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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 8)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข ของสัญญาการตั้งตัวแทนเพือ่ ขายตามประเภทของ
สินคา ตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากรซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดย
อนุมัติรฐั มนตรีวาการกระทรวงการคลัง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของสัญญาการตัง้
ตัวแทนเพื่อขายตามประเภทของสินคา ไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ตองเปนสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายสินคาโดยตัวแทนไดรับคาตอบแทนหรือ
บําเหน็จจากตัวการตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาตั้งตัวแทน
ขอ 2 สัญญาตามขอ 1 ตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร และเปนสัญญาที่ตั้งตัวแทนเพื่อ
ขายสินคาประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทุกประเภทก็ได
ขอ 3 ตัวการและตัวแทนตองเปนผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองคํานวณเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 4 ตัวการและตัวแทนตองเก็บรักษาตนฉบับสัญญาการตั้งตัวแทนไว ณ สถาน
ประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ เปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันสิ้นสุดสัญญา
“ขอ 5 ตัวการตองแจงสัญญาการตั้งตัวแทนตอเจาพนักงานสรรพากรภายใน 15 วันนับ
แตวันทําสัญญาตั้งตัวแทน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขต
ทองที่ท่สี ถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญของตัวการตั้งอยู”
ขอ 6 ตัวแทนตองจัดทํารายงานสินคาและวัตถุดบิ โดยใหจัดทําแยกตางหากจากรายงาน
สินคาและวัตถุดิบของตน ตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร
ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534
บัณฑิต บุณยะปานะ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 24)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข ใหตวั แทนของผูป ระกอบการจดทะเบียน จัดทํา
รายงานเกี่ยวกับกิจการที่ตนทําการแทน ตามมาตรา87/2 แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87/2 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข การจัดทํารายงานของตัวแทนเกี่ยวกับกิจการที่ตนทําการแทน
ผูประกอบการจดทะเบียน ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหตัวแทนของผูประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักรจัดทํารายงานสินคาและ
วัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับชนิดของสินคาทีต่ ัวแทนไดรับมอบจาก
ตัวการเพื่อจัดจําหนาย
ขอ 2 ใหตัวแทนของผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักร จัดทํารายงาน
เกี่ยวกับการเสียภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งไดแกรายงานภาษีขาย ตามมาตรา 87(1) รายงานภาษีซื้อตามมาตรา
87(2) และรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับกิจการขาย
สินคาหรือใหบริการของผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรที่ตนทําการแทน
ขอ 3 การจัดทํารายงานของตัวแทน ตามขอ 1 และ 2 ใหถือปฏิบัติตามมาตรา 87 แหง
ประมวลรัษฎากร
ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534
บัณฑิต บุณยะปานะ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 68)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขการออกใบกํากับภาษีโดยตัวแทน และ กําหนด
รายการในใบกํากับ ภาษี ตามมาตรา 86/5 (4) แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86 วรรคสี่ มาตรา 86/5 (4) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 198 (พ.ศ.2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขายสินคาหรือ
การใหบริการอื่น ตามมาตรา 86/5(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2538 อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการออกใบกํากับภาษีของการขายสินคา
หรือการใหบริการตามมาตรา 86/5 (4) แหงประมวลรัษฎากร ไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แหง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขดังตอไปนี้ และใหเรียกวา
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ เปนผูประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิตั้งตัวแทนออกใบกํากับ
ภาษีตามมาตรา 86/5(4) แหงประมวลรัษฎากร และใหเรียกตัวแทนดังกลาว วา ผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทน
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองเปนผูประกอบกิจการคาปลีกตามมาตรา
86/6 แหงประมวลรัษฎากร
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองแตงตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 198 (พ.ศ.2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขายสินคา
หรือการใหบริการอื่น ตามมาตรา 86/5(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2538
รับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
"(3) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองแจงการแตงตั้ง หรือการยกเลิกตัวแทน
ตอเจาพนักงานสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพื้นทีใ่ นเขตทองที่ท่สี ถานประกอบการที่เปน
สํานักงานใหญของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตั้งอยูภ ายใน 15 วัน นับแตวันทําสัญญาการตั้ง
ตัวแทน หรือภายใน 15 วัน นับแตวันยกเลิกสัญญาการตั้งตัวแทน"
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองทําสัญญาการตั้งตัวแทน ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในขอ 3
(5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองใชระบบคอมพิวเตอรหรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอื่นในการออกใบกํากับภาษีและในการจัดทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณี
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ใชระบบคอมพิวเตอรจัดทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพิ่มจะตองใชซอฟตแวรตามมาตรฐาน
ซอฟตแวรของกรมสรรพากร
(6) หากผูประกอบการจดทะเบียนตัวการไมมีหรือมิไดใชระบบคอมพิวเตอรหรือ
ระบบอิเลคทรอนิคสอื่นในการออกใบกํากับภาษีและในการจัดทํารายงานตาม ใหผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการมีสิทธิตั้งตัวแทนออกใบกํากับภาษีไดเฉพาะการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี
ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกันเทานัน้ และหามผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
ดังกลาวออกใบกํากับภาษีสําหรับกิจการใหบริการประเภทที่ไดทําสัญญาตั้งผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนเปนผูออกใบกํากับภาษีสําหรับการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือ
กิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกันไวแลว
(7) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองไมตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนที่
เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร
“(8) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ตองไมตั้งผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
รายอื่นรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการ และออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการ สําหรับสินคาหรือบริการประเภทที่ไดทําสัญญาตั้งใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนราย
ใด ดําเนินการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและออกใบกํากับภาษีแทนแลว เวนแตอธิบดี
กรมสรรพากรจะสั่งเปนอยางอื่น”
(9) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองจัดทําและเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษี
และรายงานภาษีขาย กรณีตั้งตัวแทนรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและออกใบกํากับภาษีแทน
สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการที่มิใชการขายตัว๋ หรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือ
กิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ดังนี้
(ก) ตองจัดพิมพสําเนาใบกํากับภาษีตามขอมูลที่ผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทนไดสงผานสื่ออิเลคทรอนิคส (Transfer File) ลงบนกระดาษใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับขอมูล หรือจัดเก็บสําเนาใบกํากับภาษีที่ไดรับจากผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทนดังกลาวไวในสื่อบันทึกขอมูลซึ่งสามารถเรียกพิมพไดทันทีเมื่อเจาพนักงานสรรพากรสั่งให
พิมพ
(ข) ตองจัดพิมพรายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและการออก
ใบกํากับภาษีที่ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนไดจัดทําและสงผานสื่ออิเลคทรอนิคส (Transfer
File) มาให โดยใหจัดทําตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และใหถือเปนรายงานภาษีขายแยก
จากรายงานภาษีขายที่ผปู ระกอบการจดทะเบียนตัวการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและออก
ใบกํากับภาษีเอง โดยใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวการจัดพิมพรายงานดังกลาวทุกสิ้นวันทําการ
หรือภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นเดือน หรือเมื่อเจาพนักงานสรรพากรสั่งใหพิมพ
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(ค) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีตาม (ก) และรายงานภาษีขายตาม (ข) ไว
ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป และหากเก็บไวเปนเวลา 2 ป
แลวหลังจากนั้นจะเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลใดก็ได
(10) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองจัดทําและเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษี
และรายงานภาษีขาย กรณีตั้งตัวแทนรับชําระเงินคาบริการและออกใบกํากับภาษีแทน สําหรับการ
ขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกันนี้ ดังนี้
(ก) ใหใชบนั ทึกรายการประจําวัน (Sale Journal Report by Event Code) ซึ่ง
เปนสําเนาใบกํากับภาษีที่ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนจัดพิมพจากระบบคอมพิวเตอรหรือ
ระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลางของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนและสงมอบให
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ เปนสําเนาใบกํากับภาษีและรายงานภาษีขายของผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการ แยกจากรายงานภาษีขายสวนที่ผปู ระกอบการจดทะเบียนตัวการออกใบกํากับภาษี
เอง
(ข) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีและรายงานตาง ๆ ที่ผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนสงมอบใหไว ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป
โดยหากเก็บไวเปนเวลา 2 ปแลว หลังจากนั้นจะเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลใดก็ได
(11) กรณีรอบวันทําการของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตางจากรอบวันทํา
การของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนใหใชรอบวันทําการของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทนเปนเกณฑ
ขอ 2 ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนซึ่งไดรบั แตงตั้งใหรับชําระเงินคาสินคาหรือ
คาบริการและออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองเปนผูประกอบการจดทะเบียนซึ่ง
คํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองทําสัญญาการตั้งตัวแทน ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในขอ 3
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองใชระบบคอมพิวเตอร หรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอื่นในการออกใบกํากับภาษี การจัดทํารายงานในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม การจัดทําบัญชี
แยกประเภทตาง ๆ และการจัดทํางบการเงิน ในกรณีใชระบบคอมพิวเตอรจัดทํารายงานในระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่มจะตองใชซอฟตแวรตามมาตรฐานซอฟตแวรของกรมสรรพากร
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองยื่นคําขออนุมตั ิใชเครื่องบันทึกการเก็บ
เงินเพื่อออกใบกํากับภาษี โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรทุกกรณี
เวนแตหลักเกณฑในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในประกาศฉบับนี้
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(5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่สามารถ
ออกใบกํากับภาษีที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรไดเมื่อผู
ชําระเงินเรียกรอง
(6) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองจัดทําและสงขอมูลการรับชําระเงินคา
สินคาหรือคาบริการและการออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและเก็บรักษา
สําเนาใบกํากับภาษีและรายงานตาง ๆ กรณีที่ออกใบกํากับภาษีแทนสําหรับการขายสินคาหรือการ
ใหบริการที่มิใชการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลกั ษณะทํานอง
เดียวกัน ดังนี้
(ก) ตองจัดพิมพสําเนาใบกํากับภาษีบนมวนกระดาษตอเนื่องที่เครื่องบันทึก
การเก็บเงินแตละเครื่องเรียงลําดับตอเนื่องกันไปตามการใชงานของเครื่อง บันทึกการเก็บเงิน และ
สงขอมูลสําเนาใบกํากับภาษีของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายผานสื่ออิเลคทรอนิคส
(Transfer File) ใหแกผูประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน 1 วันทําการนับแตสิ้นวันทําการแตละ
วัน
(ข) ตองจัดทํารายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและการออก
ใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ดังนี้
รายงานสรุปการขายประจําวัน ใหจัดทํารายงานการรับชําระเงินคาสินคา
หรือคาบริการและการออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละราย โดยให
จัดทําทั้งในสวนที่เปนของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและในสวนที่เปนของผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนทุกสิ้นวันทําการ โดยใหจัดทําเปนรายเครือ่ งบันทึกการเก็บเงิน
รายงานการรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการและการออกใบกํากับภาษี
แทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละราย ใหจดั ทําแยกเปนรายผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลางของผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดทุกสิ้นวันทําการ และสงรายงานผานสื่อ
อิเลคทรอนิคส (Transfer File) ใหแกผูประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน 1 วันทําการนับแตสิ้น
วันทําการแตละวัน และใหถือวารายงานดังกลาวเปนรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการโดยผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนสามารถจัดพิมพรายงานนั้นทุกสิ้นวันทําการ หรือ
ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นเดือน หรือเมื่อเจาพนักงานสรรพากรสั่งใหพิมพ
(ค) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีและรายงานตาง ๆ ไว ณ สถาน
ประกอบการที่ออกใบกํากับภาษีหรือรายงานนัน้ เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยหากเก็บไวเปนเวลา 2
ปแลว หลังจากนั้นจะเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลใดก็ได
(7) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองจัดทําและสงขอมูลการรับชําระเงินจาก
การขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการทีม่ ีลักษณะทํานองเดียวกัน และการออก
ใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีและรายงาน
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ตาง ๆ กรณีที่ออกใบกํากับภาษีแทนสําหรับการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือ
กิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ดังนี้
(ก) ตองจัดพิมพสําเนาใบกํากับภาษี (Daily Master Journal)แทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการทุกรายในแตละวันทําการ บนมวนกระดาษตอเนื่องที่เครื่องบันทึก
การเก็บเงินแตละเครื่อง หรือบนกระดาษตอเนื่องที่ออกจากระบบคอมพิวเตอรหรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลาง โดยใหเรียงลําดับตอกันไปตามการใชงานของเครื่องบันทึกการเก็บ
เงินแตละเครื่อง หรือใหเรียงลําดับตอกันไปตามการใชงานของระบบคอมพิวเตอรหรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลางแลวแตกรณีเพื่อเปนหลักฐานของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
เอง
(ข) ตองจัดทํารายงานประจําวันดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบ
อิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลางดังนี้
รายงานสรุปการรับชําระเงินจากการขายตัว๋ หรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี
ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกันของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายซึ่งระบุ
รายละเอียดแยกตามรอบการแสดงแตละรอบ
รายงานสรุปการรับชําระเงินจากการขายตัว๋ หรือบัตรดูภาพยนตรดนตรี
ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกันแยกเปนแตละสถานประกอบการของผูประกอบการ
จดทะเบียนตัวแทน
(ค) ตองจัดทํารายงานกอนเริ่มจําหนายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตรดนตรี ละคร
หรือกิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกันดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบ
กลางดังนี้
รายงานการจัดสรรทีน่ ั่งแบงตามสวน (Section) และราคา (Price Category)
รายงานเกี่ยวกับราคาขายและราคาหลังหักสวนลดของที่นั่งแตละประเภท
(ง) ตองจัดทํารายงานหลังจบการแสดงแตละรอบดวยระบบคอมพิวเตอรหรือ
ระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลาง โดยใหจัดพิมพบนกระดาษแยกเปนรายเดือนภาษีตามขอมูลที่
บันทึกไวในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลาง สงใหผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการภายใน 3 วันทําการนับแตวันสิ้นเดือนแตละเดือน และหรือนับแตวันสิ้นสุดการ
แสดงแตละเรื่อง ดังนี้
รายงานการขายตามผังทีน่ ั่งตั้งแตเริ่มถึงจบการแสดง (Map Report)
รายงานสรุปผลการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละครหรือกิจการที่
มีลักษณะทํานองเดียวกัน (Settlement Report)
รายงานการรับตั๋วหรือบัตรคืน หรือตั๋วหรือบัตรเสียหาย (Return Report)
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บันทึกรายการประจําวัน (Sales Journal Report by Event Code) ตั้งแต
เริ่มตนถึงจบการแสดงแตละรอบ ซึ่งถือเปนสําเนาใบกํากับภาษีของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการแตละราย และใหใชเปนรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการดวย
(จ) ตองเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีตาม (ก) ไว ณ สถานประกอบการที่ออก
ใบกํากับภาษี กรณีจดั พิมพสําเนาใบกํากับภาษีบนมวนกระดาษตอเนื่องที่เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
แตละเครื่อง หรือจัดเก็บไว ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญกรณีจดั พิมพสําเนาใบกํากับ
ภาษีบนกระดาษตอเนื่องที่ออกจากระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลาง
และเก็บรักษารายงานตาง ๆ และสําเนาใบกํากับภาษีตาม
(ง) ไว ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญไมนอยกวา 5 ป โดยหากเก็บ
ไวเปนเวลา 2 ปแลว หลังจากนั้นจะเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลใดก็ได
(8) การบันทึกยอดขายสะสมไวในเครื่องบันทึกการเก็บเงิน กรณีการรับชําระเงิน
คาสินคาหรือคาบริการและการออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ที่มใิ ชการ
ขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ใหบันทึกยอดขาย
สะสมไวในเครื่องบันทึกการเก็บเงินจนตัวเลขหมดทุกหลักกอน จึงจะยอนกลับมาเริ่มตนใหมได
ยกเวนกรณีที่จะทําใหยอดขายรวมเกินความสามารถของเครื่องบันทึกการเก็บเงินและทําใหขอมูล
สูญหาย ก็ใหออกรายงานลางยอดสะสมและเริ่มบันทึกยอดขายใหมได โดยใหหมายเหตุเหตุผลไว
ในมวนกระดาษตอเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจําวันดวย
(9) การบันทึกยอดขายสะสมไวในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่น
ที่ระบบกลาง กรณีการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกันแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ใหบันทึกยอดขายสะสมตามรอบการแสดงของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายไวในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่
ระบบกลางซึ่งควบคุมการขายตัว๋ หรือบัตรนัน้ และใหลางยอดสะสมไดเมื่อจัดทํารายงานตาม (7)(ง)
แลว
(10) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองมีรหัสของสถานประกอบการที่เปน
สาขา และรหัสของพนักงานผูออกใบกํากับภาษีพรอมคําแปล เก็บไว ณ สถานประกอบการที่
เกี่ยวของทุกสถานประกอบการ โดยจะเก็บไวในกระดาษหรือในสื่อบันทึกขอมูล ซึ่งสามารถเรียก
พิมพไดทันทีเมื่อเจาพนักงานสรรพากรสั่งใหพิมพ
ขอ 3 ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองทํา
สัญญาการตั้งตัวแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองทํา
สัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อรับชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
และใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเปนผูออกใบกํากับภาษีและใบรับแทนผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการ
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(2) สัญญาการตั้งตัวแทนตองทําเปนลายลักษณอักษร และจะตั้งตัวแทนเพื่อรับ
ชําระเงินคาสินคาหรือคาบริการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทก็ได
(3) สัญญาการตั้งตัวแทนตองกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบที่ผปู ระกอบการ
จดทะเบียนตัวแทนจะตองกระทําใหแกผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตามประกาศนี้
(4) สัญญาการตั้งตัวแทนตองกําหนดรายการดังตอไปนี้ในสัญญาดวย และให
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเก็บรักษารายละเอียดตาม
รายการดังกลาวไว ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวของทุกสถานประกอบการ โดยจะจัดเก็บไวใน
กระดาษหรือในสื่อบันทึกขอมูล ซึ่งสามารถเรียกพิมพไดทันทีเมื่อเจาพนักงานสรรพากรสั่งใหพิมพ
เวนแตกรณีที่เปนการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลกั ษณะทํานอง
เดียวกัน ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนจะจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคส
อื่นที่ระบบกลาง ซึ่งสามารถเรียกพิมพไดทนั ทีเมื่อเจาพนักงานสรรพากรสั่งใหพิมพ ณ สถาน
ประกอบการที่เปนสํานักงานใหญของผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนก็ได
(ก) ชื่อ ที่อยูและเลขประจําตัวผูเสียภาษีของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
และผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
(ข) รหัสของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายพรอมคําแปล
(ค) รหัสประเภทของสินคาหรือบริการที่ใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
รับชําระเงินและออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ และกรณีการขายตั๋วหรือ
บัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกันแทน ตองมีรหัสของรอบการ
แสดงพรอมทั้งรหัสของสวนลดที่ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการไดลดใหแกลูกคา พรอมคําแปล
"(5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตองสงมอบสําเนาสัญญาการตั้งตัวแทน หรือ
การยกเลิกการตั้งตัวแทนตอเจาพนักงานสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพื้นทีใ่ นเขตทองที่ที่
สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญของผูประกอบการจดทะเบียนตัวการตั้งอยูภายใน 15 วัน
นับแตวันทําสัญญาการตั้งตัวแทน หรือภายใน 15 วัน นับแตวันยกเลิกสัญญาการตั้งตัวแทน"
(6) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการและผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตอง
เก็บรักษาสัญญาการตั้งตัวแทนไว ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตลอดเวลาที่สัญญามี
ผลใชบงั คับ และเก็บรักษาตอไปอีกไมนอยกวา 2 ปนับแตวันสิ้นสุดสัญญา
ขอ 4 ใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบกํากับภาษีและหรือใบรับแทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) กรณีผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการจากผูป ระกอบการจดทะเบียนตัวการนํา
เอกสารที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร มาชําระคาสินคาหรือ
คาบริการ ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองตีพิมพขอความที่แสดงวาไดรับชําระเงินแลวลงบน
เอกสารดังกลาว เพื่อเปนหลักฐานแสดงการรับชําระเงินแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ และ
สงมอบสวนที่เปนใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากรใหแกผูซื้อสินคาหรือ
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ผูรับบริการแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ พรอมทั้งเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีไวเพื่อสง
มอบแกผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ
(2) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบกํากับภาษีสําหรับการรับชําระ
เงินแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการที่มใิ ชการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรีละคร หรือ
กิจการที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองออกใบกํากับภาษีที่มี
รายการอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) คําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” หรือ “TAX INVOICE (ABB)” หรือ “TAX
INV (ABB)”
(ข) ชื่อ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรและรหัสของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการ
(ค) ชื่อหรือชื่อยอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทน กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนใชสถานประกอบการหลายแหงในการออก
ใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ จะตองระบุชื่อหรือชื่อยอและรหัสของสถาน
ประกอบการที่เปนสาขาไวในใบกํากับภาษีดว ย
(ง) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี
(จ) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลคาของสินคาหรือบริการโดยชื่อ ชนิด
หรือประเภทของสินคาหรือบริการจะออกเปนรหัสก็ได
(ฉ) ราคาสินคาหรือราคาคาบริการโดยตองมีขอความระบุชัดเจนวาไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว
(ช) วัน เดือน ป และเวลาที่ออกใบกํากับภาษี
(ซ) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
(ฌ) ขอความอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
โดยใหจดั ทําหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเปนสองชุด ชุดแรกให
เรียงลําดับตอกันไปตามการใชงานของเครื่องบันทึกการเก็บเงินแตละเครื่อง และชุดที่สองให
เรียงลําดับตอกันไปแยกตามรายผูประกอบการจดทะเบียนตัวการแตละรายในเครื่องบันทึกการเก็บ
เงินแตละเครื่อง
กรณีที่ออกใบกํากับภาษีที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4
แหงประมวลรัษฎากรดวย จะตองมีรหัสหรือเครื่องหมายหรือขอความที่แสดงใหเห็นวาหมายเลข
ลําดับใดเปนหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร
(3) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบกํากับภาษีสําหรับการขายตั๋ว
หรือบัตรดูภาพยนตร ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกันแทนผูประกอบการจด
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ทะเบียนตัวการ ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองออกใบกํากับภาษีที่มีรายการอยางนอย
ดังตอไปนี้
(ก) คําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” หรือ “TAX INVOICE (ABB)” หรือ “TAX
INV (ABB)”
(ข) ชื่อ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรและรหัสของผูประกอบการจดทะเบียน
ตัวการ
(ค) ชื่อหรือชื่อยอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทน กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนใชสถานประกอบการหลายแหงในการออก
ใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการ จะตองระบุชื่อหรือชื่อยอและรหัสของสถาน
ประกอบการที่เปนสาขาไวในใบกํากับภาษีดว ย
(ง) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี
(จ) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลคาของบริการ โดยชื่อ ชนิด หรือประเภท
ของบริการจะออกเปนรหัสก็ได
(ฉ) ราคาคาบริการ โดยตองมีขอความระบุชัดเจนวาไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไว
แลว
(ช) วัน เดือน ป และเวลาที่ออกใบกํากับภาษี
(ซ) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
(ฌ) รหัสของรอบการแสดงแตละรอบ
(ญ) ขอความอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
โดยใหจดั ทําหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเรียงลําดับตอกันไปตามการ
ใชงานของระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลางในแตละวันทําการ
กรณีที่ออกใบกํากับภาษีที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4
แหงประมวลรัษฎากรดวย จะตองมีรหัสหรือเครื่องหมายหรือขอความที่แสดงใหเห็นวาหมายเลข
ลําดับใดเปนหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร
การบันทึกเลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินทีก่ รมสรรพากรกําหนด
ลงในใบกํากับภาษี ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกตั๋วหรือบัตรโดยใชขอมูลจากระบบ
คอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นที่ระบบกลางแยกตางหากจากขอมูลของเครื่องบันทึกการ
เก็บเงินแตละเครื่องที่ใชออกใบกํากับภาษี จะใชเลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินทีก่ ําหนด
ไวจากระบบกลางของระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเลคทรอนิคสอื่นและรหัสของสถานประกอบ
การที่เปนสาขาซึ่งออกใบกํากับภาษี พรอมทั้งรหัสของพนักงานผูออกใบกํากับภาษีแทนก็ได
กรณีการขายตัว๋ หรือบัตรลวงหนาใหความรับผิดในการเสียภาษีของ ผู
ประกอบการจดทะเบียนตัวการเกิดขึ้น ณ วันที่ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนขายตั๋วหรือบัตรนั้น

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

12
การแสดงราคาตั๋วหรือบัตร ใหระบุราคาขายหลังหักสวนลดได แตตองมี
รหัสของสวนลดกํากับไวในใบกํากับภาษีดว ย
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับ
ภาษี ที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ทุกครั้งที่ผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการจากผูประกอบการจดทะเบียนตัวการเรียกรอง พรอมทั้งสงมอบใบกํากับภาษีดังกลาว
ใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ ในกรณีที่ผปู ระกอบการจดทะเบียนตัวแทนไดออกใบกํากับภาษี
ตาม (2) หรือ (3) ไปแลว ใหเรียกใบกํากับภาษีนั้นคืนเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน และออกใบกํากับภาษี
ที่มีรายการเชนเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรใหใหม โดยจะตองออกจาก
เครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องเดิมและออกใหภายในวันเดียวกันเทานั้น
(5) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนที่ประสงคจะออกใบกํากับภาษีแทน
ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการโดยใหมีรายการเปนอยางอื่น นอกเหนือจากทีก่ ําหนดไวใน
ประกาศฉบับนี้ ใหขออนุมัติตออธิบดีกรมสรรพากร และหามออกใบกํากับภาษีดังกลาวกอนไดรับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
(6) อธิบดีกรมสรรพากรอาจกําหนดใหรายการในใบกํากับภาษีที่ผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนออกแทนผูประกอบการจดทะเบียนตัวการมีรายการเปนอยางอื่นเพิ่มเติมเปนการ
ทั่วไป หรือเฉพาะรายผูประกอบการจดทะเบียนก็ได
ขอ 5 ใหผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเริ่มออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการจด
ทะเบียนตัวการไดตอ เมื่อ
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวการไดแจงการแตงตั้งตัวแทนและไดสงมอบ
สําเนาสัญญาการตั้งตัวแทนตอเจาพนักงานสรรพากรตามทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรกําหนดแลว และ
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนตัวแทนไดรบั อนุมัติใหใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนด ตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ 6 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติ ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัยและคํา
วินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามประกาศนี้
ดวย
ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538
รอยเอกสุชาติ เชาววิศษิ ฐ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 85)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการจําหนายหนี้สญ
ู และหลักเกณฑ วิธกี าร และ
เงื่อนไขในการคํานวณสวนของหนี้สญ
ู เพือ่ นํามาหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/11 แหง
ประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/11 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินคาหรือใหบริการ และไดนาํ ภาษีขายไปรวมคํานวณ
เพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากรแลว ตอมาหากมีหนี้สูญเกิดขึ้นจาก
การขายสินคาหรือการใหบริการ และการจําหนายหนี้สูญดังกลาวไดเปนไปตามจํานวน หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ใหผูประกอบการจดทะเบียนนําภาษีขายทีค่ ํานวณจากสวนของ
หนี้สูญดังกลาว มาหักออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ไดมกี ารจําหนายหนี้สูญได
การจําหนายหนี้สูญและการคํานวณสวนของหนี้สูญเพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
ขอ 1 ในกรณีที่ผปู ระกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ ซึ่งไดออกใบกํากับ
ภาษีเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา 78 มาตรา 78/1 และมาตรา 78/3
แหงประมวลรัษฎากร และไดนาํ ภาษีขายไปรวมคํานวณเพือ่ เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหง
ประมวลรัษฎากรแลว ใหมีสิทธินําภาษีขายที่คํานวณจากสวนของหนี้สูญมาหักออกจากภาษีขายใน
เดือนภาษีที่ไดมีการจําหนายหนี้สูญ
ขอ 2 หนี้จากการขายสินคาหรือใหบริการตามขอ 1 ตองเปนหนี้ที่มีลักษณะดังนี้
(1) เปนหนี้จากการประกอบกิจการที่ไดนาํ ไปรวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่มตาม
มาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากรแลว
(2) เปนหนี้ที่เกิดจากการขายสินคาหรือใหบริการแกผูที่ไมใชผปู ระกอบการจด
ทะเบียนที่คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร
(3) เปนหนี้ที่เกิดจากการขายสินคาหรือใหบริการ ซึ่งไดออกใบกํากับภาษีตาม
มาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร และใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5เฉพาะที่มีลักษณะเปนใบกํากับ
ภาษีแบบเต็มรูป
(4) เปนหนี้ที่ยังไมขาดอายุความ และมีหลักฐานโดยชัดแจงที่สามารถฟองลูกหนี้
ได
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หนี้ตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงหนี้จากการขายสินคาหรือการใหบริการที่ผูเปนหรือ
เคยเปนกรรมการหรือหุนสวนผูจัดการเปนลูกหนี้ ไมวาหนีน้ ั้นจะเกิดขึน้ กอนหรือในขณะที่ผนู นั้
เปนกรรมการหรือหุนสวนผูจ ัดการ
ขอ 3 การจําหนายหนี้สูญในกรณีหนี้ของลูกหนีแ้ ตละรายมีจํานวนเกิน 500,000 บาทขึ้น
ไป ตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ไดติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี โดยมีหลักฐานการติดตาม
ทวงถามอยางชัดแจงและไมไดรับชําระหนี้ โดยปรากฏวา
(ก) ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไป
และไมมีทรัพยสินใดๆ จะชําระหนี้ได
(ข) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอื่นมีบรุ ิมสิทธิเหนือทรัพยสิน
ทั้งหมดของลูกหนี้อยูในลําดับกอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้
(2) ไดดําเนินการฟองลูกหนีใ้ นคดีแพงหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลกู หนี้ถูก
เจาหนี้รายอื่นฟองในคดีแพง และในกรณีนน้ั ๆ ไดมีคําบังคับหรือคําสั่งของศาลแลวแตลูกหนี้ไมมี
ทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได หรือ
(3) ไดดําเนินการฟองลูกหนีใ้ นคดีลมละลายหรือไดยื่นคําขอรับชําระหนีใ้ นคดีที่
ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอืน่ ฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนน้ั ๆ ไดมีการประนอมหนี้กบั ลูกหนี้โดย
ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
และไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกแลว
ขอ 4 การจําหนายหนี้สูญในกรณีหนี้ของลูกหนีแ้ ตละรายมีจํานวนไมเกิน 500,000 บาท
ตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ไดดําเนินการตามขอ 3 (1) แลว
(2) ไดดําเนินการฟองลูกหนีใ้ นคดีแพง และศาลไดมีคําสั่งรับคําฟองนั้นแลว หรือ
ไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีแพงและศาลไดมีคําสั่งรับคําขอนั้น
แลว หรือ
(3) ไดดําเนินการฟองลูกหนีใ้ นคดีลมละลาย และศาลไดมีคําสั่งรับคําฟองนั้นแลว
หรือไดยื่นคําขอรับชําระหนีใ้ นคดีที่ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย และศาลไดมีคําสั่งรับคํา
ขอรับชําระหนี้นนั้ แลว
ในกรณีตาม (2) หรือ (3) กรรมการหรือหุนสวนผูจัดการของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิตบิ คุ คลผูเปนเจาหนีต้ อ งมีคําสั่งอนุมัติใหจําหนายหนี้นั้นเปนหนี้สูญจากบัญชีลกู หนี้
ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ขอ 5 การจําหนายหนี้สูญในกรณีหนี้ของลูกหนีแ้ ตละรายมีจํานวนไมเกิน 100,000 บาท
ใหกระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 3 หรือขอ 4 ถาปรากฏวาไดมีหลักฐานการ
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ติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลว แตไมไดรับชําระหนี้ และหากจะฟองลูกหนี้
จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชําระ
ขอ 6 การจําหนายหนี้สูญในกรณีที่ไดปลดหนีห้ รือประนอมหนี้ใหลูกหนีต้ ามแผนฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ที่ศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยลมละลาย ใหกระทําไดโดยไมตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5
“ การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงิน ในสวน
ของหนี้ที่เจาหนี้ดังกลาวไดปลดหนีใ้ หลูกหนีใ้ นระหวางวันที่ 1 มกราคม พ . ศ . 2548 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ . ศ . 2549 อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศกําหนดใหกระทําไดโดยไม
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5
“ สถาบันการเงิน ” หมายความวา
(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(3) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย ”
“ การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น ในสวนของหนี้ที่ไดปลดหนี้
ใหแกลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเจาหนี้อื่น ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุง
โครงสรางหนี้โดยนําหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม ใหกระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
ในขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5 ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ที่ไดกระทําในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ . ศ .
2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ . ศ . 2549
“ สถาบันการเงิน ” หมายความวา
(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(2) ธนาคารออมสิน ตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน
(3) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหาร
สินทรัพยสถาบันการเงิน
(4) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
(6) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหาร สินทรัพย
ไทย
(7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึน้ สําหรับให
กูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
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“ เจาหนี้อื่น ” หมายความวา เจาหนี้ที่มิใชสถาบันการเงิน ซึ่งไดดําเนินการเจรจา
รวมกับสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนีใ้ หแกลูกหนี้ และไดทําความตกลงเปนหนังสือ
รวมกับเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงิน
“ ลูกหนี้ ” หมายความวา ลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น ซึ่งเปนลูกหนี้ของสถาบัน การเงิน
ดวย และใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดวย ”
“ ขอ 6/1 การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน
ในสวนของหนี้ที่เจาหนีด้ ังกลาวไดปลดหนี้ใหแกลูกหนี้ทปี่ ระสบธรณีพิบตั ิภัยในระหวางวันที่ 1
มกราคม พ.ศ.2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตาม
หลักเกณฑการปรับปรุงหนีข้ องสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด ให
กระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5
“ สถาบันการเงิน ” หมายความวา
(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(3) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย ”
“ ขอ 6/2 การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น ในสวนของหนี้ที่ได
ปลดหนี้ใหแกลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบตั ภิ ัยในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2549 อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเจาหนี้อื่น ซึ่งดําเนินการโดยนํา
หลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนีข้ องสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนดมาใชโดยอนุโลม ใหกระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5
ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ที่ไดกระทําในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ . ศ . 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ
. ศ . 2549
“ สถาบันการเงิน ” หมายความวา
(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(2) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน
(3) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
(4)บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัท
บริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
(5) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(6) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
(7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึน้
สําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
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“ เจาหนี้อื่น ” หมายความวา เจาหนี้ที่มใิ ชสถาบันการเงิน ซึ่งไดดําเนินการเจรจา
รวมกับเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลกู หนี้ที่ประสบภัยพิบัติ
และไดทําความตกลงเปนหนังสือรวมกับเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน
“ ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบตั ิภัย ” หมายความวา ลูกหนี้ซึ่งไดรับความเสียหายจาก
ธรณีพิบัติภัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 ในทองที่จงั หวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ที่ไดลงทะเบียนกับศูนยหรือหนวยงานชวยเหลือ
ผูประสบภัยของทางราชการ และใหหมายความรวมถึงผูค ้ําประกันของลูกหนี้นนั้ ดวย ”
ขอ 7 เมื่อดําเนินการครบถวนตาม ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 หรือขอ 6 แลวในเดือนภาษีใด ให
ผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร นําภาษีขายที่
คํานวณจากสวนของหนี้สูญดังกลาวมาหักออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ไดมีการจําหนาย
หนี้สูญ เวนแตกรณีตามขอ 4(2)(3) และขอ 6 วรรคหนึ่ง ใหนําภาษีขายที่คํานวณจากสวนของหนี้
สูญดังกลาวมาหักออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ศาลไดมีคําสั่งรับคําฟอง คําขอเฉลี่ยหนี้ คํา
ขอรับชําระหนี้ หรือเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้
การคํานวณหาภาษีขายจากสวนของหนี้สูญตามวรรคหนึ่ง ใหนําสวนของหนี้สูญ
นั้นคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยรอยบวกดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
ขอ 8 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติ ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัยและคํา
วินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามประกาศนี้
ดวย
ขอ 9 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542
รอยเอกสุชาติ เชาววิศษิ ฐ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 89)
เรื่อง กําหนดแบบหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทํารายงาน การลงรายการใน
รายงาน การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นทีใ่ ชประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตาม
มาตรา87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดแบบ หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทํารายงาน การลง
รายการในรายงาน การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใชประกอบการลงรายงานภาษี
ซื้อ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที2่ 2) เรื่อง
กําหนดแบบ หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทํารายงาน การลงรายการในรายงาน
การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นทีใ่ ชประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87
และมาตรา 87/3 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 72) เรื่อง กําหนดแบบ หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข เกีย่ วกับการจัดทํารายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกํากับภาษีและ
เอกสารหลักฐานอื่นที่ใชประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2539
ขอ 2 ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่คํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหง
ประมวลรัษฎากร จัดทํารายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) รายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87(2) แหง
ประมวลรัษฎากร โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
ขอ 3 ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคา ซึ่งคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา
82/3 แหงประมวลรัษฎากร จัดทํารายงานสินคาและวัตถุดบิ ตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร
โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
ผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ สามารถจัดทํารายงานสินคาและวัตถุดิบตาม
มาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร โดยมีรายการและขอความแตกตางจากทีก่ ําหนดไวในวรรค
หนึ่ง
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการโรงเลื่อย โรงคาไมแปรรูป และ
กิจการอื่นใดซึ่งตองจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยปาไม โดยใหถือวาบัญชีแสดงรายการปริมาณ
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สินคาซึ่งมีอยู ไดมา และจําหนายไปเปนรายวันตามแบบบัญชีซึ่งตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยปา
ไมเปนรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการคาของเกา โดยใหถือวาบัญชีแสดง
รายการปริมาณสินคาซึ่งมีอยู ไดมา และจําหนายไปเปนรายวันตามแบบบัญชี ซึ่งตองจัดทําตาม
กฎหมายวาการคาของเกาเปนรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน ประเภท
รานคาปลอดอากร ใหถือวาบัญชีแยกประเภทสินคาซึ่งแสดงรายละเอียดของสินคาทั้งทีน่ ําเขาจาก
ตางประเทศและหรือของที่ผลิตภายในประเทศ ที่นําเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคา
ปลอดอากร ของที่ขายไป ของที่คงเหลืออยู โดยแยกประเภท ชนิดปริมาณของของไวอยางชัดแจง
ซึ่งตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เปนรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหง
ประมวลรัษฎากร
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวย
ปโตรเลียม ใหถือวารายงานผลการประกอบกิจการปโตรเลียมที่ตองจัดทําตามกฎหมายดังกลาว
เปนรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร ใหผูประกอบการจดทะเบียน
ที่ขายสินคาโดยมีการรับประกันสินคาที่ขายหรือบริการซอมสินคาที่ขาย กรณีมกี ารชํารุดบกพรอง
หรือเพื่อเหตุอื่นอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน จัดทํารายงานจายอะไหลโดยไมคดิ มูลคาเพื่อใชในการ
ประกันสินคาที่ขายหรือบริการซอมสินคาทีข่ ายแยกตางหากจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามที่
กําหนดในวรรคหนึ่งโดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
ขอ 4 ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 2 และขอ 3 สามารถจัดทํารายงานภาษีขายตาม
มาตรา 87(1) รายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87(2) และรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหง
ประมวลรัษฎากร โดยแยกออกเปนแตละแผนกของสินคาหรือบริการ หรือแยกออกเปนแตละ
ประเภท ชนิด ขนาด หรือในลักษณะทํานองเดียวกันของสินคาหรือบริการก็ได
การจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถแยกทุก
ประเภทรายงาน หรือแยกเฉพาะรายงานดังกลาวบางรายงานก็ได
ขอ 5 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง ใหจัดทํารายงาน
ภาษีขายตามมาตรา 87(1) รายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87(2) และรายงานสินคาและวัตถุดิบตาม
มาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร เปนรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ ไมวาผูประกอบการจด
ทะเบียนดังกลาวจะไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระ
ภาษีมูลคาเพิ่มรวมกันหรือไมก็ตาม
ขอ 6 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการทีข่ ายสินคาหรือใหบริการเปน
ประจําอยูแลว แตมีหนวยขายที่มีลักษณะเปนรานคายอย หรือรานคาประเภทคอนเทนเนอร หรือ
รานคาที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งสามารถเคลื่อนยายไดไมวาจะมีลอเลื่อนหรือไม เพื่อขายสินคา
ในสถานที่ตาง ๆ ที่เห็นไดชัดเจนวาเปนการชัว่ คราว เชน งานนิทรรศการ หรืองานมหกรรม หรือที่
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ชุมชน หรือตามสถานที่ตาง ๆ ในชวงระยะเวลาสั้น ๆ โดยมิไดใชสถานที่หนึ่งทีใ่ ดเปนสถานที่ขาย
สินคาเปนประจํา ใหจดั ทํารายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87(2) รายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา
87(3) แหงประมวลรัษฎากร โดยไมตองแยกตามหนวยขายก็ได แตใหจัดทํารายงานภาษีขายตาม
มาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร โดยแยกออกเปนแตละหนวยขายตางหากจากกัน
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมตั ิจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเปน
ผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินคาที่มสี ถานประกอบการ ซึ่งเปนหนวยขายที่มีลักษณะเปน
รานคายอยตั้งอยูภ ายในบริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ซึ่งไดรับสิทธิเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร มีหนาที่จดั ทํารายงานภาษี
ขายตามมาตรา 87(1) รายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87(2) และรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา
87(3) แหงประมวลรัษฎากร เปนรายสถานประกอบการ เวนแตสถานประกอบการใดเปนหนวยขาย
ที่มีลกั ษณะเปนรานคายอยตั้งอยูภายในบริเวณหองผูโดยสารขาออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ให
จัดทําเฉพาะรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) และรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหง
ประมวลรัษฎากร ของหนวยขายดังกลาวนั้น
ขอ 7 การลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร ให
ดําเนินการดังนี้
(1) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่ตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4
หรือใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบ
เต็มรูป ทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ ใหลงรายการตามมูลคาสินคาหรือ
บริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดรับหรือพึงไดรับซึ่งเกิดจากใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือ
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากรเฉพาะที่มีลักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป
เปนรายใบกํากับภาษี และใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันทีร่ ะบุไวในใบกํากับภาษี
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ไดจัดทําใบกํากับภาษีในแตละวัน
ตั้งแต 100 ฉบับขึน้ ไป ของแตละสถานประกอบการ และไดจัดใหมีรายงานสรุปการขายประจําวัน
ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวจะลงรายการเฉพาะมูลคาสินคาหรือบริการและจํานวน
ภาษีมูลคาเพิ่มทั้งหมดตอวันที่ไดรับหรือพึงไดรับตามรายงานสรุปการขายประจําวัน โดยไมตองลง
เปนรายใบกํากับภาษีก็ได และใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่ระบุไวในใบกํากับภาษี
ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ตองจัดทํารายงานสรุปการขายประจําวัน
โดยมีรายการและขอความอยางนอยดังตอไปนี้ และสามารถจัดทําแยกออกเปนแตละแผนกของ
สินคาหรือบริการ หรือแยกออกเปนแตละประเภท ชนิด ขนาด หรือในลักษณะทํานองเดียวกันของ
สินคาหรือบริการก็ได
(ก) วัน เดือน ป
(ข) เลขทีใ่ บกํากับภาษี เลมที/่ เครื่องที่ (ถามี)
(ค) ชื่อผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
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(ง) มูลคาสินคาหรือบริการ และจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาสินคา
หรือบริการ โดยใหแยกออกจากมูลคาสินคาและหรือบริการใหชัดแจง
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง มีความประสงคจดั ทํารายงานสรุป
การขายประจําวันโดยมีรายการและขอความแตกตางจากทีก่ ําหนดไวตามวรรคสาม ใหกระทําได
เมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
(2) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิออกใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา
86/6 มาตรา 86/7 แหงประมวลรัษฎากร และใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากรที่
ไมมีลักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป ทุกครั้งทีค่ วามรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ให
ลงรายการเฉพาะมูลคาสินคาหรือบริการและจํานวนภาษีมลู คาเพิ่มทั้งหมดตอวันที่ไดรับหรือพึง
ไดรับ ซึ่งเกิดจากใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 มาตรา 86/7 แหงประมวลรัษฎากร และ
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากรที่ไมมลี ักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปนั้น
และใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่ระบุไวในใบกํากับภาษีอยางยอหรือใบกํากับภาษี
ตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร โดยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(ก) ไมตองระบุชื่อผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการและรายการสินคาหรือบริการ
และตองแยกจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มออกจากมูลคาสินคาหรือบริการ โดยจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มตอง
สัมพันธกับมูลคาสินคาหรือบริการ
(ข) กรณีจดั ทําใบกํากับภาษีอยางยอเปนเลม ใหลงรายการมูลคาสินคาหรือ
บริการที่เปนยอดรวมแตละยอดตามใบกํากับภาษีอยางยอ โดยระบุในชอง เลขที่/เลมที่ ของใบกํากับ
ภาษี วา “ เลมที.่ .. เลขที่...ถึงเลขที่...”
(ค) กรณีจดั ทําใบกํากับภาษีอยางยอโดยไมไดออกเปนเลม ใหลงรายการมูลคา
สินคาหรือบริการที่เปนยอดรวมแตละยอดตามใบกํากับภาษีอยางยอ โดยระบุในชองเลขที่/เลมที่
ของใบกํากับภาษี วา “ เลขที่...ถึงเลขที่...”
(3) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหใช
เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/5 และมาตรา 86/6 แหง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกรายงานสรุปการขายประจําวันแยกเปนรายเครื่อง
บันทึกการเก็บเงิน ใหลงรายการเฉพาะมูลคาสินคาหรือบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทั้งหมดตอ
วันที่ไดรับหรือพึงไดรับ ซึ่งเกิดจากการขายสินคาหรือการใหบริการ โดยแยกออกเปนรายเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินพรอมทั้งระบุเลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดไวในรายงานภาษีขายดวย และใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวนั ที่เครื่องบันทึก
การเก็บเงินออกใบกํากับภาษี เวนแต กรณีผูประกอบการจดทะเบียนใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ชนิดไฟฟา หรือชนิดคอมพิวเตอรทใี่ ชตอเชื่อมเขากับระบบคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอนื่ เปนระบบ
POSS (Point of Sale System) จะตองจัดทํารายงานภาษีขายโดยอัตโนมัติทุกสิ้นวันทําการ
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(4) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการคาปลีก ซึ่งมีสิทธิออก
ใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แหงประมวลรัษฎากร และใบกํากับภาษีตาม
มาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากรที่ไมมีลักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปได แตมีหนาที่ตอง
จัดทําใบกํากับภาษีซึ่งมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการขาย
สินคาหรือการใหบริการทุกครั้งที่ผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการเรียกรองใหดําเนินการดังนี้
(ก) กรณีจดั ทําใบกํากับภาษีอยางยอเปนเลมหรือไมไดออกเปนเลมตาม (2)
ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีซึ่งมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร สงมอบใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการโดยไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอยางยอ
อีก และใหลงรายการตาม (1)
(ข) กรณีใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษีอยางยอและลงรายการ
ตาม (3) แลว หากผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีซึ่งมีรายการครบถวนตามมาตรา
86/4 แหงประมวลรัษฎากร สงมอบใหแกผูซื้อสินคาหรือผูร ับบริการ ใหลงรายการตามใบกํากับภาษี
ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร เปนรายใบกํากับภาษีดวย โดยไมตองระบุมูลคาสินคาหรือ
บริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม และ หมายเหตุไววา “ ออกแทนใบกํากับภาษีอยางยอ เลขที่...”
(5) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการสถานบริการน้ํามันใหลง
รายการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน (1) หรือ (2) แลวแตกรณีเวนแตการขาย
น้ํามันของสถานบริการน้ํามัน ซึ่งไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเสียภาษีมูลคาเพิ่มจาก
มิเตอรหัวจาย ใหลงรายการเฉพาะมูลคาสินคาและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทั้งหมดตอวันที่ไดรับหรือ
พึงไดรับจากการขายน้ํามันเชื้อเพลิงผานมิเตอรหัวจายตามรายงานแสดงรายละเอียดการขายน้ํามัน
เชื้อเพลิงแตละชนิด (สวน ก.) ซึ่งตองจัดทําเปนรายวันอยูแลว และใหลงรายการภายในสามวันทํา
การนับแตวันที่จดั ทํารายงานแสดงรายละเอียดการขายน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิด (สวน ก.)
(6) ผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ ใหลงรายการตามมูลคาสินคาหรือบริการ
และจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดรับหรือพึงไดรับ โดยจัดใหมีเอกสารประกอบการลงรายงานตาม
ประเภทความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งเอกสารดังกลาวตองมีปริมาณและมูลคาสินคาหรือ
บริการเพื่อคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม และใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวนั ที่ความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น
(ก) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความรับผิดตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อมี
การจําหนาย จาย โอนสินคาโดยไมมีคาตอบแทน ตามมาตรา 77/1(8) แหงประมวลรัษฎากร หรือ
เมื่อมีการใหบริการโดยไมมีคาตอบแทนตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร และไมไดเรียก
เก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร
(ข) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความรับผิดตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตาม
มาตรา 77/1(8)(ง)(จ)(ฉ) และ(ช) หรือมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร กรณีการใชบริการของ
ตนเองไมวาประการใด ๆ
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(ค) กรณีสวนราชการเปนผูทอดตลาดทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียน
ตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร โดยสวนราชการไดออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูซื้อในการขาย
ทอดตลาด และสงมอบสําเนาใบเสร็จรับเงินดังกลาวใหแกผูประกอบการจดทะเบียนที่มีหนาที่ตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อเปนหลักฐานลงรายงานภาษีขาย
(7) กรณีผูทอดตลาดที่มใิ ชสวนราชการไดขายทอดตลาดทรัพยสินของ
ผูประกอบการจดทะเบียน และมีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่ตอง
เสียตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร โดยยื่นรายการตามแบบนําสงภาษีตามมาตรา 83/5 วรรค
สอง แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนเจาของทรัพยสินไมตองนํามูลคาสินคา
และจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มตามสําเนาใบกํากับภาษีที่ออกตามมาตรา 86/3 แหงประมวลรัษฎากร มา
ลงรายการในรายงานภาษีขาย
(8) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไมตองนําคาตอบแทนที่มีลักษณะและเงื่อนไข
ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร มารวม
คํานวณเปนมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนไม
ตองนําคาตอบแทนดังกลาวมาลงรายการในรายงานภาษีขาย
(9) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาโดยการสงออก ใหลงรายการตาม
มูลคาสินคาสงออกโดยใหใชราคา เอฟ.โอ.บี. ของสินคา และใหลงรายการภายในสามวันทําการนับ
แตวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ดังตอไปนี้
(ก) การสงสินคาออกนอกราชอาณาจักรเพื่อสงไปตางประเทศซึ่งความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อชําระอากรขาออก วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดใหมีผู
ค้ําประกันอากรขาออก ใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่ชําระอากรขาออก วาง
หลักประกันอากรขาออก หรือจัดใหมีผูค้ําประกันอากรขาออก แลวแตกรณี
การสงออกสินคาตามวรรคหนึ่ง ถาความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
เกิดขึน้ ในวันที่มกี ารออกใบขนสินคาขาออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหลงรายการภายในสาม
วันทําการนับแตวนั ที่กรมศุลกากรออกใบขนสินคาขาออก
“ (ข) การนําสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา
77/1(14)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ ในวันทีน่ ําสินคา
ในราชอาณาจักรเขาไปในเขตปลอดอากร ใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวนั ที่นํา
สินคาเขาไปในเขตปลอดอากร ”
(10) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิออกใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือใบ
ลดหนี้ตามมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ใหลงรายการตามมูลคาสินคาหรือบริการและ
จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บหรือใชคืน ซึ่งเกิดจากใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ตาม
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มาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร เปนรายใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ และใหลงรายการภายในสาม
วันทําการนับแตวนั ที่ระบุไวในใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ แลวแตกรณี
ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง สามารถจัดทํารายงานภาษีขายซึ่งลง
รายการเฉพาะรายการตามใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้อกี 1 รายงานก็ได
(11) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีหนีส้ ูญเกิดขึ้นจากการขายสินคาหรือการ
ใหบริการ และไดมีการจําหนายหนี้สูญดังกลาวตามจํานวน หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด ใหผูประกอบการจดทะเบียนนําภาษีขายทีค่ ํานวณจากสวนของหนี้สูญมาหัก
ออกจากภาษีขายในเดือนภาษีที่ไดมกี ารจําหนายหนี้สูญ โดยใชเอกสารการตัดหนี้สูญทางบัญชี
ประกอบการลงรายการในรายงานภาษีขาย
ขอ 8 การลงรายการในรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87(2) แหงประมวลรัษฎากร ให
ดําเนินการดังนี้
(1) ใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดเก็บใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือ
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป
ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ใบเสร็จรับเงินของกรม
สรรพสามิต และเอกสารหลักฐานอื่นประกอบการลงรายงานภาษีซื้อ แยกตางหากจากเอกสาร
หลักฐานอื่น โดยใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) แยกเปนรายเดือนภาษีที่ลงรายการในรายงานภาษีซื้อ
(ข) เรียงตามลําดับใบกํากับภาษีที่ไดรับ
(ค) ใหเลขที่กํากับใบสําคัญดังกลาวเรียงขึน้ ใหมทางดานบนขวาของใบสําคัญนั้น ๆ
(2) ใหลงรายการตามมูลคาสินคาหรือบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งเกิดจาก
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มี
ลักษณะเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป เปนรายใบกํากับภาษี โดยใหลงรายการเรียงตามลําดับ
ใบกํากับภาษีที่ไดรับโดยไมคํานึงวาใบกํากับภาษีนั้นจะลงวันเดือนปใด แตการลงรายการในชองวัน
เดือนปของใบกํากับภาษี ใหลงวันเดือนปตามที่ระบุไวในใบกํากับภาษี และใหลงรายการภายใน
สามวันทําการนับแตวนั ที่ไดรับใบกํากับภาษี เวนแต ภาษีซื้อที่มิไดนาํ ไปหักในการคํานวณภาษีใน
เดือนภาษีเพราะมีเหตุจําเปน ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนยังคงมีสิทธินําไปหักในการคํานวณภาษี
ในเดือนภาษีหลังจากนั้นไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามมาตรา 82/3 วรรคสี่ แหง
ประมวลรัษฎากร ใหลงรายการในเดือนภาษีที่นําไปถือเปนภาษีซื้อได ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียน
จะลงรายการวันหนึ่งวันใดในเดือนภาษีนั้นก็ได โดยตองจัดเรียงเอกสารรวมกับใบกํากับภาษีของ
เดือนภาษีที่ถือเปนภาษีซื้อ
(3) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดเสียภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อนําเขาสินคา และไดรับ
ใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร ใหลงรายการตามมูลคาสินคาและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มตาม
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หลักฐานใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร และใหลงรายการโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขตาม (2)
(4) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจายเงินคาซื้อสินคาหรือคาบริการใหแก
ผูประกอบการที่อยูน อกราชอาณาจักร โดยผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวมีหนาที่นําสงเงิน
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรมีหนาที่เสียภาษีตามมาตรา 83/6แหงประมวล
รัษฎากร ใหลงรายการตามมูลคาสินคาหรือบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร และใหลงรายการโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตาม (2)
(5) ใหลงรายการตามใบกํากับภาษีตาม (2) และใบเสร็จรับเงินตาม (3) หรือ (4)
เฉพาะรายการภาษีซื้อที่มีสิทธินําไปหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหงประมวล
รัษฎากร เทานั้น
(6) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการทั้งประเภททีต่ องเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
และประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และผูประกอบการจดทะเบียนไดนําสินคาหรือบริการที่
ไดมาหรือไดรับมาในการประกอบกิจการของตนไปใชหรือจะใชในกิจการทั้งสองประเภท ให
ผูประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนํามาหักออกจากภาษีขายตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามมาตรา 82/6 แหงประมวลรัษฎากร และใหลงรายการ ดังตอไปนี้
(ก) ลงรายการตามมูลคาทั้งหมดของสินคาหรือบริการ และ
(ข) ลงรายการตามมูลคาสินคาหรือบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่มสี ิทธิ
นําไปหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร
การลงรายการในรายงานตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ข) ผูประกอบการจดทะเบียน
สามารถเพิ่มชองรายการในรายงานภาษีซื้อ หรือแยกรายงานภาษีซื้อ ออกเปน 2 รายงานก็ได โดย
รายงานหนึ่งใหลงรายการตามใบกํากับภาษีที่มีสิทธินําไปหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
ทั้งหมด และอีกรายงานหนึ่งใหลงรายการตามใบกํากับภาษี ตาม (ก) และ (ข)
(7) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือใบลดหนี้
ตามมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ใหลงรายการตามมูลคาสินคาหรือบริการและจํานวน
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บหรือไดรับคืน ซึ่งเกิดจากใบเพิม่ หนี้ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ตาม
มาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร เปนรายใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้และใหลงรายการภายในสาม
วันทําการนับแตวนั ที่ไดรับใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ แลวแตกรณี
ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง สามารถจัดทํารายงานภาษีซื้อซึ่งลง
รายการเฉพาะรายการตามใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้อกี 1 รายงานก็ได
ขอ 9 การลงรายการในรายงานสินคาและวัตถุดบิ ตามมาตรา 87(3) แหง ประมวล
รัษฎากร ใหลงรายการตามปริมาณสินคาหรือวัตถุดิบ ที่รับมาหรือจายไปจริง โดยจัดใหมีเอกสาร
ประกอบการลงรายงานเปนใบสําคัญรับหรือจายสินคา และใหลงรายการภายในสามวันทําการนับ
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แตวันที่รับมาหรือจายไปซึ่งสินคาหรือวัตถุดิบ โดยแยกออกเปนแตละประเภท ชนิด ขนาด หรือใน
ลักษณะทํานองเดียวกันของสินคาหรือวัตถุดิบก็ได
การลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหลงเปนแตละรายการของการรับมาหรือจายไปซึ่ง
สินคาหรือวัตถุดิบ เวนแตกรณีที่มกี ารจัดทํารายงานแสดงรายละเอียดสินคาหรือวัตถุดิบที่รับมาหรือ
จายไปเปนรายวัน จะลงเปนยอดรวมของการรับมาหรือจายไปซึ่งสินคาหรือวัตถุดิบเปนรายวันก็ได
รายงานแสดงรายละเอียดสินคาหรือวัตถุดิบที่รับมาหรือจายไปเปนรายวัน ตาม
วรรคหนึ่ง จะตองมีรายการและขอความอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) วัน เดือน ป
(ข) ปริมาณสินคาและวัตถุดิบที่รับมาหรือจายไป
(ค) มูลคารวมของสินคาและวัตถุดิบที่รับมาหรือจายไป
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการคาปลีก ซึ่งสินคาที่ขายแตละประเภทมี
หลายชนิด หลายขนาด และควบคุมปริมาณเปนหนวยไดยาก เชน อะไหล วัสดุกอสราง เครื่องเขียน
สินคาอุปโภคบริโภคประจําวัน หรือสินคาอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน ผูประกอบการจดทะเบียน
ดังกลาวจะลงรายการในรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร แตกตาง
จากทีก่ ําหนดไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง เชน ลงรายการเปนกลุมของสินคา ก็ใหกระทําได
ขอ 10 การลงรายการในรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานสินคาและวัตถุดิบ ตาม
มาตรา 87 แหงประมวลรัษฎากร ใหเขียนดวยหมึก หรือใชวิธีพิมพ หรือจัดทําดวยระบบ
คอมพิวเตอร และจะลงรายการเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
การลงรายการโดยใชวิธีพิมพตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง การพิมพดว ยเครื่อง
พิมพดีด การพิมพดว ยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสเปรดชีต (Spreadsheet) เชน LOTUS หรือ
EXCEL หรือโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกัน
การลงรายการโดยการจัดทําดวยระบบคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่งคุณสมบัติของ
ซอฟตแวรสําหรับการลงรายการในรายงานดวยระบบคอมพิวเตอรจะตองเปนไปตามมาตรฐาน
ซอฟตแวรชนิดหนึ่งชนิดใด ดังตอไปนี้
ชนิด ก.
(1) เปนโปรแกรมที่เมื่อบันทึกขอมูล และโอนเขาบัญชีแยกประเภทแลว จะแกไข
รายการนั้น ๆ โดยไรรองรอยไมได ถาจะแกไขตองบันทึกรายการปรับปรุงตามวิธกี ารทางบัญชี
(2) เปนโปรแกรมที่ชวยไมใหหลีกเลี่ยงภาษี
(3) เปนโปรแกรมที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลได
(4) เปนโปรแกรมทีก่ ารบันทึกรายการเปนไปตามระบบบัญชีคู
ชนิด ข.
(1) เปนโปรแกรมที่เมื่อบันทึกขอมูล และโอนเขาบัญชีแยกประเภทแลว จะแกไข
รายการนั้น ๆ โดยไรรองรอยไมได ถาจะแกไขตองบันทึกรายการปรับปรุงตามวิธกี ารทางบัญชี
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(2) เปนโปรแกรมที่ชวยไมใหหลีกเลี่ยงภาษี
(3) เปนโปรแกรมที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลได
(4) เปนโปรแกรมทีก่ ารบันทึกรายการเปนไปตามระบบบัญชีคู
(5) เปนโปรแกรมที่มีระบบซอฟตแวรในระบบงานบางระบบใชระบบ
คอมพิวเตอร เชน ระบบขาย ระบบพัสดุ ฯลฯ ระบบซอฟตแวรนั้นตองโอนเขาระบบบัญชีแยก
ประเภทไดโดยตรง
ชนิด ค.
(1) เปนโปรแกรมที่เมื่อบันทึกขอมูล และโอนเขาบัญชีแยกประเภทแลว จะแกไข
รายการนั้น ๆ โดยไรรองรอยไมได ถาจะแกไขตองบันทึกรายการปรับปรุงตามวิธกี ารทางบัญชี
(2) เปนโปรแกรมที่ชวยไมใหหลีกเลี่ยงภาษี
(3) เปนโปรแกรมที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเขาถึง ขอมูลได
(4) เปนโปรแกรมทีก่ ารบันทึกรายการเปนไปตามระบบบัญชีคู
(5) เปนโปรแกรมที่มีระบบซอฟตแวรในระบบงานทุกระบบใชระบบ
คอมพิวเตอร ระบบซอฟตแวรนั้นทุกระบบตองโอนเขาระบบบัญชีแยกประเภทไดโดยตรง
ชนิด ง.
(1) เปนโปรแกรมที่เมื่อบันทึกขอมูล และโอนเขาบัญชีแยกประเภทแลว จะแกไข
รายการนั้น ๆ โดยไรรองรอยไมได ถาจะแกไขตองบันทึกรายการปรับปรุงตามวิธกี ารทางบัญชี
(2) เปนโปรแกรมที่ชวยไมใหหลีกเลี่ยงภาษี
(3) เปนโปรแกรมที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลได
(4) เปนโปรแกรมทีก่ ารบันทึกรายการเปนไปตามระบบบัญชีคู
(5) เปนโปรแกรมที่มีระบบซอฟตแวรในระบบงานทุกระบบใชระบบ
คอมพิวเตอร ระบบซอฟตแวรนั้นทุกระบบตองโอนเขาระบบบัญชีแยกประเภทไดโดยตรง
(6) มีการแจงรหัสผานตอกรมสรรพากร เพื่อใหสามารถผานระบบรักษาความ
ปลอดภัยได โดยใหใสซองปดผนึก ซึ่งกรมสรรพากรจะไมเปด เวนแตจะเปดตอหนาผูประกอบการ
ขอ 11 ผูจําหนายซอฟตแวรตามขอ 10 ตองระบุคุณสมบัติของซอฟตแวรไวที่หนาจอแรก
โดยมีขอความอยางนอยดังตอไปนี้
“ ซอฟตแวรนี้เขียนขึน้ โดย................. ซึง่ มีเลขประจําตัว ซอฟตแวรเฮาส
เลขที่.............เปนซอฟตแวรเลขที่................... และ เปนซอฟตแวรตามมาตรฐานซอฟตแวรเพื่อภาษี
สรรพากรของกรมสรรพากรชนิด ก. หรือ ชนิด ข.”
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนเขียนซอฟตแวรขนึ้ ใชเอง ตองระบุคุณสมบัติของ
ซอฟตแวรไวที่หนาจอแรก โดยมีขอความอยางนอยดังตอไปนี้
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“ ซอฟตแวรนี้เขียนขึน้ โดย........................และเปนซอฟตแวรตามมาตรฐาน
ซอฟตแวรเพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรชนิด ก. หรือชนิด ข. หรือชนิด ค. หรือชนิด ง. ”
ขอ 12 ความใน (1) ของมาตรฐานซอฟตแวรชนิด ก ชนิด ข ชนิด ค หรือชนิด ง “ เปน
โปรแกรมที่เมื่อบันทึกขอมูลและโอนเขาบัญชีแยกประเภทแลว จะแกไขรายการนั้น ๆ โดยไร
รองรอยไมได ถาจะแกไขตองบันทึกรายการปรับปรุงตามวิธีการทางบัญชี ” โดยจะตอง
(ก) เมื่อบันทึกขอมูลแลวตองโอนรายการเขาบัญชีแยกประเภทดวย และสามารถ
พิมพรายงานจากบัญชีแยกประเภทเพื่อการตรวจสอบได
(ข) การแกไขรายการไมใหใชวิธีลบทิ้ง หรือลางรายการออก แตใหใชวิธีบันทึก
รายการปรับปรุงเพิ่มเขาไป เพื่อแสดงใหเห็นรายการกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
(ค) สามารถแสดงรายงานการแกไขปรับปรุงรายการโดยอัตโนมัติ และตองระบุ
เลขที่หรือที่มาของเอกสารอางอิง พรอมทั้งแสดงวันที่ เวลาที่เกิดรายการ รหัสประจําตัวของผูทํา
รายการแตละรายการ จํานวนรายการ และจํานวนเงินที่มกี ารแกไขปรับปรุงดวย และ
(ง) ปฏิเสธการทํารายการปกปดหรือซอนรายการรายงานการแกไขปรับปรุง
รายการ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
ขอ 13 ความใน (2) ของมาตรฐานซอฟตแวรชนิด ก ชนิด ข ชนิด ค หรือ ชนิด ง “ เปน
โปรแกรมทีช่ ว ยไมใหหลีกเลี่ยงภาษี ” โดยจะตอง
(ก) เขียนขึ้นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากร
(ข) ไมสามารถกําหนดหรือเลือกวิธีการประมวลผลขอมูลในลักษณะที่ผดิ ไปจาก
ความเปนจริงได เชน การกําหนดเงื่อนไขใหยอดขายสินคาชนิดเดียวกันบางรายการนําไปเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม บางรายการไมตองนําไปเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
(ค) สามารถแสดงยอดรวมและเปรียบเทียบยอด เพื่อตรวจนับความครบถวนของ
ขอมูลขณะทําการประมวลผล
(ง) สามารถตรวจนับจํานวนรายการที่มอี ยูในแฟมขอมูลวาอยูครบถวนหรือไม
และสามารถสอบยันกับจํานวนรายการทีน่ ําเขาวาตรงกันหรือไม
(จ) กรณีผูประกอบการจัดทํางบยอยหรืองบประกอบ หรืองบการเงินสาขา ตอง
สามารถแสดงรายละเอียดของงบยอยหรืองบประกอบ ซึ่งเปนที่มาของงบการเงินรวมเปนรายงาน
ดวย
(ฉ) ไมสามารถผานรายการขายไดโดยไมผานรายการภาษีมูลคาเพิ่มพรอมกัน
และ
(ช) หากสามารถบวกกลับรายการทายงบการเงิน เพื่อการคํานวณกําไรสุทธิที่ตอง
เสียภาษี ตองมีรายงานซึ่งระบุที่มาของรายการดวย
ขอ 14 ความใน (3) ของมาตรฐานซอฟตแวรชนิด ก ชนิด ข ชนิด ค หรือ ชนิด ง “ เปน
โปรแกรมที่มีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลได ” โดยจะตอง
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(ก) สามารถแสดงภาพการทํางานรวมของระบบ (System Flowchart)ได
(ข) ใหแสดงระดับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ท่หี นาจอ โดยระบุจํานวน และ
ระดับเจาหนาที่ท่สี ามารถบันทึก อาน หรือแกไขขอมูลได
(ค) โปรแกรมและแฟมขอมูลมีการควบคุมโดยใชรหัสผานและการตั้งรหัสผาน
สําหรับผูแกไข ตองตั้งเพิ่มแยกตางหากจากสวนอื่น
(ง) บันทึกการใชรหัสผานในการทํางานโดยระบุใหทราบถึง รหัสประจําตัวของ
ผูปฏิบัติงาน งานที่ทํา วัน และเวลาที่ปฏิบัติงาน สําหรับรายการการแกไขตองระบุใหทราบถึงรหัส
ประจําตัวของผูปฏิบัติ จํานวน และรายละเอียดของรายการที่แกไขปรับปรุง และ
(จ) ถาแฟมขอมูลมีการควบคุมโดยการเขารหัสลับ (Encryption)เพื่อปองกันการ
เขาถึงขอมูล ถามีการถอดรหัสลับ (Decryption) ตองบันทึกหลักฐานไวทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบ
ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542
รอยเอกสุชาติ เชาววิศษิ ฐ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 104)
เรื่อง กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานแตกตางไปจากรายงาน
ตามมาตรา 87 แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87/1 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไข เพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดย
อนุมัติรฐั มนตรีวาการกระทรวงการคลัง กําหนดใหผูประกอบการ จดทะเบียนจัดทํารายงาน
แตกตางไปจากรายงานตามมาตรา 87 แหงประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับ ที่ 23) เรื่อง
กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานแตกตางไปจากรายงาน ตามมาตรา 87 แหง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534 ซึ่งแกไข เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 51) เรื่อง กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํา
รายงานแตกตางไปจากรายงานตามมาตรา 87 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2537
ขอ 2 ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ จัดทํารายงานภาษีขายตาม มาตรา 87(1)
แหงประมวลรัษฎากร แตกตางไปจากรายงานภาษีขายที่มีรายการและ ขอความตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87 แหงประมวลรัษฎากร
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการขายสินคาที่คํานวณเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร และจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี
จะปรับปรุงบัญชีดังกลาวเปนรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร โดยเพิ่มชอง
รายการ “ ชื่อผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ ” และ “ จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม ” ลงในบัญชีนั้นก็ได
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนบุคคลธรรมดา และคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร หากขายสินคาเปนเงินสดเพียง อยางเดียว ใหบริการเปนเงิน
สดเพียงอยางเดียว หรือใหบริการทั้งกรณีเปนเงินสดและ เงินเชื่อ จะปรับปรุงบัญชีเงินสดซึ่งตอง
จัดทําอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการบัญชี เปน รายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวล
รัษฎากร โดยเพิ่มชองรายการ “ ชื่อผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ ” และ “ จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม ”
ลงในบัญชีเงินสด ทางดานเงินสดรับก็ได
ขอ 3 ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา ไดรับยกเวน
ไมตองจัดทํารายงานสินคาและวัตถุดิบ ตามมาตรา 87(3) แหงประมวล รัษฎากร แตจะตองทําการ
ตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของป และวันที่ 31 ธันวาคมของป และกรอกรายการ
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สินคาคงเหลือในแบบรายละเอียดสินคาคงเหลือ โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบ
ที่แนบทายประกาศนี้ และใหถือวาแบบรายละเอียดสินคาคงเหลือเปนรายงานสินคาและวัตถุดิบตาม
มาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร
ความในวรรคหนึ่ง ไมใชบงั คับกับผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไป
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการโรงเลื่อย โรงคาไม แปรรูป และ
กิจการอื่นใดซึ่งตองจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยปาไม
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการคาของเกา ซึ่งตองจัดทําบัญชีตาม
กฎหมายวาดวยการคาของเกา
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน ประเภท
รานคาปลอดอากร ซึ่งตองจัดทําบัญชีแยกประเภทสินคาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการปโตรเลียมตามกฎหมาย วาดวย
ปโตรเลียม
(5) ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินคาใหแก
(ก) ผูทําสัญญาแบงปนผลผลิตกับองคกรรวมไทย-มาเลเซีย ตามกฎหมายวา
ดวยองคกรรวมไทย-มาเลเซีย
(ข) ผูขายสินคาหรือผูใ หบริการซึ่งไดทําสัญญาเปนหนังสือโดยตรงกับผูทํา
สัญญาแบงปนผลผลิตกับองคกรรวมไทย-มาเลเซีย ตามกฎหมายวาดวยองคกรรวม ไทย-มาเลเซีย
ขอ 4 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการ ซึ่ง
นอกจากมีสถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญแลว ยังมีสถานประกอบการอื่นอีกหลาย แหงที่มี
ลักษณะดังตอไปนี้ ใหจัดทํารายงานภาษีขาย รายงานภาษีซอื้ รายงานสินคาและ วัตถุดิบของสถาน
ประกอบการแหงอื่นรวมกัน ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญได
(1) สถานประกอบการแตละแหงเปนรถเข็น แผงลอย หนวยขายที่มี ลักษณะเปน
รานคายอย หรือที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ประกอบกิจการอยูเปนประจําใน สถานที่เชา ซึ่งไดจาย
คาเชาเปนรายวันหรือตามสัญญาเชา
(2) สถานประกอบการแตละแหงเปนรถเข็น แผงลอย หนวยขายที่มี ลักษณะเปน
รานคายอย หรือที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งตั้งอยูบริเวณทางเดินทั่วไปที่มี ผูค นสัญจรไปมา หรือ
ภายในบริเวณอาคารสํานักงาน ศูนยการคา หางสรรพสินคา หรือ ภายในบริเวณศูนยอาหารของ
อาคารสํานักงาน ศูนยการคา หางสรรพสินคาหรือสถานที่ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
การจัดทํารายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานสินคาและวัตถุดิบ ตามวรรค
หนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถจัดทํารวมกับสํานักงานใหญเพียงรายงาน ฉบับเดียว ซึ่ง
รวบรวมการขายสินคาหรือการใหบริการ การซื้อสินคาหรือการรับบริการ และการรับหรือจาย
สินคาหรือวัตถุดิบ ของสถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญและสถาน ประกอบการแหงอื่น
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โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้ และตองเก็บรักษาไว ณ
สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ
“ขอ 5 ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 4 จะตองยื่นคําขออนุมัตติ ออธิบดี
กรมสรรพากรผานสรรพากรพื้นทีใ่ นเขตทองที่ท่สี ถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู ตาม
แบบคําขออนุมัติจดั ทํารายงานตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
ผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง จะตองยินยอมให เจาพนักงานสรรพากรเขาไป
ติดแถบเครื่องหมายแสดงการไดรับอนุมัติไว ณ ที่เปดเผย ซึ่งเห็น ไดงาย กรณีแถบเครื่องหมาย
ดังกลาวชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย ผูประกอบการจดทะเบียนตองยื่นคํารองขอรับแถบเครื่องหมาย
จากสรรพากรพื้นทีใ่ นเขตทองที่ท่สี ถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยูทันที“
ขอ 6 ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไมตองนําคาตอบแทนที่ไดรับหรือพึงไดรับจาก
การขายสินคาหรือการใหบริการ มารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แหง
ประมวลรัษฎากร และขอ 2(3) (4) (5) (9) และ (12) ของประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กําหนดลักษณะ และเงื่อนไข คา ตอบแทนที่ไมตองนํามารวม
คํานวณมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2535
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 102) เรื่อง
กําหนดลักษณะ และเงื่อนไข คาตอบแทนทีไ่ มตองนํามา รวมคํานวณมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา
79(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2543 จัดทํารายงานภาษีขาย โดยตองมีรายการ
และขอความอยางนอยตามแบบที่แนบ ทายประกาศนี้
“ขอ 7 ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไมตองนําคาตอบแทนที่ไดรับหรือพึงไดรับจาก
การขายสินคาหรอืการใหบริการ มารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แหง
ประมวลรัษฎากร และขอ 2(14) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่
40) เรื่อง กําหนดลักษณะ และเงื่อนไข คาตอบแทนที่ไมตองนํามารวมคํานวณมูลคาของฐานภาษี
ตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 106) เรื่องกําหนดลักษณะ และเงื่อนไข
คาตอบแทนที่ไมตองนํามารวมคํานวณมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2543 จัดทํารายงานภาษีขาย โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตาม
แบบที่แนบทายประกาศนี”้
ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2543
รอยเอกสุชาติ เชาววิศษิ ฐ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 108)
เรื่อง กําหนดขอความอื่นในใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/6(7) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไข เพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดี กรมสรรพากรกําหนด
ขอความอื่นในใบกํากับภาษี ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 45) เรื่อง กําหนดขอความอื่นในใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/6 แหงประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2536
“ขอ 3 ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไมตองนํามูลคาของทองรูปพรรณที่ ขายเปน
จํานวนเทากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมคาทองคําประกาศรับซื้อคืนในวันทีข่ ายทอง รูปพรรณ
มารวมคํานวณมูลคาของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร ผู ประกอบการจด
ทะเบียนจะตองระบุขอความดังตอไปนี้ไวในใบกํากับภาษีดวย
(1) ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมคากําเหน็จ แตไมรวมภาษีมูล คาเพิ่ม
(2) ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมคาทองคําประกาศ
(3) ผลตางระหวางราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมคากําเหน็จ แต ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม (1) กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมคาทองคําประกาศ ตาม (2)
(4) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจาก (3)
(5) หมายเลขลําดับของใบรับที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แตหาก
ผูประกอบการจดทะเบียนใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษีดวย ไมตอง ระบุหมายเลข
ลําดับของใบรับ
(6) เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากร กําหนด
ขอความตามวรรคหนึ่ง จะตีพิมพ จัดทําขึน้ ดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับดวย
ตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดดี หรือทําใหปรากฏดวยวิธีการอื่นใดในลักษณะ ทํานองเดียวกันก็ได”
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2543 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2543
รอยเอกสุชาติ เชาววิศษิ ฐ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 171)
เรื่อง กําหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การใหบริการวิจัย หรือ การใหบริการทาง
วิชาการ ตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แหงประมวลรัษฎากร
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 81 (1) (ฎ) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากร
โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กําหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การ
ใหบริการวิจยั หรือการใหบริการทางวิชาการไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 2 และขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 12) เรื่อง กําหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การใหบริการวิจัย
หรือการใหบริการทางวิชาการ ตามมาตรา 81(1)(ฎ) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2534 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 2 การใหบริการวิจยั หรือการใหบริการทางวิชาการตามขอ 1 ตองมิใช
การใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการในทางธุรกิจ
ความในวรรคหนึ่งไมรวมถึงการใหบริการกับหนวยงานของรัฐ ที่มีฐานะเปน
กระทรวง ทบวง กรม หรือองคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล
และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และใหหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่
รัฐบาลเปนเจาของซึ่งไมมีฐานะเปนนิตบิ คุ คลดวย
“ขอ 3 ผูประกอบการใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการ ตามขอ 1
ตองเปนบุคคลธรรมดา หรือเปนคณะบุคคลที่มิใชนิตบิ คุ คล หรือเปนมูลนิธิ หรือเปน
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ไดแก สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดังตอไปนี้
(1) สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาในกํากับ
ของรัฐ
(2) สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงอื่นๆ
(3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน”
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ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ศานิต รางนอย
(นายศานิต รางนอย)
อธิบดีกรมสรรพากร
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คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 80/2542
เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับการออกใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 และใบลดหนี้ ตาม
มาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนํากรณี
ผูประกอบการจดทะเบียนไดออกใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 และใบลดหนี้ตามมาตรา86/10 แหง
ประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 แหงประมวล
รัษฎากร จะตองเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) เปนผูประกอบการจดทะเบียนทีค่ ํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา82/3 แหง
ประมวลรัษฎากร
(2) มีการขายสินคาหรือใหบริการโดยไดออกใบกํากับภาษีซึ่งมีรายการตามมาตรา
86/4 หรือมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรแลว
(3) ภายหลังไดออกใบกํากับภาษีแลว ไดมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
เกิดขึน้ อันเปนเหตุใหภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการมีจํานวนเพิ่มขึ้นไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน
(ก) มีการเพิ่มราคาสินคาทีข่ ายเนื่องจากสินคาเกินกวาจํานวนที่ตกลงซื้อขายกัน
คํานวณราคาสินคาผิดพลาดต่ํากวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนด
(ข) มีการเพิ่มราคาคาบริการเนื่องจากใหบริการเกินกวาขอกําหนดที่ตกลงกัน
คํานวณราคาคาบริการผิดพลาดต่ํากวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนด
ขอ 2 ผูประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แหงประมวล
รัษฎากร จะตองเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) เปนผูประกอบการจดทะเบียนทีค่ ํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหง
ประมวลรัษฎากร
(2) มีการขายสินคาหรือใหบริการโดยไดออกใบกํากับภาษีซึ่งมีรายการตามมาตรา
86/4 หรือมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากรแลว
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(3) ภายหลังไดออกใบกํากับภาษีแลวไดมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
เกิดขึน้ อันเปนเหตุใหภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการมีจํานวนลดลงไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน
(ก) มีการลดราคาสินคาทีข่ ายเนื่องจากสินคาผิดขอกําหนดที่ตกลงกัน สินคา
ชํารุดเสียหาย หรือขาดจํานวน คํานวณราคาสินคาผิดพลาดสูงกวาที่เปนจริงหรือเนื่องจากเหตุอื่น
ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
(ข) มีการลดราคาคาบริการเนื่องจากใหบริการผิดขอกําหนดที่ตกลงกัน บริการ
ขาดจํานวน คํานวณราคาคาบริการผิดพลาดสูงกวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด
(ค) ไดรับสินคาทีข่ ายกลับคืนมาเนื่องจากสินคาชํารุดบกพรอง ไมตรงตาม
ตัวอยาง ไมตรงตามคําพรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
(ง) ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาทีต่ อ งจายเงินชดเชยหรือเงินอื่นในลักษณะ
ทํานองเดียวกันใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามขอผูกพันในกฎหมาย
(จ) ผูประกอบการจดทะเบียนไดมกี ารจายคืนเงินจายลวงหนาเงินประกัน เงินมัด
จํา เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทํานองเดียวกันใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตาม
ขอตกลงทางการคา
(ฉ) มีการคืนสินคาหรือแลกเปลี่ยนสินคาตามขอตกลงทางการคาระหวาง
ผูประกอบการจดทะเบียนดวยกัน
(ช) มีการคืนสินคาหรือแลกเปลี่ยนสินคาตามขอตกลงทางการคาระหวาง
ผูประกอบการจดทะเบียนและผูซื้อสินคา ทั้งนี้ เฉพาะทีก่ ระทําภายในเวลาอันสมควร
(ซ) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากการใหบริการบกพรองหรือใหบริการ
ผิดขอกําหนดที่ตกลงกัน
(ฌ) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากไมมีการใหบริการตามสัญญา
ขอ 3 ใหผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 1 หรือขอ 2 แลวแตกรณี ออกใบเพิ่มหนี้หรือ
ใบลดหนี้ใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการไดในเดือนภาษีที่มีเหตุการณตามขอ 1(3) หรือขอ 2(3)
เกิดขึน้ เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนไมสามารถออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ไดทนั ในเดือนภาษีที่มี
เหตุการณตามขอ 1(3) หรือขอ 2(3) เกิดขึน้ ก็ใหออกใบเพิม่ หนี้หรือใบลดหนี้ใหแกผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณเกิดขึ้น
ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนีต้ ามวรรคหนึ่งตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) คําวา "ใบเพิ่มหนี้" หรือ "ใบลดหนี"้ ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
(2) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่ออก
ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ และในกรณีที่ตวั แทนเปนผูออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ในนามของ
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ผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร ใหระบุชื่อ
ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวแทนนัน้ ดวย
(3) ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
(4) วัน เดือน ป ที่ออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้
(5) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลําดับของเลม ถามี มูลคา
ของสินคาหรือบริการที่แสดงไวในใบกํากับภาษีดังกลาว มูลคาที่ถูกตองของสินคาหรือบริการ
ผลตางของจํานวนมูลคาทั้งสองและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บเพิ่มสําหรับสวนตางนั้นในกรณี
ของใบเพิ่มหนี้ และจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทีใ่ ชคนื สําหรับสวนตางนัน้ ในกรณีของใบลดหนี้
(6) คําอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้
รายการตามวรรคสองจะตีพิมพ จัดทําขึน้ ดวยระบบคอมพิวเตอร ประทับดวยตรายาง
เขียนดวยหมึก พิมพดีด หรือทําใหปรากฏขึน้ ดวยวิธีการอืน่ ใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได
มูลคาของสินคาหรือบริการตามวรรคสอง (5) หมายความถึงมูลคารวมทั้งหมดตาม
ใบกํากับภาษีที่เปนเหตุใหมีการเพิ่มหนี้หรือลดหนี้ มูลคารวมทั้งหมดที่ถูกตอง มูลคารวมทั้งหมด
ของสวนตาง และจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บเพิ่มหรือใชคืนสําหรับสวนตาง
สาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนีต้ ามวรรคสอง (6) ใหแสดงเฉพาะสาเหตุ
และรายการสินคาหรือบริการทีค่ ลาดเคลื่อนเทานั้น
ขอ 4 ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 1 และขอ 2 สามารถออกใบเพิ่มหนี้ 1 ฉบับ หรือ
ใบลดหนี้ 1 ฉบับ โดยอางถึงใบกํากับภาษีเดิมมากกวา 1 ฉบับก็ได และรายการตามขอ 3(5) หรือ (6)
ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใชเอกสารแนบใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้อางถึงใบกํากับภาษีเปน
รายใบกํากับภาษีก็ได
ขอ 5 ใหผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 1 นําภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคา
หรือบริการที่เพิ่มขึน้ ตามใบเพิ่มหนี้ไปลงรายงานภาษีขาย โดยถือเปนภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่
ออกใบเพิ่มหนี้ และใหผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 2 นําภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคา
หรือบริการที่ลดลงตามใบลดหนี้ไปลงรายงานภาษีขาย โดยนําไปหักออกจากภาษีขายของตนใน
เดือนภาษีที่ออกใบลดหนี้
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้จากผูประกอบการตาม
วรรคหนึ่ง โดยไดรับใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนีใ้ นเดือนภาษีอื่นที่มิใชเดือนภาษีที่ระบุไวในใบเพิ่ม
หนี้หรือใบลดหนี้ ใหนําภาษีมูลคาเพิ่มที่ปรากฏตามใบเพิ่มหนี้ไปลงรายงานภาษีซื้อโดยถือเปนภาษี
ซื้อของตนในเดือนภาษีทไี่ ดรับใบเพิ่มหนี้ หรือนําภาษีมูลคาเพิ่มที่ปรากฏตามใบลดหนี้ไปลง
รายงานภาษีซื้อโดยนําไปหักออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่ไดรับใบลดหนี้
ขอ 6 ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 1 และขอ 2 แลวแตกรณี ออกใบเพิ่มหนี้หรือใบ
ลดหนี้ โดยมีรายการในสวนที่เปนสาระสําคัญไมครบถวนตามขอ 3 มีความผิดตองระวางโทษตาม
มาตรา 90(12) แหงประมวลรัษฎากร
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ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้จากผูประกอบการจด
ทะเบียนตามวรรคหนึ่ง มีสิทธินําภาษีมูลคาเพิ่มตามใบเพิ่มหนี้ไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร หรือมีสิทธินําภาษีมูลคาเพิ่มตามใบลดหนีไ้ ป
หักออกจากภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ไมตองหามตามมาตรา 82/5(2) แหงประมวล
รัษฎากร
ขอ 7 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยใดทีข่ ัดหรือแยงกับคําสั่งนีใ้ หเปน
อันยกเลิก
สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2542
รอยเอก สุชาติ เชาววิศษิ ฐ
อธิบดีกรมสรรพากร
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คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 86/2542
เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร
เฉพาะที่มีลกั ษณะเปนแบบเต็มรูป
--------------------------------------------เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนํา
ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แหงประมวล
รัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเปนแบบเต็มรูป กรมสรรพากรจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4และหรือ
มาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเปนแบบเต็มรูป จะตองจัดทําใบกํากับภาษีทกุ
ครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น เวนแต ผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคา
ชนิดและประเภทเดียวกันใหแกผูซื้อสินคารายหนึ่งรายใดเปนจํานวนหลายครั้งในหนึ่งวันทําการ
ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวสามารถจัดทําใบกํากับภาษีรวมเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวันทําการ
สําหรับผูซื้อสินคารายนั้นก็ได
ขอ 2 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งมีการกระทําดังตอไปนี้ ถือเปนการขายสินคาตาม
มาตรา 77/1(8) หรือการใหบริการตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจด
ทะเบียนมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น โดยไมจําตอง
จัดทําใบกํากับภาษี
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนนําสินคาไปใชไมวาประการใดๆ โดยไมไดนาํ สินคา
นั้นไปใชในการผลิตสินคา การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพื่อประโยชนของ
ทรัพยสินที่มีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ถือเปนการ
ขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น
เมื่อนําสินคาไปใชหรือสงมอบสินคาใหบคุ คลอื่นเพื่อใช ตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร
และขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534
ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการผลิตสีทาอาคารและกิจการขายบานพรอม
ที่ดิน บริษัทฯไดนาํ สีไปใชทาบานทีข่ าย บริษัทฯ มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของสีที่นําไป
ทาบานเพื่อขาย
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา การใหบริการ การ
บริหารงานของกิจการ หรือเพื่อประโยชนของทรัพยสินทีม่ ีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่ง
เปนกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม แตสินคาที่นําไปใชเปนรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีทนี่ ั่ง
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ไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตและสินคาหรือบริการที่เกี่ยวของกับ
รถยนตดังกลาว ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อนําสินคาไปใชหรือสงมอบสินคาใหบุคคลอื่นเพื่อใช ตามมาตรา
78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27
ธันวาคม พ.ศ.2534
ตัวอยาง
(ก) บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการขายรถยนตนั่ง โอนรถยนตนั่งที่ซื้อไวเพื่อ
ขายไปใชในการบริหารงานของกิจการโดยนําไปเปนรถประจําตําแหนง บริษัทฯมีหนาที่เสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของรถยนตนั่งทีน่ ําไปใช
(ข) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกิจการขายน้ํามันเชื้อเพลิง ไดนําน้ํามันเชื้อเพลิงไป
เติมรถยนตนั่งทีใ่ ชในการบริหารงานของกิจการ บริษัทฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของ
น้ํามันเชื้อเพลิงที่เติมในรถยนตนั่ง
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา
87(3) แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการขายสินคา ตามมาตรา 77/1(8)(จ) แหงประมวลรัษฎากร
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจพบตามมาตรา 78/3 แหงประมวล
รัษฎากร และขอ 8 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189(พ.ศ.2534)ฯลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินที่มีไวในการ
ประกอบกิจการทีต่ องเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หรือทั้งกรณีที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและที่ไมตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันเลิกประกอบกิจการ ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ฉ) แหงประมวล
รัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อเลิกประกอบกิจการหรือแจงเลิกประกอบ
กิจการตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 9 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ
ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534
(5) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินที่มีไวในการ
ประกอบกิจการทีต่ องเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หรือทั้งกรณีที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและที่ไมตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันที่ไดรับแจงคําสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา
77/1(8)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อไดรับแจงคําสั่ง
ถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 10(1) ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534
(6) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินที่มีไวในการ
ประกอบกิจการทีต่ องเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หรือทั้งกรณีที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและที่ไมตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันที่ไดรับแจงการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ถือเปนการขายสินคาตาม
มาตรา 77/1(8)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อไดรับแจง
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การเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 10(2) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534
(7) ผูประกอบการจดทะเบียนใชบริการของตนเองไมวาประการใดๆโดยไมไดนาํ
บริการและหรือนําสินคานั้นไปใชในการผลิตสินคา การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือ
เพื่อประโยชนของทรัพยสินที่มีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ถือเปนการใหบริการ ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และ
มาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการรับเหมากอสราง ไดนาํ เครื่องมือ เครื่องใช
และวัสดุกอสรางตาง ๆ ไปใชกอสรางอาคารเพื่อขาย บริษทั ฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคา
ของคาบริการซึ่งรวมคาวัสดุกอสรางดวย
(8) ผูประกอบการจดทะเบียนนําบริการและหรือนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา
การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพื่อประโยชนของทรัพยสินที่มีไวในการประกอบ
กิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการทีต่ องเสียภาษีมูลคาเพิ่ม แตเปนบริการทีน่ ําไปใชเพื่อการรับรอง
หรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ถือเปนการใหบริการ ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวล
รัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น
ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑอาหารไดนาํ ผลิตภัณฑอาหาร
ไปใชเลี้ยงรับรองใหแกลกู คาซึ่งมาดูงานของบริษัทฯ บริษทั ฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคา
ของผลิตภัณฑอาหารที่นําไปเลี้ยงรับรอง
(9) ผูประกอบการจดทะเบียนนําบริการและหรือนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา
การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพื่อประโยชนของทรัพยสินที่มีไวในการประกอบ
กิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม แตเปนบริการทีน่ ําไปใชกับรถยนตนั่ง
หรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ถือเปน
การใหบริการ ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
เกิดขึน้ เมื่อไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข)
แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการขายรถยนตและรับจางซอมรถยนต ไดซื้อ
รถยนตนั่งมาใชในการบริหารงานของกิจการ ถาบริษัทฯซอมรถยนตนั่งที่ซื้อมาใชในกิจการ
บริษัทฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากคาบริการซอมรถยนตนั่ง
(10) ผูประกอบการจดทะเบียนจําหนาย จาย โอนสินคา โดยไมมีคาตอบแทน และ
ไมไดเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคาตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการขาย
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สินคาตามมาตรา 77/1(8) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมี
การสงมอบสินคาตามมาตรา 78(1) แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง
(ก) บริษัท ก.จํากัด นําอาหารกระปองทีผ่ ลิตหรือซื้อมาเพื่อขาย แจกใหแก
พนักงาน เพื่อนําไปบริโภคที่บานนอกเวลาปฏิบัติงาน บริษทั ฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคา
ของอาหารกระปองที่นําไปแจก
(ข) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกิจการผลิตอุปกรณและชิ้นสวนยานพาหนะ
บริษัทฯมีขอบังคับและประกาศจายรางวัลสําหรับพนักงานเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน
ติดตอกันโดยไมหยุดงาน เชน ทํางานมา 5 ป ไดทองคําหนัก 2 บาท ทํางานมา 4 ป ไดทองคําหนัก 1
บาท บริษัทฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของทองคําที่นําไปแจกเปนรางวัล
(ค) บริษัท ค.จํากัด ประกอบกิจการผลิตและขายยางรถยนตบริษัทฯมีเงื่อนไข
เพื่อสงเสริมการขายวา หากลูกคาซื้อสินคาจากบริษัทฯครบจํานวนตามที่กําหนด บริษัทฯจะมอบ
รางวัล เชน เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ใหแกลกู คาทุกคน บริษัทฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคา
ของเครื่องใชไฟฟาทีน่ ําไปแจกเปนรางวัล
(11) ผูประกอบการจดทะเบียนใหบริการโดยไมมีคาตอบแทน และไมไดเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูรับบริการตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการใหบริการตาม
มาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อไดใชบริการ
ไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง โรงแรมเอ.เอ็ม ใหบริการหองพักแกกรรมการของโรงแรม และแขกรับเชิญ
ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเอกชนอื่น โดยไมคิดคาหองพักและคาบริการ โรงแรมฯมีหนาที่เสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของคาหองพักและคาบริการ
(12) ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไมตองนําคาตอบแทนที่มีลักษณะและเงื่อนไข
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรฐั มนตรีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร มารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา
79 แหงประมวลรัษฎากร จึงไมตองจัดทําใบกํากับภาษี เนื่องจากไมมกี ารเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจาก
ผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
ขอ 3 ผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ มีหนาที่จัดทําใบกํากับภาษีเมื่อความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น แตโดยผลของกฎหมายทําใหไมตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา
86/4 แหงประมวลรัษฎากรอีก
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักร และไดใหตวั แทนของตน
จัดทําใบกํากับภาษีแทนตนเองตามมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร กรณีตวั แทนไดจัดทํา
ใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนแลว ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอก
ราชอาณาจักรไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอกี
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(2) ผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนเจาของทรัพยสินที่ถูกขายทอดตลาด โดยสวน
ราชการเปนผูทอดตลาดตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร สวนราชการไดจัดทําใบเสร็จรับเงิน
ใหแกผูซื้อในการขายทอดตลาด และจัดทําสําเนาใบเสร็จรับเงินใหแกผูประกอบการจดทะเบียน
เจาของทรัพยสินเพื่อเปนหลักฐานในการลงรายงานภาษีขาย ผูประกอบการจดทะเบียนเจาของ
ทรัพยสินไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอีก
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนเจาของทรัพยสินที่ถูกขายทอดตลาด โดยบุคคล
อื่นที่ไมใชสวนราชการเปนผูทอดตลาดตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อผูทอดตลาด
จัดทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสินใหแกผูซื้อในการขาย
ทอดตลาด ตามมาตรา 86/3 แหงประมวลรัษฎากร แลว ผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสิน
ไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอีก
ขอ 4 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4แหงประมวล
รัษฎากร จะตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษี โดยสงมอบตนฉบับใบกํากับภาษีใหแก
ผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีเพื่อการลงรายงานภาษีขายตามมาตรา
87(1) แหงประมวลรัษฎากร
ใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) คําวา “ใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
(2) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่จัดทํา
ใบกํากับภาษี
ชื่อตามวรรคหนึง่ หมายถึง ชื่อผูประกอบการตามที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
หรือชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อการคาของสถานประกอบการตามที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่อยูตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ที่ตั้งของสถานประกอบการตามที่ไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีระบุที่อยูไมครบถวนตามที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม แตรายการที่อยูที่ระบุไว
ถูกตอง และสามารถบอกตําแหนงที่ตั้งที่ชัดเจนได ใหถือวาไดระบุที่อยูครบถวนแลว
(3) ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
ชื่อตามวรรคหนึง่ หมายถึง ชื่อผูประกอบการตามที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
หรือชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อการคาของสถานประกอบการตามที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
กรณีบคุ คลธรรมดา หมายความรวมถึงนามสกุลดวย
กรณีระบุชื่อของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามวรรคหนึ่งไมครบถวนโดยมี
เครื่องหมายไปยาลนอย (ฯ) ละคําที่ประกอบคําหนา แตเปนที่เห็นไดอยางชัดเจนโดยไมทาํ ใหเกิด
ความเขาใจผิดวาเปนผูประกอบการรายอื่น เชน “องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย” เขียนวา
“องคการโทรศัพทฯ” หรือ “บริษัท ไปศาจีกรุงเทพมหานครจํากัด” เขียนวา “บริษัท ไปศาจีกรุง
เทพฯ จํากัด” ใหถือวาไดระบุชื่อครบถวนแลว
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กรณีระบุชื่อผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามวรรคหนึ่ง โดยตัวสะกด สระ
วรรณยุกต การันต ผิดพลาด แตเปนที่เห็นไดอยางชัดเจนโดยไมทาํ ใหเกิดความเขาใจผิดวาเปน
ผูประกอบการรายอื่น ใหถือวาไดระบุชื่อครบถวนแลว
ที่อยูตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ที่ตั้งของสถานประกอบการตามที่ไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีระบุที่อยูไมครบถวนตามที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม แตรายการที่อยูที่ระบุไว
ถูกตอง และสามารถบอกตําแหนงที่ตั้งที่ชัดเจนได ใหถือวาไดระบุที่อยูครบถวนแลว
(4) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลมถามี
(5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ
ชื่อ ชนิด ประเภท ของสินคาหรือของบริการตามวรรคหนึ่ง ใหระบุเฉพาะชื่อ
ชนิด ประเภท ของสินคาหรือของบริการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มในใบกํากับภาษี เวนแตในกรณีที่มี
ความจําเปนตองระบุชื่อ ชนิด ประเภท ของสินคาหรือของบริการที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มใน
ใบกํากับภาษีดว ย ใหกระทําได โดยตองจัดใหมีเครื่องหมายหรือแยกรายการแสดงใหเห็นชัดเจนวา
เปนสินคาหรือบริการทีไ่ มตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
(6) มูลคาของสินคาหรือของบริการที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และจํานวน
ภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ โดยใหแยกออกจากมูลคาของสินคา
หรือของบริการใหชัดแจง
กรณีจาํ นวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการตาม
วรรคหนึ่ง มีเศษเปนจุดทศนิยม ใหผูประกอบการจดทะเบียนถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ถาเศษของภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนจํานวนเงินตัวที่สามหลังจุดทศนิยม มีคาไม
ถึง 5 ใหปดเศษนัน้ ทิ้ง ตัวอยาง มูลคาของสินคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว คือ 100 บาท คํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มไดเทากับ 7/107 x 100 = 6.542 บาท ดังนั้น จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่แสดงในใบกํากับ
ภาษี คือ 6.54 บาท
(ข) ถาเศษของภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนจํานวนเงินตัวที่สามหลังจุดทศนิยม มีคา
ตั้งแต 5 ขึ้นไป ใหปดเศษขึ้น ตัวอยาง มูลคาของสินคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว คือ 180 บาท
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มไดเทากับ 7/107 x 180 = 11.775 บาท ดังนั้น จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่แสดงใน
ใบกํากับภาษี คือ11.78 บาท
กรณีภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีมจี าํ นวนมากกวาหรือมีจํานวนนอยกวา
ภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวย
หนึ่งรอย อันเนื่องมาจากการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษเปนจุดทศนิยม ผูประกอบการจดทะเบียน
ตองเสียภาษีตามจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย
(7) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี วัน เดือน ป ตามวรรคหนึ่ง ใชตัวเลขแทนการ
ระบุชื่อเดือนก็ไดและใชพุทธศักราชหรือคริสตศักราชก็ได
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ขอ 5 กรณีตวั แทนเปนผูจดั ทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนตาม
มาตรา 86 วรรคสี่ และมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร หรือผูทอดตลาดที่ไมใชสวนราชการซึ่ง
ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร ตอง
จัดทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสินตามมาตรา 86/3 แหง
ประมวลรัษฎากร ใหตัวแทนและผูทอดตลาดใชแบบพิมพใบกํากับภาษีของตัวแทนหรือผู
ทอดตลาด โดยใบกํากับภาษีตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร และตอง
ระบุชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวการ หรือผูประกอบการจดทะเบียนเจาของ
ทรัพยสินดวย
ขอ 6 ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 4 สามารถจัดทําใบกํากับภาษีรวมกับเอกสาร
ทางการคาอื่น เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสงของ หรือใบแจงหนี้ ซึ่งมีจํานวนหลายฉบับอยูในชุด
เดียวกัน
การจัดทําใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ถาใบกํากับภาษีไมใชเอกสารฉบับแรกของเอกสาร
ดังกลาว จะตองมีขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ในใบกํากับภาษี
ขอ 7 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีโดยมีรายการในสวนที่เปน
สาระสําคัญไมถูกตองครบถวนตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 มีความผิด ตองระวางโทษตามมาตรา
90(12) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 8 รายการในใบกํากับภาษีตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 จะจัดทําเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได แตตองจัดทําเปนหนวยเงินตราไทย โดยใชตัวเลขไทยหรืออารบิค กรณีมีความ
จําเปนตองจัดทําเปนภาษาตางประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ และหรือเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ ตองไดรับอนุมัตจิ ากอธิบดีกรมสรรพากร
รายการชื่อตามขอ 4(2) และขอ 4(3) กรณีเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัท (มหาชน) จํากัด
หรือหางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวนสามัญนิตบิ ุคคล ผูป ระกอบการจดทะเบียนสามารถใชคํายอ
แทนได ดังนี้
(1) บริษัทจํากัด ใชคํายอวา บ. ... จก. หรือ ใชคํายอวา บจ. ...
(2) บริษัท (มหาชน) จํากัด ใชคํายอวา บมจ. ...
(3) หางหุนสวนจํากัด ใชคํายอวา หจก. ...
(4) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ใชคํายอวา หสน. ...
ถารายการในใบกํากับภาษีตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 ดังตอไปนี้ ไดจดั ทําขึ้นโดยตีพิมพ
รายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก
พิมพดีด จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอื่นใดในลักษณะทํานอง
เดียวกันก็ได ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับภาษีมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
(1) คําวา “ใบกํากับภาษี”
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(2) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่จัดทํา

(3) คําวา “เอกสารออกเปนชุด”
ถารายการในใบกํากับภาษีตาม (1) (2) และ (3) ของวรรคสามทั้งสามรายการหรือเพียง
รายการหนึ่งรายการใดไดจดั ทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร รายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร ตามขอ 4 จะตองตีพิมพ หรือจัดทําขึน้ ดวยระบบคอมพิวเตอรเทานัน้
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับภาษีจึงจะมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มได
ขอ 9 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการแกลูกคารายหนึ่งรายใด
ครั้งหนึ่ง ๆ จํานวนหลายรายการ และไมสามารถระบุรายการชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคา
ของสินคาหรือของบริการทั้งหมดในใบกํากับภาษี 1 แผน ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถ
ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จัดทําใบกํากับภาษี 1 ฉบับ ประกอบดวยใบกํากับภาษี 1 แผน และจัดใหมใี บ
แนบใบกํากับภาษีดว ย ซึ่งใบแนบใบกํากับภาษีอาจมีจํานวนมากกวา 1 แผนก็ไดผูประกอบการจด
ทะเบียนจะตองหมายเหตุในรายการสินคาหรือบริการวามีรายละเอียดตามใบแนบใบกํากับภาษี โดย
มูลคารวมของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ระบุในใบกํากับภาษี และที่ระบุใน
ใบแนบใบกํากับภาษีตองเปนจํานวนเดียวกัน
ใบแนบใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) คําวา “ใบแนบใบกํากับภาษี” ในทีท่ ี่เห็นไดเดนชัด
(ข) เลขที่ เลมที่ (ถามี) ของใบกํากับภาษี
(ค) วัน เดือน ป ของใบกํากับภาษี
(ง) รายละเอียดชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ
(จ) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ โดยให
แยกออกจากมูลคาของสินคาหรือของบริการใหชัดแจง
(ฉ) กรณีมใี บแนบใบกํากับภาษีมากกวา 1 แผน จะตองระบุคําวา “แผนที่ ...” ไว
ดวย และรายการมูลคารวมของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจากมูลคา
ของสินคาหรือของบริการทั้งหมด ตามมาตรา 86/4(6) แหงประมวลรัษฎากร จะปรากฏในใบแนบ
ใบกํากับภาษีแผนสุดทายเทานัน้
การจัดทําใบแนบใบกํากับภาษีตามวรรคสอง สามารถจัดทําขึ้นโดยตีพิมพ ประทับ
ดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวย
วิธีการอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความประสงคใชใบสงของหรือใบแจงหนี้ เปนใบ
แนบใบกํากับภาษี ใหกระทําได แตตองมีรายการอยางนอยตามวรรคสอง
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(2) จัดทําใบกํากับภาษี 1 ฉบับ ประกอบดวยใบกํากับภาษีมากกวา1 แผน โดยแตละ
แผนตองมีรายการถูกตองครบถวนตามมาตรา 86/4 (1) - (5) และ (7) แหงประมวลรัษฎากร และ
ใบกํากับภาษีที่ไมใชแผนสุดทายจะตองมีขอความที่แสดงวามีใบกํากับภาษีแผนตอไปไวดว ย ซึ่ง
ขอความดังกลาวจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ไดสําหรับรายการมูลคารวมของสินคาหรือ
ของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการทั้งหมดตาม
มาตรา 86/4(6) แหงประมวลรัษฎากร จะปรากฏในใบกํากับภาษีแผนสุดทายเทานั้น
การจัดทําใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ถาไดตีพิมพเลขที่ไวแลวใบกํากับภาษีแตละ
แผนจะเรียงลําดับเลขที่ แตถาไมไดตพี ิมพเลขที่ไว ใบกํากับภาษีแตละแผนอาจจะเรียงลําดับเลขที่
หรือปรากฏเลขที่เพียงเลขที่เดียวก็ได กรณีใบกํากับภาษีแตละแผนมีเพียงเลขที่เดียว ผูประกอบการจด
ทะเบียนจะตองระบุคําวา “แผนที่ ...” ไวดวย
ขอ 10 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดรับใบกํากับภาษี โดยภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับ
ภาษีมีจํานวนมากกวาหรือมีจํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของ
บริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย อันเนือ่ งมาจากการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษ
เปนจุดทศนิยม ใหถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ถาภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีมจี ํานวนมากกวาภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจาก
มูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิม่ หารดวยหนึ่งรอย ผูประกอบการจด
ทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย ไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
(ข) ถาภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีมีจํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจาก
มูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิม่ หารดวยหนึ่งรอย ผูประกอบการจด
ทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษี โดยภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับ
ภาษีมีจํานวนมากกวาหรือมีจํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของ
บริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย ซึ่งไมใชการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษเปนจุด
ทศนิยม ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซื้อ จะตองให
ผูประกอบการจดทะเบียนที่จัดทําใบกํากับภาษีดําเนินการยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทํา
ใบกํากับภาษีฉบับใหมที่ถูกตอง จึงจะนําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
ขอ 11 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดแจงเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยูตอหนวยงานที่มี
อํานาจตามกฎหมายและหนวยงานทีจ่ ดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/6 แหงแหงประมวล
รัษฎากร แลว ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีตามชื่อหรือที่อยูที่เปลี่ยนแปลงแลว
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ไดรับใบกํากับภาษีในชื่อเดิมหรือที่อยูเดิม
ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีดังกลาวไปถือเปนภาษีซื้อ จะตองให
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ผูประกอบการจดทะเบียนที่จัดทําใบกํากับภาษีดําเนินการยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทํา
ใบกํากับภาษีฉบับใหมที่ถูกตอง จึงจะนําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
ขอ 12 กรณีราชการเปลี่ยนแปลงเลขที่บาน ชื่อถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือ
เขต หรือจังหวัด หรือไดทําการแบงเขตถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัด
ใหม ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถแกไขที่อยูในแบบพิมพใบกํากับภาษีใหถูกตองตามที่ทาง
ราชการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ใหกระทําไดในชวงระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ทางราชการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บาน ชื่อถนน หมูบา น ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือ
ไดทําการแบงเขตถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม แลวแตกรณี
การแกไขที่อยูตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถขีดฆาที่อยูเดิมและระบุที่
อยูใหมที่ถูกตอง พรอมกับลงลายมือชื่อกํากับการแกไข หรือประทับตรายางที่อยูที่ถูกตองเพิ่มเติม
ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับภาษีดังกลาวมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
กรณีราชการเปลี่ยนแปลงที่อยูตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงตองแจงการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ตามมาตรา 85/6 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 13 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ ซึ่งมีการแถมสินคาพรอม
การขายหรือการใหบริการ ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยระบุชนิด ประเภท
และปริมาณสินคาที่แถมไวในใบกํากับภาษีฉบับเดียวกันกับสินคาที่ขายดวย แตไมตองนํามูลคา
สินคาที่แถมมารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษี
การแถมสินคาตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนอาจจะไมไดสงมอบสินคาที่แถม
ใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการพรอมกับการสงมอบสินคาหรือใหบริการก็ไดตอ มาเมื่อมีการสง
มอบสินคาที่แถมก็ไมตองจัดทําใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อหรือผูรับบริการอีก
ขอ 14 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ ซึ่งมีการใหสวนลดหรือ
คาลดหยอน ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษี ดังนี้
(1) กรณีใหสวนลดหรือคาลดหยอนในขณะขายสินคาหรือใหบริการ ผูประกอบการ
จดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยระบุสวนลดหรือคาลดหยอนไวใหเห็นชัดแจงในใบกํากับ
ภาษี และคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของสินคาหรือของบริการหลังจากหักสวนลดหรือคา
ลดหยอนแลว
ตัวอยาง
(ก) บริษัท ก.จํากัด ขายรถยนตกระบะมูลคา 350,000 บาทไดใหสวนลดแกผูที่
ซื้อระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2542 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2542 จํานวน 5,000 บาท บริษัทฯตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคารถยนตกระบะ 350,000 บาท หักดวยสวนลด 5,000 บาท คงเหลือ
มูลคารถยนตกระบะ 345,000 บาท
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(ข) นายอํานาจซื้อสินคาจากหางสรรพสินคามูลคา 5,000 บาทหางฯตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของสินคา 5,000 บาท หางฯไดแจกคูปองมูลคา 250 บาท เพื่อใชเปน
สวนลดในการซื้อสินคาครั้งตอไปโดยไมจํากัดประเภทสินคา ถาสินคาชิ้นใหมมูลคา 1,000 บาท
หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของสินคา 1,000 บาท หักดวยมูลคาสวนลดตามคูปอง
250 บาท คงเหลือมูลคาของสินคา 750 บาท
(ค) หางสรรพสินคาขายสินคาโดยมีเงือ่ นไขวา ถาซื้อสินคามูลคา 100 บาท จะ
ไดรับแสตมป 1 ดวง ถาสะสมแสตมปภายในเวลาที่กําหนด ผูซื้อมีสิทธินําแสตมปดังกลาวใชเปน
สวนลดในการซื้อสินคาตามประเภททีก่ ําหนดได เชน แสตมป 50 ดวง มีสิทธิซื้อพัดลมมูลคา 1,000
บาท โดยชําระเงิน 700 บาท กรณีดงั กลาว หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของสินคา
1,000 บาท หักดวยมูลคาสวนลดตามแสตมป 50 ดวง มูลคา 300 บาท คงเหลือมูลคาของสินคา 700
บาท
(ง) โรงแรม เอ.เอ็ม ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคารเมื่อลูกคาใชบริการ
หองพักและอาหารมูลคา 15,000 บาท โรงแรมฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของบริการ
15,000 บาท โรงแรมฯมอบบัตรกํานัลใหจํานวน 1,000 บาท ตอมาลูกคาใชบริการภัตตาคาร 3,000
บาท ชําระเงินสด 2,000 บาท และบัตรกํานัล 1,000 บาท โรงแรมฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดง
มูลคาของบริการ 3,000 บาทหักดวยมูลคาตามบัตรกํานัล 1,000 บาท คงเหลือมูลคาของบริการ
2,000 บาท
(2) กรณีใหสวนลดหรือคาลดหยอนภายหลังจากที่ขายสินคาไปแลว ซึ่งเปนสวนลด
เงินสดหรือสวนลดตามเปา ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาสินคาทั้งหมดไมหักสวนลดหรือคาลดหยอน
ตัวอยาง
(ก) บริษัท ก.จํากัด ขายเครื่องคอมพิวเตอรพรอมติดตั้งมูลคา 350,000 บาท มี
เงื่อนไขการชําระคาสินคาวา ถาชําระภายใน 2เดือน จะลดให 2,000 บาท บริษัทฯตองจัดทําใบกํากับ
ภาษีโดยคํานวณจากมูลคา 350,000 บาท
(ข) หางสรรพสินคาขายสินคาโดยมีเงือ่ นไขวา ถาซื้อสินคามูลคา 100 บาท ผู
ซื้อจะไดรับแสตมป 1 ดวง ถาสะสมแสตมปภายในเวลาที่กาํ หนด ผูซื้อมีสิทธินําแสตมปมารับของ
รางวัลจากหางฯตามประเภททีก่ ําหนด เชน แสตมป 20 ดวง มีสิทธิไดรับชามแกวมูลคา 400 บาท
หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยคํานวณจากมูลคา 400 บาท
อยางไรก็ดี ถาการใหสวนลดตามเปามีเงื่อนไขวา จะแจกสินคาเปนรางวัลใหแกผูซื้อสินคา เฉพาะ
กรณีซื้อสินคาในแตละวันโดยมีมูลคารวมกันตามที่ผูประกอบการจดทะเบียนกําหนด
ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของสินคาที่แจกเปนรางวัล ทั้งนี้ ตาม
มาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร ตัวอยาง ถาซื้อสินคามูลคา 2,000 บาท ในแตละวัน ผูซื้อมีสิทธิ
ไดรับตะกรา 1 ใบ หางฯไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของตะกราดังกลาว
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ขอ 15 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง จะตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีเปนรายสถานประกอบการ
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง มีการดําเนินงาน ณ สถานที่อื่นซึ่งไมเขา
ลักษณะเปนสถานประกอบการ ตามมาตรา 77/1(20) แหงประมวลรัษฎากร ดวย ใหจัดทําใบกํากับ
ภาษีระบุที่อยูข องสถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญหรือสถานประกอบการแหงอื่นที่
ดําเนินงาน ไมใชที่อยูตามสถานที่ซึ่งไมเขาลักษณะเปนสถานประกอบการ
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไดรับใบกํากับภาษีระบุชื่อของ
ผูประกอบการจดทะเบียนถูกตอง แตระบุที่อยูตามสถานที่ซึ่งไมเขาลักษณะเปนสถานประกอบการ
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อของสํานักงานใหญ หรือเปนภาษีซื้อของ
สถานประกอบการแหงอื่นซึ่งจายคาสินคาหรือคาบริการ
ตัวอยาง
(1) บริษัท ก.จํากัด มีสํานักงานใหญตั้งอยูเขตพญาไท ประกอบกิจการใหเชาอาคาร
สํานักงานซึ่งตั้งอยูเขตบางพลัด บริษัทฯไมไดใชพื้นทีข่ องอาคารที่ใหเชาเปนสถานประกอบการ แต
บริษัทฯใหบริการสาธารณูปโภคแกผูเชา บริษัทฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ประปา และโทรศัพท ณ
อาคารที่ใหเชา รัฐวิสาหกิจจัดทําใบกํากับภาษีในนามของบริษัทฯ แตระบุที่อยูตามอาคารทีใ่ หเชา
บริษัทฯมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซื้อของสํานักงานใหญได เมื่อบริษัทฯเรียกเก็บ
คาบริการและภาษีมูลคาเพิ่มจากผูเชา บริษัทฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยระบุที่อยูข องสถาน
ประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ
(2) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกิจการผลิตปลากระปอง มีสํานักงานใหญตั้งอยูเขตบาง
ซื่อ มีสํานักงานอีกแหงหนึ่งตั้งอยูที่จังหวัดระยอง บริษัทฯกอสรางโรงงานที่จังหวัดระยอง โดย
มอบหมายใหสํานักงานทีจ่ ังหวัดระยองดําเนินงานดานการกอสรางและจายคาใชจายตาง ๆ ในการ
กอสราง บริษัทฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ประปา ณ สถานที่กอ สราง รัฐวิสาหกิจจัดทําใบกํากับภาษี
ในนามของบริษัทฯ แตระบุที่อยู ณ สถานทีก่ อสราง บริษัทฯมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษี
ซื้อของสํานักงานที่จังหวัดระยองได
(3) บริษัท ก.จํากัด เชาสถานที่แหงหนึ่งเพื่อติดตั้งปายโฆษณาสินคาซึ่งตองมี
กระแสไฟฟาสองปาย บริษัทฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ณ สถานที่เชา รัฐวิสาหกิจจัดทําใบกํากับภาษี
ในนามของบริษัทฯ แตระบุที่อยูตามสถานที่เชา บริษัทฯมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซื้อ
ของสํานักงานใหญได
ขอ 16 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 15 ไดแจงปดสถานประกอบ-การบางแหง
ตามมาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ใหจดั ทําใบกํากับภาษีระบุที่อยูของสถานประกอบการซึ่ง
เปนสํานักงานใหญหรือสถานประกอบการแหงอืน่ ที่ดําเนินงาน ไมใชที่อยูตามสถานประกอบการที่
แจงปดแลว
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หากภายหลังการแจงปดสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไดเกิดเหตุการณที่ตองจัดทํา
ใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ของสถาน
ประกอบการแหงนั้น ใหจัดทําใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แหง
ประมวลรัษฎากร โดยระบุที่อยูของสถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญหรือสถาน
ประกอบการแหงอื่นที่ดําเนินงาน
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดรับใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่งหรือใบเพิ่มหนีต้ าม
วรรคสอง มีสิทธินําใบกํากับภาษีและใบเพิ่มหนี้ไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม และ
กรณีไดรับใบลดหนี้ตามวรรคสอง มีสิทธินําใบลดหนี้ไปหักออกจากภาษีซื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มได
ขอ 17 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 16 ยังคงไดรับใบกํากับภาษีระบุที่อยูข อง
สถานประกอบการที่แจงปดไปแลว ใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีใบกํากับภาษีสําหรับการซื้อสินคาหรือรับบริการ ซึ่งเกิดขึ้นกอนการแจงปด
สถานประกอบการตามมาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไป
ถือเปนภาษีซื้อของสถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญหรือสถานประกอบการแหงอื่นที่
ดําเนินงาน
(2) กรณีใบกํากับภาษีสําหรับการซื้อสินคาหรือรับบริการ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการแจง
ปดสถานประกอบการตามมาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบ-การจดทะเบียนไมมสี ิทธิ
นําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
ขอ 18 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีเปนรายสถานประกอบการ
และสถานประกอบการที่ไมใชสํานักงานใหญไดนาํ ใบกํากับภาษีระบุที่อยูข องสํานักงานใหญไปสง
มอบใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรบั บริการทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น สถาน
ประกอบการที่ไมใชสํานักงานใหญตองระบุขอความวา “สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ ...” ไวใน
ใบกํากับภาษีดว ย โดยขอความดังกลาวจะตีพิมพ ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด จัดทํา
ขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได
ขอความวา “สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ ...” ตามวรรคหนึง่ ผูประกอบการจดทะเบียน
สามารถระบุชื่อของสถานที่ก็ได เชน สาขาลาดพราว สาขาลพบุรี
ตัวอยาง
(1) ระบุวา “สาขาที่ออกใบกํากับภาษี คือ สาขาลาดพราว” หรือ “สาขาที่ออก
ใบกํากับภาษี คือ สาขาที่ 1” หรือ “ สาขาที่ออกใบกํากับภาษี คือ สาขาถนนพระราม 4” หรือ
(2) ระบุวา “สาขาลาดพราว” หรือ “สาขาที่ 1” หรือ “สาขาถนนพระราม 4”
ขอ 19 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ และจัดทําใบกํากับภาษี
ดวยระบบคอมพิวเตอร ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ แตสถานประกอบการแหงอื่น
เปนผูสั่งพิมพใบกํากับภาษี และสงมอบใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการถือวาสํานักงานใหญเปน
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ผูจัดทําใบกํากับภาษี ไมใชการจัดทําใบกํากับภาษีตามขอ 18 จึงไมตองระบุขอความวา “สาขาที่ออก
ใบกํากับภาษีคือ ...” ไวในใบกํากับภาษี
ขอ 20 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนผูนําเขา ตามมาตรา 77/1(11) แหงประมวล
รัษฎากร ไดยนื่ กระทําพิธีการนําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และชําระภาษีมูลคาเพิ่มตอเจา
พนักงานศุลกากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 83/8 แหงประมวลรัษฎากร ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ถือ
เปนใบกํากับภาษีตามมาตรา 77/1(22) แหงประมวลรัษฎากร ถารายการในใบเสร็จรับเงินดังกลาว
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน และกรมศุลกากรไดแกไขใหถูกตองแลว ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงมี
สิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
กรณีภาษีมูลคาเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินตามวรรคหนึ่งมีจํานวนมากกวาหรือมีจํานวนนอย
กวาภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจากมูลคาของสินคาคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย ทั้งนี้
ไมวาจะเนื่องมาจากการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษเปนจุดทศนิยมหรือไมก็ตาม ผูประกอบการจด
ทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรไปถือเปนภาษีซื้อในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
กรณีใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรระบุชื่อของผูประกอบการจดทะเบียน และชื่อของ
ผูประกอบการรับขนสงพัสดุภัณฑทางอากาศดวย ถามีหลักฐานแสดงวาผูประกอบการจดทะเบียน
ไดวาจางผูประกอบการรับขนสงพัสดุภัณฑทางอากาศใหจดั สงสินคาไปตางประเทศ ผูประกอบการ
จดทะเบียนมีสิทธินําใบเสร็จรับเงินไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
ขอ 21 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจายเงินคาซื้อสินคาหรือคาบริการใหแก
ผูประกอบการที่อยูน อกราชอาณาจักร โดยมีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการมีหนาที่
เสีย ตามมาตรา 83/6(1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากร ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ถือเปน
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 77/1(22) แหงประมวลรัษฎากร ถารายการในใบเสร็จรับเงินดังกลาว
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน และกรมสรรพากรไดแกไขใหถกู ตองแลว ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงมี
สิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
ขอ 22 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหง
ประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเปนแบบเต็มรูป จะตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาโดยสง
มอบตนฉบับใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีเพื่อ
การลงรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร
ใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ใบกํากับภาษีของการขายสินคาโดยการสงออกตามมาตรา 86/5(1) แหงประมวล
รัษฎากร ใหมีรายการเชนเดียวกันกับใบกํากับสินคาซึ่งผูสงออกไดออกเปนปกติตามประเพณีทาง
การคาระหวางประเทศ โดยไมตองมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร
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(2) ใบกํากับภาษีของการใหบริการทีก่ ระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการ
นั้นในตางประเทศตามมาตรา 80/1(2) แหงประมวลรัษฎากร ใหมีรายการเชนเดียวกันกับใบแจงหนี้
หรืออินวอยซซึ่งผูใหบริการไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมี
รายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร
(3) ใบกํากับภาษีของการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน ตาม
มาตรา 86/5(1) ใหมีรายการเชนเดียวกับแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลที่ผูขนสงหรือตัวแทนรับ
ขนสงไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมีรายการครบถวนตาม
มาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร
(4) ใบกํากับภาษีของการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันตามมาตรา86/5(2) แหง
ประมวลรัษฎากร ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร แตใหระบุชื่อ ชนิด
และประเภทของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันเปนภาษาอังกฤษไดและตองกําหนดชองราคาขาย
ปลีกไวในใบกํากับภาษีดวย
(5) ใบกํากับภาษีของการขายยาสูบตามประเภทและชนิดที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมตั ิ
รัฐมนตรี ตามมาตรา 86/5(2) แหงประมวลรัษฎากร ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหง
ประมวลรัษฎากร แตใหระบุชื่อ ชนิด และประเภทของยาสูบเปนภาษาอังกฤษได และตองกําหนด
ชองราคาขายปลีกหักดวยจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งคํานวณตามอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่รวมอยูใ น
จํานวนเต็มของราคาขายปลีกไวในใบกํากับภาษีดวย
ขอ 23 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีโดยมีรายการในสวนที่เปน
สาระสําคัญไมถูกตองครบถวนตามขอ 22 ตองระวางโทษตามมาตรา 90(12) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 24 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษีที่มขี อความไมถกู ตองหรือไม
สมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 22 ไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีดังกลาว
ไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ตองหามตามมาตรา 82/5(3) แหงประมวลรัษฎากร
จะตองใหผูประกอบการจดทะเบียนที่จัดทําใบกํากับภาษีดาํ เนินการยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิม
และจัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ถี กู ตอง จึงจะมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มได
กรณีเจาพนักงานประเมินตรวจสอบพบวา ผูประกอบการจดทะเบียนไดนําใบกํากับภาษีที่
มีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งไปถือเปนภาษีซื้อแลว
ถาเจาพนักงานประเมินพิจารณาเห็นวามีเหตุอันสมควรใหยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิม และนํา
ใบกํากับภาษีฉบับใหมที่ถูกตองมาใหตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด และผูประกอบการจด
ทะเบียนสามารถนําใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ถี ูกตองมามอบใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ถี ูกตองไปถือเปนภาษีซื้อในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
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กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไมสามารถนําใบกํากับภาษีฉบับใหมที่
ถูกตองมาใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูประกอบการจด
ทะเบียนตองรับผิดเสียเบี้ยปรับตามมาตรา 89(4) แหงประมวลรัษฎากร ถาตอมาผูประกอบการจด
ทะเบียนไดรับใบกํากับภาษีฉบับใหมที่ถูกตองก็ยังคงมีสิทธินําภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษี
ดังกลาวไปยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม ตามมาตรา 83/4 แหงประมวลรัษฎากร เพื่อขอคืนภาษี
เปนเงินสด แตตองไมเกินสามปนับจากวันที่ไดมีการจัดทําใบกํากับภาษี
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสองตองไมเกิน 30 วัน นับแตวนั ที่เจาพนักงานประเมินตรวจ
พบการกระทําความผิด
ขอ 25 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดทําใบกํากับภาษีโดยมีรายการในสวนที่เปน
สาระสําคัญไมถกู ตองครบถวนตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 22 เมื่อไดรับการรองขอใหยกเลิก
ใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ถี ูกตอง ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) เรียกคืนใบกํากับภาษีฉบับเดิมและนํามาประทับตราวา“ยกเลิก” หรือขีดฆา แลว
เก็บรวมไวกับสําเนาใบกํากับภาษีฉบับเดิม
(2) จัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมซึ่งเปนเลขที่ใหม แตจะตองลง วัน เดือน ป ใหตรง
กับ วัน เดือน ป ตามใบกํากับภาษีฉบับเดิม และ
(3) หมายเหตุไวในใบกํากับภาษีฉบับใหมวา “เปนการยกเลิกและออกใบกํากับภาษี
ฉบับใหมแทนฉบับเดิมเลขที่ ... เลมที่ ...” และหมายเหตุการยกเลิกใบกํากับภาษีไวในรายงานภาษี
ขายของเดือนภาษีที่จดั ทําใบกํากับภาษีฉบับใหมดวย
ผูประกอบการจดทะเบียนที่รองขอใหยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทําฉบับ
ใหมที่ถูกตอง จะตองถายเอกสารใบกํากับภาษีฉบับเดิมที่ขอยกเลิกติดเรื่องไวดว ย
ขอ 26 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 25 จัดทําใบกํากับภาษีดวยระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งมีระบบซอฟตแวรในระบบงานจัดทําใบกํากับภาษีบันทึกเขาระบบบัญชีแยก
ประเภทโดยอัตโนมัติ ถาระบบซอฟตแวรดังกลาวไมสามารถระบุวัน เดือน ป ในใบกํากับภาษีฉบับ
ใหม ใหตรงกับวัน เดือน ป ตามใบกํากับภาษีฉบับเดิม ใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับ
ภาษีฉบับใหม โดยดําเนินการตามขอ 8 วรรคสามและวรรคสี่ ดังนี้
(1) จัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมโดยรายการดังตอไปนี้ ไดจัดทําขึ้นโดยตีพิมพ ซึ่งทํา
ใหรายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ ประทับดวยตรายาง เขียนดวย
หมึก พิมพดีด จัดทําขึน้ ดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอื่นใดในลักษณะ
ทํานองเดียวกันก็ได
(ก) คําวา “ใบกํากับภาษี”
(ข) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจด
ทะเบียนที่จัดทําใบกํากับภาษี
(ค) คําวา “เอกสารออกเปนชุด”
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(2) จัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมโดยรายการตาม (1)(ก)(ข) และ(ค) ทั้งสามรายการ
หรือเพียงรายการหนึ่งรายการใดไดจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหรายการอื่น ๆ ตาม
มาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตองตีพิมพ หรือจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรเทานั้น
ขอ 27 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัติใดที่ขดั หรือ
แยงกับคําสั่งนี้ ใหเปนอันยกเลิก
สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
จักรี รัตยันตรกร
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

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

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

