
มาตรา 80 ใหใชอัตราภาษีรอยละ 10.0 ในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับการประกอบ
กิจการดังตอไปนี้ ท้ังนี้ เวนแตกรณีท่ีกําหนดไวในมาตรา 80/2 
    (1) การขายสินคา 
    (2) การใหบริการ 
    (3) การนําเขา 
    อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหลดลงไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตตองกําหนดอัตราภาษี
ใหเปนอัตราภาษีเดียวกัน สําหรับการขายสินคา การใหบริการและการนําเขาทุกกรณี 

( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2546 ) 
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 465) พ.ศ. 2550 ) 

    
    มาตรา 80/1 ใหใชอัตราภาษีรอยละ 0 ในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับการประกอบ
กิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
    (1) การสงออกสินคาท่ีมิใชการสงออกสินคาซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 81(3)
  ( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.97/2543 ) 
   " (2) การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักร และไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศใหรวม
ถึงการใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรเพ่ือใชผลิตสินคาในเขต ปลอดอากรเพื่อสงออก และ
การใหบริการที่กระทําในเขตดังกลาวเพื่อใชผลิตสินคาเพ่ือสงออกดวย " 

  
( พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544 )
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 105) ) 
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.104/2544 )  

     การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักร และไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศใหรวมถึง 
การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักร เพ่ือใชผลิตสินคาในเขตปลอดอุตสาหกรรมสงออกเพื่อ
สงออก และการใหบริการที่กระทําในเขตอุตสาหกรรมสงออก เพ่ือใชผลิตสินคาเพ่ือสงออกดวย 
    (3) การใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเลที่กระทําโดยผู
ประกอบการที่เปนนิติบุคคล 
    (แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2541 ใชบังคับ 1 ม.ค. 
2542 เปนตนไป ) 
    (4) การขายสินคาหรือการใหบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐ
วิสาหกิจตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
  ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 28) )  
    (5) การขายสินคาหรือ การใหบริการกับองคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล ท้ังนี้ เฉพาะการ
ขายสินคาหรือการใหบริการท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
  ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 27) )  
   "  (6) การขายสินคาหรือการใหบริการระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับคลังสินคาทัณฑบนหรือ
ระหวางผูประกอบการกับผูประกอบการที่ประกอบกิจการ  ี่อยูในเขตปลอดอากรไมวาจะอยูในเขต
เดียวกันหรือไม หรือระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูในเขต
ปลอดอากร ท้ังนี้ เฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด" 

  
( พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544 ) 
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 123) )  

    คลังสินคาทัณฑบนตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความถึงคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร 
    
    มาตรา 80/2 ใหใชอัตราภาษีรอยละ 2.5 ในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการขาย
สินคา หรือการใหบริการในราชอาณาจักร ซ่ึงกิจการดังกลาวตองคํานวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
มาตรา 82/16 
    อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหลดลงไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตตองกําหนดอัตราภาษี
ใหเปนอัตราภาษีเดียวกัน สําหรับการขายสินคา และการใหบริการทกุกรณี 
  ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2542 )  
    
    มาตรา 81 ใหยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการประกอบกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
    (1) การขายสินคาที่มิใชการสงออก หรือการใหบริการ ดังตอไปนี้ 

  

    (ก) การขายพืชผลทางการเกษตร ไมวาจะเปน ลําตน ก่ิง ใบ เปลือก หนอ ราก 
เหงา ดอก หัว ฝก เมล็ด หรือสวนอื่น ๆ ของพืช และวัตถุพลอยไดจากพืช ทั้งน้ี ที่อยู
ในสภาพสดหรือรักษาสภาพไว เพ่ือมิใหเสียเปนการชั่วคราวในระหวางขนสง ดวยการ
แชเย็น แชเย็นจนแข็งหรือดวยการจัดทํา หรือปรุงแตงโดยวิธีการอ่ืน หรือรักษาสภาพ
ไวเพ่ือมิใหเสียเพ่ือการขายปลีก หรือขายสงดวยวิธีการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง ทําให
แหง บด ทําใหเปนชิ้น หรือดวยวิธีอื่น ขาวสาร หรือผลิตภัณฑท่ีไดจากการสีขาว แตไม
รวมถึงไมซุง ฟน หรือผลิตภัณฑท่ีไดจากการเลื่อยไม หรือผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุ
กระปอง ภาชนะ หรือหีบหอท่ีทําเปนอุตสาหกรรม ตามลักษณะ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กําหนด 

  
( ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 32/2538 )   
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 3) ) 
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.28/2535 ) 

  

    (ข) การขายสัตว ไมวาจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิต และในกรณีสัตวไมมีชีวิต ไมวาจะเปน
เนื้อ สวนตางๆ ของสัตว ไข น้ํานม และวัตถุพลอยไดจากสัตว ท้ังนี้ ที่อยูในสภาพสด 
หรือรักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสียเปนการชั่วคราวในระหวางขนสงดวยการแชเย็น แชเย็น
จนแข็ง หรือดวยการจัดทําหรือปรุงแตงโดยวิธีการอื่น หรือรักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสีย
เพื่อการขายปลีก หรือขายสงดวยวิธีการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง ทําใหแหง บด ทําให
เปนชิ้นหรือดวยวิธีอ่ืน แตไมรวมถึงผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุกระปอง ภาชนะ หรือหีบหอ
ี่ ํ ป ส ั ื่ ไ ี่ ิ ี ํ
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ทีทําเปนอุตสาหกรรม ตามลักษณะ และเงือนไขทีอธิบดีกําหนด

  
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.29/2535 ) 
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 3) )  

  

    (ค) การขายปุย 
    (ง) การขายปลาปน อาหารสัตว 
    (จ) การขายยาหรือเคมีภัณฑท่ีใชสําหรับพืชหรือสัตว เพ่ือบํารุงรักษา ปองกัน 
ทําลายหรือกําจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว 
    (ฉ) การขายหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตําราเรียน         

  ( ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 32/2538 )  

  

    (ช) การใหบริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตาม
กฎหมายวาดวย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน 
    (ซ) การใหบริการที่เปนงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขา และลักษณะการ
ประกอบกิจการท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  

  ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 11) )  

  

    (ฌ) การใหบริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การวาความ หรือการ
ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี ทั้งน้ี เฉพาะวิชาชีพ
อิสระท่ีมีกฎหมายควบคุม การประกอบวิชาชีพอิสระนั้น 
    (ญ) การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถาน
พยาบาล 
    (ฎ) การใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการ ท้ังนี้ ในสาขา และลักษณะการ
ประกอบกิจการท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  

  ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 12) )  

  

    (ฏ) การใหบริการหองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสัตว 
    (ฐ) การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน 
    (ฑ) การใหบริการจัดแขงขันกีฬาสมัครเลน 
    (ฒ) การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ ทั้งนี้ เฉพาะบริการในสาขาและลักษณะ
การประกอบกิจการตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545 )  

  ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 13) )  
      (ณ) การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร 
  ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 241) พ.ศ. 2534 ) 

      (ด) การใหบริการขนสงระหวางประเทศ ซึ่งมิใชเปนการขนสงโดยอากาศยาน หรือ
เรือเดินทะเล 

  ( ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.49/2537 ) 
      (ต) การใหบริการเชาอสังหาริมทรัพย  

  
( ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.90/2542 ) 
( ดูคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.107/2544 )  

  

    (ถ) การใหบริการของราชการสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ไมรวมถึงบริการที่เปนการพาณิชย
ของราชการสวนทองถิ่น หรือเปนการหารายไดหรือผลประโยชนไมวาจะเปน กิจการ
สาธารณูปโภคหรือไมก็ตาม 
    (ท) การขายสินคาหรือการใหบริการของกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงสงรายรับท้ังส้ินให
แกรัฐโดยไมหักรายจาย 
    (ธ) การขายสินคาหรือการใหบริการเพ่ือประโยชนแกการศาสนา หรือการสาธารณ
กุศลภายในประเทศ ซ่ึงไมนําผลกําไรไปจายในทางอื่น 
    (น) การขายสินคาหรือการใหบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

  ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ) 
    (2) การนําเขาสินคาดังตอไปน้ี 

  
    (ก) สินคาตาม (1) (ก) ถึง (ฉ) 
   " (ข) สินคาจากตางประเทศที่นําเขาไปในเขตปลอดอากร ท้ังนี้ เฉพาะสินคาท่ีไดรับ
ยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการนั้น "  

  ( พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544 ) 

  

    (ค) สินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากร ตามกฎหมาย
วาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 
    (ง) สินคาซึ่งนําเขาและอยูในอารักขาของศุลกากร แลวไดสงกลับออกไปตาง
ประเทศ โดยไดคืนอากรขาเขา ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

    (3) การสงออกซึ่งสินคาหรือบริการของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
ตามมาตรา 82/16  
    การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการประกอบกิจการตามมาตรานี้ อธิบดีจะเสนอใหคณะ
กรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดลักษณะของกิจการ และเง่ือนไขในการประกอบ
กิจการท่ีไดรับการยกเวนตามมาตราน้ีก็ได และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไดวินิจฉัย
แลว ใหประกาศคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และหากกิจการนั้นมิ
ไดเปนไปตามลักษณะ และเงื่อนไขที่กําหนดกิจการนั้นจะไมไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตาม
มาตรานี้ 
    
    มาตรา 81/1 ผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการท่ีอยูในบังคับตอง
เสียภาษีมูลคาเพ่ิม และกิจการดังกลาวมีมูลคาของฐานภาษีไมเกินมูลคาของฐานภาษีของ
กิจการขนาดยอมตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
    พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งจะกําหนดจํานวนมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมให
แตกตางกันในกิจการแตละประเภทไมได แตจํานวนมูลคาของฐานภาษีท่ีกําหนดจะตองไมนอย
กวา 600,000 บาทตอป 

( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2548 )  
( ดคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป 115/2545 )
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( ดูคาสงกรมสรรพากร ท ป.115/2545 ) 
    
    มาตรา 81/2 กิจการใดไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามสวนน้ี หรือตามกฎหมายอื่นใหผู
ประกอบการไดรับยกเวน การปฏิบัติตามหมวดนี้ แตอธิบดีจะกําหนดใหผูประกอบการตองจัดทํา
รายงานตามสวน11 ก็ได 
    
    มาตรา 81/3 ผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ดังตอไปนี้ มี
สิทธิแจงตออธิบดีตามแบบที่อธิบดี กําหนดเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมและเสียภาษี
มูลคาเพ่ิมตามหมวดนี้ได โดยตองคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 
    (1) กิจการขายสินคาตามที่ระบุไวในมาตรา 81 (1) (ก) ถึง (ฉ) 
  ( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.115/2545 ) 
    (2) กิจการขนาดยอมตามมาตรา 81/1 
    (3) กิจการอ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
  ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 241) พ.ศ. 2534 )  
    เมื่อผูประกอบการตามวรรคหนึ่งไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/1 (2) แลว ผู
ประกอบการดังกลาวจะเลิกเสียภาษีมูลคาเพ่ิมไดตอเมื่อไดใชสิทธิขอถอนทะเบียนภาษีมูลคา
เพิ่มตามมาตรา 85/10 (3) และอธิบดีไดส่ังถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 
    
    มาตรา 82 ใหบุคคลดังตอไปน้ี เปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามบทบัญญัติในหมวดนี้
    (1) ผูประกอบการ 
    (2) ผูนําเขา  
    
    มาตรา 82/1 เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม ใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูมีหนาที่
เสียภาษีมูลคาเพ่ิมดวย 
    (1) ในกรณีที่ผูประกอบการอยูนอกราชอาณาจักร และไดขายสินคาหรือใหบริการในราช
อาณาจักร เปนปกติธุระโดยมีตัวแทนอยูในราชอาณาจักรไดแก ตัวแทนดังกลาว 
    (2) ในกรณีการขายสินคาหรือการใหบริการท่ีไดเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ในอัตรารอยละ 0 ตาม
มาตรา 80/1 (5) ถาภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาหรือ โอนสิทธิในบริการนั้น ไปให
กับบุคคลท่ีมิใชองคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติสถานเอกอัคร
ราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล ไดแก ผูรับโอนสินคาหรือผูรับโอนสิทธิใน
บริการดังกลาว 
    (3)ในกรณีสินคานําเขาท่ีจําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตาม
กฎหมายวา ดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซ่ึงไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 81 (2) (ค)ถา
ภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ไดแก 

      (ก) ผูที่มีความรับผิดตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 
    (ข) ผูรับโอนสินคา ถามีการโอนสินคาดังกลาว 

    (4) ในกรณีที่มีการควบเขากัน ไดแก ผูที่ควบเขากันและผูประกอบการใหม 
    (5) ในกรณีโอนกิจการ ไดแก ผูโอนและผูรับโอน 
    
    มาตรา 82/2 ในกรณีผูประกอบการอยูนอกราชอาณาจักร ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการ รวมตลอดถึงลูกจาง หรือผูทําการแทน ซ่ึงมีอํานาจในการจัดการแทนโดยตรง
หรือโดยปริยายที่อยูในราชอาณาจักร เปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมรวมกับบุคคลตามมาตรา 
82 
    
    มาตรา 82/3 ภายใตบังคับมาตรา 82/7 มาตรา 82/8 และมาตรา 82/16 ใหผูประกอบการ
เสียภาษีมูลคาเพ่ิม โดยคํานวณจากภาษีขายหักดวยภาษีซ้ือในแตละเดือนภาษี 
    หากภาษีขายมากกวาภาษีซ้ือ ใหผูประกอบการชําระภาษีเทากับสวนตางน้ัน 
    หากภาษีซ้ือมากกวาภาษีขาย ใหเปนเครดิตภาษีและใหผูประกอบการนั้นมีสิทธิไดรับคืน
ภาษี หรือนําไปชําระภาษีมูลคาเพ่ิมไดตามสวน 8  
    ภาษีซ้ือที่มิไดนําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจําเปน 
ตามที่อธิบดีกําหนด ใหมีสิทธินําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษี หลังจากนั้นไดตามหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด แตตองไมเกินสามปนับจากวันท่ีไดมีการออกใบ
กํากับภาษี 

( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500) 
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 4) ) 

    
    มาตรา 82/4 ภายใตบังคับมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 ใหผูประกอบการ
จดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซ้ือสินคา หรือผูรับบริการเมื่อความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดข้ึน โดยคํานวณจากฐานภาษีตามสวน 3 และอัตราภาษีตามสวน 4 
    บทบัญญัติมาตราน้ี มิไดเปนการหามผูประกอบการจดทะเบียนที่จะเสนอ หรือแสดงราคา
สินคาหรือราคาคาบริการแกผูซ้ือสินคา หรือผูรับบริการในราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว ท้ังนี้ 
ไมวาผูประกอบการจดทะเบียนจะไดแจงใหผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการทราบดวยหรือไมก็ตาม 
  ( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.27/2535 ) 
    ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียน เรียกเก็บจากผูซ้ือสินคา หรือผูรับบริการตาม
มาตรานี้ ยอมเปนภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนนั้น  
    ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนใดถูกผูประกอบการจดทะเบียนอื่น เรียกเก็บตาม
มาตรานี้ เนื่องจากการซื้อสินคา หรือรับบริการมา เพ่ือใชในการประกอบกิจการของตนยอมเปน
ภาษีซ้ือ ของผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเปนผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการน้ัน 
    
    มาตรา 82/5 ภาษีซ้ือในกรณีดังตอไปนี้ ไมใหนํามาหักในการคํานวณภาษีตามมาตรา 82/3
    (1) กรณีไมมีใบกํากับภาษีหรือไมอาจแสดงใบกํากับภาษีไดวามีการชําระภาษีซื้อ เวนแตจะ
เปนกรณีมีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
  ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 17) ) 
    (2) กรณีใบกํากับภาษีมีขอความไมถกตองหรือ ไมสมบรณในสวนที่เปนสาระสําคัญตามหลัก
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( ) ู ู ญ
เกณฑและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
  ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 17) ) 
    (3) ภาษีซ้ือที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบกิจการ ของผูประกอบการตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
  ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 17) ) 
    (4) ภาษีซ้ือที่เกิดจากรายจายเพื่อการรับรองหรือ เพ่ือการอันมีลักษณะทํานองเดียวกันตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด  
  ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 17) )  
    (5) ภาษีซ้ือตามใบกํากับภาษีซึ่งออกโดยผูท่ีไมมีสิทธิออกใบกํากับภาษีตามสวน10 
  ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 17) ) 
    (6) ภาษีซ้ือตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

  

( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 42) )  
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 121) )  
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 129) )  
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 151) )  

    
    มาตรา 82/6 ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการ ทั้งประเภทที่ตองเสียภาษี
มูลคาเพ่ิม และประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และผูประกอบการจดทะเบียนไดนําสินคา
หรือบริการที่ไดมาหรือไดรับมาในการประกอบกิจการของตนไปใช หรือจะใชในกิจการท้ังสอง
ประเภท ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นเฉล่ียภาษีซื้อท่ีจะนํามาหักออกจากภาษีขายในการ
คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 29) )  
    
    มาตรา 82/7 ในการขายยาสูบตามประเภทและชนิดท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีตาม
มาตรา 79/5 ใหผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซ้ือ โดยใหคํานวณจาก
ฐานภาษีตามมาตรา 79/5(2) ของสวน 3 และอัตราภาษีตามสวน 4 สําหรับการขายทุกทอด 
  ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 10) )  
    
    มาตรา 82/8 ในการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันตามมาตรา 79/6 ใหผูประกอบการ
จดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซ้ือ โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา 79/6 (2) 
(ก) หรือ (ข) ของสวน 3 และอัตราภาษีตามสวน 4 สําหรับการขายทุกทอด 
    
    มาตรา 82/9 ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการและไดนําภาษี
ขายไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แลว ตอมาหากมีเหตุการณอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี เกิดขึ้นอันเปนเหตุใหภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคา หรือบริการ
มีจํานวนเพิ่มขึ้นไมวาทั้งหมด หรือบางสวน ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวนําภาษีขายที่
คํานวณจากมูลคาของสินคา หรือบริการที่เพ่ิมขึ้นนั้น มารวมในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มโดย
ใหถือเปนภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ไดออกใบเพิ่มหน้ีตามมาตรา 86/9 
    (1) มีการเพ่ิมราคาสินคาท่ีขายเนื่องจากสินคาเกินกวาจํานวนที่ตกลงซื้อขายกัน คํานวณ
ราคาสินคาผิดพลาดต่ํากวาท่ีเปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามที่อธิบดีกําหนด 
    (2) มีการเพ่ิมราคาคาบริการเนื่องจากใหบริการเกินกวาขอกําหนดที่ตกลงกัน คํานวณราคา
คาบริการผิดพลาดต่ํากวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามที่อธิบดีกําหนด 
    ใหผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับใบเพิ่มหนี้ นําภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีปรากฏตามใบเพิ่มหนี้ดัง
กลาว มาหักออกในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหถือเปนภาษีซ้ือของตนในเดือนภาษีท่ีได
รับใบเพิ่มหนี้นั้น 

  
    มาตรา 82/10 ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการและไดนําภาษี
ขายไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แลว ตอมาหากมีเหตุการณ อยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปน้ีเกิดขึ้น อันเปนเหตุใหภาษีขาย ท่ีคํานวณจากมูลคาของสินคา หรือ
บริการมีจํานวนลดลงไมวาท้ังหมด หรือบางสวน ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาว นําภาษี
ขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคา หรือบริการท่ีลดลงนั้นมาหักออกจากภาษีขายของตนใน
เดือนภาษีที่ไดออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 
    (1) มีการลดราคาสินคาท่ีขายเนื่องจากสินคาผิดขอกําหนดที่ตกลงกันสินคาชํารุดเสียหาย
หรือขาดจํานวน คํานวณราคาสินคาผิดพลาดสูง กวาท่ีเปนจริงหรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามที่อธิบดี
กําหนด 

  
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 82) )  
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.39/2537 ) 

    (2) มีการลดราคาคาบริการเน่ืองจากการใหบริการผิดขอกําหนดที่ตกลงกัน บริการขาด
จํานวน คํานวณราคาคาบริการ ผิดพลาดสูงกวาท่ีเปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอ่ืนตามที่อธิบดี
กําหนด 

  
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 82) )  
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.39/2537 ) 

    (3) ไดรับสินคาที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินคาชํารุดบกพรอง ไมตรงตามตัวอยาง ไมตรง
ตามคําพรรณนา หรือเน่ืองจากเหตุอ่ืนตามที่อธิบดีกําหนด 

  
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 82) )  
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.39/2537 ) 

   (4) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากเหตุและตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

  
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 82) )  
( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.39/2537 ) 

    ใหผูประกอบการจดทะเบียนท่ีไดรับใบลดหนี้นําภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีปรากฏตามใบลดหนี้ดัง
กลาว มาหักออกจากภาษีซ้ือของตนในเดือนภาษีท่ีไดรับใบลดหนี้นั้น 
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    มาตรา 82/11 ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคา หรือใหบริการและไดนําภาษี
ขายไปรวม คํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แลว ตอมาหากมีหนี้สูญเกิดขึ้นจาก
การขายสินคาหรือการใหบริการและการจําหนายหนี้สูญดังกลาว ไดเปนไปตามจํานวน หลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ใหผูประกอบการจดทะเบียนนําภาษีขายที่คํานวณ
จากสวนของ หนี้สูญดังกลาวมาหักออกจาก ภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ไดมีการจําหนาย
หนี้สูญ 
    การคํานวณสวนของหน้ีสูญ เพ่ือนํามาหักออกจากภาษีขายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
    หนี้สูญรายใดที่ไดจําหนายไปตามวรรคหนึ่งแลว ถาผูประกอบการจดทะเบียนไดรับชําระใน
ภายหลัง ใหนําภาษีขายที่คํานวณจากสวนของหน้ีสูญตามวรรคหน่ึง ท่ีไดรับชําระดังกลาวมา
รวมเปนภาษีขายในเดือนภาษีที่ไดรับชําระ 

  

( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 85) ) 
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 149) ใช
บังคับ 1 มกราคม 2546 เปฯตนไป ) 
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 157) ใช
บังคับ 1 มกราคม 2547 เปฯตนไป )  

  
    มาตรา 82/12 ในการขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 
ตามมาตรา 80/1 (5) และภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคา หรือโอนสิทธิในบริการอัน
เปนเหตุให ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ใหผูรับโอนสินคาหรือผูรับโอนสิทธิในบริการที่มีหนาท่ี ตอง
เสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/1(2) เสียภาษีมูลคาเพ่ิมเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิด
ข้ึน โดยใหคํานวณจากฐานภาษี ตามมาตรา 79/3 (4) ของสวน 3 และอัตราภาษีตามมาตรา 80
  
    มาตรา 82/13 ในกรณีที่ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรและไดเขามาประกอบ
กิจการขายสินคา หรือใหบริการในราชอาณาจักร เปนการชั่วคราว โดยไมไดจดทะเบียนภาษี
มูลคาเพ่ิมชั่วคราวตามมาตรา 85/3 หรือในกรณีที่ผูประกอบการ ท่ีไดใหบริการจากตางประเทศ 
และไดมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักร ใหผูประกอบการดังกลาวเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และ
ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามสวน 
3 และอัตราภาษีตามมาตรา 80 หรือมาตรา 80/1 แลวแตกรณี 
  ( ดูคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.104/2544 )  
    
    มาตรา 82/14 ใหผูนําเขาเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และชําระภาษีสําหรับสินคานําเขาเมื่อความ
รับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นโดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามสวน 3 และอัตราภาษี
ตามมาตรา 80 
    
    มาตรา 82/15 ในการนําเขาสินคาท่ีจําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวน
อากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร และภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ ในสินคาอัน
เปนเหตุใหตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ใหผูรับโอนสินคาท่ีมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตาม
มาตรา 82/1(3) เสียภาษีมูลคาเพ่ิมและชําระภาษีมูลคาเพ่ิม เมื่อความรับผิดในการเสียภาษี
มูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา 79/2 (2) ของสวน 3 และอัตราภาษี
ตามมาตรา 80 
    
    มาตรา 82/16 เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ ซ่ึงประกอบกิจการเฉพาะการ
ขายสินคา หรือการใหบริการในราชอาณาจักร และกิจการดังกลาวมีมูลคาของฐานภาษีเกินกวา
มูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมตามมาตรา 81/1 แตไมเกินกวามูลคาของฐานภาษี ซึ่ง
ไดคาํนวณตามหลักเกณฑตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ใหผูประกอบการดังกลาวเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมโดยคํานวณจากฐานภาษีในเดือนภาษี ตามอัตราภาษีที่กําหนดไวในมาตรา 80/2

( ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 22/2536 ) 
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2542 )  

    ในการคํานวณฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาตรา 79 วรรคสาม (3) มาใชบังคับ 
    หามมิใหผูประกอบการตามวรรคหน่ึงซ่ึงไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเรียกเก็บภาษีมูลคา
เพิ่ม จากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามมาตรา 82/4 หรือออกใบกํากับภาษี
    
    มาตรา 82/17 บทบัญญัติมาตรา 82/16 มิไดเปนการหามผูประกอบการ ท่ีจะใชสิทธิเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามท่ีกําหนดในมาตรา 82/3 แตเมื่อใชสิทธิดังกลาวแลวจะขอใหนํามาตรา 
82/16 มาใชบังคับอีกไมได 
    
    มาตรา 82/18 ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 82/16 
แจงใหอธิบดีทราบในกรณี และภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
    (1) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียน ที่ประสงคจะคํานวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 
82/3 ใหแจงตออธิบดีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
    (2) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตอมามีมูลคาของฐานภาษีเกินกวามูลคาของฐาน
ภาษีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในมาตรา 82/16 ใหแจงตออธิบดีภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีมีมูลคาของฐานภาษีเกินกวามูลคาของฐานภาษีตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกาดังกลาว 
    ใหผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง เสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 และไมมี
สิทธิคํานวณเสยีภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 82/16 อีกตอไป 
    ในการคํานวณเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามวรรคสอง หามมิใหนําภาษีซ้ือท่ีถูกผูประกอบการจด
ทะเบียนอ่ืนเรียกเก็บในขณะที่เปนผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
มาตรา 82/16 มาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 
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