
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 159) 

เรื่อง    ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการ
ออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ดังต่อไปนี้ 
  
                ข้อ 1  ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด (ภ.พ.01) ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยให้ถือเป็นการยื่น
ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้อีกวิธีหนึ่ง 
  
                ข้อ 2  ผู้ประกอบการซึ่งจะเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมก่อนวันเริ่มประกอบกิจการได้ในเมื่อ 
                       (1)  ผู้ประกอบการดังกล่าวมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพ่ือประกอบ
กิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และ 
                       (2)  มีการด าเนินการเพ่ือเตรียมประกอบกิจการ อันเป็นเหตุให้ต้องมีการ ซื้อสินค้าหรือ
รับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น การก่อสร้างโรงงาน การก่อสร้างอาคารส านักงาน หรือการ
ติดตั้งเครื่องจักร 
                       ให้ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ภายใน
ก าหนดหกเดือนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ เว้นแต่จะมีสัญญาหรือหลักฐานที่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าจะด าเนินการก่อสร้างโรงงานหรืออาคารส านักงานหรือติดตั้ง เครื่องจักร หรือมีการกระท าใน
ลักษณะท านองเดียวกัน ให้มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ภายในเวลาที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อ
การก่อสร้างโรงงานหรืออาคารส านักงานหรือติดตั้งเครื่องจักร 
  
                ข้อ 3 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และไม่มีสิทธิที่จะยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามข้อ 2 ให้ยื่นค าขอ จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้เมื่อเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ 
  
                ข้อ 4  ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประเภทที่ก าหนดใน
มาตรา 81/3 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร และได้แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
มาตรา 81/3 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้ง
ต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขอเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

http://www.rd.go.th/


  
                ข้อ 5  ให้ผู้ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยแสดงรายการให้ถูกต้องครบถ้วน 
และต้องมีหลักฐานเอกสารตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
                (1)  กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา ส าหรับผู้ประกอบการซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องมี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว 
                (2)  กรณีผู้ประกอบการเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองทุน 
หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระท าโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคล ต้องมีหนังสือ 
การจัดตั้งคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกรณีผู้ร่วมจัดตั้งคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเป็นคนต่างด้าว ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว 
                (3)  กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 
39 องค์การของรัฐบาลตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร สหกรณ์และองค์กรอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
นิติบุคคล ต้องมีเอกสาร ดังนี้ 
                  (ก) กรณีผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการใน
ราชอาณาจักรเป็นปกติธุระโดยมีตัวแทนอยู่ ในราชอาณาจักร และตัวแทนได้ยื่นค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแทนผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรดังกล่าว ต้องมีหนังสือตั้งตัวแทนเป็นลายลักษณ์
อักษรซึ่งมีการรับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือบุคคลอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรเห็นชอบ 
                  (ข) กรณีกิจการร่วมค้า ต้องมีเอกสารการด าเนินกิจการร่วมค้า 
                  (ค) กรณีนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ชั่วคราวต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และสัญญาหรือโครงการที่แสดงถึงคู่สัญญา มูลค่าของสัญญา 
ระยะเวลาของสัญญาหรือโครงการที่เริ่มต้นและสิ้นสุด 
                  (ง) กรณีองค์การของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นนิติ
บุคคล ต้องมีหลักฐานที่แสดงฐานะนิติบุคคล 
                (4)  กรณีผู้ประกอบการตาม (1) ถึง (3) ใช้สถานที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลอ่ืนเป็น
สถานประกอบการ หรือใช้สถานประกอบการของบุคคลอ่ืนเป็นสถานประกอบการ  ต้องมีเอกสารและ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                  (ก) กรณีใช้สถานที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลอ่ืนเป็นสถานประกอบการ หรือใช้
สถานประกอบการของบุคคลอ่ืนเป็นสถานประกอบการ ให้ติดป้ายแสดงชื่อผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ 
สถานประกอบการดังกล่าว 
                    กรณีสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ตั้งอยู่ในอาคารชุด ตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ต้องมีหนังสือรับรองของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ระบุว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ใน
พ้ืนที่ประกอบการค้าของอาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
                  (ข) กรณีเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีสัญญาเช่า โดยสัญญาเช่าดังกล่าวต้อง
ระบุชื่อ ที่อยู่ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ด้วย และถ้าเป็นกรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้น
โดยไม่มีค่าตอบแทน ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 



                 การยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามวรรคหนึ่งผู้ประกอบการต้องจัดเตรียม
และพร้อมที่จะแสดงเอกสารตัวจริงต่อเจ้าพนักงานสรรพากรด้วย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 214) ใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) 
 
                ข้อ 6  ให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ยื่นผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่าผู้ประกอบการที่ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้แสดงรายการ ถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ และตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนด าเนินการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการ 
                       ผู้ประกอบการที่ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม แม้ว่าจะได้แสดงรายการในค าขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมครบถ้วนแล้ว ถ้าเป็นกรณีเข้าลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ให้เจ้าพนักงานสรรพากรออกใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการ 
                       (1) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการแสดงรายการในค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
เป็นเท็จ 
                       (2) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทน ผู้ประกอบการเป็น
ตัวแทนเชิดของเจ้าของกิจการที่แท้จริง 
                       (3) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีสถานประกอบการจริงตามที่ยื่นค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                       (4) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการใช้ส านักงานกฎหมายหรือส านักงานบัญชีของ
บุคคลอื่นเป็นสถานประกอบการ เว้นแต่กรณีเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
                       (5) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการมิได้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือมิใช่ผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการที่แท้จริง 
                       (6) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการดังกล่าวเคยเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนแต่
ภายหลังถูกอธิบดีกรมสรรพากรสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไปครั้งหนึ่งแล้ว โดยมูลเหตุมาจาก
กรณีตาม (1) ถึง (5) 
                       (7) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการมิได้แสดงหรือน าส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ต่อ
เจ้าพนักงานสรรพากรให้ครบถ้วนตามท่ีเจ้าพนักงานสรรพากรร้องขอ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 214) ใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) 
 
                ข้อ 7  ให้เจ้าพนักงานสรรพากรด าเนินการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) ให้แก่
ผู้ประกอบการ กรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นราย
สถานประกอบการ 
 
                 ข้อ 8 ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนับแต่วันที่ยื่นค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เว้นแต่ กรณีที่เจ้าพนักงานสรรพากรไม่ออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการ
เพราะเข้าลักษณะตามข้อ ๖ วรรคสอง ถือว่าผู้ประกอบการดังกล่าวมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตั้งแต่
วันที่ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01) 
                       ความในวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมสรรพากรจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 



                       กรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่งอยู่แล้วในขณะขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยระบุเฉพาะสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่
มิได้ระบุสถานประกอบการแห่งอ่ืนๆ ไว้ในค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย ให้ถือว่าสถานประกอบการ
แห่งอ่ืนๆ นั้นเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนในวันเดือนปีเดียวกันกับส านักงานใหญ่ 
                      ผู้ประกอบการสามารถใช้ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01) 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่มีเลขที่อ้างอิง เพ่ือใช้เป็นเสมือนใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้จนกว่าจะได้รับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 
 
                 ข้อ 9 ผู้มีอ านาจออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ 
                (1) สรรพากรพ้ืนที่หรือผู้ที่สรรพากรพ้ืนที่มอบหมายส าหรับผู้ประกอบการที่มีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นั้น 
                (2) ผู้อ านวยการส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือผู้ที่ผู้อ านวยการส านักบริหารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ่มอบหมาย ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 214) ใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) 
 
                ข้อ 10 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัย
ของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามประกาศนี้ด้วย 
  
                ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
  
 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


