
 
คําส่ังกรมสรรพากร 
ที่ ป.132/2548 

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

-------------------------- 
   

                               เพ่ือใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและแนะนํา
เก่ียวกับการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา 65 ทวิ (8) 
และมาตรา 79/4 แหงประมวลรษัฎากร กรมสรรพากรจึงมคีําสัง่ดังตอไปน้ี  
  
                            ขอ 1 ใหยกเลิกคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 เรื่อง อัตราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยในการปฏิบัติการเพ่ือหักภาษีเงินได ณ ที่จาย การหักภาษีตามมาตรา 70 และ
มาตรา 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร การออกใบ  กํากับภาษี และการลงรายการในรายงานภาษีมูลคาเพ่ิม 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541  
  
                            ขอ 2 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน
อ่ืนตามทีร่ัฐมนตรีกําหนดมีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหน้ีสินซึ่งมคีาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่
เหลืออยูในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญช ีใหบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรอื
ราคาของเงินตราหรือทรัพยสนิเปนเงินตราไทยตามอัตราถวัเฉล่ียที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อซึ่งธนาคารแหง
ประเทศไทยไดคํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหน้ีสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียที่
ธนาคารพาณิชยขาย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ทั้งน้ี ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ก) แหง
ประมวลรัษฎากร  
                                กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนด มีเงินตรา ทรัพยสิน หรือหน้ีสินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่
เหลืออยูในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญช ี ใหบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรอื
ราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหน้ีสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถวัเฉล่ียระหวางอัตราซื้อและอัตราขาย
ของธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว ทั้งน้ี ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ข) แหง
ประมวลรัษฎากร  
                               ทรัพยสิน หรือหน้ีสินซึ่งมคีาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวันสุดทาย
ของรอบระยะเวลาบัญช ีซึ่งบรษัิทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตาม
วรรคหน่ึงและวรรคสอง หมายถึง เงินตรา ทรพัยสิน หรือหน้ีสินที่บริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลมสีิทธิ
เรียกรองทีจ่ะไดรับหรือมีภาระผูกพันทีจ่ะตองชําระเปนเงินตราตางประเทศเปนจํานวนเงินที่กําหนดไว
แนนอน เชน เงินฝากธนาคาร (Cash) ลูกหน้ีการคา (Account Receivable) ลูกหน้ีและตั๋วเงินรับจากการ
ขายสินคา (Accounts and Notes Receivable)  
                               หลักทรัพยในความตองการของตลาด (Marketable Securities) ซึ่งมีวัตถปุระสงคที่จะ
เปลี่ยนเปนเงินสดทันทีทีต่องการ แตไมรวมถึงตราสารทุนซึ่งเปนเงินลงทนุระยะยาวที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศเพือ่หวังเงินปนผลในบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ 
เงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือเดยีวกัน (Loan to Subsidiaries) คาใชจายลวงหนา (Prepaid Expense) เจาหน้ี
จากการซ้ือสินคา (Accounts Payable) คาใชจายคางจาย (Accrued Expense) เปนตน  
  
                      ขอ  3 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดรับมาหรือจายไปซึ่งเงินตรา ทรัพยสิน หรือ
หน้ีสิน ซึ่งมคีาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศในระหวางรอบระยะเวลาบัญช ีใหบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหน้ีสินเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดใน
วันที่รับมาหรือจายไปน้ัน ทั้งน้ี ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แหงประมวล  รัษฎากร  
                               ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง กรณีการบันทึกบัญชี ณ วันที่เกิดรายการทรัพยสิน หรือ
หน้ีสิน หมายถงึ  
                              (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวนั (อัตราซื้อ
หรืออัตราขาย) หรือ  
                              (2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันทีธ่นาคารแหงประเทศไทย
ประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยหรืออัตราขาย
ถัวเฉล่ีย)  
                                   ราคาตลาดตามวรรคหนึง่ กรณีการไดรบัเงินหรือจายเงินเปนเงินตราตางประเทศ 
หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนที่เปนจริงในทางปฏิบัติจากการนําเงินสกุลบาทไปแลกเปนเงินสกุลตางประเทศ 
หรือเกิดจากการนําเงินสกุลตางประเทศไปแลกเปนเงินสกุลบาท  



  
   ตัวอยาง  
  
                               (1) บริษัท ก จํากัด  ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก
บริษัทในตางประเทศ โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด ดําเนินการ
สงออกสินคาและบันทึกบัญชใีนวันพฤหัสบดทีี่ 3 มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากัด    มีสิทธิใชอัตรา
แลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังน้ี  
                                    (1/1) ใชอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทีต่ั้งข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคาํนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันพฤหัสบดทีี ่3 มีนาคม 2548 หรือ  
                                    (1/2) ใชอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซือ้ถัวเฉล่ียซึ่ง
จะเปน SIGHT หรือ T/T ก็ได)   ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหสับดทีี่ 3 มีนาคม 2548 
ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย่ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจาํวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548  
                              (2) บริษัท ข จํากัด  ประกอบกิจการขายเครื่องใชไฟฟา ไดขายเครื่องใชไฟฟาใหแก
บริษัทในตางประเทศ โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ข จํากัดดําเนินการ
สงออกสินคาและบันทกึบัญชใีนวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2548 บริษัท ข จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปล่ียนใน
การบันทึกบัญชีเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลดังน้ี                                     
                                  (2/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยที่ตัง้ข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคาํนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันจันทรที ่14 มีนาคม 2548 หรือ  
                                 (2/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถวัเฉล่ียซึ่งจะ
เปน SIGHT หรอื T/T ก็ได) ทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 14 มีนาคม 2548 ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันศุกรที ่11 มีนาคม 2548 เน่ืองจากวัน
เสารที่ 12 และวันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2548 เปนวันหยดุราชการ  
                              (3) บริษัท ค จํากัด ประกอบกิจการเปนนายหนาตัวแทน ไดใหบริการแกบริษัทใน
ตางประเทศ โดยตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ค จํากัดดําเนินการออกใบแจง
หน้ีและบันทึกบัญชีในวันพฤหสับดทีี่ 7 เมษายน 2548 บริษัท ค จํากัด มีสทิธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการ
บันทึกบัญชีเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังน้ี  
                                   (3/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซ้ือ) ของธนาคารพาณิชยที่ตัง้ข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคาํนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันพฤหัสบดทีี ่7 เมษายน 2548 หรือ  
                                   (3/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซือ้ถัวเฉล่ียซึ่งจะ
เปน SIGHT หรอื T/T ก็ได) ทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 ซึ่ง
เปนอัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทาํการประจําวันอังคารที่ 5 เมษายน 2548 
เน่ืองจากวันพุธที่ 6 เมษายน 2548 เปนวันหยดุทําการของธนาคาร  
                              (4) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดกูยืมเงินจากธนาคารใน
ตางประเทศ บรษัิท ง จํากัด บันทึกบัญชีเจาหน้ีเงินกูยมืในวันเสารที่ 23 เมษายน 2548 หรือวันเสารที่ 30 
เมษายน 2548 บริษัท ง จํากัด มีสทิธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ดังน้ี  
                                   (4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตัง้ข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคาํนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันศุกรที ่22 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชใีนวันเสารที่ 23 เมษายน 2548 หรือในวันศุกรที่ 29 เมษายน 
2548 กรณีบันทกึบัญชีในวันเสารที่ 30 เมษายน 2548  
                                   (4/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 22 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียของ
เงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดทีี่ 21 เมษายน 2548 กรณีบันทึกบัญชใีนวันเสารที่ 23 
เมษายน 2548 และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลีย่) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุล
ตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจาํวันศุกรที ่29 เมษายน2548 กรณีบันทึกบัญชใีนวันเสารที่ 30 เมษายน 2548 
เน่ืองจากในวันทําการสดุทายของเดือนหน่ึงเดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตรา
แลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ  สิน้วันทําการน้ันอีกหน่ึงฉบับ  
  
                         ขอ 4 การหักภาษีเงินได ณ ทีจ่ายตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ และมาตรา 
69 ตรี แหงประมวลรัษฎากร การหักภาษีตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร การหักภาษีจากการจําหนาย
เงินกําไรตามมาตรา 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร และการนําสงภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 83/6 แหง
ประมวลรัษฎากร กรณีการจายเงินไดพึงประเมนิ การจําหนายเงินกําไรหรือการนําสงภาษีมูลคาเพ่ิมเปน
หนวยเงินตราตางประเทศ  ผูจายเงินไดพึงประเมิน บริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลทีจ่ําหนายเงินกําไร 



หรือผูมีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพ่ิมตองคํานวณจํานวนภาษีทีต่องหักและนําสงโดยใชอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตามวิธีการดังตอไปน้ี เปนอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย 
ทั้งน้ี ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  
                              (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย   วาดวยการ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน   แตละวัน (อัตรา
ขาย) หรือ  
                              (2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันทีธ่นาคาร   แหงประเทศไทย
ประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราขายถัวเฉลีย่)  
                              การใชอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตามวิธีการตามวรรคหน่ึง เม่ือไดใชอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตามวิธีการหน่ึงวิธีการใดแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราน้ันตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได ทั้งน้ี ตามขอ 2 วรรคสอง ของประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา9 แหงประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  
                              ในกรณีทีจ่ายเงินไดพึงประเมินหรือจําหนายเงินกําไรตามวรรคหน่ึงดวยเช็ค ใหคํานวณ
จํานวนภาษีทีต่องหักและนําสงตามวันที่ทีล่งในเช็ค และใหใชอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศเปน
เงินตราไทยตามวรรคหน่ึง  
  
 ตัวอยาง  
                             (1) บริษัท ก จํากัด  จายเงินคาลิขสิทธ์ิใหแกบริษัทในตางประเทศในวันพฤหสับดทีี่ 3 
มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากัด มีสทิธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการย่ืนแบบ ภ.ง.ด.54 ดังน้ี  
                                   (1/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตัง้ข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคาํนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันพฤหัสบดทีี ่3 มีนาคม 2548 หรือ  
                                    (1/2) ใชอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทาํการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548   
                             (2) บริษัท ข จํากัด  จายเงนิปนผลใหแกบรษัิทในตางประเทศในวันจันทรที่ 18 เมษายน 
2548 บริษัท ข จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ดังน้ี  
                                  (2/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตัง้ข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคาํนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันจันทรที ่18 เมษายน 2548 หรือ  
                                 (2/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉล่ีย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทาํการประจําวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 เน่ืองจากวันพุธที่ 13 วันพฤหัสบดี
ที่ 14 วันศุกรที่ 15 เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร และ วันเสารที่ 16 วันอาทติยที่ 17 
เมษายน 2548 เปนวันหยุดราชการ     
                            (3) บริษัท ค จํากัด จายเงินคาดอกเบ้ียใหแกบริษัทในตางประเทศในวันจันทรที่ 25 
เมษายน 2548 บริษัท ค จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการย่ืนแบบ ภ.ง.ด.54 ดังน้ี            
                                (3/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตัง้ข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคาํนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันจันทรที ่25 เมษายน 2548 หรือ  
                                (3/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถัวเฉล่ีย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทาํการประจําวันศุกรที ่22 เมษายน 2548 เน่ืองจากวันเสารที่ 23 และวัน
อาทิตยที่ 24 เมษายน 2548 เปนวันหยดุราชการ  
                          (4) บริษัท ง  จํากัด จายเงินคาบริการเชาพ้ืนที่บนเว็บไซต (Web Site) ใหแกบริษัทใน
ตางประเทศในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 13.00 น. บริษัท ง จํากัด  มีสทิธิใชอัตรา
แลกเปลี่ยนในการย่ืนแบบ ภ.พ.36 ดังน้ี  
                               (4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยที่ตัง้ข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคาํนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันศุกรที ่29 เมษายน 2548 หรือ  
                              (4/2) ใชอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขาย  
ถัวเฉล่ีย) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที ่29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2548  



                         (5) บริษัท จ จาํกัด จายเงินเดอืนใหแกพนักงานซึ่งเปนชาวตางประเทศทุกวนัที่ 30 ของ
เดือน โดยการโอนเงินเดือนของพนักงานเขาบัญชีธนาคารของพนักงาน ซึ่งในวันที่ 30 เมษายน 2548 ตรง
กับวันเสาร บรษัิท จ จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ดังน้ี  
                             (5/1) ใชอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา (อัตราขาย) ของธนาคารพาณิชยทีต่ั้งข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคาํนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันศุกรที ่29 เมษายน 2548 หรือ  
                             5/2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราขายถวัเฉล่ีย) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียของ
เงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทาํการประจําวันศุกรที ่29 เมษายน 2548 เน่ืองจากในวันทาํการสุดทายของเดือน
หน่ึงเดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้น
วันทําการน้ันอีกหน่ึงฉบับ  
  
                  ขอ 5 เวนแตกรณีตามขอ 6 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือ
ใหบริการและมหีนาทีต่องออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/5 มาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 
แหงประมวลรัษฎากร และผูประกอบการจดทะเบียนไดตกลงราคาสนิคาหรือคาบริการเปนหนวยเงินตรา
ตางประเทศ ทั้งน้ี ไมวาจะมีขอตกลงใหออกใบแจงหน้ีเปนเงินบาทหรือชําระราคาสินคาหรือคาบริการเปน
เงินบาท ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองแสดงมูลคาของสนิคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิม
เปนหนวยเงินตราไทยในใบกํากับภาษี โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวธีิการดังตอไปน้ี เปนอัตรา
แลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ทั้งน้ี ตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร 
และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  
                          (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซื้อ) หรือ  
                          (2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
ไวในการคาํนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน (อัตราซือ้ถัวเฉล่ีย)  
                               การใชอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตามวิธีการตามวรรคหน่ึง เม่ือไดใชอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตามวิธีการหน่ึงวิธีการใดแลว ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราน้ันตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได ทั้งน้ี ตามขอ 2 วรรคสอง ของประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  
                             กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนไดรับชําระราคาสินคาและคาบริการดวยเช็ค ใหคาํนวณ
มูลคาของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมเปนหนวยเงินตราไทยตามวันที่ทีล่งในเช็ค และ
ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามวรรคหน่ึง  
                            กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนไดรับอนุมัตจิากอธิบดีกรมสรรพากรใหออกใบกํากับภาษี
เปนหนวยเงินตราตางประเทศตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบยีน
ตองระบุอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากรไวใน
ใบกํากับภาษีดวย  
  
 ตัวอยาง  
  
                           (1) บริษัท ก จํากัด  ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก
บริษัท ข จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวัน
พฤหสับดทีี่ 3 มีนาคม 2548 บริษัท ก จํากัด มีสทิธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังน้ี  
                               (1/1)  ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยทีต่ั้งข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคาํนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
วันพฤหัสบดทีี ่3 มีนาคม 2548 หรือ  
                              (1/2)  ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถวัเฉล่ียซึ่งจะ
เปน SIGHT หรอื T/T ก็ได)   ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพฤหสับดทีี่ 3 มีนาคม 2548 ซึ่ง
เปนอัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทาํการประจําวันพุธที่ 2 มีนาคม 2548  
                         (2) บริษัท ค จาํกัด  ประกอบกิจการใหบริการเปนที่ปรึกษา ไดใหบริการแกบริษัท ง จํากัด 
โดยตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ค จาํกัด ดําเนินการออกใบแจงหน้ีในวัน
ศุกรที่ 11 มีนาคม 2548 แตบรษัิท ง จํากัด ชําระราคาคาบริการในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 บริษัท ค 
จํากัด มีสทิธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษีดังน้ี  
                             (2/1) ใชอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา (อัตราซือ้) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที ่
16 มีนาคม 2548 หรือ  



                            (2/2)  ใชอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถวัเฉล่ียซึ่งจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2548  
                       (3) บริษัท ก จํากัด  ประกอบกิจการขายเมด็พลาสติก  ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก
บริษัท ข จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวัน
เสารที่ 9 เมษายน 2548 บริษัท ก จํากัด มีสทิธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังน้ี  
                            (3/1)  ใชอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา (อัตราซือ้) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที ่
8 เมษายน 2548 หรือ  
                           (3/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 8 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดทีี่ 7 เมษายน 2548  
                      (4) บริษัท ก จํากัด ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแกบริษัท 
ข จํากัด โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ก จํากัด สงมอบสินคาในวันจันทรที่ 
18 เมษายน 2548 บริษัท ก จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังน้ี  
                           (4/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันจันทรที ่
18 เมษายน 2548 หรือ  
                           (4/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันจันทรที ่18 เมษายน 2548 ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 
เน่ืองจากวันพุธที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 14 วันศุกรที่ 15 เมษายน 2548 เปนวันหยุดทําการของธนาคาร และวัน
เสารที่ 16 วันอาทิตยที่ 17 เมษายน 2548 เปนวันหยดุราชการ  
                     (5) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดรบัชําระราคาคาบริการในวันศุกร
ที่ 29 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 11.00 น. บริษัท ง จํากัด มีสทิธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออก
ใบกํากับภาษี ดังน้ี  
                         (5/1) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที ่29 
เมษายน 2548 หรือ   
                         (5/2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะ
เปน SIGH หรอื T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการประจําวันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2548  
                    (6) บริษัท ง จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ไดรบัชําระราคาคาบริการในวันเสาร
ที่ 30 เมษายน 2548 บริษัท ง จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังน้ี  
                         (6/1) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกรที ่29 
เมษายน 2548 หรือ  
                         (6/2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่งอาจจะ
เปน SIGH หรอื T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29เมษายน 2548 ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทาํการประจําวันศุกรที ่29 เมษายน 2548 เน่ืองจาก
ในวันทาํการสุดทายของเดือนหน่ึงเดือนใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถวั
เฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ ณ สิ้นวันทําการน้ันอีกหน่ึงฉบับ  
                   (7) บริษัท จ จํากัด ประกอบกิจการขายนํ้ามันดบิและผลิตภัณฑนํ้ามัน ไดขายนํ้ามันใหแก
บริษัท ฉ จํากัด โดยตกลงราคานํ้ามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท จ จํากัด สงมอบนํ้ามันในวันพุธ
ที่ 4 พฤษภาคม 2548 เปนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกบริษัท จ จํากัด สงมอบนํ้ามันเวลา 01.00 น. ซึ่งเปนเวลา
กอนที่ธนาคารพาณิชยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน และเปนเวลากอนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวัน (ธนาคารพาณิชยจะ
ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน เริ่มตนในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวนั ซึ่งอาจมีการ
ประกาศอีกหลายครั้งในแตละวัน และธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาม
อัตราอางอิงประจําวันในแตละวันในเวลาประมาณ 08.00 น. ของแตละวัน) และครั้งที่สองเวลา 08.30 น. 
ซึ่งเปนเวลาภายหลังที่ธนาคารพาณิชยประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน และธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวันแลว บรษัิท จ จํากัด มี
สิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังน้ี  
                        (7/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันอังคารที ่
3 พฤษภาคม 2548 สําหรับการสงมอบนํ้ามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) 



ของธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที ่4 
พฤษภาคม 2548 สําหรับการสงมอบนํ้ามันเวลา 08.30 น. หรือ  
                        (7/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉล่ียซึ่งอาจจะ
เปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2548 ซึ่ง
เปนอัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการประจาํวันจนัทรที ่2 พฤษภาคม 2548 
สําหรับการสงมอบนํ้ามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตรา
ซื้อถัวเฉล่ียซึ่งอาจจะเปน SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 4 
พฤษภาคม 2548 ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการประจาํวันอังคารที ่3 
พฤษภาคม 2548 สําหรับการสงมอบนํ้ามันเวลา 08.30 น.  
                   (8) บริษัท ช จํากัด ประกอบกิจการขายนํ้ามันดบิและผลิตภัณฑนํ้ามัน ไดขายนํ้ามันใหแก
บริษัท ซ จํากัด โดยตกลงราคานํ้ามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ช จํากัด สงมอบนํ้ามันในวัน
เสารที่ 30 เมษายน 2548 เปนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกบริษัท ช จํากัด สงมอบนํ้ามันเวลา 01.00 น. ครั้งที่
สองเวลา 09.00 น. และสงมอบนํ้ามันในวันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2548 เปนจํานวน 1 ครัง้ เวลา 11.00 น. 
บริษัท ช จํากัด มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี ดังน้ี  
                      (8/1) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในศุกรที ่29 
เมษายน 2548 สําหรับการสงมอบนํ้ามันทั้ง 3 ครั้งดังกลาว หรือ  
                      (8/2) ใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถัวเฉล่ียซึ่งอาจจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการประจาํวันศุกรที ่29 เมษายน 2548 สําหรับการสง
มอบนํ้ามันทั้ง 3 ครั้งดังกลาว เน่ืองจากในวันทําการสดุทายของเดือนหน่ึงเดือนใด ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการน้ันอีกหน่ึงฉบับ  
                 (9) บริษัท ฌ จํากัด ประกอบกิจการขายนํ้ามันดบิและผลิตภัณฑนํ้ามันไดขายน้ํามันใหแกบรษัิท 
ญ จํากัด โดยตกลงราคานํ้ามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ บริษัท ฌ จํากัด สงมอบนํ้ามันในวัน
พฤหสับดทีี่ 1 กันยายน 2548 เปนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรก บรษัิท ฌ จํากัด สงมอบนํ้ามันเวลา 01.00 น. 
ครั้งที่สองเวลา 09.00 น. บริษัท ฌ จํากัด มีสทิธิใชอัตราแลกเปลี่ยน  ในการออกใบกํากับภาษี ดังน้ี  
                     (9/1) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชยที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธที ่31 
สิงหาคม 2548 สําหรับการสงมอบนํ้ามันเวลา 01.00 น. และใชอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา (อัตราซื้อ) ของ
ธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดีที ่1 
กันยายน 2548 สําหรับการสงมอบนํ้ามันเวลา 09.00 น. หรือ  
                    (9/2) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน (อัตราซื้อถวัเฉล่ียซึง่อาจจะเปน 
SIGHT หรือ T/T ก็ได) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2548 ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการประจาํวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2548 สาํหรับการสง
มอบนํ้ามันทั้งสองครั้งดังกลาว เน่ืองจากในวันทําการสดุทายของเดือนหน่ึงเดือนใด ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียของเงินสกุลตางๆ ณ สิ้นวันทําการน้ันอีกหน่ึงฉบับ  
  
                 ขอ 6 กรณีการออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/5 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการขายสินคา
หรือการใหบริการดังตอไปน้ี ไมตองปฏิบัตติามขอ 5  
                         (1)  การออกใบกํากับภาษีกรณีการขายสินคาโดยการสงออก ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียน
ไดรับสทิธิเสยีภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 ผูประกอบการจดทะเบียนมีสทิธิใชใบกํากับสินคาหรืออิน
วอยซซึ่งผูสงออกไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาใบกํากับ
สินคาหรืออินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีในกรณีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของ
สินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศได  
                        (2) การออกใบกํากับภาษีกรณีการใหบริการทีก่ระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการ
น้ันในตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสทิธิเสยีภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 
ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิใชใบแจงหน้ีหรืออินวอยซซึง่ไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคา
ระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาใบแจงหน้ีหรืออินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ 
ใบกํากับภาษีในกรณีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศได  
                         (3) การออกใบกํากับภาษีสําหรับการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน 
ผูประกอบการมีสิทธิใชแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลที่ผูขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติตาม
ประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี ถาแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลไดออกเปนหนวย
เงินตราตางประเทศ ใบกํากับภาษีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศได        
                                                     
               ขอ 7 กรณีการลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แหงประมวลรัษฎากร ของ
ผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ 5 และขอ 6 ใหปฏิบัตดิังน้ี  



                         (1) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาหรือ
ใหบริการซ่ึงไดออกใบกํากับภาษีตามขอ 5 จะตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวนัที่ระบุไวใน
ใบกํากับภาษี สาํหรับการคํานวณมูลคาของสินคาหรือของบรกิารในรายงานภาษีขายใหถือมูลคาของสินคา
หรือของบริการซึ่งไดคํานวณเปนหนวยเงินตราไทยตามใบกํากับภาษี  
                         (2) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาซึ่งไดออก
ใบกํากับภาษีตามขอ 6(1) จะตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันทีช่ําระอากรขาออก หรือวาง
หลักประกันอากรขาออก หรือจัดใหมีผูค้ําประกันอากรขาออก เวนแตกรณีทีไ่มตองเสียอากรขาออกหรือ
ไดรับยกเวนอากรขาออก ก็ใหลงรายการภายในสามวันทาํการนับแตวันที่มีการออกใบขนสนิคาขาออกตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย 
ดังตอไปน้ี  
                            (ก) ถาไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะที่ออกใบกํากับภาษีตามขอ 
6(1) และไดมีการขายเงินตราตางประเทศที่ไดรับชาํระน้ันเปนเงินตราไทยในเดือนที่ความรบัผิดในการเสยี
ภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดข้ึน ใหถือเงินตราไทยจากการขายน้ันเปนมูลคาของฐานภาษีที่ไดรับหรอืพึงไดรับจาก
การขายสินคา เวนแตมิไดมีการขายเงินตราตางประเทศในเดอืนที่ความรับผดิในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
เกิดข้ึน ใหถือตามอัตราถัวเฉลีย่ที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไวในวันทาํ
การสดุทายของเดือนที่ความรบัผิดในการเสยีภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดข้ึน ทั้งน้ี ตามมาตรา 79/4(1) แหงประมวล
รัษฎากร  
                           (ข) ถายังไมไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะที่ออกใบกํากับภาษี
ตามขอ  6(1) ใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 9 แหง
ประมวลรัษฎากร  
                           กรณีผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม (ก) หรือ 
(ข) ในเดือนภาษีที่ลงรายงานแลว ใหถือมลูคาของสินคาซึ่งไดคํานวณเปนเงินตราไทยเพ่ือการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีของเดือนภาษีน้ัน ถาไดรับชําระราคาคาสนิคาเปนเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอ่ืน 
หรือไดมีการขายเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอ่ืน ผูประกอบการจดทะเบยีนไมตองคํานวณเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยในเดือนภาษีที่ไดรับเงินตราตางประเทศ หรือในเดือนภาษีทีมี่การขายเงินตรา
ตางประเทศ  
                     (3) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งการใหบริการได
กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการน้ันในตางประเทศตามขอ 6(2) ตองลงรายการภายในสามวัน
ทําการนับแตวนัที่ออกใบแจงหน้ีหรืออินวอยซ  โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยใน
รายงานภาษีขายตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร  
                     (4) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ใหบริการขนสงสินคา
ระหวางประเทศโดยอากาศยานซึ่งไดออกใบกํากับภาษีตามขอ 6(3) ใหดําเนินการเชนเดียวกับการลง
รายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่สงออกสินคาตาม (2)  
  
             ขอ 8   กรณีผูประกอบการจดทะเบียนนําเขาสินคาจากตางประเทศ ใหคํานวณราคา   ซี.ไอ.เอฟ. 
ของสินคานําเขาที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใชคาํนวณเพ่ือเรียก
เก็บอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ทั้งน้ี ตามมาตรา 79/4(2) แหงประมวลรัษฎากร  
  
            ขอ 9 กรณีผูประกอบการจดทะเบยีนตามขอ 5 ออกใบกํากับภาษีโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ถือวา
ผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษีทีมี่ขอความไมถกูตองหรือ ไมสมบูรณในสวนทีเ่ปนสาระสําคัญ
ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรษัฎากร ผูประกอบการจดทะเบยีนที่ไดรับใบกํากับภาษีไมมีสทิธินําไปถือ
เปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม ตองหามตามมาตรา 82/5 (2) แหงประมวลรัษฎากร  
  
             ขอ 10  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดออกใบกํากับภาษีและสงมอบใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อ
สินคาหรือผูรับบริการไปแลว ตอมาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยไดเปลี่ยนแปลง
ไปไมวาเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิมและออกใบกํากับ
ภาษีฉบับใหมใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ เน่ืองจากไมใชกรณีการออกใบกํากับภาษีที่มีขอความไม
ถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคญัตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
ตามมาตรา 82/5 (2) แหงประมวลรัษฎากร และไมมีสทิธิออกใบเพ่ิมหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และ
มาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดังกลาวไมใช
เหตุการณที่เกิดข้ึนตามมาตรา 82/9 และมาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร ผลตางระหวางอัตรา
แลกเปลี่ยนถือเปนผลกําไรหรอืขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมิใชมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหง
ประมวลรัษฎากร ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีหนาทีต่องเสยีภาษีมูลคาเพ่ิมจากผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ยน  
  



          ขอ 11 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแยงกับ
คําสั่งน้ี ใหเปนอันยกเลิก  
  
             ขอ 12  คําสั่งน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป  
  

 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548 
  

     ศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย 
     (นายศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย) 

  อธิบดีกรมสรรพากร 
 


