
ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบับที ่๑๙๗) 

เร่ือง กาํหนดแบบ หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขเกีย่วกบัการจัดทํารายงาน การลงรายการในรายงาน  

การเกบ็ใบกาํกบัภาษีและเอกสารหลกัฐานอืน่ทีใ่ช้ประกอบการลงรายงานภาษีซ้ือตามมาตรา 87  

และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 
----------------------------------------------------------- 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราช 
บญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนดแบบ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขเก่ียวกบัการจดัทาํรายงาน การลงรายการในรายงาน การเกบ็ใบกาํกบัภาษีและเอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ีใชป้ระกอบการ
ลงรายงานภาษีซ้ือ ดงัต่อไปน้ี  
           ข้อ ๑ ใหย้กเลิกความในขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบั ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี ๘๙) เร่ือง 
กาํหนดแบบ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการจดัทาํรายงาน การลงรายการในรายงาน การเกบ็ใบกาํกบัภาษีและ
เอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ีใชป้ระกอบการลงรายงานภาษีซ้ือตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 
ลงวนัท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นตน้ไป 
 
            ข้อ ๒ ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นขอ้ ๒/๑ ขอ้ ๒/๒ และขอ้ ๒/๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบั
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี ๘๙) เร่ือง กาํหนดแบบ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการจดัทาํรายงาน การลงรายการใน
รายงาน การเกบ็ใบกาํกบัภาษีและเอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ีใชป้ระกอบการลงรายงานภาษีซ้ือตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/
๓ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี ๑๒๔) เร่ือง กาํหนดแบบ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการจดัทาํรายงาน การลง
รายการในรายงานการเกบ็ใบกาํกบัภาษีและเอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ีใชป้ระกอบการลงรายงานภาษีซ้ือตามมาตรา ๘๗ และ
มาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                 “ขอ้ ๒/๑ ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีคาํนวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวล
รัษฎากร จดัทาํรายงานภาษีขายตามมาตรา ๘๗ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และรายงานภาษีซ้ือตามมาตรา ๘๗ (๒) แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยตอ้งมีรายการและขอ้ความอยา่งนอ้ยตามแบบแนบทา้ยประกาศน้ี ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ เป็นตน้ไป 
                   ขอ้ ๒/๒ ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการลงรายการเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร
ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ และรายการสถานประกอบการของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการในรายงานภาษีขายตามขอ้ 
๒/๑ ดงัน้ี 
                    (๑) รายการเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ ใหล้งรายการดงักล่าวเฉพาะ
กรณีการลงรายการสาํหรับใบกาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพ่ิมหน้ีตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวล
รัษฎากร หรือใบลดหน้ีตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงออกใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการซ่ึงตอ้งมีและใช้
เลขประจาํตวัในการปฏิบติัการตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา ๓ เอกาทศ แห่งประมวลรัษฎากร แลว้แต่กรณี 

                     (๒) รายการสถานประกอบการ ใหล้งรายการของสถานประกอบการซ่ึงเป็นสาํนกังานใหญ่ หรือ
สาขาท่ี .. ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน และเป็นสถานประกอบการท่ี



ปรากฏตามใบกาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพ่ิมหน้ีตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวลรัษฎากร หรือ
ใบลดหน้ีตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดอ้อกใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการนั้น 
แลว้แต่กรณี 
                     รายการเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรตาม (๑) และรายการสถานประกอบการตาม (๒) ใหล้งรายการ
ดงักล่าวสาํหรับใบกาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นตน้ไป และสาํหรับใบเพ่ิมหน้ีตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวลรัษฎากร และใบลดหน้ีตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวล
รัษฎากร ท่ีอา้งอิงใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงไดจ้ดัทาํข้ึนตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นตน้ไป 
                      ขอ้ ๒/๓ ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีซ้ือสินคา้หรือรับบริการลงรายการเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี
อากรและรายการสถานประกอบการของผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนในรายงานภาษีซ้ือ
ตามขอ้ ๒/๑ ดงัน้ี 
                       (๑) รายการเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการ ใหล้งรายการดงักล่าวเฉพาะ
กรณีการลงรายการสาํหรับใบกาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพ่ิมหน้ีตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวล
รัษฎากร หรือใบลดหน้ีตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีไดรั้บจากผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการนั้น แลว้แต่กรณี 
                       (๒) รายการสถานประกอบการ ใหล้งรายการของสถานประกอบการซ่ึงเป็นสาํนกังานใหญ่หรือสาขา
ท่ี .. ของผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงเป็นสถานประกอบการตามท่ีปรากฏในใบกาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ใบเพ่ิมหน้ีตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวลรัษฎากร หรือใบลดหน้ีตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวล
รัษฎากร ท่ีไดรั้บจากผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการนั้น แลว้แต่กรณี 
             รายการเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรตาม (๑) และรายการสถานประกอบการตาม (๒) ใหล้งรายการดงักล่าว
สาํหรับใบกาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นตน้ไป 
และสาํหรับใบเพ่ิมหน้ีตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวลรัษฎากร และใบลดหน้ีตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร ท่ี
อา้งอิงใบกาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงไดจ้ดัทาํข้ึนตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นตน้
ไป” 
                                   ข้อ ๓ ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สาธิต รังคสิริ 
(นายสาธิต รังคสิริ) 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


