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กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

มาตรา 82/5 ภาษีซ้ือในกรณดีงัตอไปนี้ ไมใหนํามาหักในการคํานวณภาษีตามมาตรา 82/3 
     (1) กรณีไมมีใบกํากับภาษีหรือไมอาจแสดงใบกาํกบัภาษไีดวามีการชําระภาษีซ้ือ เวนแตจะเปนกรณีมีเหตุอัน
สมควรตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(2) กรณใีบกํากับภาษีมีขอความไมถูกตองหรือ ไมสมบูรณในสวนท่ีเปนสาระสําคัญตามหลักเกณฑและ 
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(3) ภาษีซ้ือท่ีไมเกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบกจิการ ของผูประกอบการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กําหนด 

(4) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจายเพ่ือการรับรองหรือ เพ่ือการอันมีลักษณะทํานองเดียวกนัตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ท่ีอธิบดีกําหนด 

(5) ภาษีซ้ือตามใบกํากับภาษีซ่ึงออกโดยผูท่ีไมมีสิทธิออกใบกํากับภาษตีามสวน10    
(6) ภาษีซ้ือตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัตริฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     พระราชกฤษฎีกา  

     ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
   วาดวยภาษซ้ืีอทีใ่ชถอืเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธ ิ(ฉบับที่ 243)  
         พ.ศ. 2534  
             -------------------------- 
      ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
     ใหไว ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534  
            เปนปที่ 46 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  

                    โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดภาษีซ้ือท่ีใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ  
                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25  แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช 2534 และ
มาตรา 65 ตร ี(6 ทว)ิ แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 
30) พ.ศ. 2534 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดงัตอไปนี ้ 
                    มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรยีกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร วาดวยภาษีซ้ือท่ี
ใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับท่ี 243) พ.ศ. 2534”  
                    มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เปนตนไป  
                    มาตรา 3  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนติบุิคคลนาํภาษีซ้ือตามมาตรา 82/5(6) แหงประมวลรัษฎากร ไปถือ
เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ 

       มาตรา 4  ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังรกัษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  อานันท  ปนยารชุน 
      นายกรัฐมนตรี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดภาษีซ้ือท่ีผูประกอบการ
มีสิทธินํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ   ท้ังนี ้ เพ่ือบรรเทาภาระภาษีแกผูประกอบการ    จึงจําเปนตองตรา     
พระราชกฤษฎีกานี ้ 
                                                                 (ร.จ.เลม 108 ตอนท่ี 227  วันท่ี 26 ธันวาคม 2534 ) 
  

 
 



 
ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  

เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 17) 
เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ และเงื่อนไขเกีย่วกบัภาษีซ้ือ ที่ไมใหนําไปหักในการคาํนวณภาษ ี

 ตามมาตรา 82/5(1)(2)(3) และ (4) แหงประมวลรัษฎากร 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/5(1)(2)(3) และ (4) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช 

บัญญตัิแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข
เกี่ยวกับภาษีซ้ือท่ีไมใหนําไปหักในการคํานวณภาษ ีดังตอไปนี ้ 

ขอ 1  กรณีไมมีใบกํากับภาษีตามมาตรา 82/5 (1) แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการไมมีสิทธินําภาษีซ้ือ 
ไปหักในการคํานวณภาษ ี 

ขอ 2  กรณีมีใบกํากับภาษีแตไมอาจแสดงใบกาํกบัภาษไีดวามีการชําระภาษีซ้ือตามมาตรา 82/5(1) แหง 
ประมวลรัษฎากร ใหผูประกอบการมีสิทธินําภาษีซ้ือไปหักในการคาํนวณภาษไีดตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้ 

(ก) ใบกํากับภาษีถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัย เชน อัคคีภัย อุทกภยั หรือวาตภัย ซ่ึงตองมีหลักฐานทาง 
ราชการหรอืหลักฐานอ่ืนท่ีเช่ือถือไดวาเกดิเหตกุารณดงักลาวจรงิ และ  

(ข) ผูประกอบการไมสามารถขอใบแทนใบกาํกบัภาษจีากผูขายสินคาหรือผูใหบรกิารไดตามมาตรา  
86/12   แหงประมวลรัษฎากร เนื่องจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการไมสามารถออกใบแทนใบกํากับภาษีไดเพราะเหตุ
สุดวิสัย  

ขอ 3  กรณีมีใบกํากับภาษ ีและสามารถแสดงใบกาํกับภาษไีดวามีการชําระภาษีซ้ือไปจริงตามมาตรา  
82/5(2) แหงประมวลรษัฎากร ใบกํากับภาษดีังกลาวตองมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร  

ขอ 4  ภาษีซ้ือท่ีไมเกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบกจิการของผูประกอบการตามมาตรา 82/5(3) แหง 
ประมวลรัษฎากร ไดแก ภาษีซ้ือท่ีไมเขาลักษณะเปนรายจายเพ่ือหากําไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ  

ขอ 5  ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจายเพ่ือการรับรอง หรือเพ่ือการอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันตามมาตรา  
82/5(4) แหงประมวลรัษฎากร ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังนี ้ 

(ก) คารับรอง หรือคาบรกิารไมวาจะจายเพ่ือการรับรองหรือใหบริการแกบุคคลใด ๆ และไมวาจะ 
อํานวยประโยชนแกกิจการหรือไมกต็าม เชน คาท่ีพัก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คามหรสพ คาใชจายเพ่ือการกีฬา และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  

(ข) คาส่ิงของ หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีใหแกบุคคลซ่ึงไดรับการรับรองหรือรับบริการตาม (ก) และ 
บุคคลอ่ืน ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2535 เปนตนไป 

                                                    
                                                            ประกาศ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 

 
บัณฑิต บุณยะปานะ 
อธิบดีกรมสรรพากร 



 
 

ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกบัภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 29) 

เร่ือง   กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขการเฉลี่ยภาษซ้ืีอตามมาตรา 82/6 แหงประมวลรัษฎากร 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/6 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขการเฉล่ียภาษีซ้ือท่ี
จะนํามาหักออกจากภาษขีายในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากรไว ดังตอไปนี ้ 

ขอ 1  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการท้ังประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและประเภทท่ีไมตอง
เสียภาษีมูลคาเพ่ิม และผูประกอบการจดทะเบียนไดนาํสินคาหรือบริการท่ีไดมาหรือไดรับมาในการประกอบกจิการของ
ตนไปใชหรือจะใชในกิจการท้ังสองประเภทถาสามารถแยกไดอยางชัดแจงวาภาษซ้ืีอท่ีเกดิจากสินคาหรือบริการดังกลาว
เปนภาษีซ้ือของกจิการประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ใหถือเปนภาษีซ้ือของกิจการประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมนั้น 
ๆ  

ขอ 2  นอกจากกรณีตามขอ 5 ถาผูประกอบการจดทะเบียนประกอบกจิการท้ังประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
และประเภทท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและผูประกอบการจดทะเบียนไดนาํสินคาหรือบรกิารท่ีไดมาหรือไดรับมาในการ
ประกอบกจิการของตนไปใชหรือจะใชในกจิการท้ังสองประเภท ถาไมสามารถแยกไดอยางชัดแจงวาภาษีซ้ือท่ีเกิดจาก
สินคาหรือบริการดงักลาวเปนภาษีซ้ือของกิจการประเภทใด ใหเฉล่ียภาษีซ้ือตามสวนของรายไดของแตละกิจการ ดังนี้  
           (1) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงเริ่มประกอบกจิการ หรือไดประกอบกิจการมาแลวแตยังไมมีรายได ให
ประมาณการรายไดของกจิการท้ังสองประเภทของปท่ีเริ่มมีรายได  
                 ใหผูประกอบการจดทะเบียนเฉล่ียภาษีซ้ือตามสวนของประมาณการรายไดดังกลาว และใหนําภาษีซ้ือท่ีเฉล่ีย
ไดตามสวนของประมาณการรายไดของกิจการประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมมาหักออกจากภาษขีาย แตภาษีซ้ือ
ดังกลาวจะตองมีจํานวนไมเกนิกึ่งหนึ่งของภาษีซ้ือท่ีนํามาเฉล่ีย  
                 สําหรับในปถัดจากปท่ีเริ่มประกอบกจิการและยงัไมมีรายไดถึงส้ินปของปท่ีเริ่มมีรายได ใหเฉล่ียภาษีซ้ือตาม
สวนของประมาณการรายไดตามเกณฑในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
                 เม่ือส้ินปท่ีเริ่มมีรายได ใหผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณภาษซ้ืีอท่ีหักไดจริงตามสวนของรายไดท่ีเกิดขึน้
จริงของกจิการประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และใหปรับปรุงภาษซ้ืีอท่ีไดนาํมาหักออกจากภาษขีายแลวตาม
หลักเกณฑตาม (2)  
                 ปท่ีเริ่มมีรายไดใหหมายถึง ปแรกท่ีมีรายไดเกิดขึ้นจริงไมนอยกวา 6 เดือนภาษ ี 
           (2) การปรับปรุงภาษีซ้ือตาม (1) ใหกระทําในเดือนภาษีถัดจากเดือนภาษีสุดทายของปท่ีเริ่มมีรายได โดยให
ปรับปรุงตั้งแตเดือนภาษีแรกท่ีไดมีการเฉล่ียภาษีซ้ือถึงเดอืนภาษีสุดทายของปท่ีเริ่มมีรายได ดังนี ้ 
                 (ก) ในกรณภีาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดและไดนาํมาหักออกจากภาษขีายแลว มีจํานวนเกินกวาภาษีซ้ือท่ีหักไดจริง ให
ผูประกอบการจดทะเบียนชําระภาษีซ้ือสวนท่ีเกนินั้นพรอมกับยื่นแบบแสดงรายการภาษมูีลคาเพ่ิมอีกหนึ่งฉบับ ภายใน
วันท่ี 15 ของเดอืนถัดจากเดือนภาษีท่ีมีการปรับปรงุภาษซ้ืีอและใหนําภาษีซ้ือสวนท่ีเกินนัน้ซ่ึงยังมิไดนาํไปรวมคาํนวณ



เปนมูลคาตนทุนของทรพัยสินหรอืรายจายของกจิการ ไปรวมคํานวณเปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของ
กิจการในปท่ีเกี่ยวของ  
                 (ข) ในกรณภีาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดและไดนาํมาหักออกจากภาษขีายแลวมีจํานวนนอยกวาภาษซ้ืีอท่ีหักไดจริง ให
ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นคํารองขอคืนภาษีซ้ือสวนท่ีขาดนั้น ตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และใหนําภาษี
ซ้ือสวนท่ีขาด ซ่ึงไดนาํไปรวมคาํนวณเปนมูลคาตนทุนของทรพัยสินหรือรายจายของกิจการแลวไปหักออกจากมูลคา
ตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการในปท่ีเกี่ยวของ  
           (3) สําหรับปถัดจากปท่ีเริ่มมีรายไดเปนตนไป ใหผูประกอบการจดทะเบียนเฉล่ียภาษีซ้ือตามสวนของรายไดของป
ท่ีผานมาโดยไมตองปรับปรุงภาษซ้ืีออีก และในกรณีท่ีผูประกอบการจดทะเบียนประสงคจะปรับปรุงภาษีซ้ือใหเปนไป
ตามสวนของรายไดท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังปของกิจการท้ังสองประเภทกใ็หกระทําได ท้ังนี ้ใหนําหลักเกณฑตาม (2) มาใช
บังคับโดยอนุโลมและเม่ือไดเลือกปฏิบัติเปนอยางใดแลว ก็ใหถือปฏิบัติเปนอยางเดียวกันตลอดไป เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากอธิบดกีรมสรรพากรใหเปล่ียนแปลงได  
                 รายไดของปท่ีผานมาตามวรรคหนึ่ง หมายถึง รายไดของปกอนปปจจบัุน 1 ป  
           (4) การปรับปรุงภาษีซ้ือตามขอนี ้ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองรับผิดเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามมาตรา 89 
และมาตรา 89/1 แหงประมวลรัษฎากร  

ขอ 3  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามขอ 2(3)  
           (1) ถารายไดของปท่ีผานมาของกจิการประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 90 ของรายได
ของกิจการท้ังหมด ใหผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิเลือกนําภาษซ้ืีอท้ังจํานวนไปหักออกจากภาษขีาย ท้ังนี ้หามนํา
ภาษซ้ืีอดังกลาวไปรวมคาํนวณเปนมูลคาตนทุนของทรพัยสินหรือรายจายของกจิการ  
           (2) ถารายไดของปท่ีผานมาของกจิการประเภทท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 90 ของ
รายไดของกิจการท้ังหมด ใหผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิเลือกไมนําภาษีซ้ือท้ังจํานวนไปหักออกจากภาษขีาย แตให
นําไปรวมคาํนวณเปนมูลคาตนทุนทรัพยสินหรอืรายจายของกิจการ  
                 เม่ือไดเลือกปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแลว กใ็หถือปฏิบัติตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัตจิากอธิบดกีรมสรรพากร
ใหเปล่ียนแปลงได  

“ขอ 4  รายไดตามขอ 2 และขอ 3 หมายความวา  
           (1) รายไดของกจิการประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม หมายความวา มูลคาของฐานภาษีของกิจการประเภทท่ีตอง
เสียภาษีมูลคาเพ่ิม เวนแตมูลคาของฐานภาษีของกิจการใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล 
ในกรณีรับขนคนโดยสาร ใหหมายความรวมถึงมูลคาของคาโดยสาร คาธรรมเนียม และประโยชนอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บ นอก
ราชอาณาจกัรกอนหักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารดวยหรือในกรณีรับขนสินคาใหหมายความรวมถึง
มูลคาของคาระวาง คาธรรมเนียม และประโยชนอ่ืนใดท่ีเรยีกเก็บไมวาในหรือนอกราชอาณาจกัรกอนหักรายจายใด ๆ 
เนื่องในการรับขนสินคาเขาในราชอาณาจกัรดวย  
           (2) รายไดของกจิการประเภทท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม หมายความวา มูลคาของฐานภาษีของกิจการประเภทท่ี
ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม รายรับของกจิการประเภทท่ีตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และรายรับของกจิการประเภทท่ีไดรบั
ยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ และใหหมายความรวมถึงรายรับสําหรับการขายสินคา การใหบริการ หรือการนําเขาสินคาท่ีอยู
ภายใตบังคับมาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติแกไข



เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2534 ”  
           “รายไดตามวรรคหนึ่งไมรวมถึง รายไดท่ีเกิดขึน้จากกรณีผูประกอบการจดทะเบียนนําเงินไปหาประโยชนโดยการ
ฝากธนาคาร ซ้ือพันธบัตรหรือหลักทรัพย หรือซ้ือตั๋วเงินของสถาบันการเงินอ่ืน แตท้ังนี้ไมใชบังคับสําหรับการประกอบ
กิจการตามมาตรา 91/2(1)(2) และ (3) แหงประมวลรัษฎากร  
            (ข) รายไดดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจากกรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีการกูยืมเงินกนัเองในระหวางบรษิัทในเครอื
เดียวกนั  
            คําวา "บริษัทในเครือเดียวกนั" หมายความวา บริษทัหรือหางหุนสวนนติบุิคคลตั้งแตสองนิตบุิคคลขึ้นไปซ่ึงมี
ความสัมพันธกนัโดยบรษิัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคลใดถือหุนหรือเปนหุนสวนอยูในบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคล
อีกแหงหนึ่งไมนอยกวารอยละ 25 ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคลนัน้ เปนเวลาไม
นอยกวาหกเดือนกอนวันท่ีมีการกูยืม  
            (ค) รายไดดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจากกรณีผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงเปนบรษิัทหรือหางหุนสวนนติบุิคคลมีระเบียบ
เกี่ยวกับเงินกองทุนสะสมพนกังานหรือทุนอ่ืนใดเพ่ือพนกังาน และบริษัทหรือหางหุนสวนนติบุิคคลไดนาํเงินกองทุนนี้
ออกใหพนกังานท่ีเปนสมาชิกกูยืมเปนสวัสดกิาร  

(ง) รายไดท่ีเกิดขึ้นจากกรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีการประกอบกิจการประเภทท่ีไมอยูในบังคับตองเสีย 
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร”  

ขอ 5  กรณีภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารเพ่ือใชในการประกอบกิจการของตนเองซ่ึงเปนกิจการประเภทท่ี
ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และเพ่ือการอ่ืนใหผูประกอบการจดทะเบียนเฉล่ียภาษีซ้ือ ดังนี ้ 
           (1) ใหประมาณการการใชพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชในการประกอบกจิการของตนเองซ่ึงเปนกจิการประเภทท่ีตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม และเพ่ือการอ่ืน โดยใหผูประกอบการจดทะเบียนเฉล่ียภาษีซ้ือตามสวนของประมาณการการใชพ้ืนท่ี
อาคารดังกลาว และใหนําภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดตามสวนของประมาณการการใชพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชในการประกอบกจิการ
ของตนเองซ่ึงเปนกิจการประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมมาหักออกจากภาษีขาย  
                 ใหผูประกอบการจดทะเบียนเฉล่ียภาษีซ้ือตามสวนของประมาณการการใชพ้ืนท่ีอาคารตามเกณฑในวรรค
หนึ่งตั้งแตเดือนภาษีแรกท่ีมีภาษีซ้ือจากการกอสรางอาคารเกดิขึน้ถึงเดอืนภาษกีอนมีกรณกีารใชพ้ืนท่ีอาคารตรงตามท่ีได
ประมาณการไวตาม (2)(ก) หรือถึงเดือนภาษกีอนมีกรณีตาม (2)(ข)  
           (2) เม่ือการกอสรางอาคารเสร็จสมบูรณ ใหผูประกอบการจดทะเบียนปฏิบัติ ดังนี ้ 
                  (ก) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนยังมิไดใชพ้ืนท่ีอาคารหรือไดใชพ้ืนท่ีอาคารตรงตามท่ีไดประมาณ
การไว หรือไดใชพ้ืนท่ีอาคารแลวแตยังไมเกินกวาท่ีไดประมาณการไวในแตละสวน ผูประกอบการจดทะเบียนไมตอง
ปรับปรุงภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียได  
               (ข) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดใชพ้ืนท่ีอาคารไมตรงตามท่ีไดประมาณการไวเปนครั้งแรกใน
เดือนภาษใีด อันเปนเหตุใหภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดเปล่ียนแปลงไป ใหผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณภาษีซ้ือท่ีหักไดจรงิ
ตามสวนของการใชพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชในการประกอบกจิการของตนเองซ่ึงเปนกิจการประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม 
และใหปรับปรุงภาษีซ้ือท่ีไดนาํมาหักออกจากภาษขีายแลวตามหลักเกณฑตาม (3)  



           (3) การปรับปรุงภาษีซ้ือตาม (2)(ข) ใหกระทําในเดอืนภาษีแรกท่ีไดใชพ้ืนท่ีอาคารไมตรงตามท่ีไดประมาณการไว
โดยใหปรับปรุงตั้งแตเดือนภาษีแรกท่ีมีภาษีซ้ือจากการกอสรางอาคารเกดิขึ้นถึงเดอืนภาษีกอนเดือนภาษีท่ีไดใชพ้ืนท่ี
อาคารดังกลาวดังนี ้ 
                 (ก) ในกรณภีาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดและไดนาํมาหักออกจากภาษขีายแลวมีจํานวนเกนิกวาภาษซ้ืีอท่ีหักไดจริง ให
ผูประกอบการจดทะเบียนชําระภาษีซ้ือสวนท่ีเกนินั้น พรอมกับยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม เปนรายเดือนภาษทุีก
เดือนเดือนละหนึ่งฉบับภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดอืนภาษีท่ีมีการปรับปรุงภาษีซ้ือ และใหนําภาษีซ้ือสวนท่ีเกนิ
นั้นซ่ึงยังมิไดนาํไปรวมคาํนวณเปนมูลคาตนทุนของทรพัยสินหรือรายจายของกจิการไปรวมคํานวณเปนมูลคาตนทุน
ของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการในปท่ีเกี่ยวของ  

     (ข)ในกรณภีาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดและไดนาํมาหักออกจากภาษีขายแลวมีจํานวนนอยกวาภาษซ้ืีอท่ีหักไดจริง ให
ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นคํารองขอคืนภาษีซ้ือสวนท่ีขาดนั้น ตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดและใหนําภาษี
ซ้ือสวนท่ีขาดซ่ึงไดนาํไปรวมคาํนวณเปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการแลวไปหักออกจากมูลคา
ตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการในปท่ีเกี่ยวของ  
           (4) สําหรับเดือนภาษีนับแตเดือนภาษีท่ีมีกรณีการใชพ้ืนท่ีอาคารตรงตามท่ีไดประมาณการไวตาม (2)(ก) หรือท่ีมี
กรณีตาม (2)(ข) เปนตนไป หากมีภาษีซ้ือจากการกอสรางอาคารเกิดขึ้นอีก ใหผูประกอบการจดทะเบียนเฉล่ียภาษีซ้ือ
ดังกลาวตามสวนของการใชพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชในการประกอบกจิการของตนเองซ่ึงเปนกิจการประเภทท่ีตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามท่ีเกิดขึ้นจริงในแตละเดือนภาษ ี 
           (5) ภายในกําหนดเวลา 3 ป นับแตเดือนภาษีท่ีกอสรางอาคารเสรจ็สมบูรณ หากมีการเปล่ียนแปลงการใชพ้ืนท่ี
อาคารภายหลังจากท่ีไดใชพ้ืนท่ีอาคารตรงตามท่ีไดประมาณการไวตาม (2)(ก) หรือภายหลังจากท่ีไดมีการปรับปรงุภาษี
ซ้ือจากการกอสรางอาคารตาม (2)(ข) แลว อันเปนเหตใุหภาษซ้ืีอท่ีเฉล่ียไดตามสวนของการใชพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชในการ
ประกอบกจิการของตนเองซ่ึงเปนกจิการประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเปล่ียนแปลงไป ใหผูประกอบการจดทะเบียน
ปรับปรุงภาษีซ้ือตามท่ีคํานวณภาษีซ้ือท่ีหักไดจริงตามสวนของการใชพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชในการประกอบกิจการของ
ตนเองซ่ึงเปนกจิการประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามท่ีเกดิขึน้จริง  
                 การปรับปรุงภาษีซ้ือตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําทุกคราวในเดอืนภาษีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชพ้ืนท่ีอาคาร 
ท้ังนี้ ใหนําความใน (ก) และ (ข) ของ (2) ของขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
           (6) การปรับปรุงภาษีซ้ือตามขอนี ้ผูประกอบการจดทะเบียนตองรับผิดเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามมาตรา 89 และ
มาตรา 89/1 แหงประมวลรัษฎากร  
            “(7) ใหผูประกอบการจดทะเบียนแจงรายการเกี่ยวกับการกอสรางอาคารและการใชพ้ืนท่ีอาคารดังตอไปนี ้ตอ
อธิบดีกรมสรรพากรตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตทองท่ีท่ีสถาน
ประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญตั้งอยู  
                 (ก) รายการเกี่ยวกับการประมาณการการใชพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชในการประกอบกิจการของตนเอง ซ่ึงเปนกจิการ
ประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและเพ่ือการอ่ืนภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเริ่มทําการกอสรางอาคารหรอืวันท่ีไดรับอนมัุติ
ใหทําการกอสรางอาคาร แลวแตวันใดจะเกิดขึน้กอน ในกรณีท่ีไดทําการกอสรางอาคารมาแลวกอนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2535 ใหแจงรายการเกี่ยวกับการประมาณการการใชพ้ืนท่ีอาคารดังกลาวภายในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2535  
                 (ข) วันท่ีกอสรางอาคารเสรจ็สมบูรณภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีกอสรางอาคารเสรจ็สมบูรณ  



                 (ค) รายการเกี่ยวกับการเริ่มใชอาคารไมวาท้ังหมดหรือบางสวนภายใน 30 วัน นับแตวันเริ่มใชอาคารท้ังหมด
หรือบางสวน  
                 (ง) รายการเกี่ยวกับการใชพ้ืนท่ีอาคารท่ีเปล่ียนแปลงภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชพ้ืนท่ี
อาคาร”  
                 ในกรณีท่ีผูประกอบการจดทะเบียนมิไดแจงรายการตามวรรคหนึ่งโดยไมเหตุอันสมควร มิใหผูประกอบการ
จดทะเบียนนําภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียไดตามประกาศนี้มาหักออกจากภาษขีาย ท้ังนี้ เวนแตอธิบดกีรมสรรพากรจะกําหนดเปน
อยางอ่ืน  

ขอ 6  “ ป ” ตามประกาศนี ้หมายความวา  
            (1) ในกรณีท่ีผูประกอบการเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิตบุิคคล ใหนับตามปประดทิิน เวนแตใน
กรณีท่ีเริ่มประกอบกิจการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ใหเริ่มนบัตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการจนถึงวนัส้ินปประดิทิน  

(2) ในกรณท่ีีผูประกอบการเปนนิตบุิคคล ใหนับตามรอบระยะเวลาบัญชีเวนแตในกรณท่ีีเริ่มประกอบกิจการท่ี
ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ใหเริ่มนับตั้งแตวนัเริ่มประกอบกจิการจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี  

ขอ 7  ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัต ิใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดี
กรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดตามประกาศนี้ดวย  

ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 
 

บัณฑิต บุณยะปานะ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร  

เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 42) 
เร่ือง  การกาํหนดภาษีซ้ือทีไ่มใหนําไปหกัในการคาํนวณภาษมูีลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/5 (6) แหงประมวลรัษฎากร 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/5(6) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
กําหนดภาษีซ้ือท่ีไมใหนําไปหักในการคํานวณภาษี ไวดงัตอไปนี้  

ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษมูีลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 14) เรื่อง การกําหนดภาษีซ้ือท่ี
ไมใหนําไปหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 82/5(6) แหงประมวลรษัฎากร ลงวนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534  

ขอ 2  ภาษีซ้ือดังตอไปนี ้ไมใหนํามาหักในการคาํนวณภาษมูีลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร  
          “(1) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เชาซ้ือ เชา หรือรับโอนรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ 10 คน ตาม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต และภาษีซ้ือท่ีเกดิจากการซ้ือสินคาหรือการรับบรกิารท่ีเกี่ยวของกับรถยนตนั่ง
และรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต”  
                “ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับสําหรับการขายรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกิน 10 คน ตาม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต และการใหบรกิารเชารถยนตดังกลาวของตนเองโดยตรง และการใหบรกิาร
รับประกนัวนิาศภัยสําหรับรถยนตดังกลาว”  
          (2) ภาษีซ้ือตามใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แหงประมวลรัษฎากร  
          (3) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือทรัพยสินเพ่ือใชหรือจะใชในกจิการประเภทท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีซ้ือท่ี
เกิดจากรายจายของกจิการประเภทท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  
          (4) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการกอสรางอาคารหรอือสังหารมิทรพัยอ่ืนเพ่ือใชหรือจะใชในกิจการประเภทท่ีตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม และตอมาไดขาย หรือใหเชาหรือนําไปใชในกิจการประเภทท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ท้ังนี้ เฉพาะท่ีได
กระทําภายในสามปนับแตเดือนภาษีท่ีกอสรางเสร็จสมบูรณ  
                “ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับสําหรับภาษีซ้ือท่ีเกดิจากการกอสรางอาคารหรอือสังหาริมทรพัยอ่ืน เพ่ือใช
หรอืจะใชในกจิการประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและตอมาไดขายหรือใหเชาหรือนําไปใชในกจิการประเภทท่ีไมตอง
เสียภาษีมูลคาเพ่ิม อันเนื่องมาจาก  
               “(ก) การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินท่ีกระทํากบัลูกหนีข้องสถาบันการเงิน โดยไดดําเนินการ
ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกาํหนด และไดกระทํา
ภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  
               (ข) การปรับปรุงโครงสรางหนีข้องเจาหนี้อ่ืนท่ีกระทํากับลูกหนีข้องเจาหนี้อ่ืน โดยไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนีข้องสถาบันการเงินท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกาํหนดมาใชโดยอนโุลม 
และไดกระทําภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547”  
                “(ค) การฟนฟูกิจการของลูกหนีต้ามกฎหมายวาดวยการลมละลาย” 



  “(ง) การปรับปรุงโครงสรางองคกรของบรษิัทมหาชนจาํกดั หรือบริษัทจาํกดั ท่ีไดควบเขากนั หรือโอนกิจ 
การท้ังหมดใหแกกัน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีไดออกตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรษัฎากร (ฉบับท่ี 330) พ.ศ.2541”  
                “(จ) การปรับปรุงโครงสรางองคกรของบรษิัทมหาชนจาํกดั หรือบริษัทจาํกัด ท่ีไดโอนกิจการบางสวนระหวาง
กันตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีไดออกตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรษัฎากรวาดวยการ
ยกเวนรษัฎากร (ฉบับท่ี 411) พ.ศ. 2545”  
                “(ฉ) การแปรรูปกจิการของรัฐตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกจิการของรฐั”  
                “(ช) การแปรรูปกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในโครงการโรงไฟฟาราชบุร ี”  
                “(ซ) การเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนในรปูแบบของบรษิัทจาํกดัหรือบรษิัทมหาชนจํากดั ตามกฎหมาย
วาดวยทุนรัฐวิสาหกจิ”  
                “ใน (ก) และ (ข) ของวรรคสอง  
                สถาบันการเงิน หมายความวา  
                (1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  
                (2) ธนาคารออมสิน  
                (3) บริษัทเงินทุน บรษิัทเงินทุนหลักทรพัย หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  
                (4) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย  
                (5) สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม”  
                “(6) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารทรพัยสถาบันการเงิน”  
                “เจาหนี้อ่ืน หมายความวา เจาหนาท่ีมิใชสถาบันการเงินซ่ึงไดดําเนินการเจรจารวมกับสถาบันการเงินในการ
ปรับปรุงโครงสรางหนีใ้หแกลูกหนี ้และไดทําความตกลงเปนหนังสือรวมกับเจาหนี้ซ่ึงเปนสถาบันการเงิน  
                ลูกหนี้ของสถาบันการเงินใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกนัของลูกหนีด้วย  
                ลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืน หมายความวา ลูกหนี้ของเจาหนี้อ่ืนซ่ึงเปนลูกหนี้ของสถาบันการเงินดวย และให
หมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดวย”  
            (5) ภาษีซ้ือตามใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงรายการตามมาตรา 86/4(1) แหงประมวล
รัษฎากรมิไดตพิีมพขึ้น หรือมิไดจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรในกรณีจดัทําใบกาํกับภาษขีึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร
ท้ังฉบับ  
            (6) ภาษีซ้ือตามใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงรายการตามมาตรา 86/4(8) แหงประมวล
รัษฎากรมิไดจดัทําขึน้ตามวธีิการตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/4(8) 
แหงประมวลรัษฎากร  
            (7) ภาษีซ้ือตามใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงมีรายการในใบกํากับภาษีเปนสําเนา 
(copy) แตไมรวมถึงใบกํากับภาษีท่ีไดจดัทํารวมกับเอกสารทางการคาอ่ืน ซ่ึงมีจํานวนหลายฉบับ และใบกํากับภาษีซ่ึงมี
รายการในใบกํากับภาษีเปนสําเนามีขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ปรากฏอยูดวย  



            (8) ภาษีซ้ือสวนท่ีเฉล่ียเปนของกิจการประเภทท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึงไดคํานวณตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขตามประกาศอธิบดกีรมสรรพากรซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/6 แหงประมวลรัษฎากร  
            (9) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคาหรือรับบริการ ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนนําไปใชหรือจะใชในการประกอบ
กิจการท้ังประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และประเภทท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาว
ใชสิทธิเลือกไมนําภาษีซ้ือท้ังหมดไปหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม เนื่องจากกจิการประเภทท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
มีรายไดไมนอยกวารอยละ 90 ของรายไดของกิจการท้ังหมด ท้ังนี ้ตามขอ 3(2) แหงประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 29) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเฉล่ียภาษีซ้ือ ตามมาตรา 82/6 แหงประมวล
รัษฎากร ลงวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2535  
            “(10) ภาษีซ้ือตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรซ่ึงรายการตามมาตรา 86/4 ไดถูกแกไข
เปล่ียนแปลง เวนแตรายการซ่ึงไดถูกแกไขเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด”  
            (11) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เชาซ้ือ หรือรบัโอนรถยนตท่ีมิใชรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกิน 10 
คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต เพ่ือใชหรือจะใชในกจิการประเภทท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และตอมา
ไดมีการดัดแปลงรถยนตดังกลาวเปนรถยนตนั่ง หรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต ท้ังนี ้เฉพาะท่ีไดกระทําภายในสามปนับแตเดอืนภาษีท่ีไดรถยนตไวในครอบครอง  
                    ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับสําหรับการขายรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกิน 10 คน ตาม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต และการใหบรกิารเชารถยนตดังกลาวของตนเองโดยตรง  
            (12) ภาษีซ้ือตามใบกํากับภาษตีามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรซ่ึงรายการตามมาตรา 86/4(2) แหงประมวล
รัษฎากร มิไดตพิีมพขึ้น หรือมิไดจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรในกรณีจดัทําใบกาํกับภาษขีึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร
ท้ังฉบับ”  
           “ ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับสําหรับใบกํากบัภาษีท่ีออกโดยผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงเปนบรษิัทจํากดั
หรือบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงไดเปล่ียนสถานะจากรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐตามท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ท้ังนี ้เฉพาะ
ใบกํากับภาษีท่ีไดออกในชวงระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวนัท่ีจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชน
จํากัด”  
              ขอ 3  ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัออกประกาศนี้ เวนแต ขอ 2(5) และ (6) ใหใชบังคับตั้งแตวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2536 เปนตนไป  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 
 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 
 



คําส่ังกรมสรรพากร  
ที่ ป. 86/2542 

เร่ือง  หลักเกณฑการจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร 
 เฉพาะที่มีลกัษณะเปนแบบเตม็รูป 

 
 

เพ่ือใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนาํผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงจดัทํา
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีมีลักษณะเปนแบบเต็มรูป กรมสรรพากรจึง
มีคําส่ังดังตอไปนี ้ 

ขอ 1  ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงตองจดัทําใบกํากบัภาษตีามมาตรา 86/4และหรือมาตรา 86/5 แหงประมวล
รัษฎากร เฉพาะท่ีมีลักษณะเปนแบบเต็มรูป จะตองจดัทําใบกาํกับภาษีทุกครั้งท่ีความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
เกิดขึน้ เวนแต ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีขายสินคาชนดิและประเภทเดียวกันใหแกผูซ้ือสินคารายหนึ่งรายใดเปน
จํานวนหลายครั้งในหนึ่งวนัทําการ ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวสามารถจดัทําใบกํากบัภาษรีวมเพียงครั้งเดยีวใน
หนึ่งวันทําการสําหรับผูซ้ือสินคารายนั้นก็ได  

ขอ 2  ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงมีการกระทําดังตอไปนี ้ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8) หรือการ
ใหบริการตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเม่ือความรบัผิด
ในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น โดยไมจําตองจดัทําใบกํากบัภาษ ี 

(1) ผูประกอบการจดทะเบียนนําสินคาไปใชไมวาประการใดๆ โดยไมไดนาํสินคานั้นไปใชในการผลิตสินคา 
การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพ่ือประโยชนของทรพัยสินท่ีมีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซ่ึง
เปนกิจการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นเม่ือนาํสินคาไปใชหรือสงมอบสินคาใหบุคคลอ่ืนเพ่ือใช ตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร 
และขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  

ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกจิการผลิตสีทาอาคารและกิจการขายบานพรอมท่ีดนิ บริษัทฯไดนาํสีไปใชทา
บานท่ีขาย บรษิัทฯ มีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของสีท่ีนําไปทาบานเพ่ือขาย  

(2) ผูประกอบการจดทะเบียนนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา การใหบรกิาร การบริหารงานของกจิการ หรือ
เพ่ือประโยชนของทรัพยสินท่ีมีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซ่ึงเปนกิจการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม แตสินคาท่ี
นําไปใชเปนรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิตและ
สินคาหรือบริการท่ีเกี่ยวของกับรถยนตดังกลาว ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ความ
รับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นเม่ือนาํสินคาไปใชหรือสงมอบสินคาใหบุคคลอ่ืนเพ่ือใช ตามมาตรา 78/3 แหง
ประมวลรัษฎากร และขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  

 
 
 
 



ตัวอยาง  
        (ก) บริษัท ก.จํากัด ประกอบกจิการขายรถยนตนั่ง โอนรถยนตนั่งท่ีซ้ือไวเพ่ือขายไปใชในการ
บริหารงานของกจิการโดยนําไปเปนรถประจําตําแหนง บริษัทฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของรถยนตนั่งท่ี
นําไปใช  
       (ข) บริษัท ข.จํากดั ประกอบกิจการขายน้ํามันเช้ือเพลิง ไดนาํน้ํามันเช้ือเพลิงไปเตมิรถยนตนั่งท่ีใชใน
การบรหิารงานของกจิการ บริษัทฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีเติมในรถยนตนั่ง  

(3) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร 
ถือเปนการขายสินคา ตามมาตรา 77/1(8)(จ) แหงประมวลรัษฎากร ความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นเม่ือมีการ
ตรวจพบตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 8 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 189(พ.ศ.2534)ฯลงวันท่ี 27 ธันวาคม 
พ.ศ.2534  

(4) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินท่ีมีไวในการประกอบกิจการท่ีตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือท้ังกรณีท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ณ วันเลิกประกอบกจิการ ถือเปนการ
ขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ฉ) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึน้เม่ือเลิกประกอบ
กิจการหรือแจงเลิกประกอบกิจการตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 9 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 189 
(พ.ศ.2534)ฯ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  

(5) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินท่ีมีไวในการประกอบกิจการท่ีตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือท้ังกรณีท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ณ วันท่ีไดรับแจงคําส่ังถอนทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
เกิดขึน้เม่ือไดรับแจงคําส่ังถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 10(1) ของ
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  

(6) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินท่ีมีไวในการประกอบกิจการท่ีตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือท้ังกรณีท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมและท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ณ วันท่ีไดรับแจงการเพิกถอน
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสีย
ภาษมูีลคาเพ่ิมเกดิขึน้เม่ือไดรับแจงการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 
10(2) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2534  

(7) ผูประกอบการจดทะเบียนใชบรกิารของตนเองไมวาประการใดๆโดยไมไดนาํบรกิารและหรือนําสินคานั้น
ไปใชในการผลิตสินคา การใหบรกิาร การบริหารงานของกิจการ หรือเพ่ือประโยชนของทรพัยสินท่ีมีไวในการประกอบ
กิจการของตนเอง ซ่ึงเปนกิจการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ถือเปนการใหบรกิาร ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวล
รัษฎากร ความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นเม่ือไดใชบรกิารไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 78/1(1)(
ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร  

ตัวอยาง บริษัท ก.จาํกัด ประกอบกิจการรบัเหมากอสราง ไดนาํเครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุกอสรางตาง ๆ ไปใช
กอสรางอาคารเพ่ือขาย บริษัทฯมีหนาที่เสยีภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของคาบริการซึง่รวมคาวัสดุกอสรางดวย  

(8) ผูประกอบการจดทะเบียนนําบริการและหรือนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา การใหบรกิาร การบริหารงาน
ของกิจการ หรือเพ่ือประโยชนของทรพัยสินท่ีมีไวในการประกอบกจิการของตนเอง ซ่ึงเปนกิจการท่ีตองเสีย



ภาษมูีลคาเพ่ิม แตเปนบรกิารท่ีนําไปใชเพ่ือการรับรอง หรือเพ่ือการอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน ถือเปนการใหบรกิาร 
ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นเม่ือไดใชบรกิารไมวาโดยตนเอง
หรือบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร  

ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกจิการขายผลิตภณัฑอาหารไดนาํผลิตภณัฑอาหารไปใชเล้ียงรับรองใหแก
ลูกคาซ่ึงมาดูงานของบริษัทฯ บริษัทฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของผลิตภณัฑอาหารท่ีนําไปเล้ียงรับรอง  

(9) ผูประกอบการจดทะเบียนนําบริการและหรือนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา การใหบรกิาร การบริหารงาน
ของกิจการ หรือเพ่ือประโยชนของทรพัยสินท่ีมีไวในการประกอบกจิการของตนเอง ซ่ึงเปนกิจการท่ีตองเสีย
ภาษมูีลคาเพ่ิม แตเปนบรกิารท่ีนําไปใชกับรถยนตนั่ง หรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ 10 คน ตามกฎหมายวาดวย
พิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต ถือเปนการใหบรกิาร ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรบัผิดในการเสีย
ภาษมูีลคาเพ่ิมเกดิขึน้เม่ือไดใชบรกิารไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร  

ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกจิการขายรถยนตและรบัจางซอมรถยนต ไดซ้ือรถยนตนั่งมาใชในการ
บริหารงานของกจิการ ถาบริษัทฯซอมรถยนตนั่งท่ีซ้ือมาใชในกิจการ บรษิัทฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากคาบรกิาร
ซอมรถยนตนั่ง  

(10) ผูประกอบการจดทะเบียนจําหนาย จาย โอนสินคา โดยไมมีคาตอบแทน และไมไดเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม
จากผูซ้ือสินคาตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8) แหงประมวลรัษฎากร 
ความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึ้นเม่ือมีการสงมอบสินคาตามมาตรา 78(1) แหงประมวลรัษฎากร  
ตัวอยาง  
       (ก) บริษัท ก.จํากัด นําอาหารกระปองท่ีผลิตหรือซ้ือมาเพ่ือขาย แจกใหแกพนักงาน เพ่ือนําไปบริโภคท่ีบาน
นอกเวลาปฏิบัติงาน บริษัทฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของอาหารกระปองท่ีนําไปแจก  
       (ข) บริษัท ข.จํากดั ประกอบกิจการผลิตอุปกรณและช้ินสวนยานพาหนะ บริษัทฯมีขอบังคับและประกาศจาย
รางวลัสําหรับพนักงานเพ่ือเปนขวญักําลังใจในการทํางานติดตอกนัโดยไมหยดุงาน เชน ทํางานมา 5 ป ไดทองคําหนัก 2 
บาท ทํางานมา 4 ป ไดทองคําหนกั 1 บาท บริษัทฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของทองคาํท่ีนําไปแจกเปนรางวัล  
     (ค) บริษัท ค.จํากดั ประกอบกิจการผลิตและขายยางรถยนตบริษัทฯมีเง่ือนไขเพ่ือสงเสริมการขายวา หากลูกคา
ซ้ือสินคาจากบรษิัทฯครบจํานวนตามท่ีกําหนด บริษัทฯจะมอบรางวัล เชน เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ใหแกลูกคาทุกคน 
บริษัทฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของเครื่องใชไฟฟาท่ีนําไปแจกเปนรางวลั  

(11) ผูประกอบการจดทะเบียนใหบรกิารโดยไมมีคาตอบแทน และไมไดเรียกเก็บภาษมูีลคาเพ่ิมจากผูรับบรกิาร
ตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการใหบรกิารตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรบัผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้นเม่ือไดใชบรกิารไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(
ข) แหงประมวลรัษฎากร ตัวอยาง โรงแรมเอ.เอ็ม ใหบริการหองพักแกกรรมการของโรงแรม และแขกรับเชิญซ่ึงเปน
เจาหนาท่ีของรัฐหรือเอกชนอ่ืน โดยไมคดิคาหองพักและคาบรกิาร โรงแรมฯมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของคา
หองพักและคาบริการ  

(12) ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงไมตองนําคาตอบแทนท่ีมีลักษณะและเง่ือนไขตามท่ีอธิบดกีําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร มา



รวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร จึงไมตองจัดทําใบกํากับภาษ ีเนื่องจากไมมีการ
เรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซ้ือสินคาหรือผูรับบรกิาร  

ขอ 3  ผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี ้มีหนาท่ีจัดทําใบกํากับภาษีเม่ือความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
เกิดขึน้ แตโดยผลของกฎหมายทําใหไมตองจัดทําใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากรอีก  

(1) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีอยูนอกราชอาณาจักร และไดใหตวัแทนของตนจัดทําใบกาํกับภาษีแทนตนเอง
ตามมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร กรณีตัวแทนไดจดัทําใบกํากบัภาษใีนนามของผูประกอบการจดทะเบียนแลว 
ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีอยูนอกราชอาณาจกัรไมตองจดัทําใบกํากับภาษีอีก  

(2) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเปนเจาของทรพัยสินท่ีถูกขายทอดตลาด โดยสวนราชการเปนผูทอดตลาดตาม
มาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร สวนราชการไดจดัทําใบเสร็จรับเงินใหแกผูซ้ือในการขายทอดตลาด และจัดทําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินใหแกผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรพัยสินเพ่ือเปนหลักฐานในการลงรายงานภาษขีาย 
ผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรพัยสินไมตองจัดทําใบกาํกับภาษีอีก  

(3) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเปนเจาของทรัพยสินท่ีถูกขายทอดตลาด โดยบุคคลอ่ืนท่ีไมใชสวนราชการเปนผู
ทอดตลาดตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร เม่ือผูทอดตลาดจดัทําใบกาํกับภาษใีนนามของผูประกอบการจด
ทะเบียนเจาของทรัพยสินใหแกผูซ้ือในการขายทอดตลาด ตามมาตรา 86/3 แหงประมวลรัษฎากร แลว ผูประกอบการจด
ทะเบียนเจาของทรพัยสินไมตองจัดทําใบกํากับภาษอีีก  

ขอ 4  ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงตองจดัทําใบกํากบัภาษตีามมาตรา 86/4แหงประมวลรษัฎากร จะตองจดัทํา
ใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษ ีโดยสงมอบตนฉบับใบกํากับภาษีใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ และเก็บรักษา
สําเนาใบกํากับภาษีเพ่ือการลงรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร  

ใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้ 
(1) คําวา “ใบกํากับภาษ”ี ในท่ีท่ีเห็นไดเดนชัด  
(2) ช่ือ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีจดัทําใบกํากับภาษ ี 

        ช่ือตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ช่ือผูประกอบการตามท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม หรือช่ือสถาน
ประกอบการ หรือช่ือการคาของสถานประกอบการตามท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
       ท่ีอยูตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ท่ีตั้งของสถานประกอบการตามท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม กรณีระบุท่ีอยูไม
ครบถวนตามท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม แตรายการท่ีอยูท่ีระบุไวถูกตอง และสามารถบอกตาํแหนงท่ีตั้งท่ีชัดเจนได ให
ถือวาไดระบุท่ีอยูครบถวนแลว  

(3) ช่ือ ท่ีอยู ของผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ  
       ช่ือตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ช่ือผูประกอบการตามท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม หรือช่ือสถานประกอบการ หรือ
ช่ือการคาของสถานประกอบการตามท่ีไดจดทะเบียนภาษมูีลคาเพ่ิม กรณีบุคคลธรรมดา หมายความรวมถึงนามสกุลดวย  
      กรณีระบุช่ือของผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการตามวรรคหนึ่งไมครบถวนโดยมีเครื่องหมายไปยาลนอย (ฯ) ละคําท่ี
ประกอบคําหนา แตเปนท่ีเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมทําใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนผูประกอบการรายอ่ืน เชน 
“องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย” เขียนวา “องคการโทรศัพทฯ” หรือ “บริษัท ไปศาจีกรุงเทพมหานครจํากดั” เขียนวา 
“บริษัท ไปศาจีกรงุเทพฯ จํากัด” ใหถือวาไดระบุช่ือครบถวนแลว  



      กรณีระบุช่ือผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการตามวรรคหนึ่ง โดยตัวสะกด สระ วรรณยกุต การนัต ผิดพลาด แตเปนท่ีเห็น
ไดอยางชัดเจนโดยไมทําใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนผูประกอบการรายอ่ืน ใหถือวาไดระบุช่ือครบถวนแลว  
      ท่ีอยูตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ท่ีตั้งของสถานประกอบการตามท่ีไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม กรณรีะบุท่ีอยูไม
ครบถวนตามท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม แตรายการท่ีอยูท่ีระบุไวถูกตอง และสามารถบอกตาํแหนงท่ีตั้งท่ีชัดเจนได ให
ถือวาไดระบุท่ีอยูครบถวนแลว  

(4) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลมถามี  
(5) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ  

      ช่ือ ชนดิ ประเภท ของสินคาหรือของบรกิารตามวรรคหนึ่ง ใหระบุเฉพาะช่ือ ชนิด ประเภท ของสินคาหรือของ
บริการท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในใบกํากับภาษ ีเวนแตในกรณีท่ีมีความจาํเปนตองระบุช่ือ ชนดิ ประเภท ของสินคาหรือ
ของบรกิารท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในใบกํากับภาษีดวย ใหกระทําได โดยตองจัดใหมีเครื่องหมายหรือแยกรายการ
แสดงใหเห็นชัดเจนวาเปนสินคาหรือบรกิารท่ีไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  

(6) มูลคาของสินคาหรือของบริการท่ียังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และจํานวนภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของ
สินคาหรือของบริการ โดยใหแยกออกจากมูลคาของสินคาหรือของบรกิารใหชัดแจง  
      กรณจีาํนวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบรกิารตามวรรคหนึ่ง มีเศษเปนจุดทศนยิม ให
ผูประกอบการจดทะเบียนถือปฏิบัติดังนี ้ 
       (ก) ถาเศษของภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึงเปนจํานวนเงินตวัท่ีสามหลังจดุทศนิยม มีคาไมถึง 5 ใหปดเศษนั้นท้ิง ตวัอยาง 
มูลคาของสินคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมไวแลว คือ 100 บาท คาํนวณภาษีมูลคาเพ่ิมไดเทากับ 7/107 x 100 = 6.542 บาท 
ดังนั้น จํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีแสดงในใบกํากับภาษ ีคือ 6.54 บาท  
       (ข) ถาเศษของภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึงเปนจํานวนเงินตวัท่ีสามหลังจดุทศนิยม มีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป ใหปดเศษขึน้ 
ตัวอยาง มูลคาของสินคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมไวแลว คือ 180 บาท คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมไดเทากับ 7/107 x 180 = 11.775 
บาท ดังนั้น จํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีแสดงในใบกํากับภาษ ีคือ11.78 บาท  
      กรณภีาษีมูลคาเพ่ิมตามใบกาํกับภาษีมีจํานวนมากกวาหรือมีจํานวนนอยกวาภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของ
สินคาหรือของบริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย อันเนื่องมาจากการคาํนวณภาษีมูลคาเพ่ิมมีเศษเปนจุด
ทศนิยม ผูประกอบการจดทะเบียนตองเสียภาษีตามจาํนวนภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบรกิาร
คูณดวยอัตราภาษมูีลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย  

(7) วัน เดือน ป ท่ีออกใบกํากับภาษี วัน เดือน ป ตามวรรคหนึ่ง ใชตวัเลขแทนการระบุช่ือเดอืนก็ไดและใช
พุทธศักราชหรอืคริสตศักราชกไ็ด  

ขอ 5  กรณีตวัแทนเปนผูจดัทําใบกํากับภาษใีนนามของผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคส่ี และ
มาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร หรือผูทอดตลาดท่ีไมใชสวนราชการซ่ึงขายทอดตลาดทรพัยสินของผูประกอบการจด
ทะเบียนตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร ตองจัดทําใบกํากับภาษใีนนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของ
ทรัพยสินตามมาตรา 86/3 แหงประมวลรัษฎากร ใหตัวแทนและผูทอดตลาดใชแบบพิมพใบกาํกบัภาษขีองตวัแทนหรือผู
ทอดตลาด โดยใบกํากับภาษีตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร และตองระบุช่ือ ท่ีอยู เลข
ประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวการ หรือผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสินดวย  



ขอ 6  ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 4 สามารถจัดทําใบกํากับภาษีรวมกับเอกสารทางการคาอ่ืน เชน 
ใบเสร็จรับเงิน ใบสงของ หรือใบแจงหนี้ ซ่ึงมีจํานวนหลายฉบับอยูในชุดเดยีวกัน  

การจัดทําใบกํากับภาษตีามวรรคหนึ่ง ถาใบกํากับภาษีไมใชเอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกลาว จะตองมี
ขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ในใบกํากับภาษ ี 

ขอ 7  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกาํกับภาษีโดยมีรายการในสวนท่ีเปนสาระสําคัญไมถูกตอง
ครบถวนตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 มีความผิด ตองระวางโทษตามมาตรา 90(12) แหงประมวลรัษฎากร  

ขอ 8  รายการในใบกํากับภาษีตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 จะจัดทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได แตตอง
จัดทําเปนหนวยเงินตราไทย โดยใชตัวเลขไทยหรืออารบิค กรณีมีความจาํเปนตองจัดทําเปนภาษาตางประเทศอ่ืน
นอกจากภาษาอังกฤษ และหรือเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร  
รายการช่ือตามขอ 4(2) และขอ 4(3) กรณีเปนบรษิัทจํากดั หรือบริษัท (มหาชน) จํากัด หรือหางหุนสวนจํากัด หรือหาง
หุนสวนสามัญนิตบุิคคล ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใชคํายอแทนได ดังนี ้ 

 
(1) บริษัทจํากดั 

 
ใชคํายอวา บ. ... จก. หรือ ใชคํายอวา บจ. ... 

(2) บริษัท (มหาชน) จาํกดั ใชคํายอวา บมจ. ... 
(3) หางหุนสวนจํากดั ใชคํายอวา หจก. ... 
(4) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ใชคํายอวา หสน. ... 

 
ถารายการในใบกํากับภาษีตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 ดังตอไปนี ้ไดจัดทําขึ้นโดยตีพิมพ รายการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 

86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด จดัทําขึน้ดวยระบบคอมพิวเตอร หรือ
ทําใหปรากฏขึน้ดวยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกนัก็ได ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับใบกาํกับภาษีมีสิทธิ
นําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  

(1) คําวา “ใบกํากับภาษ”ี  
(2) ช่ือ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีจดัทําใบกํากับภาษ ี 
(3) คําวา “เอกสารออกเปนชุด”  
ถารายการในใบกํากับภาษีตาม (1) (2) และ (3) ของวรรคสามท้ังสามรายการหรือเพียงรายการหนึ่งรายการใดได

จัดทําขึน้ดวยระบบคอมพิวเตอร รายการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามขอ 4 จะตองตีพิมพ หรือจัดทํา
ขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรเทานั้น ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับใบกํากับภาษีจึงจะมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  

ขอ 9  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบรกิารแกลูกคารายหนึ่งรายใดครั้งหนึ่ง ๆ จํานวนหลาย
รายการ และไมสามารถระบุรายการช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบรกิารท้ังหมดในใบกํากบั
ภาษ ี1 แผน ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถดาํเนินการดงัตอไปนี้  

(1) จัดทําใบกํากับภาษ ี1 ฉบับ ประกอบดวยใบกํากับภาษ ี1 แผน และจัดใหมีใบแนบใบกาํกบัภาษดีวย ซ่ึงใบ
แนบใบกํากับภาษีอาจมีจํานวนมากกวา 1 แผนก็ไดผูประกอบการจดทะเบียนจะตองหมายเหตใุนรายการสินคาหรือ



บริการวามีรายละเอียดตามใบแนบใบกาํกับภาษ ีโดยมูลคารวมของสินคาหรือของบรกิารและจํานวนภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีระบุ
ในใบกํากับภาษ ีและท่ีระบุในใบแนบใบกํากับภาษีตองเปนจํานวนเดียวกัน  
ใบแนบใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้ 

(ก) คําวา “ใบแนบใบกํากับภาษ”ี ในท่ีท่ีเห็นไดเดนชัด  
(ข) เลขท่ี เลมท่ี (ถามี) ของใบกํากับภาษ ี 
(ค) วัน เดือน ป ของใบกํากับภาษ ี 
(ง) รายละเอียดช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบรกิาร  
(จ) จาํนวนภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรอืของบรกิาร โดยใหแยกออกจากมูลคาของสินคาหรือ

ของบริการใหชัดแจง  
(ฉ) กรณีมีใบแนบใบกํากับภาษีมากกวา 1 แผน จะตองระบุคําวา “แผนท่ี ...” ไวดวย และรายการมูลคารวมของ

สินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการท้ังหมด ตามมาตรา 86/4(6) 
แหงประมวลรัษฎากร จะปรากฏในใบแนบใบกํากับภาษีแผนสุดทายเทานั้น  

การจัดทําใบแนบใบกํากับภาษีตามวรรคสอง สามารถจัดทําขึ้นโดยตีพิมพ ประทับดวยตรายาง เขยีนดวยหมึก 
พิมพดีด จดัทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวธีิการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกันกไ็ด  

กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความประสงคใชใบสงของหรือใบแจงหนี ้เปนใบแนบใบกาํกบัภาษ ีใหกระทํา
ได แตตองมีรายการอยางนอยตามวรรคสอง  

(2) จัดทําใบกํากับภาษ ี1 ฉบับ ประกอบดวยใบกํากับภาษีมากกวา1 แผน โดยแตละแผนตองมีรายการถูกตอง
ครบถวนตามมาตรา 86/4 (1) - (5) และ (7) แหงประมวลรัษฎากร และใบกํากบัภาษท่ีีไมใชแผนสุดทายจะตองมีขอความ
ท่ีแสดงวามีใบกาํกับภาษีแผนตอไปไวดวย ซ่ึงขอความดังกลาวจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ไดสําหรับรายการ
มูลคารวมของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการท้ังหมดตาม
มาตรา 86/4(6) แหงประมวลรษัฎากร จะปรากฏในใบกาํกบัภาษแีผนสุดทายเทานั้น 

  การจัดทําใบกํากับภาษตีามวรรคหนึ่ง ถาไดตีพิมพเลขท่ีไวแลวใบกํากับภาษีแตละแผนจะเรียงลําดับเลขท่ี แตถา
ไมไดตีพิมพเลขท่ีไว ใบกํากับภาษีแตละแผนอาจจะเรียงลําดับเลขท่ีหรือปรากฏเลขท่ีเพียงเลขท่ีเดียวก็ได กรณใีบกํากบั
ภาษีแตละแผนมีเพียงเลขท่ีเดียว ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองระบุคําวา “แผนท่ี ...” ไวดวย  

ขอ 10  ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงไดรับใบกาํกบัภาษ ีโดยภาษมูีลคาเพ่ิมตามใบกาํกบัภาษมีีจํานวนมากกวา
หรอืมีจํานวนนอยกวาภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบรกิารคณูดวยอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมหารดวย
หนึ่งรอย อันเนื่องมาจากการคาํนวณภาษีมูลคาเพ่ิมมีเศษเปนจุดทศนยิม ใหถือปฏิบัติดังนี ้ 

(ก) ถาภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบกาํกับภาษีมีจํานวนมากกวาภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของ
บริการคณูดวยอัตราภาษมูีลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจาก
มูลคาของสินคาหรือของบรกิารคณูดวยอัตราภาษมูีลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย ไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพ่ิม  

(ข) ถาภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบกํากับภาษีมีจํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของ
บริการคณูดวยอัตราภาษมูีลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบกํากับภาษี
ไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม  



กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษ ีโดยภาษีมูลคาเพ่ิมตามใบกํากับภาษีมีจํานวนมากกวาหรือมี
จํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบรกิารคณูดวยอัตราภาษมูีลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย 
ซ่ึงไมใชการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมมีเศษเปนจุดทศนิยม ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปน
ภาษีซ้ือ จะตองใหผูประกอบการจดทะเบียนท่ีจดัทําใบกํากบัภาษดีําเนินการยกเลิกใบกาํกับภาษฉีบับเดมิและจัดทํา
ใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ีถูกตอง จึงจะนําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  

ขอ 11   กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดแจงเปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีอยูตอหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายและ
หนวยงานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 85/6 แหงแหงประมวลรัษฎากร แลว ผูประกอบการจดทะเบียนตอง
จัดทําใบกํากับภาษีตามช่ือหรือท่ีอยูท่ีเปล่ียนแปลงแลว  

กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ไดรับใบกํากับภาษีในช่ือเดิมหรือท่ีอยูเดิม ผูประกอบการจด
ทะเบียนไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีดังกลาวไปถือเปนภาษีซ้ือ จะตองใหผูประกอบการจดทะเบียนท่ีจัดทําใบกาํกบัภาษี
ดําเนินการยกเลิกใบกาํกับภาษฉีบับเดิมและจัดทําใบกาํกับภาษีฉบับใหมท่ีถูกตอง จึงจะนําไปถือเปนภาษีซ้ือในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  

ขอ 12  กรณีราชการเปล่ียนแปลงเลขท่ีบาน ช่ือถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือ
ไดทําการแบงเขตถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถ
แกไขท่ีอยูในแบบพิมพใบกํากับภาษีใหถูกตองตามท่ีทางราชการเปล่ียนแปลงได ท้ังนี้ ใหกระทําไดในชวงระยะเวลาไม
เกิน 1 ป นับแตวันท่ีทางราชการประกาศเปล่ียนแปลงเลขท่ีบาน ช่ือถนน หมูบาน ตําบลหรอืแขวง อําเภอหรือเขต หรือ
จังหวัด หรือไดทําการแบงเขตถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม แลวแตกรณ ี 

การแกไขท่ีอยูตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถขีดฆาท่ีอยูเดิมและระบุท่ีอยูใหมท่ีถูกตอง พรอม
กับลงลายมือช่ือกํากับการแกไข หรือประทับตรายางท่ีอยูท่ีถูกตองเพ่ิมเตมิ ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับใบกํากับ
ภาษดีังกลาวมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษมูีลคาเพ่ิมได  
กรณีราชการเปล่ียนแปลงท่ีอยูตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงตองแจงการเปล่ียนแปลงนั้น ตามมาตรา 
85/6 แหงประมวลรัษฎากร  

ขอ 13  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ ซ่ึงมีการแถมสินคาพรอมการขายหรือการ
ใหบริการ ผูประกอบการจดทะเบียนตองจดัทําใบกํากบัภาษโีดยระบุชนิด ประเภท และปริมาณสินคาท่ีแถมไวใน
ใบกํากับภาษีฉบับเดยีวกันกับสินคาท่ีขายดวย แตไมตองนํามูลคาสินคาท่ีแถมมารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษ ี 
การแถมสินคาตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนอาจจะไมไดสงมอบสินคาท่ีแถมใหแกผูซ้ือสินคาหรือ
ผูรับบริการพรอมกบัการสงมอบสินคาหรือใหบรกิารกไ็ดตอมาเม่ือมีการสงมอบสินคาท่ีแถมก็ไมตองจัดทําใบกํากับภาษี
ใหแกผูซ้ือหรือผูรับบริการอีก  

ขอ 14  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ ซ่ึงมีการใหสวนลดหรือคาลดหยอน 
ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษ ีดังนี ้ 

(1) กรณใีหสวนลดหรือคาลดหยอนในขณะขายสินคาหรือใหบริการ ผูประกอบการจดทะเบียนตองจดัทํา
ใบกํากับภาษีโดยระบุสวนลดหรือคาลดหยอนไวใหเห็นชัดแจงในใบกํากับภาษ ีและคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของ
สินคาหรือของบรกิารหลังจากหักสวนลดหรือคาลดหยอนแลว  

ตัวอยาง  



(ก) บริษัท ก.จํากัด ขายรถยนตกระบะมูลคา 350,000 บาทไดใหสวนลดแกผูท่ีซ้ือระหวางวนัท่ี 1 สิงหาคม 2542 
ถึงวันท่ี 25 สิงหาคม 2542 จํานวน 5,000 บาท บรษิัทฯตองจัดทําใบกํากบัภาษโีดยแสดงมูลคารถยนตกระบะ 350,000 
บาท หักดวยสวนลด 5,000 บาท คงเหลือมูลคารถยนตกระบะ 345,000 บาท  

(ข) นายอํานาจซ้ือสินคาจากหางสรรพสินคามูลคา 5,000 บาทหางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของ
สินคา 5,000 บาท หางฯไดแจกคูปองมูลคา 250 บาท เพ่ือใชเปนสวนลดในการซ้ือสินคาครั้งตอไปโดยไมจํากัดประเภท
สินคา ถาสินคาช้ินใหมมูลคา 1,000 บาท หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของสินคา 1,000 บาท หักดวย
มูลคาสวนลดตามคูปอง 250 บาท คงเหลือมูลคาของสินคา 750 บาท  

(ค) หางสรรพสินคาขายสินคาโดยมีเง่ือนไขวา ถาซ้ือสินคามูลคา 100 บาท จะไดรับแสตมป 1 ดวง ถาสะสม
แสตมปภายในเวลาท่ีกําหนด ผูซ้ือมีสิทธินําแสตมปดังกลาวใชเปนสวนลดในการซ้ือสินคาตามประเภทท่ีกําหนดได เชน 
แสตมป 50 ดวง มีสิทธิซ้ือพัดลมมูลคา 1,000 บาท โดยชําระเงิน 700 บาท กรณดีงักลาว หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษโีดย
แสดงมูลคาของสินคา 1,000 บาท หักดวยมูลคาสวนลดตามแสตมป 50 ดวง มูลคา 300 บาท คงเหลือมูลคาของสินคา 700 
บาท  

(ง) โรงแรม เอ.เอ็ม ประกอบกิจการโรงแรมและภตัตาคารเม่ือลูกคาใชบรกิารหองพักและอาหารมูลคา 15,000 
บาท โรงแรมฯตองจดัทําใบกํากับภาษโีดยแสดงมูลคาของบรกิาร 15,000 บาท โรงแรมฯมอบบัตรกาํนัลใหจํานวน 1,000 
บาท ตอมาลูกคาใชบริการภัตตาคาร 3,000 บาท ชําระเงินสด 2,000 บาท และบัตรกํานัล 1,000 บาท โรงแรมฯตองจดัทํา
ใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของบรกิาร 3,000 บาทหักดวยมูลคาตามบัตรกํานัล 1,000 บาท คงเหลือมูลคาของบริการ 
2,000 บาท  

(2) กรณใีหสวนลดหรือคาลดหยอนภายหลังจากท่ีขายสินคาไปแลว ซ่ึงเปนสวนลดเงินสดหรือสวนลดตามเปา 
ผูประกอบการจดทะเบียนตองจดัทําใบกํากับภาษีโดยคํานวณภาษมูีลคาเพ่ิมจากมูลคาสินคาท้ังหมดไมหักสวนลดหรอืคา
ลดหยอน  
ตัวอยาง  

(ก) บริษัท ก.จํากัด ขายเครื่องคอมพิวเตอรพรอมติดตั้งมูลคา 350,000 บาท มีเง่ือนไขการชําระคาสินคาวา ถา
ชําระภายใน 2เดือน จะลดให 2,000 บาท บรษิัทฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยคํานวณจากมูลคา 350,000 บาท  

(ข) หางสรรพสินคาขายสินคาโดยมีเง่ือนไขวา ถาซ้ือสินคามูลคา 100 บาท ผูซ้ือจะไดรับแสตมป 1 ดวง ถา
สะสมแสตมปภายในเวลาท่ีกําหนด ผูซ้ือมีสิทธินําแสตมปมารับของรางวัลจากหางฯตามประเภทท่ีกําหนด เชน แสตมป 
20 ดวง มีสิทธิไดรับชามแกวมูลคา 400 บาท หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยคํานวณจากมูลคา 400 บาท  
อยางไรก็ด ีถาการใหสวนลดตามเปามีเง่ือนไขวา จะแจกสินคาเปนรางวัลใหแกผูซ้ือสินคา เฉพาะกรณีซ้ือสินคาในแตละ
วันโดยมีมูลคารวมกันตามท่ีผูประกอบการจดทะเบียนกําหนด ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจาก
มูลคาของสินคาท่ีแจกเปนรางวัล ท้ังนี้ ตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรษัฎากร ตวัอยาง ถาซ้ือสินคามูลคา 2,000 บาท ใน
แตละวัน ผูซ้ือมีสิทธิไดรับตะกรา 1 ใบ หางฯไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากมูลคาของตะกราดังกลาว  

ขอ 15  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง จะตองจัดทําใบกํากับภาษีเปนรายสถาน
ประกอบการ 

 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง มีการดาํเนนิงาน ณ สถานท่ีอ่ืนซ่ึงไมเขาลักษณะเปนสถาน
ประกอบการ ตามมาตรา 77/1(20) แหงประมวลรษัฎากร ดวย ใหจัดทําใบกํากับภาษีระบุท่ีอยูของสถานประกอบการซ่ึง



เปนสํานักงานใหญหรือสถานประกอบการแหงอ่ืนท่ีดําเนนิงาน ไมใชท่ีอยูตามสถานท่ีซ่ึงไมเขาลักษณะเปนสถาน
ประกอบการ  

กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไดรับใบกาํกบัภาษรีะบุช่ือของผูประกอบการจดทะเบียนถูกตอง 
แตระบุท่ีอยูตามสถานท่ีซ่ึงไมเขาลักษณะเปนสถานประกอบการ ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือ
ของสํานักงานใหญ หรือเปนภาษีซ้ือของสถานประกอบการแหงอ่ืนซ่ึงจายคาสินคาหรือคาบริการ  
 
 
ตัวอยาง  

(1) บริษัท ก.จํากัด มีสํานกังานใหญตั้งอยูเขตพญาไท ประกอบกิจการใหเชาอาคารสํานักงานซ่ึงตั้งอยูเขตบาง
พลัด บริษัทฯไมไดใชพ้ืนท่ีของอาคารท่ีใหเชาเปนสถานประกอบการ แตบริษัทฯใหบริการสาธารณูปโภคแกผูเชา 
บริษัทฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ประปา และโทรศัพท ณ อาคารท่ีใหเชา รัฐวิสาหกิจจดัทําใบกํากับภาษใีนนามของบรษิัทฯ 
แตระบุท่ีอยูตามอาคารท่ีใหเชา บริษัทฯมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซ้ือของสํานักงานใหญได เม่ือบริษัทฯเรยีก
เก็บคาบรกิารและภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูเชา บริษัทฯตองจัดทําใบกํากบัภาษโีดยระบุท่ีอยูของสถานประกอบการท่ีเปน
สํานักงานใหญ  

(2) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกิจการผลิตปลากระปอง มีสํานักงานใหญตั้งอยูเขตบางซ่ือ มีสํานักงานอีกแหงหนึ่ง
ตั้งอยูท่ีจังหวัดระยอง บริษัทฯกอสรางโรงงานท่ีจังหวัดระยอง โดยมอบหมายใหสํานักงานท่ีจังหวดัระยองดาํเนนิงาน
ดานการกอสรางและจายคาใชจายตาง ๆ ในการกอสราง บริษัทฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ประปา ณ สถานท่ีกอสราง 
รัฐวิสาหกิจจดัทําใบกํากับภาษใีนนามของบรษิัทฯ แตระบุท่ีอยู ณ สถานท่ีกอสราง บริษัทฯมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือ
เปนภาษีซ้ือของสํานักงานท่ีจังหวดัระยองได  

(3) บริษัท ก.จํากัด เชาสถานท่ีแหงหนึ่งเพ่ือติดตั้งปายโฆษณาสินคาซ่ึงตองมีกระแสไฟฟาสองปาย บริษัทฯขอ
ติดตั้งมิเตอรไฟฟา ณ สถานท่ีเชา รัฐวิสาหกิจจดัทําใบกํากบัภาษใีนนามของบริษัทฯ แตระบุท่ีอยูตามสถานท่ีเชา บริษัทฯ
มีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซ้ือของสํานักงานใหญได  

ขอ 16  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 15 ไดแจงปดสถานประกอบ-การบางแหงตามมาตรา 85/7 แหง
ประมวลรัษฎากร ใหจัดทําใบกํากับภาษีระบุท่ีอยูของสถานประกอบการซ่ึงเปนสํานักงานใหญหรือสถานประกอบการ
แหงอ่ืนท่ีดําเนินงาน ไมใชท่ีอยูตามสถานประกอบการท่ีแจงปดแลว  
หากภายหลังการแจงปดสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไดเกิดเหตกุารณท่ีตองจัดทําใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือ
ใบลดหนี้ตามมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ของสถานประกอบการแหงนั้น ใหจัดทําใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 
หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร โดยระบุท่ีอยูของสถานประกอบการซ่ึงเปนสํานักงานใหญหรอื
สถานประกอบการแหงอ่ืนท่ีดําเนินงาน  

กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงไดรับใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่งหรือใบเพ่ิมหนี้ตามวรรคสอง มีสิทธินํา
ใบกํากับภาษีและใบเพ่ิมหนี้ไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม และกรณีไดรับใบลดหนี้ตามวรรคสอง มี
สิทธินําใบลดหนี้ไปหักออกจากภาษีซ้ือในการคาํนวณภาษมูีลคาเพ่ิมได  

ขอ 17  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 16 ยังคงไดรับใบกาํกบัภาษรีะบุท่ีอยูของสถานประกอบการท่ีแจง
ปดไปแลว ใหดําเนนิการดังนี ้ 



(1) กรณใีบกํากับภาษีสําหรับการซ้ือสินคาหรือรับบรกิาร ซ่ึงเกิดขึ้นกอนการแจงปดสถานประกอบการตาม
มาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือของสถานประกอบการซ่ึงเปน
สํานักงานใหญหรือสถานประกอบการแหงอ่ืนท่ีดําเนินงาน  

(2) กรณใีบกํากับภาษีสําหรับการซ้ือสินคาหรือรับบรกิาร ซ่ึงเกดิขึ้นภายหลังการแจงปดสถานประกอบการตาม
มาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบ-การจดทะเบียนไมมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม  

ขอ 18  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีเปนรายสถานประกอบการ และสถาน
ประกอบการท่ีไมใชสํานกังานใหญไดนาํใบกํากับภาษรีะบุท่ีอยูของสํานักงานใหญไปสงมอบใหแกผูซ้ือสินคาหรือ
ผูรับบริการทุกครั้งท่ีความรบัผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกดิขึน้ สถานประกอบการท่ีไมใชสํานักงานใหญตองระบุ
ขอความวา “สาขาท่ีออกใบกํากับภาษคีือ ...” ไวในใบกาํกบัภาษดีวย โดยขอความดงักลาวจะตพิีมพ ประทับดวยตรายาง 
เขียนดวยหมึก พิมพดีด จดัทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึน้ดวยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะทํานอง
เดียวกนักไ็ด  

ขอความวา “สาขาท่ีออกใบกํากับภาษคีือ ...” ตามวรรคหนึง่ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถระบุช่ือของ
สถานท่ีก็ได เชน สาขาลาดพราว สาขาลพบุร ี 

ตัวอยาง  
(1) ระบุวา “สาขาท่ีออกใบกํากับภาษ ีคือ สาขาลาดพราว” หรือ “สาขาท่ีออกใบกํากับภาษ ีคือ สาขาท่ี 1” หรือ “ 

สาขาท่ีออกใบกํากับภาษ ีคือ สาขาถนนพระราม 4” หรือ  
(2) ระบุวา “สาขาลาดพราว” หรือ “สาขาท่ี 1” หรือ “สาขาถนนพระราม 4”  
ขอ 19  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ และจัดทําใบกํากับภาษดีวยระบบคอมพิวเตอร 

ณ สถานประกอบการท่ีเปนสํานักงานใหญ แตสถานประกอบการแหงอ่ืนเปนผูส่ังพิมพใบกํากับภาษ ีและสงมอบใหแกผู
ซ้ือสินคาหรือผูรับบริการถือวาสํานักงานใหญเปนผูจัดทําใบกาํกับภาษ ีไมใชการจัดทําใบกาํกับภาษตีามขอ 18 จึงไมตอง
ระบุขอความวา “สาขาท่ีออกใบกํากับภาษคีือ ...” ไวในใบกํากับภาษ ี 

ขอ 20  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงเปนผูนําเขา ตามมาตรา 77/1(11) แหงประมวลรษัฎากร ไดยืน่กระทํา
พิธีการนําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และชําระภาษีมูลคาเพ่ิมตอเจาพนักงานศุลกากร ท้ังนี้ ตามมาตรา 83/8 แหง
ประมวลรัษฎากร ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ถือเปนใบกํากับภาษตีามมาตรา 77/1(22) แหงประมวลรัษฎากร ถา
รายการในใบเสร็จรับเงินดังกลาวผิดพลาดคลาดเคล่ือน และกรมศุลกากรไดแกไขใหถูกตองแลว ผูประกอบการจด
ทะเบียนยังคงมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  

กรณภีาษีมูลคาเพ่ิมตามใบเสรจ็รับเงินตามวรรคหนึ่งมีจํานวนมากกวาหรือมีจํานวนนอยกวาภาษมูีลคาเพ่ิมท่ี
คํานวณจากมูลคาของสินคาคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมหารดวยหนึ่งรอย ท้ังนี ้ไมวาจะเนื่องมาจากการคํานวณ
ภาษมูีลคาเพ่ิมมีเศษเปนจุดทศนิยมหรือไมกต็าม ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําภาษมูีลคาเพ่ิมตามใบเสรจ็รับเงิน
ของกรมศุลกากรไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  

กรณใีบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรระบุช่ือของผูประกอบการจดทะเบียน และช่ือของผูประกอบการรับขนสง
พัสดุภัณฑทางอากาศดวย ถามีหลักฐานแสดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดวาจางผูประกอบการรับขนสงพัสดุภัณฑ
ทางอากาศใหจดัสงสินคาไปตางประเทศ ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําใบเสร็จรับเงินไปถือเปนภาษีซ้ือในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม  



ขอ 21  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจายเงินคาซ้ือสินคาหรือคาบริการใหแกผูประกอบการท่ีอยูนอก
ราชอาณาจักร โดยมีหนาท่ีนําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีผูประกอบการมีหนาท่ีเสีย ตามมาตรา 83/6(1) และ (2) แหงประมวล
รัษฎากร ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ถือเปนใบกาํกบัภาษตีามมาตรา 77/1(22) แหงประมวลรัษฎากร ถารายการใน
ใบเสร็จรับเงินดังกลาวผิดพลาดคลาดเคล่ือน และกรมสรรพากรไดแกไขใหถูกตองแลว ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงมี
สิทธินําไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  

ขอ 22   ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงตองจดัทําใบกํากบัภาษตีามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีมี
ลักษณะเปนแบบเต็มรูป จะตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาโดยสงมอบตนฉบับใบกาํกับภาษใีหแกผูซ้ือสินคาหรือ
ผูรับบริการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีเพ่ือการลงรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร  

ใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้ 
(1) ใบกํากับภาษีของการขายสินคาโดยการสงออกตามมาตรา 86/5(1) แหงประมวลรัษฎากร ใหมีรายการ

เชนเดียวกนักบัใบกํากับสินคาซ่ึงผูสงออกไดออกเปนปกตติามประเพณทีางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมีรายการ
ครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร  

(2) ใบกํากับภาษีของการใหบรกิารท่ีกระทําในราชอาณาจกัรและไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศตาม
มาตรา 80/1(2) แหงประมวลรัษฎากร ใหมีรายการเชนเดยีวกนักบัใบแจงหนี้หรืออินวอยซซ่ึงผูใหบรกิารไดออกเปนปกติ
ตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร  

(3) ใบกํากับภาษขีองการใหบรกิารขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน ตามมาตรา 86/5(1) ใหมีรายการ
เชนเดียวกับแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลท่ีผูขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคา
ระหวางประเทศ โดยไมตองมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร  

(4) ใบกํากับภาษขีองการขายน้ํามันดิบและผลิตภณัฑน้ํามันตามมาตรา86/5(2) แหงประมวลรัษฎากร ตองมี
รายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร แตใหระบุช่ือ ชนดิ และประเภทของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ
น้ํามันเปนภาษาอังกฤษไดและตองกําหนดชองราคาขายปลีกไวในใบกาํกบัภาษดีวย  

(5) ใบกํากับภาษขีองการขายยาสูบตามประเภทและชนดิท่ีอธิบดกีําหนดโดยอนุมัติรฐัมนตร ีตามมาตรา 86/5(2) 
แหงประมวลรัษฎากร ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร แตใหระบุช่ือ ชนิด และประเภท
ของยาสูบเปนภาษาอังกฤษได และตองกําหนดชองราคาขายปลีกหักดวยจํานวนภาษมูีลคาเพ่ิมซ่ึงคาํนวณตามอัตรา
ภาษมูีลคาเพ่ิมท่ีรวมอยูในจํานวนเต็มของราคาขายปลีกไวในใบกํากับภาษดีวย  

ขอ 23  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกาํกับภาษีโดยมีรายการในสวนท่ีเปนสาระสําคญัไมถูกตอง 
ครบถวนตามขอ 22 ตองระวางโทษตามมาตรา 90(12) แหงประมวลรัษฎากร  

ขอ 24  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกาํกบัภาษท่ีีมีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 22 ไมมีสิทธินําใบกํากับภาษดีังกลาวไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพ่ิม ตองหามตามมาตรา 82/5(3) แหงประมวลรษัฎากร จะตองใหผูประกอบการจดทะเบียนท่ีจดัทําใบกํากบั
ภาษดีําเนินการยกเลิกใบกาํกับภาษฉีบับเดิมและจัดทําใบกาํกับภาษฉีบับใหมท่ีถูกตอง จึงจะมีสิทธินําไปถือเปนภาษซ้ืีอ
ในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได  

กรณีเจาพนักงานประเมินตรวจสอบพบวา ผูประกอบการจดทะเบียนไดนาํใบกํากับภาษีท่ีมีขอความไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณในสวนท่ีเปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งไปถือเปนภาษีซ้ือแลว ถาเจาพนักงานประเมินพิจารณาเห็นวามี



เหตุอันสมควรใหยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิม และนําใบกาํกับภาษฉีบับใหมท่ีถูกตองมาใหตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และผูประกอบการจดทะเบียนสามารถนาํใบกาํกับภาษีฉบับใหมท่ีถูกตองมามอบใหเจาพนกังานประเมิน
ตรวจสอบได ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ีถูกตองไปถือเปนภาษีซ้ือในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพ่ิมได  

กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไมสามารถนาํใบกาํกบัภาษฉีบับใหมท่ีถูกตองมาใหเจาพนกังาน
ประเมินตรวจสอบไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูประกอบการจดทะเบียนตองรับผิดเสียเบ้ียปรับตามมาตรา 89(4) แหง
ประมวลรัษฎากร ถาตอมาผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ีถูกตองก็ยังคงมีสิทธินําภาษีมูลคาเพ่ิม
ตามใบกาํกับภาษดีังกลาวไปยืน่แบบแสดงรายการภาษีเพ่ิมเตมิ ตามมาตรา 83/4 แหงประมวลรัษฎากร เพ่ือขอคืนภาษี
เปนเงินสด แตตองไมเกินสามปนับจากวันท่ีไดมีการจดัทําใบกาํกบัภาษ ี 

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสองตองไมเกนิ 30 วัน นับแตวนัท่ีเจาพนกังานประเมินตรวจพบการกระทําความผิด  
ขอ 25  ผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงจดัทําใบกํากบัภาษโีดยมีรายการในสวนท่ีเปนสาระสําคัญไมถูกตอง

ครบถวนตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 22 เม่ือไดรับการรองขอใหยกเลิกใบกํากับภาษฉีบับเดมิและจัดทําใบกาํกับภาษี
ฉบับใหมท่ีถูกตอง ใหดําเนนิการดังตอไปนี ้ 

(1) เรียกคืนใบกํากับภาษฉีบับเดิมและนํามาประทับตราวา“ยกเลิก” หรือขีดฆา แลวเก็บรวมไวกับสําเนาใบกํากับ
ภาษฉีบับเดิม 

(2) จดัทําใบกํากับภาษฉีบับใหมซ่ึงเปนเลขท่ีใหม แตจะตองลง วัน เดอืน ป ใหตรงกับ วัน เดือน ป ตามใบกํากับ
ภาษฉีบับเดิม และ  

3) หมายเหตุไวในใบกํากับภาษีฉบับใหมวา “เปนการยกเลิกและออกใบกํากับภาษฉีบับใหมแทนฉบับเดมิเลขท่ี 
... เลมท่ี ...” และหมายเหตุการยกเลิกใบกาํกับภาษีไวในรายงานภาษีขายของเดอืนภาษีท่ีจัดทําใบกาํกับภาษฉีบับใหมดวย  
ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีรองขอใหยกเลิกใบกาํกบัภาษฉีบับเดิมและจัดทําฉบับใหมท่ีถูกตอง จะตองถายเอกสาร
ใบกํากับภาษีฉบับเดมิท่ีขอยกเลิกติดเรื่องไวดวย  

ขอ 26  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 25 จัดทําใบกํากับภาษดีวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงมีระบบ
ซอฟตแวรในระบบงานจดัทําใบกํากับภาษีบันทึกเขาระบบบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัต ิถาระบบซอฟตแวรดังกลาว
ไมสามารถระบุวัน เดือน ป ในใบกํากับภาษีฉบับใหม ใหตรงกับวนั เดอืน ป ตามใบกาํกบัภาษฉีบับเดมิ ให
ผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษฉีบับใหม โดยดําเนินการตามขอ 8 วรรคสามและวรรคส่ี ดังนี ้ 

(1) จดัทําใบกํากับภาษฉีบับใหมโดยรายการดังตอไปนี้ ไดจัดทําขึน้โดยตพิีมพ ซ่ึงทําใหรายการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 
86/4 แหงประมวลรษัฎากร จะตีพิมพ ประทับดวยตรายาง เขยีนดวยหมึก พิมพดีด จดัทําขึน้ดวยระบบคอมพิวเตอร หรือ
ทําใหปรากฏขึน้ดวยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกนัก็ได  
        (ก) คําวา “ใบกํากับภาษ”ี  
        (ข) ช่ือ ท่ีอยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีจดัทําใบกํากับภาษ ี 
        (ค) คําวา “เอกสารออกเปนชุด”  

(2) จดัทําใบกํากับภาษฉีบับใหมโดยรายการตาม (1)(ก)(ข) และ(ค) ท้ังสามรายการหรือเพียงรายการหนึ่งรายการ
ใดไดจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงทําใหรายการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตองตีพิมพ หรือ
จัดทําขึน้ดวยระบบคอมพิวเตอรเทานั้น  



ขอ 27  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัติใดท่ีขดัหรือแยงกบัคาํส่ังนี้ ใหเปน
อันยกเลิก  
 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
 

จักรี รตัยันตรกร 
รองอธิบด ีรักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพากร 
 
 
 
 
 
 


