เอกสารประกอบการสัมมนา
เรื่อง
ระวังไว...ไมเผลอใชภาษีซื้อตองหาม

http://www.rd.go.th
ระหวางวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2550

กฎหมายที่เกี่ยวของ
มาตรา 82/5 ภาษีซื้อในกรณีดงั ตอไปนี้ ไมใหนํามาหักในการคํานวณภาษีตามมาตรา 82/3
(1) กรณีไมมใี บกํากับภาษีหรือไมอาจแสดงใบกํากับภาษีไดวามีการชําระภาษีซื้อ เวนแตจะเปนกรณีมีเหตุอัน
สมควรตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(2) กรณีใบกํากับภาษีมีขอความไมถูกตองหรือ ไมสมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(3) ภาษีซื้อที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบกิจการ ของผูประกอบการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด
(4) ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจายเพื่อการรับรองหรือ เพื่อการอันมีลักษณะทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่อธิบดีกําหนด
(5) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีซึ่งออกโดยผูที่ไมมีสิทธิออกใบกํากับภาษีตามสวน10
(6) ภาษีซื้อตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัตริ ฐั มนตรี

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยภาษีซื้อทีใ่ ชถอื เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับที่ 243)
พ.ศ. 2534
-------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534
เปนปที่ 46 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดภาษีซื้อที่ใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และ
มาตรา 65 ตรี (6 ทวิ) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
30) พ.ศ. 2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดงั ตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยภาษีซอื้ ที่
ใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับที่ 243) พ.ศ. 2534”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เปนตนไป
มาตรา 3 ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ คุ คลนําภาษีซื้อตามมาตรา 82/5(6) แหงประมวลรัษฎากร ไปถือ
เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดภาษีซื้อที่ผูประกอบการ
มีสิทธินํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระภาษีแกผูประกอบการ จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ.เลม 108 ตอนที่ 227 วันที่ 26 ธันวาคม 2534 )

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมลู คาเพิ่ม (ฉบับที่ 17)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขเกีย่ วกับภาษีซอื้ ที่ไมใหนําไปหักในการคํานวณภาษี
ตามมาตรา 82/5(1)(2)(3) และ (4) แหงประมวลรัษฎากร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/5(1)(2)(3) และ (4) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับภาษีซื้อที่ไมใหนําไปหักในการคํานวณภาษี ดังตอไปนี้
ขอ 1 กรณีไมมใี บกํากับภาษีตามมาตรา 82/5 (1) แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการไมมีสิทธินําภาษีซื้อ
ไปหักในการคํานวณภาษี
ขอ 2 กรณีมใี บกํากับภาษีแตไมอาจแสดงใบกํากับภาษีไดวามีการชําระภาษีซื้อตามมาตรา 82/5(1) แหง
ประมวลรัษฎากร ใหผูประกอบการมีสิทธินําภาษีซื้อไปหักในการคํานวณภาษีไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) ใบกํากับภาษีถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัย เชน อัคคีภัย อุทกภัย หรือวาตภัย ซึ่งตองมีหลักฐานทาง
ราชการหรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือไดวาเกิดเหตุการณดงั กลาวจริง และ
(ข) ผูประกอบการไมสามารถขอใบแทนใบกํากับภาษีจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการไดตามมาตรา
86/12 แหงประมวลรัษฎากร เนื่องจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการไมสามารถออกใบแทนใบกํากับภาษีไดเพราะเหตุ
สุดวิสัย
ขอ 3 กรณีมใี บกํากับภาษี และสามารถแสดงใบกํากับภาษีไดวามีการชําระภาษีซื้อไปจริงตามมาตรา
82/5(2) แหงประมวลรัษฎากร ใบกํากับภาษีดังกลาวตองมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 4 ภาษีซื้อที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบกิจการของผูประกอบการตามมาตรา 82/5(3) แหง
ประมวลรัษฎากร ไดแก ภาษีซื้อที่ไมเขาลักษณะเปนรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
ขอ 5 ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจายเพื่อการรับรอง หรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันตามมาตรา
82/5(4) แหงประมวลรัษฎากร ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้
(ก) คารับรอง หรือคาบริการไมวาจะจายเพื่อการรับรองหรือใหบริการแกบคุ คลใด ๆ และไมวาจะ
อํานวยประโยชนแกกิจการหรือไมกต็ าม เชน คาที่พกั คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คามหรสพ คาใชจายเพื่อการกีฬา และ
คาใชจายอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(ข) คาสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดทีใ่ หแกบคุ คลซึ่งไดรับการรับรองหรือรับบริการตาม (ก) และ
บุคคลอื่น ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534
บัณฑิต บุณยะปานะ
อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 29)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แหงประมวลรัษฎากร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/6 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑวิธกี าร และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซอื้ ที่
จะนํามาหักออกจากภาษีขายในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากรไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและประเภทที่ไมตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม และผูประกอบการจดทะเบียนไดนาํ สินคาหรือบริการที่ไดมาหรือไดรับมาในการประกอบกิจการของ
ตนไปใชหรือจะใชในกิจการทั้งสองประเภทถาสามารถแยกไดอยางชัดแจงวาภาษีซื้อที่เกิดจากสินคาหรือบริการดังกลาว
เปนภาษีซื้อของกิจการประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ใหถือเปนภาษีซื้อของกิจการประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มนั้น
ๆ
ขอ 2 นอกจากกรณีตามขอ 5 ถาผูประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
และประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและผูประกอบการจดทะเบียนไดนาํ สินคาหรือบริการที่ไดมาหรือไดรับมาในการ
ประกอบกิจการของตนไปใชหรือจะใชในกิจการทั้งสองประเภท ถาไมสามารถแยกไดอยางชัดแจงวาภาษีซื้อที่เกิดจาก
สินคาหรือบริการดังกลาวเปนภาษีซื้อของกิจการประเภทใด ใหเฉลี่ยภาษีซื้อตามสวนของรายไดของแตละกิจการ ดังนี้
(1) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเริ่มประกอบกิจการ หรือไดประกอบกิจการมาแลวแตยังไมมีรายได ให
ประมาณการรายไดของกิจการทั้งสองประเภทของปท่เี ริ่มมีรายได
ใหผูประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อตามสวนของประมาณการรายไดดังกลาว และใหนําภาษีซื้อที่เฉลี่ย
ไดตามสวนของประมาณการรายไดของกิจการประเภททีต่ อ งเสียภาษีมูลคาเพิ่มมาหักออกจากภาษีขาย แตภาษีซื้อ
ดังกลาวจะตองมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของภาษีซื้อที่นํามาเฉลี่ย
สําหรับในปถัดจากปที่เริ่มประกอบกิจการและยังไมมีรายไดถึงสิ้นปของปท่เี ริ่มมีรายได ใหเฉลี่ยภาษีซื้อตาม
สวนของประมาณการรายไดตามเกณฑในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
เมื่อสิ้นปที่เริ่มมีรายได ใหผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณภาษีซื้อที่หักไดจริงตามสวนของรายไดที่เกิดขึน้
จริงของกิจการประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และใหปรับปรุงภาษีซื้อที่ไดนาํ มาหักออกจากภาษีขายแลวตาม
หลักเกณฑตาม (2)
ปที่เริ่มมีรายไดใหหมายถึง ปแรกที่มีรายไดเกิดขึ้นจริงไมนอยกวา 6 เดือนภาษี
(2) การปรับปรุงภาษีซื้อตาม (1) ใหกระทําในเดือนภาษีถัดจากเดือนภาษีสุดทายของปที่เริ่มมีรายได โดยให
ปรับปรุงตั้งแตเดือนภาษีแรกที่ไดมกี ารเฉลี่ยภาษีซื้อถึงเดือนภาษีสุดทายของปที่เริ่มมีรายได ดังนี้
(ก) ในกรณีภาษีซื้อที่เฉลี่ยไดและไดนาํ มาหักออกจากภาษีขายแลว มีจํานวนเกินกวาภาษีซื้อที่หักไดจริง ให
ผูประกอบการจดทะเบียนชําระภาษีซื้อสวนที่เกินนั้นพรอมกับยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีที่มกี ารปรับปรุงภาษีซื้อและใหนําภาษีซื้อสวนที่เกินนัน้ ซึ่งยังมิไดนาํ ไปรวมคํานวณ

เปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการ ไปรวมคํานวณเปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของ
กิจการในปที่เกี่ยวของ
(ข) ในกรณีภาษีซื้อที่เฉลี่ยไดและไดนาํ มาหักออกจากภาษีขายแลวมีจํานวนนอยกวาภาษีซื้อที่หักไดจริง ให
ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นคํารองขอคืนภาษีซื้อสวนที่ขาดนั้น ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และใหนําภาษี
ซื้อสวนที่ขาด ซึ่งไดนาํ ไปรวมคํานวณเปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการแลวไปหักออกจากมูลคา
ตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการในปที่เกี่ยวของ
(3) สําหรับปถัดจากปที่เริ่มมีรายไดเปนตนไป ใหผูประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อตามสวนของรายไดของป
ที่ผานมาโดยไมตองปรับปรุงภาษีซื้ออีก และในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนประสงคจะปรับปรุงภาษีซื้อใหเปนไป
ตามสวนของรายไดที่เกิดขึ้นจริงทั้งปของกิจการทั้งสองประเภทก็ใหกระทําได ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑตาม (2) มาใช
บังคับโดยอนุโลมและเมื่อไดเลือกปฏิบัติเปนอยางใดแลว ก็ใหถือปฏิบัติเปนอยางเดียวกันตลอดไป เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเปลี่ยนแปลงได
รายไดของปที่ผานมาตามวรรคหนึ่ง หมายถึง รายไดของปกอนปปจ จุบัน 1 ป
(4) การปรับปรุงภาษีซื้อตามขอนี้ ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองรับผิดเสียเบีย้ ปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 89
และมาตรา 89/1 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 3 เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามขอ 2(3)
(1) ถารายไดของปท่ผี านมาของกิจการประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 90 ของรายได
ของกิจการทั้งหมด ใหผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิเลือกนําภาษีซื้อทั้งจํานวนไปหักออกจากภาษีขาย ทั้งนี้ หามนํา
ภาษีซื้อดังกลาวไปรวมคํานวณเปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการ
(2) ถารายไดของปท่ผี านมาของกิจการประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 90 ของ
รายไดของกิจการทั้งหมด ใหผูประกอบการจดทะเบียนมีสทิ ธิเลือกไมนําภาษีซื้อทั้งจํานวนไปหักออกจากภาษีขาย แตให
นําไปรวมคํานวณเปนมูลคาตนทุนทรัพยสินหรือรายจายของกิจการ
เมื่อไดเลือกปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแลว ก็ใหถือปฏิบัติตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัตจิ ากอธิบดีกรมสรรพากร
ใหเปลี่ยนแปลงได
“ขอ 4 รายไดตามขอ 2 และขอ 3 หมายความวา
(1) รายไดของกิจการประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิม่ หมายความวา มูลคาของฐานภาษีของกิจการประเภททีต่ อ ง
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม เวนแตมูลคาของฐานภาษีของกิจการใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล
ในกรณีรับขนคนโดยสาร ใหหมายความรวมถึงมูลคาของคาโดยสาร คาธรรมเนียม และประโยชนอื่นใดที่เรียกเก็บ นอก
ราชอาณาจักรกอนหักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารดวยหรือในกรณีรับขนสินคาใหหมายความรวมถึง
มูลคาของคาระวาง คาธรรมเนียม และประโยชนอื่นใดที่เรียกเก็บไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนหักรายจายใด ๆ
เนื่องในการรับขนสินคาเขาในราชอาณาจักรดวย
(2) รายไดของกิจการประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หมายความวา มูลคาของฐานภาษีของกิจการประเภทที่
ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม รายรับของกิจการประเภทที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และรายรับของกิจการประเภทที่ไดรบั
ยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ และใหหมายความรวมถึงรายรับสําหรับการขายสินคา การใหบริการ หรือการนําเขาสินคาทีอ่ ยู
ภายใตบังคับมาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติแกไข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ”
“รายไดตามวรรคหนึ่งไมรวมถึง รายไดที่เกิดขึน้ จากกรณีผูประกอบการจดทะเบียนนําเงินไปหาประโยชนโดยการ
ฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย หรือซื้อตั๋วเงินของสถาบันการเงินอื่น แตทั้งนี้ไมใชบงั คับสําหรับการประกอบ
กิจการตามมาตรา 91/2(1)(2) และ (3) แหงประมวลรัษฎากร
(ข) รายไดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากกรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีการกูยืมเงินกันเองในระหวางบริษัทในเครือ
เดียวกัน
คําวา "บริษัทในเครือเดียวกัน" หมายความวา บริษทั หรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลตั้งแตสองนิตบิ คุ คลขึ้นไปซึ่งมี
ความสัมพันธกนั โดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ คุ คลใดถือหุนหรือเปนหุนสวนอยูในบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ คุ คล
อีกแหงหนึ่งไมนอยกวารอยละ 25 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ คุ คลนัน้ เปนเวลาไม
นอยกวาหกเดือนกอนวันที่มกี ารกูยืม
(ค) รายไดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากกรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลมีระเบียบ
เกี่ยวกับเงินกองทุนสะสมพนักงานหรือทุนอืน่ ใดเพื่อพนักงาน และบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลไดนาํ เงินกองทุนนี้
ออกใหพนักงานที่เปนสมาชิกกูยืมเปนสวัสดิการ
(ง) รายไดที่เกิดขึ้นจากกรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีการประกอบกิจการประเภทที่ไมอยูใ นบังคับตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร”
ขอ 5 กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการกอสรางอาคารเพื่อใชในการประกอบกิจการของตนเองซึ่งเปนกิจการประเภทที่
ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และเพื่อการอื่นใหผูประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อ ดังนี้
(1) ใหประมาณการการใชพนื้ ที่อาคารเพื่อใชในการประกอบกิจการของตนเองซึ่งเปนกิจการประเภทที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม และเพื่อการอื่น โดยใหผูประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อตามสวนของประมาณการการใชพื้นที่
อาคารดังกลาว และใหนําภาษีซื้อที่เฉลี่ยไดตามสวนของประมาณการการใชพื้นทีอ่ าคารเพื่อใชในการประกอบกิจการ
ของตนเองซึ่งเปนกิจการประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มมาหักออกจากภาษีขาย
ใหผูประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อตามสวนของประมาณการการใชพื้นที่อาคารตามเกณฑในวรรค
หนึ่งตั้งแตเดือนภาษีแรกที่มีภาษีซื้อจากการกอสรางอาคารเกิดขึน้ ถึงเดือนภาษีกอนมีกรณีการใชพื้นที่อาคารตรงตามที่ได
ประมาณการไวตาม (2)(ก) หรือถึงเดือนภาษีกอนมีกรณีตาม (2)(ข)
(2) เมื่อการกอสรางอาคารเสร็จสมบูรณ ใหผูประกอบการจดทะเบียนปฏิบัติ ดังนี้
(ก) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนยังมิไดใชพนื้ ที่อาคารหรือไดใชพื้นที่อาคารตรงตามที่ไดประมาณ
การไว หรือไดใชพนื้ ที่อาคารแลวแตยังไมเกินกวาที่ไดประมาณการไวในแตละสวน ผูประกอบการจดทะเบียนไมตอง
ปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยได
(ข) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดใชพื้นที่อาคารไมตรงตามที่ไดประมาณการไวเปนครั้งแรกใน
เดือนภาษีใด อันเปนเหตุใหภาษีซื้อที่เฉลี่ยไดเปลี่ยนแปลงไป ใหผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณภาษีซื้อที่หักไดจริง
ตามสวนของการใชพนื้ ที่อาคารเพื่อใชในการประกอบกิจการของตนเองซึ่งเปนกิจการประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
และใหปรับปรุงภาษีซื้อที่ไดนาํ มาหักออกจากภาษีขายแลวตามหลักเกณฑตาม (3)

(3) การปรับปรุงภาษีซื้อตาม (2)(ข) ใหกระทําในเดือนภาษีแรกที่ไดใชพื้นที่อาคารไมตรงตามที่ไดประมาณการไว
โดยใหปรับปรุงตั้งแตเดือนภาษีแรกที่มีภาษีซื้อจากการกอสรางอาคารเกิดขึ้นถึงเดือนภาษีกอนเดือนภาษีที่ไดใชพื้นที่
อาคารดังกลาวดังนี้
(ก) ในกรณีภาษีซื้อที่เฉลี่ยไดและไดนาํ มาหักออกจากภาษีขายแลวมีจํานวนเกินกวาภาษีซื้อที่หักไดจริง ให
ผูประกอบการจดทะเบียนชําระภาษีซื้อสวนที่เกินนั้น พรอมกับยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม เปนรายเดือนภาษีทุก
เดือนเดือนละหนึ่งฉบับภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีที่มกี ารปรับปรุงภาษีซื้อ และใหนําภาษีซื้อสวนที่เกิน
นั้นซึ่งยังมิไดนาํ ไปรวมคํานวณเปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการไปรวมคํานวณเปนมูลคาตนทุน
ของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการในปที่เกี่ยวของ
(ข)ในกรณีภาษีซื้อที่เฉลี่ยไดและไดนาํ มาหักออกจากภาษีขายแลวมีจํานวนนอยกวาภาษีซื้อที่หักไดจริง ให
ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นคํารองขอคืนภาษีซื้อสวนที่ขาดนั้น ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดและใหนําภาษี
ซื้อสวนที่ขาดซึ่งไดนาํ ไปรวมคํานวณเปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการแลวไปหักออกจากมูลคา
ตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการในปที่เกี่ยวของ
(4) สําหรับเดือนภาษีนับแตเดือนภาษีที่มกี รณีการใชพื้นที่อาคารตรงตามที่ไดประมาณการไวตาม (2)(ก) หรือที่มี
กรณีตาม (2)(ข) เปนตนไป หากมีภาษีซื้อจากการกอสรางอาคารเกิดขึ้นอีก ใหผูประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อ
ดังกลาวตามสวนของการใชพนื้ ที่อาคารเพื่อใชในการประกอบกิจการของตนเองซึ่งเปนกิจการประเภทที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริงในแตละเดือนภาษี
(5) ภายในกําหนดเวลา 3 ป นับแตเดือนภาษีทกี่ อสรางอาคารเสร็จสมบูรณ หากมีการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่
อาคารภายหลังจากทีไ่ ดใชพื้นที่อาคารตรงตามที่ไดประมาณการไวตาม (2)(ก) หรือภายหลังจากที่ไดมกี ารปรับปรุงภาษี
ซื้อจากการกอสรางอาคารตาม (2)(ข) แลว อันเปนเหตุใหภาษีซื้อที่เฉลี่ยไดตามสวนของการใชพื้นที่อาคารเพื่อใชในการ
ประกอบกิจการของตนเองซึ่งเปนกิจการประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มเปลี่ยนแปลงไป ใหผูประกอบการจดทะเบียน
ปรับปรุงภาษีซื้อตามทีค่ ํานวณภาษีซื้อที่หักไดจริงตามสวนของการใชพื้นที่อาคารเพื่อใชในการประกอบกิจการของ
ตนเองซึ่งเปนกิจการประเภททีต่ องเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
การปรับปรุงภาษีซื้อตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําทุกคราวในเดือนภาษีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่อาคาร
ทัง้ นี้ ใหนําความใน (ก) และ (ข) ของ (2) ของขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม
(6) การปรับปรุงภาษีซื้อตามขอนี้ ผูประกอบการจดทะเบียนตองรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 89 และ
มาตรา 89/1 แหงประมวลรัษฎากร
“(7) ใหผูประกอบการจดทะเบียนแจงรายการเกี่ยวกับการกอสรางอาคารและการใชพนื้ ที่อาคารดังตอไปนี้ ตอ
อธิบดีกรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตทองที่ที่สถาน
ประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู
(ก) รายการเกี่ยวกับการประมาณการการใชพื้นที่อาคารเพื่อใชในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการ
ประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและเพื่อการอื่นภายใน 30 วัน นับแตวันที่เริ่มทําการกอสรางอาคารหรือวันที่ไดรับอนุมัติ
ใหทําการกอสรางอาคาร แลวแตวันใดจะเกิดขึน้ กอน ในกรณีที่ไดทําการกอสรางอาคารมาแลวกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2535 ใหแจงรายการเกี่ยวกับการประมาณการการใชพนื้ ที่อาคารดังกลาวภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2535
(ข) วันทีก่ อสรางอาคารเสร็จสมบูรณภายใน 30 วัน นับแตวันทีก่ อสรางอาคารเสร็จสมบูรณ

(ค) รายการเกี่ยวกับการเริ่มใชอาคารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนภายใน 30 วัน นับแตวันเริ่มใชอาคารทั้งหมด
หรือบางสวน
(ง) รายการเกี่ยวกับการใชพื้นที่อาคารที่เปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน นับแตวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่
อาคาร”
ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนมิไดแจงรายการตามวรรคหนึ่งโดยไมเหตุอันสมควร มิใหผูประกอบการ
จดทะเบียนนําภาษีซื้อที่เฉลี่ยไดตามประกาศนี้มาหักออกจากภาษีขาย ทั้งนี้ เวนแตอธิบดีกรมสรรพากรจะกําหนดเปน
อยางอื่น
ขอ 6 “ ป ” ตามประกาศนี้ หมายความวา
(1) ในกรณีที่ผปู ระกอบการเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิตบิ ุคคล ใหนับตามปประดิทนิ เวนแตใน
กรณีที่เริ่มประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ใหเริ่มนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการจนถึงวันสิ้นปประดิทนิ
(2) ในกรณีที่ผปู ระกอบการเปนนิตบิ คุ คล ใหนับตามรอบระยะเวลาบัญชีเวนแตในกรณีที่เริ่มประกอบกิจการที่
ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ใหเริ่มนับตั้งแตวนั เริ่มประกอบกิจการจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ขอ 7 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติ ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของอธิบดี
กรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดตามประกาศนี้ดว ย
ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
บัณฑิต บุณยะปานะ
อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 42)
เรื่อง การกําหนดภาษีซื้อทีไ่ มใหนําไปหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/5 (6) แหงประมวลรัษฎากร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/5(6) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนดภาษีซื้อที่ไมใหนําไปหักในการคํานวณภาษี ไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 14) เรื่อง การกําหนดภาษีซื้อที่
ไมใหนําไปหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ขอ 2 ภาษีซื้อดังตอไปนี้ ไมใหนํามาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร
“(1) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เชาซื้อ เชา หรือรับโอนรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารที่มีทนี่ ั่งไมเกิน 10 คน ตาม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือการรับบริการที่เกี่ยวของกับรถยนตนั่ง
และรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต”
“ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงั คับสําหรับการขายรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ตาม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการใหบริการเชารถยนตดังกลาวของตนเองโดยตรง และการใหบริการ
รับประกันวินาศภัยสําหรับรถยนตดังกลาว”
(2) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แหงประมวลรัษฎากร
(3) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพยสินเพื่อใชหรือจะใชในกิจการประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีซอื้ ที่
เกิดจากรายจายของกิจการประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
(4) ภาษีซื้อที่เกิดจากการกอสรางอาคารหรืออสังหาริมทรัพยอื่นเพื่อใชหรือจะใชในกิจการประเภทที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม และตอมาไดขาย หรือใหเชาหรือนําไปใชในกิจการประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะทีไ่ ด
กระทําภายในสามปนับแตเดือนภาษีทกี่ อสรางเสร็จสมบูรณ
“ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงั คับสําหรับภาษีซื้อที่เกิดจากการกอสรางอาคารหรืออสังหาริมทรัพยอื่น เพื่อใช
หรือจะใชในกิจการประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและตอมาไดขายหรือใหเชาหรือนําไปใชในกิจการประเภทที่ไมตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม อันเนื่องมาจาก
“(ก) การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่กระทํากับลูกหนีข้ องสถาบันการเงิน โดยไดดําเนินการ
ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด และไดกระทํา
ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
(ข) การปรับปรุงโครงสรางหนีข้ องเจาหนี้อื่นทีก่ ระทํากับลูกหนีข้ องเจาหนี้อื่น โดยไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนีข้ องสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม
และไดกระทําภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547”
“(ค) การฟนฟูกิจการของลูกหนีต้ ามกฎหมายวาดวยการลมละลาย”

“(ง) การปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษัทมหาชนจํากัด หรือบริษัทจํากัด ที่ไดควบเขากัน หรือโอนกิจ
การทั้งหมดใหแกกัน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไดออกตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 330) พ.ศ.2541”
“(จ) การปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษัทมหาชนจํากัด หรือบริษัทจํากัด ทีไ่ ดโอนกิจการบางสวนระหวาง
กันตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไดออกตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 411) พ.ศ. 2545”
“(ฉ) การแปรรูปกิจการของรัฐตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ”
“(ช) การแปรรูปกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในโครงการโรงไฟฟาราชบุรี ”
“(ซ) การเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนในรูปแบบของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมาย
วาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ”
“ใน (ก) และ (ข) ของวรรคสอง
สถาบันการเงิน หมายความวา
(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(2) ธนาคารออมสิน
(3) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(4) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
(5) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม”
“(6) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารทรัพยสถาบันการเงิน”
“เจาหนี้อื่น หมายความวา เจาหนาที่มิใชสถาบันการเงินซึ่งไดดําเนินการเจรจารวมกับสถาบันการเงินในการ
ปรับปรุงโครงสรางหนีใ้ หแกลกู หนี้ และไดทําความตกลงเปนหนังสือรวมกับเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงิน
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนีด้ วย
ลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น หมายความวา ลูกหนี้ของเจาหนี้อื่นซึ่งเปนลูกหนี้ของสถาบันการเงินดวย และให
หมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดวย”
(5) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งรายการตามมาตรา 86/4(1) แหงประมวล
รัษฎากรมิไดตพี ิมพขึ้น หรือมิไดจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรในกรณีจดั ทําใบกํากับภาษีขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร
ทั้งฉบับ
(6) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งรายการตามมาตรา 86/4(8) แหงประมวล
รัษฎากรมิไดจดั ทําขึน้ ตามวิธกี ารตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/4(8)
แหงประมวลรัษฎากร
(7) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งมีรายการในใบกํากับภาษีเปนสําเนา
(copy) แตไมรวมถึงใบกํากับภาษีที่ไดจดั ทํารวมกับเอกสารทางการคาอื่น ซึ่งมีจํานวนหลายฉบับ และใบกํากับภาษีซึ่งมี
รายการในใบกํากับภาษีเปนสําเนามีขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ปรากฏอยูดวย

(8) ภาษีซื้อสวนที่เฉลี่ยเปนของกิจการประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งไดคํานวณตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 82/6 แหงประมวลรัษฎากร
(9) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือรับบริการ ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนนําไปใชหรือจะใชในการประกอบ
กิจการทั้งประเภททีต่ องเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาว
ใชสิทธิเลือกไมนําภาษีซื้อทั้งหมดไปหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม เนื่องจากกิจการประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
มีรายไดไมนอยกวารอยละ 90 ของรายไดของกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ ตามขอ 3(2) แหงประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/6 แหงประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535
“(10) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรซึ่งรายการตามมาตรา 86/4 ไดถูกแกไข
เปลี่ยนแปลง เวนแตรายการซึ่งไดถกู แกไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด”
(11) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เชาซื้อ หรือรับโอนรถยนตที่มิใชรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10
คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อใชหรือจะใชในกิจการประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และตอมา
ไดมีการดัดแปลงรถยนตดังกลาวเปนรถยนตนั่ง หรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ เฉพาะที่ไดกระทําภายในสามปนับแตเดือนภาษีที่ไดรถยนตไวในครอบครอง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงั คับสําหรับการขายรถยนตนั่งและรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ตาม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการใหบริการเชารถยนตดังกลาวของตนเองโดยตรง
(12) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรซึ่งรายการตามมาตรา 86/4(2) แหงประมวล
รัษฎากร มิไดตพี ิมพขึ้น หรือมิไดจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรในกรณีจดั ทําใบกํากับภาษีขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร
ทั้งฉบับ”
“ ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงั คับสําหรับใบกํากับภาษีที่ออกโดยผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไดเปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐตามที่มกี ฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ เฉพาะ
ใบกํากับภาษีที่ไดออกในชวงระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวนั ที่จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด”
ขอ 3 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันออกประกาศนี้ เวนแต ขอ 2(5) และ (6) ใหใชบงั คับตั้งแตวนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2536 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
อธิบดีกรมสรรพากร

คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 86/2542
เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร
เฉพาะที่มีลกั ษณะเปนแบบเต็มรูป

เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนําผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดทํา
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเปนแบบเต็มรูป กรมสรรพากรจึง
มีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4และหรือมาตรา 86/5 แหงประมวล
รัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเปนแบบเต็มรูป จะตองจัดทําใบกํากับภาษีทกุ ครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
เกิดขึน้ เวนแต ผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาชนิดและประเภทเดียวกันใหแกผูซื้อสินคารายหนึ่งรายใดเปน
จํานวนหลายครั้งในหนึ่งวันทําการ ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวสามารถจัดทําใบกํากับภาษีรวมเพียงครั้งเดียวใน
หนึ่งวันทําการสําหรับผูซื้อสินคารายนั้นก็ได
ขอ 2 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งมีการกระทําดังตอไปนี้ ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8) หรือการ
ใหบริการตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น โดยไมจําตองจัดทําใบกํากับภาษี
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนนําสินคาไปใชไมวาประการใดๆ โดยไมไดนาํ สินคานั้นไปใชในการผลิตสินคา
การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพื่อประโยชนของทรัพยสินที่มีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่ง
เปนกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อนําสินคาไปใชหรือสงมอบสินคาใหบคุ คลอื่นเพื่อใช ตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร
และขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534
ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการผลิตสีทาอาคารและกิจการขายบานพรอมที่ดนิ บริษัทฯไดนาํ สีไปใชทา
บานที่ขาย บริษัทฯ มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของสีที่นําไปทาบานเพื่อขาย
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือ
เพื่อประโยชนของทรัพยสินที่มีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม แตสินคาที่
นําไปใชเปนรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีทนี่ ั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตและ
สินคาหรือบริการที่เกี่ยวของกับรถยนตดังกลาว ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ความ
รับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อนําสินคาไปใชหรือสงมอบสินคาใหบุคคลอื่นเพื่อใช ตามมาตรา 78/3 แหง
ประมวลรัษฎากร และขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534

ตัวอยาง
(ก) บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการขายรถยนตนั่ง โอนรถยนตนั่งที่ซื้อไวเพื่อขายไปใชในการ
บริหารงานของกิจการโดยนําไปเปนรถประจําตําแหนง บริษัทฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของรถยนตนั่งที่
นําไปใช
(ข) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกิจการขายน้ํามันเชื้อเพลิง ไดนาํ น้ํามันเชื้อเพลิงไปเติมรถยนตนั่งทีใ่ ชใน
การบริหารงานของกิจการ บริษัทฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เติมในรถยนตนั่ง
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แหงประมวลรัษฎากร
ถือเปนการขายสินคา ตามมาตรา 77/1(8)(จ) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการ
ตรวจพบตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 8 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189(พ.ศ.2534)ฯลงวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ.2534
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินที่มีไวในการประกอบกิจการที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือทั้งกรณีที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันเลิกประกอบกิจการ ถือเปนการ
ขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ฉ) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ เมื่อเลิกประกอบ
กิจการหรือแจงเลิกประกอบกิจการตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 9 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189
(พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534
(5) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินที่มีไวในการประกอบกิจการที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือทั้งกรณีที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันที่ไดรับแจงคําสั่งถอนทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
เกิดขึน้ เมื่อไดรับแจงคําสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 10(1) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534
(6) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินที่มีไวในการประกอบกิจการที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือทั้งกรณีที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันที่ไดรับแจงการเพิกถอน
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ เมื่อไดรับแจงการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร และขอ
10(2) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534
(7) ผูประกอบการจดทะเบียนใชบริการของตนเองไมวาประการใดๆโดยไมไดนาํ บริการและหรือนําสินคานั้น
ไปใชในการผลิตสินคา การใหบริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพื่อประโยชนของทรัพยสินที่มีไวในการประกอบ
กิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ถือเปนการใหบริการ ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวล
รัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น ตามมาตรา 78/1(1)(
ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการรับเหมากอสราง ไดนาํ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุกอ สรางตาง ๆ ไปใช
กอสรางอาคารเพื่อขาย บริษัทฯมีหนาที่เสียภาษีมลู คาเพิ่มจากมูลคาของคาบริการซึง่ รวมคาวัสดุกอ สรางดวย

(8) ผูประกอบการจดทะเบียนนําบริการและหรือนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา การใหบริการ การบริหารงาน
ของกิจการ หรือเพื่อประโยชนของทรัพยสินที่มีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการทีต่ องเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่ม แตเปนบริการทีน่ ําไปใชเพื่อการรับรอง หรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ถือเปนการใหบริการ
ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อไดใชบริการไมวาโดยตนเอง
หรือบุคคลอื่น ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑอาหารไดนาํ ผลิตภัณฑอาหารไปใชเลี้ยงรับรองใหแก
ลูกคาซึ่งมาดูงานของบริษัทฯ บริษัทฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของผลิตภัณฑอาหารที่นําไปเลี้ยงรับรอง
(9) ผูประกอบการจดทะเบียนนําบริการและหรือนําสินคาไปใชในการผลิตสินคา การใหบริการ การบริหารงาน
ของกิจการ หรือเพื่อประโยชนของทรัพยสินที่มีไวในการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเปนกิจการทีต่ องเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม แตเปนบริการทีน่ ําไปใชกับรถยนตนั่ง หรือรถยนตโดยสารที่มีทนี่ ั่งไมเกิน 10 คน ตามกฎหมายวาดวย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ถือเปนการใหบริการ ตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ เมื่อไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง บริษัท ก.จํากัด ประกอบกิจการขายรถยนตและรับจางซอมรถยนต ไดซื้อรถยนตนั่งมาใชในการ
บริหารงานของกิจการ ถาบริษัทฯซอมรถยนตนั่งที่ซื้อมาใชในกิจการ บริษัทฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากคาบริการ
ซอมรถยนตนั่ง
(10) ผูประกอบการจดทะเบียนจําหนาย จาย โอนสินคา โดยไมมีคาตอบแทน และไมไดเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
จากผูซื้อสินคาตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการขายสินคาตามมาตรา 77/1(8) แหงประมวลรัษฎากร
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการสงมอบสินคาตามมาตรา 78(1) แหงประมวลรัษฎากร
ตัวอยาง
(ก) บริษัท ก.จํากัด นําอาหารกระปองที่ผลิตหรือซื้อมาเพื่อขาย แจกใหแกพนักงาน เพื่อนําไปบริโภคที่บาน
นอกเวลาปฏิบัติงาน บริษัทฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของอาหารกระปองที่นําไปแจก
(ข) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกิจการผลิตอุปกรณและชิ้นสวนยานพาหนะ บริษัทฯมีขอบังคับและประกาศจาย
รางวัลสําหรับพนักงานเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางานติดตอกันโดยไมหยุดงาน เชน ทํางานมา 5 ป ไดทองคําหนัก 2
บาท ทํางานมา 4 ป ไดทองคําหนัก 1 บาท บริษัทฯมีหนาทีเ่ สียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของทองคําทีน่ ําไปแจกเปนรางวัล
(ค) บริษัท ค.จํากัด ประกอบกิจการผลิตและขายยางรถยนตบริษัทฯมีเงื่อนไขเพื่อสงเสริมการขายวา หากลูกคา
ซื้อสินคาจากบริษัทฯครบจํานวนตามทีก่ ําหนด บริษัทฯจะมอบรางวัล เชน เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ใหแกลูกคาทุกคน
บริษัทฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของเครื่องใชไฟฟาที่นําไปแจกเปนรางวัล
(11) ผูประกอบการจดทะเบียนใหบริการโดยไมมีคาตอบแทน และไมไดเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูรับบริการ
ตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ถือเปนการใหบริการตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(
ข) แหงประมวลรัษฎากร ตัวอยาง โรงแรมเอ.เอ็ม ใหบริการหองพักแกกรรมการของโรงแรม และแขกรับเชิญซึ่งเปน
เจาหนาที่ของรัฐหรือเอกชนอื่น โดยไมคดิ คาหองพักและคาบริการ โรงแรมฯมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของคา
หองพักและคาบริการ
(12) ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไมตองนําคาตอบแทนทีม่ ีลักษณะและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร มา

รวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร จึงไมตองจัดทําใบกํากับภาษี เนื่องจากไมมีการ
เรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
ขอ 3 ผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ มีหนาที่จัดทําใบกํากับภาษีเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
เกิดขึน้ แตโดยผลของกฎหมายทําใหไมตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากรอีก
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักร และไดใหตวั แทนของตนจัดทําใบกํากับภาษีแทนตนเอง
ตามมาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร กรณีตัวแทนไดจดั ทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนแลว
ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอกี
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนเจาของทรัพยสินที่ถกู ขายทอดตลาด โดยสวนราชการเปนผูทอดตลาดตาม
มาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร สวนราชการไดจดั ทําใบเสร็จรับเงินใหแกผูซื้อในการขายทอดตลาด และจัดทําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินใหแกผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสินเพื่อเปนหลักฐานในการลงรายงานภาษีขาย
ผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสินไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอกี
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนเจาของทรัพยสินที่ถกู ขายทอดตลาด โดยบุคคลอื่นที่ไมใชสวนราชการเปนผู
ทอดตลาดตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อผูทอดตลาดจัดทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจด
ทะเบียนเจาของทรัพยสินใหแกผูซื้อในการขายทอดตลาด ตามมาตรา 86/3 แหงประมวลรัษฎากร แลว ผูประกอบการจด
ทะเบียนเจาของทรัพยสินไมตองจัดทําใบกํากับภาษีอีก
ขอ 4 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4แหงประมวลรัษฎากร จะตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษี โดยสงมอบตนฉบับใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ และเก็บรักษา
สําเนาใบกํากับภาษีเพื่อการลงรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร
ใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) คําวา “ใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
(2) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่จดั ทําใบกํากับภาษี
ชื่อตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ชื่อผูประกอบการตามที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือชื่อสถาน
ประกอบการ หรือชื่อการคาของสถานประกอบการตามที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่อยูตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ที่ตั้งของสถานประกอบการตามที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีระบุที่อยูไม
ครบถวนตามทีจ่ ดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม แตรายการที่อยูทรี่ ะบุไวถูกตอง และสามารถบอกตําแหนงที่ตั้งที่ชดั เจนได ให
ถือวาไดระบุที่อยูครบถวนแลว
(3) ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
ชื่อตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ชื่อผูประกอบการตามที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือชื่อสถานประกอบการ หรือ
ชื่อการคาของสถานประกอบการตามที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีบคุ คลธรรมดา หมายความรวมถึงนามสกุลดวย
กรณีระบุชื่อของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามวรรคหนึ่งไมครบถวนโดยมีเครื่องหมายไปยาลนอย (ฯ) ละคําที่
ประกอบคําหนา แตเปนที่เห็นไดอยางชัดเจนโดยไมทําใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนผูประกอบการรายอื่น เชน
“องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย” เขียนวา “องคการโทรศัพทฯ” หรือ “บริษัท ไปศาจีกรุงเทพมหานครจํากัด” เขียนวา
“บริษัท ไปศาจีกรุงเทพฯ จํากัด” ใหถือวาไดระบุชื่อครบถวนแลว

กรณีระบุชื่อผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามวรรคหนึ่ง โดยตัวสะกด สระ วรรณยุกต การันต ผิดพลาด แตเปนที่เห็น
ไดอยางชัดเจนโดยไมทาํ ใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนผูประกอบการรายอื่น ใหถือวาไดระบุชื่อครบถวนแลว
ที่อยูตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ที่ตั้งของสถานประกอบการตามที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีระบุที่อยูไม
ครบถวนตามทีจ่ ดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม แตรายการที่อยูทรี่ ะบุไวถูกตอง และสามารถบอกตําแหนงที่ตั้งที่ชดั เจนได ให
ถือวาไดระบุที่อยูครบถวนแลว
(4) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลมถามี
(5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ
ชื่อ ชนิด ประเภท ของสินคาหรือของบริการตามวรรคหนึ่ง ใหระบุเฉพาะชื่อ ชนิด ประเภท ของสินคาหรือของ
บริการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มในใบกํากับภาษี เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนตองระบุชื่อ ชนิด ประเภท ของสินคาหรือ
ของบริการที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มในใบกํากับภาษีดว ย ใหกระทําได โดยตองจัดใหมีเครื่องหมายหรือแยกรายการ
แสดงใหเห็นชัดเจนวาเปนสินคาหรือบริการที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
(6) มูลคาของสินคาหรือของบริการที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจากมูลคาของ
สินคาหรือของบริการ โดยใหแยกออกจากมูลคาของสินคาหรือของบริการใหชัดแจง
กรณีจาํ นวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการตามวรรคหนึ่ง มีเศษเปนจุดทศนิยม ให
ผูประกอบการจดทะเบียนถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ถาเศษของภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนจํานวนเงินตัวที่สามหลังจุดทศนิยม มีคาไมถึง 5 ใหปดเศษนั้นทิ้ง ตัวอยาง
มูลคาของสินคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว คือ 100 บาท คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มไดเทากับ 7/107 x 100 = 6.542 บาท
ดังนั้น จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่แสดงในใบกํากับภาษี คือ 6.54 บาท
(ข) ถาเศษของภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนจํานวนเงินตัวที่สามหลังจุดทศนิยม มีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป ใหปด เศษขึน้
ตัวอยาง มูลคาของสินคาที่รวมภาษีมลู คาเพิ่มไวแลว คือ 180 บาท คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มไดเทากับ 7/107 x 180 = 11.775
บาท ดังนั้น จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่แสดงในใบกํากับภาษี คือ11.78 บาท
กรณีภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีมจี ํานวนมากกวาหรือมีจํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของ
สินคาหรือของบริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย อันเนื่องมาจากการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษเปนจุด
ทศนิยม ผูประกอบการจดทะเบียนตองเสียภาษีตามจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ
คูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย
(7) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี วัน เดือน ป ตามวรรคหนึ่ง ใชตวั เลขแทนการระบุชื่อเดือนก็ไดและใช
พุทธศักราชหรือคริสตศกั ราชก็ได
ขอ 5 กรณีตวั แทนเปนผูจดั ทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ และ
มาตรา 86/2 แหงประมวลรัษฎากร หรือผูทอดตลาดที่ไมใชสวนราชการซึ่งขายทอดตลาดทรัพยสินของผูประกอบการจด
ทะเบียนตามมาตรา 83/5 แหงประมวลรัษฎากร ตองจัดทําใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนเจาของ
ทรัพยสินตามมาตรา 86/3 แหงประมวลรัษฎากร ใหตัวแทนและผูทอดตลาดใชแบบพิมพใบกํากับภาษีของตัวแทนหรือผู
ทอดตลาด โดยใบกํากับภาษีตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร และตองระบุชื่อ ที่อยู เลข
ประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวการ หรือผูประกอบการจดทะเบียนเจาของทรัพยสินดวย

ขอ 6 ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 4 สามารถจัดทําใบกํากับภาษีรวมกับเอกสารทางการคาอื่น เชน
ใบเสร็จรับเงิน ใบสงของ หรือใบแจงหนี้ ซึ่งมีจํานวนหลายฉบับอยูในชุดเดียวกัน
การจัดทําใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ถาใบกํากับภาษีไมใชเอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกลาว จะตองมี
ขอความวา “เอกสารออกเปนชุด” ในใบกํากับภาษี
ขอ 7 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีโดยมีรายการในสวนที่เปนสาระสําคัญไมถกู ตอง
ครบถวนตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 มีความผิด ตองระวางโทษตามมาตรา 90(12) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 8 รายการในใบกํากับภาษีตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 จะจัดทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได แตตอง
จัดทําเปนหนวยเงินตราไทย โดยใชตัวเลขไทยหรืออารบิค กรณีมคี วามจําเปนตองจัดทําเปนภาษาตางประเทศอื่น
นอกจากภาษาอังกฤษ และหรือเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
รายการชื่อตามขอ 4(2) และขอ 4(3) กรณีเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัท (มหาชน) จํากัด หรือหางหุนสวนจํากัด หรือหาง
หุนสวนสามัญนิตบิ คุ คล ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถใชคํายอแทนได ดังนี้
(1) บริษัทจํากัด
(2) บริษัท (มหาชน) จํากัด
(3) หางหุนสวนจํากัด
(4) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล

ใชคํายอวา บ. ... จก. หรือ ใชคํายอวา บจ. ...
ใชคํายอวา บมจ. ...
ใชคํายอวา หจก. ...
ใชคํายอวา หสน. ...

ถารายการในใบกํากับภาษีตามขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 ดังตอไปนี้ ไดจัดทําขึ้นโดยตีพิมพ รายการอื่น ๆ ตามมาตรา
86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด จัดทําขึน้ ดวยระบบคอมพิวเตอร หรือ
ทําใหปรากฏขึน้ ดวยวิธีการอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับภาษีมีสิทธิ
นําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
(1) คําวา “ใบกํากับภาษี”
(2) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่จดั ทําใบกํากับภาษี
(3) คําวา “เอกสารออกเปนชุด”
ถารายการในใบกํากับภาษีตาม (1) (2) และ (3) ของวรรคสามทั้งสามรายการหรือเพียงรายการหนึ่งรายการใดได
จัดทําขึน้ ดวยระบบคอมพิวเตอร รายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ตามขอ 4 จะตองตีพิมพ หรือจัดทํา
ขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรเทานั้น ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับภาษีจึงจะมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
ขอ 9 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการแกลกู คารายหนึ่งรายใดครั้งหนึ่ง ๆ จํานวนหลาย
รายการ และไมสามารถระบุรายการชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการทั้งหมดในใบกํากับ
ภาษี 1 แผน ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จัดทําใบกํากับภาษี 1 ฉบับ ประกอบดวยใบกํากับภาษี 1 แผน และจัดใหมใี บแนบใบกํากับภาษีดวย ซึ่งใบ
แนบใบกํากับภาษีอาจมีจํานวนมากกวา 1 แผนก็ไดผูประกอบการจดทะเบียนจะตองหมายเหตุในรายการสินคาหรือ

บริการวามีรายละเอียดตามใบแนบใบกํากับภาษี โดยมูลคารวมของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มทีร่ ะบุ
ในใบกํากับภาษี และที่ระบุในใบแนบใบกํากับภาษีตองเปนจํานวนเดียวกัน
ใบแนบใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) คําวา “ใบแนบใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
(ข) เลขที่ เลมที่ (ถามี) ของใบกํากับภาษี
(ค) วัน เดือน ป ของใบกํากับภาษี
(ง) รายละเอียดชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ
(จ) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ โดยใหแยกออกจากมูลคาของสินคาหรือ
ของบริการใหชัดแจง
(ฉ) กรณีมใี บแนบใบกํากับภาษีมากกวา 1 แผน จะตองระบุคําวา “แผนที่ ...” ไวดวย และรายการมูลคารวมของ
สินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการทั้งหมด ตามมาตรา 86/4(6)
แหงประมวลรัษฎากร จะปรากฏในใบแนบใบกํากับภาษีแผนสุดทายเทานั้น
การจัดทําใบแนบใบกํากับภาษีตามวรรคสอง สามารถจัดทําขึ้นโดยตีพิมพ ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก
พิมพดีด จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึ้นดวยวิธีการอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีความประสงคใชใบสงของหรือใบแจงหนี้ เปนใบแนบใบกํากับภาษี ใหกระทํา
ได แตตองมีรายการอยางนอยตามวรรคสอง
(2) จัดทําใบกํากับภาษี 1 ฉบับ ประกอบดวยใบกํากับภาษีมากกวา1 แผน โดยแตละแผนตองมีรายการถูกตอง
ครบถวนตามมาตรา 86/4 (1) - (5) และ (7) แหงประมวลรัษฎากร และใบกํากับภาษีที่ไมใชแผนสุดทายจะตองมีขอความ
ที่แสดงวามีใบกํากับภาษีแผนตอไปไวดว ย ซึ่งขอความดังกลาวจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ไดสําหรับรายการ
มูลคารวมของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการทั้งหมดตาม
มาตรา 86/4(6) แหงประมวลรัษฎากร จะปรากฏในใบกํากับภาษีแผนสุดทายเทานั้น
การจัดทําใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ถาไดตีพิมพเลขที่ไวแลวใบกํากับภาษีแตละแผนจะเรียงลําดับเลขที่ แตถา
ไมไดตีพิมพเลขที่ไว ใบกํากับภาษีแตละแผนอาจจะเรียงลําดับเลขที่หรือปรากฏเลขที่เพียงเลขที่เดียวก็ได กรณีใบกํากับ
ภาษีแตละแผนมีเพียงเลขที่เดียว ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองระบุคําวา “แผนที่ ...” ไวดวย
ขอ 10 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดรับใบกํากับภาษี โดยภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีมีจํานวนมากกวา
หรือมีจํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวย
หนึ่งรอย อันเนื่องมาจากการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษเปนจุดทศนิยม ใหถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ถาภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีมจี ํานวนมากกวาภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของ
บริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพิ่มทีค่ ํานวณจาก
มูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิม่ หารดวยหนึ่งรอย ไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
(ข) ถาภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีมีจํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของ
บริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษี
ไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม

กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษี โดยภาษีมูลคาเพิ่มตามใบกํากับภาษีมีจํานวนมากกวาหรือมี
จํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย
ซึ่งไมใชการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษเปนจุดทศนิยม ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปน
ภาษีซื้อ จะตองใหผูประกอบการจดทะเบียนที่จดั ทําใบกํากับภาษีดําเนินการยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทํา
ใบกํากับภาษีฉบับใหมที่ถูกตอง จึงจะนําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
ขอ 11 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดแจงเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยูตอหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายและ
หนวยงานที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/6 แหงแหงประมวลรัษฎากร แลว ผูประกอบการจดทะเบียนตอง
จัดทําใบกํากับภาษีตามชื่อหรือที่อยูที่เปลี่ยนแปลงแลว
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ไดรับใบกํากับภาษีในชื่อเดิมหรือที่อยูเดิม ผูประกอบการจด
ทะเบียนไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีดังกลาวไปถือเปนภาษีซื้อ จะตองใหผูประกอบการจดทะเบียนทีจ่ ัดทําใบกํากับภาษี
ดําเนินการยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ถี ูกตอง จึงจะนําไปถือเปนภาษีซื้อในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
ขอ 12 กรณีราชการเปลี่ยนแปลงเลขที่บาน ชื่อถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือ
ไดทําการแบงเขตถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถ
แกไขที่อยูใ นแบบพิมพใบกํากับภาษีใหถูกตองตามที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ใหกระทําไดในชวงระยะเวลาไม
เกิน 1 ป นับแตวันที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเลขทีบ่ าน ชื่อถนน หมูบา น ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือ
จังหวัด หรือไดทําการแบงเขตถนน หมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม แลวแตกรณี
การแกไขที่อยูตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถขีดฆาที่อยูเดิมและระบุที่อยูใหมที่ถูกตอง พรอม
กับลงลายมือชื่อกํากับการแกไข หรือประทับตรายางที่อยูทถี่ ูกตองเพิ่มเติม ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับ
ภาษีดังกลาวมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
กรณีราชการเปลี่ยนแปลงที่อยูตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงตองแจงการเปลี่ยนแปลงนั้น ตามมาตรา
85/6 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 13 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ ซึ่งมีการแถมสินคาพรอมการขายหรือการ
ใหบริการ ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยระบุชนิด ประเภท และปริมาณสินคาที่แถมไวใน
ใบกํากับภาษีฉบับเดียวกันกับสินคาทีข่ ายดวย แตไมตองนํามูลคาสินคาที่แถมมารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษี
การแถมสินคาตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบการจดทะเบียนอาจจะไมไดสงมอบสินคาที่แถมใหแกผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการพรอมกับการสงมอบสินคาหรือใหบริการก็ไดตอ มาเมื่อมีการสงมอบสินคาที่แถมก็ไมตองจัดทําใบกํากับภาษี
ใหแกผูซื้อหรือผูรับบริการอีก
ขอ 14 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ ซึ่งมีการใหสวนลดหรือคาลดหยอน
ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษี ดังนี้
(1) กรณีใหสวนลดหรือคาลดหยอนในขณะขายสินคาหรือใหบริการ ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีโดยระบุสวนลดหรือคาลดหยอนไวใหเห็นชัดแจงในใบกํากับภาษี และคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของ
สินคาหรือของบริการหลังจากหักสวนลดหรือคาลดหยอนแลว
ตัวอยาง

(ก) บริษัท ก.จํากัด ขายรถยนตกระบะมูลคา 350,000 บาทไดใหสวนลดแกผูทซี่ ื้อระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2542
ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2542 จํานวน 5,000 บาท บริษัทฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคารถยนตกระบะ 350,000
บาท หักดวยสวนลด 5,000 บาท คงเหลือมูลคารถยนตกระบะ 345,000 บาท
(ข) นายอํานาจซื้อสินคาจากหางสรรพสินคามูลคา 5,000 บาทหางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของ
สินคา 5,000 บาท หางฯไดแจกคูปองมูลคา 250 บาท เพื่อใชเปนสวนลดในการซื้อสินคาครั้งตอไปโดยไมจํากัดประเภท
สินคา ถาสินคาชิ้นใหมมูลคา 1,000 บาท หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของสินคา 1,000 บาท หักดวย
มูลคาสวนลดตามคูปอง 250 บาท คงเหลือมูลคาของสินคา 750 บาท
(ค) หางสรรพสินคาขายสินคาโดยมีเงื่อนไขวา ถาซื้อสินคามูลคา 100 บาท จะไดรับแสตมป 1 ดวง ถาสะสม
แสตมปภายในเวลาที่กําหนด ผูซื้อมีสิทธินําแสตมปดังกลาวใชเปนสวนลดในการซื้อสินคาตามประเภททีก่ ําหนดได เชน
แสตมป 50 ดวง มีสิทธิซื้อพัดลมมูลคา 1,000 บาท โดยชําระเงิน 700 บาท กรณีดงั กลาว หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดย
แสดงมูลคาของสินคา 1,000 บาท หักดวยมูลคาสวนลดตามแสตมป 50 ดวง มูลคา 300 บาท คงเหลือมูลคาของสินคา 700
บาท
(ง) โรงแรม เอ.เอ็ม ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคารเมื่อลูกคาใชบริการหองพักและอาหารมูลคา 15,000
บาท โรงแรมฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของบริการ 15,000 บาท โรงแรมฯมอบบัตรกํานัลใหจํานวน 1,000
บาท ตอมาลูกคาใชบริการภัตตาคาร 3,000 บาท ชําระเงินสด 2,000 บาท และบัตรกํานัล 1,000 บาท โรงแรมฯตองจัดทํา
ใบกํากับภาษีโดยแสดงมูลคาของบริการ 3,000 บาทหักดวยมูลคาตามบัตรกํานัล 1,000 บาท คงเหลือมูลคาของบริการ
2,000 บาท
(2) กรณีใหสวนลดหรือคาลดหยอนภายหลังจากทีข่ ายสินคาไปแลว ซึ่งเปนสวนลดเงินสดหรือสวนลดตามเปา
ผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาสินคาทั้งหมดไมหักสวนลดหรือคา
ลดหยอน
ตัวอยาง
(ก) บริษัท ก.จํากัด ขายเครื่องคอมพิวเตอรพรอมติดตั้งมูลคา 350,000 บาท มีเงื่อนไขการชําระคาสินคาวา ถา
ชําระภายใน 2เดือน จะลดให 2,000 บาท บริษัทฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยคํานวณจากมูลคา 350,000 บาท
(ข) หางสรรพสินคาขายสินคาโดยมีเงื่อนไขวา ถาซื้อสินคามูลคา 100 บาท ผูซื้อจะไดรับแสตมป 1 ดวง ถา
สะสมแสตมปภายในเวลาที่กําหนด ผูซื้อมีสิทธินําแสตมปมารับของรางวัลจากหางฯตามประเภทที่กําหนด เชน แสตมป
20 ดวง มีสิทธิไดรับชามแกวมูลคา 400 บาท หางฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยคํานวณจากมูลคา 400 บาท
อยางไรก็ดี ถาการใหสวนลดตามเปามีเงื่อนไขวา จะแจกสินคาเปนรางวัลใหแกผูซื้อสินคา เฉพาะกรณีซื้อสินคาในแตละ
วันโดยมีมูลคารวมกันตามที่ผูประกอบการจดทะเบียนกําหนด ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจาก
มูลคาของสินคาที่แจกเปนรางวัล ทั้งนี้ ตามมาตรา 79(4) แหงประมวลรัษฎากร ตัวอยาง ถาซื้อสินคามูลคา 2,000 บาท ใน
แตละวัน ผูซื้อมีสิทธิไดรับตะกรา 1 ใบ หางฯไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของตะกราดังกลาว
ขอ 15 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง จะตองจัดทําใบกํากับภาษีเปนรายสถาน
ประกอบการ
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง มีการดําเนินงาน ณ สถานที่อื่นซึ่งไมเขาลักษณะเปนสถาน
ประกอบการ ตามมาตรา 77/1(20) แหงประมวลรัษฎากร ดวย ใหจัดทําใบกํากับภาษีระบุที่อยูของสถานประกอบการซึ่ง

เปนสํานักงานใหญหรือสถานประกอบการแหงอื่นที่ดําเนินงาน ไมใชที่อยูตามสถานที่ซึ่งไมเขาลักษณะเปนสถาน
ประกอบการ
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไดรับใบกํากับภาษีระบุชื่อของผูประกอบการจดทะเบียนถูกตอง
แตระบุที่อยูตามสถานที่ซึ่งไมเขาลักษณะเปนสถานประกอบการ ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อ
ของสํานักงานใหญ หรือเปนภาษีซื้อของสถานประกอบการแหงอื่นซึ่งจายคาสินคาหรือคาบริการ

ตัวอยาง

(1) บริษัท ก.จํากัด มีสํานักงานใหญตั้งอยูเขตพญาไท ประกอบกิจการใหเชาอาคารสํานักงานซึ่งตั้งอยูเขตบาง
พลัด บริษัทฯไมไดใชพนื้ ที่ของอาคารทีใ่ หเชาเปนสถานประกอบการ แตบริษัทฯใหบริการสาธารณูปโภคแกผูเชา
บริษัทฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ประปา และโทรศัพท ณ อาคารที่ใหเชา รัฐวิสาหกิจจัดทําใบกํากับภาษีในนามของบริษัทฯ
แตระบุที่อยูตามอาคารทีใ่ หเชา บริษัทฯมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซื้อของสํานักงานใหญได เมื่อบริษัทฯเรียก
เก็บคาบริการและภาษีมูลคาเพิ่มจากผูเชา บริษัทฯตองจัดทําใบกํากับภาษีโดยระบุที่อยูของสถานประกอบการที่เปน
สํานักงานใหญ
(2) บริษัท ข.จํากัด ประกอบกิจการผลิตปลากระปอง มีสํานักงานใหญตั้งอยูเขตบางซื่อ มีสํานักงานอีกแหงหนึ่ง
ตั้งอยูที่จังหวัดระยอง บริษัทฯกอสรางโรงงานที่จังหวัดระยอง โดยมอบหมายใหสํานักงานที่จังหวัดระยองดําเนินงาน
ดานการกอสรางและจายคาใชจายตาง ๆ ในการกอสราง บริษัทฯขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา ประปา ณ สถานทีก่ อสราง
รัฐวิสาหกิจจัดทําใบกํากับภาษีในนามของบริษัทฯ แตระบุที่อยู ณ สถานที่กอสราง บริษัทฯมีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือ
เปนภาษีซื้อของสํานักงานที่จังหวัดระยองได
(3) บริษัท ก.จํากัด เชาสถานที่แหงหนึ่งเพื่อติดตั้งปายโฆษณาสินคาซึ่งตองมีกระแสไฟฟาสองปาย บริษัทฯขอ
ติดตั้งมิเตอรไฟฟา ณ สถานที่เชา รัฐวิสาหกิจจัดทําใบกํากับภาษีในนามของบริษัทฯ แตระบุที่อยูตามสถานที่เชา บริษัทฯ
มีสิทธินําใบกํากับภาษีไปถือเปนภาษีซื้อของสํานักงานใหญได
ขอ 16 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 15 ไดแจงปดสถานประกอบ-การบางแหงตามมาตรา 85/7 แหง
ประมวลรัษฎากร ใหจัดทําใบกํากับภาษีระบุที่อยูข องสถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญหรือสถานประกอบการ
แหงอื่นที่ดําเนินงาน ไมใชที่อยูตามสถานประกอบการที่แจงปดแลว
หากภายหลังการแจงปดสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไดเกิดเหตุการณทตี่ องจัดทําใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือ
ใบลดหนี้ตามมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ของสถานประกอบการแหงนั้น ใหจัดทําใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9
หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร โดยระบุที่อยูของสถานประกอบการซึ่งเปนสํานักงานใหญหรือ
สถานประกอบการแหงอื่นที่ดําเนินงาน
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดรับใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่งหรือใบเพิ่มหนี้ตามวรรคสอง มีสิทธินํา
ใบกํากับภาษีและใบเพิ่มหนี้ไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม และกรณีไดรับใบลดหนี้ตามวรรคสอง มี
สิทธินําใบลดหนี้ไปหักออกจากภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
ขอ 17 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 16 ยังคงไดรับใบกํากับภาษีระบุที่อยูข องสถานประกอบการที่แจง
ปดไปแลว ใหดําเนินการดังนี้

(1) กรณีใบกํากับภาษีสําหรับการซื้อสินคาหรือรับบริการ ซึ่งเกิดขึ้นกอนการแจงปดสถานประกอบการตาม
มาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อของสถานประกอบการซึ่งเปน
สํานักงานใหญหรือสถานประกอบการแหงอื่นที่ดําเนินงาน
(2) กรณีใบกํากับภาษีสําหรับการซื้อสินคาหรือรับบริการ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการแจงปดสถานประกอบการตาม
มาตรา 85/7 แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบ-การจดทะเบียนไมมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
ขอ 18 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตองจัดทําใบกํากับภาษีเปนรายสถานประกอบการ และสถาน
ประกอบการที่ไมใชสํานักงานใหญไดนาํ ใบกํากับภาษีระบุที่อยูของสํานักงานใหญไปสงมอบใหแกผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการทุกครั้งทีค่ วามรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึน้ สถานประกอบการที่ไมใชสํานักงานใหญตองระบุ
ขอความวา “สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ ...” ไวในใบกํากับภาษีดว ย โดยขอความดังกลาวจะตีพิมพ ประทับดวยตรายาง
เขียนดวยหมึก พิมพดีด จัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหปรากฏขึน้ ดวยวิธีการอื่นใดในลักษณะทํานอง
เดียวกันก็ได
ขอความวา “สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ ...” ตามวรรคหนึง่ ผูประกอบการจดทะเบียนสามารถระบุชื่อของ
สถานที่ก็ได เชน สาขาลาดพราว สาขาลพบุรี
ตัวอยาง
(1) ระบุวา “สาขาที่ออกใบกํากับภาษี คือ สาขาลาดพราว” หรือ “สาขาที่ออกใบกํากับภาษี คือ สาขาที่ 1” หรือ “
สาขาที่ออกใบกํากับภาษี คือ สาขาถนนพระราม 4” หรือ
(2) ระบุวา “สาขาลาดพราว” หรือ “สาขาที่ 1” หรือ “สาขาถนนพระราม 4”
ขอ 19 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ และจัดทําใบกํากับภาษีดวยระบบคอมพิวเตอร
ณ สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ แตสถานประกอบการแหงอื่นเปนผูสั่งพิมพใบกํากับภาษี และสงมอบใหแกผู
ซื้อสินคาหรือผูรับบริการถือวาสํานักงานใหญเปนผูจัดทําใบกํากับภาษี ไมใชการจัดทําใบกํากับภาษีตามขอ 18 จึงไมตอง
ระบุขอความวา “สาขาที่ออกใบกํากับภาษีคือ ...” ไวในใบกํากับภาษี
ขอ 20 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนผูนําเขา ตามมาตรา 77/1(11) แหงประมวลรัษฎากร ไดยนื่ กระทํา
พิธีการนําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และชําระภาษีมลู คาเพิ่มตอเจาพนักงานศุลกากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 83/8 แหง
ประมวลรัษฎากร ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ถือเปนใบกํากับภาษีตามมาตรา 77/1(22) แหงประมวลรัษฎากร ถา
รายการในใบเสร็จรับเงินดังกลาวผิดพลาดคลาดเคลื่อน และกรมศุลกากรไดแกไขใหถูกตองแลว ผูประกอบการจด
ทะเบียนยังคงมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
กรณีภาษีมูลคาเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินตามวรรคหนึ่งมีจํานวนมากกวาหรือมีจํานวนนอยกวาภาษีมูลคาเพิ่มที่
คํานวณจากมูลคาของสินคาคูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหารดวยหนึ่งรอย ทั้งนี้ ไมวาจะเนื่องมาจากการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มมีเศษเปนจุดทศนิยมหรือไมกต็ าม ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําภาษีมูลคาเพิ่มตามใบเสร็จรับเงิน
ของกรมศุลกากรไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
กรณีใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรระบุชื่อของผูประกอบการจดทะเบียน และชื่อของผูประกอบการรับขนสง
พัสดุภัณฑทางอากาศดวย ถามีหลักฐานแสดงวาผูประกอบการจดทะเบียนไดวาจางผูประกอบการรับขนสงพัสดุภัณฑ
ทางอากาศใหจดั สงสินคาไปตางประเทศ ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําใบเสร็จรับเงินไปถือเปนภาษีซื้อในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม

ขอ 21 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจายเงินคาซื้อสินคาหรือคาบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอก
ราชอาณาจักร โดยมีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการมีหนาที่เสีย ตามมาตรา 83/6(1) และ (2) แหงประมวล
รัษฎากร ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ถือเปนใบกํากับภาษีตามมาตรา 77/1(22) แหงประมวลรัษฎากร ถารายการใน
ใบเสร็จรับเงินดังกลาวผิดพลาดคลาดเคลื่อน และกรมสรรพากรไดแกไขใหถูกตองแลว ผูประกอบการจดทะเบียนยังคงมี
สิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
ขอ 22 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะทีม่ ี
ลักษณะเปนแบบเต็มรูป จะตองจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาโดยสงมอบตนฉบับใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษีเพื่อการลงรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร
ใบกํากับภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ใบกํากับภาษีของการขายสินคาโดยการสงออกตามมาตรา 86/5(1) แหงประมวลรัษฎากร ใหมีรายการ
เชนเดียวกันกับใบกํากับสินคาซึ่งผูสงออกไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมีรายการ
ครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร
(2) ใบกํากับภาษีของการใหบริการทีก่ ระทําในราชอาณาจักรและไดมกี ารใชบริการนั้นในตางประเทศตาม
มาตรา 80/1(2) แหงประมวลรัษฎากร ใหมีรายการเชนเดียวกันกับใบแจงหนี้หรืออินวอยซซึ่งผูใหบริการไดออกเปนปกติ
ตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศ โดยไมตองมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร
(3) ใบกํากับภาษีของการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน ตามมาตรา 86/5(1) ใหมีรายการ
เชนเดียวกับแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลที่ผูขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคา
ระหวางประเทศ โดยไมตองมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร
(4) ใบกํากับภาษีของการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันตามมาตรา86/5(2) แหงประมวลรัษฎากร ตองมี
รายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร แตใหระบุชื่อ ชนิด และประเภทของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ
น้ํามันเปนภาษาอังกฤษไดและตองกําหนดชองราคาขายปลีกไวในใบกํากับภาษีดว ย
(5) ใบกํากับภาษีของการขายยาสูบตามประเภทและชนิดทีอ่ ธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรฐั มนตรี ตามมาตรา 86/5(2)
แหงประมวลรัษฎากร ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร แตใหระบุชื่อ ชนิด และประเภท
ของยาสูบเปนภาษาอังกฤษได และตองกําหนดชองราคาขายปลีกหักดวยจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งคํานวณตามอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มที่รวมอยูในจํานวนเต็มของราคาขายปลีกไวในใบกํากับภาษีดวย
ขอ 23 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีโดยมีรายการในสวนที่เปนสาระสําคัญไมถูกตอง
ครบถวนตามขอ 22 ตองระวางโทษตามมาตรา 90(12) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 24 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษีที่มีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนที่เปน
สาระสําคัญตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 22 ไมมีสิทธินําใบกํากับภาษีดังกลาวไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ตองหามตามมาตรา 82/5(3) แหงประมวลรัษฎากร จะตองใหผูประกอบการจดทะเบียนที่จดั ทําใบกํากับ
ภาษีดําเนินการยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ถี ูกตอง จึงจะมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อ
ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มได
กรณีเจาพนักงานประเมินตรวจสอบพบวา ผูประกอบการจดทะเบียนไดนาํ ใบกํากับภาษีที่มขี อความไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งไปถือเปนภาษีซื้อแลว ถาเจาพนักงานประเมินพิจารณาเห็นวามี

เหตุอันสมควรใหยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิม และนําใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ถี ูกตองมาใหตรวจสอบภายในระยะเวลาที่
กําหนด และผูประกอบการจดทะเบียนสามารถนําใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ถี ูกตองมามอบใหเจาพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินําใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ถี ูกตองไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มได
กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไมสามารถนําใบกํากับภาษีฉบับใหมท่ถี ูกตองมาใหเจาพนักงาน
ประเมินตรวจสอบไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูประกอบการจดทะเบียนตองรับผิดเสียเบี้ยปรับตามมาตรา 89(4) แหง
ประมวลรัษฎากร ถาตอมาผูประกอบการจดทะเบียนไดรับใบกํากับภาษีฉบับใหมที่ถูกตองก็ยังคงมีสิทธินําภาษีมูลคาเพิ่ม
ตามใบกํากับภาษีดังกลาวไปยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม ตามมาตรา 83/4 แหงประมวลรัษฎากร เพื่อขอคืนภาษี
เปนเงินสด แตตองไมเกินสามปนับจากวันที่ไดมีการจัดทําใบกํากับภาษี
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสองตองไมเกิน 30 วัน นับแตวนั ที่เจาพนักงานประเมินตรวจพบการกระทําความผิด
ขอ 25 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดทําใบกํากับภาษีโดยมีรายการในสวนที่เปนสาระสําคัญไมถกู ตอง
ครบถวนตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 22 เมื่อไดรับการรองขอใหยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทําใบกํากับภาษี
ฉบับใหมที่ถูกตอง ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) เรียกคืนใบกํากับภาษีฉบับเดิมและนํามาประทับตราวา“ยกเลิก” หรือขีดฆา แลวเก็บรวมไวกับสําเนาใบกํากับ
ภาษีฉบับเดิม
(2) จัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมซึ่งเปนเลขทีใ่ หม แตจะตองลง วัน เดือน ป ใหตรงกับ วัน เดือน ป ตามใบกํากับ
ภาษีฉบับเดิม และ
3) หมายเหตุไวในใบกํากับภาษีฉบับใหมวา “เปนการยกเลิกและออกใบกํากับภาษีฉบับใหมแทนฉบับเดิมเลขที่
... เลมที่ ...” และหมายเหตุการยกเลิกใบกํากับภาษีไวในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมดวย
ผูประกอบการจดทะเบียนที่รองขอใหยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและจัดทําฉบับใหมที่ถูกตอง จะตองถายเอกสาร
ใบกํากับภาษีฉบับเดิมที่ขอยกเลิกติดเรื่องไวดว ย
ขอ 26 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 25 จัดทําใบกํากับภาษีดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งมีระบบ
ซอฟตแวรในระบบงานจัดทําใบกํากับภาษีบนั ทึกเขาระบบบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ ถาระบบซอฟตแวรดังกลาว
ไมสามารถระบุวัน เดือน ป ในใบกํากับภาษีฉบับใหม ใหตรงกับวัน เดือน ป ตามใบกํากับภาษีฉบับเดิม ให
ผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหม โดยดําเนินการตามขอ 8 วรรคสามและวรรคสี่ ดังนี้
(1) จัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมโดยรายการดังตอไปนี้ ไดจัดทําขึน้ โดยตีพิมพ ซึ่งทําใหรายการอื่น ๆ ตามมาตรา
86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ ประทับดวยตรายาง เขียนดวยหมึก พิมพดีด จัดทําขึน้ ดวยระบบคอมพิวเตอร หรือ
ทําใหปรากฏขึน้ ดวยวิธีการอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได
(ก) คําวา “ใบกํากับภาษี”
(ข) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่จดั ทําใบกํากับภาษี
(ค) คําวา “เอกสารออกเปนชุด”
(2) จัดทําใบกํากับภาษีฉบับใหมโดยรายการตาม (1)(ก)(ข) และ(ค) ทั้งสามรายการหรือเพียงรายการหนึ่งรายการ
ใดไดจัดทําขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหรายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร จะตองตีพิมพ หรือ
จัดทําขึน้ ดวยระบบคอมพิวเตอรเทานั้น

ขอ 27 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัติใดที่ขดั หรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหเปน
อันยกเลิก

สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
จักรี รัตยันตรกร
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

