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ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษมีลูคา่เพิม่ (ฉบบัที ่๑๙๗) 

เร ือ่ง กําหนดแบบ หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการจดัทาํรายงาน การลง
รายการในรายงาน  

การเก็บใบกํากบัภาษแีละเอกสารหลกัฐานอืน่ท ีใ่ชป้ระกอบการลงรายงานภาษซีือ้ตาม
มาตรา 87  

และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แหง่ประมวลรษัฎากร 
----------------------------------------------------------- 

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรษัฎากร ซึง่แก้ไขเพิม่
เตมิโดยพระราช บญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ อธบิดกีรมสรรพากร
กาํหนดแบบ หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการจดัทาํรายงาน การลงรายการในรายงาน การ
เก็บใบกาํกบัภาษีและเอกสารหลกัฐานอืน่ทีใ่ช้ประกอบการลงรายงานภาษีซือ้ ดงัตอ่ไปน้ี  
                                           ขอ้ ๑ ให้ยกเลกิความในข้อ 2 ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบั 
ภาษีมูลคา่เพิม่ (ฉบบัที ่ ๘๙) เรือ่ง กาํหนดแบบ หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการจดัทาํ
รายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกาํกบัภาษีและเอกสารหลกัฐานอืน่ทีใ่ช้ประกอบการลง
รายงานภาษีซือ้ตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรษัฎากร ลงวนัที ่ ๒๙ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ ทัง้นี้ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
                                           ขอ้ ๒ ให้เพิม่ความตอ่ไปนี้เป็นข้อ ๒/๑ ข้อ ๒/๒ และข้อ ๒/๓ ของ
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีมูลคา่เพิม่ (ฉบบัที ่ ๘๙) เรือ่ง กาํหนดแบบ หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร 
และเงือ่นไขเกีย่วกบัการจดัทาํรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกาํกบัภาษีและเอกสารหลกัฐาน
อืน่ทีใ่ช้ประกอบการลงรายงานภาษีซือ้ตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวล
รษัฎากร ลงวนัที ่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบั
ภาษีมูลคา่เพิม่ (ฉบบัที ่ ๑๒๔) เรือ่ง กาํหนดแบบ หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการจดัทาํ
รายงาน การลงรายการในรายงานการเก็บใบกาํกบัภาษีและเอกสารหลกัฐานอืน่ทีใ่ช้ประกอบการลงรายงาน
ภาษีซือ้ตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรษัฎากร ลงวนัที ่ ๑๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                                           “ข้อ ๒/๑ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบยีนทีค่าํนวณเสียภาษีมูลคา่เพิม่ตามมาตรา 
๘๒/๓ แห่งประมวลรษัฎากร จดัทาํรายงานภาษีขายตามมาตรา ๘๗ (๑) แห่งประมวลรษัฎากร และ
รายงานภาษีซือ้ตามมาตรา ๘๗ (๒) แห่งประมวลรษัฎากร โดยต้องมรีายการและข้อความอยา่งน้อยตาม
แบบแนบท้ายประกาศนี้ ทัง้นี้ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
                                           ข้อ ๒/๒ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบยีนทีข่ายสินค้าหรอืให้บรกิารลงรายการ
เลขประจาํตวัผู้เสียภาษีอากรของผู้ซือ้สินค้าหรอืผู้รบับรกิาร และรายการสถานประกอบการของผู้ซือ้สินค้า
หรอืผู้รบับรกิารในรายงานภาษีขายตามข้อ ๒/๑ ดงัน้ี 
                                           (๑) รายการเลขประจาํตวัผู้เสียภาษีอากรของผู้ซือ้สินค้าหรอืผู้รบับรกิาร ให้ลง
รายการดงักลา่วเฉพาะกรณีการลงรายการสําหรบัใบกาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรษัฎากร ใบ
เพิม่หน้ีตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวลรษัฎากร หรอืใบลดหน้ีตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรษัฎากร
ซึง่ออกให้แกผู้่ซือ้สินค้าหรอืผู้รบับรกิารซึง่ต้องมแีละใช้เลขประจาํตวัในการปฏบิตักิารตามประมวลรษัฎากร
ตามมาตรา ๓ เอกาทศ แห่งประมวลรษัฎากร แลว้แตก่รณ ี
                                           (๒) รายการสถานประกอบการ ให้ลงรายการของสถานประกอบการซึง่เป็น
สํานกังานใหญ ่ หรอืสาขาที ่ .. ของผู้ซือ้สินค้าหรอืผู้รบับรกิารซึง่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบยีน และเป็น
สถานประกอบการทีป่รากฏตามใบกาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรษัฎากร ใบเพิม่หนี้ตามมาตรา 
๘๖/๙ แห่งประมวลรษัฎากร หรอืใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรษัฎากร ทีผู้่ประกอบการจด
ทะเบยีนไดอ้อกให้แกผู่้ซือ้สินค้าหรอืผู้รบับรกิารนั้น แล้วแตก่รณี 
                                           รายการเลขประจาํตวัผู้เสียภาษีอากรตาม (๑) และรายการสถานประกอบการ
ตาม (๒) ให้ลงรายการดงักลา่วสําหรบัใบกาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรษัฎากร ทีไ่ดจ้ดัทาํ
ขึน้ตัง้แตว่นัที ่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และสําหรบัใบเพิม่หนี้ตามมาตรา ๘๖/๙ แห่ง
ประมวลรษัฎากร และใบลดหน้ีตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรษัฎากร ทีอ้่างองิใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 
86/4 แห่งประมวลรษัฎากร ซึง่ไดจ้ดัทาํขึน้ตัง้แตว่นัที ่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
                                           ข้อ ๒/๓ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบยีนทีซ่ือ้สินค้าหรอืรบับรกิารลงรายการเลข
ประจาํตวัผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผู้ขายสินค้าหรอืผู้ให้บรกิารซึง่เป็นผู้ประกอบการ

  กรมสรรพากร Sub



จดทะเบยีนในรายงานภาษีซือ้ตามขอ้ ๒/๑ ดงันี้ 
                                           (๑) รายการเลขประจาํตวัผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรอืผู้ให้บรกิาร ให้
ลงรายการดงักลา่วเฉพาะกรณีการลงรายการสําหรบัใบกาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรษัฎากร 
ใบเพิม่หนี้ตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวลรษัฎากร หรอืใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวล
รษัฎากร ทีไ่ดร้บัจากผู้ขายสินค้าหรอืผู้ให้บรกิารนั้น แล้วแตก่รณ ี
                                           (๒) รายการสถานประกอบการ ให้ลงรายการของสถานประกอบการซึง่เป็น
สํานกังานใหญห่รอืสาขาที ่ .. ของผู้ขายสินค้าหรอืผู้ให้บรกิาร ซึง่เป็นสถานประกอบการตามทีป่รากฏในใบ
กาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรษัฎากร ใบเพิม่หน้ีตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวลรษัฎากร 
หรอืใบลดหน้ีตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรษัฎากร ทีไ่ดร้บัจากผู้ขายสินค้าหรอืผู้ให้บรกิารนั้น แล้ว
แตก่รณี 
                                           รายการเลขประจาํตวัผู้เสียภาษีอากรตาม (๑) และรายการสถานประกอบการ
ตาม (๒) ให้ลงรายการดงักลา่วสําหรบัใบกาํกบัภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรษัฎากร ทีไ่ดจ้ดัทาํ
ขึน้ตัง้แตว่นัที ่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และสําหรบัใบเพิม่หนี้ตามมาตรา ๘๖/๙ แห่ง
ประมวลรษัฎากร และใบลดหน้ีตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรษัฎากร ทีอ้่างองิใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 
๘๖/๔ แห่งประมวลรษัฎากร ซึง่ไดจ้ดัทาํขึน้ตัง้แตว่นัที ่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป” 
                                           ขอ้ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัประกาศเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วนัที ่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สาธติ รงัคสิร ิ
(นายสาธติ รงัคสิร)ิ 
อธบิดกีรมสรรพากร 
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