
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 68) 

เรื่อง    ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบก ากับภาษีโดยตัวแทน และ ก าหนดรายการใน
ใบก ากับภาษี ตามมาตรา 86/5 (4) แห่งประมวลรัษฎากร 

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

  
                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 86 วรรคสี่ มาตรา 86/5 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวงฉบับที่ 
198 (พ.ศ.2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายสินค้าหรือการให้บริการอ่ืน ตามมาตรา 
86/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2538 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบก ากับภาษีของการขายสินค้าหรือการให้บริการตามมาตรา 86/5 (4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไว้ดังต่อไปนี้ 
  
                ข้อ 1  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งค านวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ และให้เรียกว่า ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนตัวการ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิตั้งตัวแทนออกใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/5 (4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และให้เรียกตัวแทนดังกล่าว ว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทน 
                       (1)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการต้องเป็นผู้ประกอบกิจการค้าปลีกตามมาตรา 86/6 
แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (2)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการต้องแต่งตั้งผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 198 (พ.ศ.2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายสินค้าหรือการ
ให้บริการอ่ืน ตามมาตรา 86/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2538 รับช าระเงินค่า
สินค้าหรือค่าบริการและออกใบก ากับภาษีแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ 
                         “(3) ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการต้องแจ้งการแต่งตั้ง หรือการยกเลิกตัวแทนต่อ 
เจ้าพนักงานสรรพากร ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการตั้งอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันท าสัญญาการตั้งตัวแทน หรือภายใน 15 วัน 
นับแต่วันยกเลิกสัญญาการตั้งตัวแทน” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 140) ใช้บังคับ 11 ตุลาคม 
2545 เป็นต้นไป) 
                       “กรณีตามวรรคหนึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหาร
ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้แจ้งต่อผู้อ านวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 219) ใช้บังคับ 18 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) 
                       (4) ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการต้องท าสัญญาการตั้งตัวแทน ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 



                        (5)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลคทรอนิคส์
อ่ืนในการออกใบก ากับภาษีและในการจัดท ารายงานในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ในกรณีใช้ระบบคอมพิวเตอร์
จัดท ารายงานในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ของกรมสรรพากร 
                       (6)  หากผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการไม่มีหรือมิได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ
อิเลคทรอนิคส์อื่นในการออกใบก ากับภาษีและในการจัดท ารายงานตาม ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการมี
สิทธิตั้งตัวแทนออกใบก ากับภาษีได้เฉพาะการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร์ ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มี
ลักษณะท านองเดียวกันเท่านั้น และห้ามผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการดังกล่าวออกใบก ากับภาษีส าหรับ
กิจการให้บริการประเภทที่ได้ท าสัญญาตั้งผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเป็นผู้ออกใบก ากับภาษีส าหรับการ
ขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร์ ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกันไว้แล้ว 
                        (7)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการต้องไม่ตั้งผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนที่เป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 
                        “(8) ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ ต้องไม่ตั้งผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนรายอ่ืน
รับช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการ และออกใบก ากับภาษีแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ ส าหรับสินค้า
หรือบริการประเภทที่ได้ท าสัญญาตั้งให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนรายใด ด าเนินการรับช าระเงินค่า
สินค้าหรือค่าบริการและออกใบก ากับภาษีแทนแล้ว เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 81) ใช้บังคับ 25 ธันวาคม 
2538 เป็นต้นไป) 
                      (9)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการต้องจัดท าและเก็บรักษาส าเนาใบก ากับภาษีและ
รายงานภาษีขาย กรณีตั้งตัวแทนรับช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการและออกใบก ากับภาษีแทน ส าหรับการ
ขายสินค้าหรือการให้บริการที่มิใช่การขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร์ ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะท านอง
เดียวกัน ดังนี้ 
                             (ก)  ต้องจัดพิมพ์ส าเนาใบก ากับภาษีตามข้อมูลที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
ได้ส่งผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Transfer File) ลงบนกระดาษให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
ข้อมูล หรือจัดเก็บส าเนาใบก ากับภาษีที่ได้รับจากผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนดังกล่าวไว้ในสื่อบันทึก
ข้อมูลซึ่งสามารถเรียกพิมพ์ได้ทันทีเม่ือเจ้าพนักงานสรรพากรสั่งให้พิมพ์ 
                             (ข)  ต้องจัดพิมพ์รายงานการรับช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการและการออก
ใบก ากับภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนได้จัดท าและส่งผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Transfer File) มาให้ 
โดยให้จัดท าตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด และให้ถือเป็นรายงานภาษีขายแยกจากรายงานภาษีขายที่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการรับช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการและออกใบก ากับภาษีเอง โดยให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการจัดพิมพ์รายงานดังกล่าวทุกสิ้นวันท าการ หรือภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้น
เดือน หรือเมื่อเจ้าพนักงานสรรพากรสั่งให้พิมพ์ 
                              (ค)  ต้องเก็บรักษาส าเนาใบก ากับภาษีตาม (ก) และรายงานภาษีขายตาม (ข) ไว้ ณ 
สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากเก็บไว้เป็นเวลา 2 ปีแล้วหลังจากนั้น
จะเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลใดก็ได้ 
                     (10) ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการต้องจัดท าและเก็บรักษาส าเนาใบก ากับภาษีและ
รายงานภาษีขาย กรณีตั้งตัวแทนรับช าระเงินค่าบริการและออกใบก ากับภาษีแทน ส าหรับการขายตั๋วหรือบัตร
ดูภาพยนตร์ ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกันนี้ ดังนี้ 



                         (ก)  ให้ใช้บันทึกรายการประจ าวัน (Sale Journal Report by Event Code) ซึ่ง
เป็นส าเนาใบก ากับภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนจัดพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ
อิเลคทรอนิคส์อื่นที่ระบบกลางของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนและส่งมอบให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ตัวการ เป็นส าเนาใบก ากับภาษีและรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ แยกจากรายงาน
ภาษีขายส่วนที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการออกใบก ากับภาษีเอง 
                        (ข)  ต้องเก็บรักษาส าเนาใบก ากับภาษีและรายงานต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนส่งมอบให้ไว้ ณ สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยหากเก็บ
ไว้เป็นเวลา 2 ปีแล้ว หลังจากนั้นจะเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลใดก็ได้ 
                     (11) กรณีรอบวันท าการของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการต่างจากรอบวันท าการของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนให้ใช้รอบวันท าการของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเป็นเกณฑ์ 
  
                ข้อ 2  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รับช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการ
และออกใบก ากับภาษีแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
                        (1)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งค านวณเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร 
                      (2)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องท าสัญญาการตั้งตัวแทน ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 
                       (3)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องใช้ ระบบคอมพิวเตอร์  หรือระบบ
อิเลคทรอนิคส์อ่ืนในการออกใบก ากับภาษี การจัดท ารายงานในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม การจัดท าบัญชีแยก
ประเภทต่าง ๆ และการจัดท างบการเงิน ในกรณีใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัดท ารายงานในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม
จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ของกรมสรรพากร 
                        “(4) ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องยื่นค าขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือ
ออกใบก ากับภาษี โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ทุกกรณี เว้นแต่หลักเกณฑ์ในส่วนที่ได้
ก าหนดไว้แล้วในประกาศฉบับนี้ การยื่นค าขออนุมัติให้ยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบค าขออนุมัติใช้
เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบก ากับภาษีตามประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.พ.06) ผ่านสรรพากรพ้ืนที่ในเขต
ท้องที่ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ 
                       กรณีตามวรรคหนึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นผ่าน
สรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ท่ีสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ และกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่นผ่านผู้อ านวยการกองบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ ่
                        ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนซึ่งประสงค์จะยื่นค าขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บ
เงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีสิทธิยื่นรายการข้อมูลค าขออนุมัติดังกล่าวตามแบบค า
ขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีตามประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.พ.06) ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ได้อีกวิธีหนึ่ง” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 219) ใช้บังคับ 18 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) 

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


                    (5)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่สามารถออก
ใบก ากับภาษีที่มีรายการเช่นเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรได้เมื่อผู้ช าระเงินเรียกร้อง 
                         (6)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องจัดท าและส่งข้อมูลการรับช าระเงินค่าสินค้า
หรือค่าบริการและการออกใบก ากับภาษีแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการและเก็บรักษาส าเนาใบก ากับ
ภาษีและรายงานต่าง ๆ กรณีท่ีออกใบก ากับภาษีแทนส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มิใช่การขายตั๋ว
หรือบัตรดูภาพยนตร์ ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกัน ดังนี้ 
                              (ก)  ต้องจัดพิมพ์ส าเนาใบก ากับภาษีบนม้วนกระดาษต่อเนื่องที่เครื่องบันทึกการเก็บ
เงินแต่ละเครื่องเรียงล าดับต่อเนื่องกันไปตามการใช้งานของเครื่อง บันทึกการเก็บเงิน และส่งข้อมูลส าเนา
ใบก ากับภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการแต่ละรายผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Transfer File) ให้แก่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน 1 วันท าการนับแต่สิ้นวันท าการแต่ละวัน 
                              (ข)  ต้องจัดท ารายงานการรับช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการและการออกใบก ากับ
ภาษีแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ ดังนี้ 
                               รายงานสรุปการขายประจ าวัน ให้จัดท ารายงานการรับช าระเงินค่าสินค้าหรือ
ค่าบริการและการออกใบก ากับภาษีแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการแต่ละราย โดยให้จัดท าทั้งในส่วนที่
เป็นของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการและในส่วนที่เป็นของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนทุกสิ้นวันท า
การ โดยให้จัดท าเป็นรายเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
                              รายงานการรับช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการและการออกใบก ากับภาษีแทน
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการแต่ละราย ให้จัดท าแยกเป็นรายผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลคทรอนิคส์อ่ืนที่ระบบกลางของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนตามแบบที่อธิบดี
กรมสรรพากรก าหนดทุกสิ้นวันท าการ และส่งรายงานผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์  (Transfer File) ให้แก่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน 1 วันท าการนับแต่สิ้นวันท าการแต่ละวัน และให้ถือว่ารายงาน
ดังกล่าวเป็นรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการโดยผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
สามารถจัดพิมพ์รายงานนั้นทุกสิ้นวันท าการ หรือภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือน หรือเมื่อเจ้าพนักงาน
สรรพากรสั่งให้พิมพ์ 
                            (ค)  ต้องเก็บรักษาส าเนาใบก ากับภาษีและรายงานต่าง ๆ ไว้ ณ สถานประกอบการ
ที่ออกใบก ากับภาษีหรือรายงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยหากเก็บไว้เป็นเวลา 2 ปีแล้ว หลังจากนั้นจะ
เก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลใดก็ได้ 
                      (7)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องจัดท าและส่งข้อมูลการรับช าระเงินจากการ
ขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร์ ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกัน และการออกใบก ากับภาษี
แทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ และเก็บรักษาส าเนาใบก ากับภาษีและรายงานต่าง ๆ กรณีที่ออก
ใบก ากับภาษีแทนส าหรับการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร์ ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 
ดังนี้ 
                              (ก)  ต้องจัดพิมพ์ส าเนาใบก ากับภาษี (Daily Master Journal) แทนผู้ประกอบการ
จดทะเบียนตัวการทุกรายในแต่ละวันท าการ บนม้วนกระดาษต่อเนื่องที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินแต่ละเครื่อง 
หรือบนกระดาษต่อเนื่องที่ออกจากระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลคทรอนิคส์อ่ืนที่ระบบกลาง โดยให้
เรียงล าดับต่อกันไปตามการใช้งานของเครื่องบันทึกการเก็บเงินแต่ละเครื่อง หรือให้เรียงล าดับต่อกันไปตาม
การใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลคทรอนิคส์อ่ืนที่ระบบกลางแล้วแต่กรณีเพ่ือเป็นหลักฐานของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเอง 



                           (ข)  ต้องจัดท ารายงานประจ าวันด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลคทรอนิคส์
อ่ืนที่ระบบกลางดังนี้ 
                                รายงานสรุปการรับช าระเงินจากการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร์ ดนตรี ละคร 
หรือกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกันของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการแต่ละรายซึ่งระบุรายละเอียดแยก
ตามรอบการแสดงแต่ละรอบ 
                                 รายงานสรุปการรับช าระเงินจากการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร์ดนตรี ละคร 
หรือกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกันแยกเป็นแต่ละสถานประกอบการของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทน 
                             (ค)  ต้องจัดท ารายงานก่อนเริ่มจ าหน่ายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร์ดนตรี ละคร หรือ
กิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกันด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลคทรอนิคส์อื่นที่ระบบกลางดังนี้ 
                                รายงานการจัดสรรที่นั่งแบ่งตามส่วน (Section) และราคา (Price Category) 
                               รายงานเกี่ยวกับราคาขายและราคาหลังหักส่วนลดของที่นั่งแต่ละประเภท 
                              (ง)  ต้องจัดท ารายงานหลังจบการแสดงแต่ละรอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ
อิเลคทรอนิคส์อื่นที่ระบบกลาง โดยให้จัดพิมพ์บนกระดาษแยกเป็นรายเดือนภาษีตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลคทรอนิคส์อ่ืนที่ระบบกลาง ส่งให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการภายใน 3 วันท า
การนับแต่วันสิ้นเดือนแต่ละเดือน และหรือนับแต่วันสิ้นสุดการแสดงแต่ละเรื่อง ดังนี้ 
                             รายงานการขายตามผังที่นั่งตั้งแต่เริ่มถึงจบการแสดง (Map Report) 
                                รายงานสรุปผลการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร์ ดนตรี ละครหรือกิจการที่มี
ลักษณะท านองเดียวกัน (Settlement Report) 
                                รายงานการรับตั๋วหรือบัตรคืน หรือตั๋วหรือบัตรเสียหาย (Return Report) 
                              บันทึกรายการประจ าวัน (Sales Journal Report by Event Code) ตั้งแต่
เริ่มต้นถึงจบการแสดงแต่ละรอบ ซึ่งถือเป็นส าเนาใบก ากับภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการแต่ละราย 
และให้ใช้เป็นรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการด้วย 
                               (จ)  ต้องเก็บรักษาส าเนาใบก ากับภาษีตาม (ก) ไว้ ณ สถานประกอบการที่ออก
ใบก ากับภาษี กรณีจัดพิมพ์ส าเนาใบก ากับภาษีบนม้วนกระดาษต่อเนื่องที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินแต่ละเครื่อง 
หรือจัดเก็บไว้ ณ สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่กรณีจัดพิมพ์ส าเนาใบก ากับภาษีบนกระดาษต่อเนื่อง
ที่ออกจากระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลคทรอนิคส์อ่ืนที่ระบบกลาง และเก็บรักษารายงานต่าง ๆ และ
ส าเนาใบก ากับภาษีตาม 
                              (ง)  ไว้ ณ สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยหากเก็บไว้
เป็นเวลา 2 ปีแล้ว หลังจากนั้นจะเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลใดก็ได้ 
                        (8)  การบันทึกยอดขายสะสมไว้ในเครื่องบันทึกการเก็บเงิน กรณีการรับช าระเงินค่า
สินค้าหรือค่าบริการและการออกใบก ากับภาษีแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ ที่มิใช่การขายตั๋วหรือ
บัตรดูภาพยนตร์ ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกัน ให้บันทึกยอดขายสะสมไว้ในเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินจนตัวเลขหมดทุกหลักก่อน จึงจะย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ ยกเว้นกรณีที่จะท าให้ยอดขาย
รวมเกินความสามารถของเครื่องบันทึกการเก็บเงินและท าให้ข้อมูลสูญหาย ก็ให้ออกรายงานล้างยอดสะสม
และเริ่มบันทึกยอดขายใหม่ได้ โดยให้หมายเหตุเหตุผลไว้ในม้วนกระดาษต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจ าวัน
ด้วย 
 



                        (9)  การบันทึกยอดขายสะสมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลคทรอนิคส์อ่ืนที่
ระบบกลาง กรณีการขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร์ ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกันแทน
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ ให้บันทึกยอดขายสะสมตามรอบการแสดงของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ตัวการแต่ละรายไว้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลคทรอนิคส์ อ่ืนที่ระบบกลางซึ่งควบคุมการขายตั๋วหรือ
บัตรนั้น และให้ล้างยอดสะสมได้เมื่อจัดท ารายงานตาม (7)(ง) แล้ว 
                        (10) ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องมีรหัสของสถานประกอบการที่เป็นสาขา และ
รหัสของพนักงานผู้ออกใบก ากับภาษีพร้อมค าแปล เก็บไว้ ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกสถาน
ประกอบการ โดยจะเก็บไว้ในกระดาษหรือในสื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งสามารถเรียกพิมพ์ได้ทันทีเมื่อเจ้าพนักงาน
สรรพากรสั่งให้พิมพ์ 
  
                ข้อ 3  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการและผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องท าสัญญาการ
ตั้งตัวแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
                         (1)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการและผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องท า
สัญญาการตั้งตัวแทนเพ่ือรับช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ และให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเป็นผู้ออกใบก ากับภาษีและใบรับแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ 
                        (2)  สัญญาการตั้งตัวแทนต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร และจะตั้งตัวแทนเพ่ือรับช าระเงิน
ค่าสินค้าหรือค่าบริการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทก็ได้ 
                         (3)  สัญญาการตั้งตัวแทนต้องก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนจะต้องกระท าให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการตามประกาศนี้ 
                       (4)  สัญญาการตั้ งตัวแทนต้องก าหนดรายการดังต่อไปนี้ ในสัญญาด้วย และให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการและผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเก็บรักษารายละเอียดตามรายการ
ดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกสถานประกอบการ โดยจะจัดเก็บไว้ในกระดาษหรือในสื่อ
บันทึกข้อมูล ซึ่งสามารถเรียกพิมพ์ได้ทันทีเมื่อเจ้าพนักงานสรรพากรสั่งให้พิมพ์ เว้นแต่กรณีที่เป็นการขายตั๋ว
หรือบัตรดูภาพยนตร์ ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกัน ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
จะจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลคทรอนิคส์อ่ืนที่ระบบกลาง ซึ่งสามารถเรียกพิมพ์ได้ทันทีเมื่อเจ้า
พนักงานสรรพากรสั่งให้พิมพ์ ณ สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
ก็ได้ 
                             (ก)  ชื่อ ที่อยู่และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการและ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทน 
                          (ข)  รหัสของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการแต่ละรายพร้อมค าแปล 
                            (ค)  รหัสประเภทของสินค้าหรือบริการที่ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนรับ
ช าระเงินและออกใบก ากับภาษีแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ และกรณีการขายตั๋วหรือบัตรดู
ภาพยนตร์ ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกันแทน ต้องมีรหัสของรอบการแสดงพร้อมทั้ง
รหัสของส่วนลดที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการได้ลดให้แก่ลูกค้า พร้อมค าแปล 
                        “(5) ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการต้องส่งมอบส าเนาสัญญาการตั้งตัวแทน หรือการ
ยกเลิกการตั้งตัวแทนต่อเจ้าพนักงานสรรพากร ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่
เป็นส านักงานใหญ่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการตั้งอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันท าสัญญาการตั้งตัวแทน 
หรือภายใน 15 วัน นับแต่วันยกเลิกสัญญาการตั้งตัวแทน” 



(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 140) ใช้บังคับ 11 ตุลาคม 
2545 เป็นต้นไป) 
                      “กรณีตามวรรคหนึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหาร
ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ส่งมอบต่อผู้อ านวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 219) ใช้บังคับ 18 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) 
                       (6)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการและผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องเก็บ
รักษาสัญญาการตั้งตัวแทนไว้ ณ สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตลอดเวลาที่สัญญามีผลใช้บังคับ และ
เก็บรักษาต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญา 
  
                ข้อ 4  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบก ากับภาษีและหรือใบรับแทนผู้ประกอบการ
จดทะเบียนตัวการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
                       (1)  กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการน าเอกสารที่มี
รายการเช่นเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร มาช าระค่าสินค้าหรือค่าบริการ 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องตีพิมพ์ข้อความที่แสดงว่าได้รับช าระเงินแล้วลงบนเอกสารดังกล่าว เพ่ือ
เป็นหลักฐานแสดงการรับช าระเงินแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ และส่งมอบส่วนที่เป็นใบก ากับภาษี
ตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ 
พร้อมทั้งเก็บรักษาส าเนาใบก ากับภาษีไว้เพ่ือส่งมอบแก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ 
                        (2)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบก ากับภาษีส าหรับการรับช าระเงิน
แทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการที่มิใช่การขายตั๋วหรือบัตรดูภาพยนตร์ ดนตรีละคร หรือกิจการที่มี
ลักษณะท านองเดียวกัน ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องออกใบก ากับภาษีที่มีรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
                              (ก)  ค าว่า “ใบก ากับภาษีอย่างย่อ” หรือ “TAX INVOICE (ABB)” หรือ “TAX INV 
(ABB)” 
                              (ข)  ชื่อ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรและรหัสของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ 
                               (ค)  ชื่อหรือชื่อย่อ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทน กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนใช้สถานประกอบการหลายแห่งในการออกใบก ากับภาษีแทน
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ จะต้องระบุชื่อหรือชื่อย่อและรหัสของสถานประกอบการที่เป็นสาขาไว้ใน
ใบก ากับภาษีด้วย 
                              (ง)  หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี 
                              (จ)  ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการโดยชื่อ ชนิด หรือ
ประเภทของสินค้าหรือบริการจะออกเป็นรหัสก็ได้ 
                            (ฉ)  ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการโดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว 
                              (ช)  วัน เดือน ปี และเวลาที่ออกใบก ากับภาษี 
                              (ซ)  เลขรหัสประจ าเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
                             (ฌ)  ข้อความอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 



                         โดยให้จัดท าหมายเลขล าดับของใบก ากับภาษีเป็นสองชุด ชุดแรกให้เรียงล าดับ
ต่อกนัไปตามการใช้งานของเครื่องบันทึกการเก็บเงินแต่ละเครื่อง และชุดที่สองให้เรียงล าดับต่อกันไปแยกตาม
รายผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการแต่ละรายในเครื่องบันทึกการเก็บเงินแต่ละเครื่อง 
                          กรณีท่ีออกใบก ากับภาษีที่มีรายการเช่นเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากรด้วย จะต้องมีรหัสหรือเครื่องหมายหรือข้อความที่แสดงให้เห็นว่าหมายเลขล าดับใดเป็น
หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษีที่มีรายการเช่นเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (3)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบก ากับภาษีส าหรับการขายตั๋วหรือบัตร
ดูภาพยนตร์ ดนตรี ละคร หรือกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกันแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องออกใบก ากับภาษีท่ีมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
                               (ก)  ค าว่า “ใบก ากับภาษีอย่างย่อ” หรือ “TAX INVOICE (ABB)” หรือ “TAX INV 
(ABB)” 
                               (ข)  ชื่อ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรและรหัสของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ 
                               (ค)  ชื่อหรือชื่อย่อ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ตัวแทน กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนใช้สถานประกอบการหลายแห่งในการออกใบก ากับภาษีแทน
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ จะต้องระบุชื่อหรือชื่อย่อและรหัสของสถานประกอบการที่เป็นสาขาไว้ใน
ใบก ากับภาษีด้วย 
                               (ง)  หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี 
                             (จ)  ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของบริการ โดยชื่อ ชนิด หรือประเภทของ
บริการจะออกเป็นรหัสก็ได้ 
                              (ฉ)  ราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว 
                             (ช)  วัน เดือน ปี และเวลาที่ออกใบก ากับภาษี 
                              (ซ)  เลขรหัสประจ าเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
                             (ฌ)  รหัสของรอบการแสดงแต่ละรอบ 
                            (ญ)  ข้อความอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
                                    โดยให้จัดท าหมายเลขล าดับของใบก ากับภาษีเรียงล าดับต่อกันไปตามการใช้
งานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลคทรอนิคส์อื่นที่ระบบกลางในแต่ละวันท าการ 
                                  กรณีท่ีออกใบก ากับภาษีที่มีรายการเช่นเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากรด้วย จะต้องมีรหัสหรือเครื่องหมายหรือข้อความที่แสดงให้เห็นว่าหมายเลขล าดับใดเป็น
หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษีที่มีรายการเช่นเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
                                    การบันทึกเลขรหัสประจ าเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่กรมสรรพากรก าหนดลงใน
ใบก ากับภาษี ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกตั๋วหรือบัตรโดยใช้ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบอิเลคทรอนิคส์อื่นที่ระบบกลางแยกต่างหากจากข้อมูลของเครื่องบันทึกการเก็บเงินแต่ละเครื่องที่ใช้ออก
ใบก ากับภาษี จะใช้เลขรหัสประจ าเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ก าหนดไว้จากระบบกลางของระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบอิเลคทรอนิคส์อื่นและรหัสของสถานประกอบการที่เป็นสาขาซึ่งออกใบก ากับภาษี พร้อมทั้งรหัสของ
พนักงานผู้ออกใบก ากับภาษีแทนก็ได้ 
                                   กรณีการขายตั๋ วหรือบัตรล่วงหน้าให้ความรับผิดในการเสียภาษีของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการเกิดขึ้น ณ วันที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนขายตั๋วหรือบัตรนั้น 



                                  การแสดงราคาตั๋วหรือบัตร ให้ระบุราคาขายหลังหักส่วนลดได้ แต่ต้องมีรหัส
ของส่วนลดก ากับไว้ในใบก ากับภาษีด้วย 
                     (4)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องจัดท าใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษี ที่
มีรายการเช่นเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ทุกครั้งที่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจาก
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการเรียกร้อง พร้อมทั้งส่งมอบใบก ากับภาษีดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรื อ
ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนได้ออกใบก ากับภาษีตาม (2) หรือ (3) ไปแล้ว ให้เรียก
ใบก ากับภาษีนั้นคืนเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และออกใบก ากับภาษีที่มีรายการเช่นเดียวกับรายการตามมาตรา 
86/4 แห่งประมวลรัษฎากรให้ใหม่ โดยจะต้องออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องเดิมและออกให้ภายใน
วันเดียวกันเท่านั้น 
                    (5)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนที่ประสงค์จะออกใบก ากับภาษีแทนผู้ประกอบการ
จดทะเบียนตัวการโดยให้มีรายการเป็นอย่างอ่ืน นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ขออนุมัติต่อ
อธิบดีกรมสรรพากร และห้ามออกใบก ากับภาษีดังกล่าวก่อนได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร 
                      (6)  อธิบดีกรมสรรพากรอาจก าหนดให้รายการในใบก ากับภาษีที่ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนตัวแทนออกแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการมีรายการเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมเป็นการทั่ วไป หรือ
เฉพาะรายผู้ประกอบการจดทะเบียนก็ได้ 
  
                ข้อ 5  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเริ่มออกใบก ากับภาษีแทนผู้ประกอบการจดทะเบียน
ตัวการได้ต่อเมื่อ 
                         (1)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการได้แจ้งการแต่งตั้งตัวแทนและได้ส่งมอบส า เนา
สัญญาการตั้งตัวแทนต่อเจ้าพนักงานสรรพากรตามที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดแล้ว และ 
                        (2)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ตาม
มาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
  
                ข้อ 6  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัยและค าวินิจฉัยของ
อธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามประกาศนี้ด้วย 
  
                ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 
  

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


