
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 40) 

เรื่อง  ก าหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องน ามารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษี  
ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร 

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

  
                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ก าหนดลักษณะ และเงื่อนไขค่าตอบแทนที่ไม่ต้องน ามารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษี  
ไว้ดังต่อไปนี้ 
  
                 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 9) เรื่อง ก าหนด
ลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องน ามารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
  
                 ข้อ 2 ค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการดังต่อไปนี้ ไม่ต้อง
น ามารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี 
                       (1)  มูลค่าของสินค้าที่แถมพร้อมกับการขายสินค้า หรือการให้บริการไม่ว่าสินค้าที่ แถม
นั้นจะเป็นสินค้าประเภท และชนิดเดียวกับสินค้าที่ขายหรือบริการที่กระท าหรือไม่ แต่มูลค่าของสินค้าที่แถม
จะต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายหรือมูลค่าของการให้บริการ 
                        (2)  มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้เป็นรางวัลกับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการที่ซื้อสินค้าหรือ
รับบริการในแต่ละวัน โดยมีมูลค่ารวมกันตามที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนก าหนด แต่มูลค่าของสินค้าที่แจก
หรือให้เป็นรางวัลต้องมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายหรือมูลค่าของการให้บริการ 
                        (3)  มูลค่าของการให้บริการเนื่องจากการเป็นนายหน้าตัวแทนให้แก่ผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศดังกล่าวขายสินค้าหรือให้บริการกับผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการในต่างประเทศด้วยกัน 
                         “(4) มูลค่าของสินค้าที่ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรตามมาตรา 77/1 (21) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ได้ขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าในราชอาณาจักร และผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้น าเข้าตามมาตรา 77/1 (11) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ได้ยื่นกระท าพิธีการน าเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเมื่อน าสินค้านั้นออกจากเขตปลอด
อากรแล้ว 
                               ผู้ซื้อสินค้าตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรตามมาตรา 77/1 (21) 
แห่งประมวลรัษฎากร หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
                       (5)  มูลค่าของสินค้าที่ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรตามมาตรา 77/1 (21) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ได้ขายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียน และผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร ดังกล่าวซึ่งเป็น
ผู้น าเข้าตามมาตรา 77/1 (11) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ยื่นกระท าพิธีการน าเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
เมื่อน าสินค้านั้นออกจากเขตปลอดอากรแล้ว 



                            ผู้ซื้อสินค้าตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรตามมาตรา 77/1 
(21) แห่งประมวลรัษฎากร หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 132) ใช้บังคับ 1 มกราคม 
2545 เป็นต้นไป) 
                        “(6) มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้ เป็นของขวัญ เนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะน าสินค้าใหม่ทั้งนี้ เฉพาะสินค้าที่
เป็นปฏิทิน สมุดบันทึกประจ าวัน (Diary) หรือสินค้าที่มีลักษณะท านองเดียวกันของขวัญหรือของช าร่วยที่มีชื่อ
ผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการปรากฏอยู่ โดยของขวัญหรือของช าร่วย
ดังกล่าว ต้องเป็นสิ่งของที่พึงให้แก่กันตามประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร 
                         (7)  มูลค่าของสินค้าตัวอย่างที่แจก เนื่องจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 55) ใช้บังคับ 1 สิงหาคม 
2537 เป็นต้นไป) 
                         “(8) มูลค่าของอาหารและเครื่องดื่มที่นายจ้างจัดหาให้กับพนักงานหรือลูกจ้างในระหว่าง
เวลาปฏิบัติงาน ตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจ้าง โดยมูลค่าของอาหารและเครื่องดื่ม
ดังกล่าวต้องมีราคาไม่เกินสมควร” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 78) ใช้บังคับ 1 สิงหาคม 
2541 เป็นต้นไป) 
                         “(9) มูลค่าของสินค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/16 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ขายให้แก่ผู้ซื้อ โดยสินค้าดังกล่าว
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายได้น าเข้าจากต่างประเทศ และได้โอนสินค้าให้ผู้ซื้อยื่นใบขนสินค้าขาเข้าต่อเจ้า
พนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากร เพ่ือช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ตามมาตรา 83/8 วรรคหนึ่ง 
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าจะต้องมีส าเนาใบเสร็จรับเงินของ  
กรมศุลกากรที่ออกให้ผู้ซื้อพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 80) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2541) 
                        “(10) มูลค่าของเครื่องแบบที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นนายจ้างได้มอบให้แก่
ลูกจ้างในจ านวนคนละไม่เกินสองชุดต่อปี และเสื้อนอกในจ านวนคนละไม่เกินหนึ่งตัวต่อปี 
                               “เครื่องแบบ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า เครื่องแต่งกายรวมทั้งสิ่งประกอบ
เครื่องแต่งกายที่ก าหนดให้แต่งเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมถึงรองเท้าที่อาจใช้งานได้ทั่วไป ชุดชั้นใน 
หรือสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายที่ท าด้วยโลหะหรืออัญมณีมีค่า เช่น เงิน ทองค า ทับทิม หยก 
                                “เสื้อนอก” ตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงชุดไทยพระราชทาน และเสื้อที่นิยม
ใช้ในการแต่งกายไปในงานส าคัญต่าง ๆ 
                        (11)  มูลค่าของค่าตอบแทนที่พึงได้รับจากการมอบสินค้าให้ผู้ซื้อสินค้าทดสอบใช้งาน
ก่อนซื้อ โดยสินค้าดังกล่าวไม่ใช่ของใช้สิ้นเปลืองและต้องเป็นสินค้าที่มีไว้ส าหรับให้ทดลองใช้เป็นการชั่วคราว 
เพ่ือทดลองคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสินค้าเท่านั้น และผู้ซื้อสินค้าจะต้องส่งมอบสินค้าดังกล่าวคืนให้แก่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนผู้ขายสินค้าเม่ือทดลองใช้เสร็จ” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 97) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2542) 
                         “(12)  มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ได้ขายหรือให้บริการแก่ 
ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ซึ่งเป็น 



                                 (ก) ผู้ท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 
                               (ข) ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งได้ท าสัญญาเป็นหนังสือโดยตรงกับผู้ท าสัญญา
แบ่งปันผลผลิตกับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 
                               ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ต้องท าสัญญากับผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ
เป็นหนังสือ และต้องจัดท ารายงานตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนด” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 102) ลงวันที่ 7 มกราคม 2543) 
                         “(13)  มูลค่าของสลากวินโต๊ดและเปร๊สโต๊ดที่ผู้ประกอบการสนามแข่งม้าขายให้แก่ผู้เล่น
พนันแข่งม้า เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินรางวัลที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เล่นพนันแข่งม้าดังกล่าว” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 103) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2543) 
                         “(14) มูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายเป็นจ านวนเท่ากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้า
ทองค าประกาศรับซื้อคืนในวันที่ขายทองรูปพรรณ ทั้งนี้ เฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการ
ขายทองรูปพรรณซึ่งมีใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า 
                                 ทองรูปพรรณตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ทองค าที่ท าส าเร็จเป็นเครื่องประดับ
กาย เครื่องแต่งกาย ของช าร่วย หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่มีไว้เพ่ือโชว์ ทั้งนี้ ต้องไม่มีอัญมณีประกอบอยู่ด้วย 
                                 ทองรูปพรรณตามวรรคสอง หมายความรวมถึงนากที่สามารถค านวณราคารับซื้อ
คืนได้ตามส่วนของราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศรับซื้อคืน” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 117) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม 
2544 เป็นต้นไป) 
                         “(14/1)  มูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายซึ่งผู้ขายฝากใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ในสัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด เป็นจ านวนเท่ากับราคาขายฝากที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ทั้งนี้ เฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ ซึ่งมีใบอนุญาตค้าของเก่าตาม
กฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า 
                             หากมิได้ก าหนดราคาขายฝากไว้มูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายฝากตามวรรค
หนึ่งให้เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละ 85 ของราคาสินไถ่ที่ก าหนดไว้ตามสัญญาขายฝาก 
                             สินไถ่ คือ จ านวนเงินที่ผู้ขายฝากหรือผู้มีสิทธิไถ่ตามกฎหมาย จะต้องน ามา
ช าระให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้มีหน้าที่รับไถ่ เมื่อมาใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้น 
                             ทองรูปพรรณตามวรรคหนึ่ ง  หมายความว่ า  ทองค าที่ท าส า เร็จ เป็น
เครื่องประดับกาย เครื่องแต่งกาย ของช าร่วย หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีไว้เพ่ือโชว์ ทั้งนี้ ต้องไม่มีอัญมณีประกอบ
อยู่ด้วยและหมายความรวมถึงนากท่ีสามารถค านวณราคารับซื้อคืนได้ตามส่วนของราคาทองรูปพรรณที่สมาคม
ค้าทองค าประกาศรับซื้อคืน” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 213) ใช้บังคับตั่งแต่วันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) 
                         “(15) มูลค่าของน้ ามันดีเซลที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ผลิตและขายตั้งแต่วันที่  
28 กันยายน พ.ศ.2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2544 ให้แก่ผู้ค้าน้ ามันที่จะน าน้ ามันดีเซลดังกล่าวไปขาย
ให้แก่สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันกลางทะเลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะน าน้ ามันดีเซลนั้นไป
ขายให้แก่เรือจดทะเบียนส าหรับการประมงตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 



                              น้ ามันดีเซลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดคุณภาพของน้ ามันดีเซล
ส าหรับการส่งไปขายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย ตามที่กรมทะเบียนการค้าประกาศก าหนด และ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กรมสรรพสามิตประกาศก าหนด 
                             ผู้ค้าน้ ามันตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้กระท าการค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่รวมถึงผู้กลั่นหรือผู้ผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการค้า
น้ ามันเชื้อเพลิง หรือผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
                             สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันกลางทะเลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยตาม
วรรคหนึ่ง หมายความว่า เรือบรรทุกน้ ามันที่กรมศุลกากรอนุญาตให้ขนถ่ายน้ ามันดีเซลในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักรไทย เพื่อขายน้ ามันดีเซลให้แก่เรือจดทะเบียนส าหรับการประมงตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
                                 เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยตามวรรคหนึ่ ง  วรรคสองและวรรคสี่ 
หมายความว่า เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยตามพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2538” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 120) ใช้บังคับ 28 กันยายน 
2544 ถึง 31 ธันวาคม 2544) 
                      “(16) มูลค่าของน้ ามันดีเซลที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ผลิตและขายตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม พ.ศ.2545 เป็นต้นไป ให้แก่ผู้ค้าน้ ามันที่จะน าน้ ามันดีเซลดังกล่าวไปขายให้แก่สถานีบริการ
จ าหน่ายน้ ามันกลางทะเลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะน าน้ ามันดีเซลนั้นไปขายให้แก่เรือจด
ทะเบียนส าหรับการประมง ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
                             “น้ ามันดีเซลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดคุณภาพของ น้ ามัน
ดีเซลส าหรับการส่งไปขายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้าประกาศ
ก าหนด และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กรมสรรพสามิตประกาศก าหนด” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 146) ใช้บังคับ 11 ตุลาคม 
2545 เป็นต้นไป) 
                              ผู้ค้าน้ ามันตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้กระท าการค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่รวมถึงผู้กลั่นหรือผู้ผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการค้า
น้ ามันเชื้อเพลิง หรือผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
                                สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันกลางทะเลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยตาม
วรรคหนึ่ง หมายความว่า เรือบรรทุกน้ ามันที่กรมศุลกากรอนุญาตให้ขนถ่ายน้ ามันดีเซลในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักรไทย เพื่อขายน้ ามันดีเซลให้แก่เรือจดทะเบียนส าหรับการประมงตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
                                 เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ 
หมายความว่า เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยตามพระบรมราชโองการประกาศเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2538” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 133) ใช้บังคับ 19 สิงหาคม 
2545 เป็นต้นไป) 
                         “(17) มูลค่าของการให้บริการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศ
ภัยของผู้ประกอบการจดทะเบียน เฉพาะการให้บริการแก่บรรษัทประกันต่อแห่งเอเชียที่กระท าตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป” 



(เพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 148) ใช้บังคับ 28 พฤศจิกายน 
2545 เป็นต้นไป) 
                        “(18) มูลค่าของการให้บริการขนส่งก๊าซทางท่อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนให้บริการแก่
ผู้รับบริการซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในพ้ืนที่พัฒนา ร่วมกับองค์กรร่วมไทย -มาเลเซียและ
ผู้ท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ทั้งนี้ เฉพาะการให้บริการขนส่งก๊าซซึ่งผลิตจาก 
เขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เท่านั้น 
                        พ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และองค์กรร่วมไทย -มาเลเซีย ตามวรรคหนึ่ง 
หมายความว่า พ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วม
ไทย-มาเลเซีย” 
(เพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 150) ใช้บังคับ 28 มกราคม 2546 
เป็นต้นไป) 
                        “(19) มูลค่าของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนบริจาคให้แก่ส่วน
ราชการตามโครงการของทางราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติใน
ลักษณะท านองเดียวกัน 
                        (20) มูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการซึ่งผู้ประกอบการ จดทะเบียนบริจาค
ให้แก่ส่วนราชการตามโครงการของทางราชการ เพ่ือให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน” 
(เพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 156) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป) 
                         “(21)  มูลค่าของการให้บริการรับประกันวินาศภัยต่อตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย ทั้งนี้ เฉพาะส่วนลดประกันภัยต่อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการประกันภัยต่อได้หัก
ออกจากค่าเบี้ยประกันภัยต่อ” 
(เพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 207) ใช้บังคับ 30 เมษายน 2558 
เป็นต้นไป) 
  
                        “(22)  มูลค่าของการให้บริการผลิตรถยนต์ต้นแบบ หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ใช้เพ่ือ
การวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามิต ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนผลิตให้แก่ผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ที่ได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยมีหนังสือรับรองการยกเว้นภาษีสรรพสามิตและการอนุมัติให้เป็นผู้วิจัย พัฒนา 
หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์จากกรมสรรพสามิตมาแสดง” 
(เพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 210) ใช้บังคับ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป) 
  
                        “(23)  มูลค่าของการให้บริการไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ให้บริการไฟฟ้าแก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยซึ่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5(15) แอมแปร์ โดยได้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินจ านวนหน่วยที่
ก าหนดตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหรือรับทราบแล้ว 
และเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน ทั้งนี้ ส าหรับมูลค่าของการ
ให้บริการไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 



                               มูลค่าของการให้บริการไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ค่ าพลังงานไฟฟ้า  
ค่าไฟฟ้าผันแปร และค่าบริการที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า” 
(เพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 211) ใช้บังคับ 1 พฤศจิกายน 2559 
เป็นต้นไป) 
  
                ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
  

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


