้งตัวแทน"  
                           (4) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองทําสัญญาการตั้งตวัแทน ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 3  
                           (5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองใชระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคส
อ่ืนในการออกใบกํากับภาษีและในการจัดทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพ่ิม ในกรณใีชระบบคอมพิวเตอร
จัดทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพ่ิมจะตองใชซอฟตแวรตามมาตรฐานซอฟตแวรของกรมสรรพากร  



 

                           (6) หากผูประกอบการจดทะเบียนตัวการไมมีหรือมิไดใชระบบคอมพิวเตอรหรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอ่ืนในการออกใบกํากับภาษีและในการจัดทํารายงานตาม ใหผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ
มีสิทธิตั้งตัวแทนออกใบกํากับภาษไีดเฉพาะการขายตัว๋หรอืบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกิจการท่ีมี
ลักษณะทํานองเดียวกันเทานัน้ และหามผูประกอบการจดทะเบียนตัวการดังกลาวออกใบกํากับภาษีสําหรับ
กิจการใหบรกิารประเภทท่ีไดทําสัญญาตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเปนผูออกใบกํากับภาษีสําหรับ
การขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกจิการท่ีมีลักษณะทํานองเดยีวกันไวแลว  
                           (7) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองไมตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนท่ีเปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนติบุิคคลในเครือเดียวกันตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร  
                           “(8) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ตองไมตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนรายอ่ืน
รับชําระเงินคาสินคาหรือคาบรกิาร และออกใบกํากบัภาษแีทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ สําหรับ
สินคาหรือบริการประเภทท่ีไดทําสัญญาตั้งใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนรายใด ดําเนินการรับชําระ
เงินคาสินคาหรือคาบริการและออกใบกํากับภาษีแทนแลว เวนแตอธิบดีกรมสรรพากรจะส่ังเปนอยางอ่ืน”  
                           (9) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองจัดทําและเก็บรกัษาสําเนาใบกาํกับภาษีและ
รายงานภาษีขาย กรณีตั้งตวัแทนรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบรกิารและออกใบกํากบัภาษีแทน สําหรับการ
ขายสินคาหรือการใหบรกิารท่ีมิใชการขายตั๋วหรือบัตรดภูาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกนั ดังนี ้ 
                                 (ก) ตองจัดพิมพสําเนาใบกํากับภาษีตามขอมูลท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนได
สงผานส่ืออิเลคทรอนิคส (Transfer File) ลงบนกระดาษใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการนับแตวันท่ีไดรับ
ขอมูล หรือจัดเกบ็สําเนาใบกํากับภาษีท่ีไดรับจากผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนดังกลาวไวในส่ือบันทึก
ขอมูลซ่ึงสามารถเรยีกพิมพไดทันทีเม่ือเจาพนกังานสรรพากรส่ังใหพิมพ  
                                 (ข) ตองจัดพิมพรายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและการออกใบกํากับ
ภาษีท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนไดจดัทําและสงผานส่ืออิเลคทรอนิคส (Transfer File) มาให โดยให
จัดทําตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และใหถือเปนรายงานภาษขีายแยกจากรายงานภาษีขายท่ี
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและออกใบกํากับภาษีเอง โดยให
ผูประกอบการจดทะเบียนตวัการจดัพิมพรายงานดังกลาวทุกส้ินวันทําการ หรือภายใน 15 วันนับแตวันส้ิน
เดือน หรือเม่ือเจาพนักงานสรรพากรส่ังใหพิมพ  
                                 (ค) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกาํกบัภาษตีาม (ก) และรายงานภาษีขายตาม (ข) ไว ณ สถาน
ประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป และหากเก็บไวเปนเวลา 2 ปแลวหลังจากนั้นจะ
เก็บไวในส่ือบันทึกขอมูลใดก็ได  
                           (10) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองจดัทําและเก็บรกัษาสําเนาใบกาํกบัภาษแีละ
รายงานภาษีขาย กรณีตั้งตวัแทนรับชําระเงินคาบรกิารและออกใบกํากบัภาษแีทน สําหรับการขายตั๋วหรือ
บัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันนี้ ดังนี ้ 



 

                                   (ก) ใหใชบันทึกรายการประจําวนั (Sale Journal Report by Event Code) ซ่ึงเปนสําเนา
ใบกํากับภาษีท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนจดัพิมพจากระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคส
อ่ืนท่ีระบบกลางของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนและสงมอบใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ เปน
สําเนาใบกํากับภาษแีละรายงานภาษขีายของผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ แยกจากรายงานภาษีขายสวน
ท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตัวการออกใบกํากับภาษีเอง  
                                   (ข) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีและรายงานตาง ๆ ท่ีผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทนสงมอบใหไว ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานกังานใหญเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยหากเก็บไว
เปนเวลา 2 ปแลว หลังจากนั้นจะเก็บไวในส่ือบันทึกขอมูลใดก็ได  
                           (11) กรณีรอบวนัทําการของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตางจากรอบวนัทําการของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนใหใชรอบวนัทําการของผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนเปนเกณฑ  
                ขอ 2  ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนซ่ึงไดรบัแตงตั้งใหรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบรกิารและ
ออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ดังตอไปนี ้ 
                           (1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองเปนผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงคํานวณเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร  
                           (2) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองทําสัญญาการตั้งตวัแทน ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 3  
                           (3) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองใชระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอิเลคทรอนิคส
อ่ืนในการออกใบกํากับภาษี การจัดทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพ่ิม การจัดทําบัญชีแยกประเภทตาง ๆ 
และการจัดทํางบการเงิน ในกรณใีชระบบคอมพิวเตอรจดัทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพ่ิมจะตองใช
ซอฟตแวรตามมาตรฐานซอฟตแวรของกรมสรรพากร  
                           (4) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองยื่นคําขออนุมัติใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือ
ออกใบกํากับภาษ ีโดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรทุกกรณ ีเวนแตหลักเกณฑในสวนท่ีได
กําหนดไวแลวในประกาศฉบับนี ้ 
                           (5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองใชเครื่องบันทึกการเกบ็เงินท่ีสามารถออก
ใบกํากับภาษีท่ีมีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรไดเม่ือผูชําระเงิน
เรียกรอง  
                           (6) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองจัดทําและสงขอมูลการรับชําระเงินคาสินคาหรือ
คาบรกิารและการออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการและเก็บรกัษาสําเนาใบกาํกับภาษี
และรายงานตาง ๆ กรณีท่ีออกใบกํากับภาษแีทนสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการท่ีมิใชการขายตั๋ว
หรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกนั ดังนี ้ 



 

                                 (ก) ตองจัดพิมพสําเนาใบกาํกบัภาษบีนมวนกระดาษตอเนื่องท่ีเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
แตละเครื่องเรียงลําดับตอเนื่องกันไปตามการใชงานของเครื่อง บันทึกการเก็บเงิน และสงขอมูลสําเนา
ใบกํากับภาษีของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายผานส่ืออิเลคทรอนิคส (Transfer File) ใหแก
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน 1 วันทําการนับแตส้ินวันทําการแตละวัน  
                                 (ข) ตองจัดทํารายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบรกิารและการออกใบกํากบัภาษี
แทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ดังนี ้ 
                                       รายงานสรุปการขายประจําวัน ใหจัดทํารายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือ
คาบริการและการออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละราย โดยใหจัดทําท้ังในสวน
ท่ีเปนของผูประกอบการจดทะเบียนตวัการและในสวนท่ีเปนของผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนทุกส้ิน
วันทําการ โดยใหจัดทําเปนรายเครื่องบันทึกการเกบ็เงิน  
                                       รายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและการออกใบกํากับภาษีแทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละราย ใหจดัทําแยกเปนรายผูประกอบการจดทะเบียนตัวการดวยระบบ
คอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลางของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตามแบบท่ี
อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดทุกส้ินวันทําการ และสงรายงานผานส่ืออิเลคทรอนิคส (Transfer File) ใหแก
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน 1 วันทําการนับแตส้ินวันทําการแตละวัน และใหถือวารายงาน
ดังกลาวเปนรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการโดยผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
สามารถจดัพิมพรายงานนัน้ทุกส้ินวันทําการ หรือภายใน 15 วันนับแตวันส้ินเดอืน หรือเม่ือเจาพนกังาน
สรรพากรส่ังใหพิมพ  
                                 (ค) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกาํกบัภาษแีละรายงานตาง ๆ ไว ณ สถานประกอบการท่ีออก
ใบกํากับภาษีหรือรายงานนั้นเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยหากเกบ็ไวเปนเวลา 2 ปแลว หลังจากนัน้จะเก็บ
ไวในส่ือบันทึกขอมูลใดกไ็ด  
                           (7) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองจัดทําและสงขอมูลการรับชําระเงินจากการขาย
ตั๋วหรือบัตรดภูาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน และการออกใบกํากับภาษีแทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ และเก็บรักษาสําเนาใบกาํกับภาษแีละรายงานตาง ๆ กรณีท่ีออกใบกํากับ
ภาษีแทนสําหรับการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกนั ดังนี ้ 
                                 (ก) ตองจัดพิมพสําเนาใบกํากับภาษี (Daily Master Journal)แทนผูประกอบการจด
ทะเบียนตวัการทุกรายในแตละวนัทําการ บนมวนกระดาษตอเนื่องท่ีเครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่อง 
หรือบนกระดาษตอเนื่องท่ีออกจากระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลาง โดยให
เรียงลําดับตอกันไปตามการใชงานของเครื่องบันทึกการเกบ็เงินแตละเครื่อง หรือใหเรียงลําดับตอกนัไปตาม
การใชงานของระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนคิสอ่ืนท่ีระบบกลางแลวแตกรณีเพ่ือเปนหลักฐาน
ของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเอง  



 

                                 (ข) ตองจัดทํารายงานประจําวนัดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ี
ระบบกลางดังนี ้ 
                                       รายงานสรุปการรับชําระเงินจากการขายตัว๋หรือบัตรดภูาพยนตร ดนตร ีละคร หรือ
กิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายซ่ึงระบุรายละเอียดแยกตาม
รอบการแสดงแตละรอบ  
                                       รายงานสรุปการรับชําระเงินจากการขายตัว๋หรือบัตรดภูาพยนตรดนตร ีละคร หรือ
กิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันแยกเปนแตละสถานประกอบการของผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทน  
                                 (ค) ตองจัดทํารายงานกอนเริ่มจําหนายตั๋วหรือบัตรดภูาพยนตรดนตร ีละคร หรือกิจการ
ท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลางดังนี ้ 
                                       รายงานการจัดสรรท่ีนั่งแบงตามสวน (Section) และราคา (Price Category)  
                                       รายงานเกี่ยวกับราคาขายและราคาหลังหักสวนลดของท่ีนั่งแตละประเภท  
                                 (ง) ตองจัดทํารายงานหลังจบการแสดงแตละรอบดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลาง โดยใหจดัพิมพบนกระดาษแยกเปนรายเดือนภาษีตามขอมูลท่ีบันทึกไวใน
ระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนคิสอ่ืนท่ีระบบกลาง สงใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน 
3 วันทําการนับแตวนัส้ินเดือนแตละเดือน และหรือนับแตวันส้ินสุดการแสดงแตละเรื่อง ดังนี ้ 
                                       รายงานการขายตามผังท่ีนั่งตั้งแตเริ่มถึงจบการแสดง (Map Report)  
                                       รายงานสรุปผลการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตร ีละครหรือกิจการท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกนั (Settlement Report)  
                                       รายงานการรับตั๋วหรือบัตรคืน หรอืตั๋วหรือบัตรเสียหาย (Return Report)  
                                       บันทึกรายการประจําวนั (Sales Journal Report by Event Code) ตั้งแตเริ่มตนถึงจบ
การแสดงแตละรอบ ซ่ึงถือเปนสําเนาใบกํากับภาษีของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละราย และใหใช
เปนรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการดวย  
                                 (จ) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกาํกบัภาษตีาม (ก) ไว ณ สถานประกอบการท่ีออกใบกํากับ
ภาษ ีกรณจีดัพิมพสําเนาใบกํากับภาษีบนมวนกระดาษตอเนื่องท่ีเครื่องบันทึกการเกบ็เงินแตละเครื่อง หรือ
จัดเก็บไว ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานกังานใหญกรณจีดัพิมพสําเนาใบกาํกบัภาษบีนกระดาษตอเนื่องท่ี
ออกจากระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนคิสอ่ืนท่ีระบบกลาง และเก็บรักษารายงานตาง ๆ และ
สําเนาใบกํากับภาษีตาม  
                                 (ง) ไว ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญไมนอยกวา 5 ป โดยหากเก็บไวเปน
เวลา 2 ปแลว หลังจากนั้นจะเก็บไวในส่ือบันทึกขอมูลใดกไ็ด  
                           (8) การบันทึกยอดขายสะสมไวในเครื่องบันทึกการเก็บเงิน กรณีการรับชําระเงินคาสินคา
หรือคาบริการและการออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ท่ีมิใชการขายตัว๋หรือบัตรดู
ภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน ใหบันทึกยอดขายสะสมไวในเครื่องบันทึก



 

การเก็บเงินจนตวัเลขหมดทุกหลักกอน จึงจะยอนกลับมาเริม่ตนใหมได ยกเวนกรณีท่ีจะทําใหยอดขายรวม
เกินความสามารถของเครื่องบันทึกการเก็บเงินและทําใหขอมูลสูญหาย กใ็หออกรายงานลางยอดสะสมและ
เริ่มบันทึกยอดขายใหมได โดยใหหมายเหตุเหตผุลไวในมวนกระดาษตอเนื่องซ่ึงบันทึกรายการประจําวนั
ดวย  
                           (9) การบันทึกยอดขายสะสมไวในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบ
กลาง กรณีการขายตัว๋หรือบัตรดภูาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันแทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ใหบันทึกยอดขายสะสมตามรอบการแสดงของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการแตละรายไวในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลางซ่ึงควบคมุการขายตั๋ว
หรือบัตรนั้น และใหลางยอดสะสมไดเม่ือจัดทํารายงานตาม (7)(ง) แลว  
                           (10) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองมีรหัสของสถานประกอบการท่ีเปนสาขา และ
รหัสของพนักงานผูออกใบกํากับภาษีพรอมคําแปล เก็บไว ณ สถานประกอบการท่ีเกี่ยวของทุกสถาน
ประกอบการ โดยจะเก็บไวในกระดาษหรือในส่ือบันทึกขอมูล ซ่ึงสามารถเรยีกพิมพไดทันทีเม่ือเจาพนกังาน
สรรพากรส่ังใหพิมพ  
                 ขอ 3  ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองทําสัญญาการ
ตั้งตวัแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดังตอไปนี ้ 
                           (1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองทําสัญญา
การตั้งตวัแทนเพ่ือรบัชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ และให
ผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนเปนผูออกใบกํากับภาษีและใบรับแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ  
                           (2) สัญญาการตั้งตวัแทนตองทําเปนลายลักษณอักษร และจะตั้งตัวแทนเพ่ือรับชําระเงินคา
สินคาหรือคาบรกิารประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทก็ได  
                           (3) สัญญาการตั้งตวัแทนตองกําหนดหนาท่ีและความรบัผิดชอบท่ีผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนจะตองกระทําใหแกผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตามประกาศนี ้ 
                           (4) สัญญาการตั้งตวัแทนตองกําหนดรายการดังตอไปนี้ในสัญญาดวย และให
ผูประกอบการจดทะเบียนตวัการและผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนเกบ็รกัษารายละเอียดตามรายการ
ดังกลาวไว ณ สถานประกอบการท่ีเกี่ยวของทุกสถานประกอบการ โดยจะจัดเกบ็ไวในกระดาษหรือในส่ือ
บันทึกขอมูล ซ่ึงสามารถเรียกพิมพไดทันทีเม่ือเจาพนักงานสรรพากรส่ังใหพิมพ เวนแตกรณีท่ีเปนการขาย
ตั๋วหรือบัตรดภูาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน ผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทนจะจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนท่ีระบบกลาง ซ่ึงสามารถเรียกพิมพได
ทันทีเม่ือเจาพนักงานสรรพากรส่ังใหพิมพ ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญของผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนก็ได  
                                 (ก) ช่ือ ท่ีอยูและเลขประจําตัวผูเสียภาษีของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและ
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน  



 

                                 (ข) รหัสของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายพรอมคําแปล  
                                 (ค) รหัสประเภทของสินคาหรือบรกิารท่ีใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนรับชําระ
เงินและออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ และกรณกีารขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร 
ดนตร ีละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันแทน ตองมีรหัสของรอบการแสดงพรอมท้ังรหัสของ
สวนลดท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตวัการไดลดใหแกลูกคา พรอมคําแปล  
                           "(5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองสงมอบสําเนาสัญญาการตั้งตัวแทน หรือการ
ยกเลิกการตั้งตวัแทนตอเจาพนกังานสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตทองท่ีท่ีสถาน
ประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญของผูประกอบการจดทะเบียนตวัการตั้งอยูภายใน 15 วัน นับแตวันทํา
สัญญาการตั้งตวัแทน หรือภายใน 15 วัน นับแตวันยกเลิกสัญญาการตั้งตัวแทน"  
                           (6) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนตองเกบ็รกัษา
สัญญาการตั้งตวัแทนไว ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานกังานใหญตลอดเวลาท่ีสัญญามีผลใชบังคับ และ
เก็บรักษาตอไปอีกไมนอยกวา 2 ปนับแตวันส้ินสุดสัญญา  
  
                ขอ 4  ใหผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนออกใบกาํกบัภาษแีละหรือใบรับแทนผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดังตอไปนี ้ 
                           (1) กรณีผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการจากผูประกอบการจดทะเบียนตวัการนําเอกสารท่ีมี
รายการเชนเดยีวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากร มาชําระคาสินคาหรือคาบรกิาร 
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองตีพิมพขอความท่ีแสดงวาไดรับชําระเงินแลวลงบนเอกสารดังกลาว 
เพ่ือเปนหลักฐานแสดงการรับชําระเงินแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ และสงมอบสวนท่ีเปน
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรษัฎากรใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการแทนผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการ พรอมท้ังเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษไีวเพ่ือสงมอบแกผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ  
                           (2) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบกํากับภาษีสําหรับการรับชําระเงินแทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตวัการท่ีมิใชการขายตัว๋หรือบัตรดภูาพยนตร ดนตรีละคร หรือกิจการท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกนั ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองออกใบกํากับภาษีท่ีมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้ 
                                 (ก) คําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” หรือ “TAX INVOICE (ABB)” หรือ “TAX INV 
(ABB)”  
                                 (ข) ช่ือ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรและรหัสของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ  
                                 (ค) ช่ือหรือช่ือยอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทน กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนใชสถานประกอบการหลายแหงในการออกใบกํากับภาษี
แทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ จะตองระบุช่ือหรือช่ือยอและรหัสของสถานประกอบการท่ีเปนสาขา
ไวในใบกํากับภาษดีวย  
                                 (ง) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษ ี 



 

                                 (จ) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลคาของสินคาหรือบรกิารโดยช่ือ ชนิด หรือ
ประเภทของสินคาหรือบรกิารจะออกเปนรหัสก็ได  
                                 (ฉ) ราคาสินคาหรือราคาคาบริการโดยตองมีขอความระบุชัดเจนวาไดรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมไวแลว  
                                 (ช) วัน เดือน ป และเวลาท่ีออกใบกํากับภาษ ี 
                                 (ซ) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกําหนด  
                                 (ฌ) ขอความอ่ืนท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกาํหนด  
                                       โดยใหจดัทําหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเปนสองชุด ชุดแรกใหเรียงลําดับตอ
กันไปตามการใชงานของเครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่อง และชุดท่ีสองใหเรียงลําดับตอกันไปแยกตาม
รายผูประกอบการจดทะเบียนตวัการแตละรายในเครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่อง  
                                       กรณีท่ีออกใบกํากับภาษีท่ีมีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากรดวย จะตองมีรหัสหรอืเครื่องหมายหรือขอความท่ีแสดงใหเห็นวาหมายเลขลําดับใดเปน
หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีท่ีมีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร  
                           (3) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบกํากับภาษีสําหรับการขายตั๋วหรือบัตรดู
ภาพยนตร ดนตร ีละคร หรือกจิการท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกนัแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการ 
ผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนตองออกใบกํากับภาษีท่ีมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้ 
                                 (ก) คําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” หรือ “TAX INVOICE (ABB)” หรือ “TAX INV 
(ABB)”  
                                 (ข) ช่ือ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรและรหัสของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ  
                                 (ค) ช่ือหรือช่ือยอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทน กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนใชสถานประกอบการหลายแหงในการออกใบกํากับภาษี
แทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ จะตองระบุช่ือหรือช่ือยอและรหัสของสถานประกอบการท่ีเปนสาขา
ไวในใบกํากับภาษดีวย  
                                 (ง) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษ ี 
                                 (จ) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลคาของบรกิาร โดยช่ือ ชนดิ หรือประเภทของ
บริการจะออกเปนรหัสก็ได  
                                 (ฉ) ราคาคาบริการ โดยตองมีขอความระบุชัดเจนวาไดรวมภาษมูีลคาเพ่ิมไวแลว  
                                 (ช) วัน เดือน ป และเวลาท่ีออกใบกํากับภาษ ี 
                                 (ซ) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกําหนด  
                                 (ฌ) รหัสของรอบการแสดงแตละรอบ  
                                 (ญ) ขอความอ่ืนท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  



 

                                       โดยใหจดัทําหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเรียงลําดับตอกันไปตามการใชงาน
ของระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนคิสอ่ืนท่ีระบบกลางในแตละวันทําการ  
                                       กรณีท่ีออกใบกํากับภาษีท่ีมีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากรดวย จะตองมีรหัสหรอืเครื่องหมายหรือขอความท่ีแสดงใหเห็นวาหมายเลขลําดับใดเปน
หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีท่ีมีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร  
                                       การบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีกรมสรรพากรกําหนดลงใน
ใบกํากับภาษ ีซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนออกตัว๋หรือบัตรโดยใชขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรหรือ
ระบบอิเลคทรอนคิสอ่ืนท่ีระบบกลางแยกตางหากจากขอมูลของเครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่องท่ีใช
ออกใบกํากับภาษ ีจะใชเลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเกบ็เงินท่ีกําหนดไวจากระบบกลางของระบบ
คอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอ่ืนและรหัสของสถานประกอบการท่ีเปนสาขาซ่ึงออกใบกํากับภาษ ี
พรอมท้ังรหัสของพนักงานผูออกใบกํากับภาษีแทนก็ได  
                                       กรณกีารขายตั๋วหรือบัตรลวงหนาใหความรบัผิดในการเสียภาษขีองผูประกอบการ
จดทะเบียนตวัการเกิดขึ้น ณ วนัท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนขายตัว๋หรือบัตรนัน้  
                                       การแสดงราคาตั๋วหรือบัตร ใหระบุราคาขายหลังหักสวนลดได แตตองมีรหัสของ
สวนลดกํากับไวในใบกํากับภาษีดวย  
                           (4) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษ ีท่ีมี
รายการเชนเดยีวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากร ทุกครั้งท่ีผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการจาก
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการเรียกรอง พรอมท้ังสงมอบใบกํากับภาษีดังกลาวใหแกผูซ้ือสินคาหรือ
ผูรับบริการ ในกรณีท่ีผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนไดออกใบกํากบัภาษตีาม (2) หรือ (3) ไปแลว ให
เรียกใบกํากับภาษีนั้นคืนเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน และออกใบกํากับภาษีท่ีมีรายการเชนเดียวกับรายการตาม
มาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรใหใหม โดยจะตองออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องเดมิและออก
ใหภายในวนัเดียวกันเทานั้น  
                           (5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนท่ีประสงคจะออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการโดยใหมีรายการเปนอยางอ่ืน นอกเหนอืจากท่ีกําหนดไวในประกาศฉบับนี้ ใหขออนุมัติตอ
อธิบดีกรมสรรพากร และหามออกใบกาํกับภาษดีังกลาวกอนไดรับอนุมัติจากอธิบดกีรมสรรพากร  
                           (6) อธิบดีกรมสรรพากรอาจกําหนดใหรายการในใบกํากับภาษีท่ีผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทนออกแทนผูประกอบการจดทะเบียนตวัการมีรายการเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเตมิเปนการท่ัวไป หรือเฉพาะ
รายผูประกอบการจดทะเบียนก็ได  
  
                ขอ 5  ใหผูประกอบการจดทะเบียนตวัแทนเริ่มออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการไดตอเม่ือ  



 

                           (1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการไดแจงการแตงตั้งตัวแทนและไดสงมอบสําเนาสัญญา
การตั้งตวัแทนตอเจาพนักงานสรรพากรตามท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกาํหนดแลว และ  
                           (2) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนไดรบัอนุมัติใหใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีอธิบดกีรมสรรพากรกาํหนด ตาม
มาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรแลว  
  
                ขอ 6  ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัต ิใหอธิบดกีรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัยและคําวนิิจฉัยของ
อธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดตามประกาศนี้ดวย  
  
                ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เปนตนไป  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 
  

รอยเอกสุชาต ิเชาววิศษิฐ  
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําสั่งกรมสรรพากร  
ที่ ป. 86/2542  

                    เร่ือง      หลักเกณฑการจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 
    แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเปนแบบเต็มรูป  

--------------------------------------------- 
                 เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถอืเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนํา
ผูประกอบการจดทะเบยีนซึ่งจัดทําใบกํากบัภาษตีามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แหงประมวล
รัษฎากร เฉพาะทีม่ีลักษณะเปนแบบเตม็รูป กรมสรรพากรจงึมีคําสั่งดงัตอไปนี ้ 
                 ขอ 1  ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองจดัทาํใบกํากบัภาษตีามมาตรา 86/4และหรือ
มาตรา 86/5 แหงประมวลรษัฎากร เฉพาะที่มลีักษณะเปนแบบเตม็รูป จะตองจัดทําใบกํากับภาษี
ทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษมีลูคาเพิม่เกิดขึ้น เวนแต ผูประกอบการจดทะเบียนที่ขาย
สินคาชนิดและประเภทเดยีวกันใหแกผูซื้อสนิคารายหนึ่งรายใดเปนจํานวนหลายครั้งในหนึ่งวัน
ทําการ ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวสามารถจดัทาํใบกํากบัภาษรีวมเพียงครัง้เดียวในหนึ่ง
วนัทาํการสําหรบัผูซือ้สินคารายนั้นกไ็ด  
                 ขอ 2  ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งมีการกระทําดงัตอไปนี้ ถอืเปนการขายสนิคาตาม
มาตรา 77/1(8) หรอืการใหบรกิารตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจด
ทะเบยีนมีหนาที่เสียภาษมีลูคาเพิม่เมื่อความรบัผิดในการเสียภาษมีูลคาเพิม่เกิดขึ้น โดยไมจําตอง
จัดทําใบกํากับภาษ ี 
                        (1) ผูประกอบการจดทะเบียนนําสนิคาไปใชไมวาประการใดๆ โดยไมไดนํา
สินคานั้นไปใชในการผลิตสนิคา การใหบรกิาร การบริหารงานของกจิการ หรอืเพือ่ประโยชน
ของทรพัยสนิที่มไีวในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกจิการที่ตองเสยีภาษมีูลคาเพิ่ม ถือ
เปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิม่เกิดขึน้เมื่อนําสินคาไปใชหรอืสงมอบสนิคาใหบุคคลอื่นเพื่อใช ตามมาตรา 78/3 
แหงประมวลรษัฎากร และขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
พ.ศ.2534  
                        ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการผลิตสีทาอาคารและกิจการขายบาน
พรอมที่ดิน บริษทัฯไดนําสีไปใชทาบานที่ขาย บริษทัฯ มีหนาที่เสียภาษมีูลคาเพิม่จากมูลคาของ
สีที่นําไปทาบานเพื่อขาย  



 

                        (2) ผูประกอบการจดทะเบียนนําสนิคาไปใชในการผลิตสนิคา การใหบริการ การ
บริหารงานของกจิการ หรอืเพือ่ประโยชนของทรพัยสินที่มีไวในการประกอบกิจการของตนเอง 
ซึ่งเปนกิจการที่ตองเสียภาษมีลูคาเพิม่ แตสินคาที่นําไปใชเปนรถยนตนัง่หรอืรถยนตโดยสารที่มี
ที่นั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพกิัดอตัราภาษสีรรพสามิตและสนิคาหรอืบริการที่
เกี่ยวของกับรถยนตดังกลาว ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ง) แหงประมวลรัษฎากร 
ความรับผิดในการเสยีภาษมีูลคาเพิม่เกิดขึ้นเมือ่นาํสนิคาไปใชหรอืสงมอบสนิคาใหบุคคลอื่น
เพื่อใช ตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรษัฎากร และขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.
2534)ฯ ลงวนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  
 
                        ตัวอยาง  
                              (ก) บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการขายรถยนตนั่ง โอนรถยนตนัง่ที่ซื้อไวเพื่อ
ขายไปใชในการบริหารงานของกจิการโดยนําไปเปนรถประจําตาํแหนง บริษัทฯมีหนาที่เสีย
ภาษมีูลคาเพิ่มจากมลูคาของรถยนตนัง่ที่นําไปใช  
                               (ข) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกจิการขายน้ํามนัเช้ือเพลงิ ไดนําน้ํามนัเช้ือเพลิง
ไปเตมิรถยนตนัง่ที่ใชในการบริหารงานของกจิการ บริษทัฯมีหนาที่เสียภาษมีลูคาเพิม่จากมูลคา
ของน้ํามันเช้ือเพลงิทีเ่ตมิในรถยนตนั่ง  
                        (3) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสนิคาขาดจากรายงานสินคาและวตัถดุิบตาม
มาตรา 87(3) แหงประมวลรษัฎากร ถอืเปนการขายสนิคา ตามมาตรา 77/1(8)(จ) แหงประมวล
รัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษมีลูคาเพิม่เกิดขึน้เมือ่มกีารตรวจพบตามมาตรา 78/3 แหง
ประมวลรษัฎากร และขอ 8 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189(พ.ศ.2534)ฯลงวนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.
2534  
                        (4) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสนิคาคงเหลอืและหรือทรัพยสินทีม่ีไวในการ
ประกอบกิจการที่ตองเสียภาษมีูลคาเพิม่ หรอืทัง้กรณีที่ตองเสยีภาษมีูลคาเพิม่และที่ไมตองเสยี
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันเลกิประกอบกิจการ ถอืเปนการขายสนิคาตามมาตรา 77/1(8)(ฉ) แหง
ประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษมีลูคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อเลกิประกอบกจิการหรือแจง
เลิกประกอบกจิการตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรษัฎากร และขอ 9 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 
189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  



 

                        (5) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสนิคาคงเหลอืและหรือทรัพยสินทีม่ีไวในการ
ประกอบกิจการที่ตองเสียภาษมีูลคาเพิม่ หรอืทัง้กรณีที่ตองเสยีภาษมีูลคาเพิม่และที่ไมตองเสยี
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันที่ไดรบัแจงคําสั่งถอนทะเบยีนภาษมีูลคาเพิ่ม ถอืเปนการขายสนิคาตาม
มาตรา 77/1(8)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ความรบัผิดในการเสยีภาษมีูลคาเพิม่เกิดขึ้นเมือ่ไดรับ
แจงคําสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรษัฎากร และขอ 10(1) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  
                        (6) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสนิคาคงเหลอืและหรือทรัพยสินทีม่ีไวในการ
ประกอบกิจการที่ตองเสียภาษมีูลคาเพิม่ หรอืทัง้กรณีที่ตองเสยีภาษมีูลคาเพิม่และที่ไมตองเสยี
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันที่ไดรบัแจงการเพกิถอนทะเบียนภาษมีูลคาเพิม่ ถือเปนการขายสนิคาตาม
มาตรา 77/1(8)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ความรบัผิดในการเสยีภาษมีูลคาเพิม่เกิดขึ้นเมือ่ไดรับ
แจงการเพกิถอนทะเบียนภาษมีูลคาเพิ่มตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 10(2) 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  
                        (7) ผูประกอบการจดทะเบียนใชบรกิารของตนเองไมวาประการใดๆโดยไมได
นําบริการและหรอืนําสินคานัน้ไปใชในการผลิตสนิคา การใหบรกิาร การบริหารงานของกจิการ 
หรอืเพือ่ประโยชนของทรพัยสนิทีม่ีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการที่ตอง
เสียภาษมีูลคาเพิม่ ถือเปนการใหบริการ ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิด
ในการเสยีภาษมีูลคาเพิม่เกิดขึ้นเมือ่ไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรอืบคุคลอืน่ ตามมาตรา 
78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร  
                        ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกจิการรับเหมากอสราง ไดนําเครือ่งมือ 
เครื่องใช และวัสดุกอสรางตาง ๆ ไปใชกอสรางอาคารเพื่อขาย บริษัทฯมีหนาที่เสีย
ภาษมีูลคาเพิ่มจากมลูคาของคาบริการซึ่งรวมคาวสัดกุอสรางดวย  
                        (8) ผูประกอบการจดทะเบียนนําบริการและหรือนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา 
การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรอืเพือ่ประโยชนของทรัพยสนิทีม่ีไวในการ
ประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการที่ตองเสียภาษมีูลคาเพิ่ม แตเปนบรกิารที่นําไปใชเพื่อ
การรับรอง หรือเพือ่การอืน่ทีม่ีลักษณะทาํนองเดียวกัน ถือเปนการใหบรกิาร ตามมาตรา 
77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสยีภาษมีูลคาเพิม่เกิดขึน้เมื่อไดใชบริการไม
วาโดยตนเองหรอืบคุคลอื่น ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร  



 

                        ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑอาหารไดนําผลิตภัณฑ
อาหารไปใชเลี้ยงรับรองใหแกลูกคาซึ่งมาดูงานของบริษัทฯ บริษทัฯมีหนาทีเ่สียภาษมีูลคาเพิ่ม
จากมูลคาของผลติภณัฑอาหารที่นําไปเลีย้งรบัรอง  
                        (9) ผูประกอบการจดทะเบียนนําบริการและหรือนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา 
การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรอืเพือ่ประโยชนของทรัพยสนิทีม่ีไวในการ
ประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการที่ตองเสียภาษมีูลคาเพิ่ม แตเปนบรกิารที่นําไปใชกับ
รถยนตนั่ง หรอืรถยนตโดยสารทีม่ีที่นัง่ไมเกนิ 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพกิัดอตัราภาษี
สรรพสามิต ถือเปนการใหบริการ ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดใน
การเสียภาษมีูลคาเพิ่มเกิดขึน้เมื่อไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรอืบคุคลอืน่ ตามมาตรา 78/1(1)(
ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร  
                        ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกจิการขายรถยนตและรบัจางซอมรถยนต ได
ซื้อรถยนตนัง่มาใชในการบริหารงานของกจิการ ถาบริษทัฯซอมรถยนตนั่งที่ซือ้มาใชในกิจการ 
บริษทัฯมีหนาที่เสียภาษมีลูคาเพิม่จากคาบรกิารซอมรถยนตนั่ง  
                        (10) ผูประกอบการจดทะเบยีนจําหนาย จาย โอนสินคา โดยไมมีคาตอบแทน 
และไมไดเรยีกเกบ็ภาษมีูลคาเพิม่จากผูซื้อสนิคาตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ถือเปน
การขายสินคาตามมาตรา 77/1(8) แหงประมวลรัษฎากร ความรบัผิดในการเสยีภาษมีูลคาเพิม่
เกิดขึ้นเมือ่มกีารสงมอบสนิคาตามมาตรา 78(1) แหงประมวลรัษฎากร  
                        ตัวอยาง  
                              (ก) บริษัท ก.จํากัด นําอาหารกระปองที่ผลิตหรอืซือ้มาเพือ่ขาย แจกใหแก
พนักงาน เพื่อนําไปบรโิภคที่บานนอกเวลาปฏบิัตงิาน บริษทัฯมีหนาที่เสยีภาษมีูลคาเพิม่จาก
มูลคาของอาหารกระปองที่นําไปแจก  
                              (ข) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกิจการผลิตอุปกรณและช้ินสวนยานพาหนะ 
บริษทัฯมีขอบงัคับและประกาศจายรางวัลสาํหรบัพนกังานเพื่อเปนขวญักําลงัใจในการทํางาน
ติดตอกันโดยไมหยุดงาน เชน ทํางานมา 5 ป ไดทองคําหนัก 2 บาท ทํางานมา 4 ป ไดทองคํา
หนัก 1 บาท บรษิทัฯมีหนาที่เสียภาษมีลูคาเพิม่จากมลูคาของทองคาํทีน่ําไปแจกเปนรางวลั  
                              (ค) บริษัท ค.จํากัด ประกอบกิจการผลิตและขายยางรถยนตบริษทัฯมเีงือ่นไข
เพื่อสงเสรมิการขายวา หากลูกคาซื้อสินคาจากบริษทัฯครบจาํนวนตามที่กําหนด บริษทัฯจะมอบ



 

รางวัล เชน เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ใหแกลูกคาทุกคน บริษทัฯมีหนาที่เสียภาษมีลูคาเพิม่จากมูลคา
ของเครื่องใชไฟฟาที่นําไปแจกเปนรางวัล  
                        (11) ผูประกอบการจดทะเบยีนใหบรกิารโดยไมมีคาตอบแทน และไมไดเรียก
เก็บภาษมีูลคาเพิ่มจากผูรับบรกิารตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการใหบริการ
ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษมีลูคาเพิม่เกิดขึน้เมื่อไดใช
บริการไมวาโดยตนเองหรอืบุคคลอืน่ ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร  
                        ตัวอยาง โรงแรมเอ.เอม็ ใหบริการหองพกัแกกรรมการของโรงแรม และแขกรบั
เชิญซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเอกชนอื่น โดยไมคดิคาหองพกัและคาบริการ โรงแรมฯมีหนาที่
เสียภาษมีูลคาเพิม่จากมูลคาของคาหองพักและคาบรกิาร  
                        (12) ผูประกอบการจดทะเบยีนซึง่ไมตองนาํคาตอบแทนทีม่ีลักษณะและเงือ่นไข
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร มารวมคํานวณเปนมลูคาของฐานภาษี
ตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร จึงไมตองจดัทาํใบกํากบัภาษ ีเนื่องจากไมมีการเรยีกเกบ็
ภาษมีูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคาหรอืผูรับบริการ  
                ขอ 3  ผูประกอบการจดทะเบยีนดงัตอไปนี ้มีหนาที่จัดทําใบกํากับภาษีเมื่อความรับผิด
ในการเสยีภาษมีูลคาเพิม่เกิดขึ้น แตโดยผลของกฎหมายทําใหไมตองจัดทําใบกํากับภาษีตาม
มาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรอีก  
                        (1) ผูประกอบการจดทะเบียนทีอ่ยูนอกราชอาณาจกัร และไดใหตัวแทนของตน
จัดทําใบกํากับภาษีแทนตนเองตามมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร กรณีตัวแทนไดจัดทํา
ใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนแลว ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอก
ราชอาณาจักรไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอีก  
                        (2) ผูประกอบการจดทะเบียนทีเ่ปนเจาของทรพัยสนิที่ถกูขายทอดตลาด โดย
สวนราชการเปนผูทอดตลาดตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรษัฎากร สวนราชการไดจัดทํา
ใบเสร็จรับเงินใหแกผูซือ้ในการขายทอดตลาด และจดัทาํสาํเนาใบเสร็จรบัเงนิใหแก
ผูประกอบการจดทะเบยีนเจาของทรัพยสินเพื่อเปนหลกัฐานในการลงรายงานภาษขีาย 
ผูประกอบการจดทะเบยีนเจาของทรัพยสินไมตองจดัทาํใบกํากบัภาษอีีก  



 

                        (3) ผูประกอบการจดทะเบียนทีเ่ปนเจาของทรพัยสนิที่ถกูขายทอดตลาด โดย
บุคคลอืน่ที่ไมใชสวนราชการเปนผูทอดตลาดตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อผู
ทอดตลาดจดัทาํใบกํากับภาษใีนนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรพัยสนิใหแกผูซื้อ
ในการขายทอดตลาด ตามมาตรา 86/3 แหงประมวลรัษฎากร แลว ผูประกอบการจดทะเบียน
เจาของทรัพยสินไมตองจัดทําใบกํากบัภาษอีีก  
                  ขอ 4  ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองจดัทาํใบกํากบัภาษตีามมาตรา 86/4แหง
ประมวลรัษฎากร จะตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษ ีโดยสงมอบตนฉบับ
ใบกํากับภาษใีหแกผูซื้อสินคาหรอืผูรับบริการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีเพื่อการลง
รายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร  
                ใบกํากับภาษตีามวรรคหนึง่ ตองมีรายการอยางนอยดงัตอไปนี ้ 
                        (1) คําวา “ใบกํากับภาษ”ี ในทีท่ี่เหน็ไดเดนชัด  
                        (2) ช่ือ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่
จัดทําใบกํากับภาษ ี 
                              ช่ือตามวรรคหนึ่ง หมายถงึ ช่ือผูประกอบการตามทีไ่ดจดทะเบยีน
ภาษมีูลคาเพิ่ม หรอืช่ือสถานประกอบการ หรือช่ือการคาของสถานประกอบการตามที่ไดจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  
                              ที่อยูตามวรรคหนึ่ง หมายถงึ ที่ตั้งของสถานประกอบการตามที่ไดจดทะเบยีน
ภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีระบทุี่อยูไมครบถวนตามทีจ่ดทะเบยีนภาษมีูลคาเพิม่ แตรายการที่อยูที่ระบุ
ไวถกูตอง และสามารถบอกตาํแหนงที่ตั้งที่ชัดเจนได ใหถือวาไดระบุที่อยูครบถวนแลว  
                        (3) ช่ือ ที่อยู ของผูซื้อสนิคาหรอืผูรบับริการ  
                              ช่ือตามวรรคหนึ่ง หมายถงึ ช่ือผูประกอบการตามทีไ่ดจดทะเบียน
ภาษมีูลคาเพิ่ม หรอืช่ือสถานประกอบการ หรือช่ือการคาของสถานประกอบการตามที่ไดจด
ทะเบยีนภาษมีูลคาเพิ่ม กรณบีุคคลธรรมดา หมายความรวมถงึนามสกลุดวย  
                              กรณีระบุช่ือของผูซื้อสนิคาหรอืผูรับบริการตามวรรคหนึ่งไมครบถวนโดยมี
เครื่องหมายไปยาลนอย (ฯ) ละคําที่ประกอบคําหนา แตเปนที่เหน็ไดอยางชัดเจนโดยไมทําให
เกิดความเขาใจผิดวาเปนผูประกอบการรายอื่น เชน  “องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย” เขียน
วา “องคการโทรศัพทฯ” หรือ “บริษัท ไปศาจีกรุงเทพมหานครจํากัด” เขียนวา “บริษัท ไปศาจีก
รุงเทพฯ จํากัด” ใหถือวาไดระบุช่ือครบถวนแลว  



 

                              กรณีระบุช่ือผูซื้อสนิคาหรอืผูรบับริการตามวรรคหนึ่ง โดยตวัสะกด สระ 
วรรณยกุต การันต ผิดพลาด แตเปนทีเ่หน็ไดอยางชัดเจนโดยไมทําใหเกิดความเขาใจผิดวาเปน
ผูประกอบการรายอืน่ ใหถือวาไดระบุช่ือครบถวนแลว  
                              ที่อยูตามวรรคหนึ่ง หมายถงึ ที่ตั้งของสถานประกอบการตามที่ไดจดทะเบยีน
ภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีระบทุี่อยูไมครบถวนตามทีจ่ดทะเบยีนภาษมีูลคาเพิม่ แตรายการที่อยูที่ระบุ
ไวถกูตอง และสามารถบอกตาํแหนงที่ตั้งที่ชัดเจนได ใหถือวาไดระบุที่อยูครบถวนแลว  
                        (4) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษ ีและหมายเลขลําดับของเลมถาม ี 
                        (5) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมลูคาของสนิคาหรอืของบริการ  
                              ช่ือ ชนิด ประเภท ของสนิคาหรอืของบรกิารตามวรรคหนึ่ง ใหระบุเฉพาะช่ือ 
ชนิด ประเภท ของสนิคาหรอืของบรกิารที่ตองเสียภาษมีูลคาเพิ่มในใบกํากบัภาษ ีเวนแตในกรณี
ที่มีความจาํเปนตองระบุช่ือ ชนิด ประเภท ของสนิคาหรอืของบรกิารที่ไมตองเสยีภาษมีูลคาเพิ่ม
ในใบกํากับภาษีดวย ใหกระทําได โดยตองจัดใหมเีครื่องหมายหรอืแยกรายการแสดงใหเหน็
ชัดเจนวาเปนสนิคาหรอืบรกิารทีไ่มตองเสยีภาษมีูลคาเพิ่ม  
                        (6) มูลคาของสินคาหรอืของบรกิารที่ยังไมรวมภาษมีูลคาเพิ่ม และจํานวน
ภาษมีูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมลูคาของสนิคาหรอืของบริการ โดยใหแยกออกจากมูลคาของสนิคา
หรอืของบรกิารใหชัดแจง  
                              กรณีจํานวนภาษมีูลคาเพิ่มทีค่ํานวณจากมลูคาของสนิคาหรอืของบรกิารตาม
วรรคหนึ่ง มีเศษเปนจุดทศนิยม ใหผูประกอบการจดทะเบยีนถอืปฏิบัตดิงันี ้ 
                              (ก) ถาเศษของภาษมีูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนจํานวนเงนิตวัที่สามหลงัจดุทศนิยม มีคา
ไมถึง 5 ใหปดเศษนั้นทิ้ง ตวัอยาง มูลคาของสนิคาทีร่วมภาษมีลูคาเพิม่ไวแลว คือ 100 บาท 
คํานวณภาษมีูลคาเพิ่มไดเทากับ 7/107 x 100 = 6.542 บาท ดังนั้น จํานวนภาษีมลูคาเพิ่มที่แสดง
ในใบกํากับภาษี คือ 6.54 บาท  
                              (ข) ถาเศษของภาษมีูลคาเพิม่ ซึ่งเปนจํานวนเงนิตวัที่สามหลงัจดุทศนิยม มีคา
ตั้งแต 5 ขึ้นไป ใหปดเศษขึ้น ตวัอยาง มลูคาของสนิคาที่รวมภาษมีลูคาเพิม่ไวแลว คือ 180 บาท 
คํานวณภาษีมลูคาเพิ่มไดเทากับ 7/107 x 180 = 11.775 บาท ดังนั้น จํานวนภาษมีลูคาเพิม่ที่แสดง
ในใบกํากับภาษี คือ11.78 บาท  
                              กรณีภาษมีูลคาเพิม่ตามใบกํากบัภาษมีีจํานวนมากกวาหรอืมีจํานวนนอยกวา
ภาษมีูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมลูคาของสนิคาหรอืของบริการคณูดวยอตัราภาษมีูลคาเพิม่หารดวย



 

หนึ่งรอย อันเนือ่งมาจากการคาํนวณภาษมีูลคาเพิ่มมเีศษเปนจุดทศนิยม ผูประกอบการจด
ทะเบยีนตองเสียภาษตีามจาํนวนภาษมีลูคาเพิม่ที่คํานวณจากมลูคาของสนิคาหรอืของบรกิารคณู
ดวยอัตราภาษมีลูคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย  
                        (7) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากบัภาษ ีวัน เดอืน ป ตามวรรคหนึง่ ใชตัวเลขแทน
การระบุช่ือเดือนก็ไดและใชพุทธศักราชหรือคริสตศักราชก็ได  
                 ขอ 5  กรณีตวัแทนเปนผูจัดทําใบกํากบัภาษใีนนามของผูประกอบการจดทะเบียนตาม
มาตรา 86 วรรคสี่ และมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร หรือผูทอดตลาดที่ไมใชสวนราชการ
ซึ่งขายทอดตลาดทรพัยสนิของผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร 
ตองจดัทําใบกํากับภาษใีนนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรพัยสนิตามมาตรา 86/3 
แหงประมวลรัษฎากร ใหตัวแทนและผูทอดตลาดใชแบบพมิพใบกํากบัภาษขีองตวัแทนหรือผู
ทอดตลาด โดยใบกํากับภาษตีองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร และ
ตองระบช่ืุอ ที่อยู เลขประจําตวัผูเสียภาษอีากรของตวัการ หรอืผูประกอบการจดทะเบยีนเจาของ
ทรัพยสนิดวย  
                 ขอ 6  ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 4 สามารถจัดทาํใบกํากบัภาษรีวมกบัเอกสาร
ทางการคาอื่น เชน ใบเสรจ็รับเงนิ ใบสงของ หรือใบแจงหนี ้ซึ่งมีจํานวนหลายฉบับอยูในชุด
เดียวกนั  
                การจัดทําใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ถาใบกํากับภาษีไมใชเอกสารฉบับแรกของ
เอกสารดงักลาว จะตองมีขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ในใบกํากับภาษ ี 
                 ขอ 7  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากบัภาษโีดยมรีายการในสวนที่เปน
สาระสําคัญไมถูกตองครบถวนตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 มีความผิด ตองระวางโทษตามมาตรา 
90(12) แหงประมวลรัษฎากร  
                 ขอ 8  รายการในใบกํากับภาษีตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 จะจัดทําเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได แตตองจดัทําเปนหนวยเงนิตราไทย โดยใชตวัเลขไทยหรืออารบิค กรณีมีความ
จําเปนตองจดัทาํเปนภาษาตางประเทศอืน่นอกจากภาษาอังกฤษ และหรอืเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ ตองไดรับอนมุัตจิากอธิบดกีรมสรรพากร  
                รายการช่ือตามขอ 4(2) และขอ 4(3) กรณีเปนบริษทัจํากดั หรอืบริษทั (มหาชน) จํากัด 
หรอืหางหุนสวนจํากัด หรอืหางหุนสวนสามัญนิตบิคุคล ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใช
คํายอแทนได ดังนี ้ 



 

                        (1) บรษิัทจํากัด ใชคํายอวา บ. ... จก. หรือ ใชคํายอวา บจ. ...  
                        (2) บริษัท (มหาชน) จํากัด ใชคํายอวา บมจ. ...  
                        (3) หางหุนสวนจํากัด ใชคํายอวา หจก. ...  
                        (4) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ใชคํายอวา หสน. ...  
                ถารายการในใบกํากับภาษีตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 ดังตอไปนี ้ไดจัดทําขึ้นโดยตีพิมพ 
รายการอืน่ ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ ประทับดวยตรายาง เขียนดวย
หมึก พิมพดีด จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอื่นใดใน
ลักษณะทาํนองเดยีวกนัก็ได ผูประกอบการจดทะเบยีนที่ไดรับใบกํากบัภาษมีีสิทธินําไปถอืเปน
ภาษซีื้อในการคํานวณภาษมีูลคาเพิม่ได  
                        (1) คําวา “ใบกํากับภาษ”ี  
                        (2) ช่ือ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษอีากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่
จัดทําใบกํากับภาษ ี 
                        (3) คําวา “เอกสารออกเปนชุด”  
                ถารายการในใบกํากับภาษีตาม (1) (2) และ (3) ของวรรคสามทัง้สามรายการหรอืเพียง
รายการหนึ่งรายการใดไดจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพวิเตอร รายการอืน่ ๆ ตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรษัฎากร ตามขอ 4 จะตองตพีมิพ หรอืจดัทาํขึ้นดวยระบบคอมพวิเตอรเทานั้น 
ผูประกอบการจดทะเบยีนที่ไดรับใบกํากับภาษจีึงจะมีสิทธินําไปถอืเปนภาษซีื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มได  
                 ขอ 9  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรอืใหบริการแกลกูคารายหนึง่รายใด
ครั้งหนึง่ ๆ จํานวนหลายรายการ และไมสามารถระบุรายการช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และ
มูลคาของสินคาหรอืของบรกิารทั้งหมดในใบกํากบัภาษ ี1 แผน ผูประกอบการจดทะเบียน
สามารถดําเนนิการดังตอไปนี ้ 
                        (1) จัดทําใบกํากับภาษ ี1 ฉบับ ประกอบดวยใบกํากับภาษ ี1 แผน และจัดใหมีใบ
แนบใบกํากับภาษีดวย ซึ่งใบแนบใบกํากับภาษอีาจมจีํานวนมากกวา 1 แผนก็ไดผูประกอบการ
จดทะเบยีนจะตองหมายเหตใุนรายการสนิคาหรอืบริการวามรีายละเอยีดตามใบแนบใบกาํกบั
ภาษ ีโดยมลูคารวมของสินคาหรอืของบรกิารและจาํนวนภาษมีูลคาเพิม่ที่ระบุในใบกํากบัภาษ ี
และที่ระบใุนใบแนบใบกํากบัภาษตีองเปนจํานวนเดยีวกนั  
                        ใบแนบใบกํากบัภาษตีามวรรคหนึ่ง ตองมรีายการอยางนอยดงัตอไปนี ้ 



 

                                (ก) คําวา “ใบแนบใบกํากับภาษ”ี ในที่ที่เหน็ไดเดนชัด  
                                (ข) เลขที่ เลมที ่(ถามี) ของใบกาํกบัภาษ ี 
                                (ค) วัน เดือน ป ของใบกํากับภาษ ี 
                                (ง) รายละเอียดช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมลูคาของสนิคาหรอืของ
บริการ  
                                (จ) จํานวนภาษมีูลคาเพิม่ที่คํานวณจากมลูคาของสนิคาหรอืของบรกิาร โดย
ใหแยกออกจากมลูคาของสินคาหรอืของบรกิารใหชัดแจง  
                                (ฉ) กรณีมีใบแนบใบกํากบัภาษมีากกวา 1 แผน จะตองระบุคําวา “แผนที ่...” 
ไวดวย และรายการมลูคารวมของสินคาหรอืของบรกิารและจาํนวนภาษมีูลคาเพิ่มที่คํานวณจาก
มูลคาของสินคาหรอืของบรกิารทั้งหมด ตามมาตรา 86/4(6) แหงประมวลรัษฎากร จะปรากฏใน
ใบแนบใบกํากบัภาษแีผนสุดทายเทานัน้  
                        การจัดทําใบแนบใบกํากับภาษีตามวรรคสอง สามารถจัดทาํขึน้โดยตพีิมพ 
ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมกึ พิมพดีด จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพวิเตอร หรือทําใหปรากฏ
ขึ้นดวยวธีิการอืน่ใดในลักษณะทาํนองเดยีวกันกไ็ด  
                        กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความประสงคใชใบสงของหรอืใบแจงหนี ้เปน
ใบแนบใบกํากบัภาษ ีใหกระทําได แตตองมรีายการอยางนอยตามวรรคสอง  
                        (2) จัดทําใบกํากับภาษ ี1 ฉบับ ประกอบดวยใบกํากับภาษีมากกวา1 แผน โดยแต
ละแผนตองมีรายการถูกตองครบถวนตามมาตรา 86/4 (1) - (5) และ (7) แหงประมวลรัษฎากร 
และใบกํากับภาษีที่ไมใชแผนสุดทายจะตองมีขอความที่แสดงวามีใบกํากบัภาษแีผนตอไปไว
ดวย ซึ่งขอความดงักลาวจะเปนภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ดสําหรบัรายการมลูคารวมของ
สินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ
ทั้งหมดตามมาตรา 86/4(6) แหงประมวลรัษฎากร จะปรากฏในใบกํากับภาษีแผนสุดทายเทานั้น  
                        การจัดทําใบกํากับภาษตีามวรรคหนึง่ ถาไดตพีิมพเลขที่ไวแลวใบกํากบัภาษแีต
ละแผนจะเรียงลําดับเลขที ่แตถาไมไดตีพิมพเลขที่ไว ใบกํากบัภาษแีตละแผนอาจจะเรยีงลําดบั
เลขที่หรือปรากฏเลขที่เพยีงเลขทีเ่ดียวกไ็ด กรณีใบกาํกบัภาษแีตละแผนมีเพียงเลขที่เดยีว 
ผูประกอบการจดทะเบยีนจะตองระบุคําวา “แผนที ่...” ไวดวย  
                 ขอ 10  ผูประกอบการจดทะเบยีนซึง่ไดรบัใบกํากบัภาษ ีโดยภาษีมูลคาเพิ่มตาม
ใบกํากับภาษมีีจํานวนมากกวาหรอืมจีาํนวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคา



 

หรอืของบรกิารคณูดวยอัตราภาษมีูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย อันเนือ่งมาจากการคาํนวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษเปนจุดทศนิยม ใหถือปฏิบัติดังนี ้ 
                        (ก) ถาภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีมีจํานวนมากกวาภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ํานวณ
จากมูลคาของสนิคาหรอืของบรกิารคณูดวยอัตราภาษมีูลคาเพิม่หารดวยหนึ่งรอย ผูประกอบการ
จดทะเบยีนมีสิทธินําภาษมีูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมลูคาของสนิคาหรอืของบรกิารคณูดวยอัตรา
ภาษมีูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย ไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิม่  
                        (ข) ถาภาษมีูลคาเพิ่มตามใบกาํกบัภาษมีีจํานวนนอยกวาภาษมีูลคาเพิม่ที่คํานวณ
จากมลูคาของสนิคาหรอืของบรกิารคณูดวยอัตราภาษมีูลคาเพิม่หารดวยหนึ่งรอย ผูประกอบการ
จดทะเบยีนมีสิทธินําภาษมีูลคาเพิ่มตามใบกาํกบัภาษไีปถือเปนภาษซีื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม  
               กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษ ีโดยภาษมีูลคาเพิม่ตามใบกํากบัภาษี
มีจํานวนมากกวาหรอืมจีาํนวนนอยกวาภาษมีูลคาเพิม่ที่คํานวณจากมลูคาของสนิคาหรอืของ
บริการคณูดวยอตัราภาษมีูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย ซึ่งไมใชการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษ
เปนจุดทศนิยม ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีสิทธินําใบกํากบัภาษไีปถอืเปนภาษซีื้อ จะตองให
ผูประกอบการจดทะเบยีนทีจ่ัดทําใบกํากับภาษดีําเนนิการยกเลกิใบกํากบัภาษฉีบับเดมิและจัดทํา
ใบกํากับภาษฉีบับใหมที่ถูกตอง จงึจะนาํไปถอืเปนภาษซีื้อในการคํานวณภาษมีูลคาเพิม่ได  
                ขอ 11   กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดแจงเปลี่ยนแปลงช่ือหรอืทีอ่ยูตอหนวยงาน
ที่มีอาํนาจตามกฎหมายและหนวยงานที่จดทะเบยีนภาษมีูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/6 แหงแหง
ประมวลรัษฎากร แลว ผูประกอบการจดทะเบยีนตองจัดทาํใบกํากบัภาษตีามช่ือหรือทีอ่ยูที่
เปลี่ยนแปลงแลว  
                กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ไดรับใบกํากบัภาษใีนช่ือเดิมหรือทีอ่ยู
เดิม ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีสิทธินําใบกํากบัภาษดีังกลาวไปถอืเปนภาษซีื้อ จะตองให
ผูประกอบการจดทะเบยีนทีจ่ัดทําใบกํากับภาษดีําเนนิการยกเลกิใบกํากบัภาษฉีบับเดมิและจัดทํา
ใบกํากับภาษฉีบับใหมที่ถูกตอง จงึจะนาํไปถอืเปนภาษซีื้อในการคํานวณภาษมีูลคาเพิม่ได  
                 ขอ 12  กรณีราชการเปลี่ยนแปลงเลขทีบ่าน ช่ือถนน หมูบาน ตาํบลหรอืแขวง อําเภอ
หรือเขต หรือจังหวัด หรือไดทําการแบงเขตถนน หมูบาน ตาํบลหรอืแขวง อําเภอหรอืเขต หรือ
จังหวัดใหม ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถแกไขที่อยูในแบบพมิพใบกํากบัภาษใีหถูกตอง
ตามที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ใหกระทาํไดในชวงระยะเวลาไมเกนิ 1 ป นับแตวนัที่



 

ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเลขทีบ่าน ช่ือถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต 
หรอืจงัหวดั หรอืไดทําการแบงเขตถนน หมูบาน ตาํบลหรอืแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัด
ใหม แลวแตกรณ ี 
                การแกไขที่อยูตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบยีนสามารถขีดฆาที่อยูเดิมและ
ระบทุี่อยูใหมที่ถูกตอง พรอมกบัลงลายมอืช่ือกาํกบัการแกไข หรอืประทบัตรายางที่อยูที่ถกูตอง
เพิ่มเติม ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากบัภาษดีังกลาวมีสทิธินําไปถอืเปนภาษซีื้อ
ในการคํานวณภาษมีูลคาเพิม่ได  
                กรณีราชการเปลี่ยนแปลงทีอ่ยูตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงตองแจง
การเปลีย่นแปลงนัน้ ตามมาตรา 85/6 แหงประมวลรษัฎากร  
                 ขอ 13  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรอืใหบริการ ซึ่งมีการแถมสินคา
พรอมการขายหรอืการใหบริการ ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยระบุชนิด 
ประเภท และปริมาณสนิคาที่แถมไวในใบกํากบัภาษฉีบับเดียวกนักบัสนิคาที่ขายดวย แตไมตอง
นํามูลคาสินคาที่แถมมารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษ ี 
                การแถมสินคาตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบยีนอาจจะไมไดสงมอบสนิคาที่
แถมใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการพรอมกบัการสงมอบสินคาหรอืใหบรกิารกไ็ดตอมาเมื่อมี
การสงมอบสินคาที่แถมกไ็มตองจดัทาํใบกํากบัภาษใีหแกผูซื้อหรอืผูรับบริการอกี  
                 ขอ 14  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรอืใหบริการ ซึ่งมีการใหสวนลด
หรอืคาลดหยอน ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทาํใบกํากบัภาษ ีดังนี ้ 
                        (1) กรณีใหสวนลดหรอืคาลดหยอนในขณะขายสนิคาหรอืใหบริการ 
ผูประกอบการจดทะเบยีนตองจัดทําใบกํากบัภาษโีดยระบุสวนลดหรอืคาลดหยอนไวใหเหน็ชัด
แจงในใบกํากับภาษ ีและคํานวณภาษมีูลคาเพิ่มจากมูลคาของสนิคาหรอืของบรกิารหลงัจากหกั
สวนลดหรือคาลดหยอนแลว  
 
                        ตัวอยาง  
                                (ก) บริษัท ก.จํากัด ขายรถยนตกระบะมูลคา 350,000 บาทไดใหสวนลดแกผู
ที่ซื้อระหวางวนัที่ 1 สิงหาคม 2542 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2542 จํานวน 5,000 บาท บริษัทฯตอง
จัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคารถยนตกระบะ 350,000 บาท หกัดวยสวนลด 5,000 บาท 
คงเหลอืมลูคารถยนตกระบะ 345,000 บาท  



 

                                (ข) นายอํานาจซื้อสนิคาจากหางสรรพสนิคามูลคา 5,000 บาทหางฯตอง
จัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของสนิคา 5,000 บาท หางฯไดแจกคปูองมลูคา 250 บาท เพื่อ
ใชเปนสวนลดในการซือ้สินคาครัง้ตอไปโดยไมจํากดั 
ประเภทสนิคา ถาสินคาช้ินใหมมูลคา 1,000 บาท หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคา
ของสนิคา 1,000 บาท หกัดวยมลูคาสวนลดตามคปูอง 250 บาท คงเหลือมูลคาของสนิคา 750 
บาท  
                                (ค) หางสรรพสินคาขายสนิคาโดยมีเงื่อนไขวา ถาซื้อสนิคามูลคา 100 บาท 
จะไดรับแสตมป 1 ดวง ถาสะสมแสตมปภายในเวลาที่กําหนด ผูซื้อมีสิทธินําแสตมปดังกลาวใช
เปนสวนลดในการซือ้สินคาตามประเภทที่กําหนดได เชน แสตมป 50 ดวง มีสิทธิซื้อพัดลม
มูลคา 1,000 บาท โดยชําระเงิน 700 บาท กรณีดังกลาว หางฯตองจดัทาํใบกํากบัภาษโีดยแสดง
มูลคาของสินคา 1,000 บาท หกัดวยมลูคาสวนลดตามแสตมป 50 ดวง มูลคา 300 บาท คงเหลือ
มูลคาของสินคา 700 บาท  
                                (ง) โรงแรม เอ.เอ็ม ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคารเมื่อลูกคาใช
บริการหองพักและอาหารมูลคา 15,000 บาท โรงแรมฯตองจัดทาํใบกํากบัภาษโีดยแสดงมลูคา
ของบริการ 15,000 บาท โรงแรมฯมอบบัตรกํานัลใหจํานวน 1,000 บาท ตอมาลูกคาใชบรกิาร
ภัตตาคาร 3,000 บาท ชําระเงินสด 2,000 บาท และบตัรกาํนัล 1,000 บาท โรงแรมฯตองจัดทาํ
ใบกํากับภาษโีดยแสดงมูลคาของบรกิาร 3,000 บาทหักดวยมูลคาตามบัตรกํานัล 1,000 บาท 
คงเหลอืมลูคาของบริการ 2,000 บาท  
                        (2) กรณีใหสวนลดหรอืคาลดหยอนภายหลงัจากที่ขายสนิคาไปแลว ซึ่งเปน
สวนลดเงนิสดหรอืสวนลดตามเปา ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดย
คํานวณภาษมีูลคาเพิ่มจากมูลคาสนิคาทั้งหมดไมหกัสวนลดหรอืคาลดหยอน  
                        ตัวอยาง  
                                (ก) บริษัท ก.จํากัด ขายเครือ่งคอมพวิเตอรพรอมตดิตัง้มูลคา 350,000 บาท 
มีเงือ่นไขการชําระคาสินคาวา ถาชําระภายใน 2เดือน จะลดให 2,000 บาท บริษัทฯตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีโดยคํานวณจากมูลคา 350,000 บาท  
                                (ข) หางสรรพสินคาขายสนิคาโดยมีเงื่อนไขวา ถาซื้อสนิคามูลคา 100 บาท 
ผูซื้อจะไดรับแสตมป 1 ดวง ถาสะสมแสตมปภายในเวลาที่กําหนด ผูซื้อมีสิทธินําแสตมปมารับ



 

ของรางวลัจากหางฯตามประเภททีก่ําหนด เชน แสตมป 20 ดวง มีสิทธิไดรับชามแกวมูลคา 400 
บาท หางฯตองจดัทําใบกํากบัภาษโีดยคํานวณจากมลูคา 400 บาท  
อยางไรก็ดี ถาการใหสวนลดตามเปามีเงือ่นไขวา จะแจกสนิคาเปนรางวัลใหแกผูซื้อสนิคา 
เฉพาะกรณซีื้อสนิคาในแตละวันโดยมีมูลคารวมกันตามที่ผูประกอบการจดทะเบียนกําหนด 
ผูประกอบการจดทะเบยีนไมตองเสียภาษมีลูคาเพิม่จากมลูคาของสนิคาที่แจกเปนรางวัล ทั้งนี้ 
ตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรษัฎากร ตวัอยาง ถาซื้อสนิคามลูคา 2,000 บาท ในแตละวนั ผูซื้อ
มีสิทธิไดรับตะกรา 1 ใบ หางฯไมตองเสียภาษมีลูคาเพิ่มจากมูลคาของตะกราดงักลาว  
                 ขอ 15  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมสีถานประกอบการหลายแหง จะตองจัดทํา
ใบกํากับภาษเีปนรายสถานประกอบการ  
                กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง มีการดาํเนินงาน ณ สถานที่อืน่ซึ่งไมเขา
ลักษณะเปนสถานประกอบการ ตามมาตรา 77/1(20) แหงประมวลรัษฎากร ดวย ใหจัดทํา
ใบกํากับภาษรีะบุทีอ่ยูของสถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญหรอืสถานประกอบการแหง
อื่นที่ดําเนินงาน ไมใชทีอ่ยูตามสถานที่ซึ่งไมเขาลกัษณะเปนสถานประกอบการ  
                กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไดรับใบกํากับภาษีระบุช่ือของ
ผูประกอบการจดทะเบยีนถกูตอง แตระบทุี่อยูตามสถานที่ซึ่งไมเขาลกัษณะเปนสถาน
ประกอบการ ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไปถอืเปนภาษซีื้อของสาํนักงานใหญ หรือเปน
ภาษซีื้อของสถานประกอบการแหงอืน่ซึ่งจายคาสนิคาหรอืคาบริการ  
                ตัวอยาง  
                        (1) บริษัท ก.จํากัด มีสํานักงานใหญตั้งอยูเขตพญาไท ประกอบกจิการใหเชา
อาคารสํานักงานซึง่ตั้งอยูเขตบางพลัด บริษทัฯไมไดใชพื้นที่ของอาคารที่ใหเชาเปนสถาน
ประกอบการ แตบรษิทัฯใหบรกิารสาธารณปูโภคแกผูเชา บริษทัฯขอตดิตั้งมเิตอรไฟฟา ประปา 
และโทรศัพท ณ อาคารที่ใหเชา รัฐวิสาหกจิจัดทาํใบกํากบัภาษใีนนามของบรษิทัฯ แตระบุที่อยู
ตามอาคารที่ใหเชา บริษทัฯมีสิทธินําใบกํากบัภาษไีปถือเปนภาษซีื้อของสาํนกังานใหญได เมื่อ
บริษัทฯเรียกเก็บคาบริการและภาษีมูลคาเพิ่มจากผูเชา บริษทัฯตองจัดทาํใบกํากบัภาษโีดยระบุที่
อยูของสถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ  
                        (2) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกจิการผลติปลากระปอง มีสํานักงานใหญตั้งอยูเขต
บางซื่อ มีสํานักงานอกีแหงหนึง่ตั้งอยูที่จงัหวดัระยอง บริษทัฯกอสรางโรงงานที่จงัหวดัระยอง 
โดยมอบหมายใหสํานกังานที่จังหวัดระยองดาํเนินงานดานการกอสรางและจายคาใชจายตาง ๆ 



 

ในการกอสราง บรษิทัฯขอตดิตั้งมิเตอรไฟฟา ประปา ณ สถานที่กอสราง รัฐวิสาหกิจจัดทํา
ใบกํากับภาษใีนนามของบริษทัฯ แตระบทุี่อยู ณ สถานที่กอสราง บริษทัฯมีสทิธินําใบกํากบัภาษี
ไปถือเปนภาษีซื้อของสํานักงานที่จังหวัดระยองได  
                        (3) บริษัท ก.จํากัด เชาสถานที่แหงหนึ่งเพือ่ตดิตั้งปายโฆษณาสนิคาซึ่งตองมี
กระแสไฟฟาสองปาย บริษัทฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ณ สถานที่เชา รัฐวิสาหกิจจัดทําใบกํากับ
ภาษใีนนามของบริษทัฯ แตระบุที่อยูตามสถานทีเ่ชา บริษทัฯมีสิทธินําใบกํากบัภาษไีปถอืเปน
ภาษีซื้อของสํานักงานใหญได  
                 ขอ 16  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 15 ไดแจงปดสถานประกอบ-การบาง
แหงตามมาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ใหจัดทาํใบกํากบัภาษรีะบุทีอ่ยูของสถาน
ประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญหรอืสถานประกอบการแหงอื่นที่ดําเนินงาน ไมใชที่อยูตาม
สถานประกอบการที่แจงปดแลว  
                หากภายหลังการแจงปดสถานประกอบการตามวรรคหนึง่ ไดเกิดเหตุการณที่ตอง
จัดทําใบเพิม่หนี้ตามมาตรา 82/9 หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ของ
สถานประกอบการแหงนัน้ ใหจัดทําใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 
แหงประมวลรัษฎากร โดยระบทุี่อยูของสถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญหรอืสถาน
ประกอบการแหงอื่นที่ดําเนินงาน  
                กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดรับใบกํากบัภาษตีามวรรคหนึง่หรอืใบเพิม่หนี้
ตามวรรคสอง มีสิทธินําใบกํากับภาษแีละใบเพิ่มหนีไ้ปถือเปนภาษซีื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม และกรณีไดรบัใบลดหนี้ตามวรรคสอง มีสิทธินําใบลดหนี้ไปหักออกจากภาษีซื้อ
ในการคํานวณภาษมีูลคาเพิม่ได  
                 ขอ 17  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 16 ยังคงไดรับใบกํากบัภาษรีะบุทีอ่ยู
ของสถานประกอบการที่แจงปดไปแลว ใหดําเนินการดังนี ้ 
                        (1) กรณีใบกํากับภาษสีําหรบัการซือ้สินคาหรอืรบับรกิาร ซึ่งเกดิขึน้กอนการแจง
ปดสถานประกอบการตามมาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบยีนมีสิทธิ
นําไปถือเปนภาษซีื้อของสถานประกอบการซึง่เปนสาํนักงานใหญหรอืสถานประกอบการแหง
อื่นที่ดําเนินงาน  



 

                        (2) กรณีใบกํากับภาษสีําหรบัการซือ้สินคาหรอืรบับรกิาร ซึ่งเกดิขึน้ภายหลงัการ
แจงปดสถานประกอบการตามมาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบ-การจดทะเบียนไม
มีสิทธินําไปถอืเปนภาษซีื้อในการคํานวณภาษมีลูคาเพิ่ม  
                 ขอ 18  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีเปนรายสถาน
ประกอบการ และสถานประกอบการที่ไมใชสํานักงานใหญไดนําใบกํากับภาษีระบุที่อยูของ
สํานักงานใหญไปสงมอบใหแกผูซื้อสนิคาหรอืผูรบับริการทกุครั้งที่ความรบัผิดในการเสีย
ภาษมีูลคาเพิ่มเกิดขึน้ สถานประกอบการที่ไมใชสํานักงานใหญตองระบขุอความวา “สาขาที่
ออกใบกํากับภาษีคือ ...” ไวในใบกํากับภาษดีวย โดยขอความดงักลาวจะตพีมิพ ประทับดวยตรา
ยาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด จัดทาํขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรอืทาํใหปรากฏขึ้นดวยวธีิการอื่น
ใดในลักษณะทาํนองเดียวกนัก็ได  
                ขอความวา “สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ ...” ตามวรรคหนึ่งผูประกอบการจดทะเบยีน
สามารถระบุช่ือของสถานที่กไ็ด เชน สาขาลาดพราว สาขาลพบุร ี 
                ตัวอยาง  
                        (1) ระบุวา “สาขาที่ออกใบกํากบัภาษ ีคือ สาขาลาดพราว” หรือ “สาขาที่ออก
ใบกํากับภาษ ีคือ สาขาที่ 1” หรือ “ สาขาที่ออกใบกาํกบัภาษ ีคือ สาขาถนนพระราม 4” หรือ  
                        (2) ระบุวา “สาขาลาดพราว” หรือ “สาขาที ่1” หรือ “สาขาถนนพระราม 4”  
                 ขอ 19  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรอืใหบริการ และจัดทําใบกํากับ
ภาษดีวยระบบคอมพิวเตอร ณ สถานประกอบการทีเ่ปนสํานักงานใหญ แตสถานประกอบการ
แหงอื่นเปนผูสั่งพมิพใบกํากับภาษ ีและสงมอบใหแกผูซื้อสนิคาหรอืผูรับบรกิารถอืวาสาํนักงาน
ใหญเปนผูจัดทําใบกํากับภาษ ีไมใชการจัดทําใบกํากับภาษีตามขอ 18 จึงไมตองระบุขอความวา 
“สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ ...” ไวในใบกํากับภาษ ี 
                 ขอ 20  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนผูนําเขา ตามมาตรา 77/1(11) แหง
ประมวลรษัฎากร ไดยืน่กระทําพิธีการนําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และชําระ
ภาษมีูลคาเพิ่มตอเจาพนักงานศุลกากร ทัง้นี้ ตามมาตรา 83/8 แหงประมวลรัษฎากร 
ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ถอืเปนใบกํากบัภาษตีามมาตรา 77/1(22) แหงประมวลรัษฎากร 
ถารายการในใบเสรจ็รับเงนิดังกลาวผิดพลาดคลาดเคลื่อน และกรมศุลกากรไดแกไขใหถกูตอง
แลว ผูประกอบการจดทะเบยีนยงัคงมีสิทธินําไปถอืเปนภาษซีื้อในการคํานวณภาษมีลูคาเพิม่ได  



 

                กรณีภาษมีูลคาเพิม่ตามใบเสรจ็รับเงนิตามวรรคหนึ่งมีจํานวนมากกวาหรอืมจีาํนวน
นอยกวาภาษมีูลคาเพิม่ที่คํานวณจากมลูคาของสนิคาคณูดวยอัตราภาษมีูลคาเพิม่หารดวยหนึ่ง
รอย ทั้งนี้ ไมวาจะเนื่องมาจากการคํานวณภาษมีูลคาเพิ่มมีเศษเปนจุดทศนิยมหรอืไมก็ตาม 
ผูประกอบการจดทะเบยีนมีสิทธินําภาษมีูลคาเพิม่ตามใบเสรจ็รบัเงนิของกรมศุลกากรไปถอืเปน
ภาษซีื้อในการคํานวณภาษมีูลคาเพิม่ได  
                กรณีใบเสร็จรบัเงนิของกรมศุลกากรระบช่ืุอของผูประกอบการจดทะเบยีน และช่ือ
ของผูประกอบการรับขนสงพัสดุภัณฑทางอากาศดวย ถามีหลักฐานแสดงวาผูประกอบการจด
ทะเบยีนไดวาจางผูประกอบการรับขนสงพัสดภุณัฑทางอากาศใหจัดสงสนิคาไปตางประเทศ 
ผูประกอบการจดทะเบยีนมีสิทธินําใบเสร็จรบัเงนิไปถือเปนภาษซีื้อในการคาํนวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม  
                 ขอ 21  กรณผูีประกอบการจดทะเบียนจายเงนิคาซื้อสนิคาหรอืคาบรกิารใหแก
ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร โดยมีหนาที่นําสงเงนิภาษมีูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการมี
หนาที่เสีย ตามมาตรา 83/6(1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากร ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร 
ถือเปนใบกํากับภาษีตามมาตรา 77/1(22) แหงประมวลรัษฎากร ถารายการในใบเสร็จรบัเงนิ
ดังกลาวผิดพลาดคลาดเคลือ่น และกรมสรรพากรไดแกไขใหถูกตองแลว ผูประกอบการจด
ทะเบยีนยงัคงมีสิทธินําไปถอืเปนภาษซีื้อในการคาํนวณภาษมีูลคาเพิม่ได  
                 ขอ 22   ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองจัดทาํใบกํากบัภาษตีามมาตรา 86/5 แหง
ประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลกัษณะเปนแบบเตม็รปู จะตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาโดยสง
มอบตนฉบบัใบกํากับภาษใีหแกผูซื้อสินคาหรอืผูรับบริการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษี
เพื่อการลงรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร  
                ใบกํากับภาษตีามวรรคหนึง่ ตองมีรายการอยางนอยดงัตอไปนี ้ 
                        (1) ใบกํากับภาษีของการขายสินคาโดยการสงออกตามมาตรา 86/5(1) แหง
ประมวลรัษฎากร ใหมีรายการเชนเดียวกันกับใบกํากับสินคาซึ่งผูสงออกไดออกเปนปกติตาม
ประเพณทีางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร  
                        (2) ใบกํากับภาษขีองการใหบริการทีก่ระทําในราชอาณาจกัรและไดมีการใช
บริการนัน้ในตางประเทศตามมาตรา 80/1(2) แหงประมวลรัษฎากร ใหมีรายการเชนเดียวกันกบั



 

ใบแจงหนี้หรืออินวอยซซึง่ผูใหบรกิารไดออกเปนปกตติามประเพณทีางการคาระหวางประเทศ 
โดยไมตองมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร  
                        (3) ใบกํากับภาษีของการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน 
ตามมาตรา 86/5(1) ใหมีรายการเชนเดียวกับแอรเวยบลิหรอืเฮาสแอรเวยบลิที่ผูขนสงหรอื
ตวัแทนรบัขนสงไดออกเปนปกตติามประเพณทีางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมรีายการ
ครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร  
                        (4) ใบกํากับภาษขีองการขายน้ํามนัดบิและผลติภณัฑน้ํามันตามมาตรา86/5(2) 
แหงประมวลรัษฎากร ตองมรีายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร แตใหระบุ
ช่ือ ชนิด และประเภทของน้ํามันดบิและผลติภณัฑน้าํมันเปนภาษาองักฤษไดและตองกาํหนด
ชองราคาขายปลีกไวในใบกํากับภาษีดวย  
                        (5) ใบกํากับภาษขีองการขายยาสูบตามประเภทและชนดิทีอ่ธิบดกีําหนดโดย
อนุมัตริัฐมนตร ีตามมาตรา 86/5(2) แหงประมวลรัษฎากร ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 
86/4 แหงประมวลรษัฎากร แตใหระบุช่ือ ชนิด และประเภทของยาสบูเปนภาษาองักฤษได และ
ตองกาํหนดชองราคาขายปลกีหกัดวยจํานวนภาษมีูลคาเพิ่มซึ่งคาํนวณตามอตัราภาษมีูลคาเพิม่ที่
รวมอยูในจาํนวนเตม็ของราคาขายปลกีไวในใบกํากบัภาษดีวย  
                 ขอ 23  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากบัภาษโีดยมรีายการในสวนที่เปน
สาระสําคัญไมถูกตองครบถวนตามขอ 22 ตองระวางโทษตามมาตรา 90(12) แหงประมวล
รัษฎากร  
                 ขอ 24  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากบัภาษทีีม่ีขอความไมถูกตอง
หรอืไมสมบรูณในสวนทีเ่ปนสาระสําคัญตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 22 ไมมีสิทธินําใบกํากับ
ภาษดีังกลาวไปถือเปนภาษซีื้อในการคํานวณภาษมีลูคาเพิ่ม ตองหามตามมาตรา 82/5(3) แหง
ประมวลรัษฎากร จะตองใหผูประกอบการจดทะเบยีนที่จัดทาํใบกํากบัภาษดีําเนินการยกเลกิ
ใบกํากับภาษฉีบับเดมิและจัดทาํใบกํากับภาษฉีบับใหมที่ถูกตอง จงึจะมสีิทธินําไปถอืเปนภาษี
ซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได  
                กรณีเจาพนักงานประเมนิตรวจสอบพบวา ผูประกอบการจดทะเบียนไดนําใบกํากับ
ภาษทีี่มีขอความไมถูกตองหรอืไมสมบูรณในสวนทีเ่ปนสาระสาํคญัตามวรรคหนึ่งไปถอืเปน
ภาษีซื้อแลว ถาเจาพนกังานประเมินพิจารณาเหน็วามีเหตอุนัสมควรใหยกเลิกใบกาํกบัภาษฉีบับ
เดิม และนําใบกํากับภาษฉีบับใหมที่ถูกตองมาใหตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด และ



 

ผูประกอบการจดทะเบยีนสามารถนําใบกํากบัภาษฉีบับใหมทีถู่กตองมามอบใหเจาพนกังาน
ประเมินตรวจสอบได ผูประกอบการจดทะเบียนมีสทิธินําใบกํากบัภาษฉีบับใหมทีถู่กตองไปถอื
เปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได  
                กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไมสามารถนาํใบกํากบัภาษฉีบับใหมที่
ถูกตองมาใหเจาพนักงานประเมนิตรวจสอบไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูประกอบการจด
ทะเบยีนตองรบัผิดเสยีเบีย้ปรับตามมาตรา 89(4) แหงประมวลรัษฎากร ถาตอมาผูประกอบการ
จดทะเบยีนไดรับใบกํากับภาษฉีบับใหมที่ถูกตองกย็งัคงมีสทิธินําภาษมีูลคาเพิม่ตามใบกํากบั
ภาษดีังกลาวไปยืน่แบบแสดงรายการภาษเีพิม่เตมิ ตามมาตรา 83/4 แหงประมวลรัษฎากร เพื่อขอ
คืนภาษเีปนเงนิสด แตตองไมเกนิสามปนับจากวนัทีไ่ดมีการจัดทําใบกํากบัภาษ ี 
                กําหนดระยะเวลาตามวรรคสองตองไมเกนิ 30 วัน นับแตวันทีเ่จาพนักงานประเมนิ
ตรวจพบการกระทําความผิด  
                 ขอ 25  ผูประกอบการจดทะเบยีนซึง่จดัทาํใบกํากบัภาษโีดยมีรายการในสวนทีเ่ปน
สาระสําคัญไมถูกตองครบถวนตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 22 เมื่อไดรับการรองขอใหยกเลกิ
ใบกํากับภาษฉีบับเดมิและจัดทาํใบกํากับภาษฉีบับใหมที่ถูกตอง ใหดําเนินการดงัตอไปนี ้ 
                        (1) เรยีกคนืใบกํากับภาษฉีบับเดมิและนํามาประทบัตราวา“ยกเลิก” หรือขีดฆา 
แลวเกบ็รวมไวกับสาํเนาใบกํากับภาษฉีบับเดมิ  
                        (2) จัดทําใบกํากับภาษฉีบับใหมซึ่งเปนเลขที่ใหม แตจะตองลง วัน เดือน ป ให
ตรงกับ วัน เดือน ป ตามใบกํากับภาษีฉบับเดิม และ  
                        (3) หมายเหตไุวในใบกํากบัภาษฉีบับใหมวา “เปนการยกเลกิและออกใบกํากบั
ภาษีฉบับใหมแทนฉบับเดิมเลขที ่... เลมที ่...” และหมายเหตกุารยกเลกิใบกํากบัภาษีไวใน
รายงานภาษขีายของเดือนภาษทีี่จัดทําใบกํากบัภาษฉีบับใหมดวย  
                        ผูประกอบการจดทะเบียนทีร่องขอใหยกเลกิใบกํากบัภาษฉีบับเดมิและจัดทาํ
ฉบับใหมทีถู่กตอง จะตองถายเอกสารใบกํากบัภาษฉีบับเดิมที่ขอยกเลกิตดิเรื่องไวดวย  
                 ขอ 26  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 25 จัดทําใบกํากับภาษีดวยระบบ
คอมพวิเตอร ซึ่งมีระบบซอฟตแวรในระบบงานจัดทําใบกํากบัภาษบีันทกึเขาระบบบัญชีแยก
ประเภทโดยอัตโนมัต ิถาระบบซอฟตแวรดังกลาวไมสามารถระบุวนั เดอืน ป ในใบกํากบัภาษี
ฉบับใหม ใหตรงกบัวนั เดอืน ป ตามใบกํากับภาษีฉบับเดิม ใหผูประกอบการจดทะเบยีนจดัทาํ
ใบกํากับภาษฉีบับใหม โดยดาํเนนิการตามขอ 8 วรรคสามและวรรคสี ่ดังนี ้ 



 

                        (1) จัดทําใบกํากับภาษฉีบับใหมโดยรายการดังตอไปนี้ ไดจัดทาํขึ้นโดยตพีิมพ 
ซึ่งทําใหรายการอืน่ ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากร จะตพีิมพ ประทบัดวยตรายาง 
เขียนดวยหมึก พิมพดีด จัดทาํขึ้นดวยระบบคอมพวิเตอร หรอืทาํใหปรากฏขึ้นดวยวธีิการอื่นใด
ในลักษณะทาํนองเดียวกนัก็ได  
                                      (ก) คําวา “ใบกํากับภาษ”ี  
                                      (ข) ช่ือ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจด
ทะเบยีนทีจ่ัดทําใบกํากับภาษ ี 
                                      (ค) คําวา “เอกสารออกเปนชุด”  
                        (2) จัดทําใบกํากับภาษฉีบับใหมโดยรายการตาม (1)(ก)(ข) และ(ค) ทั้งสาม
รายการหรือเพียงรายการหนึ่งรายการใดไดจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพวิเตอร ซึ่งทําใหรายการอื่น 
ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากร จะตองตพีมิพ หรอืจดัทาํขึ้นดวยระบบคอมพวิเตอร
เทานั้น  
                 ขอ 27  บรรดาระเบยีบ ขอบังคบั คําสั่ง หนงัสอืตอบขอหารอืหรอืทางปฏบิัตใิดที่ขัด
หรอืแยงกบัคําสั่งนี ้ใหเปนอันยกเลิก  
      สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
  

จักรี รัตยันตรกร  
รองอธิบด ีรักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


