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คู่มือปฏิบัติงำน
กำรขอใช้เครื่องบันทึกกำรเก็บเงินออกหลักฐำนกำรรับเงิน
ของผู้ประกอบกิจกำรสถำนบริกำร
1. บทนำ
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 119 ได้กาหนดให้ ผู้ประกอบ
กิจการสถานบริการใดประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกหลักฐานการรับเงินให้ขออนุมัติ
ต่ออธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด กรมสรรพสามิต
จึ ง ออกประกาศกรมสรรพสามิ ต ลงวั น ที่ 16 กั น ยายน พ.ศ. 2560 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษีและกากับดูแลกิจการสถานบริการ
สนามกอล์ฟ ได้ จัด ทาคู่มือปฏิบัติงานการขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ออกหลักฐานการรับเงิน
ของผู้ประกอบกิจการสถานบริการขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้ ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกล่าว เพื่อให้เป็น
มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น ไปแนวทางเดี ย วกั น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในการปฏิบัติงาน และลดข้อผิดพลาดในกระบวนการดาเนินการที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
2.1 เพื่อให้บุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงินของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายนอกให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการ
ที่ตรงกับความต้องการ
2.3 เพื่อให้มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.4 เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
2.5 เพื่อให้ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานได้ในทุกขั้นตอน ลดข้อผิดพลาดจากการทางาน
ให้น้อยลง
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3. ขอบเขต (Scope)
เนื้ อ หาของคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านการขอใช้ เ ครื่ อ งบั น ทึ ก การเก็ บ เงิ น ของผู้ ป ระกอบกิ จ การ
สถานบริ ก ารประกอบด้ ว ยกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน ตั้ ง แต่ ก ารยื่ น ค าขอการขอใช้ เ ครื่ อ งบั น ทึ ก
การเก็บเงินของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ หน่วยงานรับคาขอ ขั้นตอนการพิจารณาคาขอการขอ
ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินของผู้ประกอบกิจการสถานบริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่ ประกาศกรมสรรพสามิ ต กาหนด ผู้ มี อ านาจอนุมัติ การขอใช้ เครื่อ งบันทึกการเก็บเงิน ของ
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ

4. คำจำกัดควำม (Definition)
“สถานบริ ก าร” หมายความว่ า สถานที่ ส าหรั บ ประกอบกิ จ การในด้ า นบริ ก าร และให้
หมายความรวมถึงสานักงานใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการในกรณีที่ไม่อาจกาหนดสถานที่
ให้บริการได้แน่นอน
“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ” หมายความว่า เจ้าของสถานบริการ และให้หมายความ
รวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของสถานบริการด้วย
“เครื่ อ งบั น ทึ ก การเก็ บ เงิ น ” หมายความว่ า อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ บั น ทึ ก รายการขายสิ น ค้ า หรื อ
ให้ บริการและสามารถจัดทาเอกสารหลักฐานได้ตามที่กาหนด เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี
สาเนาใบเสร็จรับเงิน สาเนาใบกากับภาษี รายงานการขายสินค้าหรือให้บริการประจาวัน เป็นต้น
คุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน เพื่อออกใบกากับภาษีอย่ างย่อของกรมสรรพากรมี
รายละเอียด ดังนี้
(๑) เป็นเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
(ก) ชนิ ด ไฟฟ้า ECR (Electronic Cash Register) ซึ่งบันทึกโปรแกรมการขายสินค้า
หรือการให้บริการไว้ในความจาชนิดถาวร แบบ ROM (Read Only Memory) หรือแบบ EPROM
(Erasable Programmable ROM) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์พิ เศษของผู้ขายเครื่องบัน ทึก
การเก็ บ เงิ น ในการแก้ ไ ขโปรแกรมการขายสิ น ค้ า หรื อ การให้ บ ริ ก าร และต้ อ งมิ ใ ช่ เ ครื่ อ งบั น ทึ ก
การเก็ บ เงิ น ชนิ ด ไฟฟ้ า ECR ที่ มี หั ว พิ ม พ์ ร ะบบ Drum Matrix ซึ่ ง ได้ ม าตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นไป หรือ
(ข) ชนิดคอมพิวเตอร์ ซึ่งบันทึกโปรแกรมการขายสินค้าหรือการให้บริการไว้ในความจา
ชนิดชัว่ คราวแบบ RAM (Random Access Memory) เป็นส่วนใหญ่ และมีช่องใส่สอื่ บันทึกข้อมูล
เช่น Diskette เพื่อบันทึกรายละเอียดของสินค้าหรือบริการและสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ขายสินค้าหรือการให้บริการได้ หรือในกรณีที่ไม่มีช่องใส่สื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette ต้องสามารถ
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สั่งเขียนโปรแกรมการขายสินค้าหรือการให้บริการ หรือบันทึกรายการการขายหรือการให้บริการ
จากเครื่องควบคุมกลางได้
(๒) เครื่องบันทึกการเก็บเงินต้องใช้กระดาษออกใบกากับภาษีอย่างย่อให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการ และจะใช้กระดาษขนาดเดียวกันเป็นสาเนาซ้อนกับใบกากับภาษีตัวจริงก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมี
กระดาษเป็นม้วนต่อเนื่องเพื่อบันทึกรายการประจาวัน (Daily Transaction Journal) ไว้ซึ่งจะใช้เป็น
สาเนาใบกากับภาษีแทนกระดาษซ้อนใบกากับภาษีก็ได้
(๓) เครื่องบันทึกการเก็บเงินต้องสามารถออกใบกากับภาษีอย่างย่อซึ่งมีรายการอย่างน้อย
ตามมาตรา ๘๖/๖ แห่งประมวลรัษฎากร และต้องสามารถบันทึกคาว่า “ใบกากับภาษีอย่างย่อ” ไว้ใน
กระดาษใบกากับภาษีอย่างย่อด้วย หรืออาจจะบันทึกคาว่า “TAX INV (ABB)”ในกรณีที่เครื่องบันทึก
การเก็บเงินสามารถบันทึกได้ ๑๒ หลัก หรือคาว่า “TAX INVOICE (ABB)” ในกรณีที่เครื่องบันทึก
การเก็บเงินสามารถบันทึกได้ ๑๖ หลักแทนก็ได้
(๔) เครื่องบันทึกการเก็บเงินต้องสามารถบันทึกเลขรหัสประจาเครื่องที่ อธิบดีกรมสรรพากร
กาหนดให้ไว้ในใบกากับภาษีอย่างย่อได้
(๕) เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ต้องสามารถบันทึกเลขรหัสประจาเครื่องที่อธิบดีกรมสรรพากร
กาหนดให้ไว้ในสาเนาใบกากับภาษี โดยอย่างน้อยต้องสามารถบันทึกเลขรหัสประจาเครื่องไว้ใน
ตอนต้นและตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนต่อ เนื่องซึ่งบันทึกรายการประจาวัน โดยสาเนาใบกากับ
ภาษีจะไม่มีชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียน เลขประจาตัวผู้เสียภาษี หรือข้อความที่ระบุว่าราคาสินค้า
หรือบริการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วก็ได้ และสาหรับรายการสินค้าหรือบริการในสาเนาใบกากับ
ภาษี จะบันทึกเป็นรหัสของสินค้าหรือบริการ โดยไม่บันทึกเป็นรายการของสินค้าหรือบริการตาม
ใบกากับภาษีอย่างย่อก็ได้ ส่วนคาว่า “ใบกากับภาษีอย่างย่อ” จะใช้วิธีตีพิมพ์หรือประทับตราไว้ใน
ตอนต้นและตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจาวันก็ได้
ในกรณีที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินไม่สามารถบันทึกเลขรหัสประจาเครื่องในกระดาษเป็นม้วน
ต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจาวันได้ ก็ให้ใช้วิธีบันทึกเลขรหัสประจาเครื่อง ณ ตาแหน่งซึ่งใช้บันทึก
รายการมูลค่าการขายสินค้าหรือการให้บริก ารโดยอย่างน้อยต้องบันทึกเลขรหัสประจาเครื่องไว้ใน
ตอนต้น ของกระดาษเป็น ม้ว นต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจาวันก่อนเริ่มทาการขายสินค้าหรือ
ให้ บริการ และในตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนต่อเนื่องดังกล่าวหลังจากทาการขายสินค้าหรือ
ให้ บริการรายสุด ท้ายและรวมยอดขายสินค้าหรือให้ บริการแล้ว และให้แนบใบกากับภาษีที่ออก
ในลักษณะนี้ ติดกับหั วม้ว นกระดาษต่อเนื่อง ซึ่งบันทึกรายการประจาวันเพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ
(๖) เครื่องบันทึกการเก็บเงินแต่ละเครื่องต้องสามารถออกผลสรุปรายงานการขายสินค้าหรือ
การให้บริการประจาวันได้
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“ใบก ากั บ ภาษี ” หมายความว่ า เอกสารหลั ก ฐานส าคั ญ ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย น
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จะต้อ งจั ด ท า และออกใบก ากั บ ภาษี ใ ห้ กับ ผู้ ซื้อ สิ นค้ าหรือ ผู้ รับ บริ การทุกครั้งที่มี
การขายสิ น ค้า หรือ ให้ บ ริการ เพื่ อ แสดงมูล ค่า ของสิ นค้า หรื อบริ การ และจ านวนภาษี มูลค่าเพิ่ม
ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในแต่ละครั้ง

5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Responsibilities)
หน่ ว ยงานที่มีห น้าที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานการขอใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงินของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ดังนี้
5.1 กรมสรรพสามิต
5.1.1 อธิบดีกรมสรรพสามิต
- พิจารณาอนุมัติการขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกหลักฐานการรับเงิน
ของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
5.2 สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
5.2.1 สรรพสามิตพื้นที่
- พิจารณาอนุมัติการขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกหลักฐานการรับเงิน
ของผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารโดยได้ รั บ มอบอ านาจจากอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต ตามค าสั่ ง
กรมสรรพสามิต ที่ 511/2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 เรื่อง มอบอานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต
5.2.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิต
- รับ/ตรวจสอบคาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ (ภส. 07-14)
พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นในคาขอเบื้องต้นและส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ

6. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Procedure)
ขั้นตอนที่ 1 กำรยื่นคำขอและเอกสำรหลักฐำน
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นคาขอและเอกสารหลักฐาน ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
แห่งท้องที่ที่สถานบริการตั้งอยู่ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) แบบขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เพื่อออกหลักฐานการรับเงิน (ภส. 07-14)
(๒) หนั งสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง
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(๓) หลั ก ฐานแสดงรายละเอี ยดการได้รั บอนุมั ติให้ ใช้ เครื่ องบัน ทึกการเก็บเงิ นเพื่อออก
ใบกากับภาษี อย่างย่อจากกรมสรรพากร ประกอบด้วย
- เอกสารการได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกากับภาษีอย่างย่อ
จากกรมสรรพากร
- คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
- รายละเอียดชนิด รุ่น ยี่ห้อ และหมายเลขประจาเครื่อง (Serial Number) ที่ได้รับ
อนุมัติจากกรมสรรพากรซึ่งต้องตรงกับที่ขออนุมัติจากกรมสรรพสามิต
- แผงผังแสดงตาแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ณ สถานบริการ
- ในกรณีที่มีการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงินเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่นให้แสดงแผนผังระบบการต่อเชื่อมดังกล่าวด้วย
- ตัวอย่างใบกากับ ภาษีอย่างย่อ และตัวอย่างรายงานการให้บริการประจาวันที่ออก
ด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดการได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่อง
บันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกากับภาษีอย่างย่อจากกรมสรรพากร ให้ผยู้ ื่นคาขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง
เป็น หนั งสือ ณ สานั กงานสรรพสามิต พื้นที่ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 2 รับคำขอและตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตรับคาขอและเอกสารหลักฐาน โดยดาเนินการตรวจสอบรายละเอียด
ในคาขอเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ (1) ถึงข้อ (3) ว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ดังนี้
1. กรณีที่ต รวจสอบแล้ว เห็นว่า ข้อมูลหรือรายละเอียดในคาขอ เอกสาร หรือหลักฐาน
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอ
และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตกาหนด
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอ หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้ อง
และครบถ้ ว นภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ยื่ น ค าขอละทิ้ ง ค าขอ และให้ เ จ้ า พนั ก งาน
สรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
2. กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลหรือรายละเอียดในคาขอ เอกสารหรือหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตบันทึกความเห็นในเบื้ องต้น และเสนอสรรพสามิตพื้น ที่
เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติในแบบคาขอ ภส. 07-14 ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 3 ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติและลงนำมในคำขอ
1. กรณีพิจารณา “อนุมัติ” สรรพสามิตพื้นที่ลงนามในแบบ ภส. 07-14
2. กรณีพิจารณา “ไม่อนุมัติ” ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ขั้นตอนที่ 4 กำรส่งเอกสำร
กรณีที่ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติและลงนามในแบบคาขอแล้ว ให้แจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คาขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกหลักฐานการรับเงิน ทราบ และจัดส่งเอกสารคาขอดังกล่าว
ไปให้ผู้ยื่นคาขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอมารับเอกสารที่ สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอที่อาจต้องการความสะดวกและรวดเร็ว
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แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flowchart)
กระบวนกำรขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกกำรเก็บเงินเพื่อออกหลักฐำนกำรรับเงิน
ผู้ยื่นคำขอ (ผู้ประกอบ
กิจกำรสถำนบริกำร)

1. ยื่นคำขอ ภส. 07-14
และเอกสำรหลักฐำน

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ทีส่ ถานบริการตั้งอยู่
2. เจ้าพนักงานสรรพสามิต
รับ/ตรวจสอบคาขอ เอกสารและ
หลักฐาน บันทึกลงความเห็น/เสนอ
ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
กรณีหลักฐำนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอแก้ไขหรือส่งเอกสำร
หลักฐำนเพิ่มเติม

แจ้งผลการไม่อนุมัติ
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ

ไม่อนุมัติ

3. ผู้มีอานาจ
พิจารณา
อนุมัติ/ลงนาม

อนุมัติ
4. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์/
หรือมารับที่พื้นที่ฯ

8

แผนภาพ (Work Flow) แสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
กระบวนงานขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกหลักฐานการรับเงิน

ขั้นตอนที่ 1

ยื่นคำขอ
และเอกสำร
หลักฐำน

ขั้นตอนที่ 2

1 วัน

รับ/ตรวจสอบ
คำขอ เอกสำรและ
หลักฐำน นำเสนอ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำ
ลงนำม

ขั้นตอนที่ 3
1 วัน

ผู้มีอำนำจ
พิจำรณำ
อนุมัติและ
ลงนำม

ขั้นตอนที่ 4
1 วัน

จัดส่งเอกสำร
ทำง
ไปรษณีย์/
มำรับที่พื้นที่

แจ้แจงให้ผู้ยื่น
คำขอ แก้ไขหรือ
จัดส่งเอกสำร
เพิ่มเติม

หมายเหตุ กำหนดระยะเวลำในแต่ละขั้นตอน เป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนทัว่ ไปโดยประมำณ
ไม่รวมระยะเวลำที่สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ยังไม่ได้รบั เอกสำรทีต่ ้องยืน่ เพิ่มเติม
จำกผู้ยนื่ คำขอ (ผูป้ ระกอบกิจกำรสถำนบริกำร)
สรุป 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 3 วันทำกำร
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7. กำรจัดทำบัญชีหลักฐำน
7.1 การออกผลรายงานสรุปรายรับจากการให้บริการประจาวัน และการออกผลรายงาน
สรุปรายรับจากการให้บริการเป็นรายเดือนจากเครื่องบันทึกการเก็บเงินแต่ละเครื่อง ถือว่ารายงาน
ดังกล่าว เป็นรายงานการทาบัญชีประจาวัน และเป็นงบเดือนตามลาดับ
7.2 กรณีเครื่องบันทึกการเก็บเงิน มีหลายเครื่องให้จัดทารายงานสรุปรายรับรวมประจาวัน
และเป็นรายเดือนจากเครื่องบันทึกการเก็บเงินทุกเครื่อง และถือว่ารายงานสรุปดังกล่าวเป็นการทา
บัญชีประจาวันและงบเดือน

8. กำรเก็บรักษำม้วนกระดำษต่อเนื่อง
ม้วนกระดาษต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการแสดงรายรับจากการให้บริการประจาวันที่ออกจาก
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน และเอกสารประกอบการลงบัญชีอื่นๆ ให้เก็บไว้ ณ สถานบริการ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

9. กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
9.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2560
มาตรา 119
9.2 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้เครื่อง
บันทึกการเก็บเงินของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
9.3 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 29 มีนาคม
พ.ศ. 2536 เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกากับภาษี
อย่างย่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึ กการเก็บเงินตามมาตรา
86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
9.4 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 62) ลงวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ. 2538 เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกากับภาษี
อย่างย่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา
86/6 แห่งประมวลรัษฎากร

9. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)
แบบ ภส. 07-14

ภำคผนวก
1) พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2560 ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่ 18 มี น าคม 2560
มาตรา 119
2) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงินของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 29 มีนาคม
พ.ศ. 2536 เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกากับภาษี
อย่างย่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็ บเงินตามมาตรา
86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 62) ลงวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ. 2538 เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกากับภาษี
อย่างย่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา
86/6 แห่งประมวลรัษฎากร

ผู้จัดทำ
ชื่อ
ตำแหน่ง
หน่วยงำน

นางสาวรัชนีกร วุฒิเศรษฐไพบูลย์
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
โทร. 02 2415600-19 ต่อ 52272

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๓) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๕) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๖) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๗) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๑๐
บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ
มาตรา ๑๑๘ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการทําบัญชีประจําวัน
และงบเดือน ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
ให้ผู้นําเข้าทําบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
บัญชีประจําวันให้ทําให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น
งบเดือนและบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
บัญชีประจําวัน เอกสารการลงบัญชี สําเนางบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
ให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีที่โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานบริการ หรือสถานที่อื่นใด
ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถเรียกมาตรวจสอบได้
การทําบัญชีประจําวัน งบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรและการยื่นงบเดือน
ตามมาตรานี้ อธิบดีจะอนุญาตให้กระทําโดยใช้วิธีการอื่นใด และจะอนุญาตให้ยื่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
อธิบดีมีอํานาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในมาตรานี้ได้ ในกรณีที่ผู้นําเข้านําสินค้าติดตัวเข้ามา
หรือนําสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนําสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๑๑๙ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการใดประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกหลักฐาน
การรับเงินให้ขออนุมัติต่ออธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจติดตั้งอุปกรณ์
หรือเครื่องมือใด ๆ ในโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา
โดยใช้ความระมัดระวังและฝีมือดังเช่นที่พึงปฏิบัติในการประกอบกิจการของตน
ในกรณีที่อุปกรณ์หรือเครื่องมือตามวรรคหนึ่ง ตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว
สูญหาย บุบสลาย หรือชํารุด ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งให้
เจ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ โ รงอุ ต สาหกรรมหรื อ สถานบริ ก ารนั้ น ตั้ ง อยู่ ท ราบโดยมิ ชั ก ช้ า
และหากการสูญหาย บุบสลาย หรือชํารุดได้เกิดขึ้นเพราะผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการ
สถานบริ ก ารมิ ไ ด้ ใ ช้ ค วามระมั ด ระวั ง และฝี มื อ ดั ง เช่ น ที่ พึ ง ปฏิ บั ติ ใ นการประกอบกิ จ การของตนแล้ ว
ให้อธิบดีดําเนินการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาํ หนด

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
อธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออก
หลักฐานการรับเงิน ยื่นคําขอต่ออธิบดี ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู่
พร้อมหลักฐาน ตามแบบ ภส. ๐๗-๑๔ ท้ายประกาศนี้
ข้อ 2 เครื่ อ งบั น ทึ ก การเก็ บ เงิน ที่ ข ออนุ มั ติ จ ะต้ อ งเป็ น เครื่ อ งบั น ทึ ก การเก็ บ เงิ น ที่ ได้ รั บ
การอนุมัติให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออก
ใบกํากับภาษีอย่างย่อตามที่กรมสรรพากรกําหนด โดยมีลักษณะชนิด รุ่น ยี่ห้อ และหมายเลขประจําเครื่อง
(Serial Number) เดียวกัน
ข้อ 3 การยื่นคําขอตามข้อ 1 ผู้ยื่นคําขอต้องมีหลักฐานแสดงรายละเอียดการได้รับอนุมัติ
ให้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกํากับภาษีอย่างย่อจากกรมสรรพากร
ข้อ 4 เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต ได้ ต รวจสอบคํ าขอและหลั ก ฐานตามข้ อ 1 แล้ ว
หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้เสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามในแบบ ภส. ๐๗-๑๔ ต่อไป
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดการได้รับอนุมัติให้ใช้
เครื่ อ งบั น ทึ ก การเก็ บ เงิ น เพื่ อ ออกใบกํ า กั บ ภาษี อ ย่ า งย่ อ จากกรมสรรพากร ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอแจ้ ง
การเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือ ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู่ พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการออกผลรายงานสรุปรายรับจากการให้บริการประจําวัน
และออกผลรายงานสรุปรายรับจากการให้บริการเป็นรายเดือนจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แต่ละเครื่อง
และให้ ถื อว่ารายงานการสรุปรายรับจากการให้ บ ริก ารประจํ าวัน เป็ น รายงานการทํ าบั ญ ชีป ระจํ าวัน
และรายงานสรุปรายรับจากการให้บริการเป็นรายเดือนเป็นงบเดือนตามมาตรา 118
ในกรณีเครื่องบันทึกการเก็บเงินมีหลายเครื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการจัดทํารายงาน
สรุปรายรับรวมจากการให้บริการประจําวันและรายงานสรุปรายรับรวมจากการให้บริการเป็นรายเดือน
จากเครื่องบั นทึกการเก็บเงินทุ กเครื่อง และให้ ถือรายงานสรุปรวมดังกล่าวเป็น รายงานการทํ าบัญ ชี
ประจําวันและงบเดือนตามวรรคแรก

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๗ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องเก็บม้วนกระดาษต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการแสดง
รายรับจากการให้บริการประจําวันที่ออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน และเอกสารประกอบการลงบัญชีอื่น ๆ
เก็บรักษาไว้ ณ สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

ภส.
๐๗-๑๔

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คำขอใช้เครื่องบันทึกกำรเก็บเงิน ออกหลักฐำนกำรรับเงิน
ตำมมำตรำ ๑๑๙ แห่งพระรำชบัญญัตภิ ำษีสรรพสำมิต พ.ศ.๒๕๖๐

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ
วันที่รับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

เรียน อธิบดีกรมสรรพสำมิต สรรพสำมิตพื้นที่.....................................................................
๑. ชื่อผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ
ชื่อ
 บุคคลธรรมดำ  นิติบุคคล  กิจกำรร่วมทุน/กิจกำรร่วมค้ำ  คณะบุคคล  หน่วยงำนรำชกำร/อื่น ๆ
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที่ --
เลขรหัสประจำบ้ำน
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่เลขที่
ชื่ออำคำร
ห้องเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email
๒. มีความประสงค์

ชั้นที่

๓. ชนิดของเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ

ขอใช้เครื่องบันทึกกำรเก็บเงินเพื่อออกหลักฐำนกำรรับเงินสำหรับ
ประกอบกิจกำร
 ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บำร์ ค็อกเทลเลำจน์ โดยให้หมำยรวมถึง
สถำนที่ที่จำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยจัดให้มี
กำรแสดงดนตรีหรือกำรแสดงอื่นใดเพื่อกำรบันเทิงซึ่งปิดทำกำร
หลังเวลำ ๒๔.๐๐ นำฬิกำ
 สถำนอำบน้ำหรืออบตัว และนวด
 สนำมแข่งม้ำ
 สนำมกอล์ฟ
 อื่น ๆ

 ชนิดไฟฟ้ำ ECR (Electronic Cash Register) จำนวน..............เครื่อง
 ชนิดคอมพิวเตอร์ (Computer)
จำนวน..............เครื่อง
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................................... จำนวน..............เครือ่ ง

๔. เอกสารประกอบการดาเนินการ
๑. หลักฐำนแสดงรำยละเอียดกำรได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องบันทึกกำรเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภำษีอย่ำงย่อจำกกรมสรรพำกร
๒. อื่น ๆ (ระบุ)

จำนวน..............ฉบับ
จำนวน..............ฉบับ

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรข้ำงต้นที่ยื่นมำนี้ถูกต้องตำมควำมเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ
(
วันที่
๕. การพิจารณาของเจ้าหน้าที่

๖. คาสั่ง

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที.่ .....................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง
วันที่

ผู้ประกอบกิจกำรสถำนบริกำร
) (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี)

)

 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง
วันที่

)

