
ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
เกีย่วกบัภาษมูีลค่าเพิม่ (ฉบับที ่42) 

เร่ือง    การก าหนดภาษซ้ืีอทีไ่ม่ให้น าไปหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร 
  

--------------------------------------------- 
  
                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร 
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ.2534 
อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมติัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ก าหนดภาษีซ้ือท่ีไม่ใหน้ าไปหกัในการค านวณภาษี 
ไวด้งัต่อไปน้ี 
  
                ข้อ 1  ใหย้กเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 14) เร่ือง 
การก าหนดภาษีซ้ือท่ีไม่ใหน้ าไปหกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 27 
ธนัวาคม พ.ศ. 2534 
                ข้อ 2  ภาษีซ้ือดงัต่อไปน้ี ไม่ใหน้ ามาหกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร 
                          “(1) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เช่าซ้ือ เช่า หรือรับโอนรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต 
และภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือการรับบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 71) ใชบ้งัคบั 4 กรกฎาคม 2539 เป็นตน้ไป) 
                                “ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการขายรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต และการใหบ้ริการเช่ารถยนตด์งักล่าวของตนเองโดยตรง 
และการใหบ้ริการรับประกนัวนิาศภยัส าหรับรถยนตด์งักล่าว” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 88) ใชบ้งัคบั 1 มกราคม 2542 เป็นตน้ไป) 
                          (2) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ตามมาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แห่งประมวลรัษฎากร 
                          (3) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ือใชห้รือจะใชใ้นกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
หรือภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                          (4) 
ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสงัหาริมทรัพยอ่ื์นเพ่ือใชห้รือจะใชใ้นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และต่อมาไดข้าย หรือใหเ้ช่าหรือน าไปใชใ้นกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ทั้งน้ี 
เฉพาะท่ีไดก้ระท าภายในสามปีนบัแต่เดือนภาษีท่ีก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
                                “ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสงัหาริมทรัพยอ่ื์น 
เพ่ือใชห้รือจะใชใ้นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและต่อมาไดข้ายหรือใหเ้ช่าหรือน าไปใชใ้นกิจการประเภทท่ีไม่
ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม อนัเน่ืองมาจาก 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 79) ใชบ้งัคบั 1 มกราคม 2541 เป็นตน้ไป) 



                               “(ก) การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีกระท ากบัลูกหน้ีของสถาบนัการเงิน 
โดยไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
และไดก้ระท าภายในวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                 (ข) 
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืนท่ีกระท ากบัลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืนโดยน าหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ
สถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใชโ้ดยอนุโลม 
และเป็นหน้ีท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีธนาคา
รแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด และไดก้ระท าภายในวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี ๑๙๒) ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖) 
                                “(ค) การฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการลม้ละลาย” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 79) ใชบ้งัคบั 1 มกราคม 2541 เป็นตน้ไป) 
                                “(ง) การปรับปรุงโครงสร้างองคก์รของบริษทัมหาชนจ ากดั หรือบริษทัจ ากดั ท่ีไดค้วบเขา้กนั 
หรือโอนกิจการทั้งหมดใหแ้ก่กนั ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีไดอ้อกตามพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 330) พ.ศ.2541” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 84) ใชบ้งัคบั 17 ตุลาคม 2541 เป็นตน้ไป) 
                               “(จ) การปรับปรุงโครงสร้างองคก์รของบริษทัมหาชนจ ากดั หรือบริษทัจ ากดั 
ท่ีไดโ้อนกิจการบางส่วนระหวา่งกนัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีไดอ้อกตามพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี ๕๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๔” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี ๑๘๔) ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ เป็นตน้ไป) 
                                “(ฉ) 
การแปรรูปกิจการของรัฐตามกฎหมายวา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 98) ใชบ้งัคบั 1 พฤศจิกายน 2542 
เป็นตน้ไป) 
                                “(ช) การแปรรูปกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี ” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 109) ใชบ้งัคบั 1 กนัยายน 2543 เป็นตน้ไป) 
                                “(ซ) การเปล่ียนทุนของรัฐวสิาหกิจเป็นหุน้ในรูปแบบของบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยทุนรัฐวสิาหกิจ” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 121) ใชบ้งัคบั 1 ตุลาคม 2544 เป็นตน้ไป) 
                               “(ฌ) 
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีกระท ากบัลูกหน้ืท่ีประสบธรณีพิบติัภยัของสถาบนัการเงิน 
โดยไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ี 
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด และ ไดก้ระท าภายในวนัท่ี 1 มกราคม พ . ศ . 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธ ันวาคม พ.ศ. 
2549 



                                (ญ) การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืนท่ีกระท ากบัลูกหน้ีท่ีประสบธรณีพิบติัภยัของเจา้หน้ีอ่ืน 
โดยน าหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใชโ้ดยอนุโ
ลม และไดก้ระท าภายในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 168) ใชบ้งัคบั 1 มกราคม 2548 เป็นตน้ไป) 
                                “(ฎ) การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีกระท ากบัลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยั 
โดยไดด้ าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัท่ีธนาคารแห่งป
ระเทศไทยประกาศก าหนด และไดท้ าสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตั้งแต่วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวนัท่ี ๓๑ 
ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งน้ี เฉพาะการขายหรือใหเ้ช่าอาคารหรืออสงัหาริมทรัพยอ่ื์น 
หรือน าอาคารหรืออสงัหาริมทรัพยน์ั้นไปใชใ้นกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ท่ีไดก้ระท าภายในวนัท่ี ๒๕ 
กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                 (ฏ) 
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืนท่ีกระท ากบัลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัของเจา้หน้ีอ่ืนโดยน าหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโ
ครงสร้างหน้ีลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใชโ้ดยอนุโลม 
และไดท้ าสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตั้งแต่วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งน้ี 
เฉพาะการขายหรือใหเ้ช่าอาคารหรืออสงัหาริมทรัพยอ่ื์น 
หรือน าอาคารหรืออสงัหาริมทรัพยน์ั้นไปใชใ้นกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ท่ีไดก้ระท าภายในวนัท่ี ๒๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ใน (ฎ) และ (ฏ) ของวรรคสอง 
                                “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ 
                                (๑) สถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 
                                (๒) สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
                                 (๓) บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
                                (๔) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์
                                (๕) บริษทัท่ีประกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีมิใช่สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
                                (๖) 
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัท่ีมิใช่สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
                                 (๗) นิติบุคคลอ่ืนท่ีอธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี 
                                “เจา้หน้ีอ่ืน” หมายความวา่ เจา้หน้ีท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน 
ซ่ึงไดด้ าเนินการเจรจาร่วมกบัสถาบนัการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัและไดท้ าความตก
ลงเป็นหนงัสือร่วมกบัเจา้หน้ีซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน 
                                “ลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยั” หมายความวา่ ลูกหน้ีท่ีไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยั 
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
                                 “ลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัของเจา้หน้ีอ่ืน” หมายความวา่ ลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัของเจา้หน้ีอ่ืน 
ซ่ึงเป็นลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัของสถาบนัการเงินดว้ย 
และใหห้มายความรวมถึงผูค้  ้าประกนัของลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยัของเจา้หน้ีอ่ืนดว้ย” 



(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี ๑๙๒) ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖) 
                                “ใน(ก) และ (ข) ของวรรคสอง 
                                “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ 
                                (๑) สถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 
                                (๒) สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
                                 (๓) บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยตามกฎหมายวา่ดว้ยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
                                (๔) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์
                                (๕) นิติบุคคลอ่ืนท่ีอธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี 
                                “เจา้หน้ีอ่ืน” หมายความวา่ 
เจา้หน้ีท่ีมิใช่สถาบนัการเงินซ่ึงไดด้ าเนินการเจรจาร่วมกบัสถาบนัการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ี 
และไดท้ าความตกลงเป็นหนงัสือร่วมกบัเจา้หน้ีซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน 
                                “ลูกหน้ี” หมายความวา่ ลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของสถาบนัการเงินดว้ย 
และใหห้มายความรวมถึงผูค้  ้าประกนัของลูกหน้ีดว้ย 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี ๑๙๒) ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖) 
                            (5) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงรายการตามมาตรา 86/4(1) 
แห่งประมวลรัษฎากรมิไดตี้พิมพข้ึ์น 
หรือมิไดจ้ดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจดัท าใบก ากบัภาษีข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบบั 
                            (6) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงรายการตามมาตรา 86/4(8) 
แห่งประมวลรัษฎากรมิไดจ้ดัท าข้ึนตามวธีิการตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร 
                            (7) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
ซ่ึงมีรายการในใบก ากบัภาษีเป็นส าเนา (copy) แต่ไม่รวมถึงใบก ากบัภาษีท่ีไดจ้ดัท ารวมกบัเอกสารทางการคา้อ่ืน 
ซ่ึงมีจ านวนหลายฉบบั และใบก ากบัภาษีซ่ึงมีรายการในใบก ากบัภาษีเป็นส าเนามีขอ้ความวา่ “เอกสารออกเป็นชุด” 
ปรากฏอยูด่ว้ย 
                            (8) ภาษีซ้ือส่วนท่ีเฉล่ียเป็นของกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงไดค้  านวณตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 82/6 
แห่งประมวลรัษฎากร 
                            (9) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ 
ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าไปใชห้รือจะใชใ้นการประกอบกิจการทั้งประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและผูป้ระกอบการจดทะเบียนดงักล่าวใชสิ้ทธิเลือกไม่น าภาษีซ้ือทั้งหมดไปหกัในก
ารค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม เน่ืองจากกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมมีรายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 
ของรายไดข้องกิจการทั้งหมด ทั้งน้ี ตามขอ้ 3(2) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 29) เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการเฉล่ียภาษีซ้ือ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2535 



                            “(10) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงรายการตามมาตรา 86/4 
ไดถู้กแกไ้ขเปล่ียนแปลง เวน้แต่รายการซ่ึงไดถู้กแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามหลกัเกณฑ ์
และวธีิการท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด” 
( ดูค  าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.46/2537 ) 
                            (11) ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เช่าซ้ือ 
หรือรับโอนรถยนตท่ี์มิใช่รถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต เพ่ือใชห้รือจะใชใ้นกิจการประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และต่อมาไดมี้การดดัแปลงรถยนตด์งักล่าวเป็นรถยนตน์ัง่ หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต ทั้งน้ี 
เฉพาะท่ีไดก้ระท าภายในสามปีนบัแต่เดือนภาษีท่ีไดร้ถยนตไ์วใ้นครอบครอง 
                                    ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการขายรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต และการใหบ้ริการเช่ารถยนตด์งักล่าวของตนเองโดยตรง 
                            (12) ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงรายการตามมาตรา 86/4(2) 
แห่งประมวลรัษฎากร มิไดตี้พิมพข้ึ์น 
หรือมิไดจ้ดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจดัท าใบก ากบัภาษีข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบบั” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 50) ใชบ้งัคบั 1 เมษายน 2537 เป็นตน้ไป) 
                            ”ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษทั
จ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงไดเ้ปล่ียนสถานะจากรัฐวสิาหกิจประเภทองคก์ารของรัฐตามท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง ทั้งน้ี 
เฉพาะใบก ากบัภาษีท่ีไดอ้อกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 134) ใชบ้งัคบั 31 กรกฎาคม 2545 
เป็นตน้ไป) 
  
                ข้อ 3  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัออกประกาศน้ี เวน้แต่ ขอ้ 2(5) และ (6) ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2536 เป็นตน้ไป 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2535 
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