
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 42) 

เรื่อง    การก าหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้น าไปหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5 (6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

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

  
                 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก าหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้น าไปหักในการค านวณภาษี ไว้ดังต่อไปนี้ 
  
                 ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 14) เรื่อง การ
ก าหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้น าไปหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร  
ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
                 ข้อ 2  ภาษีซื้อดังต่อไปนี้ ไม่ให้น ามาหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
                           “(1)  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มี
ที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการ
รับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 71) ใช้บังคับ 4 กรกฎาคม 
2539 เป็นต้นไป) 
                            “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับส าหรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่
นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการเช่ารถยนต์ดังกล่าวของ
ตนเองโดยตรง และการให้บริการรับประกันวินาศภัยส าหรับรถยนต์ดังกล่าว” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 88) ใช้บังคับ 1 มกราคม 
2542 เป็นต้นไป) 
                           (2)  ภาษีซื้อตามใบก ากับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
                           (3)  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพ่ือใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                           (4)  ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนเพ่ือใช้หรือจะใช้ใน
กิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และต่อมาได้ขาย หรือให้เช่าหรือน าไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้กระท าภายในสามปีนับแต่เดือนภาษีท่ีก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
                                 “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับส าหรับภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่น เพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและต่อมาได้ขายหรือให้เช่าหรือ
น าไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม อันเนื่องมาจาก 



(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 79) ใช้บังคับ 1 มกราคม 
2541 เป็นต้นไป) 
                                “(ก) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่กระท ากับลูกหนี้ของสถาบัน
การเงิน โดยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศก าหนด และได้กระท าภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
                                 (ข) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืนที่กระท ากับลูกหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืนโดย
น าหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใช้
โดยอนุโลม และเป็นหนี้ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด และได้กระท าภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 192) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2556) 
                                 “(ค) การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 79) ใช้บังคับ 1 มกราคม 
2541 เป็นต้นไป) 
                                 “(ง) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด ที่ได้
ควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้ออกตามพระราช
กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 330) พ.ศ.2541” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 84) ใช้บังคับ 17 ตุลาคม 2541 
เป็นต้นไป) 
                                “(จ) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด ที่ได้
โอนกิจการบางส่วนระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้ออกตามพระราชกฤษฎีกา ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่516) พ.ศ. 2554” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 184) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป) 
                                 “(ฉ) การแปรรูปกิจการของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรัฐ” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 98) ใช้บังคับ 1 พฤศจิกายน 
2542 เป็นต้นไป) 
                                 “(ช) การแปรรูปกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในโครงการ
โรงไฟฟ้าราชบุรี” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 109) ใช้บังคับ 1 กันยายน 
2543 เป็นต้นไป) 
                                 “(ซ) การเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัด ตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 121) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2544 
เป็นต้นไป) 



                                “(ฌ) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่กระท ากับลูกหนี้ที่ประสบ
ธรณีพิบัติภัยของสถาบันการเงิน โดยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบัน
การเงินที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด และ ได้กระท าภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
                                 (ญ) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืนที่กระท ากับลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติ
ภัยของเจ้าหนี้อ่ืน โดยน าหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนดมาใช้โดยอนุโลม และได้กระท าภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2549” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 168) ใช้บังคับ 1 มกราคม 
2548 เป็นต้นไป) 
                                 “(ฎ) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่กระท ากับลูกหนี้ที่ประสบ
อุทกภัย โดยได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบ
อุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด และได้ท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ เฉพาะการขายหรือให้เช่าอาคารหรือ
อสังหาริมทรัพย์อ่ืน หรือน าอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ที่ได้กระท าภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
                                 (ฏ) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืนที่กระท ากับลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย
ของเจ้าหนี้อ่ืนโดยน าหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนดมาใช้โดยอนุโลม และได้ท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ เฉพาะการขายหรือให้เช่าอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืน หรือน าอาคาร
หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่ได้กระท าภายในวันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ใน (ฎ) และ (ฏ) ของวรรคสอง 
                                 “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
                                 (1) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
                                 (2) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                                  (3) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
                                 (4) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                                 (5) บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                                 (6) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                                  (7) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
                                 “เจ้าหนี้อ่ืน” หมายความว่า เจ้าหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งได้ด าเนินการ
เจรจาร่วมกับสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยและได้ท าความตกลง
เป็นหนังสือร่วมกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน 



                                 “ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย” หมายความว่า ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด 
                                  “ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืน” หมายความว่า ลูกหนี้ที่ประสบ
อุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืน ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินด้วย และให้หมายความรวมถึงผู้ค้ า
ประกันของลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืนด้วย” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 192) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2556) 
                                 “ใน (ก) และ (ข) ของวรรคสอง 
                                 “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
                                 (1) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
                                 (2) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
                                  (3) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
                                 (4) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                                 (5) นิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
                                 “เจ้าหนี้อ่ืน” หมายความว่า เจ้าหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งได้ด าเนินการ
เจรจาร่วมกับสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ และได้ท าความตกลงเป็นหนังสือร่วมกับ
เจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน 
                                 “ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน ซึ่งเป็นลูกหนี้ของสถาบัน
การเงินด้วย และให้หมายความรวมถึงผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ด้วย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 192) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2556) 
                           (5)  ภาษีซื้อตามใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งรายการตาม
มาตรา 86/4 (1) แห่งประมวลรัษฎากรมิได้ตีพิมพ์ขึ้น หรือมิได้จัดท าขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดท า
ใบก ากับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ 
                          (6)  ภาษีซื้อตามใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งรายการตาม
มาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากรมิได้จัดท าขึ้นตามวิธีการตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งออกโดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร 
                          (7)  ภาษีซื้อตามใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีรายการใน
ใบก ากับภาษีเป็นส าเนา (copy) แต่ไม่รวมถึงใบก ากับภาษีที่ได้จัดท ารวมกับเอกสารทางการค้าอ่ืน ซึ่งมีจ านวน
หลายฉบับ และใบก ากับภาษีซึ่งมีรายการในใบก ากับภาษีเป็นส าเนามีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” 
ปรากฏอยู่ด้วย 
                           (8)  ภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยเป็นของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งได้
ค านวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
                           (9)  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนน าไปใช้
หรือจะใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
และผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวใช้สิทธิเลือกไม่น าภาษีซื้อทั้งหมดไปหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 



เนื่องจากกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการ
ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามข้อ 3 (2) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 29) เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม 
พ.ศ.2535 
                         “(10) ภาษีซื้อตามใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งรายการตาม
มาตรา 86/4 ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง เว้นแต่รายการซึ่งได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด” 
                           (11) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์ที่มิใช่รถยนต์นั่งและรถยนต์
โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพ่ือใช้หรือจะใช้ในกิจการ
ประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และต่อมาได้มีการดัดแปลงรถยนต์ดังกล่าวเป็นรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์
โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้กระท าภายใน
สามปีนับแต่เดือนภาษีท่ีได้รถยนต์ไว้ในครอบครอง 
                                 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับส าหรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่
นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการเช่ารถยนต์ดังกล่าวของ
ตนเองโดยตรง 
                           (12) ภาษีซื้อตามใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งรายการตาม
มาตรา 86/4 (2) แห่งประมวลรัษฎากร มิได้ตีพิมพ์ขึ้น หรือมิได้จัดท าขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดท า
ใบก ากับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 50) ใช้บังคับ 1 เมษายน 
2537 เป็นต้นไป) 
                             “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับส าหรับใบก ากับภาษีที่ออกโดยผู้ประกอบการจด
ทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งได้เปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของ
รัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ เฉพาะใบก ากับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ 
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 134) ใช้บังคับ 31 กรกฎาคม 
2545 เป็นต้นไป) 
  
                 ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกประกาศนี้ เว้นแต่ ข้อ 2(5) และ (6) ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 
  

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


