คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป.132/2548
เรื่อง การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา
65 ทวิ (8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร
-------------------------เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบต
ั ิในการตรวจสอบและแนะนํา
เกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา 65 ทวิ (8)
และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคําสัง่ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 เรื่อง อัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยในการปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได ณ ที่จาย การหักภาษีตามมาตรา 70 และ
มาตรา 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร การออกใบ กํากับภาษี และการลงรายการในรายงานภาษีมูลคาเพิ่ม
ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541
ขอ 2 กรณีบริษัทหรือหางหุน
 สวนนิติบค
ุ คลนอกจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน
อื่นตามทีร่ ัฐมนตรีกําหนดมีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนีส
้ ินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่
เหลืออยูในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษท
ั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือ
ราคาของเงินตราหรือทรัพยสน
ิ เปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อซึ่งธนาคารแหง
ประเทศไทยไดคํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหนีส
้ ินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลีย
่ ที่
ธนาคารพาณิชยขาย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ก) แหง
ประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด มีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนีส
้ ินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่
เหลืออยูในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษท
ั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือ
ราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลีย
่ ระหวางอัตราซื้อและอัตราขาย
ของธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ข) แหง
ประมวลรัษฎากร
ทรัพยสิน หรือหนีส
้ ินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวันสุดทาย
ของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบค
ุ คลตองคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายถึง เงินตรา ทรัพยสิน หรือหนีส
้ ินที่บริษท
ั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลมีสิทธิ
เรียกรองทีจ
่ ะไดรับหรือมีภาระผูกพันทีจ
่ ะตองชําระเปนเงินตราตางประเทศเปนจํานวนเงินที่กําหนดไว
แนนอน เชน เงินฝากธนาคาร (Cash) ลูกหนี้การคา (Account Receivable) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับจากการ
ขายสินคา (Accounts and Notes Receivable)
หลักทรัพยในความตองการของตลาด (Marketable Securities) ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะ
เปลี่ยนเปนเงินสดทันทีทต
ี่ องการ แตไมรวมถึงตราสารทุนซึ่งเปนเงินลงทุนระยะยาวที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศเพือ
่ หวังเงินปนผลในบริษท
ั หรือหางหุนสวนนิตบ
ิ ุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ
เงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือเดียวกัน (Loan to Subsidiaries) คาใชจายลวงหนา (Prepaid Expense) เจาหนี้
จากการซื้อสินคา (Accounts Payable) คาใชจายคางจาย (Accrued Expense) เปนตน
ขอ 3 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบค
ุ คลไดรับมาหรือจายไปซึ่งเงินตรา ทรัพยสิน หรือ
หนี้สิน ซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษท
ั หรือหางหุนสวน
นิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนีส
้ ินเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดใน
วันที่รับมาหรือจายไปนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แหงประมวล รัษฎากร
ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง กรณีการบันทึกบัญชี ณ วันที่เกิดรายการทรัพยสิน หรือ
หนี้สิน หมายถึง
(1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึน
้ ตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อ
หรืออัตราขาย) หรือ
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันทีธ
่ นาคารแหงประเทศไทย
ประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยหรืออัตราขาย
ถัวเฉลีย
่ )
ราคาตลาดตามวรรคหนึง่ กรณีการไดรบ
ั เงินหรือจายเงินเปนเงินตราตางประเทศ
หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนที่เปนจริงในทางปฏิบัติจากการนําเงินสกุลบาทไปแลกเปนเงินสกุลตางประเทศ
หรือเกิดจากการนําเงินสกุลตางประเทศไปแลกเปนเงินสกุลบาท

ตัวอยาง
(1) บริษท
ั ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก
บริษัทในตางประเทศ โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด ดําเนินการ
สงออกสินคาและบันทึกบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตรา
แลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(1/1) ใชอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทต
ี่ ั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 หรือ
(1/2) ใชอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซือ
้ ถัวเฉลีย
่ ซึ่ง
จะเปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548
ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย
่ ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548
(2) บริษัท ข จํากัด ประกอบกิจการขายเครื่องใชไฟฟา ไดขายเครื่องใชไฟฟาใหแก
บริษัทในตางประเทศ โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ข จํากัดดําเนินการ
สงออกสินคาและบันทึกบัญชีในวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2548 บริษท
ั ข จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนใน
การบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลดังนี้
(2/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตงั้ ขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันจันทรที่ 14 มีนาคม 2548 หรือ
(2/2) ใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะ
เปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ทีธ
่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 14 มีนาคม 2548 ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย
่ ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2548 เนื่องจากวัน
เสารที่ 12 และวันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2548 เปนวันหยุดราชการ
(3) บริษัท ค จํากัด ประกอบกิจการเปนนายหนาตัวแทน ไดใหบริการแกบริษัทใน
ตางประเทศ โดยตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษท
ั ค จํากัดดําเนินการออกใบแจง
หนี้และบันทึกบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 บริษท
ั ค จํากัด มีสท
ิ ธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการ
บันทึกบัญชีเพือ
่ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(3/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตงั้ ขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 หรือ
(3/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซือ
้ ถัวเฉลีย
่ ซึ่งจะ
เปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ทีธ
่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 ซึ่ง
เปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย
่ ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 5 เมษายน 2548
เนื่องจากวันพุธที่ 6 เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร
(4) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดกูยืมเงินจากธนาคารใน
ตางประเทศ บริษัท ง จํากัด บันทึกบัญชีเจาหนี้เงินกูยม
ื ในวันเสารที่ 23 เมษายน 2548 หรือวันเสารที่ 30
เมษายน 2548 บริษัท ง จํากัด มีสท
ิ ธิใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดังนี้
(4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตงั้ ขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันศุกรที่ 22 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่ 23 เมษายน 2548 หรือในวันศุกรที่ 29 เมษายน
2548 กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่ 30 เมษายน 2548
(4/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 22 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย
่ ของ
เงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่ 23
เมษายน 2548 และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลีย
่ ) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุล
ตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน2548 กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่ 30 เมษายน 2548
เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิน
้ วันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ
ขอ 4 การหักภาษีเงินได ณ ทีจ
่ ายตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ และมาตรา
69 ตรี แหงประมวลรัษฎากร การหักภาษีตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร การหักภาษีจากการจําหนาย
เงินกําไรตามมาตรา 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร และการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6 แหง
ประมวลรัษฎากร กรณีการจายเงินไดพึงประเมิน การจําหนายเงินกําไรหรือการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มเปน
หนวยเงินตราตางประเทศ ผูจา ยเงินไดพึงประเมิน บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีจ
่ ําหนายเงินกําไร

หรือผูมห
ี นาที่นาํ สงภาษีมูลคาเพิ่มตองคํานวณจํานวนภาษีทต
ี่ อ
 งหักและนําสงโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตามวิธก
ี ารดังตอไปนี้ เปนอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
้ ตามกฎหมาย วาดวยการ
(1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึน
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน แตละวัน (อัตรา
ขาย) หรือ
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันทีธ
่ นาคาร แหงประเทศไทย
ประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราขายถัวเฉลีย
่ )
การใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดใชอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตามวิธก
ี ารหนึ่งวิธีการใดแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมต
ั ิ
จากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธก
ี ารได ทั้งนี้ ตามขอ 2 วรรคสอง ของประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา9 แหงประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
ในกรณีทจ
ี่ า ยเงินไดพึงประเมินหรือจําหนายเงินกําไรตามวรรคหนึ่งดวยเช็ค ใหคํานวณ
ี่ งในเช็ค และใหใชอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราตางประเทศเปน
จํานวนภาษีทต
ี่ อ
 งหักและนําสงตามวันที่ทล
เงินตราไทยตามวรรคหนึ่ง
ตัวอยาง
(1) บริษัท ก จํากัด จายเงินคาลิขสิทธิใ์ หแกบริษัทในตางประเทศในวันพฤหัสบดีที่ 3
มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากัด มีสท
ิ ธิใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้
(1/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตงั้ ขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 หรือ
(1/2) ใชอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของเงินสกุลตาง 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) ของธนาคารพาณิชยที่ตงั้ ขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 หรือ
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลีย
่ ) ที่
(2/2) ใชอต
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 เนื่องจากวันพุธที่ 13 วันพฤหัสบดี
ที่ 14 วันศุกรที่ 15 เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร และ วันเสารที่ 16 วันอาทิตยที่ 17
เมษายน 2548 เปนวันหยุดราชการ
(3) บริษท
ั ค จํากัด จายเงินคาดอกเบี้ยใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจันทรที่ 25
เมษายน 2548 บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้
(3/1) ใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตงั้ ขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันจันทรที่ 25 เมษายน 2548 หรือ
(3/2) ใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลีย
่ ) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 22 เมษายน 2548 เนื่องจากวันเสารที่ 23 และวัน
อาทิตยที่ 24 เมษายน 2548 เปนวันหยุดราชการ
(4) บริษัท ง จํากัด จายเงินคาบริการเชาพืน
้ ที่บนเว็บไซต (Web Site) ใหแกบริษัทใน
ตางประเทศในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 13.00 น. บริษัท ง จํากัด มีสท
ิ ธิใชอัตรา
แลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.พ.36 ดังนี้
(4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตงั้ ขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 หรือ
(4/2) ใชอต
ั ราแลกเปลีย
่ นเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขาย
ถัวเฉลีย
่ ) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลีย
่ ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548

(5) บริษท
ั จ จํากัด จายเงินเดือนใหแกพนักงานซึ่งเปนชาวตางประเทศทุกวันที่ 30 ของ
เดือน โดยการโอนเงินเดือนของพนักงานเขาบัญชีธนาคารของพนักงาน ซึ่งในวันที่ 30 เมษายน 2548 ตรง
กับวันเสาร บริษัท จ จํากัด มีสิทธิใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ดังนี้
ี่ ั้งขึน
้ ตาม
(5/1) ใชอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยทต
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 หรือ
5/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย
่ ของ
เงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือน
หนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้น
วันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ
ขอ 5 เวนแตกรณีตามขอ 6 กรณีผป
ู ระกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือ
ใหบริการและมีหนาทีต
่ องออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/5 มาตรา 86/6 และมาตรา 86/7
แหงประมวลรัษฎากร และผูประกอบการจดทะเบียนไดตกลงราคาสินคาหรือคาบริการเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ ทั้งนี้ ไมวาจะมีขอ
 ตกลงใหออกใบแจงหนี้เปนเงินบาทหรือชําระราคาสินคาหรือคาบริการเปน
เงินบาท ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองแสดงมูลคาของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม
เปนหนวยเงินตราไทยในใบกํากับภาษี โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังตอไปนี้ เปนอัตรา
แลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร
และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
(1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อ) หรือ
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
ไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซือ
้ ถัวเฉลีย
่ )
การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดใชอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตามวิธก
ี ารหนึ่งวิธีการใดแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมต
ั ิ
จากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธก
ี ารได ทั้งนี้ ตามขอ 2 วรรคสอง ของประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
กรณีผป
ู ระกอบการจดทะเบียนไดรับชําระราคาสินคาและคาบริการดวยเช็ค ใหคาํ นวณ
มูลคาของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตราไทยตามวันที่ทล
ี่ งในเช็ค และ
ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามวรรคหนึ่ง
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมต
ั จ
ิ ากอธิบดีกรมสรรพากรใหออกใบกํากับภาษี
เปนหนวยเงินตราตางประเทศตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียน
ตองระบุอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากรไวใน
ใบกํากับภาษีดว ย
ตัวอยาง
(1) บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมก
ี ารขายเม็ดพลาสติกใหแก
บริษัท ข จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษท
ั ก จํากัด สงมอบสินคาในวัน
พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากัด มีสท
ิ ธิใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(1/1) ใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทต
ี่ ั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 หรือ
(1/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะ
เปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซึ่ง
เปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย
่ ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548
(2) บริษท
ั ค จํากัด ประกอบกิจการใหบริการเปนที่ปรึกษา ไดใหบริการแกบริษัท ง จํากัด
โดยตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษท
ั ค จํากัด ดําเนินการออกใบแจงหนี้ในวัน
ั ค
ศุกรที่ 11 มีนาคม 2548 แตบริษัท ง จํากัด ชําระราคาคาบริการในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 บริษท
จํากัด มีสท
ิ ธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษีดังนี้
(2/1) ใชอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา (อัตราซือ
้ ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึน
้ ตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที่
16 มีนาคม 2548 หรือ

(2/2) ใชอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2548
(3) บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก
ั ก จํากัด สงมอบสินคาในวัน
บริษัท ข จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษท
เสารที่ 9 เมษายน 2548 บริษท
ั ก จํากัด มีสท
ิ ธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(3/1) ใชอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา (อัตราซือ
้ ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึน
้ ตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่
8 เมษายน 2548 หรือ
(3/2) ใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 8 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548
(4) บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท
ข จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวันจันทรที่
18 เมษายน 2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(4/1) ใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทรที่
18 เมษายน 2548 หรือ
(4/2) ใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย
่ ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548
เนื่องจากวันพุธที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 14 วันศุกรที่ 15 เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร และวัน
เสารที่ 16 วันอาทิตยที่ 17 เมษายน 2548 เปนวันหยุดราชการ
(5) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดรบ
ั ชําระราคาคาบริการในวันศุกร
ิ ธิใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนในการออก
ที่ 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 11.00 น. บริษัท ง จํากัด มีสท
ใบกํากับภาษี ดังนี้
(5/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29
เมษายน 2548 หรือ
(5/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะ
เปน SIGH หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย
่ ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548
(6) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดรบ
ั ชําระราคาคาบริการในวันเสาร
ที่ 30 เมษายน 2548 บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(6/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที่ 29
เมษายน 2548 หรือ
(6/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะ
เปน SIGH หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29เมษายน 2548 ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย
่ ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 เนื่องจาก
ในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ
(7) บริษท
ั จ จํากัด ประกอบกิจการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามัน ไดขายน้ํามันใหแก
บริษัท ฉ จํากัด โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษท
ั จ จํากัด สงมอบน้ํามันในวันพุธ
ที่ 4 พฤษภาคม 2548 เปนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกบริษัท จ จํากัด สงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. ซึ่งเปนเวลา
กอนที่ธนาคารพาณิชยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน และเปนเวลากอนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวัน (ธนาคารพาณิชยจะ
ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน เริ่มตนในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวัน ซึ่งอาจมีการ
ประกาศอีกหลายครั้งในแตละวัน และธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาม
อัตราอางอิงประจําวันในแตละวันในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวัน) และครั้งที่สองเวลา 08.30 น.
ซึ่งเปนเวลาภายหลังที่ธนาคารพาณิชยประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน และธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวันแลว บริษัท จ จํากัด มี
สิทธิใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(7/1) ใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันอังคารที่
3 พฤษภาคม 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ)

ของธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที่ 4
พฤษภาคม 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 08.30 น. หรือ
(7/2) ใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลีย
่ ซึ่งอาจจะ
เปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2548 ซึ่ง
เปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย
่ ของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันจันทรที่ 2 พฤษภาคม 2548
สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตรา
ซื้อถัวเฉลีย
่ ซึ่งอาจจะเปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 4
พฤษภาคม 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 3
พฤษภาคม 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 08.30 น.
(8) บริษท
ั ช จํากัด ประกอบกิจการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามัน ไดขายน้ํามันใหแก
บริษัท ซ จํากัด โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษท
ั ช จํากัด สงมอบน้ํามันในวัน
เสารที่ 30 เมษายน 2548 เปนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกบริษท
ั ช จํากัด สงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. ครั้งที่
สองเวลา 09.00 น. และสงมอบน้ํามันในวันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2548 เปนจํานวน 1 ครัง้ เวลา 11.00 น.
บริษัท ช จํากัด มีสิทธิใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(8/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในศุกรที่ 29
เมษายน 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันทั้ง 3 ครั้งดังกลาว หรือ
(8/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลีย
่ ซึ่งอาจจะเปน
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 สําหรับการสง
มอบน้ํามันทั้ง 3 ครั้งดังกลาว เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย
่ ของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ
(9) บริษัท ฌ จํากัด ประกอบกิจการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันไดขายน้ํามันใหแกบริษัท
ญ จํากัด โดยตกลงราคาน้าํ มันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ฌ จํากัด สงมอบน้ํามันในวัน
พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2548 เปนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรก บริษัท ฌ จํากัด สงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น.
ครั้งที่สองเวลา 09.00 น. บริษท
ั ฌ จํากัด มีสท
ิ ธิใชอัตราแลกเปลี่ยน ในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้
(9/1) ใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที่ 31
สิงหาคม 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา (อัตราซื้อ) ของ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที่ 1
กันยายน 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 09.00 น. หรือ
่ ซึง่ อาจจะเปน
(9/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลีย
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2548 สําหรับการสง
มอบน้ํามันทั้งสองครั้งดังกลาว เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศ
่ ของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ
ไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย
ขอ 6 กรณีการออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการขายสินคา
หรือการใหบริการดังตอไปนี้ ไมตองปฏิบัตต
ิ ามขอ 5
(1) การออกใบกํากับภาษีกรณีการขายสินคาโดยการสงออก ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียน
ไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ผูประกอบการจดทะเบียนมีสท
ิ ธิใชใบกํากับสินคาหรืออิน
วอยซซึ่งผูส
 งออกไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาใบกํากับ
สินคาหรืออินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีในกรณีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของ
สินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศได
(2) การออกใบกํากับภาษีกรณีการใหบริการทีก
่ ระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการ
นั้นในตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมล
ู คาเพิม
่ ในอัตรารอยละ 0
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิใชใบแจงหนีห
้ รืออินวอยซซงึ่ ไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคา
ระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาใบแจงหนี้หรืออินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ
ใบกํากับภาษีในกรณีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศได
(3) การออกใบกํากับภาษีสําหรับการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน
ผูประกอบการมีสิทธิใชแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลที่ผูขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตาม
ประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลไดออกเปนหนวย
เงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศได
ขอ 7 กรณีการลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร ของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 5 และขอ 6 ใหปฏิบัตด
ิ ังนี้

(1) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูป
 ระกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาหรือ
ใหบริการซึ่งไดออกใบกํากับภาษีตามขอ 5 จะตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวน
ั ที่ระบุไวใน
ใบกํากับภาษี สําหรับการคํานวณมูลคาของสินคาหรือของบริการในรายงานภาษีขายใหถือมูลคาของสินคา
หรือของบริการซึ่งไดคํานวณเปนหนวยเงินตราไทยตามใบกํากับภาษี
(2) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูป
 ระกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาซึ่งไดออก
ใบกํากับภาษีตามขอ 6(1) จะตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันทีช
่ ําระอากรขาออก หรือวาง
หลักประกันอากรขาออก หรือจัดใหมีผค
ู ้ําประกันอากรขาออก เวนแตกรณีทไ
ี่ มตองเสียอากรขาออกหรือ
ไดรับยกเวนอากรขาออก ก็ใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีการออกใบขนสินคาขาออกตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย
ดังตอไปนี้
(ก) ถาไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะที่ออกใบกํากับภาษีตามขอ
6(1) และไดมีการขายเงินตราตางประเทศที่ไดรับชําระนั้นเปนเงินตราไทยในเดือนที่ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ใหถือเงินตราไทยจากการขายนั้นเปนมูลคาของฐานภาษีที่ไดรับหรือพึงไดรับจาก
การขายสินคา เวนแตมิไดมีการขายเงินตราตางประเทศในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
เกิดขึ้น ใหถือตามอัตราถัวเฉลีย
่ ที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไวในวันทํา
การสุดทายของเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 79/4(1) แหงประมวล
รัษฎากร
(ข) ถายังไมไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะที่ออกใบกํากับภาษี
ตามขอ 6(1) ใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 9 แหง
ประมวลรัษฎากร
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม (ก) หรือ
(ข) ในเดือนภาษีที่ลงรายงานแลว ใหถือมูลคาของสินคาซึ่งไดคํานวณเปนเงินตราไทยเพื่อการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีของเดือนภาษีนั้น ถาไดรับชําระราคาคาสินคาเปนเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอื่น
หรือไดมีการขายเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอื่น ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองคํานวณเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยในเดือนภาษีที่ไดรับเงินตราตางประเทศ หรือในเดือนภาษีทม
ี่ ก
ี ารขายเงินตรา
ตางประเทศ
(3) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งการใหบริการได
กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศตามขอ 6(2) ตองลงรายการภายในสามวัน
ทําการนับแตวน
ั ที่ออกใบแจงหนี้หรืออินวอยซ โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
รายงานภาษีขายตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร
(4) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ใหบริการขนสงสินคา
ระหวางประเทศโดยอากาศยานซึ่งไดออกใบกํากับภาษีตามขอ 6(3) ใหดําเนินการเชนเดียวกับการลง
รายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่สง ออกสินคาตาม (2)
ขอ 8 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนนําเขาสินคาจากตางประเทศ ใหคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ของสินคานําเขาที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใชคาํ นวณเพื่อเรียก
เก็บอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 79/4(2) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 9 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 5 ออกใบกํากับภาษีโดยใชอต
ั ราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ถือวา
ผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษีทม
ี่ ีขอความไมถก
ู ตองหรือ ไมสมบูรณในสวนทีเ่ ปนสาระสําคัญ
ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับภาษีไมมีสท
ิ ธินําไปถือ
เปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ตองหามตามมาตรา 82/5 (2) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 10 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดออกใบกํากับภาษีและสงมอบใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อ
สินคาหรือผูรับบริการไปแลว ตอมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยไดเปลี่ยนแปลง
ไปไมวาเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและออกใบกํากับ
ภาษีฉบับใหมใหแกผซ
ู ื้อสินคาหรือผูร ับบริการ เนื่องจากไมใชกรณีการออกใบกํากับภาษีที่มข
ี อความไม
ถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
ตามมาตรา 82/5 (2) แหงประมวลรัษฎากร และไมมีสท
ิ ธิออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนีต
้ ามมาตรา 86/9 และ
มาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดังกลาวไมใช
เหตุการณที่เกิดขึ้นตามมาตรา 82/9 และมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ผลตางระหวางอัตรา
แลกเปลี่ยนถือเปนผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมิใชมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหง
ประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีหนาทีต
่ องเสียภาษีมล
ู คาเพิม
่ จากผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ยน

ขอ 11 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแยงกับ
คําสั่งนี้ ใหเปนอันยกเลิก
ขอ 12 คําสั่งนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548
ศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย
(นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย)
อธิบดีกรมสรรพากร

