
 
 

คําสั่งกรมสรรพากร 
ที่ ป. 36/2536  

เร่ือง      การขายสินคาตามสัญญาใหเชาซ้ือหรือสัญญาซ้ือขายผอนชําระที่
กรรมสิทธ์ิในสินคายังไมโอนไปยังผูซอเม่ือไดสงมอบ ตามมาตรา 78(2) แหง

ประมวลรัษฎากร  
  

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

                เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา เกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อหรือสัญญาซื้อขายผอน ชําระ
ท่ีกรรมสิทธ์ิในสินคายังไมโอนไปยังผูซื้อเมื่อไดสงมอบตามมาตรา 78(2) แหงประมวล

รัษฎากร กรมสรรพากรจงึมีคําสั่งดังตอไปน้ี  
  

                ขอ 1   ในกรณีการขายสินคาท่ีผูขายและผูซื้อยังมิไดตกลงวาจะทําการซื้อ
ขายในลักษณะซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือซื้อขายตามสัญญาใหเชาซื้อในขณะที่มีการ 
ชําระเงินจองหรือเงินมัดจํา และตอมาผูซื้อไดตกลงซื้อขายในลักษณะซื้อขายเสร็จ
เด็ดขาด ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มของผูขายเกิดขึ้นเมื่อไดสงมอบสินคา
ใหแกผูซื้อ ตามมาตรา 78(1) แหงประมวลรัษฎากร หากผูขายไดใหสวนลดหรือ คา
ลดหยอนแกผูซื้อในขณะตกลงซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและไดหักสวนลดหรือคาลดหยอน 
ดังกลาวออกจากราคาสินคา โดยแสดงใหเห็นไวชัดแจงวาไดมีการหักสวนลดหรือคา
ลดหยอนไวในใบกํากับภาษีท่ีออกแลว ถือเปนสวนลดหรือคาลดหยอนตามมาตรา 79(1) 
แหงประมวลรัษฎากร ผูขายไมตองนํามูลคาของสวนลดหรือคาลดหยอนมารวมคํานวณ

เสียภาษีมูลคาเพิ่ม  
  

                ขอ 2  ในกรณีการขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อ ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มของผูใหเชาซื้อเกิดขึ้นเมื่อถึงกําหนดชําระราคาตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ

แตละงวด ตามมาตรา 78(2) แหงประมวลรัษฎากร  
                        (1) ผูใหเชาซื้อตองออกใบกํากับภาษีใหแกผูเชาซื้อทุกครั้งเมื่อถึง
กําหนดชําระราคาตามงวดที่ถึงกําหนดชําระแตละงวด ตามมาตรา 86 แหงประมวล

รัษฎากร  
                        (2) ผูใหเชาซื้อไมมีสทิธิออกใบกํากับภาษีใหแกผูเชาซื้อ เพื่อเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาหรือราคาท้ังหมดตามสัญญาใหเชาซื้อเพียงฉบับเดียวแตไม
รวมถึงกรณีผูใหเชาซื้อไดออกใบกํากับภาษีใหแกผูเชาซื้อจากมูลคาหรือราคาท้ังหมด
ตามสัญญาใหเชาซื้อเพียงฉบับเดียว โดยยังคงเรียกเก็บคาสินคาตามงวดท่ีถึงกําหนด

ชําระพรอมกบัภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งคํานวณจากมูลคาสินคาของงวดน้ัน  
                        (3) ในกรณีผูเชาซื้อมิไดชําระราคาสินคาตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระแตละ
งวด ผูใหเชาซื้อยังคงมีหนาท่ีตองออกใบกํากับภาษีเมื่อถึงกําหนดชําระราคาตามงวดน้ัน 

แตจะยังไมสงมอบใบกํากับภาษีดังกลาวใหแกผูเชาซื้อก็ได  
                        (4) ในกรณีผูเชาซื้อไดชําระราคาสินคาตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระแตละ
งวดไปแลว ตอมาผูเชาซื้อไดชําระราคาสินคาตามงวดท่ีเหลือท้ังหมดกอนถึงกําหนด
ชําระแตละงวด หากผูใหเชาซื้อไดใหสวนลดหรือคาลดหยอนแกผูเชาซื้อ ถือเปนการให
สวนลดหรือคาลดหยอนหลังจากท่ีมีการขายสินคา ไมเขาลักษณะเปนสวนลดหรือคา
ลดหยอน ตามมาตรา 79(1) แหงประมวลรัษฎากร ผูใหเชาซื้อตองนํามูลคาของสวนลด
หรือคาลดหยอนมารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษีเพื่อคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม  

                        (5) ในกรณีผูเชาซื้อผิดนัดชําระราคาสินคางวดใดงวดหน่ึง และตอมาได
ชําระราคาสนิคางวดท่ีผิดนัด หากผูใหเชาซื้อไดเรียกเก็บดอกเบี้ยสําหรับงวดท่ีผิดนัด ถือ
เปนคาเสียหายจากการผิดสัญญาใหเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อไมตองนํามูลคาของดอกเบี้ย

ดังกลาวมารวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม  



                        (6) ในกรณีมีการบอกเลิกสัญญาใหเชาซื้อ ใหผูใหเชาซื้อแจงเลิกสัญญา
เปนหนังสือตอผูเชาซื้อ และนับแตเดือนภาษีท่ีสงหนังสือแจงเลิกสัญญาถือวาไมมีการ
ขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อ ตามมาตรา 78(2) แหงประมวลรัษฎากรอีกตอไป ผูให
เชาซื้อไมตองออกใบกํากับภาษีและเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระแตละ

งวด ตามมาตรา 78(2) แหงประมวลรัษฎากร  
  

                ขอ 3  ในกรณีผูเชาซื้อโอนสิทธิการเชาซื้อตามสัญญาใหแกบุคคลอื่นถือเปน
การแปลงหน้ีใหมดวยการเปล่ียนตัวลูกหน้ี ตามมาตรา 350 แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย ผูใหเชาซื้อมีหนาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มดังตอไปน้ี  
                        (1) ในกรณีสัญญาโอนสิทธิการเชาซื้อมิไดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญอื่น ๆ 
ของสัญญา โดยเปล่ียนแปลงเฉพาะผูเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อมีหนาท่ีตองออกใบกํากับภาษี
และเสยีภาษีมูลคาเพิ่มตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระแตละงวดตอไปจนกวาจะครบกําหนด

ตามสัญญาใหเชาซื้อ  
                        (2) ในกรณีสัญญาโอนสิทธิการเชาซื้อไดมีการเปล่ียนแปลงสาระสําคัญ
อื่น ๆ ของสญัญานอกเหนือจากการเปลี่ยนผูเชาซื้อ เชน การเปล่ียนมูลคาของสัญญา 
จํานวนงวดท่ีถึงกําหนดชําระ หรือมูลคาหรือราคาท่ีตองชําระแตละงวด ผูใหเชาซื้อมี
หนาท่ีตองออกใบกํากับภาษีและเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาของสัญญา จํานวนงวดท่ี
ถึงกําหนดชําระ หรือมูลคาหรือราคาท่ีตองชําระแตละงวดท่ีไดเปล่ียนแปลงใหมท้ังหมด  

  
                ขอ 4  ในกรณีมีการเลิกสัญญาใหเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อมีหนาท่ีตองเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่ม ดังตอไปน้ี  
                        (1) ในกรณีเลิกสัญญาเน่ืองจากผูเชาซื้อมิไดชําระราคาสินคาตามงวดท่ี

ถึงกําหนดชําระแตละงวด และผูเชาซื้อไดสงคืนสินคาใหแกผูใหเชาซื้อแลว  
                              (ก) ผูใหเชาซื้อมีหนาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามงวดท่ีถึงกําหนด
ชําระแตละงวดจนถึงงวดกอนงวดท่ีมีการเลิกสัญญา ไมวาผูเชาซื้อจะไดชําระราคาสนิคา

สําหรับงวดท่ีถึงกําหนดชําระหรือไม  
                              (ข) หากสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อเกิดเสียหายและผูใหเชาซื้อไดรับ
คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากผูรับประกันภัย ผูเชาซื้อหรือบุคคลอื่นแลวแต
กรณ ีผูใหเชาซื้อไมตองนําคาสินไหมทดแทนดังกลาวมารวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม  
                        (2) ในกรณีผูเชาซื้อมิไดสงคืนสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อในทันทีท่ีเลิก
สัญญา ซึ่งเปนผลใหผูใหเชาซื้อสามารถเรียกรองคาขาดประโยชนใชสอยในสินคา
ดังกลาว ถือวาคาขาดประโยชนเปนคาบริการท่ีไดรับจากการใหบริการตามมาตรา 

77/1(10) แหงประมวลรัษฎากร ผูใหเชาซื้อตองนําเงินคาขาดประโยชนมารวมคํานวณ
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม  

                        (3) ในกรณีเลิกสัญญาเน่ืองจากสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อถูกทําลาย
หรือเสียหายจนซอมแซมไมได และไดมีการทําสญัญาประกันภัยสินคาท่ีใหเชาซื้อไว

ดวย ผูใหเชาซื้อไมตองนําคาสินไหมทดแทนท่ีไดรับตามสัญญาประกันภัยมารวมคํานวณ
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม  

                              ในกรณีผูใหเชาซื้อไดรับคาสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงแลว แต
ตองคืนซากสินคาใหแกผูรับประกันภัยดวย ถือวาผูใหเชาซื้อไดขายสินคาใหแกผูรับ
ประกันภัยตามมาตรา 77/1(8) แหงประมวลรัษฎากร ผูใหเชาซื้อมีหนาท่ีตองนํามูลคา

ซากสินคามารวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม  
                              การคํานวณมูลคาซากของสินคาตามวรรคสอง ใหคํานวณมูลคาตาม

สภาพ ณ วันโอนซากสินคาใหแกผูรับประกันภัย  
                        (4) ในกรณีเลิกสัญญาเน่ืองจากสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อสูญหายและ
ในสัญญาไดกําหนดใหผูเชาซื้อตองจายเงินตามมูลคาสินคาท่ีเหลืออยูตามสัญญาใหแก
ผูใหเชาซื้อจนครบถวน เงินตามมูลคาสินคาท่ีเหลืออยู ถือเปนคาตอบแทนท่ีไดรับหรือ
พึงไดรับจากการขายสินคาตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร ไมวาผูเชาซื้อหรือผูรับ
ประกันภัยเปนผูจาย ผูใหเชาซื้อมีหนาท่ีตองนําคาตอบแทนท่ีไดรับมารวมคาํนวณเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่ม  



                              (ก) ในกรณีผูใหเชาซื้อไดรับเงินจากผูเชาซื้อหรือผูรับประกันภัย
เทากับหรือนอยกวามูลคาสินคาท่ีเหลืออยูตามสัญญาใหเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อมีหนาท่ีตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามจํานวนเงินท่ีไดรับ และในกรณีไดรับเงินนอยกวามูลคาสินคาท่ี
เหลืออยูตามสัญญาใหเชาซื้อ ตอมาภายหลังไดเรียกเก็บจากผูเชาซื้อไดอีก ผูใหเชาซื้อ

ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บไดเพิ่มเติม  
                              (ข) ในกรณีผูใหเชาซื้อไดรับเงินจากผูเชาซื้อหรือผูรับประกันภัย
มากกวามูลคาสินคาท่ีเหลืออยูตามสัญญาใหเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อมีหนาท่ีตองเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่มเฉพาะจํานวนเงินท่ีนําไปชําระคาสินคาท่ีเหลืออยูตามสัญญาใหเชาซื้อ
เทาน้ัน สําหรับเงินสวนท่ีเกินจากมูลคาสินคาท่ีเหลืออยูและผูใหเชาซื้อตองคืนใหแกผู

เชาซื้อ ผูใหเชาซื้อไมตองนํามารวมคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม  
                              ภาษีมูลคาเพิ่มท่ีตองเสียตามวรรคหน่ึง ใหถือวาผูเชาซื้อเปนผูถูก
เรียกเก็บ หากผูเชาซื้อเปนผูประกอบการจดทะเบียนยอมมีสิทธินํามาถือเปนภาษีซื้อใน
ลักษณะเดียวกับกรณีท่ีผูเชาซื้อไดจายชําระราคาสินคาตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระราคา

แตละงวดจนครบถวนตามกรณปีกติ  
                        (5) ในกรณีผูใหเชาซื้อไดรับเงินตามมูลคาสินคาท่ีเหลืออยูตามสัญญาให
เชาซื้อจนครบถวนตาม (4) แลว หากสนิคาดังกลาวเปนสินคาท่ีมีการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย และมีขอตกลงใหผูใหเชาซื้อตองโอนทะเบียนใหแกผูรับประกันภัยถือเปนการ
โอนสินคาแทนผูเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 
แหงประมวลรัษฎากร แตหากผูเชาซื้อเปนผูประกอบการ ตามมาตรา77/1(5) แหง

ประมวลรัษฎากร ผูเชาซื้อมีหนาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามจํานวนเงินท่ีผูใหเชาซื้อ
ไดรับจากผูรับประกันภัย  

  
                ขอ 5   ในกรณีผูซื้อไดชําระเงินลวงหนาจํานวนหน่ึงใหแกผูขายกอนทําการตก
ลงวาจะซื้อขายสินคาในลักษณะซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือซื้อขายตามสัญญาใหเชาซื้อ  
                        (1) ในกรณีเงินชําระลวงหนาเปนเงินจองหรือเงินมัดจํา ซึ่งตามขอตกลง
จะตองคืนใหกับผูชําระเงินจองหรือเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขหากผูชําระเงินจองหรือเงิน
มัดจําไมประสงคจะทําการซื้อขายใหสาํเร็จบริบูรณตอไป และในทางปฏิบัติผูไดรับชําระ
เงินจองหรือเงินมัดจําไดปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาว ถือไดวาผูขายซึ่งไดรับเงินจองหรือ
เงินมัดจํายังมิไดรับชําระราคาสินคาเปนบางสวนตามมาตรา 78 แหงประมวลรัษฎากร 
ผูขายยังไมตองออกใบกํากับภาษีตามมูลคาของเงินจองหรือเงินมัดจําในขณะที่ไดรับ

เงินจองหรือเงินมัดจํา  
                        (2) ในกรณีเงินชําระลวงหนาเปนเงินคาสินคาท่ีไดชําระบางสวนหรือเปน
เงินจองหรือเงินมัดจําท่ีไมเขาลักษณะตาม (1) ถือไดวาผูขายซึ่งไดรับเงินชําระลวงหนา 
เงินจองหรือเงินมัดจําไดรับชําระราคาสินคาเปนบางสวนตามมาตรา 78 แหงประมวล
รัษฎากรแลว ผูขายตองออกใบกํากับภาษีตามมูลคาท่ีไดรับชําระในขณะท่ีไดรับชําระ
ราคาสินคาเปนบางสวน เงินจองหรือเงินมัดจําตามมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร  

                        (3) ในกรณีผูซื้อไดตกลงกับผูขายวาจะซื้อขายสินคาในลักษณะซื้อขาย
เสร็จเด็ดขาดภายหลังจากที่ไดมีการชําระเงินลวงหนาจํานวนหน่ึงใหแกผูขาย โดยเงิน
ชําระลวงหนาเปนการชําระไวตาม (2) ถือวาผูขายไดขายสินคาใหแกผูซื้อตามมูลคา
ท้ังหมดของสินคา รวมท้ังสวนท่ีไดมีการชําระลวงหนาดวย และใหผูขายออกใบกํากับ
ภาษีตามมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร จากมูลคาท้ังหมดของสินคาซึ่งไดหักเงินสวน

ท่ีชําระลวงหนาออกแลวในขณะท่ีไดสงมอบสินคาใหแกผูซื้อ  
                        (4) ในกรณีผูซื้อไดตกลงวาจะซื้อขายสินคาในลักษณะใหเชาซื้อภายหลัง
จากท่ีไดมีการชําระเงินลวงหนาจํานวนหน่ึงใหแกผูขาย โดยเงินชําระลวงหนาเปนการ
ชําระไวตาม (2) ถือวาผูขายไดขายสินคาท่ีผูซื้อไดชําระราคาลวงหนาไวแลวใหแกผูให
เชาซื้อตามมูลคาท้ังหมดของสินคารวมท้ังสวนท่ีไดมีการชําระลวงหนาดวย และผูใหเชา
ซื้อไดขายสนิคาตามสัญญาใหเชาซื้อใหแกผูเชาซื้อตามมูลคาท้ังหมดของสินคารวมท้ัง

ราคาสินคาชําระลวงหนา ใหผูขายสินคาและผูใหเชาซื้อปฏิบัติดังตอไปน้ี  
                              (ก) ผูขายสินคาตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาท้ังหมดของสินคา
รวมท้ังราคาสินคาชําระลวงหนา และตองออกใบกํากับภาษีใหแกผูใหเชาซื้อตามมาตรา 

78(1) และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร  



                              (ข) ผูใหเชาซื้อตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาท้ังหมดของสินคา
ตามสัญญาใหเชาซื้อรวมท้ังราคาสินคาชําระลวงหนา และตองออกใบกํากับภาษีใหแกผู

เชาซื้อ ตามมาตรา 78(2) และมาตรา 86 แหงประมวลรัษฎากร  
                              (ค) ในกรณีท่ีผูขายไดรับชําระราคาสินคาลวงหนาจํานวนหน่ึงจากผู
ซื้อ และผูขายไดออกใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อแลวตามมาตรา 78(1) และมาตรา 86 แหง
ประมวลรัษฎากร เมื่อผูขายไดออกใบกํากับภาษีขายสินคาดังกลาวใหแกผูใหเชาซื้อตาม 
(ก) แลว ใหผูขายออกใบลดหน้ีตามมาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากรใหแกผูซื้อ ตาม

มาตรา 82/10 แหงประมวลรัษฎากร  
  

                ขอ 6  ใหนําความในขอ 1 ถึง ขอ 5 มาใชบังคับสําหรับการขายสินคาตาม
สัญญาขายผอนชําระท่ีกรรมสิทธ์ิในสินคายังไมโอนไปยังผูซื้อเมื่อไดสงมอบตามมาตรา 

78(2) แหงประมวลรัษฎากรดวย  
  

                ขอ 7   บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือตอบขอหารือหรอืทางปฏิบัติใด
ท่ีขัดหรือแยงกับคําสั่งน้ี ใหเปนอันยกเลิก  

  
สั่ง ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 

  
จัตุมงคล โสณกุล  
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


