
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 57) 

เรื่อง    ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การ
ออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

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

  
                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ดังต่อไปนี้ 
  
                ข้อ 1  ผู้ประกอบการซึ่งจะเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมก่อนวันเริ่มประกอบกิจการได้ในเมื่อ 
                        (1)  ผู้ประกอบการดังกล่าวมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพ่ือประกอบ
กิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและ 
                        (2)  มีการด าเนินการเพื่อเตรียมประกอบกิจการ อันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้าหรือรับ
บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น การก่อสร้างโรงงาน การก่อสร้างอาคารส านักงาน หรือการ
ติดตั้งเครื่องจักร 
                     ให้ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ภายใน
ก าหนดหกเดือนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ เว้นแต่จะมีสัญญา หรือหลักฐานที่
สามารถพิสูจน์ได้ว่า จะด าเนินการก่อสร้างโรงงานหรืออาคารส านักงานหรือติดตั้งเครื่องจักร หรือมีการกระท า
ในลักษณะท านองเดียวกัน ให้มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ภายในเวลาที่เหมาะสมและจ า เป็น
ต่อการก่อสร้างโรงงานหรืออาคารส านักงานหรือติดตั้งเครื่องจักร 
  
                ข้อ 2 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และไม่มีสิทธิที่จะยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามข้อ 1 ให้ยื่นค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเม่ือเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ 
  
                ข้อ 3  ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามประเภทที่ก าหนดใน
มาตรา 81/3 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร และได้แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
มาตรา 81/3 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้แจ้ง
ต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขอเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  
                "ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนด 
                       (1)  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น  ณ ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่ หรือส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบตั้งอยู่ 



                   (2)  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่" 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 139) ใช้บังคับ 11 ตุลาคม 
2545 เป็นต้นไป) 
                     “(3) กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้
ยื่น ณ ส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 165) ใช้บังคับ 16 สิงหาคม 
2549 เป็นต้นไป) 
                    กรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ณ สถานที่ที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ซึ่งสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ หากไม่มี
สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ ให้ผู้ประกอบการเลือกสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่งเป็น
ส านักงานใหญ่ 
                      กรณีผู้ประกอบการใช้สถานที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลอ่ืนเป็นที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานที่ที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี  
ซึ่งสถานที่อยู่อาศัยดังกล่าวตั้งอยู่ หากมีสถานที่อยู่อาศัยหลายแห่งและแต่ละแห่งใช้เป็นสถานประกอบการ  
ให้ผู้ประกอบการเลือกสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นส านักงานใหญ่” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 74) ใช้บังคับ 1 มกราคม 
2539 เป็นต้นไป) 
  
                “ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน 3 ฉบับ โดยแสดงรายการ
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกับแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 
                       (1)  กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา ส าหรับผู้ประกอบการซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้
แนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทาง หรือภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว                   
                        (2)  กรณีผู้ประกอบการเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ได้แก่ คู่สมรสสามีและภริยาห้าง
หุ้นส่วนสามัญ กองทุน มูลนิธิที่มิใช่นิติบุคคล หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระท าโดยบุคคลธรรมดา
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคล ให้แนบภาพถ่ายใบทะเบียนสมรส หรือภาพถ่ายหนังสือการจัดตั้งคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคลแล้วแต่กรณี และกรณีผู้ร่วมจัดตั้งคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเป็นคนต่างด้าว ให้แนบ
ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
หรือภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 215) ใช้บังคับ 14 กันยายน 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) 
                    (3)  กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 
39 องค์การของรัฐบาลตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร สหกรณ์และองค์กรอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
นิติบุคคล ให้แนบเอกสารดังนี้ 
                              (ก) กรณีผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการใน
ราชอาณาจักรเป็นปกติธุระโดยมีตัวแทนอยู่ ในราชอาณาจักร และตัวแทนได้ยื่นค าขอจดทะเบียน



ภาษีมูลค่าเพ่ิมแทนผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรดังกล่าว ให้แนบหนังสือตั้งตัวแทนเป็นลายลักษณ์
อักษรซึ่งมีการรับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือบุคคลอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรเห็นชอบ  
                              (ข) กรณีกิจการร่วมค้า ให้แนบภาพถ่ายเอกสารการด าเนินกิจการร่วมค้า 
                               (ค) กรณีนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ชั่วคราว ให้แนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และภาพถ่ายสัญญาหรือโครงการที่แสดงถึงคู่สัญญา มูลค่า
ของสัญญา ระยะเวลาของสัญญาหรือโครงการที่เริ่มต้นและสิ้นสุด 
                             (ง) กรณีองค์การของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นนิติบุคคล 
ให้แนบภาพถ่ายหลักฐานที่แสดงฐานะนิติบุคคล 
                 (4)  การยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการตาม (1) ถึง (3) กรณีมีการ
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแทน ให้แนบหนังสือมอบอ านาจ ภาพถ่ายบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือภาพถ่ายใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว ของผู้มอบอ านาจ คือ ผู้ประกอบการตาม (1) และภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้มีอ านาจกระท าการแทน ตาม (2) (3) และภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
                      (5)  กรณีผู้ประกอบการตาม (1) ถึง (3) ใช้สถานที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลอ่ืนเป็น
สถานประกอบการ หรือใช้สถานประกอบการของบุคคลอ่ืนเป็นสถานประกอบการ ให้แนบเอกสารและ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                           (ก) กรณีใช้สถานที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลอ่ืนเป็นสถานประกอบการ หรือใช้ 
สถานประกอบการของบุคคลอ่ืนเป็นสถานประกอบการ ให้ติดป้ายแสดงชื่อผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดา คู่สมรสสามีและภริยา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไว้ในที่เปิดเผย
ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการดังกล่าว 
   
                                   กรณีสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ตั้งอยู่ในอาคารชุด 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ให้แนบภาพถ่ายหนังสือรับรองของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ระบุว่าสถานที่
ดังกล่าวอยู่ในพื้นท่ีประกอบการค้าของอาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 215) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 
กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) 
   
                             (ข) กรณีเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้แนบภาพถ่ายสัญญาเช่า โดยสัญญาเช่า
ดังกล่าวต้องระบุชื่อ ที่อยู่ ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ด้วย และถ้าเป็นกรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้
อสังหาริมทรัพย์นั้นโดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แนบภาพถ่ายหนังสือยินยอมให้ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
                             (ค) ให้แนบแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขปพร้อมภาพถ่ายสถาน
ประกอบการ 
                         การยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเ พ่ิมพร้อมกับแนบเอกสารตามวรรคหนึ่ ง 
ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารตัวจริงต่อเจ้าพนักงานสรรพากรด้วย”  
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 165) ใช้บังคับ 16 สิงหาคม 
2549 เป็นต้นไป) 
 



               ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมว่าผู้ประกอบการที่ยื่น
ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้แสดงรายการพร้อมทั้งแนบเอกสารตาม ข้อ 5 ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้า
ปรากฏว่ามีรายการและเอกสารแนบถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพากรรับค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนด าเนินการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการ 
                       กรณีผู้ประกอบการแสดงรายการในค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ได้แนบเอกสาร
ตามข้อ 5 หรือแนบเอกสารแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ให้เจ้าพนักงานสรรพากรรับค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                       แม้ว่าผู้ประกอบการที่ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจะได้แสดงรายการพร้อมทั้งแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมถูกต้องครบถ้วนและเจ้าพนักงานสรรพากรได้รับค า
ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นกรณีเข้าลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ให้เจ้าพนักงานสรรพากร
ออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ ผู้ประกอบการ 
                      (1)  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการแสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 เป็นเท็จ หรือไม่
ตรงกับเอกสารของทางราชการ 
                       (2)  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้ประกอบการเป็น
ตัวแทนเชิดของเจ้าของกิจการที่แท้จริง เช่น จากการไต่สวนพบว่าผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็น
ลูกจ้างพนักงาน แต่ยื่นค าขอจดทะเบียนในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการ 
                       (3)  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีสถานประกอบการจริงตามเอกสารที่ยื่นพร้อมกับค าขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                        (4)  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการใช้ส านักงานกฎหมายหรือส านักงานบัญชีของ
บุคคลอื่นเป็นสถานประกอบการ เว้นแต่กรณีเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
                       (5)  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการมิได้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือมิใช่ผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการที่แท้จริง 
                     (6)  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการดังกล่าว เคยเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน แต่
ภายหลังถูกอธิบดีกรมสรรพากรสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไปครั้งหนึ่งแล้ว โดยมูลเหตุจากกรณี
ตาม (1) ถึง (5) 
  
                ข้อ 7  ให้เจ้าพนักงานสรรพากรด าเนินการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการ 
                         (1)  กรณีผู้ประกอบการตามข้อ 1 และข้อ 3 ให้เจ้าพนักงานสรรพากรออกใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.20 
                        (2)  กรณีผู้ประกอบการตามข้อ 2 ซึ่งได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/16 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้เจ้าพนักงานสรรพากรออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.21 แต่ถ้า
ผู้ประกอบการอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เจ้าพนักงาน
สรรพากรออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.20 
                        กรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็น
รายสถานประกอบการ 
  
 
 



                ข้อ 8  ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ดังนี้ 
                         (1)  วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน คือ วันเดือนปีที่เจ้าพนักงานสรรพากรรับค า
ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่เจ้าพนักงานสรรพากรไม่ออกใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการเพราะเข้าลักษณะตามข้อ 6 วรรคสาม ถือว่าผู้ประกอบการดังกล่าวมิได้เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ตั้งแต่วันเดือนปีที่เจ้าพนักงานสรรพากรรับค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         ความในวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมสรรพากรจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
                         (2)  วันเริ่มประกอบการ คือ วันเดือนปีที่ผู้ประกอบการเริ่มประกอบกิจการขายสินค้า
หรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                       (3)  วันที่ออกใบทะเบียน คือ วันเดือนปีที่ ผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามในใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         กรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่งอยู่แล้วในขณะขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแต่ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยระบุเฉพาะสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ 
มิได้ระบุสถานประกอบการแห่งอ่ืน ๆ ไว้ในค าขอจดทะเบียนด้วย ให้ถือว่าสถานประกอบการแห่งอ่ืน ๆ นั้น
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนวันเดือนปีเดียวกันกับส านักงานใหญ่ 
 
                ข้อ 9  ผู้มีอ านาจออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ 
                         (1)  สรรพากรพ้ืนที่หรือผู้ที่สรรพากรพ้ืนที่มอบหมายส าหรับผู้ประกอบการที่มีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นั้น 
                       (2)  ผู้อ านวยการส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือผู้ที่ผู้อ านวยการส านักบริหาร
ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่มอบหมาย ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ ่
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 203) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป) 
  
  
                ข้อ 10 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัย
ของอธิบดีกรมสรรพากร ให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามประกาศนี้ด้วย” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 74) ใช้บังคับ 1 มกราคม 
2539 เป็นต้นไป) 
 
  

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 
  

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


