
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 89) 

เรื่อง    ก าหนดแบบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดท ารายงาน การลงรายการในรายงาน 
การเก็บใบก ากับภาษีและเอกสารหลักฐานอ่ืนที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และ

มาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดท ารายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บ
ใบก ากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อ ดังต่อไปนี้ 
  
                 ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 22) เรื่อง ก าหนด
แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดท ารายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบก ากับ
ภาษีและเอกสารหลักฐานอ่ืนที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง 
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 72) เรื่อง ก าหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดท า
รายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบก ากับภาษีและเอกสารหลักฐานอ่ืนที่ใช้ประกอบการลงรายงาน
ภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2539 
  
                 ข้อ 2  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ค านวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แห่งประมวล
รัษฎากร จัดท ารายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) รายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 (2) แห่งประมวลรัษฎากร 
โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
                 “ข้อ 2/1  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ค านวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จัดท ารายงานภาษีขายตามมาตรา 87 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และรายงานภาษีซื้อตาม
มาตรา 87 (2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
 
               ข้อ 2/2  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือให้บริการลงรายการเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ในรายงานภาษีขายตามข้อ 2/1 ดังนี้ 
                        (1)  รายการเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ให้ลงรายการ
ดังกล่าวเฉพาะกรณีการลงรายการส าหรับใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพ่ิมหนี้ตาม
มาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งออกให้แก่ผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 
                       (2)  รายการสถานประกอบการ ให้ลงรายการของสถานประกอบการซึ่งเป็นส านักงาน
ใหญ่ หรือสาขาที่ . . ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และเป็นสถาน



ประกอบการที่ปรากฏตามใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 
แห่งประมวลรัษฎากร หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้
ออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น แล้วแต่กรณี 
                        รายการเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรตาม (1) และรายการสถานประกอบการตาม (2)  
ให้ลงรายการ ดังกล่าวส าหรับใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้จัดท าขึ้นตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป และส าหรับใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร และใบลดหนี้
ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ที่อ้างอิงใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้
จัดท าขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
 
              ข้อ 2/3  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการลงรายการเลขประจ าตัว ผู้เสีย
ภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียน ใน
รายงานภาษีซื้อตามข้อ 2/1 ดังนี้ 
                        (1)  รายการเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ให้ลงรายการ
ดังกล่าวเฉพาะกรณีการลงรายการส าหรับใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพ่ิมหนี้ตาม
มาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับจากผู้ขาย
สินค้าหรือผู้ให้บริการนั้น แล้วแต่กรณี 
                        (2)  รายการสถานประกอบการ ให้ลงรายการของสถานประกอบการซึ่งเป็นส านักงาน
ใหญ่ หรือสาขาที่ .. ของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบก ากับภาษี
ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร หรือใบลดหนี้ตาม
มาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการนั้น แล้วแต่กรณี 
                      รายการเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรตาม (1) และรายการสถานประกอบการตาม (2) ให้
ลงรายการดังกล่าวส าหรับใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้จัดท าขึ้นตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป และส าหรับใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร และใบลดหนี้
ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ที่อ้างอิงใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้
จัดท าขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 202) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป) 
 
                 ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้า ซึ่งค านวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 
แห่งประมวลรัษฎากร จัดท ารายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องมี
รายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
                        ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังต่อไปนี้ สามารถจัดท ารายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 
87 (3) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีรายการและข้อความแตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
                       (1)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการโรงเลื่อย โรงค้าไม้แปรรูป และกิจการ
อ่ืนใดซึ่งต้องจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ โดยให้ถือว่าบัญชีแสดงรายการปริมาณสินค้ าซึ่งมีอยู่ ได้มา 
และจ าหน่ายไปเป็นรายวันตามแบบบัญชีซึ่งต้องจัดท าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เป็นรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
ตามมาตรา 87(3) แห่งประมวลรัษฎากร 



                        (2)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าของเก่า โดยให้ถือว่าบัญชีแสดง
รายการปริมาณสินค้าซึ่งมีอยู่ ได้มา และจ าหน่ายไปเป็นรายวันตามแบบบัญชี ซึ่งต้องจัดท าตามกฎหมายว่า
การค้าของเก่าเป็นรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) แห่งประมวลรัษฎากร 
                 (3)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้า
ปลอดอากร ให้ถือว่าบัญชีแยกประเภทสินค้าซึ่งแสดงรายละเอียดของสินค้าทั้งที่น าเข้าจากต่างประเทศและ
หรือของที่ผลิตภายในประเทศ ที่น าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ของที่ขายไป ของ
ที่คงเหลืออยู่ โดยแยกประเภท ชนิดปริมาณของของไว้อย่างชัดแจ้ง ซึ่งต้องจัดท าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
เป็นรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แห่งประมวลรัษฎากร 
          (4)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม ให้ถือว่ารายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ต้องจัดท าตามกฎหมายดังกล่าว เป็นราย งาน
สินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) แห่งประมวลรัษฎากร 
                         ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าโดยมีการรับประกันสินค้าที่ขายหรือบริการซ่อม
สินค้าที่ขาย กรณีมีการช ารุดบกพร่องหรือเพ่ือเหตุอ่ืนอันมีลักษณะท านองเดียวกัน จัดท ารายงานจ่ายอะไหล่
โดยไม่คิดมูลค่าเพ่ือใช้ในการประกันสินค้าที่ขายหรือบริการซ่อมสินค้าที่ขายแยกต่างหากจากรายงานสินค้า
และวัตถุดิบตามท่ีก าหนดในวรรคหนึ่งโดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
  
                 ข้อ 4 ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 2 และข้อ 3 สามารถจัดท ารายงานภาษีขายตามมาตรา 
87(1) รายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87(2) และรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แห่งประมวล
รัษฎากร โดยแยกออกเป็นแต่ละแผนกของสินค้าหรือบริการ หรือแยกออกเป็นแต่ละประเภท ชนิด ขนาด หรือ
ในลักษณะท านองเดียวกันของสินค้าหรือบริการก็ได้ 
                      การจัดท ารายงานตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถแยกทุกประเภท
รายงาน หรือแยกเฉพาะรายงานดังกล่าวบางรายงานก็ได้ 
  
                 ข้อ 5 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้จัดท ารายงานภาษีขาย
ตามมาตรา 87 (1) รายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 (2) และรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร เป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวจะได้รับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมกันหรือไม่ก็ตาม 
  
                 ข้อ 6 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการเป็นประจ า
อยู่แล้ว แต่มีหน่วยขายที่มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อย หรือร้านค้าประเภทคอนเทนเนอร์ หรือร้านค้าที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกัน ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ว่าจะมีล้อเลื่อนหรือไม่ เพ่ือขายสินค้าในสถานที่ต่าง ๆ ที่เห็นได้
ชัดเจนว่าเป็นการชั่วคราว เช่น งานนิทรรศการ หรืองานมหกรรม หรือที่ชุมชน หรือตามสถานที่ต่าง ๆ ในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ โดยมิได้ใช้สถานที่หนึ่งที่ใดเป็นสถานที่ขายสินค้าเป็นประจ า ให้จัดท ารายงานภาษีซื้อตาม
มาตรา 87 (2) รายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ต้องแยกตามหน่วย
ขายก็ได้ แต่ให้จัดท ารายงานภาษีขายตามมาตรา 87 (1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยแยกออกเป็นแต่ละหน่วย
ขายต่างหากจากกัน 
                      กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นผู้ประกอบการ
ซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าที่มีสถานประกอบการ ซึ่งเป็นหน่วยขายที่มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อยตั้งอยู่ภายใน



บริเวณห้องผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 
ตามมาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่จัดท ารายงานภาษีขายตามมาตรา 87 (1) รายงานภาษีซื้อ
ตามมาตรา 87 (2) และรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นรายสถาน
ประกอบการ เว้นแต่สถานประกอบการใดเป็นหน่วยขายที่มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อยตั้งอยู่ภายในบริเวณห้อง
ผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ให้จัดท าเฉพาะรายงานภาษีขายตามมาตรา 87 (1) และรายงาน
สินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ของหน่วยขายดังกล่าวนั้น 
  
                 ข้อ 7  การลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
                       (1)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องจัดท าใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 
หรือใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป 
ทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น ให้ลงรายการตามมูลค่าสินค้าหรือบริการและจ านวน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ได้รับหรือพึงได้รับซึ่งเกิดจากใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือใบก ากับภาษีตามมาตรา 
86/5 แห่งประมวลรัษฎากรเฉพาะที่มีลักษณะเป็นใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป เป็นรายใบก ากับภาษี และให้ลง
รายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ระบุไว้ในใบก ากับภาษี 
                       กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ได้จัดท าใบก ากับภาษีในแต่ละวันตั้งแต่ 
100 ฉบับขึ้นไป ของแต่ละสถานประกอบการ และได้จัดให้มีรายงานสรุปการขายประจ าวัน ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนดังกล่าวจะลงรายการเฉพาะมูลค่าสินค้าหรือบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้งหมดต่อวันที่ได้รับ
หรือพึงได้รับตามรายงานสรุปการขายประจ าวัน โดยไม่ต้องลงเป็นรายใบก ากับภาษีก็ได้ และให้ลงรายการ
ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ระบุไว้ในใบก ากับภาษี 
                         ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ต้องจัดท ารายงานสรุปการขายประจ าวันโดยมี
รายการและข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้ และสามารถจัดท าแยกออกเป็นแต่ละแผนกของสินค้าหรือบริการ 
หรือแยกออกเป็นแต่ละประเภท ชนิด ขนาด หรือในลักษณะท านองเดียวกันของสินค้าหรือบริการก็ได้ 
                          (ก) วัน เดือน ปี 
                          (ข) เลขที่ใบก ากับภาษี เล่มที่/เครื่องที่ (ถ้ามี) 
                          (ค) ชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
                        (ง) มูลค่าสินค้าหรือบริการ และจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ค านวณจากมูลค่าสินค้าหรือ
บริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าสินค้าและหรือบริการให้ชัดแจ้ง 
                      กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง มีความประสงค์จัดท ารายงานสรุปการขาย
ประจ าวันโดยมีรายการและข้อความแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคสาม ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากร 
                   (2) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 
มาตรา 86/7 แห่งประมวลรัษฎากร และใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากรที่ไม่มีลักษณะ
เป็นใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป ทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น ให้ลงรายการเฉพาะมูลค่า
สินค้าหรือบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้งหมดต่อวันที่ได้รับหรือพึงได้รับ ซึ่งเกิดจากใบก ากับภาษีอย่างย่อ
ตามมาตรา 86/6 มาตรา 86/7 แห่งประมวลรัษฎากร และใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวล
รัษฎากรที่ไม่มีลักษณะเป็นใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปนั้น และให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ระบุ



ไว้ในใบก ากับภาษีอย่างย่อหรือใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร โดยจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (ก) ไม่ต้องระบุชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการและรายการสินค้าหรือบริการ และต้อง
แยกจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมออกจากมูลค่าสินค้าหรือบริการ โดยจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมต้องสัมพันธ์กับมูลค่า
สินค้าหรือบริการ 
                            (ข) กรณีจัดท าใบก ากับภาษีอย่างย่อเป็นเล่ม ให้ลงรายการมูลค่าสินค้าหรือบริการที่
เป็นยอดรวมแต่ละยอดตามใบก ากับภาษีอย่างย่อ โดยระบุในช่อง เลขที่/เล่มที่ ของใบก ากับภาษี ว่า “เล่มที่... 
เลขที.่..ถึงเลขท่ี...” 
                            (ค) กรณีจัดท าใบก ากับภาษีอย่างย่อโดยไม่ได้ออกเป็นเล่ม ให้ลงรายการมูลค่าสินค้า
หรือบริการที่เป็นยอดรวมแต่ละยอดตามใบก ากับภาษีอย่างย่อ โดยระบุในช่องเลขที่ /เล่มที่ ของใบก ากับภาษี 
ว่า “เลขที.่..ถึงเลขที.่..” 
                         (3)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ใช้เครื่อง
บันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/5 และมาตรา 86/6 แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกรายงานสรุปการขายประจ าวันแยกเป็นรายเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
ให้ลงรายการเฉพาะมูลค่าสินค้าหรือบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้งหมดต่อวันที่ได้รับหรือพึงได้รับ ซึ่งเกิด
จากการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยแยกออกเป็นรายเครื่องบันทึกการเก็บเงินพร้อมทั้งระบุเลขรหัส
ประจ าเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดไว้ในรายงานภาษีขายด้วย และให้ลงรายการ
ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบก ากับภาษี เว้นแต่ กรณีผู้ประกอบการจด
ทะเบียนใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินชนิดไฟฟ้า หรือชนิดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอม พิวเตอร์
หรืออุปกรณ์อ่ืนเป็นระบบ POSS (Point of Sale System) จะต้องจัดท ารายงานภาษีขายโดยอัตโนมัติทุกสิ้น
วันท าการ 
                         (4)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก ซึ่งมีสิทธิออกใบก ากับภาษี
อย่างย่อตามมาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แห่งประมวลรัษฎากร และใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/5 แห่ง
ประมวลรัษฎากรที่ไม่มีลักษณะเป็นใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปได้ แต่มีหน้าที่ต้องจัดท าใบก ากับภาษีซึ่งมีรายการ
ครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้งที่ผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการเรียกร้องให้ด าเนินการดังนี้ 
                               (ก) กรณีจัดท าใบก ากับภาษีอย่างย่อเป็นเล่มหรือไม่ได้ออกเป็นเล่มตาม (2) 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดท าใบก ากับภาษีซึ่งมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการโดยไม่ต้องจัดท าใบก ากับภาษีอย่างย่ออีก และให้ลงรายการตาม (1) 
                 (ข) กรณีใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบก ากับภาษีอย่างย่อและลงรายการตาม 
(3) แล้ว หากผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดท าใบก ากับภาษีซึ่งมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ให้ลงรายการตามใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 
แห่งประมวลรัษฎากร เป็นรายใบก ากับภาษีด้วย โดยไม่ต้องระบุมูลค่าสินค้าหรือบริการและจ านวน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และ หมายเหตุไว้ว่า “ออกแทนใบก ากับภาษีอย่างย่อ เลขที่...” 
                         (5)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการสถานบริการน้ ามันให้ลงรายการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีเว้นแต่การขายน้ ามันของสถานบริการ
น้ ามัน ซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมิเตอร์หัวจ่าย ให้ลงรายการเฉพาะ
มูลค่าสินค้าและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้งหมดต่อวันที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายน้ ามันเชื้อเพลิงผ่านมิเตอร์



หัวจ่ายตามรายงานแสดงรายละเอียดการขายน้ ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด (ส่วน ก.) ซึ่งต้องจัดท าเป็นรายวันอยู่
แล้ว และให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่จัดท ารายงานแสดงรายละเอียดการขายน้ ามันเชื้อเพลิง
แต่ละชนิด (ส่วน ก.) 
                       (6)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังต่อไปนี้ ให้ลงรายการตามมูลค่าสินค้าหรือบริการและ
จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ได้รับหรือพึงได้รับ โดยจัดให้มีเอกสารประกอบการลงรายงานตามประเภทความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องมีปริมาณและมูลค่าสินค้าหรือบริการเพ่ือค านวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น 
                               (ก) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีความรับผิดต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม เมื่อมีการ
จ าหน่าย จ่าย โอนสินค้าโดยไม่มีค่าตอบแทน ตามมาตรา 77/1 (8) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเมื่อมีการ
ให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม
จากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
                              (ข) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีความรับผิดต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 
77/1 (8) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) หรือมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการใช้บริการของตนเองไม่ว่า
ประการใด ๆ 
                            (ค) กรณีส่วนราชการเป็นผู้ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนตาม
มาตรา 83/5 แห่งประมวลรัษฎากร โดยส่วนราชการได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื้อในการขายทอดตลาด 
และส่งมอบส าเนาใบเสร็จรับเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือ
เป็นหลักฐานลงรายงานภาษีขาย 
                       (7)  กรณีผู้ทอดตลาดที่มิใช่ส่วนราชการได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจด
ทะเบียน และมีหน้าที่น าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเสียตามมาตรา 83/5 แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยยื่นรายการตามแบบน าส่งภาษีตามมาตรา 83/5 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่ต้องน ามูลค่าสินค้าและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามส าเนา
ใบก ากับภาษีที่ออกตามมาตรา 86/3 แห่งประมวลรัษฎากร มาลงรายการในรายงานภาษีขาย 
                         (8)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องน าค่าตอบแทนที่มีลักษณะและเงื่อนไขตามที่
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่ง
ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร มารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี
ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องน าค่าตอบแทนดังกล่าวมาลงรายการ
ในรายงานภาษีขาย 
                    (9)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าโดยการส่งออก ให้ลงรายการตามมูลค่า
สินค้าส่งออกโดยให้ใช้ราคา เอฟ.โอ.บี. ของสินค้า และให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ 
                            (ก) การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือส่งไปต่างประเทศซึ่งความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อช าระอากรขาออก วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดให้มีผู้ค้ าประกันอากรขา
ออก ให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ช าระอากรขาออก วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดให้
มีผู้ค้ าประกันอากรขาออก แล้วแต่กรณี 
                                     การส่งออกสินค้าตามวรรคหนึ่ง ถ้าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น
ในวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่
วันที่กรมศุลกากรออกใบขนสินค้าขาออก 



                              “(ข) การน าสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 77/1 (14) (ก) 
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น ในวันที่น าสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไป
ในเขตปลอดอากร ให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่น าสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 124) ใช้บังคับ 1 มกราคม 
2545 เป็นต้นไป) 
                     (10) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิออกใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือใบลดหนี้
ตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ลงรายการตามมูลค่าสินค้าหรือบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ที่เรียกเก็บหรือใช้คืน ซึ่งเกิดจากใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวล
รัษฎากร เป็นรายใบเพ่ิมหนี้และใบลดหนี้ และให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ระบุไว้ในใบเพ่ิม
หนี้หรือใบลดหนี้ แล้วแต่กรณี 
                                   ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง สามารถจัดท ารายงานภาษีขายซึ่งลง
รายการเฉพาะรายการตามใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี้อีก 1 รายงานก็ได้ 
                     (11) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหนี้สูญเกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ 
และได้มีการจ าหน่ายหนี้สูญดังกล่าวตามจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนน าภาษีขายที่ค านวณจากส่วนของหนี้สูญมาหักออกจากภาษีขายในเดือนภาษีที่ได้
มีการจ าหน่ายหนี้สูญ โดยใช้เอกสารการตัดหนี้สูญทางบัญชีประกอบการลงรายการในรายงานภาษีขาย 
  
             ข้อ 8 การลงรายการในรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ด าเนินการดังนี้ 
                     (1)  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดเก็บใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือใบก ากับ
ภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป ใบเสร็จรับเงิน
ของกรมสรรพากร ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพสามิต และเอกสารหลักฐานอ่ืน
ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อ แยกต่างหากจากเอกสารหลักฐานอื่น โดยให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
                        (ก) แยกเป็นรายเดือนภาษีที่ลงรายการในรายงานภาษีซื้อ 
                       (ข) เรียงตามล าดับใบก ากับภาษีท่ีได้รับ 
                        (ค) ให้เลขที่ก ากับใบส าคัญดังกล่าวเรียงขึ้นใหม่ทางด้านบนขวาของใบส าคัญนั้น ๆ 
                     (2)  ให้ลงรายการตามมูลค่าสินค้าหรือบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งเกิดจาก
ใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะ
เป็นใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป เป็นรายใบก ากับภาษี โดยให้ลงรายการเรียงตามล าดับใบก ากับภาษีที่ได้รับโดย
ไม่ค านึงว่าใบก ากับภาษีนั้นจะลงวันเดือนปีใด แต่การลงรายการในช่องวันเดือนปีของใบก ากับภาษี ให้ลงวัน
เดือนปีตามที่ระบุไว้ในใบก ากับภาษี และให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับใบก ากับภาษี เว้น
แต่ ภาษีซื้อที่มิได้น าไปหักในการค านวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมีเหตุจ าเป็น ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียน
ยังคงมีสิทธิน าไปหักในการค านวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตาม
มาตรา 82/3 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ลงรายการในเดือนภาษีที่น าไปถือเป็นภาษีซื้อได้ ซึ่ง
ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะลงรายการวันหนึ่งวันใดในเดือนภาษีนั้นก็ได้ โดยต้องจัดเรียงเอกสารรวมกั บ
ใบก ากับภาษีของเดือนภาษีท่ีถือเป็นภาษีซื้อ 
                     (3)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเมื่อน าเข้าสินค้า และได้รับ
ใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร ให้ลงรายการตามมูลค่าสินค้าและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร และให้ลงรายการโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม (2) 



                 (4)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการ 
ที่อยู่นอกราชอาณาจักร โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวมีหน้าที่น าส่งเงินภาษี มูลค่าเพ่ิมที่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรมีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ลงรายการ
ตามมูลค่าสินค้าหรือบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร และให้ลง
รายการโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม (2) 
                  (5)  ให้ลงรายการตามใบก ากับภาษีตาม (2) และใบเสร็จรับเงินตาม (3) หรือ (4) เฉพาะ
รายการภาษีซื้อที่มีสิทธิน าไปหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้น 
                         (6)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และผู้ประกอบการจดทะเบียนได้น าสินค้าหรือบริการที่ได้มาหรือได้รับมา
ในการประกอบกิจการของตนไปใช้หรือจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภท ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษี
ซื้อที่จะน ามาหักออกจากภาษีขายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
และให้ลงรายการ ดังต่อไปนี้ 
                             (ก) ลงรายการตามมูลค่าทั้งหมดของสินค้าหรือบริการ และ 
                 (ข) ลงรายการตามมูลค่าสินค้าหรือบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีสิทธิน าไป
หักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร 
                            การลงรายการในรายงานตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ข) ผู้ประกอบการจดทะเบียน
สามารถเพ่ิมช่องรายการในรายงานภาษีซื้อ หรือแยกรายงานภาษีซื้อ ออกเป็น 2 รายงานก็ได้ โดยรายงานหนึ่ง
ให้ลงรายการตามใบก ากับภาษีท่ีมีสิทธิน าไปหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งหมด และอีกรายงานหนึ่งให้
ลงรายการตามใบก ากับภาษี ตาม (ก) และ (ข) 
                       (7)  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือใบลดหนี้ตาม
มาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ลงรายการตามมูลค่าสินค้าหรือบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูก
เรียกเก็บหรือได้รับคืน ซึ่งเกิดจากใบเพ่ิมหนี้ตามมาตรา 86/9 หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวล
รัษฎากร เป็นรายใบเพ่ิมหนี้และใบลดหนี้และให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับใบเพ่ิมหนี้
หรือใบลดหนี้ แล้วแต่กรณี 
                            ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง สามารถจัดท ารายงานภาษีซื้อซึ่งลงรายการ
เฉพาะรายการตามใบเพ่ิมหนี้หรือใบลดหนี้อีก 1 รายงานก็ได้ 
  
             ข้อ 9 การลงรายการในรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) แห่ง ประมวลรัษฎากร ให้
ลงรายการตามปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบ ที่รับมาหรือจ่ายไปจริง โดยจัดให้มีเอกสารประกอบการลงรายงาน
เป็นใบส าคัญรับหรือจ่ายสินค้า และให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่รับมาหรือจ่ายไปซึ่งสินค้า
หรือวัตถุดบิ โดยแยกออกเป็นแต่ละประเภท ชนิด ขนาด หรือในลักษณะท านองเดียวกันของสินค้าหรือวัตถุดิบก็ได้ 
                      การลงรายการตามวรรคหนึ่ง ให้ลงเป็นแต่ละรายการของการรับมาหรือจ่ายไปซึ่งสินค้า
หรือวัตถุดิบ เว้นแต่กรณีที่มีการจัดท ารายงานแสดงรายละเอียดสินค้าหรือวัตถุดิบที่รับมาหรือจ่ายไปเป็น
รายวัน จะลงเป็นยอดรวมของการรับมาหรือจ่ายไปซึ่งสินค้าหรือวัตถุดิบเป็นรายวันก็ได้ 
                    รายงานแสดงรายละเอียดสินค้าหรือวัตถุดิบที่รับมาหรือจ่ายไปเป็นรายวัน ตามวรรคหนึ่ง 
จะต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
                         (ก) วัน เดือน ปี 
                        (ข) ปริมาณสินค้าและวัตถุดิบที่รับมาหรือจ่ายไป 



               (ค) มูลค่ารวมของสินค้าและวัตถุดิบที่รับมาหรือจ่ายไป 
               ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก ซึ่งสินค้าที่ขายแต่ละประเภทมีหลาย
ชนิด หลายขนาด และควบคุมปริมาณเป็นหน่วยได้ยาก เช่น อะไหล่ วัสดุก่อสร้าง เครื่องเขียน สินค้าอุปโภค
บริโภคประจ าวัน หรือสินค้าอ่ืนในลักษณะท านองเดียวกัน ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวจะลงรายการใน
รายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) แห่งประมวลรัษฎากร แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง เช่น ลงรายการเป็นกลุ่มของสินค้า ก็ให้กระท าได้ 
  
             ข้อ 10 การลงรายการในรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตาม
มาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เขียนด้วยหมึก หรือใช้วิธีพิมพ์ หรือจัดท าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจะ
ลงรายการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
                        การลงรายการโดยใช้วิธีพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด 
การพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปสเปรดชีต (Spreadsheet) เช่น LOTUS หรือ EXCEL หรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 
                      การลงรายการโดยการจัดท าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งคุณสมบัติของ
ซอฟต์แวร์ส าหรับการลงรายการในรายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ชนิด
หนึ่งชนิดใด ดังต่อไปนี้ 
                       ชนิด ก. 
                  (1) เป็นโปรแกรมที่เมื่อบันทึกข้อมูล และโอนเข้าบัญชีแยกประเภทแล้ว จะแก้ไขรายการ
นั้น ๆ โดยไร้ร่องรอยไม่ได้ ถ้าจะแก้ไขต้องบันทึกรายการปรับปรุงตามวิธีการทางบัญชี 
                 (2) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยไม่ให้หลีกเลี่ยงภาษี 
                 (3) เป็นโปรแกรมท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ 
               (4) เป็นโปรแกรมท่ีการบันทึกรายการเป็นไปตามระบบบัญชีคู่ 
                ชนิด ข. 
               (1) เป็นโปรแกรมที่เมื่อบันทึกข้อมูล และโอนเข้าบัญชีแยกประเภทแล้ว จะแก้ไขรายการ
นั้น ๆ โดยไร้ร่องรอยไม่ได้ ถ้าจะแก้ไขต้องบันทึกรายการปรับปรุงตามวิธีการทางบัญชี 
                (2) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยไม่ให้หลีกเลี่ยงภาษี 
            (3) เป็นโปรแกรมท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ 
                (4) เป็นโปรแกรมท่ีการบันทึกรายการเป็นไปตามระบบบัญชีคู่ 
                (5) เป็นโปรแกรมที่มีระบบซอฟต์แวร์ในระบบงานบางระบบใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น 
ระบบขาย ระบบพัสดุ ฯลฯ ระบบซอฟต์แวร์นั้นต้องโอนเข้าระบบบัญชีแยกประเภทได้โดยตรง 
 
                       ชนิด ค. 
                   (1) เป็นโปรแกรมที่เมื่อบันทึกข้อมูล และโอนเข้าบัญชีแยกประเภทแล้ว จะแก้ไขรายการ
นั้น ๆ โดยไร้ร่องรอยไม่ได้ ถ้าจะแก้ไขต้องบันทึกรายการปรับปรุงตามวิธีการทางบัญชี 
                    (2) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยไม่ให้หลีกเลี่ยงภาษี 
              (3) เป็นโปรแกรมท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึง ข้อมูลได ้
                     (4) เป็นโปรแกรมท่ีการบันทึกรายการเป็นไปตามระบบบัญชีคู่ 



                    (5) เป็นโปรแกรมที่มีระบบซอฟต์แวร์ในระบบงานทุกระบบใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
ซอฟต์แวร์นั้นทุกระบบต้องโอนเข้าระบบบัญชีแยกประเภทได้โดยตรง 
                  ชนิด ง. 
                     (1) เป็นโปรแกรมที่เมื่อบันทึกข้อมูล และโอนเข้าบัญชีแยกประเภทแล้ว จะแก้ไขรายการ
นั้น ๆ โดยไร้ร่องรอยไม่ได้ ถ้าจะแก้ไขต้องบันทึกรายการปรับปรุงตามวิธีการทางบัญชี 
                   (2) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยไม่ให้หลีกเลี่ยงภาษี 
                (3) เป็นโปรแกรมท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ 
                 (4) เป็นโปรแกรมท่ีการบันทึกรายการเป็นไปตามระบบบัญชีคู่ 
               (5) เป็นโปรแกรมที่มีระบบซอฟต์แวร์ในระบบงานทุกระบบใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
ซอฟต์แวร์นั้นทุกระบบต้องโอนเข้าระบบบัญชีแยกประเภทได้โดยตรง 
                 (6) มีการแจ้งรหัสผ่านต่อกรมสรรพากร เพ่ือให้สามารถผ่านระบบรักษาความปลอดภัยได้ 
โดยให้ใส่ซองปิดผนึก ซึ่งกรมสรรพากรจะไม่เปิด เว้นแต่จะเปิดต่อหน้าผู้ประกอบการ 
  
                ข้อ 11 ผู้จ าหน่ายซอฟต์แวร์ตามข้อ 10 ต้องระบุคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ไว้ที่หน้าจอแรก โดยมี
ข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
                      “ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นโดย................. ซึ่งมีเลขประจ าตัว ซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขท่ี.............เป็น
ซอฟต์แวร์เลขที.่.................. และ เป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพ่ือภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร
ชนิด ก. หรือ ชนิด ข.” 
                    กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เอง ต้องระบุคุณสมบัติของซอฟต์แวร์
ไว้ที่หน้าจอแรก โดยมีข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
                      “ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นโดย........................และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพ่ือ
ภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรชนิด ก. หรือชนิด ข. หรือชนิด ค. หรือชนิด ง.” 
  
                 ข้อ 12 ความใน (1) ของมาตรฐานซอฟต์แวร์ชนิด ก ชนิด ข ชนิด ค หรือชนิด ง “เป็นโปรแกรม
ที่เมื่อบันทึกข้อมูลและโอนเข้าบัญชีแยกประเภทแล้ว จะแก้ไขรายการนั้น ๆ โดยไร้ร่องรอยไม่ได้ ถ้าจะแก้ไข
ต้องบันทึกรายการปรับปรุงตามวิธีการทางบัญชี” โดยจะต้อง 
                         (ก) เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วต้องโอนรายการเข้าบัญชีแยกประเภทด้วย และสามารถพิมพ์
รายงานจากบัญชีแยกประเภทเพ่ือการตรวจสอบได้ 
                       (ข) การแก้ไขรายการไม่ให้ใช้วิธีลบทิ้ง หรือล้างรายการออก แต่ให้ใช้วิธีบันทึกรายการ
ปรับปรุงเพิ่มเข้าไป เพื่อแสดงให้เห็นรายการก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
        (ค) สามารถแสดงรายงานการแก้ไขปรับปรุงรายการโดยอัตโนมัติ และต้องระบุเลขที่หรือ
ที่มาของเอกสารอ้างอิง พร้อมทั้งแสดงวันที่ เวลาที่เกิดรายการ รหัสประจ าตัวของผู้ท ารายการแต่ละรายการ 
จ านวนรายการ และจ านวนเงินที่มีการแก้ไขปรับปรุงด้วย และ 
                     (ง) ปฏิเสธการท ารายการปกปิดหรือซ่อนรายการรายงานการแก้ไขปรับปรุงรายการ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  
 



               ข้อ 13 ความใน (2) ของมาตรฐานซอฟต์แวร์ชนิด ก ชนิด ข ชนิด ค หรือ ชนิด ง “เป็นโปรแกรม
ที่ช่วยไม่ให้หลีกเลี่ยงภาษี” โดยจะต้อง 
                     (ก) เขียนขึ้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากร 
                      (ข) ไม่สามารถก าหนดหรือเลือกวิธีการประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่ผิดไปจากความเป็น
จริงได้ เช่น การก าหนดเงื่อนไขให้ยอดขายสินค้าชนิดเดียวกันบางรายการน าไปเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม บางรายการ
ไม่ต้องน าไปเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                     (ค) สามารถแสดงยอดรวมและเปรียบเทียบยอด เพ่ือตรวจนับความครบถ้วนของข้อมูล
ขณะท าการประมวลผล 
                 (ง) สามารถตรวจนับจ านวนรายการที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูลว่าอยู่ครบถ้วนหรือไม่ และ
สามารถสอบยันกับจ านวนรายการที่น าเข้าว่าตรงกันหรือไม่ 
                 (จ) กรณีผู้ประกอบการจัดท างบย่อยหรืองบประกอบ หรืองบการเงินสาขา ต้องสามารถ
แสดงรายละเอียดของงบย่อยหรืองบประกอบ ซึ่งเป็นที่มาของงบการเงินรวมเป็นรายงานด้วย 
                       (ฉ) ไม่สามารถผ่านรายการขายได้โดยไม่ผ่านรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมกัน และ 
                 (ช) หากสามารถบวกกลับรายการท้ายงบการเงิน เพ่ือการค านวณก าไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี 
ต้องมีรายงานซึ่งระบุที่มาของรายการด้วย 
  
             ข้อ 14 ความใน (3) ของมาตรฐานซอฟต์แวร์ชนิด ก ชนิด ข ชนิด ค หรือ ชนิด ง “เป็นโปรแกรม
ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได”้ โดยจะต้อง 
                      (ก) สามารถแสดงภาพการท างานรวมของระบบ (System Flowchart) ได ้
                  (ข) ให้แสดงระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่หน้าจอ โดยระบุจ านวน และระดับ
เจ้าหน้าที่ท่ีสามารถบันทึก อ่าน หรือแก้ไขข้อมูลได ้
                    (ค) โปรแกรมและแฟ้มข้อมูลมีการควบคุมโดยใช้รหัสผ่านและการตั้งรหัสผ่านส าหรับผู้
แก้ไข ต้องตั้งเพ่ิมแยกต่างหากจากส่วนอื่น 
                 (ง) บันทึกการใช้รหัสผ่านในการท างานโดยระบุให้ทราบถึง รหัสประจ าตัวของผู้ปฏิบัติงาน 
งานที่ท า วัน และเวลาที่ปฏิบัติงาน ส าหรับรายการการแก้ไขต้องระบุให้ทราบถึงรหัสประจ าตัวของผู้ปฏิบัติ 
จ านวน และรายละเอียดของรายการที่แก้ไขปรับปรุง และ 
                (จ) ถ้าแฟ้มข้อมูลมีการควบคุมโดยการเข้ารหัสลับ (Encryption) เพ่ือป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูล ถ้ามีการถอดรหัสลับ (Decryption) ต้องบันทึกหลักฐานไว้ทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบ 
  
           ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542 
 

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ 
อธิบดีกรมสรรพากร 



 
รายงานภาษีซ้ือ 

เดือนภาษี  ป  
ชื่อผูประกอบการ  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
           
 
ชื่อสถานประกอบการ        สํานักงานใหญ      สาขาที่     

    
   
 
 

ใบกํากับภาษี 
ลําดับที่ 

วันเดือนป 
เลขที่ 
เลมที่ 

ช่ือผูขายสินคา/ผูใหบริการ 
มูลคาสินคา 
หรือบริการ 

จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   รวม     

 
 
 



หมายเหตุ 
1.  ชอง “ลําดับที่ “ ใหกรอกลําดับที่ของใบกํากับภาษีที่ผูประกอบการไดจัดเรียงลําดับขึ้นใหม 
2.  ชอง “วัน เดือน ป”  ใหกรอกวัน เดือน ป ของใบกํากับภาษี” 
3.  ชอง “เลขที่” ใหกรอกเลขที่ของใบกํากับภาษี และเลมที่  ถามี 
4.  ใบกํากับภาษี หมายความรวมถึง ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหนี้ ใบเสร็จเงินที่สวนราชการออใหใน
การขาย 
   ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ของกรม
ศุลกากร 
    หรือของกรมสรรพสามิต เฉพาะสวนที่เปนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 



รายงานภาษีขาย 
เดือนภาษี  ป  

ชื่อผูประกอบการ  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
 

           
ชื่อสถานประกอบการ        สํานักงานใหญ      สาขาที่     

    
   
 
ใบกํากับภาษี 

วันเดือนป เลขที่/เลมที่ 
ช่ือผูซ้ือสินคา/ผูรับบริการ 

มูลคาสินคา 
หรือบริการ 

จํานวนเงินภาษีมูลคา
เพิ่ม 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  รวม     

 
 



 หมายเหตุ 
 1. ชอง “วัน เดือน ป” ใหกรอกวัน เดือน ป ของใบกํากับภาษี ยกเวน 
  (1) การขายสินคาหรือการใหบริการบางกรณี ใหกรอก วัน เดือน ป ของใบสําคัญ 
  (2) การสงออกสินคา ใหกรอกวันที่ชําระอากรขาออก หรือวันที่กรมศุลกากรออกใบ 
   ขนสินคาขาออก ฯลฯ แลวแตกรณี 
 2. ชอง “เลมที่/เลขที่ ใหกรอกเลขที่ของใบกํากับภาษี และเลมที่ ถามี ยกเวน  
   (1) ใบกํากับภาษีที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ใหกรอกเลขที่ และเลขรหัส  
   เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่กรมสรรพากรกําหนด โดยเพิ่มชองอีกหนึ่งชองก็ได 
  (2)  การขายสินคาหรือการใหบริการบางกรณี ใหกรอกเลมที่/เลขที่ใบสําคัญ 
  (3) การสงออกสินคา ใหกรอกเลขที่ใบขนสินคาขาออก ฯลฯ 
 3. กรณีไมสามารถกรอกชื่อผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ 
  (1) การขายสินคาหรือการใหบริการบางกรณี ใหกรอกรายการตามเหตุการณที่ 
   เกิดขึ้น เชน สินคาขาดจากรายงาน หรือสงออกสินคา ฯลฯ 
  (2) การลงรายการโดยใชหลักฐานรายงานสรุปการขายประจําวัน ใหกรอก “รายงาน 
   สรุปการขายประจําวัน” 
  (3) การขายน้ํามันเชื้อเพลิงผานมิเตอรหัวจาย ใหกรอก “รายงานแสดงรายละเอียด 
   การขายน้ํามัน” 
  (4) กรณีอ่ืน ๆ เชน ใบกํากับภาษีอยางยอใหกรอก “ขายสินคาหรือใหบริการ” 
 



 



 


