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เรื่อง  กำรเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม และกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ส ำหรับกำรให้บริกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
ตำมมำตรำ 81 (1) (ต) กำรโอนสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ตำมมำตรำ 77/1 (8) และ (9) และกำร

ให้บริกำรตำมมำตรำ 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎำกร 
  

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

  เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และการหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ส าหรับการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 81 (1) (ต) การโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 77/1 (8) และ (9) และการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร 
กรมสรรพากรจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
  
               ข้อ 1 การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ต) 
แห่งประมวลรัษฎากร หมายความว่า การให้บริการซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่ง
เรียกว่าผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ชั่วระยะเวลาอันมีจ ากัด และผู้เช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น โดยผู้ให้เช่าต้องส่งมอบการครอบครองพ้ืนที่อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า 
                ภาษีซื้อที่เกิดจากการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า ถือเป็นต้นทุนทางตรงของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิน าภาษี
ซื้อดังกล่าวไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ตัวอย่าง 
                        (1) บริษัท ก.จ ากัด ให้บริษัท ข. จ ากัด เช่าอาคาร ก าหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี ต่อมาบริษัท 
ข. น าอาคารดังกล่าวไปให้บริษัท ค.จ ากัด เช่าช่วง โดยได้รับความยินยอมจากบริษัท ก. บริษัท ข.ยังต้องช าระ
ค่าเช่าให้แก่บริษัท ก. ผู้ให้เช่าตามสัญญาเดิม และเรียกเก็บค่าเช่าจากบริษัท ค. ผู้เช่าช่วง กรณีดังกล่าว บริษัท 
ก.ให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บริษัท ข. และบริษัท ข.ให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บริษัท ค. ซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร 
                         (2) บริษัท ก.จ ากัด ท าสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ข.จ ากัด ก าหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี 
บริษัท ก. ได้ก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินเพ่ือน าไปให้บุคคลอ่ืนเช่า โดยมีข้อก าหนดว่าผู้เช่าต้องท าสัญญาเช่า
อาคารกับบริษัท ก. โดยผู้เช่าจะจ่ายช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน และยังต้องจ่ายเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารให้แก่
บริษัท ก. ด้วย แต่เมื่อครบก าหนดสัญญาเช่าที่ดิน 20 ปี แล้ว อาคารนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน 
กรณีดังกล่าวถือว่า บริษัท ก. ให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้เช่า ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 
81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท ก.ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากรายได้ค่าเช่าอาคาร และเงินช่วยค่า
ก่อสร้างซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าอาคาร 
  
                ข้อ 2 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือ
ผู้ประกอบการซึ่งก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ลงบนที่ดินของผู้ว่าจ้างโดยมีข้อตกลงให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
นั้นตกเป็นของผู้ว่าจ้างในทันทีที่ลงมือก่อสร้างหรือเมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และผู้ประกอบการดังกล่าวอาจ



ได้รับสิทธิในการด าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไปหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการใช้
อสังหาริมทรัพย์นั้น ถือว่าผู้ประกอบการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร มี
หน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
เกิดข้ึนตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร 
                         ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ ง  มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้ งหมดที่ เกิดจากการก่อ สร้าง
อสังหาริมทรัพย์ไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         สิทธิในการด าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือประโยชน์ตอบแทนจากการใช้
อสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ใช่สิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนในการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจากผู้ว่าจ้าง 
ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร 
                         ตัวอย่าง 
                        (1) บริษัท ก.จ ากัด รับจ้างก่อสร้างอาคารให้แก่ บริษัท ข.จ ากัด มูลค่า 950,000 บาท  
ถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท ก.มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร 
                         (2) บริษัท ก.จ ากัด ก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินของเจ้าของที่ดิน ซึ่ง บริษัท ก.อาจจะ
ด าเนินการก่อสร้างเองหรือว่าจ้างบุคคลอ่ืนด าเนินการก่อสร้างก็ได้ โดยมีข้อตกลงว่า อาคารดังกล่าวจะตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินทันทีเมื่อก่อสร้างเสร็จ แต่บริษัท ก.มีสิทธิจัดหาบุคคลอ่ืนมาเช่าอาคารกับเจ้าของ
ที่ดิน โดยบริษัท ก.จะได้รับเงินจากผู้เช่า ไม่ว่าจะเรียกเก็บเป็นเงินช่วยค่าก่อสร้างหรือเงินอ่ืนใด ถือเป็นการ
ให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท ก.มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากเงินช่วยค่า
ก่อสร้างหรือเงินอ่ืนใดตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร 
  
              ข้อ 3 กรณีผู้ประกอบการซึ่งก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ลงบนที่ดินของผู้ว่าจ้างโดยมีข้อตกลงให้
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น ตกเป็นของผู้ว่าจ้างในทันทีท่ีลงมือก่อสร้างหรือเมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ
ผู้ประกอบการดังกล่าวได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนในการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจากผู้ว่าจ้าง เพ่ือ
น าไปใช้ในการประกอบกิจการ ถือว่าผู้ประกอบการเช่าอสังหาริมทรัพย์จากผู้ว่าจ้าง โดยช าระค่าเช่ าเป็น
ทรัพย์สินไม่ใช่เงินตรา ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร 
                         ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้ งหมดที่ เกิดจากการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         กรณีผู้ประกอบการน าอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าจากผู้ว่าจ้างตามวรรคหนึ่งไปให้บุคคลอ่ืนเช่า
ต่อไป ถือเป็นการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
                         ตัวอย่าง 
                          (1) บริษัท ก.จ ากัด ท าสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ข.จ ากัด ก าหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี  
มีข้อตกลงว่า บริษัท ก. ต้องก่อสร้างอาคารพาณิชย์โดยกรรมสิทธิ์ในอาคารตกเป็นของบริษัท ข . ทันทีที่เริ่ม
ปลูกสร้าง แต่บริษัท ก.มีสิทธิเช่าอาคารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 20 ปี เพ่ือประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ถือ
ว่าบริษัท ข. ให้บริการเช่า อสังหาริมทรัพย์แก่บริษัท ก. ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ต) 
แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท ก. และบริษัท ข. จึงไม่มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารไป
หักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 



                       (2) จากตัวอย่าง (1) หากต่อมาบริษัท ก.น าอาคารดังกล่าวไปให้เช่าช่วง ถือว่าบริษัท ก.
ให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร 
  
             ข้อ 4 กรณีผู้ประกอบการได้รับสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบุคคลอ่ืน ซึ่งสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ถือเป็นสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง และผู้ประกอบการได้ใช้สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือประกอบ
กิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและประเภท
ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม หากผู้ประกอบการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอ่ืน ถือเป็นการขาย
สินค้าที่ไม่มีรูปร่างตามมาตรา 77/1(8) และ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อ 
ได้รับช าระค่าตอบแทนจากการโอนสิทธิการเช่า ตามมาตรา 78/3 แห่งประมวลรัษฎากร 
                         กรณีผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ได้ใช้สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือประกอบกิจการที่
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม หากผู้ประกอบการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอ่ืน ผู้ประกอบการ
ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากไม่ใช่การประกอบการ
ในทางธุรกิจที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         ตัวอย่าง 
                          (1) บริษัท ก.จ ากัด ได้รับสิทธิการเช่าอาคารจากบริษัท ข.จ ากัดเพ่ือประกอบกิจการ
ห้างสรรพสินค้า แต่บริษัทฯไม่มีความประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินการเองจึงได้โอนขายสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลอ่ืน 
ถือเป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างตามมาตรา 77/1 (8) และ (9) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท ก. มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเม่ือได้รับช าระค่าตอบแทนจากการโอนสิทธิการเช่าอาคาร 
                        (2) บริษัท ก.จ ากัด ได้รับสิทธิการเช่าอาคารจากบริษัท ข.จ ากัดเพ่ือประกอบกิจการขาย
บ้านจัดสรร ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และพัฒนาที่ดินซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ต่อมาบริษัท ก. เลิกประกอบกิจการ แต่สัญญาเช่าอาคารยังไม่ครบก าหนด บริษัท ก.ได้โอนสิทธิการเช่าอาคาร
ให้แก่บุคคลอื่น ถือเป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างตามมาตรา 77/1 (8) และ (9) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท 
ก. มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเมื่อได้รับช าระค่าตอบแทนจากการโอนสิทธิการเช่าอาคารโดยต้องน า
ค่าตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับมารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี 
  
              ข้อ 5  กรณีผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการให้เช่าอาคาร และจัดให้มีพ้ืนที่จอดรถให้แก่ผู้เช่า
ด้วย โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการพ้ืนที่จอดรถจากผู้เช่าอาคารแยกต่างหาก ถือเป็นการให้บริการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิด
จากการก่อสร้างอาคารไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         กรณีผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง เรียกเก็บค่าบริการพ้ืนที่จอดรถจากบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ผู้
เช่าอาคาร และบุคคลอ่ืนผู้รับบริการสามารถจอดรถในสถานที่ที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ หรือสามารถจอดรถ ณ 
สถานที่หนึ่งสถานที่ใดในอาคารที่เป็นพื้นที่จอดรถได้ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 
77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นตามมาตรา 78/1 แห่งประมวล
รัษฎากร และผู้ประกอบการดังกล่าวไม่มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารและพ้ืนที่จอดรถ
ไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  



              ข้อ 6 กรณีผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการให้เช่าอาคารและให้บริการพ้ืนที่จอดรถด้วย โดย
เรียกเก็บค่าบริการพ้ืนที่จอดรถเป็นปกติในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ กรณีการให้เช่าอาคารถือเป็นการให้บริการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร และการ
ให้บริการพ้ืนที่จอดรถถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการมี
หน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
เกิดข้ึนตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร 
                         การให้บริการพ้ืนที่จอดรถตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง ผู้เช่าอาคารสามารถจอดรถใน
สถานที่ที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ หรือสามารถจอดรถ ณ สถานที่หนึ่งสถานที่ใดในอาคารที่เป็นพ้ืนที่จอดรถได้ หรือ
บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เช่าอาคารสามารถจอดรถ ณ สถานที่หนึ่งสถานที่ใดในอาคารที่เป็นพื้นที่จอดรถได้ 
                         กรณีผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการพ้ืนที่จอดรถส าหรับผู้เช่า
อาคารบางราย ผู้ประกอบการยังคงต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากค่าบริการพ้ืนที่จอดรถตามราคาตลาดตาม
มาตรา 79/3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 
                         กรณีอาคารที่ให้เช่าและอาคารหรือพ้ืนที่จอดรถตามวรรคหนึ่ง แยกต่างหากออกจากกัน 
ผู้ประกอบการมีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างพ้ืนที่จอดรถไปหักออกจากภาษีขายในการ
ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่หากอาคารที่ให้เช่าและพ้ืนที่จอดรถอยู่ในอาคารเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องเฉลี่ย
ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารที่จะน าไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
  
               ข้อ 7 กรณีผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการให้เช่าอาคารและให้บริการส่วนกลาง เช่น ระบบลิฟท์
และบันไดเลื่อน ระบบป้องกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัย ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
ระบบปรับอากาศ และบริการรักษาความสะอาด กรณีการให้เช่า อาคารถือเป็นการให้บริการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร และการให้บริการ
ส่วนกลางถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นตาม
มาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร 
                         ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารไป
หักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างระบบ
บริการส่วนกลางและจากการให้บริการไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  
               ข้อ 8 กรณีผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการให้เช่าอาคารเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเรียกว่า
บ้านพัก หอพัก อพาร์ทเมนท์ แฟลต แมนชั่น คอร์ท หรือในลักษณะอ่ืนท านองเดียวกัน โดยให้บริการอ่ืน
เพ่ิมเติม เช่น ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ และให้บริการสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเรียก
เก็บค่าบริการรวมหรือแยกออกจากค่าเช่าอาคาร กรณีการให้เช่าอาคารถือเป็นการให้บริการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร และการให้บริการ
อ่ืนเพ่ิมเติมถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นตาม
มาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร 



                         ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพ่ือ
เป็นที่อยู่อาศัยไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการ
ให้บริการอื่นเพ่ิมเติมไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  
               ข้อ 9 กรณีผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนที่มีการให้บริการในลักษณะ
ท านองเดียวกันกับโรงแรม เช่น บ้านพักประเภท guest - house อพาร์ทเมนท์ที่มีบริการอ่ืนเช่นเดียวกับ
โรงแรม (serviced apartment) บังกะโล (Bungalow) รีสอร์ท (Resort) ถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 
77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวล
รัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นตามมาตรา 78/1 แห่ง ประมวลรัษฎากร และมีสิทธิ
น าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารและการให้บริการไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         กรณีผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่นร้านค้าต่าง ๆ ภายใน
บริเวณโรงแรมหรือกิจการอ่ืนที่มีการให้บริการในลักษณะท านองเดียวกันกับโรงแรม ซึ่งได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจาก
การก่อสร้างอาคารและการให้บริการไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม จะต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
  
               ข้อ 10 กรณีผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ซึ่งอยู่
ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ได้น าห้องชุดที่ยังไม่ได้ขายไป
ให้บริการในลักษณะท านองเดียวกันกับโรงแรมหรือคอนโดเทล (Condotel) ผู้ประกอบการดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
เกิดข้ึนตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร 
                         ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารชุด
ไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่มีสิทธิน าภาษีซื้อเฉพาะที่เกิดจากการให้บริการใน
ลักษณะท านองเดียวกันกับโรงแรม ไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยผู้ประกอบการ
ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
  
               ข้อ 11 กรณีผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการศูนย์การค้าเพ่ือขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81( 1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิด
จากการก่อสร้างอาคารที่จะน าไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
                         ตัวอย่าง บริษัท ก.จ ากัด ประกอบกิจการศูนย์การค้า และให้บริษัท A จ ากัด เช่าพ้ืนที่ขาย
เสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นเวลา 1 ปี บริษัท B.จ ากัด เช่าพ้ืนที่ขายอาหารและเครื่องดื่มเป็นเวลา 3 ปี และบริษัท C.
จ ากัด เช่าพ้ืนที่ให้บริการโรงภาพยนตร์ เป็นเวลา 5 ปี ถือเป็นการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม 
มาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร 
  



               ข้อ 12 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าเพื่อขายสินค้าหรือให้บริการทั้งประเภท
ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการ
ก่อสร้างอาคารและการให้บริการส่วนกลาง ไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         กรณีผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ ง  ให้บุคคลอ่ืนใช้ พ้ืนที่อสังหาริมทรัพย์ภายใน
ห้างสรรพสินค้า ชั่วระยะเวลาอันจ ากัด โดยผู้ประกอบการไม่ได้ส่งมอบการครอบครองพ้ืนที่อสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ผู้ใช้พ้ืนที่ ถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น
ตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกเก็บค่าบริการโดยคิดเป็นอัตราร้อยละของรายได้
หรือเรียกเก็บในลักษณะเป็นค่าเช่าพื้นที่ หรือในลักษณะอ่ืนท านองเดียวกัน 
                         ตัวอย่าง 
                    (1) บริษัท ก.จ ากัด ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ให้บุคคลอ่ืนใช้ พ้ืนที่ในห้างสรรพสินค้า
เพ่ือประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ โดยมีข้อตกลงให้แบ่งรายได้ให้แก่ห้างสรรพสินค้า เช่น ประกอบ
กิจการล้างอัดรูป หรือขายอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป หรือขายสินค้าด้วยเครื่องอัตโนมัติ หรือให้บริการเครื่องเล่น
ส าหรับเด็ก ถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัท ก.จะเรียกเก็บ
ค่าสินค้าหรือค่าบริการจากลูกค้าโดยตรงหรือไม่ก็ตาม บริษัท ก.มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 
77/2 แห่งประมวลรัษฎากร 
                       (2) บริษัท ข.จ ากัด ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ได้ให้บริการหัวชั้น ซึ่งเป็นชั้นที่อยู่
ด้านหน้า หรือพ้ืนที่ใช้วางสินค้าอุปโภคบริโภคที่มองเห็นเด่นชัดกว่าชั้นวางของทั่วไป เพ่ือประโยชน์ในการเร่ง
ยอดขาย ถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร 
  
              ข้อ 13 กรณีผู้ประกอบการตามข้อ 11 และข้อ 12 ประกอบกิจการศูนย์อาหาร ถือเป็นการ
ให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจาก
ค่าอาหารที่ลูกค้าแลกซื้อคูปองในศูนย์อาหารนั้น ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นตามมาตรา 78/1แห่งประมวลรัษฎากร 
                         กรณีผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไม่ได้ด าเนินกิจการขายอาหารเองแต่ให้ร้านค้าย่อยเข้า
ไปขายอาหารในศูนย์อาหาร และศูนย์อาหารแบ่งรายได้ให้แก่ร้านค้า ย่อยเป็นค่าอาหาร ถือว่าร้านค้าย่อย
ให้บริการแก่ศูนย์อาหาร ตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ร้านค้าย่อยมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากส่วนแบ่งรายได้ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร 
                         ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการ
ให้บริการไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  
               ข้อ 14 กรณีผู้ประกอบการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าหรือเช่าอาคารศูนย์แสดงสินค้าจาก
บุคคลอ่ืน เพ่ือให้บริการจัดแสดงสินค้า (บูธ) มีระยะเวลาการแสดงสินค้าเป็นการชั่วคราว ซึ่งอาคารดังกล่าว
อาจมีบริการส่วนกลางด้วย เช่น ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ระบบป้องกันอัคคีภัย และรักษาความปลอดภัย 
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ และบริการรักษาความสะอาด ถือเป็น
การให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม



มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นตามมาตรา 78/1 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และมีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดท่ีเกิดจากการก่อสร้างอาคารและระบบส่วนกลางไปหักออกจาก
ภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         กรณีผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่นภัตตาคารและ
ร้านค้า ภายในศูนย์แสดงสินค้า ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร 
ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารและการให้บริการไปหักออกจากภาษี
ขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม จะต้องเฉลี่ยภาษีซื้อดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด 
  
               ข้อ 15 กรณีผู้ประกอบการจัดงานแสดงสินค้าโดยเช่าพ้ืนที่จากผู้ให้เช่าแล้วน า พ้ืนที่ดังกล่าวมา
จัดแบ่งตามขนาด และความเหมาะสมของประเภทธุรกิจที่จะจัดให้มีการแสดงสินค้า (บูธ) โดยผู้ประกอบการ
จะจัดให้มีบริการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ รักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย และ
ประชาสัมพันธ์ด้วย ถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการมีหน้าที่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
เกิดข้ึนตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร และมีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างพ้ืนที่แสดง
สินค้า (บูธ) และการให้บริการไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  
               ข้อ 16 กรณีผู้ประกอบการก่อสร้างอาคารเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้ให้บุคคลอ่ืนเช่าพ้ืนที่บางส่วนของอาคารเพ่ือแสดงสินค้า (บูธ) โดยจัดพ้ืนที่ตามความ
เหมาะสมของประเภทธุรกิจที่จะจัดแสดงสินค้า และให้บริการส่วนกลาง เช่น ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน 
ระบบป้องกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัย ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ ระบบปรับ
อากาศ และบริการรักษาความสะอาด ถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร 
ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร และมีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการ
ก่อสร้างอาคารและระบบส่วนกลางไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         กรณีผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น  ภัตตาคารและ
ร้านค้า ภายในอาคาร ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการ
ไม่มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารและการให้บริการไปหักออกจากภาษีขายในการ
ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม จะต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนด 
  
               ข้อ 17 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถือเป็นการ
ให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากรผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นตามมาตรา 78/1 แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
                         (1) การให้บริการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า 



                         (2) การให้บริการเช่าโครงเหล็กหรือการให้บริการเช่าสังหาริมทรัพย์อ่ืนที่มีลักษณะท านอง
เดียวกัน 
                         (3) การให้บริการโฆษณาบนโครงเหล็กหรือบนสังหาริมทรัพย์อ่ืนที่มีลักษณะท านอง
เดียวกัน 
                         (4) การให้บริการโฆษณาบนป้ายที่ตั้งอยู่บริเวณที่พักโดยสารรถประจ าทาง หรือตั้งอยู่ ณ 
บริเวณสถานที่ท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน 
                         (5) การให้บริการโฆษณาที่ปรากฏบนรถโดยสารประจ าทางหรือบนรถโดยสารอ่ืนที่มี
ลักษณะท านองเดียวกัน 
                         ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิน าภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการให้บริการไปหักออก
จากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  
               ข้อ 18 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินค่าเช่าหรือประโยชน์
อย่างอ่ืนที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 6 ของค าสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 
                         (1) การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 วรรคสอง 
ข้อ 11 ข้อ 14 วรรคสอง และข้อ 16 วรรคสอง 
                         (2) การให้บริการเช่าโครงเหล็กหรือสังหาริมทรัพย์อ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันตามข้อ 
17 (2) 
  
               ข้อ 19 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน 
เฉพาะที่เป็นค่าจ้างท าของดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 8 ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ 
ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ 
ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 
                         (1) ค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 2 
                         (2) การให้บริการส่วนกลางส าหรับอาคารที่ให้เช่าตามข้อ 7 
                         (3) การให้บริการจัดแสดงสินค้า (บูธ) ตามข้อ 14 วรรคหนึ่งข้อ 15 และข้อ 16 วรรคหนึ่ง 
  
              ข้อ 20 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็น
ค่าโฆษณาตามข้อ 17 (3) (4) และ (5) มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 10 ของค าสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึง ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร  
มีหน้าทีห่ักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 
                         “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้
พึงประเมินที่เป็นเงินได้จากการให้บริการตามข้อ 5 วรรคสอง ข้อ 6 เฉพาะกรณีการให้บริการพ้ืนที่จอดรถ ข้อ 
12 วรรคสอบ ข้อ 13 วรรคสอง และข้อ 17 (1) มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/1 ของค าสั่ง
กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร  
มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากร  



ที่ ท.ป. 101/2544 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก 
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2544” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 107/2544 ใช้บังคับ 16 ก.ค. 2544 เป็นต้นไป) 
  
             ข้อ 21 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือตอบข้อหารือหรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแย้งกับ
ค าสั่งนี้ ให้เป็นอันยกเลิก 
 

สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
  

ร้อยเอกสุชำติ เชำว์วิศิษฐ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


