
การคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม 
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร 

 
 กรมสรรพากรไดวางแนวทางปฏิบติเกี่ยวกบัการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม
มาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.132/2548 จึง
ขอนํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ดังนี ้

ปุจฉา คาํส่ังกรมสรรพากรท่ีป. 132/2548 มีผลใชบังคับเม่ือใด และยกเลิดคําส่ังฉบับใด 
วิสัชนา คําส่ังกรมสรรพากรที่ป. 132/2548 มีผลใชบังคับต้ังแตวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป 

โดยยกเลิกคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.71/2541 เร่ือง อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
การปฏิบัติการเพื่อหักภาษเีงินได ณ ท่ีจาย การหักภาษีตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แหงประมวล
รัษฎากร การออกในกํากับภาษี และลงรายการในรายงานภาษีมูลคาเพิ่ม ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541 

ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศอยางไร  
วิสัชนา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศอาจแสดงเปนตารางไดดังนี ้
     1. ในทางภาษีเงินไดนิติบุคคลมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนตามมาตรา 65 ทวิ (5) และ 

(8) แหงประมวลรัษฎากร ดงันี้  
         (1) เงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินท่ีมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวนั

สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยดังนี ้
                 (ก) กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ใหคํานวณคาหรือราคาของ

เงินตราหรือทรัพยสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรับซ้ือ ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทย
ไดคํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยขาย ซ่ึง
ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว 

                 (ข) กรณีธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด ใหคํานวณคา
หรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียระหวางอัตราซ้ือและอัตราขาย
ของธนาคารพาณิชย ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว  

                 เงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศท่ีรับมาหรือจาย
ไปในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวนัท่ีรับมาหรือ 
จายไปนั้น 

        (2) ถาราคาทุนของสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเปนเงินตราไทยตามอัตรา
แลกเปล่ียนในทองตลาดของวันท่ีไดสินคานั้นมา เวนแตเงินตราประเทศนั้นจะแลกไดในอัตราทางราชการ ก็
ใหคํานวณเปนเงินตราไทยตามอัตราทางราชการนั้น 

     2. ในทางภาษีมูลคาเพิ่มมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนตามมาตรา 79/4 แหงประมวล
รัษฎากร ดังนี้  



          ในกรณท่ีีมูลคาของฐานภาษีท่ีไดรับหรือพึงไดรับจากการขายสินคา การใหบริการ หรือการ
นําเขา เปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเงินตราตางประเทศนั้นเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑดงัตอไปนี้  

             (1) ในกรณีไดรับเงินตราตางประเทศจากการขายสินคา การใหบริการ และไดมีการขาย
เงินตราตางประเทศท่ีไรับชําระนั้นเปนเงินตราไทยในเดอืนท่ีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดข้ึน ให
ถือเงินตราไทยจากการขายน้ันเปนมูลคาของฐานภาษีท่ีไดรับหรือพึงไดรับจากการขายสินคาหรือการ
ใหบริการแลวแตกรณ ี เวนแตมิไดมีการขายเงินตราตางประเทศในเดือนท่ีความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเกิดข้ึน ใหถือตามอัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรับซ้ือ ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยได
คํานวณไวในวันทําการสุดทายของเดือนท่ีความรับผิดในการเสียภาษมูีลคาเพิ่มเกิดข้ึน 

             (2) ในกรณีนําเขาสินคา ใหคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินคานําเขาท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราท่ีกรมศุลกากรใชคํานวณเพ่ือเรียกเก็บอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร 

     3. ในกรณีท่ัวไปท่ีมิใชประเด็นภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม นอกเหนือสองกรณี
ดังกลาวขางตน เชน กรณภีาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย การนําสงภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหดําเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร  
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กม. ทั่วไป

ม. 9 ถาไมมีบัญญัติเปนอ่ืนใหใช
อัตราแลกเปลี่ยนท่ี 

กระทรวงการคลังประกาศ

ประกาศก.คลัง ลว.8 ก.พ. 2548
ใหใชอัตราอางอิง (Reference 

Rate) ใช 1 ม.ีค.2548

Actual Rate หรือ
BOT Rate ของวันน้ันๆ 

Consistency

-ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทุกกรณี
-ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายทุกกรณี
-ธุรกิจเฉพาะทุกกรณี
-อากรแสตมปทุกกรณี
-VAT นอกจากประเด็น ม.79/4

กม. เฉพาะ

CIT  
ม. 65 ทวิ
(5) เงินตรา,ท/ส,น/ส ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  

ท่ีคงเหลือในวันสุดทายของรอบบัญชี  หรือ 
ท่ีไดมาหรือจายไปในระหวางรอบระยะเวลา
บัญชี (วันที่เกิดเหตุการณ)

(8) ตนทุนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ

VAT 
ม.79/4
(1) Export goods รายไดอ่ืนจากตางประเทศ 
(2) Import goods

 
 

 พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 



การคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม 
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (2) 

 
 ในสัปดาหนี้ขอนําประเดน็แนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.132/2548 
จึงขอนํามาเปนประเดน็ ปุจฉา – วิสัชนา ตอจากสัปดาหกอนดงันี ้

ปุจฉา แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเงินตรา ทรัพยสินและหนีสิ้นท่ีมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศ
ท่ีรับมาหรือจายไประหวางรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 65 ทวิ (5) แหงประมวลรัษฎากร อยางไร   

วิสัชนา กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดรับมาหรือจายไปซ่ึงเงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สิน 
ซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันท่ีรับมา
หรือจายไปนัน้ ท้ังนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร 

     1. ราคาตลาดในวันท่ีรับมาหรือจายไป กรณีการไดรับเงินหรือจายเงินเปนเงินตราตางประเทศ 
(กรณีรับจายเงินสด) หมายถึง อัตราแลกเปล่ียน (อัตราซ้ือหรืออัตราขาย) ท่ีไดรบมาหรือจายไปจริง ในทาง
ปฏิบัติจากการนําเงินสกุลตางประเทศไปแลกเปนเงินสกลุบาท 

     2. ราคาตลาดในวันท่ีรับมาหรือจายไป กรณีการบันทึกบัญชี ณ วนัท่ีเกิดรายการทรัพยสิน หรือ
หนี้สิน (กรณท่ีียังมิไดรับจายเปนเงินสด) หมายถึง 
           (1)  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวนั (อัตราซ้ือหรืออัตรา
ขาย) หรือ 
           (2)  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว
ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียหรืออัตราขายถัวเฉล่ีย)  
                (ก) กรณีอัตราซ้ือถัวเฉล่ียอาจใชอัตรา SIGHT หรือ T/T ก็ได หมายถึงอัตราซ้ือถัวเฉล่ียท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันทําการนั้นๆ ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนซ้ือถัวเฉล่ียของเงินสกุล
ตางๆ ณ ส้ินวนัทําการกอน 

               (ข) กรณีอัตราขายหมายถึงอัตราขายถัวเฉล่ียท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วัน
ทําการนั้นๆ ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนขายถัวเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ินวันทําการกอน 

           ซ่ึงผูประกอบการมีสิทธิเลือกถือปฏิบัติตามขอ (1) หรือ (2) อยางใดอยางหน่ึง และเม่ือได
เลือกถือปฏิบัติตามหลักเกณฑใดแลว ใหถือปฏิบัติตามหลัเกณฑนั้นตลอดไป หามมิใหเปล่ียนแปลง ท้ังนี้
ตามหลักความสมํ่าเสมอ  

ปุจฉา แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับเงินตรา ทรัพยสินและหนีสิ้นท่ีมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศ
คงเหลืออยูในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 65 ทวิ (5) แหงประมวลรัษฎากร อยางไร   



วิสัชนา มาตรา 65 ทวิ (5) แหงประมวลรัษฎากร กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตรา ทรัพยสิน
และหนี้สินท่ีมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยูในวนัสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้  

     กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืนตามท่ี
รัฐมนตรีกําหนดมีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศท่ีเหลืออยูในวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดงักลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา
หรือทรัพยสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรับซ้ือซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยได
คํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหน้ีสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยขาย 
ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ท้ังนี้ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ก) แหงประมวลรัษฎากร 
      กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหน่ึงเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืน
ท่ีรัฐมนตรีกําหนด มีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศท่ีเหลืออยูในวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดงักลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา 
ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียระหวางอัตราซ้ือและอัตราขายของธนาคารพาณิชยท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ท้ังนี้ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ข) แหงประมวลรัษฎากร 
      ทรัพยสิน หรือหนี้สินซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศท่ีเหลืออยูในวนัสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี ซ่ึงบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามวรรคหน่ึง
และสอง หมายถึง เงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินท่ีบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลมีสิทธิเรียกรองท่ีจะ
ไดรับหรือมีภาระผูกพันท่ีจะตองชําระเปนเงินตราตางประเทศเปนจาํนวนเงินท่ีกําหนดไวแนนอน เชน เงิน
ฝากธนาคาร (Cash) ลูกหนีก้ารคา (Account Receivable) ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับจากการขายสินคา (Accounts 
and Notes Receivable) หลักทรัพยในความตองการของตลาด (Marketable Securities) ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ี
จะเปล่ียนแปลงเปนเงินสดทันทีท่ีตองการ แตไมรวมถึงตราสารทุนซ่ึงเปนเงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนสกุล
เงินตราตางประเทศเพ่ือหวังเงินปนผลในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของ
ตางประเทศ เงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือเดียวกัน (Loan to Subsidiaries) คาใชจายลวงหนา (Prepaid 
Expense) เจาหนี้จากการซ้ือสินคา (Accounts Payable) คาใชจายคางจาย (Accrued Expense) เปนตน  
 พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม 
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (3) 

 
 ในสัปดาหนี้ขอนําประเดน็แนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.132/2548 
จึงขอนํามาเปนประเดน็ ปุจฉา – วิสัชนา ตอจากสัปดาหกอนดงันี ้

ปุจฉา กรณีบริษัท ก จํากัด สงออกสินคาหรือใหบริการแกบริษัทในตางประเทศ โดยตกลงราคา
สินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด จะปฏิบัติเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชี
เพื่อเสียภาษีเงนิไดนติิบุคคลอยางไร  

วิสัชนา บริษทั ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ดังนี ้
      1. กรณีดําเนินการสงออกสินคาและบันทึกบัญชีในวนัพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2548   

         (1) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหสับดีท่ี 3 
มีนาคม 2548 หรือ 

         (2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั  (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงจะเปน SIGHT 
หรือ T/T ก็ได) ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดท่ีี 3 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวนัพุธท่ี 2 มีนาคม 2548 

      2. กรณีดําเนินการสงออกสินคาและบันทึกบัญชีในวนัจันทรท่ี 14 มีนาคม 2548   
          (1)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวย

การธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจนัทรท่ี 14 
มีนาคม 2548 หรือ 

          (2)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจนัทรท่ี 14 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวนัศุกรท่ี 11 มีนาคม 2548 เนื่องจากวนัเสารท่ี 
12 และวนัอาทิตยท่ี 13 มีนาคม 2548 เปนวันหยุดราชการ 

      3.  กรณีดําเนินการออกใบแจงหนี้คาบริการนายหนา และบันทึกบัญชีในวนัพฤหสับดีท่ี 7 
เมษายน 2548   

          (1)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหสับดีท่ี 7 
เมษายน 2548 หรือ 

          (2)  ใชอัตราและเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงจะเปน SIGHT 
หรือ T/T ก็ได) ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดท่ีี 7 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตรา



แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวนัอังคารท่ี 5 เมษายน 2548 เนื่องจากวันพุธท่ี 
6 เมษายน 2548 เปนวนัหยุดทําการของธนาคาร 

ปุจฉา กรณีบริษัท ข จํากัด ไดกูยืมเงนิจากธนาคารในตางประเทศ บริษัท ข จํากัด ในวันเสารท่ี 23 
เมษายน 2548 หรือวันเสารท่ี 30 เมษายน 2548 จะปฏิบัติเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียนในการบันทึกบญัชีเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิตบุิคคลอยางไร   

วิสัชนา บริษัท ข จํากดั มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ดังนี้  

      1.  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยดังนี้ 

         - อัตราท่ีประกาศในวันศุกรท่ี 22  เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวนัเสารท่ี 23 เมษายน 
2548 และ 

         - อัตราท่ีประกาศในวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวนัเสารท่ี 30 เมษายน 
2548  

      2.  ใชอัตราและเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉล่ีย) ท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศ 

         - อัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีประกาศไว ณ วันศุกรท่ี 22  เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวนัพฤหัสบดีท่ี 21  เมษายน 2548 กรณบัีนทึก
บัญชีในวนัเสารท่ี 23 เมษายน 2548 และ 

         - อัตราแลกเปล่ียนเงินตรท่ีประกาศไว ณ วันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 (บาย) ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียนของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวนัทําการประจําวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชี
ในวนัเสารท่ี 30 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหน่ึงเดือนใด ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยของเงินสกลุตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ  

         อนึ่ง อัตราแลกเปล่ียนเงินตรที่ประกาศไว ณ วันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 (บาย) ดังกลาว ใหใช
สําหรับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการทีเ่กิดข้ึนในวันอาทิตยท่ี 1 พฤษภาคม 2548 และวนัจันทรท่ี 2 
พฤษภาคม 2548 ดวย (ถามี)   
 พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 
 
 
 



การคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม 
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (4) 

 
 ในสัปดาหนี้ขอนําประเดน็แนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.132/2548 
ท่ีเพิ่งออกมาใหมเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2548 แตมีผลใชบังคับยอนกลับไป ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2548 จึงขอ
นํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วสัิชนา ตอจากสัปดาหกอนดงันี้ 

ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเพื่อการคํานวณหักภาษี
เงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิและมาตรา 69 ตรี แหงประมวลรัษฎากร การหัก
ภาษีตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6 แหงประมวล
รัษฎากร อยางไร  

วิสัชนา การหกัภาษเีงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิและมาตรา 69 ตรี 
แหงประมวลรัษฎากร การหกัภาษีตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตาม
มาตรา 83/6 แหงประมวลรัษฎากร กรณกีารนําสงภาษีมูลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ผูจายเงินได
พึงประเมิน หรือผูมีหนาท่ีนาํสงภาษีมูลคาเพิ่มตองคํานวณจํานวนภาษท่ีีตองหักและนําสงโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการดังตอไปนี้ เปนอัตราแลกเปล่ียนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตรา
ไทย ท้ังนี้ ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 8 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548 

     1.  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
ท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราขาย) หรือ 

     2.  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไวใน
การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราขายถัวเฉล่ีย) 

     อนึ่ง การใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการดังกลาว เม่ือไดใชอัตราและเปล่ียนเงินตราตาม
วิธีการหนึ่งวิธีการใดแลว ตองใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรานั้นตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปล่ียนแปลงวิธีการได ท้ังนี้ ตามขอ 2 วรรคสองของประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 8 
กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548  

     อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีจายเงินไดพึงประเมินหรือจําหนายเงินกําไรตามกรณีดังกลาวดวยเช็ค ให
ผูจายเงินไดพงึประเมิน หรือผูมีหนาท่ีนําสงภาษีมูลคาเพิ่มคํานวณจํานวนภาษีท่ีตองหักและนําสงตามวันท่ีท่ี
ลงในเช็ค และใหใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามวิธีดังกลาว  

ปุจฉา บริษัท ก จํากัด จายเงนิคาลิขสิทธ์ิใหแกบริษัทในตางประเทศในวันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 
2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิเลือกใชอัตราแลกเปล่ียนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย เพื่อ
การยื่น แบบ ภ.ง.ด.54 อยางไร  



วิสัชนา กรณีดงักลาวบริษัท ก จํากัด มีสิทธิเลือกใชอัตราแลกเปล่ียนในการคํานวณเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทย เพื่อการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี ้ซ่ึงเม่ือไดเลือกใชอัตราและเปล่ียนเงินตราตาม
วิธีการหนึ่งวิธีการใดแลว ตองใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรานั้นตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปล่ียนแปลงวิธีการได  

     1. ใชอัตราอัตราขายของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยท่ีได
ประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ในวนัพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2548 หรือ  

     2. ใชอัตราขายถัวเฉล่ีย อันเปนอัตราอางอิงประจําวนัท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ 
วันพฤหัสบดท่ีี 3 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวนัทําการ
ประจําวนัพุธท่ี 2 มีนาคม 2548  

ปุจฉา บริษัท ข จํากัด เปนบริษัทท่ีตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย มีบริษัทตางประเทศเปนผูถือหุน 
หลังจากเสียภาษีเงินไดนติิบุคคลจากฐานกําไรสุทธิแลวจึงไดจายเงินปนผลไปใหผูถือหุนท่ีเปนบริษัท
ตางประเทศ บริษัท ข จํากัด ในวันจันทรท่ี 18 เมษายน 2548 ตองใชอัตราแลกเปล่ียนในการคํานวณเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทย เพื่อการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 นําสงภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากรอยางไร 

วิสัชนา เนื่องจากบริษัท ข จํากัด เปนบริษัทจํากัดท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย จึงใชเงินตราไทยในการ
บันทึกบัญชีและจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทุกราย ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาในประเทศไทยหรือใน
ตางประเทศ หรือผูถือหุนท่ีเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลท้ังท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยหรือท่ีต้ังข้ึน
ตามกฎหมายของตางประเทศ จึงไมมีกรณท่ีีตองใชอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือการคํานวณภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 
สําหรับเงินปนผลท่ีจายใหแกบริษัทท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศดังกลาว แตประการใด  

ปุจฉา บริษัท ค จํากัด บริษัท ค จํากัด  จายเงินคาดอกเบ้ียใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจันทรท่ี 
18 เมษายน 2548 และบริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.54 อยางไร  

วิสัชนา บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี ้
     1. เลือกใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ตามอัตราขายของธนาคารพาณชิยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา

ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจนัทรท่ี 18 
เมษายน 2548 หรือ 

     2. เลือกใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั ตามอัตราขายถัวเฉล่ียท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัจันทรท่ี 18  เมษายน  2548  ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุล
ตาง ๆ ณ ส้ินวนัทําการประจําวันอังคารท่ี  12  เมษายน  2548  เนื่องจากวันพุธท่ี  13  วนัพฤหัสบดีท่ี  14  วัน
ศุกรท่ี  15  เมษายน  2548  เปนวันหยดุทําการของธนาคาร  และวันเสารท่ี  16  วันอาทิตยท่ี 17  เมษายน  
2548  เปนวนัหยุดราชการ 

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 



การคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม 
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (5) 

 
 ในสัปดาหนี้ขอนําประเดน็แนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.132/2548 
ท่ีเพิ่งออกมาใหมเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2548 แตมีผลใชบังคับยอนกลับไป ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2548 จึงขอ
นํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วสัิชนา ตอจากสัปดาหกอนดงันี้ 

ปุจฉา บริษัท ค จํากัด บริษัท ค จํากัด  จายเงินคาดอกเบ้ียใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจันทรท่ี 
18 เมษายน 2548 และบริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.54 อยางไร  

วิสัชนา บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี ้
     1. เลือกใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ตามอัตราขายของธนาคารพาณชิยท่ีไดต้ังข้ึนตามกฎหมายวา

ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจนัทร ท่ี 15 
เมษายน 2548 หรือ 

     2. เลือกใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั ตามอัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศไว ณ วนัจันทร ท่ี 25 เมษายน 2548  ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ 
ณ ส้ินวนัทําการประจําวันศุกร ท่ี  22 เมษายน 2548 เนื่องจากวันเสารท่ี 23  และวนัอาทิตยท่ี 24 เมษายน 
2548  เปนวนัหยุดราชการ 

ปุจฉา บริษัท ง จํากัด  จายเงนิคาบริการเชาพื้นท่ีบนเว็บไซต  (Web Site) ใหแกบริษัทใน
ตางประเทศในวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 13.00 น. บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียน
ในการยื่นแบบ ภ.พ.36 และแบบ ภ.ง.ด.54 อยางไร  

วิสัชนา บริษัท ง จํากัด มีสิทธิเลือกใชอัตราแลกเปล่ียนในการยื่นแบบ ภ.พ.36 และ ภ.ง.ด.54 ดังนี ้
     1. เลือกใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ตามอัตราขายของธนาคารพาณชิยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา

ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรท่ี 29 
เมษายน 2548 หรือ 

     2. เลือกใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามดวยอัตราอางอิงประจําวนั ตามอัตราขายถัวเฉล่ียท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงิน
สกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวนัพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2548   

ปุจฉา บริษัท ฉ จํากัด  จายเงินเดือนใหแกพนักงานซ่ึงเปนชาวตางประเทศทุกวันท่ี  30  ของเดือน
โดยการโอนเงนิเดือนของพนักงานเขาบัญชีธนาคารของพนักงาน  ซ่ึงในวันท่ี  30 เมษายน  2548  ตรงกับวัน
เสาร  บริษัท จ จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.1   

วิสัชนา บริษัท ฉ จํากัด  มีสิทธิเลือกใชอัตราแลกเปล่ียนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1  ดังนี ้



     1. เลือกใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ตามอัตราขายของธนาคารพาณชิยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรท่ี 29 
เมษายน2548 หรือ 

     2. เลือกใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั ตามอัตราขายถัวเฉล่ียท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง 
ๆ ณ ส้ินวนัทําการประจําวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดอืนใด 
ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ินวนัทําการนั้นอีก
หนึ่งฉบับ 

ปุจฉา การออกใบกํากับภาษี สําหรับการขายสินคาและการใหบริการกรณีใดบางท่ีไมตองปฎิบัตใิน
การใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราเปนอัตราแลกเปล่ียนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย 

วิสัชนา การออกใบกํากับภาษีกรณีพเิศษตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการขาย
สินคาและการใหบริการดังตอไปนี้ ไมตองปฎิบัติเกี่ยวกับการใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราเปนอัตรา
แลกเปล่ียนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย  

     1.  การออกใบกํากับภาษกีรณีการขายสินคาโดยการสงออก ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนไดรับ
สิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิใชใบกับกบัสินคาหรืออินวอยซ 
ซ่ึงผูสงออกไดออกเปนปกติตามประเพณทีางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาใบกํากบัสินคาหรือ
อินวอยซไดออกเปนเงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษใีนกรณีดงักลาวจึงแสดงมูลคาของสินคาเปนหนวย
เงินตราตางประเทศได 

     2. การออกใบกํากับภาษกีรณีการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้น
ในตางประเทศ ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ผูประกอบการ
จดทะเบียนมีสิทธ์ิใชใบแจงหนี้หรืออินวอยซซ่ึงไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปน
ใบกํากับภาษี ถาใบแจงหนีห้รืออินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ใบกาํกับภาษใีนกรณีดังกลาว
จึงแสดงมูลคาของสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศได 

     3.  การออกใบกํากับภาษสํีาหรับการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน 
ผูประกอบการมีสิทธิใชแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลท่ีผูขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตาม
ประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลไดออกเปนหนวย
เงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีดังกลาวจงึแสดงมูลคาของบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศได 

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 
 



การคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม 
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (6) 

 

 ในสัปดาหนี้ขอนําประเดน็แนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.132/2548 
ท่ีเพิ่งออกมาใหมเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2548 แตมีผลใชบังคับยอนกลับไป ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2548 จึงขอ
นํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วสัิชนา ตอจากสัปดาหกอนดงันี้ 

ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับแสดงมูลคาสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มเปน
หนวยเงินตราไทยในใบกํากับภาษี กรณผีูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงประกอบกิจการขายสินคาหรือ
ใหบริการและมีหนาท่ีตองออกใบกํากับภาษีไมวาแบบเตม็รูปหรืออยางยอ ตามมาตรา 86/4  มาตรา 86/5 
มาตรา 86/6 และ มาตรา 86/7 แหงประมวลรัษฎากร โดยผูประกอบการจดทะเบียนไดตกลงราคาสินคาหรือ
คาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ไมวาจะมีขอตกลงใหออกใบแจงหนี้เปนเงนิบาทหรือชําระราคา
สินคาหรือคาบริการเปนเงนิบาท อยางไร  

วิสัชนา กรณีดงักลาว ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองแสดงมูลคาสินคาหรือของบริการและ
จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตราไทยในใบกํากบัภาษี โดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการ
ดังตอไปนี้ เปนอัตราแลกเปล่ียนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ท้ังนี้ ตามมาตรา 9 แหง
ประมวลรัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองอัตราและเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 8 กุมภาพนัธ 2548 และเม่ือไดใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตาม
วิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว ตองใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรานั้นตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปล่ียนแปลงวิธีการได 

     1. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 
ท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศ เปนเงินตราไทยในแตละวนั (อัตราซ้ือ) หรือ 

     2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนัท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไวใน
การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซ้ือถัวเฉล่ีย)   

         กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับชําระราคาสินคาและบริการดวยเช็ค ใหคํานวณมูลคาของ
สินคาหรือของบริการและจาํนวนภาษีมูลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตราไทยตามวันท่ีท่ีลงในเช็ค และใหใชอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย  

         กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหออกใบกํากบัภาษีเปน
เงินตราตางประเทศ ตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนตองระบุ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากรไวในใบกํากับภาษี
ดวย  

ปุจฉา กรณีบริษัท ก จํากัด ขายเม็ดพลาสตกิใหแกบริษัท ข จํากัด  โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวย
เงินตราตางประเทศ หากบริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2548 วันเสารท่ี 9 



เมษายน 2548 และวันจันทรท่ี 18 เมษายน 2548 บริษัท ก จํากัด จะใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับ
ภาษีอยางไร  

วิสัชนา บริษัท ก จํากดั มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี ้ 
วันท่ีสงมอบสินคา อัตราแลกเปล่ียนเงินตราของ

ธนาคารพาณิชย (อัตราซ้ือ) ท่ี
ไดประกาศไว 

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราตามอัตรา
อางอิงประจําวัน (BOT)  
(อัตราซ้ือถัวเฉล่ีย SIGHT หรือ T/T) 

วันพฤหัสบดท่ีี 3 มี.ค. 48 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 3 มี.ค. 48 วันพฤหัสบดท่ีี 3 มี.ค. 48 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ิน
วันทําการประจําวันพุธท่ี 2 มี.ค. 48 

วันศุกรท่ี 8 เม.ย. 48 วันศุกรท่ี 8 เม.ย. 48 ประกาศไว ณ ส้ินวันทําการประจําวนั
พฤหัสบดีท่ี 7 เม.ย. 48   

วันจนัทรท่ี 18 เม.ย. 48 วันจนัทรท่ี 18 เม.ย. 48 วันจนัทรท่ี 18 เม.ย. 48 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ิน
วันทําการประจําวันอังคารท่ี 12 เม.ย. 48 

 
ปุจฉา บริษัท ค จํากัด ประกอบกิจการใหบริการเปนท่ีปรึกษา ไดใหบริการแกบริษัท ง จํากัด โดยตก

ลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ค จํากัด ออกใบแจงหนี้ในวันศุกรท่ี 11 มีนาคม 2548 
แตบริษัท ง จํากัด ชําระราคาคาบริการในวันพุธท่ี 16 มีนาคม 2548 บริษัท ค จํากัด จะใชอัตราแลกเปล่ียนใน
การออกใบกํากับภาษีอยางไร 

วิสัชนา บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับภาษีดังนี ้
     1. ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธท่ี 16 มีนาคม 
2548 หรือ 

     2. ใชอัตราและเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงจะเปน SIGHT 
หรือ T/T ก็ได) ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธท่ี 16 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียน
ถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวนัทําการประจําวันอังคารท่ี 15 มีนาคม 2548  

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 
 
 



การคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม 
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (7) 

 

 ในสัปดาหนี้ขอนําประเดน็แนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.132/2548 
ท่ีเพิ่งออกมาใหมเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2548 แตมีผลใชบังคับยอนกลับไป ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2548 จึงขอ
นํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วสัิชนา ตอจากสัปดาหกอนดงันี้ 

ปุจฉา กรณีบริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภตัตาคาร ไดรับชําระราคาคาบริการในวัน
ศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 วันเสารท่ี 30 เมษายน 2548 วันอาทิตยท่ี 1 พฤษภาคม 2548 วันจันทรท่ี 2 
พฤษภาคม 2548 และวันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2548 บริษัท ง จํากัด จะใชอัตราแลกเปล่ียนในการออก
ใบกํากับภาษีอยางไร  

วิสัชนา บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี ้ 
วันท่ีชําระคาบริการ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราของ

ธนาคารพาณิชย (อัตราซ้ือ) ท่ี
ไดประกาศไว 

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราตามอัตรา
อางอิงประจําวัน (BOT)  
(อัตราซ้ือถัวเฉล่ีย SIGHT หรือ T/T) 

วันศุกรท่ี 29 เม.ย. 48 วัน
เสารท่ี 30 เม.ย. 48 วัน
อาทิตยท่ี 1 พ.ค. 48 และ
วันจนัทรท่ี 2 พ.ค. 48 

ในวนัศุกรท่ี 29 เม.ย. 48 เนื่อง 
จากวนัเสารท่ี 30 เม.ย. 48 วนั
อาทิตยท่ี 1 พ.ค. 48 และวนั
จันทรท่ี 2 พ.ค. 48 เปนวนัหยุด 

วันศุกรท่ี 29 เม.ย. 48  (เชา) ซ่ึงเปนอัตราแลก 
เปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ินวนัทํา
การประจําวันพฤหัสบดีท่ี 28 เม.ย. 48  

วันอังคารท่ี 3 พ.ค. 48 วันอังคารท่ี 3 พ.ค. 48 วันศุกรท่ี 29 เม.ย. 48  (บาย) ซ่ึงเปนอัตราแลก 
เปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ินวนัทํา
การประจําวันพฤหัสบดีท่ี 28 เม.ย. 48 

 

ปุจฉา บริษัท จ จํากัด  ไดขายนํ้ามันใหแกบริษัท  ฉ จํากัด  โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ  บริษัท จ จํากัด  สงมอบน้าํมันในวันพุธท่ี  4  พฤษภาคม  2548  เปนจํานวน  2  คร้ังดงันี้    

     คร้ังแรกเปนบริษัท จ จํากัด  สงมอบน้าํมันเวลา  01.00 น.  ซ่ึงเปนเวลากอนท่ีธนาคารพาณิชยจะ
ประกาศอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราในแตละวัน  และเปนเวลากอนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศอัตรา
แลกเปล่ียนเงนิตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวัน  (ธนาคารพาณิชยจะประกาศอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราในแตละวัน  เร่ิมตนในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวัน ซ่ึงอาจมีการประกาศอีกหลายคร้ังในแต
ละวัน และธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละ
วันในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวัน) และ 

     คร้ังท่ีสองเวลา  08.30 น. ซ่ึงเปนเวลาภายหลังท่ีธนาคารพาณิชยประกาศอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราในแตละวัน และธนาคารแหงประเทศไทยประกาศอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิง
ประจําวันในแตละวันแลว บริษัท จ จํากัด จะใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับภาษีอยางไร 



วิสัชนา บริษัท จ จํากัด มีสิทธิใชเลือกใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับภาษีดังนี้  
วันท่ีสงมอบสินคา อัตราแลกเปล่ียนเงินตราของ

ธนาคารพาณิชย (อัตราซ้ือ) ท่ี
ไดประกาศไว 

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราตามอัตรา
อางอิงประจําวัน (BOT)  
(อัตราซ้ือถัวเฉล่ีย SIGHT หรือ T/T) 

วันพุธท่ี 4 พ.ค. 48 เวลา 
01.00 น. 

ในวนัอังคารท่ี 3 พ.ค. 48 วันอังคารท่ี 3 พ.ค. 48 ซ่ึงเปนอัตราแลก 
เปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ินวนัทํา
การประจําวันจันทรท่ี 2 พ.ค. 48 

วันพุธท่ี 4 พ.ค. 48 เวลา 
08.30 น. 

วันพุธท่ี 4 พ.ค. 48 วันพุธท่ี 4 พ.ค. 48 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัว
เฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ ส้ินวันทําการ
ประจําวนัอังคารท่ี 3 พ.ค. 48 

 
ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัตใินการออกใบกํากับภาษี สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการ และการ

ใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษี 
มูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 อยางไร   

วิสัชนา กรณีการออกใบกํากบัภาษีสําหรับกิจการดังกลาว เปนไปตามมาตรา 86/5 แหงประมวล
รัษฎากร ใหผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเปนผูขายสินคาหรือใหบริการปฏิบัติดังนี้  

     1. สําหรับการขายสินคาโดยการสงออหรือการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการ
ใชบริการนั้นในตางประเทศ ท่ีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิใชใบกับกับสินคาหรืออินวอยซ ซ่ึงผูสงออกหรือผูใหบริการไดออกเปน
ปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากบัภาษี ถาใบกาํกับสินคาหรือใบแจงหนี้หรืออิน
วอยซไดออกเปนเงินตราตางประเทศ ใบกาํกับภาษใีนกรณีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของสินคาเปนหนวย
เงินตราตางประเทศได  

     2. สําหรับการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน  ผูประกอบการมีสิทธิใชแอร
เวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลท่ีผูขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวาง
ประเทศเปนใบกํากับภาษี  ถาแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  ใบกํากับ
ภาษีดังกลาวจงึแสดงมูลคาของบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศได 

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 
 
 



การคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม 
มาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร (8) 

 

 ในสัปดาหนี้ขอนําประเดน็แนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 มาตรา 65(5)(8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.132/2548 
ท่ีเพิ่งออกมาใหมเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2548 แตมีผลใชบังคับยอนกลับไป ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2548 จึงขอ
นํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วสัิชนา ตอจากสัปดาหกอนดงันี้ 

ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับการลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวล
รัษฎากร ของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบกํากับภาษีเปนหนวยเงินตราตางประเทศอยางไร    

วิสัชนา ใหผูประกอบการจดทะเบียนปฏิบัติดังนี ้
     1. การลงรายการในรายงานภาษีขายสําหรับการขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักร 

ผูประกอบการจดทะเบียนตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีระบุไวในใบกํากับภาษี โดยถือ
มูลคาของสินคาหรือของบริการซ่ึงไดคํานวณเปนหนวยเงินตราไทยตามท่ีระบุในใบกํากับภาษ ี

     2. การลงรายการในรายงานภาษีขายสําหรับการขายสินคาโดยการสงออก ผูประกอบการจด
ทะเบียนตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวนัท่ีชําระอากรขาออก หรือวางหลักประกันอากรขาออก 
หรือจัดใหมีผูคําประกันอากรขาออก เวนแตกรณีท่ีไมตองเสียอากรขาออกหรือไดรับยกเวนอากรขาออก ก็
ใหลงรายการภายในสามวนัทําการนับแตวนัท่ีมีการออกใบขนสินคาขาออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย ดังนี้   

         (1) กรณไีดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคากอนหรือในขณะท่ีออกใบกํากับภาษี 
และไดมีการขายเงินตราตางประเทศท่ีไดรับชําระน้ันเปนเงินตราไทยแลว ใหถือเงินตราไทยจากการขายนั้น
เปนมูลคาของฐานภาษีท่ีไดรับหรือพึงไดรับจากการขายสินคา  

         (2) กรณไีดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคากอนหรือในขณะท่ีออกใบกํากับภาษี 
แลว แตมิไดมีการขายเงินตราตางประเทศ หรือยังไมไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาใน
ขณะท่ีออกใบกํากับภาษ ีใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตามมาตรา 
9 แหงประมวลรัษฎากร 
          กรณีผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม (1) หรือ (2)  
ในเดือนภาษีท่ีลงรายงานแลว ใหถือมูลคาของสินคาซ่ึงไดคํานวณเปนเงินตราไทยเพือ่การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีของเดือนภาษีนัน้ ถาไดรับชําระราคาคาสินคาเปนเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอ่ืน หรือไดมี
การขายเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอ่ืน ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองคํานวณเงินตราตางประเทศ
เปนเงินตราไทยในเดือนภาษีท่ีไดรับเงินตราตางประเทศหรือในเดือนภาษีท่ีมีการขายเงินตราตางประเทศ 
     3. การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงการใหบริการไดกระทําใน
ราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศ ตองลงรายการภายในสามวนัทําการนับแตวนัท่ีออก
ใบแจงหนีห้รืออินวอยซ โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขายตาม
หลักเกณฑท่ีกาํหนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร 



     4. การลงรายการในใบรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีใหบริการขนสงสินคา
ระหวางประเทศโดยอากาศยานซ่ึงไดออกใบกํากับภาษี ใหดําเนินการเชนเดียวกับการลงรายการในรายงาน
ภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีสงออกสินคาตามขอ 2 

ปุจฉา มีแนวทงปฏบัิติในการคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยเพื่อการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
และการลงรายการในรายงานภาษีซ้ืออยางไร  

วิสัชรา กรณีผูประกอบการจดทะเบียนนําเขาสินคาจากตางประเทศ ใหคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของ
สินคานําเขาท่ีเปนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราของกรมศุลกากรใชคํานวณเพ่ือเรียกเก็บ
อากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  ท้ังนี้  ตามมาตรา 79/4 (2) แหงประมวลรัษฎากร 
 ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดออกใบกํากับภาษีและสงมอบ
ใบกํากับภาษีใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูบริการไปแลว  ตอมาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตรา
ไทยไดเปล่ียนแปลงไปอยางไร    

วิสัชนา กรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามใบกํากับภาษท่ีีไดออกและ
สงมอบใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการเปล่ียนแปลงไปไมวาไดเพิ่มข้ึนหรือลดลง  ผูประกอบการจด
ทะเบียนไมตองยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและออกใบกํากับภาษีฉบับใหมใหแกผูซ้ือสินคาหรือ
ผูรับบริการ  เนื่องจากไมใชกรณีการออกใบกํากับภาษีท่ีมีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดตามมาตรา 82/5(2)  แหงประมวล
รัษฎากร  และไมมีสิทธิออกใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/9  และมาตรา 86/10  แหงประมวล
รัษฎากร  เนื่องจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราดังกลาวไมใชเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามมาตรา 
82/9  และมาตรา 82/10  แหงประมวลรัษฎากร  ผลตางระหวางอัตราแลกเปล่ียนถือเปนผลกําไรหรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนไมใชมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79  แหงประมวลรัษฎากร  ผูประกอบการจด
ทะเบียนไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากผลตางของอัตราแลกเปล่ียน 

ปุจฉา กรณผีูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษี โดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
เปนเงินตราไทยท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร จะมีผลอยางไร  

วิสัชนา กรณีดงักลาว ถือวาผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษท่ีีมีขอความไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณในสวนท่ีเปนสาระสําคัญตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ตองระวางโทษอาญาตาม
มาตรา 90 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับใบกํากับภาษีไมมีสิทธินาํไปถือเปน
ภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ตองหามตามมาตรา 82/5 (2) แหงประมวลรัษฎากร 
 พบกันใหมสัปดาหหนาครับ   
       
 
 
 
 



คําส่ังกรมสรรพากร 
ท่ี ป.132/2548 

เร่ือง  การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) 
  มาตรา 65 ทวี (8) และมาตรา 79/4 แหงประมวลรัษฎากร 

———————— 
 เพื่อใหเจาพนกังานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและแนะนําเกีย่วกับการ
คํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทว ิ(5) มาตรา 65 ทวิ(8) และมาตรา 79/4 
แหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคําส่ังดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ใหยกเลิกคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.71/2541 เร่ือง อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปน
เงินตราไทยในการปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย การหักภาษีตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร การออกในกํากับภาษี และลงรายการในรายงานภาษีมูลคาเพิ่ม ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 
2541 
 ขอ 2 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืนตามท่ี
รัฐมนตรีกําหนดมีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศท่ีเหลืออยูในวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดงักลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา
หรือทรัพยสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรับซ้ือซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยได
คํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหน้ีสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยขาย 
ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ท้ังนี้ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ก) แหงประมวลรัษฎากร 
 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหน่ึงเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืนท่ี
รัฐมนตรีกําหนด มีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศท่ีเหลืออยูในวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดงักลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา 
ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียระหวางอัตราซ้ือและอัตราขายของธนาคารพาณิชยท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ท้ังนี้ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ข) แหงประมวลรัษฎากร 
 ทรัพยสิน หรือหนี้สินซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศท่ีเหลืออยูในวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี ซ่ึงบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามวรรคหน่ึง
และสอง หมายถึง เงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินท่ีบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลมีสิทธิเรียกรองท่ีจะ
ไดรับหรือมีภาระผูกพันท่ีจะตองชําระเปนเงินตราตางประเทศเปนจาํนวนเงินท่ีกําหนดไวแนนอน เชน เงิน
ฝากธนาคาร (Cash) ลูกหนีก้ารคา (Account Receivable) ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับจากการขายสินคา (Accounts 
and Notes Receivable) หลักทรัพยในความตองการของตลาด (Marketable Securities) ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ี
จะเปล่ียนแปลงเปนเงินสดทันทีท่ีตองการ แตไมรวมถึงตราสารทุนซ่ึงเปนเงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนสกุล
เงินตราตางประเทศเพ่ือหวังเงินปนผลในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของ
ตางประเทศ เงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือเดียวกัน (Loan to Subsidiaries) คาใชจายลวงหนา (Prepaid 
Expense) เจาหนี้จากการซ้ือสินคา (Accounts Payable) คาใชจายคางจาย (Accrued Expense) เปนตน 



 ขอ 3 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดรับมาหรือจายไปซ่ึงเงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สิน ซ่ึง
มีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันท่ีรับมา
หรือจายไปนัน้ ท้ังนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร 
  ราคาตลาดตามวรรคหน่ึง กรณีการบันทึกบัญชี ณ วันท่ีเกิดรายการทรัพยสิน หรือหนี้สิน 
หมายถึง 
  (1)  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวนั (อัตราซ้ือหรืออัตรา
ขาย) หรือ 
  (2)  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนัท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
ไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวนั (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียหรืออัตราขายถัวเฉล่ีย) 
  ราคาตลาดตามวรรคหน่ึง กรณีการไดรับเงินหรือจายเงินเปนเงินตราตางประเทศ หมายถึง 
อัตราแลกเปล่ียนท่ีเปนจริงในทางปฏิบัติจากการนําเงินสกุลตางประเทศไปแลกเปนเงินสกุลบาท 
  ตัวอยาง 
  (1)  บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท
ในตางประเทศ โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด ดาํเนินการสงออกสินคา
และบันทึกบัญชีในวนัพฤหสับดีท่ี 3 มีนาคา 2548 บริษัท ก จํากดั มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการบันทึก
บัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
  (1/1) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีท่ี 
3 มีนาคม 2548 หรือ 
  (1/2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปน
อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันพุธท่ี 2 มีนาคม 2548 
  (2)  บริษัท ข จํากัด ประกอบกิจการขายเคร่ืองใชไฟฟา ไดขายเคร่ืองใชไฟฟาใหแกบริษัท
ในตางประเทศ โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ข จํากัด ดาํเนินการสงออกสินคา
และบันทึกบัญชีในวนัจันทรท่ี 14 มีนาคม 2548 บริษัท ข จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการบันทึกบัญชี
เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลดังนี ้
  (2/1)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจนัทรท่ี 14 
มีนาคม 2548 หรือ 
  (2/2)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจนัทรท่ี 14 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตรา



แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวนัศุกรท่ี 11 มีนาคม 2548 เนื่องจากวนัเสารท่ี 
12 และวนัอาทิตยท่ี 13 มีนาคม 2548 เปนวันหยุดราชการ 
  (3)  บริษัท ค จํากัด ประกอบกิจการเปนนายหนาตัวแทน ไดใหบริการแกบริษัทใน
ตางประเทศ โดยตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท  ค  จํากัด ดําเนินการออกใบแจง
หนี้และบันทึกบัญชีในวนัพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2548 บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการ
บันทึกบัญชีเพือ่เสียภาษเีงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
  (3/1)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีท่ี 
7 เมษายน 2548 หรือ 
  (3/2)  ใชอัตราและเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2548 ซ่ึงเปน
อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันอังคารท่ี 5 เมษายน 2548 เนือ่งจากวนั
พุธท่ี 6 เมษายน 2548 เปนวนัหยดุทําการของธนาคาร 
  (4)  บริษัท ง จาํกัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดกูยืมเงินจากธนาคารใน
ตางประเทศ บริษัท ง จํากัด บันทึกบัญชีเจาหนี้เงินกูยืมในวันเสารท่ี 23 เมษายน 2548 หรือวันเสารท่ี 30 
เมษายน 2548 บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
  (4/1)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรท่ี 22  
เมษายน 2548 หรือ ในวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวนัเสารท่ี 30 เมษายน 2548 
  (4/2)  ใชอัตราและเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉล่ีย) ท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัศุกรท่ี 22  เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง 
ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันพฤหัสบดีท่ี 21  เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวนัเสารท่ี 23 เมษายน 2548 
และใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉล่ีย) ท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศไว ณ วันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียนของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทํา
การประจําวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชีในวนัเสารท่ี 30 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการ
สุดทายของเดอืนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงิน
สกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ 

ขอ 4 การหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิและมาตรา 69 ตรี แหง
ประมวลรัษฎากร การหักภาษีตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร การหักภาษีจากการจําหนายเงินกําไรตาม
มาตร 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร และการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6 แหงประมวลรัษฎากร กรณี
การจําหนายเงินกําไรหรือการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ผูจายเงินไดพึงประเมิน 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีจําหนายเงินกําไร หรือผูมีหนาท่ีนําสงภาษีมูลคาเพิม่ตองคํานวณจํานวน
ภาษีท่ีตองหักและนําสงโดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการดังตอไปนี้ เปนอัตราแลกเปล่ียนในการ
คํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ท้ังนี้ ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร และประกาศ



กระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวล
รัษฎากร ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548 

(1)  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวนั (อัตราขาย) หรือ 

(2)  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนัท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว
ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราขายถัวเฉล่ีย) 

การใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหน่ึง เม่ือไดใชอัตราและเปล่ียนเงินตรา
ตามวิธีการหนึง่วิธีการใดแลว ตองใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรานั้นตลอดไปเวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปล่ียนแปลงวิธีการได ท้ังนี้ ตามขอ 2 วรรคสองของประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 8 
กุมภาพนัธ พ.ศ. 2548  

ในกรณีท่ีจายเงินไดพึงประเมินหรือจําหนายเงินกําไรตามวรรคหน่ึงดวยเช็คใหคํานวณ
จํานวนภาษีท่ีตองหักและนาํสงตามวันท่ีท่ีลงในเช็ค และใหใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปน
เงินตราไทยตามวรรคหน่ึง 

ตัวอยาง 
(1) บริษัท ก จาํกัด จายเงินคาลิขสิทธ์ิใหแกบริษัทในตางประเทศในวนัพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 

2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการยื่น แบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี ้
     (1/1) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา

ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ในวันพฤหัสบดี
ท่ี 3 มีนาคม 2548 หรือ 

     (1/2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉล่ีย) ท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุล
ตาง ๆ ณ ส้ินวนัทําการประจําวันพุธท่ี 2 มีนาคม 2548  

(2) บริษัท ข จํากัด จายเงินปนผลใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจนัทรท่ี 18 เมษายน 2548 
บริษัท ข จํากดั มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังนี้ 

     (2/1)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ( อัตราขาย )  ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจนัทรท่ี 
18 เมษายน 2548 หรือ 

     (2/2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉล่ีย) ท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัจันทรท่ี 18  เมษายน  2548  ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุล
ตาง ๆ ณ ส้ินวนัทําการประจําวันอังคารท่ี  12  เมษายน  2548  เนื่องจากวันพุธท่ี  13  วนัพฤหัสบดีท่ี  14  วัน
ศุกรท่ี  15  เมษายน  2548  เปนวันหยดุทําการของธนาคาร  และวันเสารท่ี  16  วันอาทิตยท่ี 17  เมษายน  
2548  เปนวนัหยุดราชการ 



(3)  บริษัท ค จํากัด  จายเงินคาดอกเบ้ียใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจนัทรท่ี 25 เมษายน 
2548 บริษัท ค จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.54  ดังนี ้

     (3/1) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยท่ีไดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจนัทร ท่ี 
15 เมษายน 2548 หรือ 

     (3/2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราถัวเฉล่ีย)  ท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัจันทร ท่ี 25 เมษายน 2548  ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุล
ตาง ๆ ณ ส้ินวนัทําการประจําวันศุกร ท่ี  22 เมษายน 2548 เนื่องจากวันเสารท่ี 23  และวันอาทิตยท่ี 24 
เมษายน 2548  เปนวันหยุดราชการ 

(4) บริษัท ง จาํกัด  จายเงินคาบริการเชาพืน้ท่ีบนเว็บไซต  (Web Site) ใหแกบริษัทใน
ตางประเทศในวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 13.00 น. บริษทั ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียน
ในการยื่นแบบ ภ.พ.36 ดังนี ้

     (4/1) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  (อัตราขาย)  ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรท่ี  29 
เมษายน 2548 หรือ 

     (4/2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามดวยอัตราอางอิงประจําวนั  (อัตราขายถัวเฉล่ีย)  ท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรท่ี  29  เมษายน  2548  ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของ
เงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวนัทําการประจําวันพฤหัสบดีท่ี  28  เมษายน  2548   

(5)  บริษัท ฉ จํากัด  จายเงินเดือนใหแกพนักงานซ่ึงเปนชาวตางประเทศทุกวันท่ี  30  ของ
เดือนโดยการโอนเงินเดือนของพนักงานเขาบัญชีธนาคารของพนักงาน  ซ่ึงในวนัท่ี  30 เมษายน  2548  ตรง
กับวันเสาร  บริษัท จ จํากดั  มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1  ดังนี ้

     (5/1) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  (อัตราขาย)  ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรท่ี  29 
เมษายน 2548 หรือ 

     (5/2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉล่ีย) ท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง 
ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548 เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดอืนใด 
ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวนัทําการนั้นอีก
หนึ่งฉบับ 

ขอ 5 เวนแตกรณีตามขอ 6 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงประกอบกิจการขายสินคาหรือ
ใหบริการและมีหนาท่ีตองออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4  มาตรา 86/5 มาตรา 86/6 และ มาตรา 86/7 แหง
ประมวลรัษฎากร และผูประกอบการจดทะเบียนไดตกลงราคาสินคาหรือคาบริการเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ ท้ังนี้ ไมวาจะมีขอตกลงใหออกใบแจงหนีเ้ปนเงินบาทหรือชําระราคาสินคาหรือคาบริการเปน
เงินบาท ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองแสดงมูลคาสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิม่เปน



หนวยเงินตราไทยในใบกํากบัภาษี โดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการดังตอไปนี้ เปนอัตรา
แลกเปล่ียนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ท้ังนี้ ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร และ
ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองอัตราและเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหง
ประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 8 กุมภาพนัธ 2548 

(1) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชย ท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศ เปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซ้ือ) หรือ 

(2) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนัท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว
ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซ้ือถัวเฉล่ีย)  

การใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหน่ึง เม่ือไดใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว ตองใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรานั้นตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรจึงจะเปล่ียนแปลงวิธีการได ท้ังนี้ ตามขอ 2 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 8 
กุมภาพนัธ พ.ศ.2548  

กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับชําระราคาสินคาและบริการดวยเช็ค ใหคํานวณมูลคา
ของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษมูีลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตราไทยตามวันท่ีท่ีลงในเช็ค และใหใช
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามวรรคหน่ึง  

กรณผูีประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหออกใบกํากับภาษีเปน
เงินตราตางประเทศ ตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนตองระบุ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากรไวในใบกํากับภาษี
ดวย 

ตัวอยาง 
(1)  บริษัท ก จํากัด  ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก  ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท 

ข จํากัด  โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท ก จํากัด  สงมอบสินคาในวนัพฤหัสบดี
ท่ี 3 มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับภาษ ีดังนี ้

     (1/1) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีท่ี  
3 มีนาคม 2548 หรือ 

     (1/2)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉล่ีย
ซ่ึงจะเปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2548 
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกลุตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวนัพุธท่ี 2 มีนาคม 2548   

(2)  บริษัท ค จํากัด  ประกอบกิจการใหบริการเปนท่ีปรึกษา  ไดใหบริการแกบริษัท ง จํากัด  
โดยตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท ค จํากดั  ดําเนนิการออกใบแจงหนี้ในวันศุกร
ท่ี  11  มีนาคม  2548  แตบริษัท ง จํากดั  ชําระราคาคาบริการในวันพุธท่ี  16  มีนาคม  2548  บริษัท ค จํากัด  
มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับภาษดีังนี ้



  (2/1)   ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพธุท่ี 16 
มีนาคม 2548 หรือ 
  (2//2) ใชอัตราและเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงจะเปน 
SIGHT หรือ T/T  ก็ได)  ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธท่ี 16 มีนาคม 2548 ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวนัอังคารท่ี 15 มีนาคม 2548  
  (3) บริษัท ก จาํกัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท 
ข จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จาํกัด สงมอบสินคาในวันเสารท่ี 9 
เมษายน 2548 บริษัท ก จํากดั มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับภาษี ดังนี้ 
  (3/1) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรท่ี 8 
เมษายน 2548 หรือ 
  (3/2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงจะเปน  
SIGHT  หรือ  T/T)  ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ ส้ินวันทําการประจาํวันพฤหัสบดีท่ี  7  
เมษายน  2548   
   (4)  บริษัท ก จํากัด  ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก  ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก
บริษัท ข จํากดัโดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท ก จํากัดสงมอบสินคาในวันจนัทร
ท่ี  18  เมษายน  2548  บริษทั ก จํากดัมีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับภาษี  ดังนี ้
  (4/1)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจนัทรท่ี  18  
เมษายน  2548  หรือ 
  (4/2)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงจะเปน  
SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรท่ี  18  เมษายน  2548  ซ่ึงเปน
อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันอังคารท่ี  12  เมษายน  2548  
เนื่องจากวันพธุท่ี  13  วันพฤหัสบดีท่ี  14  วันศุกรท่ี 15   เมษายน  2548  เปนวนัหยุดทําการของธนาคาร  
และวนัเสารท่ี  16  วันอาทิตยท่ี  17  เมษายน  2548  เปนวันหยุดราชการ 
  (5)  บริษัท ง จาํกัด  ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร  ไดรับชําระราคาคาบริการใน
วนัศุกรท่ี  29  เมษายน  2548  เวลาประมาณ  11.00 น.  บริษัท ง จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการออก
ใบกํากับภาษี  ดังนี ้
  (5/1)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรท่ี  29  
เมษายน  2548  หรือ 



  (5/2)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงอาจจะ
เปน  SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ท่ีธนาคารแหงประเทศประกาศไว ณ วนัศุกรท่ี  29  เมษายน  2548  ซ่ึงเปน
อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันพฤหัสบดีท่ี  28 เมษายน  2548   

(6)  บริษัท ง จาํกัด  ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร  ไดรับชําระราคาคาบริการในวนั
เสารท่ี 30 เมษายน 2548 บริษัท ง จํากดั มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากบัภาษี ดังนี ้
  (6/1)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยท่ีต่ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรท่ี  29  
เมษายน  2548  หรือ 
  (6/2)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงอาจจะ
เปน  SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัศุกรท่ี  29  เมษายน  2548  
เนื่องจากในวนัทําการสุดทายของเดือนหน่ึงเดือนใดธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการนัน้อีกฉบับ 

(7)  บริษัท จ จาํกัด  ประกอบกิจการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันไดขายนํ้ามันใหแก
บริษัท  ฉ จํากดั  โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท จ จํากดั  สงมอบน้ํามันในวันพุธ
ท่ี  4  พฤษภาคม  2548  เปนจาํนวน  2  คร้ัง  คร้ังแรกเปนบริษัท จ จํากดั  สงมอบน้ํามันเวลา  01.00 น.  ซ่ึง
เปนเวลากอนท่ีธนาคารพาณิชยจะประกาศอัตราแลกเปล่ียนเงินตราในแตละวัน  และเปนเวลากอนท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนัในแตละวัน  (ธนาคาร
พาณิชยจะประกาศอัตราแลกเปล่ียนเงินตราในแตละวัน  เร่ิมตนในเวลาประมาณ  08.00 น.  ของแตละวัน  
ซ่ึงอาจมีการประกาศอีกหลายคร้ังในแตละวัน  และธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนัในแตละวันในเวลาประมาณ  08.00 น.  ของแตละวัน)  และคร้ังท่ีสองเวลา  
08.30 น.  ซ่ึงเปนเวลาภายหลังท่ีธนาคารพาณิชยประกาศอัตราแลกเปล่ียนเงินตราในแตละวนั  และธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวนัแลว  บริษัท จ จํากัด  
มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับภาษี  ดังนี ้
  (7/1)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในอังคารท่ี 3
พฤษภาคม 2548 สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของ
ธนาคารพาณิชยท่ีไดไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธท่ี 4 พฤษภาคม 2548 
สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 08.30 น. หรือ 
  (7/2)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงอาจจะ
เปน  SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัอังคารท่ี  3พฤษภาคม  2548  
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียถัวเฉล่ียของเงินสกลุตาง ๆ ณ ส้ินวันการประจําวันศุกรท่ี  2  พฤษภาคม  2548  
สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา  01.00 น.  และใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวนั  (อัตรา
ซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงอาจจะเปน  SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธท่ี  4  



พฤษภาคม  2548  ซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวนัทําการประจําวันอังคารท่ี  3  
พฤษภาคม  2548  สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา  08.30 น.   
  (8)  บริษัท ช จํากัด  ประกอบกิจการขายน้าํมันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันไดขายน้ํามันใหแก
บริษัท ซ จํากดั  โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท ช จํากดั  สงมอบน้ํามันในวัน
เสารท่ี  30  เมษายน  2548  เปนจํานวน  2  คร้ัง  คร้ังแรกบริษัท ช จํากดั  สงมอบน้ํามันเวลา  01.00 น.  คร้ังท่ี
สองเวลา  09.00 น.  และสงมอบน้ํามันในวนัอาทิตยท่ี  3  พฤษภาคม  2548  เปนจํานวน  1  คร้ัง  เวลา  11.00 
น.  บริษัท ช จาํกัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับภาษี  ดังนี ้
  (8/1)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรท่ี  29  
เมษายน  2548  สําหรับการสงมอบน้ํามันท้ัง  3  คร้ังดังกลาว  หรือ 
  (8/2)  ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงอาจจะ
เปน  SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วนัศุกรท่ี  29  เมษายน  2548  ซ่ึง
เปนอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวันศุกรท่ี  29  เมษายน  2548  
สําหรับการสงมอบน้ํามันท้ัง  3  คร้ังดังกลาว  เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหน่ึงเดือนใด  ธนาคาร
แหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยของเงินสกลุตาง ๆ  ณ ส้ินวันทําการนัน้อีกหนึง่
ฉบับ 
  (9)  บริษัท ฌ จํากัด  ประกอบกิจการขายน้าํมันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันไดขายน้ํามันใหแก
บริษัท  ญ จํากดั  โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท ฌ จํากดั  สงมอบน้ํามันในวัน
พฤหัสบดีท่ี  1  กันยายน  2548  เปนจํานวน  2  คร้ัง  คร้ังแรกบริษัท  ฌ  จํากัด  สงมอบน้ํามันเวลา  01.00  น.  
คร้ังท่ีสองเวลา  09.00  น.  บริษัท ฌ จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนในการออกใบกํากับภาษดีังนี ้
  (9/1) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยท่ีไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพธุท่ี 31 
สิงหาคม 2548   สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของ
ธนาคารพณิชยท่ีไดประกาศไว ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดท่ีี  1 
กันยายน 2548  สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา 09.00 น.  หรือ 
  (9/2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียซ่ึงอาจจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได)  ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ วันพุธ ท่ี 31 สิงหาคม  2548  ซ่ึงเปนอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการประจําวนัพุธ ท่ี 31 สิงหาคม  2548  สําหรับการสง
มอบน้ํามันท้ังสองคร้ังดังกลาว เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยของเงินสกลุตาง ๆ ณ ส้ินวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ 

ขอ 6 กรณีการออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการขายสินคาและ
การใหบริการดังตอไปนี้ ไมตองปฎิบัติตามขอ 5 

(1)  การออกใบกํากับภาษีกรณีการขายสินคาโดยการสงออก ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียน
ไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิใชใบกับกับสินคาหรืออิน



วอยซ ซ่ึงผูสงออกไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกาํกับภาษี ถาใบกํากับ
สินคาหรืออินวอยซไดออกเปนเงินตราตางประเทศ ใบกาํกับภาษใีนกรณีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของสินคา
เปนหนวยเงินตราตางประเทศได 

(2)   การออกใบกํากับภาษีกรณีการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการ
นั้นในตางประเทศ  ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0  
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธ์ิใชใบแจงหนี้หรืออินวอยซซ่ึงไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคา
ระหวางประเทศเปนใบกํากบัภาษี  ถาใบแจงหนีห้รืออินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  
ใบกํากับภาษใีนกรณีดงักลาวจึงแสดงมูลคาของสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศได 

(3)  การออกใบกํากับภาษีสําหรับการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน  
ผูประกอบการมีสิทธิใชแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลท่ีผูขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตาม
ประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี  ถาแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลไดออกเปนหนวย
เงินตราตางประเทศ  ใบกํากบัภาษีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศได 
 ขอ 7 กรณีการลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร ของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 5 และขอ 6 ใหปฏิบัติดงันี้ 
  (1)  การลงรายงานในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีขายสินคาหรือ
ใหบริการซ่ึงไดออกใบกํากบัภาษีตามขอ 5  จะตองลงรายการภายในสามวันทําการนบัแตวันท่ีระบุไวใน
ใบกํากับภาษี  สําหรับการคํานวณมูลคาของสินคาหรือของบริการในรายงานภาษีขายใหถือมูลคาของสินคา
หรือของบริการซ่ึงไดคํานวณเปนหนวยเงินตราไทยตามใบกํากับภาษ ี
  (2) การลงรายการนายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีขายสินคาซ่ึงไดออก
ใบกํากับภาษีตามขอ 6 (1) จะตองลงรายการภายในสามวนัทําการนับแตวนัท่ีชําระอากรขาออก หรือวาง
หลักประกนัอากรขาออก หรือจัดใหมีผูคําประกันอากรขาออก เวนแตกรณีท่ีไมตองเสียอากรขาออกหรือ
ไดรับยกเวนอากรขาออก ก็ใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีมีการออกใบขนสินคาขาออกตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย ดังตอไปนี้   
  (ก) ถาไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะท่ีออกใบกํากับภาษีตาม ขอ 
6(1) และไดมีการขายเงินตราตางประเทศที่ไดรับชําระน้ันเปนเงินตราไทยในเดือนท่ีความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเกิดข้ึน ใหถือเงินตราไทยจากการขายนัน้เปนมูลคาของฐานภาษีท่ีไดรับหรือพึงไดรับจากการ
ขายสินคา เวนแตมิไดมีการขายเงินตราตางประเทศในเดือนท่ีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดข้ึน ให
ถือตามอัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรับซ้ือซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไวในวนัทําการสุดทาย
ของเดือนท่ีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดข้ึน ท้ังนี้ ตามมาตรา 79/4(1) แหงประมวลรัษฎากร 
  (ข) ถายังไมไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะท่ีออกใบกํากับภาษีตาม
ขอ 6(1) ใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตามมาตรา 9 แหงประมวล
รัษฎากร 
  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม (ก) หรือ 
(ข)  ในเดือนภาษีท่ีลงรายงานแลว ใหถือมูลคาของสินคาซ่ึงไดคํานวณเปนเงินตราไทยเพื่อการยื่นแบบแสดง



รายการภาษีของเดือนภาษีนัน้ ถาไดรับชําระราคาคาสินคาเปนเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอ่ืน หรือไดมี
การขายเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอ่ืน ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองคํานวณเงินตราตางประเทศ
เปนเงินตราไทยในเดือนภาษีท่ีไดรับเงินตราตางประเทศหรือในเดือนภาษีท่ีมีการขายเงินตราตางประเทศ 
  (3)  การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงการใหบริการได
กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศตามขอ 6(2) ตองลงรายการภายในสามวัน
ทําการนับแตวนัท่ีออกใบแจงหนี้หรืออินวอยซ โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
รายงานภาษีขายตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร 
  (4) การลงรายการในใบรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีใหบริการขนสง
สินคาระหวางประเทศโดยอากาศยานซ่ึงไดออกใบกํากบัภาษีตามขอ 6(3) ใหดําเนนิการเชนเดยีวกบัการลง
รายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีสงออกสินคาตาม (2) 
 ขอ 8 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนนําเขาสินคาจากตางประเทศ ใหคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของ
สินคานําเขาท่ีเปนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราของกรมศุลกากรใชคํานวณเพ่ือเรียกเก็บ
อากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  ท้ังนี้  ตามมาตรา 79/4 (2) แหงประมวลรัษฎากร 
 ขอ 9 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 5 ออกใบกํากับภาษีโดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกาํหนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ถือวา
ผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษท่ีีมีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ
ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับใบกํากับภาษีไมมีสิทธินําไปถือ
เปนภาษีซ้ือในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ตองหามตามมาตรา 82/5 (2) แหงประมวลรัษฎากร 
 ขอ 10 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดออกใบกํากับภาษีและสงมอบใบกํากับภาษใีหแกผูซ้ือ
สินคาหรือผูบริการไปแลว  ตอมาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยไดเปล่ียนแปลงไปไม
วาไดเพิ่มข้ึนหรือลดลง  ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองยกเลิกใบกํากบัภาษีฉบับเดมิและออกใบกํากับภาษี
ฉบับใหมใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ  เนื่องจากไมใชกรณีการออกใบกํากับภาษท่ีีมีขอความไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณในสวนท่ีเปนสาระสําคัญตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดตาม
มาตรา 82/5(2)  แหงประมวลรัษฎากร  และไมมีสิทธิออกใบเพ่ิมหนีห้รือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/9  และ
มาตรา 86/10  แหงประมวลรัษฎากร  เนื่องจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราดังกลาวไมใช
เหตุการณท่ีเกดิข้ึนตามมาตรา 82/9  และมาตรา 82/10  แหงประมวลรัษฎากร  ผลตางระหวางอัตรา
แลกเปล่ียนถือเปนผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนไมใชมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79  แหง
ประมวลรัษฎากร  ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากผลตางของอัตรา
แลกเปล่ียน 
 ขอ 11 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัติใดท่ีขัดหรือแยงกับ
คําส่ังนี้ ใหเปนอันยกเลิก 
 ขอ 12 คําส่ังนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป 
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