
หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

คําสั่งกรมสรรพากร 
ที่  ป.  ๑๓๒/๒๕๔๘ 

เร่ือง   การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย 
ตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๖๕  ทวิ  (๕)  มาตรา  ๖๕  ทวิ  (๘)  และมาตรา  ๗๙/๔ 

แหงประมวลรัษฎากร 
 

 

เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและแนะนําเกี่ยวกับการคํานวณ
เงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย  ตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๖๕  ทวิ  (๕)  มาตรา  ๖๕  ทวิ  (๘)  และมาตรา  
๗๙/๔  แหงประมวลรัษฎากร  กรมสรรพากรจึงมีคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกคําส่ังกรมสรรพากร  ที่  ป.  ๗๑/๒๕๔๑  เร่ือง  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เปนเงินตราไทยในการปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย  การหักภาษี  ตามมาตรา  ๗๐  และมาตรา  
๗๐  ทวิ  แหงประมวลรัษฎากร  การออกใบกํากับภาษี  และการลงรายการในรายงานภาษีมูลคาเพิ่ม  ลงวันที่  
๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ขอ ๒ กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดมีเงินตรา  ทรัพยสิน  หรือหนี้สินซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยู
ในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของ
เงินตราหรือทรัพยสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซ้ือซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทย
ไดคํานวณไว  และใหคํานวณคาหรือราคาของหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยขาย  
ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๖๕  ทวิ  (๕)  (ก)  แหงประมวลรัษฎากร 

กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  เปนธนาคารพาณิชย  หรือสถาบันการเงินอื่น
ที่รัฐมนตรีกําหนด  มีเงินตรา  ทรัพยสิน  หรือหนี้สินซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยู
ในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวคํานวณคาหรือราคา
ของเงินตรา  ทรัพยสิน  หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซ้ือและอัตราขาย 
ของธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๖๕  ทวิ  (๕)  (ข)   
แหงประมวลรัษฎากร 



หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ทรัพยสิน  หรือหนี้สินซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี  ซ่ึงบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง  หมายถึง  เงินตรา  ทรัพยสิน  หรือหนี้สินที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลมีสิทธิเรียกรอง
ที่จะไดรับหรือมีภาระผูกพันที่จะตองชําระเปนเงินตราตางประเทศ  เปนจํานวนเงินที่กําหนดไวแนนอน  เชน  
เงินฝากธนาคาร  (Cash)  ลูกหนี้การคา  (Account  Receivable)  ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับจากการขายสินคา  
(Accounts  and  Notes  Receivable)  หลักทรัพยในความตองการของตลาด  (Marketable  Securities)  
ซ่ึงมีวัตถุประสงคที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดทันทีที่ตองการ  แตไมรวมถึง  ตราสารทุนซ่ึงเปนเงินลงทนุระยะยาว
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศเพื่อหวังเงินปนผลในบรษัิทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ของตางประเทศ  เงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือเดียวกัน  (Loan  to  Subsidiaries)  คาใชจายลวงหนา  (Prepaid  
Expense)  เจาหนี้จากการซื้อสินคา  (Accounts  Payable)  คาใชจายคางจาย  (Accrued  Expense)  เปนตน 

ขอ ๓ กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดรับมาหรือจายไปซึ่งเงินตรา  ทรัพยสิน  หรือหนี้สิน  
ซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ดังกลาวคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา  ทรัพยสิน  หรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่
รับมาหรือจายไปนั้น  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๖๕  ทวิ  (๕)  วรรคสอง  แหงประมวลรัษฎากร 

ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง  กรณีการบันทึกบัญชี  ณ  วันที่เกิดรายการทรัพยสิน  หรือหนี้สิน  
หมายถึง 

(๑) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  วาดวยการธนาคารพาณิชย
ที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน  (อัตราซ้ือหรืออัตราขาย)  
หรือ 

(๒) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว
ในการคํานวณเงนิตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยหรืออัตราขายถัวเฉลี่ย) 

ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง  กรณีการไดรับเงินหรือจายเงินเปนเงินตราตางประเทศ  หมายถึง  
อัตราแลกเปลี่ยนที่เปนจริงในทางปฏิบัติจากการนําเงินสกุลบาทไปแลกเปนเงินสกุลตางประเทศ  หรือ
เกิดจากการนําเงินสกุลตางประเทศไปแลกเปนเงินสกุลบาท 



หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ตัวอยาง 
(๑) บริษัท  ก  จํากัด  ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก  ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก  บริษัท

ในตางประเทศ  โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท  ก  จํากัด  ดําเนินการสงออกสินคา
และบันทึกบัญชีในวันพฤหัสบดีที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๘  บริษัท  ก  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยน 
ในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  ดังนี้ 

 (๑/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศ  เปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดี
ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๘  หรือ 

 (๑/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน  
SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันพฤหัสบดีที ่ ๓  มนีาคม  ๒๕๔๘  
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันพุธที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๔๘ 

(๒) บริษัท  ข  จํากัด  ประกอบกิจการขายเครื่องใชไฟฟา  ไดขายเครื่องใชไฟฟาใหแก  บริษัท
ในตางประเทศ  โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท  ข  จํากัด  ดําเนินการสงออก
สินคาและบันทึกบัญชีในวันจันทรที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๔๘  บริษัท  ข  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยน
ในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  ดังนี้ 

 (๒/๑) ใชอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวนัจันทร
ที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๔๘  หรือ 

 (๒/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน  
SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันจันทรที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๔๘  
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันศุกรที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๔๘  
เนื่องจากวันเสารที่  ๑๒  และวันอาทิตยที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๔๘  เปนวันหยุดราชการ 

(๓) บริษัท  ค  จํากัด  ประกอบกิจการเปนนายหนาตัวแทน  ไดใหบริการแก  บริษัทในตางประเทศ  
โดยตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท  ค  จํากัด  ดําเนินการออกใบแจงหนี้และ
บันทึกบัญชีในวันพฤหัสบดีที่  ๗  เมษายน  ๒๕๔๘  บริษัท  ค  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนใน 
การบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  ดังนี้ 



หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดี
ที่  ๗  เมษายน  ๒๕๔๘  หรือ 

 (๓/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน  
SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันพฤหัสบดีที่  ๗  เมษายน  ๒๕๔๘  
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันอังคารที่  ๕  เมษายน  ๒๕๔๘  
เนื่องจากวันพุธที่  ๖  เมษายน  ๒๕๔๘  เปนวันหยุดทําการของธนาคาร 

(๔) บริษัท  ง  จํากัด  ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร  ไดกูยืมเงินจากธนาคารในตางประเทศ  
บริษัท  ง  จํากัด  บันทึกบัญชีเจาหนี้เงินกูยืมในวันเสารที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๔๘  หรือวันเสารที่  ๓๐  เมษายน  
๒๕๔๘  บริษัท  ง  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  
ดังนี้ 

 (๔/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราขาย)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกร
ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๔๘  กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๔๘  หรือในวันศุกรที่  ๒๙  
เมษายน  ๒๕๔๘  กรณีบันทึกบัญชีในวันเสารที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๔๘ 

 (๔/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราขายถัวเฉลี่ย)  ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันศุกรที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๔๘  ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ
เงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๔๘  กรณีบันทึกบัญชีในวันเสาร
ที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๔๘  และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อตัราขายถวัเฉลีย่)  
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันศุกรที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  ซ่ึงเปนอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่
ของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันศุกรที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  กรณบีนัทกึบญัชใีนวนัเสาร
ที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๔๘  เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด  ธนาคารแหงประเทศไทย
จะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกลุตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ 

ขอ ๔ การหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย  ตามมาตรา  ๓  เตรส  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๖๙  ทวิ  และ
มาตรา  ๖๙  ตรี  แหงประมวลรัษฎากร  การหักภาษี  ตามมาตรา  ๗๐  แหงประมวลรัษฎากร  การหักภาษี
จากการจําหนายเงินกําไร  ตามมาตรา  ๗๐  ทวิ  แหงประมวลรัษฎากร  และการนําสงภาษีมูลคาเพิ่ม  ตามมาตรา  
๘๓/๖  แหงประมวลรัษฎากร  กรณีการจายเงินไดพึงประเมิน  การจําหนายเงินกําไรหรือการนําสงภาษีมูลคาเพิ่ม



หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

เปนหนวยเงินตราตางประเทศ  ผูจายเงินไดพึงประเมิน  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จําหนายเงินกาํไร  
หรือผูมีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิ่มตองคํานวณจํานวนภาษีที่ตองหักและนําสงโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตามวิธีการดังตอไปนี้  เปนอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย  ทั้งนี้  
ตามมาตรา  ๙  แหงประมวลรัษฎากร  และประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เปนเงินตราไทย  ตามมาตรา  ๙  แหงประมวลรัษฎากร  ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๑) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  วาดวยการธนาคารพาณิชย
ที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน  (อัตราขาย)  หรือ 

(๒) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว
ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน  (อัตราขายถัวเฉลี่ย) 

การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง  เมื่อไดใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดแลว  ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป  เวนแตจะไดรับอนมุติัจากอธบิดี
กรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได  ทั้งนี้  ตามขอ  ๒  วรรคสอง  ของประกาศกระทรวงการคลัง  
เร่ือง  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย  ตามมาตรา  ๙  แหงประมวลรัษฎากร  ลงวันที ่ 
๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ในกรณีที่จายเงินไดพึงประเมินหรือจําหนายเงินกําไรตามวรรคหนึ่งดวยเช็ค  ใหคํานวณจํานวนภาษี
ที่ตองหักและนําสงตามวันที่ที่ลงในเช็ค  และใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย
ตามวรรคหนึ่ง 

ตัวอยาง 
(๑) บริษัท  ก  จํากัด  จายเงินคาลิขสิทธิ์ใหแก  บริษัทในตางประเทศในวันพฤหัสบดีที่  ๓  

มีนาคม  ๒๕๔๘  บริษัท  ก  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ  ภ.ง.ด.  ๕๔  ดังนี้ 
 (๑/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราขาย)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  

วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดี
ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๘  หรือ 

 (๑/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราขายถัวเฉลี่ย)  ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันพฤหัสบดีที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๘  ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันพุธที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๔๘ 



หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) บริษัท  ข  จํากัด  จายเงินปนผลใหแก  บริษัทในตางประเทศในวันจันทรที่  ๑๘  เมษายน  
๒๕๔๘  บริษัท  ข  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ  ภ.ง.ด.  ๕๔  ดังนี้ 

 (๒/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราขาย)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวนัจันทร
ที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๘  หรือ 

 (๒/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราขายถัวเฉลี่ย)  ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันจันทรที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๘  ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันอังคารที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๔๘  เนื่องจากวันพุธที่  ๑๓  
วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  วันศุกรที่  ๑๕  เมษายน  ๒๕๔๘  เปนวันหยุดทําการของธนาคาร  และวันเสารที่  ๑๖  
วันอาทิตยที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๔๘  เปนวันหยุดราชการ   

(๓) บริษัท  ค  จํากัด  จายเงินคาดอกเบี้ยใหแก  บริษัทในตางประเทศในวันจันทรที ่ ๒๕  เมษายน  
๒๕๔๘  บริษัท  ค  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ  ภ.ง.ด.  ๕๔  ดังนี้ 

 (๓/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราขาย)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวนัจันทร
ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๘  หรือ 

 (๓/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราขายถัวเฉลี่ย)  ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันจันทรที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๘  ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันศุกรที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๔๘  เนื่องจากวันเสารที่  ๒๓  
และวันอาทิตยที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๔๘  เปนวันหยุดราชการ 

(๔) บริษัท  ง  จํากัด  จายเงินคาบริการเชาพื้นที่บนเว็บไซต  (Web  Site)  ใหแก  บริษัทในตางประเทศ
ในวันศุกรที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  เวลาประมาณ  ๑๓.๐๐  น.  บริษัท  ง  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยน
ในการย่ืนแบบ  ภ.พ.  ๓๖  ดังนี้ 

 (๔/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราขาย)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกร
ที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  หรือ 

 (๔/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราขายถัวเฉลี่ย)  ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันศุกรที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ
เงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๘ 



หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๕) บริษัท  จ  จํากัด  จายเงินเดือนใหแก  พนักงานซึ่งเปนชาวตางประเทศทุกวันที ่ ๓๐  ของเดือน  
โดยการโอนเงินเดือนของพนักงานเขาบัญชีธนาคารของพนักงาน  ซ่ึงในวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๔๘  
ตรงกับวันเสาร  บริษัท  จ  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการยื่นแบบ  ภ.ง.ด.  ๑  ดังนี้ 

 (๕/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราขาย)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกร
ที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  หรือ 

 (๕/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราขายถัวเฉลี่ย)  ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันศุกรที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  ซ่ึงเปนอตัราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ
เงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันศุกรที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  เนื่องจากในวันทําการสุดทาย
ของเดือนหนึ่งเดือนใด  ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกลุตาง  ๆ 
ณ  ส้ินวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ 

ขอ ๕ เวนแตกรณีตามขอ  ๖  กรณีผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา
หรือใหบริการและมีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษี  ตามมาตรา  ๘๖/๔  มาตรา  ๘๖/๕  มาตรา  ๘๖/๖  และ
มาตรา  ๘๖/๗  แหงประมวลรัษฎากร  และผูประกอบการจดทะเบียนไดตกลงราคาสินคาหรือคาบริการ
เปนหนวยเงินตราตางประเทศ  ทั้งนี้  ไมวาจะมีขอตกลงใหออกใบแจงหนี้เปนเงินบาทหรือชําระราคาสินคา
หรือคาบริการเปนเงินบาท  ผูประกอบการจดทะเบียนจะตองแสดงมูลคาของสินคาหรือของบริการและ
จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตราไทยในใบกํากับภาษี  โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการ
ดังตอไปนี้  เปนอัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๙  
แหงประมวลรัษฎากร  และประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปน
เงินตราไทย  ตามมาตรา  ๙  แหงประมวลรัษฎากร  ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๑) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  วาดวยการธนาคารพาณิชย
ที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน  (อัตราซ้ือ)  หรือ 

(๒) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว
ในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในแตละวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ย) 

การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง  เมื่อไดใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดแลว  ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได  ทั้งนี้  ตามขอ  ๒  วรรคสอง  ของประกาศกระทรวงการคลัง  



หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

เร่ือง  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย  ตามมาตรา  ๙  แหงประมวลรัษฎากร  ลงวันที่  
๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับชําระราคาสินคาและคาบริการดวยเช็ค  ใหคํานวณมูลคา
ของสินคาหรือของบริการและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มเปนหนวยเงินตราไทยตามวันที่ที่ลงในเช็ค  และใหใช
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามวรรคหนึ่ง 

กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหออกใบกํากับภาษีเปน
หนวยเงินตราตางประเทศ  ตามมาตรา  ๘๖/๔  วรรคสอง  แหงประมวลรัษฎากร  ผูประกอบการจดทะเบียน
ตองระบุอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย  ตามมาตรา  ๙  แหงประมวลรัษฎากรไว 
ในใบกํากับภาษีดวย 

ตัวอยาง 
(๑) บริษัท  ก  จํากัด  ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก  ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก  บริษัท  

ข  จํากัด  โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท  ก  จํากัด  สงมอบสินคาในวันพฤหัสบดี
ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๘  บริษัท  ก  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยน  ในการออกใบกํากับภาษี  ดังนี้ 

 (๑/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพฤหัสบดี
ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๘  หรือ 

 (๑/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน  
SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันพฤหัสบดีที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๘  
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันพุธที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๔๘ 

(๒) บริษัท  ค  จํากัด  ประกอบกิจการใหบริการเปนที่ปรึกษา  ไดใหบริการแก  บริษัท  ง  จํากดั  
โดยตกลงราคาคาบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท  ค  จํากัด  ดําเนินการออกใบแจงหนี้ในวันศุกร
ที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๔๘  แต  บริษัท  ง  จํากัด  ชําระราคาคาบริการในวันพุธที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๔๘  
บริษัท  ค  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี  ดังนี้ 

 (๒/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธ 
ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๔๘  หรือ 



หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๒/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน  
SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันพุธที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๔๘   
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง  ๆ ณ  ส้ินวันทําการประจําวันอังคารที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๘ 

(๓) บริษัท  ก  จํากัด  ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก  ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก  บริษัท  
ข  จํากัด  โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท  ก  จํากัด  สงมอบสินคาในวันเสาร
ที่  ๙  เมษายน  ๒๕๔๘  บริษัท  ก  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี  ดังนี้ 

 (๓/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกร
ที่  ๘  เมษายน  ๒๕๔๘  หรือ 

 (๓/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน  
SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันศุกรที่  ๘  เมษายน  ๒๕๔๘   
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่  ๗  เมษายน  
๒๕๔๘ 

(๔) บริษัท  ก  จํากัด  ประกอบกิจการขายเม็ดพลาสติก  ไดมีการขายเม็ดพลาสติกใหแก  บริษัท  
ข  จํากัด  โดยตกลงราคาสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท  ก  จํากัด  สงมอบสนิคาในวนัจันทร
ที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๘  บริษัท  ก  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี  ดังนี้ 

 (๔/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวนัจันทร
ที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๘  หรือ 

 (๔/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงจะเปน  
SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันจันทรที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๘  
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง  ๆ ณ  ส้ินวันทําการประจําวันอังคารที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๔๘  
เนื่องจากวันพุธที่  ๑๓  วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  วันศุกรที่  ๑๕  เมษายน  ๒๕๔๘  เปนวันหยุดทําการของธนาคาร  
และวันเสารที่  ๑๖  วันอาทิตยที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๔๘  เปนวันหยุดราชการ 

(๕) บริษัท  ง  จํากัด  ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร  ไดรับชําระราคาคาบริการในวันศุกร
ที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  เวลาประมาณ  ๑๑.๐๐  น.  บริษัท  ง  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออก
ใบกํากับภาษี  ดังนี้ 



หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๕/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกร
ที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  หรือ   

 (๕/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงอาจจะเปน  
SIGH  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันศุกรที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันพฤหัสบดีที่  ๒๘  เมษายน  
๒๕๔๘ 

(๖) บริษัท  ง  จํากัด  ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร  ไดรับชําระราคาคาบริการในวันเสาร
ที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๔๘  บริษัท  ง  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี  ดังนี้ 

 (๖/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกร
ที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  หรือ 

 (๖/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงอาจจะเปน  
SIGH  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันศุกรที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘   
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันศุกรที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  
เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด  ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการนั้นอีกหนึ่งฉบับ 

(๗) บริษัท  จ  จํากัด  ประกอบกิจการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันไดขายน้ํามันใหแก  
บริษัท  ฉ  จํากัด  โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท  จ  จํากัด  สงมอบน้ํามัน 
ในวันพุธที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เปนจํานวน  ๒  คร้ัง  คร้ังแรก  บริษัท  จ  จํากัด  สงมอบน้ํามันเวลา  
๐๑.๐๐  น.  ซ่ึงเปนเวลากอนที่ธนาคารพาณิชยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน  และเปน
เวลากอนที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวัน  
(ธนาคารพาณิชยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแตละวัน  เร่ิมตนในเวลาประมาณ  ๐๘.๐๐  น.  
ของแตละวัน  ซ่ึงอาจมีการประกาศอีกหลายคร้ังในแตละวัน  และธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันในแตละวันในเวลาประมาณ  ๐๘.๐๐  น.  ของแตละวัน)  
และคร้ังที่สองเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ซ่ึงเปนเวลาภายหลังที่ธนาคารพาณิชยประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ในแตละวัน  และธนาคารแหงประเทศไทยประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน
ในแตละวันแลว  บริษัท  จ  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี  ดังนี้ 



หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๗/๑)  ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวนัองัคาร
ที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา  ๐๑.๐๐  น.  และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  
(อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธ
ที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา  ๐๘.๓๐  น.  หรือ 

 (๗/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงอาจจะเปน  
SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันอังคารที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง  ๆ ณ  ส้ินวันทําการประจําวันจันทรที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  
สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา  ๐๑.๐๐  น.  และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  
(อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงอาจจะเปน  SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  
วันพุธที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตางๆ  ณ  ส้ินวันทําการ
ประจําวันอังคารที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา  ๐๘.๓๐  น. 

(๘) บริษัท  ช  จํากัด  ประกอบกิจการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันไดขายน้ํามันใหแก  
บริษัท  ซ  จํากัด  โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท  ช  จํากัด  สงมอบน้ํามัน 
ในวันเสารที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๔๘  เปนจํานวน  ๒  คร้ัง  คร้ังแรก  บริษัท  ช  จํากัด  สงมอบน้ํามันเวลา  
๐๑.๐๐  น.  คร้ังที่สองเวลา  ๐๙.๐๐  น.  และสงมอบน้ํามันในวันอาทิตยที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เปนจํานวน  
๑  คร้ัง  เวลา  ๑๑.๐๐  น.  บริษัท  ช  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกํากับภาษี  ดังนี้ 

 (๘/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันศุกร 
ที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  สําหรับการสงมอบน้ํามันทั้ง  ๓  คร้ังดังกลาว  หรือ 

 (๘/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงอาจจะเปน  
SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันศุกรที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันศุกรที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘  
สําหรับการสงมอบน้ํามันทั้ง  ๓  คร้ังดังกลาว  เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด  
ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการนั้น
อีกหนึ่งฉบับ 
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(๙) บริษัท  ฌ  จํากัด  ประกอบกิจการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันไดขายน้ํามันใหแก  
บริษัท  ญ  จํากัด  โดยตกลงราคาน้ํามันเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  บริษัท  ฌ  จํากัด  สงมอบน้ํามัน
ในวันพฤหัสบดีที่  ๑  กันยายน  ๒๕๔๘  เปนจํานวน  ๒  คร้ัง  คร้ังแรก  บริษัท  ฌ  จํากัด  สงมอบน้ํามัน
เวลา  ๐๑.๐๐  น.  คร้ังที่สองเวลา  ๐๙.๐๐  น.  บริษัท  ฌ  จํากัด  มีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออก
ใบกํากับภาษี  ดังนี้ 

 (๙/๑) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  (อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย  
วาดวยการธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในวันพุธ 
ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๔๘  สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา  ๐๑.๐๐  น.  และใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  
(อัตราซ้ือ)  ของธนาคารพาณิชยที่ไดประกาศไวในการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย 
ในวันพฤหัสบดีที่  ๑  กันยายน  ๒๕๔๘  สําหรับการสงมอบน้ํามันเวลา  ๐๙.๐๐  น.  หรือ 

 (๙/๒) ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวัน  (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยซ่ึงอาจจะเปน  
SIGHT  หรือ  T/T  ก็ได)  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว  ณ  วันพุธที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๔๘  
ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการประจําวันพุธที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๔๘  
สําหรับการสงมอบน้ํามันทั้งสองคร้ังดังกลาว  เนื่องจากในวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งเดือนใด  
ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลตาง ๆ  ณ  ส้ินวันทําการนั้น
อีกหนึ่งฉบับ 

ขอ ๖ กรณีการออกใบกํากับภาษี  ตามมาตรา  ๘๖/๕  แหงประมวลรัษฎากร  สําหรับการขายสินคา
หรือการใหบริการดังตอไปนี้  ไมตองปฏิบัติตามขอ  ๕ 

(๑) การออกใบกํากับภาษีกรณีการขายสินคาโดยการสงออก  ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียน
ไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ  ๐  ผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิใชใบกํากับสินคาหรือ
อินวอยซซึ่งผู สงออกไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี   
ถาใบกํากับสินคาหรืออินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  ใบกํากับภาษีในกรณีดังกลาว 
จึงแสดงมูลคาของสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศได 

(๒) การออกใบกํากับภาษีกรณีการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้น
ในตางประเทศ  ซ่ึงผูประกอบการจดทะเบียนไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ  ๐  ผูประกอบการ
จดทะเบียนมีสิทธิใชใบแจงหนี้หรืออินวอยซซ่ึงไดออกเปนปกติตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศ
เปนใบกํากับภาษี  ถาใบแจงหนี้หรืออินวอยซไดออกเปนหนวยเงินตราตางประเทศ  ใบกํากับภาษี 
ในกรณีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของสินคาเปนหนวยเงินตราตางประเทศได 
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(๓) การออกใบกํากับภาษีสําหรับการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยอากาศยาน  
ผูประกอบการมีสิทธิใชแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลที่ผูขนสงหรือตัวแทนรับขนสงไดออกเปนปกติ
ตามประเพณีทางการคาระหวางประเทศเปนใบกํากับภาษี  ถาแอรเวยบิลหรือเฮาสแอรเวยบิลไดออกเปน
หนวยเงินตราตางประเทศ  ใบกํากับภาษีดังกลาวจึงแสดงมูลคาของบริการเปนหนวยเงินตราตางประเทศได 

ขอ ๗ กรณีการลงรายการในรายงานภาษีขาย  ตามมาตรา  ๘๗  (๑)  แหงประมวลรัษฎากร  
ของผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ  ๕  และขอ  ๖  ใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาหรือใหบริการ 
ซ่ึงไดออกใบกํากับภาษีตามขอ  ๕  จะตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่ระบุไวในใบกาํกบัภาษี  
สําหรับการคํานวณมูลคาของสินคาหรือของบริการในรายงานภาษขีาย  ใหถือมูลคาของสินคาหรือของบริการ
ซ่ึงไดคํานวณเปนหนวยเงินตราไทยตามใบกํากับภาษี 

(๒) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาซ่ึงไดออก
ใบกํากับภาษีตามขอ  ๖  (๑)  จะตองลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่ชําระอากรขาออก  หรือ
วางหลักประกันอากรขาออก  หรือจัดใหมีผูคํ้าประกันอากรขาออก  เวนแตกรณีที่ไมตองเสียอากรขาออก
หรือไดรับยกเวนอากรขาออก  ก็ใหลงรายการภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีการออกใบขนสินคาขาออก
ตามกฎหมาย  วาดวยศุลกากร  โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย  
ดังตอไปนี้ 

 (ก) ถาไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะที่ออกใบกํากับภาษีตามขอ  
๖  (๑)  และไดมีการขายเงินตราตางประเทศที่ไดรับชําระนั้นเปนเงินตราไทยในเดือนที่ความรับผิด 
ในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดข้ึน  ใหถือเงินตราไทยจากการขายนั้นเปนมูลคาของฐานภาษีที่ไดรับหรือพึงไดรับ
จากการขายสินคา  เวนแตมิไดมีการขายเงินตราตางประเทศในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
เกิดข้ึน  ใหถือตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว 
ในวันทําการสุดทายของเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดข้ึน  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๗๙/๔  (๑)  
แหงประมวลรัษฎากร 

 (ข) ถายังไมไดรับเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาในขณะที่ออกใบกํากับภาษี
ตามขอ  ๖  (๑)  ใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑที่กําหนด  ตามมาตรา  ๙  
แหงประมวลรัษฎากร 
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 กรณีผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตาม  (ก)  หรือ  (ข)  
ในเดือนภาษีที่ลงรายงานแลว  ใหถือมูลคาของสินคาซ่ึงไดคํานวณเปนเงินตราไทยเพื่อการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีของเดือนภาษีนั้น  ถาไดรับชําระราคาคาสินคาเปนเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอื่น  หรือ
ไดมีการขายเงินตราตางประเทศในเดือนภาษีอื่น  ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองคํานวณเงินตราตางประเทศ
เปนเงินตราไทยในเดือนภาษีที่ไดรับเงินตราตางประเทศ  หรือในเดือนภาษีที่มีการขายเงินตราตางประเทศ 

(๓) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงการใหบริการไดกระทาํ
ในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศตามขอ  ๖  (๒)  ตองลงรายการภายในสามวันทําการ
นับแตวันที่ออกใบแจงหนี้หรืออินวอยซ  โดยใหคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย  
ตามหลักเกณฑที่กําหนด  ตามมาตรา  ๙  แหงประมวลรัษฎากร 

(๔) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่ใหบริการขนสงสินคา
ระหวางประเทศโดยอากาศยานซึ่งไดออกใบกํากับภาษีตามขอ  ๖  (๓)  ใหดําเนินการเชนเดียวกับการลงรายการ
ในรายงานภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนที่สงออกสินคาตาม  (๒) 

ขอ ๘ กรณีผูประกอบการจดทะเบียนนําเขาสินคาจากตางประเทศ  ใหคํานวณราคา  ซี.ไอ.เอฟ.  
ของสินคานําเขาที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใชคํานวณเพื่อเรียกเก็บ
อากรขาเขาตามกฎหมาย  วาดวยศุลกากร  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๗๙/๔  (๒)  แหงประมวลรัษฎากร 

ขอ ๙ กรณีผูประกอบการจดทะเบียนตามขอ  ๕  ออกใบกํากับภาษีโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด  ตามมาตรา  ๙  แหงประมวลรัษฎากร  
ถือวาผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษีที่มีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนที่เปน
สาระสําคัญ  ตามมาตรา  ๘๖/๔  แหงประมวลรัษฎากร  ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบกํากับภาษี
ไมมีสิทธินําไปถือเปนภาษีซื้อในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม  ตองหาม  ตามมาตรา  ๘๒/๕  (๒)  
แหงประมวลรัษฎากร 

ขอ ๑๐ กรณีผูประกอบการจดทะเบียนไดออกใบกํากับภาษีและสงมอบใบกํากับภาษีใหแก 
ผูซื ้อสินคาหรือผู รับบริการไปแลว  ตอมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย 
ไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาเพิ่มข้ึนหรือลดลง  ผูประกอบการจดทะเบียนไมตองยกเลิกใบกํากับภาษีฉบับเดิม
และออกใบกํากับภาษีฉบับใหมใหแกผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ  เนื่องจากไมใชกรณีการออกใบกํากับภาษี
ที่มีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญ  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่อธิบดี



หนา   ๑๘๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

กรมสรรพากรกําหนด  ตามมาตรา  ๘๒/๕  (๒)  แหงประมวลรัษฎากร  และไมมีสิทธิออกใบเพิ่มหนี้
หรือใบลดหนี้  ตามมาตรา  ๘๖/๙  และมาตรา  ๘๖/๑๐  แหงประมวลรัษฎากร  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดังกลาวไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้น  ตามมาตรา  ๘๒/๙  และมาตรา  ๘๒/๑๐   
แหงประมวลรัษฎากร  ผลตางระหวางอตัราแลกเปลี่ยนถือเปนผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
มิใชมูลคาของฐานภาษี  ตามมาตรา  ๗๙  แหงประมวลรัษฎากร  ผูประกอบการจดทะเบียนไมมีหนาที่
ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน 

ขอ ๑๑ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือตอบขอหารือหรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแยง
กับคําส่ังนี้  ใหเปนอันยกเลิก 

ขอ ๑๒ คําส่ังนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ศิโรตม  สวัสด์ิพาณิชย 
อธิบดีกรมสรรพากร 




