การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร
กรมสรรพากรไดวางแนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม
มาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548 จึง
ขอนํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้
ปุจฉา คําสั่งกรมสรรพากรที่ป. 132/2548 มีผลใชบงั คับเมื่อใด และยกเลิดคําสั่งฉบับใด
วิสัชนา คําสั่งกรมสรรพากรที่ป. 132/2548 มีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป
โดยยกเลิกคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.71/2541 เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
การปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได ณ ที่จาย การหักภาษีตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แหงประมวล
รัษฎากร การออกในกํากับภาษี และลงรายการในรายงานภาษีมูลคาเพิ่ม ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541
ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยางไร
วิสัชนา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอาจแสดงเปนตารางไดดังนี้
1. ในทางภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 65 ทวิ (5) และ
(8) แหงประมวลรัษฎากร ดังนี้
(1) เงินตรา ทรัพยสนิ หรือหนี้สินที่มีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยดังนี้
(ก) กรณีบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ใหคํานวณคาหรือราคาของ
เงินตราหรือทรัพยสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย
ไดคํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยขาย ซึ่ง
ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว
(ข) กรณีธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด ใหคํานวณคา
หรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สนิ เปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและอัตราขาย
ของธนาคารพาณิชย ที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว
เงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สนิ ซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่รับมาหรือจาย
ไปในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รบั มาหรือ
จายไปนั้น
(2) ถาราคาทุนของสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ใหคาํ นวณเปนเงินตราไทยตามอัตรา
แลกเปลี่ยนในทองตลาดของวันที่ไดสินคานั้นมา เวนแตเงินตราประเทศนั้นจะแลกไดในอัตราทางราชการ ก็
ใหคํานวณเปนเงินตราไทยตามอัตราทางราชการนั้น
2. ในทางภาษีมูลคาเพิ่มมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 79/4 แหงประมวล
รัษฎากร ดังนี้

ในกรณีที่มูลคาของฐานภาษีทไี่ ดรับหรือพึงไดรับจากการขายสินคา การใหบริการ หรือการ
นําเขา เปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเงินตราตางประเทศนั้นเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(1) ในกรณีไดรับเงินตราตางประเทศจากการขายสินคา การใหบริการ และไดมีการขาย
เงินตราตางประเทศที่ไรับชําระนั้นเปนเงินตราไทยในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ให
ถือเงินตราไทยจากการขายนั้นเปนมูลคาของฐานภาษีทไี่ ดรับหรือพึงไดรับจากการขายสินคาหรือการ
ใหบริการแลวแตกรณี
เวนแตมไิ ดมกี ารขายเงินตราตางประเทศในเดือนที่ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ใหถือตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยได
คํานวณไวในวันทําการสุดทายของเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น
(2) ในกรณีนําเขาสินคา ใหคาํ นวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินคานําเขาที่เปนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใชคาํ นวณเพื่อเรียกเก็บอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร
3. ในกรณีทั่วไปที่มิใชประเด็นภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม นอกเหนือสองกรณี
ดังกลาวขางตน เชน กรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย การนําสงภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหดําเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร
Exchange Rate
กม. ทั่วไป
ม. 9 ถาไมมีบัญญัติเปนอื่นใหใช
อัตราแลกเปลี่ยนที่
กระทรวงการคลังประกาศ
ประกาศก.คลัง ลว.8 ก.พ. 2548
ใหใชอัตราอางอิง (Reference
Rate) ใช 1 มี.ค.2548
Actual Rate หรือ
BOT Rate ของวันนั้นๆ
Consistency
-ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทุกกรณี
-ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายทุกกรณี
-ธุรกิจเฉพาะทุกกรณี
-อากรแสตมปทุกกรณี
-VAT นอกจากประเด็น ม.79/4

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

กม. เฉพาะ
CIT
ม. 65 ทวิ
(5) เงินตรา,ท/ส,น/ส ที่เปนเงินตราตางประเทศ
ที่คงเหลือในวันสุดทายของรอบบัญชี หรือ
ที่ไดมาหรือจายไปในระหวางรอบระยะเวลา
บัญชี (วันที่เกิดเหตุการณ )
(8) ตนทุนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ
VAT
ม.79/4
(1) Export goods รายไดอื่นจากตางประเทศ
(2) Import goods
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การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (2)
ในสัปดาหนี้ขอนําประเด็นแนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548
จึงขอนํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ตอจากสัปดาหกอนดังนี้
ปุจฉา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตรา ทรัพยสินและหนีส้ ินที่มีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศ
ที่รับมาหรือจายไประหวางรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 65 ทวิ (5) แหงประมวลรัษฎากร อยางไร
วิสัชนา กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลไดรับมาหรือจายไปซึ่งเงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สนิ
ซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมา
หรือจายไปนัน้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร
1. ราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจายไป กรณีการไดรับเงินหรือจายเงินเปนเงินตราตางประเทศ
(กรณีรับจายเงินสด) หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน (อัตราซื้อหรืออัตราขาย) ที่ไดรบมาหรือจายไปจริง ในทาง
ปฏิบัติจากการนําเงินสกุลตางประเทศไปแลกเปนเงินสกุลบาท
2. ราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจายไป กรณีการบันทึกบัญชี ณ วันที่เกิดรายการทรัพยสิน หรือ
หนี้สิน (กรณีที่ยังมิไดรับจายเปนเงินสด) หมายถึง
(1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อหรืออัตรา
ขาย) หรือ
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว
ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยหรืออัตราขายถัวเฉลี่ย)
(ก) กรณีอัตราซื้อถัวเฉลี่ยอาจใชอัตรา SIGHT หรือ T/T ก็ได หมายถึงอัตราซื้อถัวเฉลี่ยที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันทําการนั้นๆ ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนซื้อถัวเฉลี่ยของเงินสกุล
ตางๆ ณ สิ้นวันทําการกอน
(ข) กรณีอัตราขายหมายถึงอัตราขายถัวเฉลี่ยทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วัน
ทําการนั้นๆ ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการกอน
ซึ่งผูประกอบการมีสทิ ธิเลือกถือปฏิบัติตามขอ (1) หรือ (2) อยางใดอยางหนึง่ และเมื่อได
เลือกถือปฏิบัติตามหลักเกณฑใดแลว ใหถือปฏิบัติตามหลัเกณฑนั้นตลอดไป หามมิใหเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
ตามหลักความสม่ําเสมอ
ปุจฉา แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับเงินตรา ทรัพยสินและหนีส้ ินที่มีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศ
คงเหลืออยูในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 65 ทวิ (5) แหงประมวลรัษฎากร อยางไร

วิสัชนา มาตรา 65 ทวิ (5) แหงประมวลรัษฎากร กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตรา ทรัพยสิน
และหนี้สนิ ที่มคี าหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยูในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้
กรณีบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลนอกจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นตามที่
รัฐมนตรีกําหนดมีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา
หรือทรัพยสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยได
คํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยขาย
ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ทั้งนี้ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ก) แหงประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น
ที่รัฐมนตรีกําหนด มีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา
ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชยที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ทั้งนี้ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ข) แหงประมวลรัษฎากร
ทรัพยสิน หรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามวรรคหนึ่ง
และสอง หมายถึง เงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินที่บริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลมีสิทธิเรียกรองที่จะ
ไดรับหรือมีภาระผูกพันที่จะตองชําระเปนเงินตราตางประเทศเปนจํานวนเงินที่กําหนดไวแนนอน เชน เงิน
ฝากธนาคาร (Cash) ลูกหนีก้ ารคา (Account Receivable) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับจากการขายสินคา (Accounts
and Notes Receivable) หลักทรัพยในความตองการของตลาด (Marketable Securities) ซึ่งมีวัตถุประสงคที่
จะเปลี่ยนแปลงเปนเงินสดทันทีที่ตองการ แตไมรวมถึงตราสารทุนซึ่งเปนเงินลงทุนระยะยาวที่เปนสกุล
เงินตราตางประเทศเพื่อหวังเงินปนผลในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ เงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือเดียวกัน (Loan to Subsidiaries) คาใชจายลวงหนา (Prepaid
Expense) เจาหนี้จากการซื้อสินคา (Accounts Payable) คาใชจายคางจาย (Accrued Expense) เปนตน
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (3)
ในสัปดาหนี้ขอนําประเด็นแนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548
จึงขอนํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ตอจากสัปดาหกอนดังนี้
ปุจฉา กรณีบริษัท ก จํากัด สงออกสินคาหรือใหบริการแกบริษัทในตางประเทศ โดยตกลงราคา
สินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด จะปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชี
เพื่อเสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคลอยางไร
วิสัชนา บริษทั ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดังนี้
1. กรณีดําเนินการสงออกสินคาและบันทึกบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548
(1) ใชอตั ราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที่ 3
มีนาคม 2548 หรือ
(2) ใชอตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน SIGHT
หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548
2. กรณีดําเนินการสงออกสินคาและบันทึกบัญชีในวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2548
(1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทรที่ 14
มีนาคม 2548 หรือ
(2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 14 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2548 เนื่องจากวันเสารที่
12 และวันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2548 เปนวันหยุดราชการ
3. กรณีดําเนินการออกใบแจงหนี้คาบริการนายหนา และบันทึกบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 7
เมษายน 2548
(1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที่ 7
เมษายน 2548 หรือ
(2) ใชอัตราและเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน SIGHT
หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตรา

แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 5 เมษายน 2548 เนื่องจากวันพุธที่
6 เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร
ปุจฉา กรณีบริษัท ข จํากัด ไดกูยืมเงินจากธนาคารในตางประเทศ บริษัท ข จํากัด ในวันเสารที่ 23
เมษายน 2548 หรือวันเสารที่ 30 เมษายน 2548 จะปฏิบตั ิเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลอยางไร
วิสัชนา บริษัท ข จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบคุ คล
ดังนี้
1. ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยดังนี้
- อัตราที่ประกาศในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่ 23 เมษายน
2548 และ
- อัตราที่ประกาศในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่ 30 เมษายน
2548
2. ใชอัตราและเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ประกาศไว ณ วันศุกรที่ 22 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2548 กรณีบันทึก
บัญชีในวันเสารที่ 23 เมษายน 2548 และ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรที่ประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 (บาย) ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยนของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 กรณีบนั ทึกบัญชี
ในวันเสารที่ 30 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ
อนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรที่ประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 (บาย) ดังกลาว ใหใช
สําหรับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการทีเ่ กิดขึ้นในวันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2548 และวันจันทรที่ 2
พฤษภาคม 2548 ดวย (ถามี)
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (4)
ในสัปดาหนี้ขอนําประเด็นแนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548
ที่เพิ่งออกมาใหมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 แตมีผลใชบังคับยอนกลับไป ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548 จึงขอ
นํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ตอจากสัปดาหกอนดังนี้
ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพื่อการคํานวณหักภาษี
เงินได ณ ที่จายตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิและมาตรา 69 ตรี แหงประมวลรัษฎากร การหัก
ภาษีตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6 แหงประมวล
รัษฎากร อยางไร
วิสัชนา การหักภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิและมาตรา 69 ตรี
แหงประมวลรัษฎากร การหักภาษีตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตาม
มาตรา 83/6 แหงประมวลรัษฎากร กรณีการนําสงภาษีมลู คาเพิ่มเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ผูจายเงินได
พึงประเมิน หรือผูมีหนาที่นาํ สงภาษีมูลคาเพิ่มตองคํานวณจํานวนภาษีที่ตองหักและนําสงโดยใชอตั รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังตอไปนี้ เปนอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตรา
ไทย ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
ที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราขาย) หรือ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไวใน
การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย)
อนึ่ง การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังกลาว เมื่อไดใชอัตราและเปลี่ยนเงินตราตาม
วิธีการหนึ่งวิธกี ารใดแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เวนแตจะไดรบั อนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปลีย่ นแปลงวิธีการได ทั้งนี้ ตามขอ 2 วรรคสองของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่จา ยเงินไดพึงประเมินหรือจําหนายเงินกําไรตามกรณีดังกลาวดวยเช็ค ให
ผูจายเงินไดพงึ ประเมิน หรือผูมีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิ่มคํานวณจํานวนภาษีที่ตองหักและนําสงตามวันที่ที่
ลงในเช็ค และใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามวิธีดังกลาว
ปุจฉา บริษัท ก จํากัด จายเงินคาลิขสิทธิ์ใหแกบริษัทในตางประเทศในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม
2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิเลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย เพื่อ
การยื่น แบบ ภ.ง.ด.54 อยางไร

วิสัชนา กรณีดงั กลาวบริษัท ก จํากัด มีสิทธิเลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทย เพื่อการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้ ซึ่งเมื่อไดเลือกใชอัตราและเปลี่ยนเงินตราตาม
วิธีการหนึ่งวิธกี ารใดแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เวนแตจะไดรบั อนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปลีย่ นแปลงวิธีการได
1. ใชอัตราอัตราขายของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ด
ประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 หรือ
2. ใชอัตราขายถัวเฉลี่ย อันเปนอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการ
ประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548
ปุจฉา บริษัท ข จํากัด เปนบริษัทที่ตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย มีบริษัทตางประเทศเปนผูถ ือหุน
หลังจากเสียภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลจากฐานกําไรสุทธิแลวจึงไดจายเงินปนผลไปใหผูถอื หุนที่เปนบริษัท
ตางประเทศ บริษัท ข จํากัด ในวันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทย เพื่อการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 นําสงภาษีเงินไดนิติบคุ คลตามมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากรอยางไร
วิสัชนา เนื่องจากบริษัท ข จํากัด เปนบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จึงใชเงินตราไทยในการ
บันทึกบัญชีและจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทุกราย ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาในประเทศไทยหรือใน
ตางประเทศ หรือผูถือหุนที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทั้งที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือทีต่ ั้งขึ้น
ตามกฎหมายของตางประเทศ จึงไมมีกรณีที่ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเพือ่ การคํานวณภาษีเงินได ณ ที่จาย
สําหรับเงินปนผลที่จายใหแกบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศดังกลาว แตประการใด
ปุจฉา บริษัท ค จํากัด บริษทั ค จํากัด จายเงินคาดอกเบี้ยใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจันทรที่
18 เมษายน 2548 และบริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.54 อยางไร
วิสัชนา บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้
1. เลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามอัตราขายของธนาคารพาณิชยที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทรที่ 18
เมษายน 2548 หรือ
2. เลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน ตามอัตราขายถัวเฉลี่ยที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุล
ตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 เนื่องจากวันพุธที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 14 วัน
ศุกรที่ 15 เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร และวันเสารที่ 16 วันอาทิตยที่ 17 เมษายน
2548 เปนวันหยุดราชการ
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (5)
ในสัปดาหนี้ขอนําประเด็นแนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548
ที่เพิ่งออกมาใหมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 แตมีผลใชบังคับยอนกลับไป ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548 จึงขอ
นํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ตอจากสัปดาหกอนดังนี้
ปุจฉา บริษัท ค จํากัด บริษทั ค จํากัด จายเงินคาดอกเบี้ยใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจันทรที่
18 เมษายน 2548 และบริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.54 อยางไร
วิสัชนา บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้
1. เลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามอัตราขายของธนาคารพาณิชยที่ไดตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทร ที่ 15
เมษายน 2548 หรือ
2. เลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน ตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทร ที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ
ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกร ที่ 22 เมษายน 2548 เนื่องจากวันเสารที่ 23 และวันอาทิตยที่ 24 เมษายน
2548 เปนวันหยุดราชการ
ปุจฉา บริษัท ง จํากัด จายเงินคาบริการเชาพื้นที่บนเว็บไซต (Web Site) ใหแกบริษัทใน
ตางประเทศในวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 13.00 น. บริษทั ง จํากัด มีสทิ ธิใชอัตราแลกเปลี่ยน
ในการยื่นแบบ ภ.พ.36 และแบบ ภ.ง.ด.54 อยางไร
วิสัชนา บริษัท ง จํากัด มีสิทธิเลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.พ.36 และ ภ.ง.ด.54 ดังนี้
1. เลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามอัตราขายของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29
เมษายน 2548 หรือ
2. เลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามดวยอัตราอางอิงประจําวัน ตามอัตราขายถัวเฉลี่ยที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงิน
สกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548
ปุจฉา บริษัท ฉ จํากัด จายเงินเดือนใหแกพนักงานซึ่งเปนชาวตางประเทศทุกวันที่ 30 ของเดือน
โดยการโอนเงินเดือนของพนักงานเขาบัญชีธนาคารของพนักงาน ซึ่งในวันที่ 30 เมษายน 2548 ตรงกับวัน
เสาร บริษัท จ จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.1
วิสัชนา บริษัท ฉ จํากัด มีสิทธิเลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ดังนี้

1. เลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามอัตราขายของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29
เมษายน2548 หรือ
2. เลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน ตามอัตราขายถัวเฉลี่ยที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง
ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด
ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการนั้นอีก
หนึ่งฉบับ
ปุจฉา การออกใบกํากับภาษี สําหรับการขายสินคาและการใหบริการกรณีใดบางที่ไมตอ งปฎิบัตใิ น
การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปนอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
วิสัชนา การออกใบกํากับภาษีกรณีพเิ ศษตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการขาย
สินคาและการใหบริการดังตอไปนี้ ไมตองปฎิบัติเกี่ยวกับการใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
1. การออกใบกํากับภาษีกรณีการขายสินคาโดยการสงออก ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนไดรับ
สิทธิเสียภาษีมลู คาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ผูประกอบการจดทะเบียนมีสทิ ธิใชใบกับกับสินคาหรืออินวอยซ
ซึ่งผูสงออกไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาใบกํากับสินคาหรือ
อินวอยซไดออกเปนเงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีในกรณีดงั กลาวจึงแสดงมูลคาของสินคาเปนหนวย
เงินตราตางประเทศได
2. การออกใบกํากับภาษีกรณีการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมกี ารใชบริการนั้น
ในตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ผูประกอบการ
จดทะเบียนมีสิทธิ์ใชใบแจงหนี้หรืออินวอยซซึ่งไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปน
ใบกํากับภาษี ถาใบแจงหนีห้ รืออินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีในกรณีดังกลาว
จึงแสดงมูลคาของสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศได
3. การออกใบกํากับภาษีสําหรับการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน
ผูประกอบการมีสิทธิใชแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลทีผ่ ูขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตาม
ประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลไดออกเปนหนวย
เงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศได
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (6)
ในสัปดาหนี้ขอนําประเด็นแนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548
ที่เพิ่งออกมาใหมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 แตมีผลใชบังคับยอนกลับไป ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548 จึงขอ
นํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ตอจากสัปดาหกอนดังนี้
ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับแสดงมูลคาสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมลู คาเพิ่มเปน
หนวยเงินตราไทยในใบกํากับภาษี กรณีผปู ระกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือ
ใหบริการและมีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษีไมวาแบบเต็มรูปหรืออยางยอ ตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/5
มาตรา 86/6 และ มาตรา 86/7 แหงประมวลรัษฎากร โดยผูประกอบการจดทะเบียนไดตกลงราคาสินคาหรือ
คาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ไมวาจะมีขอตกลงใหออกใบแจงหนี้เปนเงินบาทหรือชําระราคา
สินคาหรือคาบริการเปนเงินบาท อยางไร
วิสัชนา กรณีดงั กลาว ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองแสดงมูลคาสินคาหรือของบริการและ
จํานวนภาษีมลู คาเพิ่มเปนหนวยเงินตราไทยในใบกํากับภาษี โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการ
ดังตอไปนี้ เปนอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ทัง้ นี้ ตามมาตรา 9 แหง
ประมวลรัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราและเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548 และเมือ่ ไดใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาม
วิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปลีย่ นแปลงวิธีการได
1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
ที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศ เปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อ) หรือ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไวใน
การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย)
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับชําระราคาสินคาและบริการดวยเช็ค ใหคํานวณมูลคาของ
สินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตราไทยตามวันที่ที่ลงในเช็ค และใหใชอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหออกใบกํากับภาษีเปน
เงินตราตางประเทศ ตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนตองระบุ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากรไวในใบกํากับภาษี
ดวย
ปุจฉา กรณีบริษัท ก จํากัด ขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท ข จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวย
เงินตราตางประเทศ หากบริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 วันเสารที่ 9

เมษายน 2548 และวันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 บริษัท ก จํากัด จะใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับ
ภาษีอยางไร
วิสัชนา บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
วันที่สงมอบสินคา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราตามอัตรา
ธนาคารพาณิชย (อัตราซื้อ) ที่ อางอิงประจําวัน (BOT)
ไดประกาศไว
(อัตราซื้อถัวเฉลี่ย SIGHT หรือ T/T)
วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 48 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 48
วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 48 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้น
วันทําการประจําวันพุธที่ 2 มี.ค. 48
วันศุกรที่ 8 เม.ย. 48
วันศุกรที่ 8 เม.ย. 48
ประกาศไว ณ สิ้นวันทําการประจําวัน
พฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 48
วันจันทรที่ 18 เม.ย. 48 วันจันทรที่ 18 เม.ย. 48
วันจันทรที่ 18 เม.ย. 48 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้น
วันทําการประจําวันอังคารที่ 12 เม.ย. 48
ปุจฉา บริษัท ค จํากัด ประกอบกิจการใหบริการเปนที่ปรึกษา ไดใหบริการแกบริษัท ง จํากัด โดยตก
ลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ค จํากัด ออกใบแจงหนี้ในวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2548
แตบริษัท ง จํากัด ชําระราคาคาบริการในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 บริษัท ค จํากัด จะใชอัตราแลกเปลี่ยนใน
การออกใบกํากับภาษีอยางไร
วิสัชนา บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษีดังนี้
1. ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที่ 16 มีนาคม
2548 หรือ
2. ใชอัตราและเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน SIGHT
หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2548
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (7)
ในสัปดาหนี้ขอนําประเด็นแนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548
ที่เพิ่งออกมาใหมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 แตมีผลใชบังคับยอนกลับไป ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548 จึงขอ
นํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ตอจากสัปดาหกอนดังนี้
ปุจฉา กรณีบริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดรับชําระราคาคาบริการในวัน
ศุกรที่ 29 เมษายน 2548 วันเสารที่ 30 เมษายน 2548 วันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2548 วันจันทรที่ 2
พฤษภาคม 2548 และวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2548 บริษัท ง จํากัด จะใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออก
ใบกํากับภาษีอยางไร
วิสัชนา บริษัท ง จํากัด มีสทิ ธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
วันที่ชําระคาบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราตามอัตรา
ธนาคารพาณิชย (อัตราซื้อ) ที่ อางอิงประจําวัน (BOT)
ไดประกาศไว
(อัตราซื้อถัวเฉลี่ย SIGHT หรือ T/T)
วันศุกรที่ 29 เม.ย. 48 วัน ในวันศุกรที่ 29 เม.ย. 48 เนื่อง วันศุกรที่ 29 เม.ย. 48 (เชา) ซึ่งเปนอัตราแลก
เสารที่ 30 เม.ย. 48 วัน
จากวันเสารที่ 30 เม.ย. 48 วัน เปลี่ยนถัวเฉลีย่ ของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทํา
อาทิตยที่ 1 พ.ค. 48 และ อาทิตยที่ 1 พ.ค. 48 และวัน
การประจําวันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 48
วันจันทรที่ 2 พ.ค. 48
จันทรที่ 2 พ.ค. 48 เปนวันหยุด
วันอังคารที่ 3 พ.ค. 48
วันอังคารที่ 3 พ.ค. 48
วันศุกรที่ 29 เม.ย. 48 (บาย) ซึ่งเปนอัตราแลก
เปลี่ยนถัวเฉลีย่ ของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทํา
การประจําวันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 48
ปุจฉา บริษัท จ จํากัด ไดขายน้ํามันใหแกบริษัท ฉ จํากัด โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ บริษัท จ จํากัด สงมอบน้าํ มันในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548 เปนจํานวน 2 ครั้งดังนี้
ครั้งแรกเปนบริษัท จ จํากัด สงมอบน้าํ มันเวลา 01.00 น. ซึ่งเปนเวลากอนที่ธนาคารพาณิชยจะ
ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน และเปนเวลากอนที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวัน (ธนาคารพาณิชยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราในแตละวัน เริ่มตนในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวัน ซึง่ อาจมีการประกาศอีกหลายครั้งในแต
ละวัน และธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละ
วันในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวัน) และ
ครั้งที่สองเวลา 08.30 น. ซึ่งเปนเวลาภายหลังที่ธนาคารพาณิชยประกาศอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราในแตละวัน และธนาคารแหงประเทศไทยประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิง
ประจําวันในแตละวันแลว บริษัท จ จํากัด จะใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษีอยางไร

วิสัชนา บริษัท จ จํากัด มีสิทธิใชเลือกใชอตั ราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษีดังนี้
วันที่สงมอบสินคา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราตามอัตรา
ธนาคารพาณิชย (อัตราซื้อ) ที่ อางอิงประจําวัน (BOT)
ไดประกาศไว
(อัตราซื้อถัวเฉลี่ย SIGHT หรือ T/T)
วันพุธที่ 4 พ.ค. 48 เวลา ในวันอังคารที่ 3 พ.ค. 48
วันอังคารที่ 3 พ.ค. 48 ซึ่งเปนอัตราแลก
01.00 น.
เปลี่ยนถัวเฉลีย่ ของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทํา
การประจําวันจันทรที่ 2 พ.ค. 48
วันพุธที่ 4 พ.ค. 48 เวลา วันพุธที่ 4 พ.ค. 48
วันพุธที่ 4 พ.ค. 48 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัว
08.30 น.
เฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการ
ประจําวันอังคารที่ 3 พ.ค. 48
ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัตใิ นการออกใบกํากับภาษี สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการ และการ
ใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษี
มูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 อยางไร
วิสัชนา กรณีการออกใบกํากับภาษีสําหรับกิจการดังกลาว เปนไปตามมาตรา 86/5 แหงประมวล
รัษฎากร ใหผปู ระกอบการจดทะเบียนที่เปนผูขายสินคาหรือใหบริการปฏิบตั ิดังนี้
1. สําหรับการขายสินคาโดยการสงออหรือการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมกี าร
ใชบริการนั้นในตางประเทศ ที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิใชใบกับกับสินคาหรืออินวอยซ ซึ่งผูสงออกหรือผูใหบริการไดออกเปน
ปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาใบกํากับสินคาหรือใบแจงหนี้หรืออิน
วอยซไดออกเปนเงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีในกรณีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของสินคาเปนหนวย
เงินตราตางประเทศได
2. สําหรับการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน ผูประกอบการมีสิทธิใชแอร
เวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลทีผ่ ูขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวาง
ประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ใบกํากับ
ภาษีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศได
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (8)
ในสัปดาหนี้ขอนําประเด็นแนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548
ที่เพิ่งออกมาใหมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 แตมีผลใชบังคับยอนกลับไป ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548 จึงขอ
นํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ตอจากสัปดาหกอนดังนี้
ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวล
รัษฎากร ของผูประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษีเปนหนวยเงินตราตางประเทศอยางไร
วิสัชนา ใหผูประกอบการจดทะเบียนปฏิบัติดังนี้
1. การลงรายการในรายงานภาษีขายสําหรับการขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักร
ผูประกอบการจดทะเบียนตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่ระบุไวในใบกํากับภาษี โดยถือ
มูลคาของสินคาหรือของบริการซึ่งไดคํานวณเปนหนวยเงินตราไทยตามที่ระบุในใบกํากับภาษี
2. การลงรายการในรายงานภาษีขายสําหรับการขายสินคาโดยการสงออก ผูประกอบการจด
ทะเบียนตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวนั ที่ชาํ ระอากรขาออก หรือวางหลักประกันอากรขาออก
หรือจัดใหมีผคู ําประกันอากรขาออก เวนแตกรณีที่ไมตองเสียอากรขาออกหรือไดรับยกเวนอากรขาออก ก็
ใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวนั ที่มีการออกใบขนสินคาขาออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย ดังนี้
(1) กรณีไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคากอนหรือในขณะที่ออกใบกํากับภาษี
และไดมกี ารขายเงินตราตางประเทศที่ไดรบั ชําระนั้นเปนเงินตราไทยแลว ใหถือเงินตราไทยจากการขายนั้น
เปนมูลคาของฐานภาษีที่ไดรบั หรือพึงไดรบั จากการขายสินคา
(2) กรณีไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคากอนหรือในขณะที่ออกใบกํากับภาษี
แลว แตมไิ ดมกี ารขายเงินตราตางประเทศ หรือยังไมไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาใน
ขณะที่ออกใบกํากับภาษี ใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา
9 แหงประมวลรัษฎากร
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม (1) หรือ (2)
ในเดือนภาษีทลี่ งรายงานแลว ใหถือมูลคาของสินคาซึ่งไดคํานวณเปนเงินตราไทยเพือ่ การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีของเดือนภาษีนนั้ ถาไดรับชําระราคาคาสินคาเปนเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอนื่ หรือไดมี
การขายเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอนื่ ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองคํานวณเงินตราตางประเทศ
เปนเงินตราไทยในเดือนภาษีที่ไดรบั เงินตราตางประเทศหรือในเดือนภาษีที่มีการขายเงินตราตางประเทศ
3. การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งการใหบริการไดกระทําใน
ราชอาณาจักรและไดมกี ารใชบริการนั้นในตางประเทศ ตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวนั ที่ออก
ใบแจงหนีห้ รืออินวอยซ โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขายตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร

4. การลงรายการในใบรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ใหบริการขนสงสินคา
ระหวางประเทศโดยอากาศยานซึ่งไดออกใบกํากับภาษี ใหดําเนินการเชนเดียวกับการลงรายการในรายงาน
ภาษีขายของผูป ระกอบการจดทะเบียนที่สงออกสินคาตามขอ 2
ปุจฉา มีแนวทงปฏิบัติในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยเพื่อการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
และการลงรายการในรายงานภาษีซื้ออยางไร
วิสัชรา กรณีผูประกอบการจดทะเบียนนําเขาสินคาจากตางประเทศ ใหคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของ
สินคานําเขาที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราของกรมศุลกากรใชคาํ นวณเพื่อเรียกเก็บ
อากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 79/4 (2) แหงประมวลรัษฎากร
ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดออกใบกํากับภาษีและสงมอบ
ใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อสินคาหรือผูบริการไปแลว ตอมาอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศเปนเงินตรา
ไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
วิสัชนา กรณีทอี่ ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามใบกํากับภาษีที่ไดออกและ
สงมอบใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการเปลี่ยนแปลงไปไมวาไดเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผูประกอบการจด
ทะเบียนไมตองยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและออกใบกํากับภาษีฉบับใหมใหแกผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการ เนื่องจากไมใชกรณีการออกใบกํากับภาษีทมี่ ีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนที่เปน
สาระสําคัญตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดตามมาตรา 82/5(2) แหงประมวล
รัษฎากร และไมมีสิทธิออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แหงประมวล
รัษฎากร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดังกลาวไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้นตามมาตรา
82/9 และมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ผลตางระหวางอัตราแลกเปลี่ยนถือเปนผลกําไรหรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนไมใชมลู คาของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจด
ทะเบียนไมมหี นาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
ปุจฉา กรณีผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษี โดยใชอตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เปนเงินตราไทยที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร จะมีผลอยางไร
วิสัชนา กรณีดงั กลาว ถือวาผูป ระกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษีที่มีขอความไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ตองระวางโทษอาญาตาม
มาตรา 90 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับภาษีไมมีสิทธินาํ ไปถือเปน
ภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมลู คาเพิ่ม ตองหามตามมาตรา 82/5 (2) แหงประมวลรัษฎากร
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป.132/2548
เรื่อง การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)
มาตรา 65 ทวี (8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร
————————
เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและแนะนําเกีย่ วกับการ
คํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา 65 ทวิ(8) และมาตรา 79/4
แหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.71/2541 เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปน
เงินตราไทยในการปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได ณ ที่จาย การหักภาษีตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร การออกในกํากับภาษี และลงรายการในรายงานภาษีมูลคาเพิ่ม ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.
2541
ขอ 2 กรณีบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลนอกจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นตามที่
รัฐมนตรีกําหนดมีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา
หรือทรัพยสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยได
คํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยขาย
ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ทั้งนี้ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ก) แหงประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นที่
รัฐมนตรีกําหนด มีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา
ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชยที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ทั้งนี้ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ข) แหงประมวลรัษฎากร
ทรัพยสิน หรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามวรรคหนึ่ง
และสอง หมายถึง เงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินที่บริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลมีสิทธิเรียกรองที่จะ
ไดรับหรือมีภาระผูกพันที่จะตองชําระเปนเงินตราตางประเทศเปนจํานวนเงินที่กําหนดไวแนนอน เชน เงิน
ฝากธนาคาร (Cash) ลูกหนีก้ ารคา (Account Receivable) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับจากการขายสินคา (Accounts
and Notes Receivable) หลักทรัพยในความตองการของตลาด (Marketable Securities) ซึ่งมีวัตถุประสงคที่
จะเปลี่ยนแปลงเปนเงินสดทันทีที่ตองการ แตไมรวมถึงตราสารทุนซึ่งเปนเงินลงทุนระยะยาวที่เปนสกุล
เงินตราตางประเทศเพื่อหวังเงินปนผลในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ เงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือเดียวกัน (Loan to Subsidiaries) คาใชจายลวงหนา (Prepaid
Expense) เจาหนี้จากการซื้อสินคา (Accounts Payable) คาใชจายคางจาย (Accrued Expense) เปนตน

ขอ 3 กรณีบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลไดรับมาหรือจายไปซึ่งเงินตรา ทรัพยสนิ หรือหนี้สิน ซึ่ง
มีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคล
ดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมา
หรือจายไปนัน้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร
ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง กรณีการบันทึกบัญชี ณ วันทีเ่ กิดรายการทรัพยสิน หรือหนี้สิน
หมายถึง
(1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อหรืออัตรา
ขาย) หรือ
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศ
ไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยหรืออัตราขายถัวเฉลี่ย)
ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง กรณีการไดรับเงินหรือจายเงินเปนเงินตราตางประเทศ หมายถึง
อัตราแลกเปลี่ยนที่เปนจริงในทางปฏิบัติจากการนําเงินสกุลตางประเทศไปแลกเปนเงินสกุลบาท
ตัวอยาง
(1) บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท
ในตางประเทศ โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด ดําเนินการสงออกสินคา
และบันทึกบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคา 2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึก
บัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบคุ คล ดังนี้
(1/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที่
3 มีนาคม 2548 หรือ
(1/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548
(2) บริษัท ข จํากัด ประกอบกิจการขายเครื่องใชไฟฟา ไดขายเครื่องใชไฟฟาใหแกบริษัท
ในตางประเทศ โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ข จํากัด ดําเนินการสงออกสินคา
และบันทึกบัญชีในวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2548 บริษัท ข จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชี
เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลดังนี้
(2/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทรที่ 14
มีนาคม 2548 หรือ
(2/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 14 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา

แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2548 เนื่องจากวันเสารที่
12 และวันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2548 เปนวันหยุดราชการ
(3) บริษัท ค จํากัด ประกอบกิจการเปนนายหนาตัวแทน ไดใหบริการแกบริษัทใน
ตางประเทศ โดยตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ค จํากัด ดําเนินการออกใบแจง
หนี้และบันทึกบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการ
บันทึกบัญชีเพือ่ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(3/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที่
7 เมษายน 2548 หรือ
(3/2) ใชอัตราและเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 5 เมษายน 2548 เนือ่ งจากวัน
พุธที่ 6 เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร
(4) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดกูยืมเงินจากธนาคารใน
ตางประเทศ บริษัท ง จํากัด บันทึกบัญชีเจาหนี้เงินกูยืมในวันเสารที่ 23 เมษายน 2548 หรือวันเสารที่ 30
เมษายน 2548 บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 22
เมษายน 2548 หรือ ในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 กรณีบนั ทึกบัญชีในวันเสารที่ 30 เมษายน 2548
(4/2) ใชอัตราและเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 22 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง
ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่ 23 เมษายน 2548
และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยนของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทํา
การประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่ 30 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการ
สุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงิน
สกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ
ขอ 4 การหักภาษีเงินได ณ ทีจ่ ายตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิและมาตรา 69 ตรี แหง
ประมวลรัษฎากร การหักภาษีตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร การหักภาษีจากการจําหนายเงินกําไรตาม
มาตร 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร และการนําสงภาษีมลู คาเพิ่มตามมาตรา 83/6 แหงประมวลรัษฎากร กรณี
การจําหนายเงินกําไรหรือการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ผูจายเงินไดพึงประเมิน
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่จําหนายเงินกําไร หรือผูมีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิม่ ตองคํานวณจํานวน
ภาษีที่ตองหักและนําสงโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังตอไปนี้ เปนอัตราแลกเปลี่ยนในการ
คํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร และประกาศ

กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
(1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราขาย) หรือ
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศไว
ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย)
การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหนึง่ เมื่อไดใชอัตราและเปลี่ยนเงินตรา
ตามวิธีการหนึง่ วิธีการใดแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไปเวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปลีย่ นแปลงวิธีการได ทั้งนี้ ตามขอ 2 วรรคสองของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
ในกรณีที่จายเงินไดพึงประเมินหรือจําหนายเงินกําไรตามวรรคหนึ่งดวยเช็คใหคํานวณ
จํานวนภาษีทตี่ องหักและนําสงตามวันทีท่ ี่ลงในเช็ค และใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปน
เงินตราไทยตามวรรคหนึ่ง
ตัวอยาง
(1) บริษัท ก จํากัด จายเงินคาลิขสิทธิ์ใหแกบริษัทในตางประเทศในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม
2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่น แบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้
(1/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ในวันพฤหัสบดี
ที่ 3 มีนาคม 2548 หรือ
(1/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุล
ตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548
(2) บริษัท ข จํากัด จายเงินปนผลใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจันทรที่ 18 เมษายน 2548
บริษัท ข จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้
(2/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ( อัตราขาย ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทรที่
18 เมษายน 2548 หรือ
(2/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุล
ตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 เนื่องจากวันพุธที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 14 วัน
ศุกรที่ 15 เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร และวันเสารที่ 16 วันอาทิตยที่ 17 เมษายน
2548 เปนวันหยุดราชการ

(3) บริษัท ค จํากัด จายเงินคาดอกเบี้ยใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจันทรที่ 25 เมษายน
2548 บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้
(3/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยทไี่ ดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทร ที่
15 เมษายน 2548 หรือ
(3/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทร ที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุล
ตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกร ที่ 22 เมษายน 2548 เนื่องจากวันเสารที่ 23 และวันอาทิตยที่ 24
เมษายน 2548 เปนวันหยุดราชการ
(4) บริษัท ง จํากัด จายเงินคาบริการเชาพืน้ ที่บนเว็บไซต (Web Site) ใหแกบริษัทใน
ตางประเทศในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 13.00 น. บริษทั ง จํากัด มีสทิ ธิใชอัตราแลกเปลี่ยน
ในการยื่นแบบ ภ.พ.36 ดังนี้
(4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29
เมษายน 2548 หรือ
(4/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามดวยอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ
เงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548
(5) บริษัท ฉ จํากัด จายเงินเดือนใหแกพนักงานซึ่งเปนชาวตางประเทศทุกวันที่ 30 ของ
เดือนโดยการโอนเงินเดือนของพนักงานเขาบัญชีธนาคารของพนักงาน ซึ่งในวันที่ 30 เมษายน 2548 ตรง
กับวันเสาร บริษัท จ จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ดังนี้
(5/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29
เมษายน 2548 หรือ
(5/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง
ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด
ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการนั้นอีก
หนึ่งฉบับ
ขอ 5 เวนแตกรณีตามขอ 6 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือ
ใหบริการและมีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/5 มาตรา 86/6 และ มาตรา 86/7 แหง
ประมวลรัษฎากร และผูประกอบการจดทะเบียนไดตกลงราคาสินคาหรือคาบริการเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ ทัง้ นี้ ไมวาจะมีขอตกลงใหออกใบแจงหนีเ้ ปนเงินบาทหรือชําระราคาสินคาหรือคาบริการเปน
เงินบาท ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองแสดงมูลคาสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิม่ เปน

หนวยเงินตราไทยในใบกํากับภาษี โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังตอไปนี้ เปนอัตรา
แลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร และ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราและเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548
(1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชย ทีไ่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศ เปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อ) หรือ
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศไว
ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย)
การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหนึง่ เมื่อไดใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปลีย่ นแปลงวิธีการได ทั้งนี้ ตามขอ 2 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ พ.ศ.2548
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับชําระราคาสินคาและบริการดวยเช็ค ใหคํานวณมูลคา
ของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตราไทยตามวันทีท่ ี่ลงในเช็ค และใหใช
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามวรรคหนึ่ง
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมตั ิจากอธิบดีกรมสรรพากรใหออกใบกํากับภาษีเปน
เงินตราตางประเทศ ตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนตองระบุ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากรไวในใบกํากับภาษี
ดวย
ตัวอยาง
(1) บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท
ข จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวันพฤหัสบดี
ที่ 3 มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(1/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที่
3 มีนาคม 2548 หรือ
(1/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย
ซึ่งจะเปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548
ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548
(2) บริษัท ค จํากัด ประกอบกิจการใหบริการเปนที่ปรึกษา ไดใหบริการแกบริษัท ง จํากัด
โดยตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ค จํากัด ดําเนินการออกใบแจงหนี้ในวันศุกร
ที่ 11 มีนาคม 2548 แตบริษัท ง จํากัด ชําระราคาคาบริการในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 บริษัท ค จํากัด
มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษีดังนี้

(2/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที่ 16
มีนาคม 2548 หรือ
(2//2) ใชอัตราและเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2548
(3) บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมกี ารขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท
ข จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวันเสารที่ 9
เมษายน 2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(3/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 8
เมษายน 2548 หรือ
(3/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 7
เมษายน 2548
(4) บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก
บริษัท ข จํากัดโดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัดสงมอบสินคาในวันจันทร
ที่ 18 เมษายน 2548 บริษทั ก จํากัดมีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทรที่ 18
เมษายน 2548 หรือ
(4/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548
เนื่องจากวันพุธที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 14 วันศุกรที่ 15 เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร
และวันเสารที่ 16 วันอาทิตยที่ 17 เมษายน 2548 เปนวันหยุดราชการ
(5) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดรับชําระราคาคาบริการใน
วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 11.00 น. บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออก
ใบกํากับภาษี ดังนี้
(5/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29
เมษายน 2548 หรือ

(5/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะ
เปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548
(6) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดรับชําระราคาคาบริการในวัน
เสารที่ 30 เมษายน 2548 บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(6/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั่งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29
เมษายน 2548 หรือ
(6/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะ
เปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548
เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึง่ เดือนใดธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการนัน้ อีกฉบับ
(7) บริษัท จ จํากัด ประกอบกิจการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันไดขายน้ํามันใหแก
บริษัท ฉ จํากัด โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท จ จํากัด สงมอบน้ํามันในวันพุธ
ที่ 4 พฤษภาคม 2548 เปนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเปนบริษัท จ จํากัด สงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. ซึ่ง
เปนเวลากอนที่ธนาคารพาณิชยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน และเปนเวลากอนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวัน (ธนาคาร
พาณิชยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน เริ่มตนในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวัน
ซึ่งอาจมีการประกาศอีกหลายครั้งในแตละวัน และธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวันในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวัน) และครั้งที่สองเวลา
08.30 น. ซึ่งเปนเวลาภายหลังที่ธนาคารพาณิชยประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน และธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวันแลว บริษัท จ จํากัด
มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(7/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในอังคารที่ 3
พฤษภาคม 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของ
ธนาคารพาณิชยที่ไดไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548
สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 08.30 น. หรือ
(7/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะ
เปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันอังคารที่ 3พฤษภาคม 2548
ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันการประจําวันศุกรที่ 2 พฤษภาคม 2548
สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตรา
ซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะเปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 4

พฤษภาคม 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 3
พฤษภาคม 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 08.30 น.
(8) บริษัท ช จํากัด ประกอบกิจการขายน้าํ มันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันไดขายน้ํามันใหแก
บริษัท ซ จํากัด โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ช จํากัด สงมอบน้ํามันในวัน
เสารที่ 30 เมษายน 2548 เปนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกบริษัท ช จํากัด สงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. ครั้งที่
สองเวลา 09.00 น. และสงมอบน้ํามันในวันอาทิตยที่ 3 พฤษภาคม 2548 เปนจํานวน 1 ครั้ง เวลา 11.00
น. บริษัท ช จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(8/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทตี่ ั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29
เมษายน 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันทัง้ 3 ครั้งดังกลาว หรือ
(8/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะ
เปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่ง
เปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548
สําหรับการสงมอบน้ํามันทั้ง 3 ครั้งดังกลาว เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด ธนาคาร
แหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการนัน้ อีกหนึง่
ฉบับ
(9) บริษัท ฌ จํากัด ประกอบกิจการขายน้าํ มันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันไดขายน้ํามันใหแก
บริษัท ญ จํากัด โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ฌ จํากัด สงมอบน้ํามันในวัน
พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2548 เปนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกบริษัท ฌ จํากัด สงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น.
ครั้งที่สองเวลา 09.00 น. บริษัท ฌ จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษีดังนี้
(9/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยทไี่ ดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที่ 31
สิงหาคม 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของ
ธนาคารพณิชยท่ไี ดประกาศไว ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที่ 1
กันยายน 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 09.00 น. หรือ
(9/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2548 สําหรับการสง
มอบน้ํามันทั้งสองครั้งดังกลาว เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ
ขอ 6 กรณีการออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการขายสินคาและ
การใหบริการดังตอไปนี้ ไมตองปฎิบตั ิตามขอ 5
(1) การออกใบกํากับภาษีกรณีการขายสินคาโดยการสงออก ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียน
ไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิใชใบกับกับสินคาหรืออิน

วอยซ ซึ่งผูสงออกไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาใบกํากับ
สินคาหรืออินวอยซไดออกเปนเงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีในกรณีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของสินคา
เปนหนวยเงินตราตางประเทศได
(2) การออกใบกํากับภาษีกรณีการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมกี ารใชบริการ
นั้นในตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิ์ใชใบแจงหนี้หรืออินวอยซซึ่งไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคา
ระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาใบแจงหนีห้ รืออินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ
ใบกํากับภาษีในกรณีดงั กลาวจึงแสดงมูลคาของสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศได
(3) การออกใบกํากับภาษีสาํ หรับการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน
ผูประกอบการมีสิทธิใชแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลทีผ่ ูขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตาม
ประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลไดออกเปนหนวย
เงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศได
ขอ 7 กรณีการลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร ของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 5 และขอ 6 ใหปฏิบัติดงั นี้
(1) การลงรายงานในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาหรือ
ใหบริการซึ่งไดออกใบกํากับภาษีตามขอ 5 จะตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่ระบุไวใน
ใบกํากับภาษี สําหรับการคํานวณมูลคาของสินคาหรือของบริการในรายงานภาษีขายใหถือมูลคาของสินคา
หรือของบริการซึ่งไดคํานวณเปนหนวยเงินตราไทยตามใบกํากับภาษี
(2) การลงรายการนายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาซึ่งไดออก
ใบกํากับภาษีตามขอ 6 (1) จะตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวนั ที่ชําระอากรขาออก หรือวาง
หลักประกันอากรขาออก หรือจัดใหมีผูคําประกันอากรขาออก เวนแตกรณีที่ไมตองเสียอากรขาออกหรือ
ไดรับยกเวนอากรขาออก ก็ใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีการออกใบขนสินคาขาออกตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย ดังตอไปนี้
(ก) ถาไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะที่ออกใบกํากับภาษีตาม ขอ
6(1) และไดมกี ารขายเงินตราตางประเทศที่ไดรับชําระนัน้ เปนเงินตราไทยในเดือนทีค่ วามรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ใหถือเงินตราไทยจากการขายนัน้ เปนมูลคาของฐานภาษีที่ไดรบั หรือพึงไดรบั จากการ
ขายสินคา เวนแตมิไดมกี ารขายเงินตราตางประเทศในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ให
ถือตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไวในวันทําการสุดทาย
ของเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ ทัง้ นี้ ตามมาตรา 79/4(1) แหงประมวลรัษฎากร
(ข) ถายังไมไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะทีอ่ อกใบกํากับภาษีตาม
ขอ 6(1) ใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดตามมาตรา 9 แหงประมวล
รัษฎากร
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม (ก) หรือ
(ข) ในเดือนภาษีที่ลงรายงานแลว ใหถือมูลคาของสินคาซึ่งไดคํานวณเปนเงินตราไทยเพื่อการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีของเดือนภาษีนนั้ ถาไดรับชําระราคาคาสินคาเปนเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอนื่ หรือไดมี
การขายเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอนื่ ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองคํานวณเงินตราตางประเทศ
เปนเงินตราไทยในเดือนภาษีที่ไดรับเงินตราตางประเทศหรือในเดือนภาษีที่มีการขายเงินตราตางประเทศ
(3) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูป ระกอบการจดทะเบียนซึ่งการใหบริการได
กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศตามขอ 6(2) ตองลงรายการภายในสามวัน
ทําการนับแตวนั ที่ออกใบแจงหนี้หรืออินวอยซ โดยใหคาํ นวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
รายงานภาษีขายตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร
(4) การลงรายการในใบรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนทีใ่ หบริการขนสง
สินคาระหวางประเทศโดยอากาศยานซึ่งไดออกใบกํากับภาษีตามขอ 6(3) ใหดําเนินการเชนเดียวกับการลง
รายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่สงออกสินคาตาม (2)
ขอ 8 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนนําเขาสินคาจากตางประเทศ ใหคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของ
สินคานําเขาที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราของกรมศุลกากรใชคาํ นวณเพื่อเรียกเก็บ
อากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 79/4 (2) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 9 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 5 ออกใบกํากับภาษีโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กาํ หนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ถือวา
ผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษีที่มีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญ
ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรบั ใบกํากับภาษีไมมีสิทธินําไปถือ
เปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ตองหามตามมาตรา 82/5 (2) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 10 กรณีผปู ระกอบการจดทะเบียนไดออกใบกํากับภาษีและสงมอบใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อ
สินคาหรือผูบริการไปแลว ตอมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยไดเปลีย่ นแปลงไปไม
วาไดเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและออกใบกํากับภาษี
ฉบับใหมใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ เนื่องจากไมใชกรณีการออกใบกํากับภาษีที่มีขอความไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดตาม
มาตรา 82/5(2) แหงประมวลรัษฎากร และไมมีสิทธิออกใบเพิ่มหนีห้ รือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/9 และ
มาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดังกลาวไมใช
เหตุการณที่เกิดขึ้นตามมาตรา 82/9 และมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ผลตางระหวางอัตรา
แลกเปลี่ยนถือเปนผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไมใชมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหง
ประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนไมมหี นาทีต่ องเสียภาษีมลู คาเพิ่มจากผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ยน
ขอ 11 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัตใิ ดที่ขัดหรือแยงกับ
คําสั่งนี้ ใหเปนอันยกเลิก
ขอ 12 คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548
ศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย
(นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย)
อธิบดีกรมสรรพากร
ที่มา : สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 3

