คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 36/2536
เรื่อง การขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อหรือสัญญาซื้อขายผอนชําระที่
กรรมสิทธิ์ในสินคายังไมโอนไปยังผูซอเมื่อไดสงมอบ ตามมาตรา 78(2) แหง
ประมวลรัษฎากร
--------------------------------------------เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา เกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อหรือสัญญาซื้อขายผอน ชําระ
ที่กรรมสิทธิ์ในสินคายังไมโอนไปยังผูซื้อเมื่อไดสงมอบตามมาตรา 78(2) แหงประมวล
รัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกรณีการขายสินคาที่ผูขายและผูซื้อยังมิไดตกลงวาจะทําการซื้อ
ขายในลักษณะซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือซื้อขายตามสัญญาใหเชาซื้อในขณะที่มีการ
ชําระเงินจองหรือเงินมัดจํา และตอมาผูซื้อไดตกลงซื้อขายในลักษณะซื้อขายเสร็จ
เด็ดขาด ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มของผูขายเกิดขึ้นเมื่อไดสงมอบสินคา
ใหแกผูซื้อ ตามมาตรา 78(1) แหงประมวลรัษฎากร หากผูขายไดใหสวนลดหรือ คา
ลดหยอนแกผูซื้อในขณะตกลงซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและไดหักสวนลดหรือคาลดหยอน
ดังกลาวออกจากราคาสินคา โดยแสดงใหเห็นไวชัดแจงวาไดมีการหักสวนลดหรือคา
ลดหยอนไวในใบกํากับภาษีที่ออกแลว ถือเปนสวนลดหรือคาลดหยอนตามมาตรา 79(1)
แหงประมวลรัษฎากร ผูขายไมตองนํามูลคาของสวนลดหรือคาลดหยอนมารวมคํานวณ
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ขอ 2 ในกรณีการขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อ ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มของผูใหเชาซื้อเกิดขึ้นเมื่อถึงกําหนดชําระราคาตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ
แตละงวด ตามมาตรา 78(2) แหงประมวลรัษฎากร
(1) ผูใหเชาซื้อตองออกใบกํากับภาษีใหแกผูเชาซื้อทุกครั้งเมื่อถึง
กําหนดชําระราคาตามงวดที่ถึงกําหนดชําระแตละงวด ตามมาตรา 86 แหงประมวล
รัษฎากร
(2) ผูใหเชาซื้อไมมีสท
ิ ธิออกใบกํากับภาษีใหแกผูเชาซื้อ เพื่อเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาหรือราคาทั้งหมดตามสัญญาใหเชาซื้อเพียงฉบับเดียวแตไม
รวมถึงกรณีผูใหเชาซื้อไดออกใบกํากับภาษีใหแกผูเชาซื้อจากมูลคาหรือราคาทั้งหมด
ตามสัญญาใหเชาซื้อเพียงฉบับเดียว โดยยังคงเรียกเก็บคาสินคาตามงวดที่ถึงกําหนด
ชําระพรอมกับภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งคํานวณจากมูลคาสินคาของงวดนั้น
(3) ในกรณีผูเชาซื้อมิไดชําระราคาสินคาตามงวดที่ถึงกําหนดชําระแตละ
งวด ผูใหเชาซื้อยังคงมีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษีเมื่อถึงกําหนดชําระราคาตามงวดนั้น
แตจะยังไมสงมอบใบกํากับภาษีดังกลาวใหแกผูเชาซื้อก็ได
(4) ในกรณีผูเชาซื้อไดชําระราคาสินคาตามงวดที่ถึงกําหนดชําระแตละ
งวดไปแลว ตอมาผูเชาซื้อไดชําระราคาสินคาตามงวดที่เหลือทั้งหมดกอนถึงกําหนด
ชําระแตละงวด หากผูใหเชาซื้อไดใหสวนลดหรือคาลดหยอนแกผูเชาซื้อ ถือเปนการให
สวนลดหรือคาลดหยอนหลังจากที่มีการขายสินคา ไมเขาลักษณะเปนสวนลดหรือคา
ลดหยอน ตามมาตรา 79(1) แหงประมวลรัษฎากร ผูใหเชาซื้อตองนํามูลคาของสวนลด
หรือคาลดหยอนมารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษีเพื่อคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) ในกรณีผูเชาซื้อผิดนัดชําระราคาสินคางวดใดงวดหนึ่ง และตอมาได
ชําระราคาสินคางวดที่ผิดนัด หากผูใหเชาซื้อไดเรียกเก็บดอกเบี้ยสําหรับงวดที่ผิดนัด ถือ
เปนคาเสียหายจากการผิดสัญญาใหเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อไมตองนํามูลคาของดอกเบี้ย
ดังกลาวมารวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

(6) ในกรณีมีการบอกเลิกสัญญาใหเชาซื้อ ใหผูใหเชาซื้อแจงเลิกสัญญา
เปนหนังสือตอผูเชาซื้อ และนับแตเดือนภาษีที่สงหนังสือแจงเลิกสัญญาถือวาไมมีการ
ขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อ ตามมาตรา 78(2) แหงประมวลรัษฎากรอีกตอไป ผูให
เชาซื้อไมตองออกใบกํากับภาษีและเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามงวดที่ถึงกําหนดชําระแตละ
งวด ตามมาตรา 78(2) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 3 ในกรณีผูเชาซื้อโอนสิทธิการเชาซื้อตามสัญญาใหแกบุคคลอื่นถือเปน
การแปลงหนี้ใหมดวยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ ตามมาตรา 350 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ผูใหเชาซื้อมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มดังตอไปนี้
(1) ในกรณีสัญญาโอนสิทธิการเชาซื้อมิไดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญอื่น ๆ
ของสัญญา โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะผูเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อมีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษี
และเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามงวดที่ถึงกําหนดชําระแตละงวดตอไปจนกวาจะครบกําหนด
ตามสัญญาใหเชาซื้อ
(2) ในกรณีสัญญาโอนสิทธิการเชาซื้อไดมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
อื่น ๆ ของสัญญานอกเหนือจากการเปลี่ยนผูเชาซื้อ เชน การเปลี่ยนมูลคาของสัญญา
จํานวนงวดที่ถึงกําหนดชําระ หรือมูลคาหรือราคาที่ตองชําระแตละงวด ผูใหเชาซื้อมี
หนาที่ตองออกใบกํากับภาษีและเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของสัญญา จํานวนงวดที่
ถึงกําหนดชําระ หรือมูลคาหรือราคาที่ตองชําระแตละงวดที่ไดเปลี่ยนแปลงใหมทั้งหมด
ขอ 4 ในกรณีมีการเลิกสัญญาใหเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อมีหนาที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีเลิกสัญญาเนื่องจากผูเชาซื้อมิไดชําระราคาสินคาตามงวดที่
ถึงกําหนดชําระแตละงวด และผูเชาซื้อไดสงคืนสินคาใหแกผูใหเชาซื้อแลว
(ก) ผูใหเชาซื้อมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามงวดที่ถึงกําหนด
ชําระแตละงวดจนถึงงวดกอนงวดที่มีการเลิกสัญญา ไมวาผูเชาซื้อจะไดชําระราคาสินคา
สําหรับงวดที่ถึงกําหนดชําระหรือไม
(ข) หากสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อเกิดเสียหายและผูใหเชาซื้อไดรับ
คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากผูรับประกันภัย ผูเชาซื้อหรือบุคคลอื่นแลวแต
กรณี ผูใหเชาซื้อไมตองนําคาสินไหมทดแทนดังกลาวมารวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
(2) ในกรณีผูเชาซื้อมิไดสงคืนสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อในทันทีที่เลิก
สัญญา ซึ่งเปนผลใหผูใหเชาซื้อสามารถเรียกรองคาขาดประโยชนใชสอยในสินคา
ดังกลาว ถือวาคาขาดประโยชนเปนคาบริการที่ไดรับจากการใหบริการตามมาตรา
77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ผูใหเชาซื้อตองนําเงินคาขาดประโยชนมารวมคํานวณ
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
(3) ในกรณีเลิกสัญญาเนื่องจากสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อถูกทําลาย
หรือเสียหายจนซอมแซมไมได และไดมีการทําสัญญาประกันภัยสินคาที่ใหเชาซื้อไว
ดวย ผูใหเชาซื้อไมตองนําคาสินไหมทดแทนที่ไดรับตามสัญญาประกันภัยมารวมคํานวณ
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ในกรณีผูใหเชาซื้อไดรับคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งแลว แต
ตองคืนซากสินคาใหแกผูรับประกันภัยดวย ถือวาผูใหเชาซื้อไดขายสินคาใหแกผูรับ
ประกันภัยตามมาตรา 77/1(8) แหงประมวลรัษฎากร ผูใหเชาซื้อมีหนาที่ตองนํามูลคา
ซากสินคามารวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
การคํานวณมูลคาซากของสินคาตามวรรคสอง ใหคํานวณมูลคาตาม
สภาพ ณ วันโอนซากสินคาใหแกผูรับประกันภัย
(4) ในกรณีเลิกสัญญาเนื่องจากสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อสูญหายและ
ในสัญญาไดกําหนดใหผูเชาซื้อตองจายเงินตามมูลคาสินคาที่เหลืออยูตามสัญญาใหแก
ผูใหเชาซื้อจนครบถวน เงินตามมูลคาสินคาที่เหลืออยู ถือเปนคาตอบแทนที่ไดรับหรือ
พึงไดรับจากการขายสินคาตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร ไมวาผูเชาซื้อหรือผูรับ
ประกันภัยเปนผูจาย ผูใหเชาซื้อมีหนาที่ตองนําคาตอบแทนที่ไดรับมารวมคํานวณเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม

(ก) ในกรณีผูใหเชาซื้อไดรับเงินจากผูเชาซื้อหรือผูรับประกันภัย
เทากับหรือนอยกวามูลคาสินคาที่เหลืออยูตามสัญญาใหเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อมีหนาที่ตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามจํานวนเงินที่ไดรับ และในกรณีไดรับเงินนอยกวามูลคาสินคาที่
เหลืออยูตามสัญญาใหเชาซื้อ ตอมาภายหลังไดเรียกเก็บจากผูเชาซื้อไดอีก ผูใหเชาซื้อ
ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากจํานวนเงินที่เรียกเก็บไดเพิ่มเติม
(ข) ในกรณีผูใหเชาซื้อไดรับเงินจากผูเชาซื้อหรือผูรับประกันภัย
มากกวามูลคาสินคาที่เหลืออยูตามสัญญาใหเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อมีหนาที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเฉพาะจํานวนเงินที่นําไปชําระคาสินคาที่เหลืออยูตามสัญญาใหเชาซื้อ
เทานั้น สําหรับเงินสวนที่เกินจากมูลคาสินคาที่เหลืออยูและผูใหเชาซื้อตองคืนใหแกผู
เชาซื้อ ผูใหเชาซื้อไมตองนํามารวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองเสียตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูเชาซื้อเปนผูถูก
เรียกเก็บ หากผูเชาซื้อเปนผูประกอบการจดทะเบียนยอมมีสิทธินํามาถือเปนภาษีซื้อใน
ลักษณะเดียวกับกรณีที่ผูเชาซื้อไดจายชําระราคาสินคาตามงวดที่ถึงกําหนดชําระราคา
แตละงวดจนครบถวนตามกรณีปกติ
(5) ในกรณีผูใหเชาซื้อไดรับเงินตามมูลคาสินคาที่เหลืออยูตามสัญญาให
เชาซื้อจนครบถวนตาม (4) แลว หากสินคาดังกลาวเปนสินคาที่มีการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย และมีขอตกลงใหผูใหเชาซื้อตองโอนทะเบียนใหแกผูรับประกันภัยถือเปนการ
โอนสินคาแทนผูเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อไมมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 77/2
แหงประมวลรัษฎากร แตหากผูเชาซื้อเปนผูประกอบการ ตามมาตรา77/1(5) แหง
ประมวลรัษฎากร ผูเชาซื้อมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามจํานวนเงินที่ผูใหเชาซื้อ
ไดรับจากผูรับประกันภัย
ขอ 5 ในกรณีผูซื้อไดชําระเงินลวงหนาจํานวนหนึ่งใหแกผูขายกอนทําการตก
ลงวาจะซื้อขายสินคาในลักษณะซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือซื้อขายตามสัญญาใหเชาซื้อ
(1) ในกรณีเงินชําระลวงหนาเปนเงินจองหรือเงินมัดจํา ซึ่งตามขอตกลง
จะตองคืนใหกับผูชําระเงินจองหรือเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขหากผูชําระเงินจองหรือเงิน
มัดจําไมประสงคจะทําการซื้อขายใหสาํ เร็จบริบูรณตอไป และในทางปฏิบัติผูไดรับชําระ
เงินจองหรือเงินมัดจําไดปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาว ถือไดวาผูขายซึ่งไดรับเงินจองหรือ
เงินมัดจํายังมิไดรับชําระราคาสินคาเปนบางสวนตามมาตรา 78 แหงประมวลรัษฎากร
ผูขายยังไมตองออกใบกํากับภาษีตามมูลคาของเงินจองหรือเงินมัดจําในขณะที่ไดรับ
เงินจองหรือเงินมัดจํา
(2) ในกรณีเงินชําระลวงหนาเปนเงินคาสินคาที่ไดชําระบางสวนหรือเปน
เงินจองหรือเงินมัดจําที่ไมเขาลักษณะตาม (1) ถือไดวาผูขายซึ่งไดรับเงินชําระลวงหนา
เงินจองหรือเงินมัดจําไดรับชําระราคาสินคาเปนบางสวนตามมาตรา 78 แหงประมวล
รัษฎากรแลว ผูขายตองออกใบกํากับภาษีตามมูลคาที่ไดรับชําระในขณะที่ไดรับชําระ
ราคาสินคาเปนบางสวน เงินจองหรือเงินมัดจําตามมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร
(3) ในกรณีผูซื้อไดตกลงกับผูขายวาจะซื้อขายสินคาในลักษณะซื้อขาย
เสร็จเด็ดขาดภายหลังจากที่ไดมีการชําระเงินลวงหนาจํานวนหนึ่งใหแกผูขาย โดยเงิน
ชําระลวงหนาเปนการชําระไวตาม (2) ถือวาผูขายไดขายสินคาใหแกผูซื้อตามมูลคา
ทั้งหมดของสินคา รวมทั้งสวนที่ไดมีการชําระลวงหนาดวย และใหผูขายออกใบกํากับ
ภาษีตามมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร จากมูลคาทั้งหมดของสินคาซึ่งไดหักเงินสวน
ที่ชําระลวงหนาออกแลวในขณะที่ไดสง มอบสินคาใหแกผูซื้อ
(4) ในกรณีผูซื้อไดตกลงวาจะซื้อขายสินคาในลักษณะใหเชาซื้อภายหลัง
จากที่ไดมีการชําระเงินลวงหนาจํานวนหนึ่งใหแกผูขาย โดยเงินชําระลวงหนาเปนการ
ชําระไวตาม (2) ถือวาผูขายไดขายสินคาที่ผูซื้อไดชําระราคาลวงหนาไวแลวใหแกผูให
เชาซื้อตามมูลคาทั้งหมดของสินคารวมทั้งสวนที่ไดมีการชําระลวงหนาดวย และผูใหเชา
ซื้อไดขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อใหแกผูเชาซื้อตามมูลคาทั้งหมดของสินคารวมทั้ง
ราคาสินคาชําระลวงหนา ใหผูขายสินคาและผูใหเชาซื้อปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) ผูขายสินคาตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาทั้งหมดของสินคา
รวมทั้งราคาสินคาชําระลวงหนา และตองออกใบกํากับภาษีใหแกผูใหเชาซื้อตามมาตรา
78(1) และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร

(ข) ผูใหเชาซื้อตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาทั้งหมดของสินคา
ตามสัญญาใหเชาซื้อรวมทั้งราคาสินคาชําระลวงหนา และตองออกใบกํากับภาษีใหแกผู
เชาซื้อ ตามมาตรา 78(2) และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร
(ค) ในกรณีที่ผูขายไดรับชําระราคาสินคาลวงหนาจํานวนหนึ่งจากผู
ซื้อ และผูขายไดออกใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อแลวตามมาตรา 78(1) และมาตรา 86 แหง
ประมวลรัษฎากร เมื่อผูขายไดออกใบกํากับภาษีขายสินคาดังกลาวใหแกผูใหเชาซื้อตาม
(ก) แลว ใหผูขายออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากรใหแกผูซื้อ ตาม
มาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 6 ใหนําความในขอ 1 ถึง ขอ 5 มาใชบังคับสําหรับการขายสินคาตาม
สัญญาขายผอนชําระที่กรรมสิทธิ์ในสินคายังไมโอนไปยังผูซื้อเมื่อไดสงมอบตามมาตรา
78(2) แหงประมวลรัษฎากรดวย
ขอ 7 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัติใด
ที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหเปนอันยกเลิก
สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
จัตุมงคล โสณกุล
อธิบดีกรมสรรพากร

