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โครงสร้างภาษี
• ภาษีเงินได้

• ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา
• ภาษีเงินได้นิตบิคุคล

• ภาษีมลูคา่เพิ่ม
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ

• ธนาคาร / สถาบนัการเงิน / บ.ประกนัชีวิต  
• ขายอสงัหาริมทรัพย์

• อากรแสตมป์
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พรบ. มหาวิทยาลยัมหิดล
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มาตรา 81 ให้ยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่มส าหรับการประกอบกิจการประเภทตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

• (1) การขายสนิค้าท่ีมิใช่การสง่ออก หรือการให้บริการดงัตอ่ไปนี ้
• (ก) การขายพืชผลทางการเกษตร ไมว่า่จะเป็น ล าต้น ก่ิง ใบ เปลือก หน่อ ราก เหง้า ดอก 
หวั ฝัก เมล็ด หรือสว่นอ่ืน ๆ ของพืช และวตัถพุลอยได้จากพืช ทัง้นี ้ท่ีอยูใ่นสภาพสดหรือ
รักษาสภาพไว้ เพ่ือมิให้เสียเป็นการชัว่คราวในระหว่างขนสง่ ด้วยการแชเ่ย็น แช่เย็นจนแข็ง
หรือด้วยการจดัท า หรือปรุงแตง่โดยวิธีการอ่ืน หรือรักษาสภาพไว้เพ่ือมิให้เสียเพ่ือการขาย
ปลีก หรือขายสง่ด้วยวิธีการแชเ่ย็น แชเ่ย็นจนแข็ง ท าให้แห้ง บด ท าให้เป็นชิน้ หรือด้วยวิธี
อ่ืน ข้าวสาร หรือผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการสีข้าว แตไ่มร่วมถงึไม้ซุง ฟืน หรือผลิตภณัฑ์ท่ีได้
จากการเลื่อยไม้ หรือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจกุระป๋อง ภาชนะ หรือหีบหอ่ท่ีท าเป็น
อตุสาหกรรม ตามลกัษณะ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด

• (ข) การขายสตัว์ ไมว่า่จะมีชีวิตหรือไมมี่ชีวิต และในกรณีสตัว์ไมมี่ชีวิต ไมว่า่จะเป็นเนือ้ สว่น
ตา่งๆ ของสตัว์ ไข ่ น า้นม และวตัถพุลอยได้จากสตัว์ ทัง้นี ้ท่ีอยูใ่นสภาพสด หรือรักษา
สภาพไว้เพ่ือมิให้เสียเป็นการชัว่คราวในระหว่างขนสง่ด้วยการแชเ่ย็น แชเ่ย็นจนแข็ง หรือ
ด้วยการจดัท าหรือปรุงแตง่โดยวิธีการอ่ืน หรือรักษาสภาพไว้เพ่ือมิให้เสียเพ่ือการขายปลีก 
หรือขายสง่ด้วยวิธีการแชเ่ย็น แชเ่ย็นจนแข็ง ท าให้แห้ง บด ท าให้เป็นชิน้หรือด้วยวิธีอ่ืน แต่
ไมร่วมถงึผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจกุระป๋อง ภาชนะ หรือหีบหอ่ท่ีท าเป็นอุตสาหกรรม ตาม
ลกัษณะ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด
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• (ค) การขายปุ๋ ย
• (ง) การขายปลาป่น อาหารสตัว์
• (จ) การขายยาหรือเคมีภณัฑ์ท่ีใช้ส าหรับพืชหรือสตัว์ เพ่ือบ ารุงรักษา ปอ้งกนั 
ท าลายหรือก าจดัศตัรูหรือโรคของพืชและสตัว์

• (ฉ) การขายหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียน        
• (ช) การให้บริการการศกึษาของสถานศกึษาของทางราชการ สถานศกึษาตาม
กฎหมายวา่ด้วย สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชน

• (ซ) การให้บริการท่ีเป็นงานทางศิลปะและวฒันธรรมในสาขา และลกัษณะการ
ประกอบกิจการท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนมุตัิรัฐมนตรี

• (ฌ) การให้บริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบญัชี การว่าความ หรือการ
ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีก าหนด โดยอนมุตัิรัฐมนตรี ทัง้นี ้เฉพาะ
วิชาชีพอิสระท่ีมีกฎหมายควบคมุ การประกอบวิชาชีพอิสระนัน้
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• (ญ) การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วย
สถานพยาบาล

• (ฎ) การให้บริการวิจยั หรือการให้บริการทางวิชาการ ทัง้นี ้ในสาขา และ
ลกัษณะการประกอบกิจการท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนมุตัิรัฐมนตรี

• (ฏ) การให้บริการห้องสมดุ พิพิธภณัฑ์ สวนสตัว์
• (ฐ) การให้บริการตามสญัญาจ้างแรงงาน
• (ฑ) การให้บริการจดัแข่งขนักีฬาสมคัรเลน่
• (ฒ) การให้บริการของนกัแสดงสาธารณะ ทัง้นี ้เฉพาะบริการในสาขาและ
ลกัษณะการประกอบกิจการตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนมุตัิรัฐมนตรี 

• (ณ) การให้บริการขนสง่ในราชอาณาจกัร
• (ด) การให้บริการขนสง่ระหวา่งประเทศ ซึง่มิใช่เป็นการขนสง่โดยอากาศยาน 
หรือเรือเดินทะเล
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• (ต) การให้บริการเชา่อสงัหาริมทรัพย์
• (ถ) การให้บริการของราชการสว่นท้องถ่ิน ทัง้นี ้ไมร่วมถึงบริการท่ี
เป็นการพาณิชย์ของราชการสว่นท้องถ่ิน หรือ เป็นการหารายได้
หรือผลประโยชน์ไมว่า่จะเป็น กิจการสาธารณปูโภคหรือไมก็่ตาม

• (ท) การขายสนิค้าหรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึง่สง่
รายรับทัง้สิน้ให้แก่รัฐโดยไมห่กัรายจ่าย

• (ธ) การขายสินค้าหรือการให้บริการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา 
หรือการสาธารณกศุลภายในประเทศ ซึง่ไมน่ า ก าไรไปจา่ยในทาง
อ่ืน

• (น) การขายสินค้าหรือการให้บริการตามท่ีก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
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พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการก าหนดมลูคา่ของฐานภาษีของกิจการขนาดยอ่มซึง่
ได้รับยกเว้นภาษีมลูคา่เพ่ิม (ฉบบัท่ี 432) พ.ศ. 2548
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การค านวนภาษีมลูคา่เพิ่ม

• ภาษีมลูคา่เพิ่ม = ภาษีขาย - ภาษีซือ้
• หากภาษีขาย > ภาษีซือ้ = ภาษีมลูคา่เพิ่มท่ีต้องช าระ
• หากภาษีขาย < ภาษีซือ้ = ภาษีท่ีมีสทิธิขอคืนหรือขอเครดิตภาษี
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วิธีการค านวนราคาสนิค้า
• ภาษีมลูคา่เพิ่มแบบท่ี 1

• ราคาสนิค้า 100
• ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 7
• ราคา + ภาษีมลูคา่เพิ่ม 107

• ภาษีมลูคา่เพิ่มแบบท่ี  2
• ราคาขายสินค้า 100
• ภาษีมลูคา่เพิ่ม (100*7/107) = 6.542
• ราคาสนิค้า 93.458
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เอกสารท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม
• แบบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม ได้แก่ แบบ ภ.พ.01 ซึง่ในเขตกรุงเทพมหานครขอรับได้ท่ีส านกังาน

สรรพากรพืน้ที่สาขา (เขต) หรือส านกังานสรรพากรพืน้ที่ ส าหรับในจงัหวดัอื่นขอรับได้ท่ีส านักงานสรรพากรพืน้ที่สาขา 
(อ าเภอ) ทกุแห่ง  เอกสารท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มมีดงันี ้

• ค าขอจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 จ านวน 3 ฉบบั

• ส าเนาทะเบียนบ้านหรือหลกัฐานแสดงการอยู่อาศยัจริง พร้อมภาพถ่ายส าเนา ดงักลา่ว 

• บตัรประจ าตวัประชาชนและบตัรประจ า ตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมภาพถ่ายบตัรดงักลา่ว 

• ภาพถ่ายสญัญาเช่าอาคารหรืออสงัหาริมทรัพย์อนัเป็นที่ตัง้สถานประกอบการ (กรณีเช่า) หรือภาพถ่ายหนงัสือ 
ยินยอมให้ใช้ เป็นท่ีตัง้สถานประกอบการ และหลกัฐานแสดงกรรมสทิธ์ิเชน่ เป็นเจ้าบ้าน, สญัญาซือ้ขาย, ค าขอ
หมายเลขบ้าน, ใบโอนกรรมสทิธ์ิ, สญัญา เช่าช่วง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านอนัเป็นที่ตัง้ สถานประกอบการและ
ภาพถ่ายเอกสารดงักลา่ว

• หนงัสือจดัตัง้ห้างหุ้นสว่น พร้อมภาพถ่ายหนงัสือดงักลา่ว (กรณีเป็นห้างหุ้นสว่นสามญัหรือคณะบคุคล)

• หนงัสือรับรองของนายทะเบยีนห้างหุ้นสว่น บริษัท พร้อมวตัถปุระสงค์ หนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั และใบ
ทะเบียนพาณิชย์พร้อมภาพถ่ายหนงัสือดงักลา่ว (กรณีเป็นนิติบคุคล) 

• บตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการ ผู้จดัการ หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ และส าเนา ทะเบียนบ้าน พร้อมภาพถ่ายเอกสาร
ดงักลา่ว 

• แผนท่ีซึง่แสดงท่ีตัง้ของสถานประกอบ การโดยสงัเขป และภาพถ่ายสถานประกอบการ

• กรณีมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนท าการแทน ต้องมีหนงัสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้
มอบอ านาจ และผู้ รับมอบอ านาจพร้อมภาพถ่ายบตัรดงักลา่ว โดยผู้ รับมอบอ านาจต้องมีอาย ุ20 ปีขึน้ไป
08/07/63 11



สถานท่ีส าหรับจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม
• การจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มของผู้ประกอบการให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม
ตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ีดงัตอ่ไปนี ้

• กรณีสถานประกอบการตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ ส านกังานสรรพากรพืน้ท่ี 
หรือ จะย่ืนผ่านส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา (เขต) ท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่

• กรณีสถานประกอบการตัง้อยูใ่นจงัหวดัอ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ ส านกังาน
สรรพากรพืน้ท่ีสาขา (อ าเภอ) ท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่

• กรณีมีสถานประกอบการหลายแหง่ ให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนได้ท่ี ส านกังานสรรพากรพืน้ท่ี
หรือ ส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา (เขต/อ าเภอ) ท่ีซึง่สถานประกอบการท่ีเป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังานใหญ่ตัง้อยู ่หากไมมี่สถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ ให้ผู้ประกอบการ
เลือกสถานประกอบการแห่งใดแหง่หนึง่เป็นส านกังานใหญ่

• กรณีสถานประกอบการตัง้อยูใ่นท้องท่ีตัง้ใหม ่ท่ียงัไม่มีส านกังานสรรพากรตัง้อยู ่ให้ย่ืน 
ณ ส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา (เขต/อ าเภอ) ท่ีเคยควบคมุท้องท่ีนัน้

• กรณีเป็นผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นการก ากบัดแูลของส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ให้
ย่ืนขอจดทะเบียนได้ ณ ส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะย่ืนผา่นส านกังาน
สรรพากรพืน้ท่ี หรือส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา (เขต/อ าเภอ) ท่ีสถานประกอบการ
ตัง้อยูก็่ได้ 
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• เม่ือได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มเรียบร้อย
แล้ว กรมสรรพากรจะออกใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (แบบ 
ภ.พ.20) ให้ ซึง่จะมีผลตัง้แตว่นัที่ระบไุว้ในใบทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ่มนัน้เป็นต้นไป ผู้ประกอบการจดทะเบียน
จะต้องน าใบทะเบียนดงักลา่ว ไปแสดงไว้ ณ สถาน
ประกอบการในสถานที่ที่เห็นได้งา่ยและเปิดเผย
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หน้าท่ีของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มมีดงันี ้

• เรียกเก็บภาษีมลูคา่เพิ่มจากผู้ซือ้สินค้าหรือผู้ รับบริการ และ
ออกใบก ากบัภาษีเพื่อเป็นหลกัฐานในการเรียกเก็บ
ภาษีมลูคา่เพิ่ม

• จดัท ารายงานตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึง่ได้แก่
• รายงานภาษีซือ้
• รายงานภาษีขาย
• รายงานสนิค้าและวตัถดุิบ

• ย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสยีภาษีตามแบบ ภ.พ.30
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แบบค าร้อง/ค าขอแบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพิ่มท่ีกรมสรรพากรก าหนดมีดงัตอ่ไปนี ้

• ภ.พ.01 แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรใหม่

• ภ.พ.01.1 แบบค าขอแจ้งขอใช้สิทธ์ิเพ่ือขอจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมใหม่

• ภ.พ.01.2 แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมเป็นการชัว่คราวใหม่

• ภ.พ.02 แบบค าขอย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิมรวมกนัใหม่

• ภ.พ.02.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิม รวมกนัใหม่

• ภ.พ.04 แบบค าขอรับใบแทนทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมใหม่

• ภ.พ.05.1 แบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พืน้ท่ีอาคาร

• ภ.พ.05.2 แบบแจ้งวนัท่ีก่อสร้างอาคารเสร็จสมบรูณ์

• ภ.พ.05.3 แบบแจ้งรายการเร่ิมใช้อาคาร

• ภ.พ.05.4 แบบแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ท่ีอาคาร
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แบบค าร้อง/ค าขอแบบแสดงรายการภาษีมลูคา่เพ่ิมที่กรมสรรพากรก าหนดมดีงัตอ่ไปนี ้(ต่อ)

• ภ.พ.06 แบบค าขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากบัภาษีตามประมวลรัษฎากร

หนงัสืออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินตามข้อ 9 (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 
46) ลงวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536)

• ภ.พ.06.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินท่ีเคยได้รับอนมุตัิ

• ภ.พ.07 แบบค าขออนมุตัิให้สถานบริการน า้มนัเชือ้เพลงิเป็นผู้ประกอบกิจการขายสนิค้าหรือให้บริการรายย่อย

• ภ.พ.08 แบบค าขอถอนทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรใหม่

• ภ.พ.09 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรใหม่

• ภ.พ.09.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มเป็นการชัว่คราวใหม่

• ภ.พ.13 แบบค าขอให้น าเงินภาษีมลูค่าเพิ่มท่ีได้รับคืนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร

• ภ.พ.14 แบบค าขออนมุตัิจดัท ารายงานตามมาตรา 87/1 แห่งประมวลรัษฎากรของสถานประกอบการรถเข็น
ล้อเลื่อน/แผงลอย/ร้านค้าย่อย/ลกัษณะอ่ืน

• ภ.พ.73.1 หนงัสือแจ้งการประเมนิภาษีมลูค่าเพิ่ม
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ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมลูคา่เพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
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ใบแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซือ้ของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
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ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมลูคา่เพ่ิม กรณีปรับปรุงภาษีซือ้ท่ีเฉล่ียตามสว่นของรายได้
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ด้านหลงัของแบบ ภ.พ.30.2
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ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมลูคา่เพ่ิม กรณีปรับปรุงภาษีซือ้ท่ีเฉลี่ยตามสว่นของการใช้พืน้ท่ีอาคาร
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ด้านหลงัของแบบ ภ.พ.30.3
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ภ.พ.06 แบบค าขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากบัภาษีตามประมวลรัษฎากร
หนงัสืออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินตามข้อ 9 (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิม่ (ฉบบัท่ี 46) ลงวนัท่ี 29
มีนาคม พ.ศ. 2536)
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ด้านหลงัของแบบ ภ.พ.06
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เอกสารแนบ ภ.พ.06
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ภ.พ.06.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินท่ีเคยได้รับอนุมตัิ

08/07/63 26



ด้านหลงัของแบบ ภ.พ.06.1
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ภ.พ.36 แบบน าสง่ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามประมวลรัษฎากร
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ด้านหลงัของแบบ ภ.พ.36
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อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

• มาตรา 80 ให้ใช้อตัราภาษีร้อยละ 10.0 ในการค านวณภาษีมลูค่าเพิ่ม ส าหรับ
การประกอบกิจการดงัตอ่ไปนี ้
• การขายสนิค้า
• การให้บริการ
• การน าเข้า

• อตัราภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ลดลงได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แตต้่อง
ก าหนดอตัราภาษีให้เป็นอตัราภาษีเดียวกนั ส าหรับการขายสนิค้า การ
ให้บริการและการน าเข้าทกุกรณี
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พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการลดอตัราภาษีมลูคา่เพ่ิม (ฉบบัท่ี 669) พ.ศ.2561
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• เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาดงักลา่วลดอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แหง่
ประมวลรัษฎากร จากอตัราร้อยละ 10.0 เป็นอตัราร้อยละ 6.3 ซึง่ตาม
พระราชบญัญตัิจดัสรรรายได้ประเภทภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่
ราชการสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2534 ประกอบกบัพระราชบญัญตัิรายได้เทศบาล 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2534 ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2535 เป็นต้นไป มอบ
ให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมลูค่าเพิ่มแทนราชการสว่นท้องถ่ิน ในอตัรา 1 ใน 
9  ของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บ ดงันัน้ กรมสรรพากรจึงจดัเก็บภาษีมลูคา่เพิ่ม ใน
อตัราร้อยละ 6.3 บวกกบัภาษีท่ีต้องจดัสรรให้แก่ราชการสว่นท้องถ่ินอีกในอตัรา 
1 ใน 9 ของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บ รวมเป็นอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มทัง้สิน้ร้อยละ 7.0

• ในประกาศลดอตัราภาษีมลูค่าเพิ่ม โดยปกติจะระบถุงึอตัราภาษีมลูคา่เพิ่มของ
ปีตอ่ไปด้วย กลา่วคือเม่ือสิน้สดุระยะเวลาท่ีประกาศปรับลดในรอบปีนีแ้ล้ว หาก
ไมมี่การประกาศปรับลดอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มใหมอี่ก ภาษีมลูค่าเพิ่มก็จะปรับ
เพิ่มไปเป็นร้อยละ 9.0  ซึง่อตัราร้อยละ 9.0 ดงักลา่วนีก้็เช่นกนั เม่ือรวมกบัภาษี
ท้องถ่ิน 1 ใน 9 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 1.0 ก็จะเป็นภาษีมลูค่าเพิ่มอตัราร้อยละ 10
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การย่ืนแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 

• ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมช าระ
ภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) เป็นรายเดือนทกุเดือนภาษี ไม่ว่าจะมีการขาย
สินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนัน้หรือไม่ก็ตาม โดยให้ย่ืนแบบ
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป
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การย่ืนแบบน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36

• กรณีเป็นผู้จ่ายเงินคา่ซือ้สนิค้าหรือคา่บริการ มีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบพร้อมช าระ
ภาษีภายใน 7 วนั นบัแตว่นัสิน้เดือนของเดือนท่ีจ่ายเงิน ให้แก่ ผู้ประกอบการท่ี
อยูน่อกราชอาณาจกัรซึง่เข้ามาประกอบกิจการขายสนิค้าหรือให้บริการใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว และไมไ่ด้จดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มเป็นการ
ชัว่คราว หรือ ผู้ประกอบการท่ีได้ให้บริการในตา่งประเทศและได้มีการใช้บริการ
นัน้ในราชอาณาจกัร

• กรณีเป็นผู้ทอดตลาดซึง่ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน
หรือสว่นราชการซึง่ขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีถูกยดึมาตาม
กฎหมายโดยวิธีอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาด มีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบพร้อมช าระ
ภาษีภายใน 7 วนันบัแตว่นัสิน้เดือนของเดือนท่ีขายทอดตลาดฯ

• กรณีเป็นผู้ รับโอนสินค้าหรือเป็นผู้ รับโอนสิทธิในบริการท่ีเสียภาษีมลูค่าเพิ่มใน
อตัราร้อยละ 0 มีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบพร้อมช าระภาษีภายใน 7 วนั นบัแตว่นัสิน้
เดือนของเดือนท่ีครบก าหนด 30 วนั ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม
เกิดขึน้
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สถานที่ต้องยื่นช าระภาษี

• ย่ืนได้ท่ีส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา (เขต/อ าเภอ) ในท้องท่ีท่ีสถาน
ประกอบการตัง้อยู่

• กรณีมีหลายสาขาและได้รับอนมุตัิให้ยื่นแบบรวมค านวณภาษี ให้ยื่น
แบบรวม ณ ส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา (เขต/อ าเภอ) ในท้องท่ีท่ี
ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาท่ีได้รับอนมุตัิตัง้อยู่

• ยื่นทางอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th ในเวลาก าหนด
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ช่องทางการช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ช าระเป็นเงินสด
• ช าระด้วยเช็คขีดคร่อมสัง่จา่ยกรมสรรพากรโดยขีดฆา่ค าวา่ ผู้ ถือ
และหรือตามค าสัง่

• ช าระด้วยบตัรเครดิต
• ช าระด้วยบตัร Tax Smart Card
• ช าระทาง e-payment หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร
พาณิชย์ท่ีเข้าร่วมโครงการหรือบริษัทไปรษณีย์ไทย

• * หมายเหต ุการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีสามารถย่ืน
ผา่นเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้
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การออกใบก ากับภาษีด้วยกระดาษ

• ใบก ากบัภาษี คือ เอกสารหลกัฐานส าคญั ซึง่ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มจะต้องจดัท าและออกให้กบัผู้ ซือ้สินค้าหรือ
ผู้ รับบริการทกุครัง้ท่ีมีการขายสนิค้าหรือให้บริการ เพ่ือแสดงมลูคา่
ของสนิค้าหรือบริการและจ านวนภาษีมลูคา่เพิ่ม ท่ีผู้ประกอบการ
จดทะเบียนเรียกเก็บหรือพงึเรียกเก็บจากผู้ ซือ้สินค้า หรือรับบริการ
ในแตล่ะครัง้

• กรณีการขายสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าท่ีต้องออก
ใบก ากบัภาษีพร้อมทัง้สง่มอบให้แก่ผู้ ซือ้ในทนัทีท่ีมีการสง่มอบ
สินค้าให้กบัผู้ ซือ้

• กรณีการให้บริการ ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าท่ีต้องออก
ใบก ากบัภาษีพร้อมทัง้สง่มอบให้แก่ผู้ รับบริการในทนัทีท่ีได้รับช าระ
ราคาคา่บริการ
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การจัดท าใบก ากับภาษี

• ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องจดัท าใบก ากบัภาษีอยา่งน้อย 2 ฉบบั ดงันี ้
• ต้นฉบบั สง่มอบให้กบัผู้ ซือ้สนิค้าหรือผู้ รับบริการ
• ส าเนา เก็บรักษาไว้เพ่ือเป็นหลกัฐานประกอบการลงรายงานภาษีเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 5 ปีนบัแตว่นัท่ีท ารายงานส าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีเป็นผู้ ซือ้
สินค้าหรือรับบริการต้องเรียกใบก ากบัภาษีจากผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่น ซึง่
เป็นผู้ขายสนิค้าหรือให้บริการเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการค านวณภาษีมลูค่าเพิ่ม 
และหากผลการค านวณภาษีปรากฏวา่ ภาษีซือ้มากกวา่ภาษีขาย ถือเป็นเครดิต
ภาษีผู้ประกอบการจดทะเบียน มีสิทธิน าไปช าระภาษีมลูค่าเพิ่มในเดือนภาษีถดั
จากเดือนภาษีท่ีค านวณภาษีนัน้ และหากในเดือนภาษีท่ีน าเครดิตภาษีไปช าระ
ยงัมีเครดิตภาษีคงเหลืออยูอี่กก็มีสิทธิน าไปช าระภาษีมลูค่าเพิ่มในเดือนภาษี
ถดัไปได้ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน ไมใ่ช้สิทธิน าเครดิตภาษีท่ีเหลืออยูไ่ป
ช าระภาษีมลูค่าเพิ่มในเดือนถดัไป ก็มีสิทธิขอคืนภายใน 3 ปี นบัแตว่นัพ้น
ก าหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการภาษีส าหรับเดือนภาษีนัน้
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การจัดท าใบก ากับภาษีแบบเตม็รูป
• ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยทัว่ไป มีหน้าท่ีต้องออกใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป ให้แก่ผู้ซือ้สินค้าหรือ
ผู้ รับบริการ ซึง่ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูปจะต้องมีรายการอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้
• ค าว่า "ใบก ากบัภาษี" ในท่ีที่เหน็ได้เดน่ชดั
• เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
• ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
• ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ซือ้สินค้าหรือรับบริการ
• หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีและหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถ้ามี)
• วนั เดือน ปีที่ออกใบก ากบัภาษี
• ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณและมลูคา่ของสินค้าหรือของบริการ
• จ านวนภาษีมลูค่าเพิ่มท่ีค านวณจากมลูค่าของสนิค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของ

สนิค้าหรือของบริการให้ชดัแจ้ง กรณีท่ีมีการขายสนิค้าเป็นเงินเช่ือ และผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออก
ใบก ากบัภาษี / ใบสง่ของ อยู่ในฉบบัเดียวกนั โดยสง่มอบส าเนาใบก ากบัภาษี / ใบสง่ของให้กบัผู้ ซือ้
พร้อมกบัการสง่มอบสนิค้า สว่นต้นฉบบัของใบก ากบัภาษี / ใบสง่ของ จะสง่มอบให้กบัผู้ซือ้ตอ่เม่ือได้รับ
ช าระราคาค่าสนิค้า กรณีนีถื้อว่ามไิด้ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมาย ซึง่ก าหนดให้ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนต้องสง่มอบต้นฉบบัของใบก ากบัภาษี (เอกสารฉบบัแรก) ให้กบัผู้ ซือ้เมื่อมีการสง่มอบสนิค้า 
ส าเนาใบก ากบัภาษี/ใบสง่ของท่ีผู้ ซือ้ได้รับ ผู้ ซือ้จะน าไปใช้เป็นหลกัฐานในการขอหกัภาษีซือ้ไมไ่ด้ ในทาง
ปฏิบตัิหากผู้ประกอบการต้องการเก็บต้นฉบบัใบสง่ของไว้เพ่ือเป็นหลกัฐานในการฟอ้งคดี กรณีผู้ ซือ้ไม่
ช าระราคาค่าสนิค้า ผู้ประกอบการควรออกใบก ากบัภาษีแยกต่างหากจากใบสง่ของและสง่มอบต้นฉบบั
ใบก ากบัภาษีพร้อมทัง้ส าเนาใบสง่ของให้กบัผู้ ซือ้เมื่อมีการสง่มอบสนิค้า โดยเก็บต้นฉบบัใบสง่ของไว้เพ่ือ
เป็นหลกัประกนัในการช าระหนี ้หรือเพ่ือความสะดวก ผู้ประกอบการอาจออกใบก ากบัภาษีและใบสง่ของ
อยู่ในเอกสารชดุเดียวกนั โดยถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการออกใบก ากบัภาษีแบบเป็นชดุก็ได้
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• ใบก ากบัภาษีท่ีมีลกัษณะเป็นแบบเอกสารออกเป็นชดุ ในกรณีท่ีผู้ประกอบการ
จดทะเบียนมีความประสงค์จะออกใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูปรวมกบัเอกสาร
การค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสง่ของ ใบแจ้งหนี ้ซึง่มีจ านวนหลายฉบบัในชดุ
เดียวกนั และใบก ากบัภาษีไมใ่ช่เอกสารฉบบัแรก ให้ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
• ในเอกสารฉบบัแรกของเอกสารชดุดงักลา่ว หรือในเอกสารฉบบัอ่ืนท่ีมิใช่ฉบบัแรก 
แตเ่ป็นต้นฉบบัของเอกสารฉบบัอ่ืนใดก็ตาม ซึง่มิใชฉ่บบัท่ีเป็นใบก ากบัภาษีจะต้อง
มีข้อความว่า "ไมใ่ชใ่บก ากบัภาษี" ไว้ในเอกสารฉบบันัน้ด้วย

• ในเอกสารทกุฉบบัของเอกสารชดุดงักลา่ว จะต้องมีข้อความว่า "เอกสารออกเป็น
ชดุ" ไว้ด้วย

• ในเอกสารฉบบัท่ีถือวา่เป็นส าเนาของเอกสารฉบบัอ่ืนจะต้องมีข้อความว่า "ส าเนา" 
ไว้ทกุฉบบัข้อความตาม 1) ถงึ 3) ดงักลา่วข้างต้น จะต้องตีพิมพ์ขึน้หรือจดัท าขึน้
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจดัท าใบก ากบัภาษีขึน้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทัง้
ฉบบั จะประทบัด้วยตรายาง เขียนด้วยหมกึ พิมพ์ดีด หรือกระท าให้ปรากฏขึน้ด้วย
วิธีการอ่ืนในลกัษณะท านองเดียวกนัไมไ่ด้

08/07/63 40



• กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง่ และสถาน
ประกอบการท่ีมิใช่ส านกังานใหญ่ได้น าใบก ากบัภาษีของสถานประกอบการท่ี
เป็นส านกังานใหญ่ไปสง่มอบให้แก่ผู้ ซือ้สนิค้า หรือผู้ รับบริการทกุครัง้ท่ีมีการ
ขายสนิค้าหรือการให้บริการ จะต้องมีข้อความวา่ "สาขาที่ออกใบก ากบัคือ….." 
ไว้ในใบก ากบัภาษีดงักลา่ว โดยข้อความดงักลา่วจะตีพิมพ์ จดัท าขึน้ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ประทบัด้วยตรายางเขียนด้วยหมกึ พิมพ์ดีด หรือท าให้ปรากฏขึน้
ด้วย วิธีการอ่ืนใดในลกัษณะท านองเดียวกนัก็ได้
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ใบก ากับภาษี
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ใบก ากับภาษีอย่างย่อ
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ตัวอย่างใบก ากับภาษี

08/07/63 44



• กรณีของการฝากขายสนิค้าตามสญัญาการตัง้ตวัแทนเพ่ือขายสินค้า ซึง่ตวัการและ
ตวัแทนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมลูคา่เพ่ิมในอตัราร้อยละ 10 หรือร้อยละ 
0 และท าสญัญาตัง้ตวัแทนเพ่ือขายสินค้า โดยตวัการได้สง่มอบสญัญาให้แก่เจ้าพนกังาน
สรรพากรภายใน 15 วนันบัแตว่นัท าสญัญาตัง้ตวัแทน เม่ือตวัแทนได้ขายสินค้าให้กบัผู้ซือ้ 
ตวัแทนต้องออกใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูปในนามของตวัการ โดยตวัแทนต้องระบุช่ือ ท่ีอยู่
และเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของตวัแทนด้วย

• กรณีได้รับอนมุตัิจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้ออกใบก ากบัภาษีเป็นหนว่ยเงินตรา
ตา่งประเทศจะต้องระบอุตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศเป็นเงินตราไทยไว้ใน
ใบก ากบัภาษี โดยอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่ว จะต้องตีพิมพ์ จดัท าขึน้ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ประทบัด้วยตรายาง เขียนด้วยหมกึ พิมพ์ดีด หรือ วิธีการอ่ืนใดในลกัษณะ
ท านองเดียวกนัก็ได้ (อตัราแลกเปลี่ยน ให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตามหลกัเกณฑ์ 
ตามมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในกรณีท่ีไมส่ามารถค านวณอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราตา่งประเทศ เป็นเงินตราไทยตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วได้ให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร)
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• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ฉบบัท่ี 196 บงัคบัใช้ 1
มกราคม 2557 ก าหนดให้การจดัท าใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป ต้องเพิ่มรายการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

• เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้ ซือ้สนิค้าหรือรับบริการ (เฉพาะผู้ ซือ้เป็นผู้ ท่ี
ต้องมีและใช้เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรตามมาตรา 3 เอกาทศ)

• ข้อความวา่ “ส านกังานใหญ่” หรือ “สาขาที่...” ซึง่เป็นสถานประกอบการตามท่ี
ปรากฎในใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ของผู้ขายสนิค้าหรือผู้ให้บริการ 
โดยเป็นสถานประกอบการท่ีได้ขายสนิค้าหรือให้บริการ

• ข้อความวา่ “ส านกังานใหญ่” หรือ “สาขาท่ี...” ซึง่เป็นสถานประกอบการตามท่ี
ปรากฎในใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ของผู้ ซือ้สนิค้าหรือผู้ รับบริการ 
โดยเป็นสถานประกอบการซึง่เป็นท่ีอยูข่องผู้ ซือ้สนิค้าหรือผู้ รับบริการตาม
รายการท่ีอยูข่องผู้ ซือ้สนิค้าหรือผู้ รับบริการในใบก ากบัภาษี
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ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ผู้ประกอบการท่ีมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไมเ่กิน 1.8 ล้านบาท
ตอ่ปี

• ผู้ประกอบการท่ีขายสนิค้าหรือให้บริการท่ีได้รับยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่มตาม
กฎหมาย

• ผู้ประกอบการท่ีให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนัน้ใน
ราชอาณาจกัร

• ผู้ประกอบการท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือ
ให้บริการในราชอาณาจกัรเป็นครัง้คราว ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไข ท่ีก าหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบั
ภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 43) ฯ ลงวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2536

• ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศก าหนดเม่ือมีเหตอุนัสมควร
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หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

• เรียกเก็บภาษีมลูค่าเพิ่มจากผู้ ซือ้สนิค้าหรือผู้ รับบริการ
• ออกใบก ากบัภาษี ผู้ มีหน้าท่ีออกใบก ากบัภาษี ต้องด าเนินการดงันี ้

• ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมลูค่าเพิ่มโดยค านวณจากภาษีขาย
หกัด้วยภาษีซือ้

• ผู้ขายทอดตลาดท่ีมิใช่สว่นราชการ ซึง่ขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยให้ผู้ขายทอดตลาดออก ใบก ากบัภาษีใน
นามของผู้ประกอบการจดทะเบียนเจ้าของทรัพย์สิน (มาตรา 86/3 และ
ค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.87/2542)

• ตวัแทนในราชอาณาจกัร ของผู้ประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจกัร 
โดยมีการตัง้ตวัแทนเพื่อขายและได้สง่มอบสนิค้าให้ตวัแทนแล้ว ทัง้นี ้
เฉพาะสญัญาการแตง่ตัง้ตวัแทนเพื่อขายตามประเภทของสินค้าและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด
โดยอนมุตัิรัฐมนตรี (มาตรา 86 วรรคสี)่
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หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ต่อ)

• ตวัแทนในราชอาณาจกัร ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจกัร ตวัแทนจะออก
ใบก ากบัภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรได้ตอ่เมื่อ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนนอกราชอาณาจกัร ได้ย่ืนค าขออนมุตัิตามระเบียบที่อธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด (มาตรา 86/2)

• ผู้ประกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัร และเข้ามาประกอบการกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
ในราชอาณาจกัรเป็นครัง้คราว โดยได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด (มาตรา 85/3 และมาตรา 86 วรรคสอง)

• ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถกูขีดช่ือออกจากทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม เพราะเลิกประกอบ
กิจการหรือธิบดีสัง่เพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม อธิบดีกรมสรรพากรจะอนญุาตให้
ผู้ประกอบการท่ีถกูขีดช่ือออกจากทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมดงักลา่ว ออกใบก ากบัใบเพ่ิมหนี ้หรือ
ใบลดหนีต้อ่ไปเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะหยดุประกอบกิจการ โดยต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด (มาตรา 86/11)

• ผู้ประกอบการท่ีประกอบกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีมลูคา่เพ่ิม ท่ีได้แจ้งขอจดทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพ่ิมและได้รับอนมุตัิให้เสียภาษีมลูคา่เพ่ิม โดยค านวณจากภาษีขายหกัด้วยภาษีซือ้
ในแต่ละเดือนภาษี (มาตรา 82/3)
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ช่ือผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดท ารายงานรวม     เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร

ช่ือสถานประกอบการ ส านกังานใหญ่ที่จัดท ารายงานรวม

เลขที่

ใบส าคญั รับ จ่าย

หมายเหตุ
1. ใหจ้ดัท ารายงานสินคา้และวตัถุดิบของทุกสถานประกอบการรวมไวใ้นรายงานสินคา้และวตัถุดิบฉบบัเดียวกนักบั
    ส านกังานใหญ่
2. ช่อง "วนั เดือน ปี" ใหก้รอกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการรับหรือจ่ายสินคา้หรือวตัถุดิบ
3. ช่อง "เลขท่ีใบส าคญั" 
     (1) ใหก้รอกเลขท่ีของใบส าคญัรับหรือจ่าย สินคา้หรือวตัถุดิบ โดยท่ีใบส าคญัดงักล่าวจะเป็นใบก ากบัภาษี
            หรือไมใ่ช่ใบก ากบัภาษีก็ได้
     (2) กรณีลงรายการเป็นยอดรวมของการรับหรือจ่ายสินคา้หรือวตัถุดิบ เป็นรายวนัไมต่อ้งกรอกเลขท่ีใบส าคญั 
           แต่ใหบ้นัทึกวา่ "ลงรายการเป็นยอดรวมของการรับหรือจ่ายสินคา้หรือวตัถุดิบ" 
4. ช่องหมายเหตุ ใหร้ะบุช่ือส านกังานใหญ่ หรือสาขาท่ีเป็นผูซ้ื้อวตัถุดิบ

คงเหลือ

ปริมาณสินค้า/วตัถุดบิ
หมายเหตุ

รายงานสินค้าและวัตถุดบิ

วนั  เดือน  ปี

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพ่ิม (ฉบบัท่ี 104)
ส าหรับผูป้ระกอบการรถเขน็/ลอ้เล่ือน/ลกัษณะอ่ืน ท่ีไดรั้บอนุมติัให้จดัท ารายงานรวมกนักบัส านักงานใหญ่

เดือนภาษ ี                                                                        ปี
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• ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมลูคา่เพิ่ม ช่องทางการย่ืนมีดงันี ้
• 4.1 การย่ืนแบบฯ และช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต 
• การย่ืนแบบผา่นอินเทอร์เน็ต การย่ืนแบบฯและช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต 
(www.rd.go.th)

• หลงัจากท่ีได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหสัผา่นแล้ว ผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้บริการย่ืน
แบบและช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ตได้ภายในก าหนดเวลาของแตล่ะประเภทแบบภาษี
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยย่ืนได้ตัง้แตเ่วลา 06.00 ถงึ 22.00 น. ทกุวนัไม่เว้น
วนัหยดุราชการ สว่นการช าระภาษีขึน้อยูก่บัหนว่ยรับช าระ (ธนาคาร/ไปรษณีย์) ท่ีเปิด
ให้บริการ และหากวนัสดุท้ายของการย่ืนแบบฯตรงกบัวนัหยดุราชการ สามารถย่ืนแบบฯ
ได้ในวนัท าการถดัไป โดยมีขัน้ตอนการย่ืนแบบฯ ผา่นอินเทอร์เน็ต ดงันี ้

• เข้าสูเ่ว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th = => ย่ืนแบบผ่านอินเทอร์เน็ต = => บริการย่ืนแบบ = 
=> เลือกประเภทแบบ

• จะปรากฎหน้าจอเข้าสูร่ะบบ (Login) โดยผู้ประกอบการต้องกรอกหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และ
รหสัผ่าน (Password) ท่ีได้รับจากกรมสรรพากร หลงัจากนัน้หน้าจอจะปรากฎแบบแสดงรายการ
ภาษี พร้อมรายละเอียดช่ือ ท่ีอยู่ของสถานประกอบการ และเดือน/ปีภาษีท่ีต้องการย่ืนแบบฯ
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• กรอกรายละเอียดข้อมลูตามประเภทแบบแสดงรายการภาษี หรือหากเป็น
แบบแสดงรายการภาษีที่มีใบแนบ ต้องจดัท าข้อมลูใบแนบด้วยโปรแกรม
ของกรมสรรพากรให้เรียบร้อยก่อน แล้วจงึเลือกแฟม้ข้อมลูของใบแนบที่ได้
จดัเก็บไว้ในแฟ้มข้อมลูเพื่อ Upload ข้อมลูใบแนบ

• กรณีที่ผู้ประกอบการไมม่ีภาษีที่ต้องช าระหรือช าระไว้เกิน กรมสรรพากรจะ
ยืนยนัข้อมลูและตอบรับการย่ืนแบบฯ โดยแจ้งผลการย่ืนแบบพร้อม
หมายเลขอ้างอิงการย่ืนแบบให้ทราบทนัททีี่หน้าจอ

• กรณีที่ผู้ประกอบการมีภาษีที่ต้องช าระให้เลือกช่องทางการช าระภาษีที่ใช้
บริการและปฏิบตัิตามขัน้ตอนของหน่วยรับช าระภาษีนัน้ และในขัน้ตอนนี ้
จะสามารถพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีเก็บไว้เป็นหลกัฐาน โดยจะมี
หมายเลขอ้างอิงการย่ืนแบบปรากฎอยู่บนแบบฯ ดงักลา่วสามารถศกึษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก www.rd.go.th = => ย่ืนแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 
= => แนะน าบริการ = => แนะน าวิธีการย่ืนแบบฯ
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การช าระภาษีส าหรับแบบที่ยื่นผ่านอนิเทอร์เน็ต

• เม่ือได้ด าเนินการขัน้ตอนการย่ืนแบบผา่นอินเทอร์เน็ตแล้ว ทา่นสามารถเลือก
วิธีการช าระภาษีผ่านช่องทางตา่ง ๆ ได้ ดงันี ้

• การช าระภาษีผ่าน e-Payment เลือกธนาคารท่ีต้องการช าระภาษี โดยระบบจะ
เช่ือมโยงข้อมลูไปยงัระบบการช าระภาษีของธนาคารทนัที พร้อมแจ้งหมายเลข
ประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร และจ านวนเงินไปยงัหน้าระบบของธนาคารนัน้ ๆ 
โดยให้กรอกหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหสัผา่น (Password) ท่ีได้รับจาก
ธนาคารเพื่อยืนยนัการช าระภาษีและด าเนินการตามขัน้ตอนของธนาคารนัน้ 
การขอใช้บริการช าระภาษีผ่านช่องทาง e-Payment จะต้องติดตอ่ขอใช้บริการ
จากธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการฯ กบักรมสรรพากร และ ด าเนินการตามขัน้ตอน
ของธนาคารท่ีจะใช้บริการก่อน และเม่ือได้รับอนมุตัิจากธนาคารแล้ว ธนาคาร
จะออกหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหสัผา่น (Password) เพ่ือใช้ในการสัง่โอน
เงินช าระภาษี โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนของธนาคารที่ใช้บริการนัน้ๆ
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• การช าระภาษีผา่น Internet Banking โดยเลือกธนาคารท่ีต้องการใช้บริการ แล้วกรอก
หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหสัผา่น (Password) ท่ีได้รับจากธนาคารและด าเนินการ
ตามขัน้ตอนของธนาคารนัน้ การขอใช้บริการช าระภาษีผา่นชอ่งทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
Internet Banking จะต้องติดตอ่ธนาคารเพ่ือขอหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหสัผ่าน 
(Password) จากธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการฯ กบักรมสรรพากรก่อน เช่นเดียวกนักบัการ
ช าระผา่น e-Payment หากเลือกชอ่งทางนีใ้นการช าระภาษี ระบบของกรมสรรพากรจะ
แสดงข้อมลูท่ีต้องพิมพ์หรือจดไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือใช้ในการช าระภาษี ดังนี ้

• เลขประจ าตวัประชาชน (13 หลกั)/เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี (10 หลกั)
• รหสัควบคมุ (15 หลกั)
• จ านวนภาษีท่ีต้องช าระ

• การช าระภาษีผา่นชอ่งทางอ่ืน ๆ เชน่ ช าระผา่นตู้  ATM, Tele-Banking, Mobile Banking
และ Tele-Fax ระบบขอกรมสรรพากรจะแสดงข้อมลูท่ีผู้ประกอบการต้องพิมพ์หรือจดไว้
เป็นหลกัฐานเพ่ือใช้ในการช าระภาษีเช่นเดียวกบัการช าระผา่น Internet Banking
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• การช าระภาษีผ่าน Pay at Post (ไปรษณีย์) , Counter Service ของธนาคาร 
และ 7-eleven ระบบของกรมสรรพากรจะแสดง Pay – in Slip ให้ผู้ประกอบการ
พิมพ์ไว้ และน าไปยื่นตอ่ธนาคารหรือหน่วยรับช าระที่เข้าร่วมโครงการ โดยต้อง
ช าระเป็นเงินสดเท่านัน้ เมื่อได้เลือกช่องทางการช าระแล้ว ต้องช าระทัง้จ านวน
ในครัง้เดียว

• การช าระผา่น ATM บนอินเทอร์เน็ต โดยเลือกธนาคารท่ีประสงค์ช าระเงิน 
หน้าจอจะปรากฎรายละเอียดเลขประจ าตวัประชาชนหรือเลขประจ าตวัผู้ เสีย
ภาษีอากร, หมายเลขอ้างอิง, ประเภทแบบ, เดือน ปีภาษีท่ีย่ืน, จ านวนเงินท่ีต้อง
ช าระ ให้ทา่นกรอก ATM Card No. และ Pin ท่ีได้รับจากธนาคารเพื่อยืนยนัการ
ช าระเงิน
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การตรวจสอบผลยื่นแบบผ่านอนิเทอร์เน็ต

• เม่ือกรมสรรพากรได้รับแบบฯ และรับช าระภาษี (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว จะมี
หลกัฐานย่ืนยนัให้ทา่นทราบ ดงันี ้

• ยืนยนัการตอบรับทนัทีท่ีหน้าจอเม่ือการท ารายการของทา่นแล้วเสร็จ
• ยืนยนัการรับแบบฯ และรับช าระภาษี (ถ้ามี) ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-

mail) ในวนัถดัไป
• ยืนยนัการรับแบบฯ และช าระภาษี (ถ้ามี) โดยสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
ด้วยตนเอง ถดัจากวนัท ารายการย่ืน แบบฯ และช าระภาษี (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว 
2 วนัท าการ

• ตรวจสอบผลการย่ืนแบบด้วยตนเองได้ท่ี 
• www.rd.go.th = => ย่ืนแบบผา่นอินเทอร์เน็ต = => WHAT’S NEW = => 
ตรวจสอบผลการย่ืนแบบฯ ส าหรับผู้ประกอบการ

• www.rd.go.th = => ย่ืนแบบผา่นอินเทอร์เน็ต = => บริการสมาชิก = => 
ตรวจสอบผลการย่ืนแบบฯ
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TAX Point การขายสินค้า
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TAX Point การให้บริการ
• มาตรา 78/1 ภายใต้บงัคบัมาตรา 78/3 ความรับผิดในการเสียภาษีมลูคา่เพิ่มท่ีเกิดจาก
การให้บริการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

• (1) การให้บริการนอกจากท่ีอยูใ่นบงัคบัตาม (2) (3) หรือ (4) ให้ความรับผิดทัง้หมด
เกิดขึน้เม่ือได้รับช าระราคาคา่บริการ เว้นแตก่รณีท่ีได้มีการกระท าดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ก่อน
ได้รับช าระราคาคา่บริการก็ให้ถือวา่ความรับผิดเกิดขึน้เม่ือได้มีการกระท านัน้ ๆ ด้วย

• (ก) ได้ออกใบก ากบัภาษี หรือ
• (ข) ได้ใช้บริการไมว่า่โดยตนเองหรือบคุคลอ่ืน
• ทัง้นี ้โดยให้ความรับผิดเกิดขึน้ตามสว่นของการกระท านัน้ๆ แล้วแตก่รณี
• (2) การให้บริการตามสญัญาท่ีก าหนดคา่ตอบแทนตามสว่นของบริการท่ีท า ให้ความรับ
ผิดตามสว่นของบริการเกิดขึน้เม่ือได้รับช าระราคาคา่บริการตามสว่นของบริการท่ีสิน้สดุ
ลง เว้นแตก่รณีท่ีได้มีการกระท าดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ก่อนได้รับช าระราคาคา่บริการตามสว่น
ของบริการท่ีสิน้สดุลง ก็ให้ถือวา่ความรับผิดเกิดขึน้เม่ือได้มีการกระท านัน้ๆ ด้วย

• (ก) ได้ออกใบก ากบัภาษี หรือ
• (ข) ได้ใช้บริการไมว่า่โดยตนเองหรือบคุคลอ่ืน
• ทัง้นี ้โดยให้ความรับผิดเกิดขึน้ ตามสว่นของการกระท านัน้ๆ แล้วแตก่รณี
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• (3) การให้บริการท่ีท าในตา่งประเทศและได้มีการใช้บริการนัน้ในราชอาณาจกัร 
ให้ความรับผิดทัง้หมดหรือบางสว่นเกิดขึน้เม่ือได้มีการช าระราคาคา่บริการ
ทัง้หมดหรือบางสว่นแล้วแตก่รณี

• (4) การให้บริการท่ีเสียภาษีมลูค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(5) 
และภายหลงัได้มีการโอนสทิธิในบริการอนัท าให้ผู้ รับโอนสิทธิในบริการมีหน้าท่ี
ต้องเสียภาษีมลูค่าเพิ่มตามมาตรา 82/1 (2) ให้ความรับผิดทัง้หมดเกิดขึน้เมื่อ
ได้รับช าระราคาคา่บริการ
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• มาตรา 78/3 ให้ความรับผิดในการเสียภาษีมลูค่าเพิ่มส าหรับการขายสินค้า 
หรือการให้บริการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(1) การขายสนิค้าท่ีไมมี่รูปร่าง เช่น สิทธิในสทิธิบตัร กู๊ดวิลล์ การขาย
กระแสไฟฟา้การขายสินค้าท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั หรือการขายสินค้าบาง
ชนิดท่ีตามลกัษณะของสินค้าไมอ่าจก าหนดได้แน่นอนวา่มีการสง่มอบเม่ือใด

(2) การขายสนิค้าหรือการให้บริการด้วยเคร่ืองอตัโนมตัิ โดยวิธีการช าระ
ราคาด้วยการหยอดเงิน ใช้เหรียญหรือบตัร หรือในลกัษณะท านองเดียวกนั

(3) การขายสนิค้าหรือการให้บริการโดยการช าระราคาด้วยการใช้บตัรเครดิต 
หรือในลกัษณะท านองเดียวกนั

(4) การขายสนิค้าตามสญัญาจะขายสินค้าตามมาตรา 77/1 (8) (ก)
(5) การขายสนิค้าตามมาตรา 77/1 (8) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช)
กฎกระทรวงดงักลา่วจะก าหนดให้ความรับผิดในการเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม

เกิดขึน้แตกต่างกนั ตามประเภทของสินค้าหรือประเภทของการให้บริการก็ได้
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การบนัทกึบญัชี กรณีการซือ้สินค้า
                   

1.                                                                                      VAT       
                  VAT     

Dr.                                                       XXX 
Dr. VAT      (             )                           XXX        
 Cr.                                                       XXX 
                            

2.                                                       
Dr.                                                         XXX 
 Cr.                                                     XXX 
                               

3.                VAT          VAT                                         VAT             
                  VAT                         

Dr. VAT                                                   XXX  
 Cr. VAT                                                   XXX 
 Cr.                                                  XXX 
                                                       

4.                            3                                  15               
Dr.                                                     XXX 
 Cr.                                                     XXX 
                                                          15                          .30  
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การบนัทกึบญัชี กรณีการขายสินค้า

                 

1.                                                                                             VAT    
                               

Dr.                                                    XXX 
 Cr. VAT      (           )                         XXX 
 Cr.                                                XXX 
                             

2.                                                                      
Dr.       /                                              XXX 
 Cr.                                                 XXX 
                          

3.                VAT          VAT                                         VAT             
                  VAT                         

Dr. VAT                                                    XXX 
 Cr. VAT                                                   XXX 
 Cr.                                                  XXX 
                                                       

4.                            3                                  15               
Dr.                                                      XXX 
 Cr.                                                     XXX 
                                                          15                          .30  
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การบนัทกึบญัชี กรณีการซือ้บริการจากผู้ให้บริการอื่น
                                     

1.                                                                                               VAT 
       Due                        VAT      

Dr.                                                       XXX 
Dr. VAT         Due (             )                 XXX 
 Cr.                                                       XXX 
                    

2.                                                      
Dr.                                                          XXX 
 Cr.                                                     XXX 
                               

3.                VAT                                 VAT        Due                     
VAT                               

Dr. VAT                                                      XXX 
 Cr. VAT         Due                                   XXX 
                       VAT        Due         VAT                                      

4.                VAT          VAT                                         VAT             
                  VAT                         

Dr. VAT                                                    XXX 
 Cr. VAT                                                   XXX 
 Cr.                                                  XXX 
                                                       

5.                            4                                  15               
Dr.                                                      XXX 
 Cr.                                                     XXX 
                                                          15                          .30  
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การบนัทกึบญัชี กรณีการขายบริการให้ผู้ รับบริการอืน่
                                

1.                                                                                                  
           VAT       Due                        VAT      

Dr.                                                           XXX 
 Cr. VAT        Due  (           )                XXX 
 Cr.                                                   XXX 
                          

2.                                                          
Dr.                                                          XXX 
 Cr.                                                       XXX 
                                     

3.                VAT       Due              VAT                                        
       VAT                   

Dr. VAT        Due                                      XXX 
 Cr. VAT                                                 XXX 
                                                   

4.                VAT          VAT                                         VAT             
                  VAT                         

Dr. VAT                                                     XXX 
 Cr. VAT                                                    XXX 
 Cr.                                                    XXX 
                                                       

5.                            4                                  15               
Dr.                                                       XXX 
 Cr.                                                       XXX 
                                                          15                          .30  
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การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• มีสิทธิขอคืนภาษีมลูคา่เพิ่มได้ 2 วิธีคือ 
• 1) ขอคืนเครดิต ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีมลูค่าเพิ่มและมีเครดิตภาษีเหลืออยูจ่ากการค านวณภาษีในเดือนภาษีใด 
มีสิทธิขอน าเครดิตภาษีคงเหลือนัน้ยกไปช าระภาษีมลูค่าเพิ่มในเดือนถดัจาก
เดือนภาษีท่ีค านวณภาษีนัน้ และหากในเดือนภาษี ท่ีน าเครดิตไปช าระยงัมี
เครดิตภาษีคงเหลืออยูอี่กก็ให้น าไปช าระภาษีมลูค่าเพิ่มในเดือนถดัไปได้เช่นนี ้
ถดัไป จนกวา่เครดิตท่ีเหลืออยูน่ัน้จะหมดไป การไมล่งลายมือช่ือในช่อง “การ
ขอคืนภาษี” ให้ถือวา่ประสงค์จะน าเครดิตภาษีไปช าระภาษีมลูคา่เพิ่มในเดือน
ถดัไป ในกรณีท่ีมิได้น าเครดิตภาษีท่ีเหลืออยูไ่ปช าระภาษีมลูคา่เพิ่มในเดือน
ภาษีถดัไปจะยกเครดิตภาษี ดงักลา่วข้ามไปช าระภาษีในเดือนอื่นๆ ไมไ่ด้แตใ่ห้
ขอคืนเป็นเงินสดโดยย่ืนค าร้องด้วยแบบ ค.10 

• 2) ขอคืนเงินสด ผู้ประกอบการจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการค านวณแล้ว
ภาษีซือ้มากกวา่ภาษีขายและมีเครดิตภาษีเหลืออยูจ่ะขอคืนเป็นเงินสด หรือขอ
โอนเข้าธนาคารโดยจะต้องลงลายมือช่ือในช่องขอคืนภาษีเป็นเงินสดหรือโอน
เข้าธนาคาร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิม่ (ฉบบัท่ี 46)
เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพื่อออกใบก ากบัภาษีอย่างย่อ และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 86/6 แหง่ประมวลรัษฎากร ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2534 อธิบดี
กรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑ์การขออนมุตัใิช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้เคร่ือง
บนัทกึการเก็บเงินในการออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ ดงันี ้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม (ฉบบัท่ี 38) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การขออนมุตัใิช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือ
ออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แหง่ประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ประกอบกิจการค้าปลีกตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม (ฉบบัท่ี 32) เร่ือง ก าหนดลกัษณะ
และหรือเง่ือนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าในลกัษณะขายปลีกหรือประกอบกิจการให้บริการในลกัษณะบริการรายยอ่ยแก่บคุคลจ านวนมาก ให้เป็นกิจการค้า
ปลีกตามมาตรา 86/6 แหง่ประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2535 ซึง่ประสงค์จะใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากบัภาษีอยา่งย่อ ย่ืนค าขออนมุตัใิช้
เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน ตอ่อธิบดีกรมสรรพากร

ค าขออนมุตัใิห้ย่ืนตามแบบค าขออนมุตัใิช้เคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากบัภาษีตามประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.พ.06) โดยจะต้องแนบ
เอกสารและรายการดงัตอ่ไปนีพ้ร้อมกบัค าขออนมุตัิ

(1) คณุสมบตัโิดยยอ่ของเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน
(2) รายละเอียดรุ่น ย่ีห้อ หมายเลขประจ าเคร่ือง (Serial Number) และจ านวนเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินท่ีขออนมุตั
(3) แผนผงัแสดงต าแหนง่การวางเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน
(4) ในกรณีท่ีมีการตอ่เช่ือมเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเข้ากบัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อ่ืน ให้แสดงแผนผงัระบบการตอ่เช่ือมดงักลา่วด้วย
(5) ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ตามมาตรา 86/6 แหง่ประมวลรัษฎากร และตวัอยา่งรายงานการขายสินค้าหรือ การให้บริการประจ าวนัท่ีออก

ด้วยเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน
(6) ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แหง่ประมวลรัษฎากร กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ตามมาตรา 86/6 แหง่

ประมวลรัษฎากร และใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แหง่ประมวลรัษฎากร จากเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเคร่ืองเดียวกนั

( แก้ไขเพิ่มเตมิโดย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม (ฉบบัท่ี 218) ใช้บงัคบั 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป )
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เคร่ืองเก็บเงนิ
• ข้อ 3 เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินจะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

• (1) เป็นเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน

• (ก) ชนิดไฟฟา้ ECR (Electronic Cash Register) ซึง่บนัทกึโปรแกรมการขายสนิค้าหรือการให้บริการไว้ใน
ความจ าชนิดถาวร แบบ ROM (Read Only Memory) หรือแบบ EPROM (Erasable Programmable ROM) เป็น
สว่นใหญ่ซึง่ต้องใช้อปุกรณ์พิเศษของผู้ขายเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินในการแก้ไขโปรแกรมการขายสนิค้าหรือการ
ให้บริการ และต้องมใิช่เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินชนิดไฟฟา้ ECR ท่ีมีหวัพิมพ์ระบบ Drum Matrix ซึง่ได้มาตัง้แต่วนัที่ 
1 ตลุาคม พ.ศ.2538 เป็นต้นไป หรือ”

• (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 62) ใช้บงัคบั 1 ตลุาคม 2538 เป็น
ต้นไป)

• (ข) ชนิดคอมพิวเตอร์ ซึง่บนัทกึโปรแกรมการขายสนิค้าหรือการให้บริการไว้ในความจ าชนิดชั่วคราวแบบ 
RAM (Random Access Memory) เป็นสว่นใหญ่ และมีช่องใสส่ื่อบนัทกึข้อมลู เช่น Diskette เพ่ือบนัทกึ
รายละเอียดของสนิค้าหรือบริการและสามารถเขียนโปรแกรมควบคมุการขายสนิค้าหรือการให้บริการได้ หรือใน
กรณีท่ีไมม่ีช่องใสส่ื่อบนัทกึข้อมลู เชน่ Diskette ต้องสามารถสัง่เขียนโปรแกรมการขายสนิค้าหรือการให้บริการ 
หรือบนัทกึรายการการขายหรือการให้บริการจากเคร่ืองควบคมุกลางได้

• (2) เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินต้องใช้กระดาษออกใบก ากบัภาษีอยา่งย่อให้แก่ผู้ ซือ้สนิค้าหรือผู้ รับบริการ และจะใช้
กระดาษขนาดเดียวกนัเป็นส าเนาซ้อนกบัใบก ากบัภาษีตวัจริงก็ได้ แต่ทัง้นีต้้องมีกระดาษเป็นม้วนต่อเน่ืองเพ่ือ
บนัทกึรายการประจ าวนั (Daily Transaction Journal) ไว้ ซึง่จะใช้เป็นส าเนาใบก ากบัภาษีแทนกระดาษซ้อน
ใบก ากบัภาษีก็ได้08/07/63 69
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• (3) เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินต้องสามารถออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ซึง่มีรายการอยา่ง
น้อยตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องสามารถบนัทกึค าว่า “ใบก ากบัภาษี
อยา่งย่อ” ไว้ในกระดาษใบก ากบัภาษีอยา่งย่อด้วย หรืออาจจะบนัทกึค าวา่ “TAX 
INV(ABB)” ในกรณีท่ีเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินสามารถบนัทกึได้ 12 หลกั หรือค าวา่ “TAX 
INVOICE(ABB)” ในกรณีท่ีเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินสามารถบนัทกึได้ 16 หลกั แทนก็ได้

• (4) เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินต้องสามารถบนัทกึเลขรหสัประจ าเคร่ืองท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรก าหนดให้ไว้ในใบก ากบัภาษีอยา่งย่อได้

• (5) เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินต้องสามารถบนัทกึเลขรหสัประจ าเคร่ืองท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรก าหนดให้ไว้ในส าเนาใบก ากบัภาษี โดยอยา่งน้อยต้องสามารถบนัทกึเลข
รหสัประจ าเคร่ืองไว้ในตอนต้นและตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนต่อเน่ืองซึง่บนัทกึ
รายการประจ าวนั โดยส าเนาใบก ากบัภาษีจะไม่มีช่ือผู้ประกอบการจดทะเบียน เลข
ประจ าตวัผู้ เสียภาษี หรือข้อความท่ีระบวุา่ราคาสนิค้าหรือบริการได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้
แล้วก็ได้และส าหรับรายการของสนิค้าหรือบริการในส าเนาใบก ากบัภาษี จะบันทกึเป็น
รหสัของสนิค้าหรือบริการ โดยไม่บนัทกึเป็นรายการของสนิค้าหรือบริการตามใบก ากบั
ภาษีอยา่งยอ่ก็ได้ สว่นค าว่า “ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่” จะใช้วิธีตีพิมพ์หรือประทบัตราไว้ใน
ตอนต้นและตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนตอ่เน่ืองซึง่บนัทกึรายการประจ าวนัก็ได้
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• ในกรณีท่ีเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินไม่สามารถบนัทกึเลขรหสัประจ าเคร่ืองในกระดาษเป็น
ม้วนตอ่เน่ืองซึง่บนัทกึรายการประจ าวนัได้ ก็ให้ใช้วิธีบนัทกึเลขรหสัประจ าเคร่ือง ณ ต าแหน่ง
ซึง่ใช้บนัทกึรายการมลูค่าการขายสินค้าหรือการให้บริการโดยอย่างน้อยต้องบนัทกึเลขรหสั
ประจ าเคร่ืองไว้ในตอนต้นของกระดาษเป็นม้วนตอ่เน่ืองซึง่บนัทกึรายการประจ าวนัก่อน
เร่ิมท าการขายสินค้าหรือให้บริการ และในตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนตอ่เน่ืองดงักลา่ว
หลงัจากท าการขายสินค้าหรือให้บริการรายสดุท้ายและรวมยอดขายสินค้าหรือให้บริการแล้ว 
และให้แนบใบก ากบัภาษีท่ีออกในลกัษณะนีต้ิดกบัหวัม้วนกระดาษต่อเน่ืองซึง่บนัทกึรายการ
ประจ าวนัเพ่ือเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ

• (6) เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินแตล่ะเคร่ืองต้องสามารถออกผลสรุปรายงานการขายสินค้าหรือ
การให้บริการประจ าวนัได้
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• ข้อ 4 เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินชนิดไฟฟา้หรือชนิดคอมพิวเตอร์ ตามข้อ 3(1) จะใช้บนัทกึการเก็บเงินโดยตวัเอง

โดยไมต้่องต่อเช่ือม หรือจะใช้ต่อเช่ือมเข้ากบัระบบคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อ่ืนเป็นระบบ POSS (Point of Sale 
System) ก็ได้”

• (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 59) ใช้บงัคบั 1 มกราคม 2538
เป็นต้นไป)

• ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ได้รับอนมุตัจิากอธิบดีกรมสรรพากรให้ใช้เคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินเพ่ือ
ออกใบก ากบัภาษีอย่างย่อ ปฏิบตัิเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน ดงันี ้

• (1) ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ประสงค์จะบนัทกึรายการของสนิค้าหรือบริการในใบก ากบัภาษีอย่างย่อเป็น
รหสั จะต้องมีรหสัดงักลา่วพร้อมทัง้ค าแปลก่อนวนัเร่ิมใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน พร้อมทัง้รหสัหรือเคร่ืองหมาย
ท่ีแสดงความแตกต่างระหว่างสนิค้าหรือบริการท่ีต้องเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม และท่ีไมต้่องเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม เก็บไว้ 
ณ สถานประกอบการท่ีใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินดงักลา่ว และในกรณีท่ีเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินตอ่เช่ือมกบั
ระบบกลางท่ีไมไ่ด้อยู่ในสถานประกอบการท่ีใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน จะต้องมีรหสัทัง้ระบบเก็บไว้ ณ สถาน
ประกอบการและท่ีตัง้ของระบบกลางด้วย

• (2) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยินยอมให้เจ้าพนกังานสรรพากรเข้าไปติดเคร่ืองหมายแสดงเลขรหสัประจ า
เคร่ือง บนเคร่ืองท่ีได้รับอนมุตัิให้ใช้บนัทกึการเก็บเงิน หรือในกรณีท่ีอธิบดีกรมสรรพากรมอบให้ติดเอง ต้องติด
ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 3 วนันบัจากวนัที่ได้รับเคร่ืองหมายดงักลา่ว

• หากเคร่ืองหมายแสดงเลขรหสัประจ าเคร่ืองดงักลา่วถกูเคลือ่นย้าย ถกูท าลาย สญูหาย หรือช ารุดใน
สาระส าคญั ให้ระงบัการใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินดงักลา่ว และให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนย่ืนค าร้องขอรับ
เคร่ืองหมายแสดงเลขรหสัประจ าเคร่ืองจากอธิบดีกรมสรรพากรทนัที08/07/63 72
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• (3) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องแสดงหมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีลงในใบก ากบัภาษี
อยา่งยอ่ท่ีออกโดยเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน โดยเรียงตามล าดบัตวัเลขจนหมดทกุหลกัก่อน จงึจะ
ย้อนกลบัมาเร่ิมต้นใหมไ่ด้ ยกเว้นกรณีท่ีจะท าให้ยอดขายรวมเกินความสามารถของเคร่ืองบนัทกึ
การเก็บเงินและท าให้ข้อมลูสญูหาย ก็ให้ออกรายงานการล้างยอดสะสมและเร่ิมเลขล าดบัใหมไ่ด้ 
โดยให้หมายเหตเุหตผุลไว้ในม้วนกระดาษตอ่เน่ืองซึง่บนัทกึรายการประจ าวนัด้วย

• (4) เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินต้องบนัทกึรายการการขายสินค้าหรือการให้บริการในกระดาษเป็น
ม้วนตอ่เน่ืองซึง่บนัทกึรายการประจ าวนั ในขณะเดียวกบัการออกใบก ากบัภาษี และหากเป็น
เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินท่ีได้มาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2537 หรือเป็นเคร่ืองบนัทกึการเก็บ
เงินท่ีบนัทกึเวลาได้ ก็ต้องบนัทกึเวลาท่ีออกใบก ากบัภาษีนัน้ไว้ในใบก ากับภาษี ใบก ากบัภาษี
อยา่งยอ่และในกระดาษเป็นม้วนตอ่เน่ืองซึง่บนัทกึรายการประจ าวนัด้วย

• (5) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ซึง่มีรายการอยา่งน้อยตามมาตรา 
86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องบนัทกึค าวา่ “ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่” ไว้ในกระดาษใบก ากบั
ภาษีอยา่งยอ่ขณะออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ด้วย หรืออาจจะบนัทกึค าวา่ “TAX INV(ABB)” ใน
กรณีท่ีเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินสามารถบนัทกึได้ 12 หลกั หรือค าวา่ “TAX INVOICE(ABB)” ใน
กรณีท่ีเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินสามารถบนัทกึได้ 16 หลกั แทนก็ได้
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• (6) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องแสดงเลขรหสัประจ าเคร่ืองท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดให้ไว้ในใบก ากบัภาษีอย่าง

ย่อ

• (7) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องแสดงเลขรหสัประจ าเคร่ืองท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดให้ไว้ในส าเนาใบก ากบัภาษี 
โดยอย่างน้อยต้องสามารถบนัทกึเลขรหสัประจ าเคร่ืองไว้ในตอนต้นและตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนต่อเน่ือง ซึง่
บนัทกึรายการประจ าวนั โดยส าเนาใบก ากบัภาษีจะไมมี่ช่ือผู้ประกอบการจดทะเบียน เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี หรือ
ข้อความท่ีระบวุ่าราคาสนิค้าหรือบริการได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้แล้วก็ได้ และส าหรับรายการของสนิค้าหรือบริการใน
ส าเนาใบก ากบัภาษี จะบนัทกึเป็นรหสัของสนิค้าหรือบริการ โดยไมบ่นัทกึเป็นรายการของสนิค้าหรือบริการตาม
ใบก ากบัภาษีอย่างย่อก็ได้ สว่นค าว่า “ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ” จะใช้วิธีตีพิมพ์หรือประทบัตราไว้ในตอนต้นและตอนท้าย
ของกระดาษเป็นม้วนต่อเน่ืองซึง่บนัทกึรายการประจ าวนัก็ได้

• ในกรณีท่ีเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินไมส่ามารถบนัทกึเลขรหสัประจ าเคร่ืองในกระดาษเป็นม้วนต่อเน่ืองซึง่บนัทกึรายการ
ประจ าวนัได้ ก็ให้ใช้วิธีบนัทกึเลขรหสัประจ าเคร่ือง ณ ต าแหน่งซึง่ใช้บนัทกึรายการมลูค่าการขายสนิค้าหรือการ
ให้บริการ โดยอย่างน้อยต้องบนัทกึเลขรหสัประจ าเคร่ืองไว้ในตอนต้นของกระดาษเป็นม้วนต่อเน่ืองซึ่งบนัทกึรายการ
ประจ าวนัก่อนเร่ิมท าการขายสนิค้าหรือให้บริการ และในตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนต่อเน่ืองดงักล่าวหลงัจากท า
การขายสนิค้าหรือให้บริการรายสดุท้ายและรวมยอดขายสนิค้าหรือให้บริการแล้ว และให้แนบใบก ากบัภาษีท่ีออกใน
ลกัษณะนีต้ิดกบัหวัม้วนกระดาษต่อเน่ืองซึง่บนัทกึรายการประจ าวนัเพ่ือเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ
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• (8) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องออกผลสรุปรายงานการขายสินค้าหรือการให้บริการจาก
เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินแตล่ะเคร่ือง

• (9) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจดัท าสรุปรายงานการขายสินค้าหรือการให้บริการอย่าง
น้อยทกุสิน้วนัท าการ

• (10) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจดัท าสรุปรายงานการล้างยอดขายสินค้าหรือการ
ให้บริการท่ีออกจากเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินทกุครัง้

• (11) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องเก็บม้วนกระดาษตอ่เน่ืองซึง่บนัทกึรายการประจ าวนั 
(Daily Transaction Journal) ไว้ ณ สถานประกอบการเป็นเวลา 5 ปี โดยหากเก็บไว้เป็น
เวลา 2 ปีแล้ว หลงัจากนัน้จะเก็บไว้ในสื่อบนัทกึข้อมลูใดก็ได้
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เคร่ืองเก็บเงนิ(ต่อ)
• (12) ห้ามผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินระบบ POSS ออกใบก ากบัภาษีอย่างย่อด้วยมือ 

ยกเว้นกรณีท่ีเคร่ืองขดัข้องใช้การไมไ่ด้ เช่น เคร่ืองเสียหรือไฟฟา้ดบั โดยจะต้องประทบัตราค าว่า “เคร่ืองขดัข้อง” ไว้
ในใบก ากบัภาษีอย่างย่อท่ีออกด้วยมือด้วย

• (13) การจ าหน่ายเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน การท าลาย การเคลื่อนย้ายออกจากสถานประกอบการโดยมใิช่เพ่ือการ
ซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา หรือกรณีท่ีมไิด้ใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินให้เป็นไปตามท่ีได้รับอนมุตัิจากอธิบดี
กรมสรรพากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องแจ้งให้สรรพากรพืน้ที่ในเขตท้องท่ีท่ีสถานประกอบการตัง้อยูท่ราบตาม
แบบแจ้ง การเปลี่ยนแปลงการใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินท่ีเคยได้รับอนมุตัิ (แบบ ภ.พ.06.1) ภายใน 7 วนัก่อนวนั
จ าหน่าย ท าลาย หรือเคลื่อนย้าย เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัก็ให้แจ้งภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่มีเหตกุารณ์ดงักลา่ว
เกิดขึน้

• กรณีตามวรรคหนึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีมีสถานประกอบการหลายแหง่ให้แจ้งสรรพากรพืน้ที่ในเขตท้องท่ีท่ี
สถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ทราบเป็นรายสถานประกอบการ และกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้แจ้งผู้อ านวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ทราบ”

• ( แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 218) ใช้บงัคบั 18 ธนัวาคม พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป )

• ข้อ 6 หากผู้ประกอบการจดทะเบียนต่อเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเข้ากบัระบบกลางเป็นระบบ POSS ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนต้องก าหนดให้ระบบกลางดงักลา่วท ารายงานภาษีขายตามมาตรา 87 (1) แห่งประมวลรัษฎากร โดย
อตัโนมตัิในโปรแกรมเดียวกนัทกุสิน้วนัท าการด้วย

08/07/63 76



เคร่ืองเก็บเงนิ(ต่อ)
• “ข้อ 7 ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ประสงค์จะใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากบัภาษี
อยา่งยอ่จะต้องยื่นค าขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีอยา่งยอ่ตอ่
อธิบดีกรมสรรพากรผา่นสรรพากรพืน้ท่ีในเขตท้องท่ีท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่

• กรณีตามวรรคหนึง่ผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีมีสถานประกอบการหลายแหง่ให้ย่ืนผ่าน
สรรพากรพืน้ท่ีในเขตท้องท่ีท่ีสถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ตัง้อยู่โดยต้องย่ืนค าขอ
อนมุตัิเป็นรายสถานประกอบการ และกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ย่ืนค าขออนมุตัิผา่นผู้อ านวยการกองบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ

• กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ประสงค์จะย่ืนค าขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออก
ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ตามวรรคหนึง่และวรรคสอง มีสิทธิย่ืนรายการข้อมลูค าขออนมุตัิดงักลา่ว
ตามแบบค าขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากบัภาษีตามประมวลรัษฎากร 
(แบบ ภ.พ.06) ผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของ
กรมสรรพากร www.rd.go.th พร้อมกบัอปัโหลด (Upload) เอกสารและรายการตามข้อ 2
ประกอบค าขออนมุตัิได้อีกวีธีหนึง่”

• ( แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม (ฉบบัท่ี 218) ใช้บงัคบั 
18 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป )
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เคร่ืองเก็บเงิน(ตอ่)
• ข้อ 8 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีความประสงค์จะใช้เคร่ืองบนัทึกการ
เก็บเงินทัง้ส าหรับออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ตามมาตรา 86/6 แหง่ประมวล
รัษฎากร และใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แหง่ประมวลรัษฎากร จากเคร่ือง
บนัทกึการเก็บเงินเคร่ืองเดียวกนัผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องปฏิบตัิตาม
ประกาศนีท้กุกรณีโดยจะต้องระบคุณุสมบตัิของเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินและ
โปรแกรม รวมทัง้หลกัการและวิธีการท่ีจะด าเนินการโดยละเอียด และห้ามใช้
เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินบนัทกึรายการใด ๆ ในใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 
แหง่ประมวลรัษฎากร จนกวา่จะได้รับอนมุตัิให้ใช้ส าหรับออกใบก ากบัภาษีตาม
มาตรา 86/4 แหง่ประมวลรัษฎากร จากเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเคร่ืองเดียวกนั
ได้ด้วย

• ( แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบบั
ท่ี 173) ใช้บงัคบั 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป )
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เคร่ืองเก็บเงนิ(ต่อ)
• ข้อ 9 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมคีวามประสงค์จะใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินท่ีมีลกัษณะอ่ืนหรือไมเ่ป็นไป

ตามประกาศนี ้ให้แยกค าขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินตามประกาศนีต้ามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนด ซึง่อธิบดีกรมสรรพากรจะพิจารณาอนมุตัิหรือไมห่รือวางเง่ือนไขใด ๆ ก็ได้ และห้ามใช้เคร่ืองบนัทกึการ
เก็บเงินดงักลา่วจนกว่าจะได้รับอนมุตัิ

• ข้อ 10 อธิบดีกรมสรรพากรอาจก าหนดเง่ือนไขการใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพิ่มเติมเป็นการทัว่ไป หรือเฉพาะ
รายผู้ประกอบการจดทะเบียน ซึง่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขดงักลา่วด้วย

• ข้อ 11 ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากอธิบดีกรมสรรพากรตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 38) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การขออนมุตัิใช้เคร่ือง
บนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากบัภาษีอย่างย่อ และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการใช้เคร่ือง
บนัทกึการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ให้ยงัคงใช้เคร่ือง
บนัทกึการเก็บเงินดงักลา่วได้ต่อไป จนถึงวนัที่ได้รับอนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิจากอธิบดีกรมสรรพากรตามประกาศ
ฉบบันี ้ซึง่ต้องไมเ่กินวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2536

• ข้อ 12 ในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบตัิ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉยั และค าวินิจฉยัของอธิบดี
กรมสรรพากรให้ถือเป็นหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดตามประกาศนีด้้วย

• ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536

ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ

อธิบดีกรมสรรพากร08/07/63 79



เคร่ืองเก็บเงนิ(ต่อ)

• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี ๒๑๘) เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์การขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน เพ่ือออกใบก ากบั
ภาษีอยา่งยอ่ และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เก่ียวกบัการใช้เคร่ืองบนัทกึ
การเก็บเงิน ตามมาตรา ๘๖/๖ แหง่ประมวลรัษฎากร

• https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgv
at218.pdf
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เคร่ืองเก็บเงนิ(ต่อ)

• อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๘๖/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด หลกัเกณฑ์การขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออก
ใบก ากบัภาษีอยา่งย่อ และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองบนัทกึ
การเก็บเงินในการออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ ดงันี ้ข้อ ๑ ให้ยกเลกิความในข้อ ๒ ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม (ฉบบัที่ ๔๖) เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ์การขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากบัภาษี อยา่งยอ่ และ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน ตามมาตรา ๘๖/๖ 
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน “ข้อ 
๒ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ประกอบกิจการค้าปลีกตามประกาศอธิบดี 
กรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม (ฉบบัท่ี ๓๒) เร่ือง ก าหนดลกัษณะและหรือเง่ือนไข 
ของการประกอบกิจการขายสนิค้าในลกัษณะขายปลีกหรือประกอบกิจการให้บริการใน
ลกัษณะบริการรายยอ่ย แก่บคุคลจ านวนมาก ให้เป็นกิจการค้าปลีกตามมาตรา ๘๖/๖ 
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ประสงค์จะใช้เคร่ืองบนัทกึการ
เก็บเงินเพ่ือออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ ย่ืนค าขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินตอ่
อธิบดีกรมสรรพากร
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เคร่ืองเก็บเงนิ(ต่อ)

• ค าขออนมุตัิให้ย่ืนตามแบบค าขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเกบ็เงินเพ่ือออก
ใบก ากบัภาษี ตามประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.พ.๐๖) โดยจะต้องแนบเอกสาร
และรายการดงัตอ่ไปนีพ้ร้อมกบัค าขออนมุตัิ (๑) คณุสมบตัิโดยยอ่ของเคร่ือง
บนัทกึการเก็บเงิน (๒) รายละเอียดรุ่น ย่ีห้อ หมายเลขประจ าเคร่ือง (Serial 
Number) และจ านวน เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินท่ีขออนมุตัิ (๓) แผนผงัแสดง
ต าแหน่งการวางเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน(๔) ในกรณีท่ีมีการตอ่เช่ือมเคร่ือง
บนัทกึการเก็บเงินเข้ากบัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ อปุกรณ์อ่ืน ให้แสดงแผนผงั
ระบบการตอ่เช่ือมดงักลา่วด้วย (๕) ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ตามมาตรา 
๘๖/๖ แหง่ประมวลรัษฎากร และตวัอยา่งรายงานการขายสินค้าหรือการ
ให้บริการประจ าวนัท่ีออกด้วยเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน (๖) ตวัอยา่งใบก ากบั
ภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แหง่ประมวลรัษฎากร กรณีผู้ประกอบการ จดทะเบียน
ออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ตามมาตรา ๘๖/๖ แหง่ประมวลรัษฎากร และ
ใบก ากบัภาษีตาม มาตรา ๘๖/๔ แหง่ประมวลรัษฎากร จากเคร่ืองบนัทกึการ
เก็บเงินเคร่ืองเดียวกนั”
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เคร่ืองเก็บเงนิ(ต่อ)
• ข้อ ๒ ให้ยกเลกิความใน (๑๓) ของข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบั 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม (ฉบบัท่ี ๔๖) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการ
เก็บเงินเพ่ือออก ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
ใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน ตามมาตรา ๘๖/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี ๒๙ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพ่ิม 
(ฉบบัท่ี ๑๗๓) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การขออนมุตัิ ใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออก
ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบั การใช้เคร่ืองบนัทกึ
การเก็บเงิน ตามมาตรา ๘๖/๖ แหง่ประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๒ และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน “(๑๓) การจ าหนา่ยเคร่ืองบนัทกึการเก็บเงิน การ
ท าลาย การเคลื่อนย้ายออกจากสถานประกอบการ โดยมิใชเ่พ่ือการซอ่มแซมหรือ
บ ารุงรักษา หรือกรณีท่ีมิได้ใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินให้เป็นไปตามท่ีได้รับ อนมุตัิจาก
อธิบดีกรมสรรพากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องแจ้งให้สรรพากรพืน้ท่ีในเขตท้องท่ี ท่ี
สถานประกอบการตัง้อยูท่ราบตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บ
เงินท่ีเคยได้รับอนมุตัิ (แบบ ภ.พ.๐๖.๑) ภายใน ๗ วนัก่อนวนัจ าหนา่ย ท าลาย หรือ
เคลื่อนย้าย เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั ก็ให้แจ้งภายใน ๗ วนันบัแตว่นัท่ีมีเหตกุารณ์
ดงักลา่วเกิดขึน้

08/07/63 83



เคร่ืองเก็บเงนิ(ต่อ)

• กรณีตามวรรคหนึง่ผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีมีสถานประกอบการหลายแห่งให้แจ้ง
สรรพากรพืน้ท่ี ในเขตท้องท่ีท่ีสถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ทราบเป็นราย
สถานประกอบการ และกรณีผู้ประกอบการ จดทะเบียนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกอง
บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้แจ้งผู้อ านวยการกองบริหาร ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ทราบ” 
ข้อ ๓ ให้ยกเลกิความในข้อ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม 
(ฉบบัท่ี ๔๖) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออก
ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองบนัทกึ
การเก็บเงิน ตามมาตรา ๘๖/๖ แหง่ประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิม่ (ฉบบัท่ี ๑๗๓) 
เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึ การเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากบัภาษี
อยา่งย่อ และหลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองบนัทกึ การเก็บเงิน ตาม
มาตรา ๘๖/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้
ความตอ่ไปนีแ้ทน “ข้อ ๗ ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ประสงค์จะใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บ
เงินเพ่ือออกใบก ากบั ภาษีอยา่งยอ่จะต้องย่ืนค าขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือ
ออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ตอ่อธิบดี กรมสรรพากรผา่นสรรพากรพืน้ท่ีในเขตท้องท่ีท่ี
สถานประกอบการตัง้อยู่
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เคร่ืองเก็บเงิน(ตอ่)

• กรณีตามวรรคหนึง่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการหลายแห่งให้ย่ืนผ่าน 
สรรพากรพืน้ท่ีในเขตท้องที่ท่ีสถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญตัง้อยู่โดยต้องย่ืนค าขอ
อนมุตัิ เป็นรายสถานประกอบการ และกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองบริหาร ภาษีธรุกิจขนาดใหญ่ ให้ย่ืนค าขออนมุตัิผ่านผู้อ านวยการกอง
บริหารภาษีธรุกิจขนาดใหญ่ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ประสงค์จะย่ืนค าขออนมุตัิใช้
เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือออก ใบก ากบัภาษีอย่างยอ่ตามวรรคหนึง่และวรรคสอง มีสิทธิ
ย่ืนรายการข้อมลูค าขออนมุตัิดงักลา่วตามแบบ ค าขออนมุตัิใช้เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินเพ่ือ
ออกใบก ากบัภาษีตามประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.พ.๐๖) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ทางเวบ็ไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th พร้อมกบัอปัโหลด 
(Upload) เอกสารและรายการตามข้อ ๒ ประกอบค าขออนมุตัิได้อีกวิธีหนึง่” ข้อ ๔ ประกาศ
นีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี ๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประสงค์ พนูธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร
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