
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 131) 

เรื่อง    ก าหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เปลี่ยนแปลงแล้ว 

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

  

                 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85/6 วรรคสอง มาตรา 85/7 วรรคสี่ มาตรา 85/8 วรรคสาม 
มาตรา 85/13 มาตรา 85/14 มาตรา 85/15 และมาตรา 85/16 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และการ
ออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังต่อไปนี้ 
  

                 ข้อ 1  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังต่อไปนี้แจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

                 (1)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมใน
สาระส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งของสถานประกอบการ 
ประเภทกิจการที่กระท าเป็นปกติ ประเภทสินค้าหรือบริการที่กระท าเป็นส่วนใหญ่ ให้ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน และถ้ามีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงข้อความในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนจะต้องคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 

                      การเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในสาระส าคัญตามวรรคหนึ่ง ไม่
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการที่กระท าเป็นครั้งคราว หรือประเภทสินค้าหรือบริการที่กระท าเป็นส่วน
น้อย รายการเกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ากัด การเปลี่ยนแปลงเงินทุน
ที่ช าระแล้ว การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน การเปลี่ยนแปลงจ านวนลูกจ้าง หรือการเปลี่ยนแปลงอ่ืนในลักษณะ
ท านองเดียวกัน 

                 (2)   กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะเปิดสถานประกอบการเพ่ิมเติม ให้ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพ่ิมไว้ก่อนวัน
เปิดสถานประกอบการเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพ่ือขอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสถาน
ประกอบการนั้น 

                 (3)   กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะปิดสถานประกอบการบางแห่ง ให้ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของสถาน
ประกอบการนั้น ณ สถานที่ที่ ได้จดทะเบียนภาษี มูลค่าเพ่ิมไว้ ภายในสิบห้าวันนับจากวันปิดสถาน
ประกอบการ 
                      การปิดสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง หมายถึงวันที่หยุดการประกอบกิจการที่อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามความเป็นจริง มิใช่วันที่แจ้งเลิกกิจการ ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

 



                (4)   กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะย้ายสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นการย้าย
สถานประกอบการอยู่ภายในท้องที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ หรือ ย้ายไปอยู่ต่างท้องที่ที่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมนั้น ณ สถานที่ที่ได้
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ ก่อนวันย้ายสถานประกอบการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

                       "กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ได้ย้ายสถานประกอบการไปอยู่ต่างท้องที่ที่
ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่หรือสถาน
ประกอบการที่มิใช่ส านักงานใหญ่ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งการเปิดสถานประกอบการแห่งใหม่ ณ 
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการแห่งใหม่ตั้งอยู่ ก่อนวันเปิดสถานประกอบการ
แห่งใหม่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพ่ือขอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสถานประกอบการแห่งใหม่นั้น พร้อม
กับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของสถานประกอบการเดิม" 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 144) ใช้บังคับ 11 ตุลาคม 
2545 เป็นต้นไป) 
                     กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ได้ย้ายสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ย้ายสถานประกอบการอยู่ภายในท้องที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ หรือย้ายไปอยู่ต่างท้องที่ที่ได้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมิได้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ณ สถาน
ประกอบการที่ย้ายไป หรือไม่ปรากฏสถานประกอบการตามที่แจ้งย้าย ถือว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนมิได้
ย้ายสถานประกอบการ 
                      การย้ายสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง หมายถึง วันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของ
สถานประกอบการตามความเป็นจริง มิใช่วันที่แจ้งย้ายต่อนายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท 

                "(5)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะหยุดประกอบกิจการ ชั่วคราว เป็นเวลาติดต่อกัน
เกินกว่าสามสิบวัน ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ณ ส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่สาขาในเขตท้องที่ท่ีสถานประกอบการ ตั้งอยู่ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว" 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่  144) ใช้บังคับ 11 ตุลาคม 
2545 เป็นต้นไป) 
                (6)   กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะโอนกิจการบางส่วน ให้ ผู้ประกอบการจดทะเบียน
นั้นแจ้งการโอนกิจการ และการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษี มูลค่าเพ่ิม ถ้ามี ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ก่อนวันโอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

                      การโอนกิจการบางส่วนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนโอนกิจการ
ไปแล้ว ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องไม่ด าเนินการในส่วนของกิจการที่ได้โอนไปแล้วนั้นอีกต่อไป 

                      กรณีผู้รับโอนกิจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนกิจการ และ
การเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ถ้ามี ณ สถานที่ ที่ผู้รับโอนได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันรับโอนกิจการ 

                      กรณีผู้รับโอนกิจการไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ผู้รับโอนยื่นค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันรับโอนกิจการ 

                 (7)   กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะโอนกิจการทั้งหมด ให้ ผู้ประกอบการจดทะเบียน
นั้นแจ้งการโอนกิจการ และแจ้งการเลิกประกอบกิจการ ณ สถานที่ ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ก่อนวัน
โอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน พร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วย 



                      การโอนกิจการทั้งหมดตามวรรคหนึ่ง หมายถึง กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนโอนกิจการ
ไปแล้ว ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวต้องเลิกประกอบกิจการนั้นด้วย 

                      กรณีผู้รับโอนกิจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนกิจการ และ
การเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ถ้ามี ณ สถานที่ ที่ผู้รับโอนได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันรับโอนกิจการ 

                      กรณีผู้รับโอนกิจการไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ผู้รับโอนยื่นค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันรับโอนกิจการ 

                (8)   กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นนิติบุคคลใดประสงค์จะควบเข้ากัน ให้ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนนั้นแจ้งเลิกประกอบกิจการพร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพ่ิมของสถานประกอบการเดิม ณ 
สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ภายในสิบห้าวันนับจากวันเลิกประกอบกิจการ และให้นิติบุคคลใหม่
ซึ่งได้ควบเข้ากันยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ 
                 (9)   กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้ง
เลิกกิจการพร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ภายในสิบห้าวัน
นับจากวันเลิกประกอบกิจการ 

                      การเลิกประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การเลิกประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

               (10) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่ งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย ความเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนของผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวสิ้นสุดลง และให้ ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่
รับผิดชอบในการด าเนินกิจการของผู้ตาย มีสิทธิประกอบกิจการต่อไปได้อีกไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนถึงแก่ความตาย แต่ต้องแจ้งให้ นายทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมทราบถึงความตายของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเร็วที่สุด ซึ่งผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจการของผู้ตาย
มีสิทธิและความรับผิดในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียน 

                 กรณีที่ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจการของผู้ตายไม่ใช้สิทธิ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกดังกล่าวคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ตาย ณ 
สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนถึงแก่ความตาย 

                 กรณีผู้จัดการมรดกหรือทายาทที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะประกอบกิจการ
ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแก่ความตายต่อไป ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทนั้นมีสิทธิขอโอนกิจการของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ โดยให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนกิจการ และการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ถ้ามี ณ สถานที่ ที่ผู้รับโอนได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันรับโอน
กิจการพร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ตาย ณ สถานที่ที่ผู้ตายได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ 
                 กรณีท่ีผู้จัดการมรดกหรือทายาทผู้รับโอนไม่ใช่ผู้ประกอบการ จดทะเบียน ให้ผู้รับโอนยื่นค า
ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่าสิบห้ าวันก่อนวันรับโอน กิจการ พร้อมกับคืนใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ตาย ณ สถานที่ที่ผู้ตายได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ 
  

               ข้อ 2 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศก าหนด 

                 กรณีเจ้าพนักงานสรรพากรส ารวจสภาพการประกอบกิจการของ ผู้ประกอบการจดทะเบียนตาม
ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการส ารวจแหล่งภาษีอากรและการ ติดตามการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และได้



แจ้งให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนไปพบเจ้าพนักงานสรรพากร เพ่ือแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบ
กิจการตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง หากผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่
ไปพบเจ้าพนักงาน สรรพากรและยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในเวลาที่เจ้า
พนักงานสรรพากรก าหนด ให้ถือว่าแบบส ารวจสภาพการประกอบกิจการที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นแบบแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียน ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพากรจะใช้ใน
การแก้ไขรายการประเภทการประกอบกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ถูกต้อง ทั้งนี้ เจ้าพนักงาน
สรรพากรจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานสรรพากรแก้ไขรายการประเภทการประกอบกิจการของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียน 

                 เจ้าพนักงานสรรพากรจะต้องก าหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนคัดค้านการแก้ไข
ประเภทการประกอบกิจการ ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ 

  

                “ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน 
3 ฉบับ โดยแสดงรายการให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกับแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
                (1)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ส าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็น
คนต่างด้าว ให้แนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือเอกสาร ใช้
แทนหนังสือเดินทาง หรือภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้ประกอบการจดทะเบียน  

                 (2)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ได้แก่ คู่สมรสสามีและภริยา 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองทุน มูลนิธิที่มิใช่นิติบุคคล หน่วยงานหรือกิจการของเอกชน ที่กระท าโดยบุคคลธรรมดา
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคล ให้แนบภาพถ่ายใบทะเบียนสมรส หรือภาพถ่ายหนังสือการจัดตั้งคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคลแล้วแต่กรณี และกรณีผู้ร่วมจัดตั้งคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเป็นคนต่างด้าว ให้แนบ
ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
หรือภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 216) ใช้บังคับ 14 กันยายน 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) 
    (3)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม
มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร องค์การของรัฐบาลตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร สหกรณ์และองค์กร
อ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสารดังนี้       
                      (ก) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 มีตัวแทนที่อยู่ในราชอาณาจักรท าหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแทนผู้ประกอบการที่อยู่
นอกราชอาณาจักร ให้แนบหนังสือตั้งตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการรับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุล
หรือบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรเห็นชอบ                                                         

                       (ข) กรณีกิจการร่วมค้า ให้แนบภาพถ่ายเอกสารการด าเนินกิจการร่วมค้า 
                      (ค) กรณีนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมชั่วคราว 
ให้แนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และภาพถ่ายสัญญาหรือโครงการที่แสดงถึงคู่สัญญา มูลค่าของ
สัญญา ระยะเวลาของสัญญาหรือโครงการที่เริ่มต้นและสิ้นสุดด้วย 



                      (ง) กรณีองค์การของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นนิติบุคคล ให้
แนบภาพถ่ายหลักฐานอื่นท่ีแสดงฐานะนิติบุคคล 

               (4)  กรณีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการจดทะเบียน มีการ
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแทน ให้แนบหนังสือมอบอ านาจ 
ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ
ภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว ของผู้มอบอ านาจ คือ ผู้ประกอบการจดทะเบียนตาม (1) และภาพถ่าย
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจกระท าการแทน ตาม (2) (3) และภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ  

                (5)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตาม (1) ถึง (3) เปิดสถานประกอบการเพ่ิมเติม ย้ายสถาน
ประกอบการ เลิกกิจการ โอนกิจการทั้งหมด หรือกรณีนิติบุคคลควบกิจการ ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ 
                       (ก) กรณีเปิดสถานประกอบการเพ่ิมเติม ให้แนบแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
โดยสังเขปพร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการแห่งใหม่ และถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้แนบภาพถ่าย
สัญญาเช่าโดยสัญญาเช่าดังกล่าวต้องระบุชื่อ ที่อยู่  ของเ จ้าของอสังหาริมทรัพย์ด้วย หรือเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นโดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แนบภาพถ่ายหนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถาน
ประกอบการด้วย                            

                       (ข) กรณีย้ายสถานประกอบการ ให้แนบใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของสถานประกอบการ
เดิม แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขปพร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการแห่งใหม่ และถ้าเป็น
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้แนบภาพถ่ายสัญญาเช่าโดยสัญญาเช่าดังกล่าวต้องระบุชื่อ ที่อยู่ ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ด้วย หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นโดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แนบ
ภาพถ่ายหนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบการด้วย 

                   (ค) กรณีเลิกกิจการ หรือโอนกิจการทั้งหมด ให้แนบใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                  (ง) กรณีนิติบุคคลควบกิจการ ให้แนบใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของนิติบุคคลที่จะควบเข้า
กัน แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขปพร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการแห่งใหม่ และถ้าเป็น
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้แนบภาพถ่ายสัญญาเช่าโดยสัญญาเช่าดังกล่าวต้องระบุชื่อ ที่อยู่ ข องเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ด้วย หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นโดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แนบ
ภาพถ่ายหนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบการด้วย 

                      กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใช้สถานที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลอ่ืน
เป็นสถานประกอบการหรือใช้สถานประกอบการของบุคคลอ่ืนเป็นสถานประกอบการ ให้ติดป้ายแสดงชื่อ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา คู่สมรสสามีและภริยา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการดังกล่าวด้วย 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 216) ใช้บังคับ 14 กันยายน 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) 
                     “กรณีสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ตั้งอยู่ในอาคารชุด ตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ให้แนบภาพถ่ายหนังสือรับรองของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ระบุว่าสถานที่
ดังกล่าวอยู่ในพื้นท่ีประกอบการค้าของอาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด” 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 208) ใช้บังคับ 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป) 



                (6)  กรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมชั่วคราว ให้แนบภาพถ่ายสัญญา 
หรือโครงการที่แสดงการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา มูลค่าของสัญญา ระยะเวลาของสัญญาหรือโครงการที่เริ่มต้น
และสิ้นสุด 

                 (7)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ประเภทสินค้าหรือบริการ ให้ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนแนบใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบภาพถ่ายหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้น  

                 (8)  กรณีเป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจการของผู้ตาย หรือเป็น
ทายาทหรือผู้จัดการมรดกที่ประสงค์จะประกอบกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแก่ความตายต่อไป 
ให้แนบใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หลักฐานใบมรณบัตร หลักฐานแสดงการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดก การ
เป็นทายาท หรือการเป็นผู้จัดการมรดกตามค าสั่งศาลหรือตามพินัยกรรม 

                การยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมกับแนบเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
หากเจ้าพนักงานสรรพากรมีความเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือเพียงพอแล้ว ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนไม่จ าต้องแสดงเอกสารตัวจริงต่อเจ้าพนักงานสรรพากร” 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 166) ใช้บังคับ 16 สิงหาคม 
2549 เป็นต้นไป) 
  

                ข้อ 4  ให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมว่า
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้แสดงรายการพร้อมทั้งแนบ
เอกสารตามข้อ 3 ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าปรากฏว่ามีรายการและเอกสารแนบถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้า
พนักงานสรรพากรรับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
ด าเนินการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียน 

                กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนแสดงรายการในแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
และไม่ได้แนบเอกสารตามข้อ 3 หรือแนบเอกสารแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพากรรับแบบแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ก่อนและติดตามให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนน าหลักฐานมาส่งมอบ
ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 

                แม้ว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจะได้แสดง
รายการพร้อมทั้งแนบเอกสารตามข้อ 3 ประกอบแบบแจ้งการ เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมถูกต้อง
ครบถ้วน และเจ้าพนักงานสรรพากรได้รับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ถ้าเป็นกรณีเข้าลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ให้เจ้าพนักงานสรรพากรออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมฉบับใหม่ให้แก่
ผู้ประกอบการจดทะเบียน 

                (1)  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนแสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 เป็นเท็จ
หรือไม่ตรงกับเอกสารของทางราชการ 

                (2)  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทน
ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นตัวแทนเชิดของเจ้าของกิจการที่แท้จริง เช่น จากการไต่สวนพบว่าผู้ยื่นแบบแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นลูกจ้าง พนักงาน แต่ยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการ 



                (3)  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีสถานประกอบการจริงตามเอกสารที่ยื่นพร้อมกับแบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                (4)  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนใช้ส านักงานกฎหมายหรือส านักงานบัญชี
ของบุคคลอ่ืนเป็นสถานประกอบการ เว้นแต่กรณีเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร 
                (5)  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนมิได้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
ตามท่ีได้แจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการหรือประเภทสินค้าหรือบริการ 

                (6)  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนมิใช่ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบใน
การด าเนินกิจการของผู้ตาย หรือเป็นผู้จัดการมรดกหรือทายาทของผู้ตาย 

  

                 ข้อ 5  ให้เจ้าพนักงานสรรพากรด าเนินการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมฉบับใหม่แทนใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมฉบับเดิมให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ส าหรับกรณี เปลี่ยนแปลงรายการที่ได้ จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในสาระส าคัญ ซึ่งมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงข้อความในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณี
เปิดสถานประกอบการเพ่ิมเติม กรณีย้ายสถานประกอบการ กรณีผู้รับโอนกิจการเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียน กรณีผู้จัดการมรดกหรือทายาทที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับโอนกิจการของผู้ประกอบการ
จดทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถึงแก่ความตาย 

                กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง ได้มีการปิดสถานประกอบการ
บางแห่งและเปิดสถานประกอบการเพ่ิมเติม เลขที่สาขาที่แสดงในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมฉบับใหม่ให้ใช้
เลขที่สาขาต่อเนื่องกันไป มิให้น าเลขที่สาขาของสถานประกอบการที่ปิดมาเป็นเลขที่สาขาของสถาน
ประกอบการที่เปิดเพ่ิมเติม 

  

                 ข้อ 6  ให้เจ้าพนักงานสรรพากรบันทึกรายการในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมฉบับใหม่ ดังนี้ 
                 (1)  วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ได้แก่ 

                       (ก) กรณีเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในสาระส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งของสถานประกอบการ ประเภทกิจการที่กระท า
เป็นปกติ ประเภทสินค้าหรือบริการที่กระท าเป็นส่วนใหญ่ คือ วันเดือนปีที่เจ้าพนักงานสรรพากรรับค าขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85 วรรค
สี่ แห่งประมวลรัษฎากร 

                       (ข) กรณีเปิดสถานประกอบการเพ่ิมเติม คือ วันเดือนปี ที่เจ้าพนักงานสรรพากรรับแบบแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามข้อ 4 เว้นแต่ กรณีที่เจ้าพนักงานสรรพากรไม่ออกใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการ จดทะเบียนเพราะเข้าลักษณะตามข้อ 4 วรรคสาม ถือว่า
ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ตั้งแต่วันเดือนปีที่เจ้าพนักงานสรรพากร
รับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                       (ค) กรณีย้ายสถานประกอบการ คือ วันเดือนปีที่เจ้าพนักงานสรรพากรรับค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85 วรรคสี่ แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
                       ความในวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมสรรพากรจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 



               (2)  วันเริ่มประกอบการ คือ วันเดือนปีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเริ่มประกอบกิจการขาย
สินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                (3)  วันที่ออกใบทะเบียน คือ วันเดือนปีที่ผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

  

                “ข้อ 7 ผู้มีอ านาจออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ 
               (1)  สรรพากรพ้ืนที่หรือผู้ที่สรรพากรพ้ืนที่มอบหมายส าหรับผู้ประกอบการที่มีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นั้น 

               (2)  ผู้อ านวยการส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือผู้ที่ผู้อ านวยการส านักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ่มอบหมาย ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่” 

(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 208) ใช้บังคับ 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป) 
  

                 ข้อ 8  ในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของ
อธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามประกาศนี้ด้วย 

  

                ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป 

  

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 

  

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 

อธิบดีกรมสรรพากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






