
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี ๑๙๐) 

เรื่อง ก าหนดลักษณะและเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย  
การออกใบก ากับภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา ๘๖/๘ แห่งประมวลรัษฎากร  

และการเก็บรักษารายงาน ตามมาตรา ๘๗/๓ แห่งประมวลรัษฎากร  

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘๖/๘ และมาตรา ๘๗/๓ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดลักษณะ
และเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย การออกใบก ากับภาษีของผู้ประกอบการ
จดทะเบียน การจัดท ารายงาน และการเก็บรักษารายงานไว้ดังนี้  

     ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ๕๔) เรื่อง ก าหนดลักษณะ
และเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย การออกใบก ากับภาษีของผู้ประกอบการ
จดทะเบียน ตามมาตรา ๘๖/๘ และการเก็บรักษารายงานตามมาตรา ๘๗/๓ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 
๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม      
(ฉบับที่ ๑๗๐) เรื่อง  ก าหนดลักษณะและเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย 
การออกใบก ากับภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา ๘๖/๘  แห่งประมวลรัษฎากร และการเก็บ
รักษารายงาน ตามมาตรา ๘๗/๓ แห่งประมวลรัษฎากร วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

     ข้อ ๒ ก าหนดให้การประกอบกิจการขายน้ ามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้า
น้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งขายน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติดังต่อไปนี้ เป็นการ
ขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก  
               (๑) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ ามันตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิงหรือเป็น       
ผู้ได้รับอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งสถานีบริการค้าน้ ามันตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง  ซึ่งขายน้ ามัน
เบนซิน น้ ามันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติ โดยเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยถังเก็บน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่เป็นถังใต้ดินซึ่งมีความจุใบละ ๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ไม่ว่าจะมีถังลอยรวมอยู่ในสถานีบริการด้วย
หรือไม่ หรือที่เป็นถังลอยอย่างเดียว รวมถึงสถานีบริการที่ใช้ถังลอยเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงอย่างเดียว และ 
               (๒) เป็นสถานีบริการที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร เป็นการขายสินค้าหรือให้บริการราย
ย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก  
                  ค าขออนุมัติให้ยื่นตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด โดยจะต้องแนบเอกสารและรายการ
ดังต่อไปนี้พร้อมกับค าขออนุมัติ  
               (ก) ส าเนา ภ.พ. ๒๐ 
               (ข) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามันหรือใบทะเบียนจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันตามกฎหมายว่าด้วย  
                   การค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 
               (ค) แผนผังแสดงที่ตั้ง พร้อมทั้งจ านวนหัวจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง 

     ข้อ ๓ ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ ๒ ไม่จ าต้องออกใบก ากับภาษีส าหรับการขายน้ ามันเชื้อเพลิง    
ที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท เว้นแต่ผู้ซื้อสินค้าจะเรียกร้องใบก ากับภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ตามข้อ ๒ ต้องจัดท าใบก ากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ หรือมาตรา ๘๖/๖ แห่งประมวลรัษฎากรตามที่ผู้ซื้อ
สินค้าเรียกร้องทุกครั้งพร้อมทั้งส่งมอบใบก ากับภาษีดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อสินค้า 



     ข้อ ๔ ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ ๒ ต้องจัดท ารายงานแสดงรายละเอียดการขายน้ ามันเชื้อเพลิงแต่
ละชนิด  เพ่ือประกอบการบันทึกยอดขายน้ ามันเชื้อเพลิงรวมทั้งวันในรายงานภาษีขายตามมาตรา ๘๗(๑)  
แห่งประมวลรัษฎากร และให้ถือรายงานแสดงรายละเอียดการขายน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นรายงานสินค้าและ
วัตถุดิบตามมาตรา ๘๗(๓) แห่งประมวลรัษฎากรด้วย โดยให้จัดท าแยกเป็นรายสถานบริการ  
     รายงานตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด และต้องมีรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้  

(๑) จ านวนสินค้าคงคลังในถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันเปิดส ารวจแต่ละเดือน (ใช้ไม้วัด เครื่องวัดถังไฟฟ้า 
หรือมาตรวัดปริมาณความจุของถัง) 

(๒) การรับมอบน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างเดือน และเลขล าดับแสดงจ านวนครั้งที่รับมอบน้ ามันเชื้อเพลิง   
ในระหว่างเดือน พร้อมทั้งหมายเลขของใบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือใบก ากับการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง 
โดยให้แยกเป็นรายบริษัทผู้ค้าส่งน้ ามันเชื้อเพลิง  

(๓) จ านวนสินค้าคงคลังในถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันปิดส ารวจแต่ละเดือน (ใช้ไม้วัด เครื่องวัดถังไฟฟ้า 
หรือมาตรวัดปริมาณความจุของถัง)  

(๔) จ านวนเงิน (บาท) และปริมาณน้ ามัน (ลิตร/กิโลกรัม) ในมิเตอร์หัวจ่าย ณ วันเปิดอ่านในแต่ละเดือน  
(๕) จ านวนเงิน (บาท) และปริมาณน้ ามัน (ลิตร/กิโลกรัม) ในมิเตอร์หัวจ่าย ณ วันปิดอ่านในแต่ละเดือน  
(๖) ยอดการขายประจ าวัน ทั้งจ านวนเงิน (บาท) และปริมาณน้ ามัน (ลิตร/กิโลกรัม)  
(๗) จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิงที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ซึ่งสะสมในถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง โดยค านวณจากรายงาน

สินค้าคงคลังสะสม (จ านวนสินค้าคงคลังในถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันเปิดส ารวจ + จ านวนซื้อ - 
จ านวนขาย)  กับจ านวนสินค้าคงคลังสะสมในถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง  

(๘) ภาษีซื้อ 
(๙) ภาษีขาย 

   (10) จ านวนใบก ากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ออกตามข้อ ๓ ประจ าวัน และจ านวน
เงินรวมทั้งสิ้นตามใบก ากับภาษี ใบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือใบก ากับการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง          
ที่ใช้ประกอบการลงรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้จัดเก็บแยกเป็นรายเดือนเป็นรายบริษัทผู้ค้าส่งน้ ามัน
เชื้อเพลิงเรียงตามล าดับที่ได้รับก่อนหลังในแต่ละเดือนและให้ระบุเลขที่ที่ได้รับใบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
หรือใบก ากับการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงซึ่งแยกเป็นรายบริษัทผู้ค้าส่งน้ ามันเชื้ อเพลิงในแต่ละเดือน   
เรียงตามล าดับขึ้นใหม่ทางด้านบนขวาของใบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือใบก ากับการขนส่งน้ ามัน
เชื้อเพลิงนั้น รายงานตามวรรคหนึ่งและใบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือใบก ากับการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง
ให้เก็บไว้ที่สถานีบริการเป็นรายสถานีเป็นเวลาสองปี ภายหลังจากนั้นจะเก็บไว้ ณ สถานประกอบการ
ที่เป็นส านักงานใหญ่จนครบห้าปีก็ได้  

     ข้อ ๕ ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ ๒ ต้องจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงมิเตอร์หัวจ่ายทุกครั้ง       
ที่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น  

(๑) ตัวเลขมิเตอร์หัวจ่ายเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ตัวเลขมิเตอร์หรือซ่อมแซมมิเตอร์หัวจ่าย 
(๒) การติดตั้งอุปกรณ์หัวจ่ายใหม่  
(๓) การหมุนกลับของตัวเลขมิเตอร์หัวจ่าย (เช่น มิเตอร์กลับมาที่เลข 0 หลังจากถึงเลขสูงสุด) 

     ข้อ ๖   การจัดท ารายงานตามข้อ ๔ ให้ค านวณจ านวนน้ ามันเชื้อเพลิงในถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงที่ขาด
หายไปเนื่องจากการระเหยของน้ ามันเชื้อเพลิงตามสภาพปกติได้ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่ขายผ่านมิเตอร์หัวจ่ายในแต่ละเดือนภาษี  



     ข้อ ๗ ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ ๒ ซึ่งให้ส่วนลดแก่ลูกค้าบางรายในราคาที่ต่ ากว่าราคาที่แสดงอยู่
ในมเิตอร์หัวจ่ายต้องออกใบก ากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับการขายน้ ามันชื้อเพลิง
ดังกล่าว 

     ข้อ ๘ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร เป็นผู้ประกอบการรายย่อยตามข้อ 
๒ จะต้องจัดท าแผ่นป้ายที่มีข้อความ "เก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมิเตอร์หัวจ่าย" โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะต้อง
เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร แผ่นป้ายตามวรรคหนึ่งจะต้องแสดงไว้ ณ จุดแสดงราคา
ขายน้ ามันเชื้อเพลิงปลีกต่อหน่วย ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ถ้ามี)  หาก
ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีความจ าเป็นที่จะต้องแสดงแผ่นป้ายไว้ ณ สถานที่อ่ืน จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากร แผ่นป้ายตามวรรคหนึ่งจะต้องมีขนาดของข้อความอย่างน้อยเท่ากับขนาดของข้อความแสดง
ราคาขายน้ ามันเชื้อเพลิงปลีกต่อหน่วย  

     ข้อ ๙ สถานีบริการซึ่งเริ่มประกอบกิจการขายน้ ามันเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้น
ไป และมีหัวจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่ ๕๐ หัวจ่ายขึ้นไป ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์รวม ควบคุมการจ่ายน้ ามัน
ของหัวจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในสถานีบริการทั้งหมด  

     ข้อ ๑๐ การยื่นค าขออนุมัติตามข้อ ๒ ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
     (๑) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นค าขอ
อนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านสรรพากรพ้ืนที่ ในเขต  ท้องที่ที่สถานประกอบการตั้ งอยู่  
     (๒) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอ
อนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านสรรพากรพ้ืนที่ ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ 
     กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นค าขออนุมัติต่ออธิบดี
ก ร ม ส ร ร พ า ก ร ผ่ า น ส ร ร พ า ก ร พ้ื น ที่ ใ น เ ข ต ท้ อ ง ที่ ที่ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ต่ ล ะ แ ห่ ง ตั้ ง อ ยู่ 
นอกจากการยื่นค าขออนุมัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะยื่นค าขอโดยยื่นรายการ
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ก็
ได้ โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ยื่นค าขออนุมัติต้องแสดงรายการข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และต้องมี
หลักฐานเอกสารตามรายการข้อมูลที่แสดงในค าขออนุมัติด้วย 

     ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
สาธิต รังคสิริ 

(นายสาธิต รังคสิริ) 
อธิบดีกรมสรรพากร  

 


