
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 39) 

เรื่อง    ก าหนดข้อความอ่ืนในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
  

--------------------------------------------- 
  
               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดี กรมสรรพากรก าหนดข้อความ
อ่ืนในใบก ากับภาษี ดังต่อไปนี้ 
  
                “ข้อ 1 ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะจัดท าใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร รวมกับเอกสารทางการค้าอ่ืน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจ านวนหลาย
ฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน และใบก ากับภาษีมิใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
                       (1) ในใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษีของเอกสารชุดดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า 
“เอกสารออกเป็นชุด” ไว้ด้วย 
                       (2) ในส าเนาของใบก ากับภาษี จะต้องมีข้อความว่า “ส าเนาใบก ากับภาษี” ไว้ด้วย 
                       ข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” และ “ส าเนาใบก ากับภาษี” ตามวรรคหนึ่ง จะต้อง
ตีพิมพ์ขึ้นหรือจัดท าขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดท าใบก ากับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฉบับ 
จะประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือกระท าให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนในลักษณะท านอง
เดียวกันไม่ได้ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 182) ใช้บังคับ วันที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป) 
  
                 ข้อ 2  ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้จัดท าใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากรรวมกับเอกสารทางการค้าอ่ืนตามข้อ 1 แต่ไม่มีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ก็ให้ยังคงใช้เป็น
ใบก ากับภาษีได้ต่อไปจนกว่าเอกสารทางการค้าซึ่งได้มีอยู่เดิมก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับจะหมดไป แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2535 
  
                 ข้อ 3  ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง และสถานประกอบการ
ที่มิใช่ส านักงานใหญ่ได้น าใบก ากับภาษีของสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ไปส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือการให้บริการ จะต้องมีข้อความว่า "สาขาที่ออกใบก ากับภาษีคือ" 
ไว้ในใบก ากับภาษีดังกล่าวโดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดท าข้ึนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง 
เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือท าให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันก็ได้ 
  
                “ข้อ 4 ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการสถานบริการน้ ามันได้ขายน้ ามัน
เชื้อเพลิงหรือได้ขายสินค้าหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์ ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ จะต้องระบุ เลขทะเบียนรถยนต์ ไว้ในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดย



ข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดท าขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือท า
ให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันก็ได้” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 52) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2537 
เป็นต้นไป) 
  
                “ข้อ 5 ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ออกใบก ากับ
ภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนจะต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยไว้ในใบก ากับภาษีด้วย โดยข้อความ
ดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดท าข้ึนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือท าให้ปรากฏ
ขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันก็ได้ 
                     “อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาม
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในกรณีที่ไม่สามารถค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลรัษฎากร” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 186) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 
สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป) 
  
                “ข้อ 6 ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องน ามูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายเป็นจ านวน
เท่ากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศรับซื้อคืนในวันที่ขายทองรูปพรรณ มารวมค านวณมูลค่า
ของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องระบุข้อความ
ดังต่อไปนี้ไว้ในใบก ากับภาษีด้วย 
                       (1) ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         (2) ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศ 
                         (3) ผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
(1) กับราคาซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศตาม (2) 
                         (4) จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ค านวณจาก (3) 
                         (5) หมายเลขล าดับของใบรับที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แต่หากผู้ประกอบการจด
ทะเบียนใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบก ากับภาษีด้วย ไม่ต้องระบุหมายเลขล าดับของใบรับ 
                         (6) เลขรหัสประจ าเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
                        ข้อความตามวรรคหนึ่ง จะตีพิมพ์ จัดท าขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียน
ด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือท าให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันก็ได้” 
  
                “ข้อ 7  ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้จัดท าใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ไว้ในใบก ากับภาษีนั้น โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดท าขึ้นด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือท าให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะ
ท านองเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ ส าหรับการจัดท าใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้จัดท า 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 



                 ข้อ 8  ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้จัดท าใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องระบุข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการของผู้ประกอบการ 
จดทะเบียนตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการที่
ได้ออกใบก ากับภาษี ไว้ในใบก ากับภาษีดังกล่าว ส าหรับการจัดท าใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ที่ได้จัดท าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

(1) กรณีสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตามท่ีปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ของผู้ประกอบการจดทะเบียน เป็นสถานที่ที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้ออกใบก ากับภาษี ให้ระบุข้อความ 
ค าว่า “ส านักงานใหญ่” หรือระบุค าย่อที่แสดงได้ว่าเป็นส านักงานใหญ่ เช่น “สนญ” “HO” “HQ” เป็นต้น 
หรือระบุเป็นตัวเลขศูนย์จ านวนห้าหลัก (00000) เพ่ือแสดงว่าตัวเลขศูนย์จ านวนห้าหลัก (00000) เป็นรหัส
ของส านักงานใหญ่ ไว้ในใบก ากับภาษีดังกล่าวด้วย 
                         (2) กรณีสถานประกอบการที่เป็นสาขาของผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นสถานที่ที่ได้ขาย
สินค้าหรือให้บริการที่ได้ออกใบก ากับภาษี ให้ระบุข้อความค าว่า “สาขาที่ ..” โดยเลขที่ของสาขาให้ระบุเลขที่
สาขาตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น สาขาที่ 1 สาขาที่ 01 เป็นต้น หรือระบุค าย่อที่แสดงได้ว่า
เป็น “สาขาที่ ..” เช่น “Branch No. ..” “br. no. ..” เป็นต้น หรือระบุเป็นตัวเลขจ านวนห้าหลักตามที่
ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือแสดงว่าเป็นรหัสของ “สาขาที่ ..” เช่น 00001 ไว้ในใบก ากับภาษี
ดังกล่าวด้วย 
                     (3) ข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการตาม (1) และ (2) จะตีพิมพ์ จัดท าขึ้นด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือท าให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดใน
ลักษณะท านองเดียวกันก็ได้ 
 
        ข้อ 9  ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้จัดท าใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องระบุ
ข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) ของผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการนั้นไว้ในใบก ากับภาษีดังกล่าว ส าหรับการจัดท าใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ที่ได้จัดท าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 
                        (1) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนระบุที่อยู่ของสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่
ตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เป็นที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการในใบก ากับภาษี ให้ระบุข้อความค าว่า “ส านักงานใหญ่” หรือระบุค าย่อที่แสดงได้ว่าเป็นส านักงาน
ใหญ่ เช่น “สนญ” “HO” “HQ” เป็นต้น หรือระบุเป็นตัวเลขศูนย์จ านวนห้าหลัก (00000) เพ่ือแสดงว่าตัวเลข
ศูนย์จ านวนห้าหลัก (00000) เป็นรหัสของส านักงานใหญ่ ไว้ในใบก ากับภาษีดังกล่าวด้วย 
                       (2) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนระบุที่อยู่ของสถานประกอบการที่เป็นสาขาตามที่
ปรากฏ ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เป็นที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการใน 
ใบก ากับภาษี ให้ระบุข้อความค าว่า “สาขาที่ ..” โดยเลขที่ของสาขาให้ระบุเลขที่สาขาตามที่ปรากฏใน ใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น สาขาที่ 1 สาขาที่ 01 เป็นต้น หรือระบุค าย่อที่แสดงได้ว่าเป็น “สาขาที่ ..” เช่น 
“Branch No. ..” “br. no. ..” เป็นต้น หรือระบุเป็นตัวเลขจ านวนห้าหลักตามที่ปรากฏในใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือแสดงว่าเป็นรหัสของ “สาขาที่ ..” เช่น 00001 ไว้ในใบก ากับภาษีดังกล่าวด้วย 



                       (3) ข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการตาม (1) และ (2) จะตีพิมพ์ จัดท าขึ้นด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือท าให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดใน
ลักษณะท านองเดียวกันก็ได้” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 199) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป) 
  
                ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
  

โกวิทย์ โปษยานนท์ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


