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ภาษีซื้อต้องห้าม
ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
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คำานำา
ภาษีมูลค่าเพ่ิม คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากการขายสินค้า การให้บริการ และการนำาเข้า

สินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่า

จะประกอบกิจการในรูปแบบใด หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ

เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

มีหน้าที่ต้องออกใบกำากับภาษีขายทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ และหาก

มีการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอื่น

สามารถนำาภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีมาหักออกจากภาษีขายในการคำานวณภาษี

มูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อได้ สำาหรับภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการต้องพึงระมัดระวัง

ในทางปฏิบัติคือ ภาษีซื้อต้องห้าม ที่กฎหมายไม่ให้นำามาหักออกจากภาษีขาย

หรือไม่สามารถนำามาขอคืนภาษีซื้อได้ ในการคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากรจึงได้จัดทำาเอกสารเผยแพร่ “ภาษีซื้อต้องห้าม” ขึ้น

เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจ และ

ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปและหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทั่วไปได้เป็นอย่างดี

กรมสรรพากร

มิถุนายน 2555
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT)
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 “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” (Value Added Tax : VAT) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขาย

สินค้า การให้บริการและการนำาเข้า ปัจจุบันจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีที่จัด

เก็บให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และอัตราร้อยละ 0 สำาหรับการส่งออก

 ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม หากม ี

รายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี ต้องจดทะเบียนเป็น 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการต้องออกใบ 

กำากับภาษี เพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ให้บริการ พร้อมทั้งส่งมอบ

ใบกำากับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ

 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ภ.พ.30) เป็นรายเดือนภาษี โดยยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน 

ไม่ว่ากิจการจะมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม

 กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี 

มูลค่าเพิ่ม และผลจากการคำานวณภาษีพบว่า ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการ

มีหน้าที่ต้องนำาส่งเงินภาษีต่อกรมสรรพากรเท่ากับส่วนต่างนั้น แต่หากภาษีขายน้อย

กว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการมีสิทธิได้รับคืนภาษีซื้อ โดยผู้ประกอบการจะขอคืนภาษีซื้อ

เป็นเงินสดหรือให้นำาเครดิตภาษีไปชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไปก็ได้ การแสดง

รายละเอียดการคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งยอดภาษีขายและยอดภาษีซื้อที่แสดงใน

แบบ ภ.พ.30 จะต้องเป็นภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีสิทธินำามาใช้ในการคำานวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

การคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้คำานวณ

โดยการนำาภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ดังนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องชำาระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
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 ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง

 •  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เรียกเก็บหรือพึง

เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เมื่อมีการขายสินค้าหรือรับค่าบริการ รวมถึงภาษี 

มูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่เสียภาษี ในกรณีที่เป็น 

การขายสินค้า ทั้งนี้ ให้รวมถึง

  - การนำาสินค้าไปใช้ ไม่ว่าประการใด ๆ  เว้นแต่ นำาไปใช้เพื่อการประกอบกิจการ

ของตนเองโดยตรง

  -  มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

  -  มีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบ

กิจการจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ณ วันเลิกประกอบกิจการ หรือวันที่ได้รับแจ้ง 

คำาสั่งถอน หรือวันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 •  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่เสียภาษ ี

จากการให้บริการหรือใช้บริการของกิจการ ไม่รวมถึงเพื่อการประกอบกิจการของตนเอง 

โดยตรง และการนำาเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือ 

หลักทรัพย์

นิยาม ภาษีขาย และภาษีซื้อ

ภาษีขาย (Output Tax)
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 ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ

สินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอื่น จะถูก 

เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการนั้น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูก 

เรียกเก็บถือเป็นภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้จ่ายไปใน 

การซื้อสินค้าหรือรับบริการ

1. ภาษีซ้ือท่ีกฎหมายให้นำามาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือ

ต้องเป็นภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินค้าหรือรับบริการท่ีถูกเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอื่น หรือภาษีซื้อที่เกิดจากการนำาเข้าสินค้า การรับโอน 

สินค้านำาเข้า การขายทอดตลาดทรัพย์สิน การชำาระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับ 

ผู้ประกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจักร และการรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิบริการในการ

ขายสินค้าหรือการให้บริการท่ีได้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 โดยสินค้าหรือบริการ

ดังกล่าวต้องนำามาใช้ในการประกอบกิจการของตน และไม่เป็นภาษีซ้ือท่ีกฎหมายไม่ให้นำา

มาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือ

2. ภาษีซ้ือต้องห้าม

ภาษีซ้ือต้องห้ามเป็นภาษีซ้ือท่ีกฎหมายไม่ให้นำามาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืน 

ภาษีซ้ือ โดยได้กำาหนดลักษณะภาษีซ้ือต้องห้ามไว้ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร 

และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี 17) และ (ฉบับท่ี 42)

ประเภทภาษีซื้อ

ภาษีซื้อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
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ภาษีซื้อ (Input Tax)

 หมายถึง ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมถูกผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมอื่นเรียกเก็บจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการเพื่อใช้ในการ

ประกอบกิจการของตนเอง และให้หมายความรวมถึง

 •  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เสียเมื่อนำาเข้า

สินค้า

 •  ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เสียเมื่อรับโอน

สินค้านำาเข้าที่จำาแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย 

ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

 •  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้นำาส่งกรมสรรพากร

  - จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี 

มูลค่าเพิ่ม

  - จากการชำาระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่อยู่นอก

ราชอาณาจักร ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร 

เป็นการชั่วคราวและไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว

  - จากการชำาระราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการใน 

ต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

  - จากการรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิบริการในการขายสินค้าหรือการให้

บริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
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  หมายถึง ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่สามารถนำามาหัก 

ออกจากภาษีขายในการคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนำามาขอคืนภาษีซื้อ ซึ่งกฎหมายได้ 

กำาหนดลักษณะของภาษีซื้อต้องห้ามไว้ในมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร และ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) ดังนี้

ลักษณะภาษีซื้อต้องห้าม

1. ไม่มีใบกำากับภาษี หรือไม่อาจแสดงใบกำากับภาษีได้

  (1) ไม่มีใบกำากับภาษี เนื่องจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการไม่ออกใบกำากับ 

ภาษี หรือออกใบกำากับภาษีแต่ระบุชื่อบุคคลอื่น

  (2)  มีใบกำากับภาษีแต่ไม่อาจแสดงใบกำากับภาษีได้ว่ามีการชำาระภาษีซื้อ  

เป็นกรณีที่ได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจริง แต่ไม่อาจแสดงต่อเจ้าพนักงานสรรพากรได้

2. กรณีใบกำากับภาษีซื้อมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระ 

สำาคัญตามที่กฎหมายกำาหนด

 ใบกำากับภาษีที่นำามาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อได้ ต้องเป็นใบกำากับ

ภาษีแบบเต็มรูปและต้องมีข้อความตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร หากใบกำากับ 

ภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนด ภาษีซื้อนั้นถือเป็นภาษีซื้อ 

ต้องห้าม ดังนั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มควรตรวจสอบใบกำากับภาษีว่า

มีรายการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนดหรือไม่ ก่อนที่จะรับมอบใบกำากับภาษีนั้น

ภาษีซื้อต้องห้าม
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3. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ภาษีซื้อที่นำามาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อได้ ต้องเป็นภาษีซื้อที่เกิด 

จากรายจ่ายเพื่อกิจการหรือเพ่ือหากำาไรของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หากภาษีซ้ือนั้นไม่เก่ียวข้องกับกิจการหรือเพ่ือหากำาไรของผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อนั้นเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ถึงแม้ใบกำากับภาษีนั้นจะมีรายการครบ

ถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรก็ตาม

4. ภาษีซื้อ ท่ี เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะ 

ทำานองเดียวกัน

 ภาษี ซ้ือที่ เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพ่ือการอันมีลักษณะทำานอง

เดียวกันที่ไม่ให้นำามาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อได้นั้น ต้องเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

  (1) ค่ารับรองหรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรองหรือให้บริการแก่บุคคล

ใด ๆ และไม่ว่าจะอำานวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร  

ค่าเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทำานองเดียวกัน

  (2)  ค่าสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือ 

รับบริการตาม (1) และบุคคลอื่น
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5.  ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำากับภาษี

 ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำากับภาษีเป็นภาษีซื้อที่ไม่ให้

นำามาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อ

 ผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำากับภาษีมีดังนี้

  (1)  บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  (2)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่อยู่นอกราชอาณาจักร และม ี

ตัวแทนทำาการออกใบกำากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  (3)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทรัพย์สินถูกนำาออกขาย 

ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นหรือโดยบุคคลอื่น

6.  ภาษีซ้ือตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี 42)

 ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่กฎหมายไม่ให้นำามาหักออกจากภาษี

ขายหรือขอคืนภาษีซื้อ มีดังนี้

  (1)  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์ 
โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่

เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วย

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

  กรณีดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับสำาหรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มี 

ที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการ

เช่ารถยนต์ดังกล่าวของตนเองโดยตรง และการให้บริการรับประกันวินาศภัยสำาหรับ

รถยนต์ดังกล่าว
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หมายเหตุ :

 “รถยนต์นั่ง” คือ รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้สำาหรับนั่งเป็นปกติวิสัย และให้

หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำานองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็น

เนื้อเดียวกันในลักษณะถาวรด้านข้าง หรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด

 “รถยนต์โดยสาร” คือ รถตู้หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจำานวนมาก

รวมทั้งรถยนต์ในลักษณะทำานองเดียวกัน

  (2) ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีอย่างย่อ

  (3)  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่

ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  (4)  ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เพื่อนำามาใช้

ในกิจการของตนเอง ซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อดังกล่าวให้

มีสิทธินำามาหักออกจากภาษีขายในการคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมาผู้ประกอบการได้

ขายหรือให้เช่าอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นหรือนำาไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 3 ปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภาษีซื้อนั้นเป็นภาษี

ซื้อต้องห้ามตั้งแต่ต้น

  (5) ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล 

รัษฎากร ซึ่งรายการในใบกำากับภาษีไม่ได้พิมพ์ หรือไม่ได้จัดทำาขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์  

ในกรณีจัดทำาใบกำากับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ

  (6) ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล 

รัษฎากร ซึ่งมีข้อความอื่นที่อธิบดีกำาหนดในใบกำากับภาษีที่ไม่ได้จัดทำาขึ้นด้วยวิธีการ 

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
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  (7)  ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล 

รัษฎากร ซึ่งมีรายการในใบกำากับภาษีเป็นสำาเนา (Copy) เป็นภาษีซื้อต้องห้าม  

แต่ไม่รวมถึงใบกำากับภาษีท่ีได้จัดทำารวมกับเอกสารทางการค้าอ่ืนซ่ึงมีจำานวนหลายฉบับ 

และใบกำากับภาษีมีรายการในใบกำากับภาษีเป็นสำาเนามีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” 

ปรากฏอยู่ด้วย

  (8)  ภาษีซื้อส่วนที่เฉล่ียเป็นของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  

ซึ่งได้คำานวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

  (9)  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม นำาไปใช้หรือจะใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษี 

มูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจดทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่มใช้สิทธิเลือกไม่นำาภาษีซื้อทั้งหมดไปหักในการคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เนื่องจากกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

รายได้ของกิจการทั้งหมด

  (10) ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งรายการได้ถูกแก้ไขหรือถูก 

เปลี่ยนแปลง เป็นภาษีซื้อต้องห้าม เว้นแต่รายการซึ่งได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำาหนด

หมายเหตุ : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำาหนด

  - การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำากับภาษี พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำากับ

ภาษีกำากับการแก้ไข ทั้งนี้ เฉพาะใบกำากับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับ

แต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำาบลหรือแขวง 

อำาเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำาการแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำาบล หรือแขวง อำาเภอ

หรือเขต หรือจังหวัดใหม่
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  - การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำากับภาษีด้วยวิธีการประทับตรายางที่อยู่ 

ท่ีถูกต้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะใบกำากับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต ่

วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำาบลหรือแขวง  

อำาเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำาการแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำาบลหรือแขวง อำาเภอ

หรือเขต หรือจังหวัดใหม่

  (11)  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์นั่งและ

รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

เพ่ือใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และต่อมาภายใน 3 ปีนับแต่ 

เดือนภาษีที่ได้รถยนต์ไว้ในครอบครองได้มีการดัดแปลงรถยนต์ดังกล่าวเป็นรถยนต์

นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษ ี

สรรพสามิต

  กรณีดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับสำาหรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มี 

ที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการ

เช่ารถยนต์ดังกล่าวของตนเองโดยตรง

  (12)  ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งมีรายการ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำาตัว 

ผู้เสียภาษีอากรตามมาตรา 86/4 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้พิมพ์ขึ้น หรือไม่ได้จัด

ทำาขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีจัดทำาใบกำากับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

ทั้งฉบับเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

  กรณีดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับสำาหรับใบกำากับภาษีที่ออกโดยผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาชนจำากัดที่ได้เปล่ียนสถานะจาก

รัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ เฉพาะใบกำากับภาษีที่ได้

ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำากัดหรือบริษัท

มหาชนจำากัด
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 หากผู้ประกอบการจดทะเบียนได้นำาภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีข้างต้นไปคำานวณ

หักออกจากภาษีขายในการคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษ ี

มูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรแล้ว ถือว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ยื่น 

แบบแสดงรายการไว้ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้คำานวณภาษีซื้อในเดือน

ภาษีที่แสดงไว้คลาดเคลื่อนไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำานวนภาษีซื้อที่แสดงไว้

เกินไป ตามมาตรา 89(4) แห่งประมวลรัษฎากร

2. เบี้ยปรับ 2 เท่า

 กรณีนำาใบกำากับภาษีปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ในการคำานวณภาษี

มูลค่าเพิ่ม

 หมายเหตุ :

 (1)  ใบกำากับภาษีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า บุคคลใดเป็นผู้ออกใบกำากับภาษีให้

ถือว่าเป็นใบกำากับภาษีปลอม

 (2)  ผู้ประกอบการที่นำาใบกำากับภาษีปลอมมาใช้ในการเครดิตภาษี นอกจาก 

ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้ว หากเจตนานำาใบกำากับภาษีปลอม หรือใบกำากับภาษีที่

ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาใช้ในการเครดิตภาษีต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 3 เดือน 

ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท

 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่นำาภาษีซื้อต้องห้ามมาหักออกจาก

ภาษีขายในการคำานวณภาษีมูลค่าเพ่ิมจะต้องชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำากับภาษี 

รวมทั้งต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้

1. เบี้ยปรับ 1 เท่า

 -  ไม่มีใบกำากับภาษี หรือไม่อาจแสดงใบกำากับภาษีได้

 -  ใบกำากับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญ

ตามที่กฎหมายกำาหนด

 - ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 - ภาษีซ้ือที่เกิดจากรายจ่ายเพ่ือการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทำานอง

เดียวกัน

 -  ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำากับภาษี

 -  ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
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 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำาภาษีซื้อต้องห้ามมาใช้ในการ

คำานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีต้องเสียเบี้ยปรับ 1 เท่า เบี้ยปรับ 1 เท่าที่ต้องเสียสามารถ 

ขอลดลงได้ ถ้าหากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ยื่นแบบแสดงรายการ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำาหนด โดยไม่ได้ถูก

เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจพบและได้บันทึกความผิดไว้ในหนังสือหรือบันทึกข้อความ

โดยเจ้าพนักงานสรรพากร สรุปได้ดังนี้

การขอลดเบี้ยปรับ

 นับเมื่อพ้นกำาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เงินเพิ่มที่

คำานวณได้ไม่ให้เกินจำานวนภาษีที่ต้องชำาระหรือนำาส่ง

 1. ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วันนับแต่วันพ้นกำาหนดเวลาชำาระภาษ ี

มูลค่าเพิ่มให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 2 ของเบี้ยปรับ

 2.  ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันพ้นกำาหนด

เวลาชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 5 ของเบี้ยปรับ

 3.  ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันพ้นกำาหนด

เวลาชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ

 4.  ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลัง 60 วันนับแต่วันพ้นกำาหนดเวลาชำาระภาษี

มูลค่าเพิ่มให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของเบี้ยปรับ

หมายเหตุ :  เบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการนำาใบกำากับภาษีปลอมมาใช้ 

ไม่สามารถขอลดเบี้ยปรับได้
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 ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีซ้ือต้องห้ามเป็นภาษีซ้ือท่ีกฎหมายไม่ให้ผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนำามาหักออกจากภาษีขายในการคำานวณภาษีหรือขอคืน

ภาษีซื้อ

 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สามารถนำาภาษีซ้ือต้องห้ามมาหักเป็นรายจ่ายในการคำานวณกำาไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคล ดังนี้

• ภาษีซื้อต้องห้ามที่สามารถนำามาหักเป็นรายจ่ายในการคำานวณกำาไรสุทธิ

 1.  ภาษีซื้อค่ารับรองที่มีลักษณะ ดังนี้

  (1) ค่ารับรอง หรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรองหรือให้บริการแก ่

บุคคลใด ๆ และไม่ว่าจะอำานวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร 

ค่าเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทำานองเดียวกัน

  (2) ค่าสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับ

บริการหรือที่ให้บุคคลอื่น

 2.  ภาษีซื้อต้องห้ามตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ฉบับที่ 42) ภาษีซื้อต้องห้ามตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่สามารถนำามาหักเป็น

รายจ่ายในการคำานวณกำาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มีดังนี้

  (1) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์

โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่

เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่ง และรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วย

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ภาษีซื้อต้องห้ามกับรายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
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 กรณีดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับสำาหรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มี 

ที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการเช่า 

รถยนต์ดังกล่าวของตนเองโดยตรง และการให้บริการรับประกันวินาศภัยสำาหรับรถยนต์

ดังกล่าว

หมายเหตุ :

 “รถยนต์นั่ง” คือ รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้สำาหรับนั่งเป็นปกติวิสัย และ

ให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำานองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อ

เป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวรด้านข้าง หรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมี

ที่นั่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด

 “รถยนต์โดยสาร” คือ รถตู้หรือรถยนต์ท่ีออกแบบเพ่ือใช้ขนส่งคนโดยสารจำานวนมาก 

รวมท้ังรถยนต์ในลักษณะทำานองเดียวกัน

  (2)  ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีอย่างย่อ

  (3)  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ หรือจะใช้ในกิจการประเภท

ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้อง 

เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

  (4)  ภาษีซื้อที่ เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น 

เพื่อนำามาใช้ในกิจการของตนเอง ซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ต่อมาผู้ประกอบการได้ขายหรือให้เช่าอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น หรือนำาไปใช้ใน

กิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 3 ปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จ

สมบูรณ์

  (5)  ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล

รัษฎากร ซึ่งมีรายการในใบกำากับภาษีไม่ได้พิมพ์ หรือไม่ได้จัดทำาขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์  

ในกรณีจัดทำาใบกำากับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ

  (6)  ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล

รัษฎากร ซึ่งมีข้อความอื่นที่อธิบดีกำาหนดในใบกำากับภาษีที่ไม่ได้จัดทำาขึ้นด้วยวิธีการ

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

  (7)  ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล

รัษฎากร ซึ่งมีรายการในใบกำากับภาษีเป็นสำาเนา (Copy) แต่ไม่รวมถึงใบกำากับภาษีที่

จัดทำารวมกับเอกสารทางการค้าอื่นซึ่งมีจำานวนหลายฉบับ และใบกำากับภาษีมีรายการ

ในใบกำากับภาษีเป็นสำาเนามีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ปรากฏอยู่ด้วย

  (8)  ภาษีซ้ือส่วนท่ีเฉล่ียเป็นของกิจการประเภทท่ีไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  

ซึ่งได้คำานวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

  (9)  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนำาไปใช้หรือจะใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มใช้สิทธิเลือกไม่นำาภาษีซื้อทั้งหมดไปหักในการคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เนื่องจากกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

รายได้ของกิจการทั้งหมด
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 (10) ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีแบบเต็มรูป ซึ่งรายการได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เป็นภาษีซื้อต้องห้าม เว้นแต่รายการซึ่งได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่อธิบดีกำาหนด

หมายเหตุ : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำาหนด

 - การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำากับภาษี พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำากับ

ภาษีกำากับการแก้ไข ทั้งนี้ เฉพาะใบกำากับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  

นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำาบลหรือ

แขวง อำาเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำาการแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำาบลหรือแขวง 

อำาเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม่

 - การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำากับภาษีด้วยวิธีการประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้อง

เพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะใบกำากับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ทาง

ราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำาบลหรือแขวง อำาเภอหรือ

เขต หรือจังหวัด หรือได้ทำาการแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำาบลหรือแขวง อำาเภอหรือเขต 

หรือจังหวัดใหม่

  (11)  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต ์

นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษ ี

สรรพสามิต เพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมา 

ภายใน 3 ปีนับแต่เดือนภาษีที่ได้รถยนต์ไว้ในครอบครอง ได้มีการดัดแปลงรถยนต์ 

ดังกล่าวเป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วย

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

  กรณีดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับสำาหรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่

มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการ

เช่ารถยนต์ดังกล่าวของตนเองโดยตรง

  (12)  ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีเต็มรูป ซึ่งมีรายการ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำาตัว 

ผู้เสียภาษีอากรตามมาตรา 86/4 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้พิมพ์ขึ้น หรือไม่ได้จัด

ทำาขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีจัดทำาใบกำากับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง

ฉบับเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

  กรณีดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับสำาหรับใบกำากับภาษีท่ีออกโดยผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาชนจำากัดที่ได้เปล่ียนสถานะจาก

รัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ เฉพาะใบกำากับภาษีที่ได้

ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำากัดหรือบริษัท

มหาชนจำากัด
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• ภาษีซื้อต้องห้ามที่ไม่ให้นำามาหักเป็นรายจ่ายในการคำานวณกำาไรสุทธิ

 1. ไม่มีใบกำากับภาษี ใบกำากับภาษีสูญหาย หรือไม่อาจแสดงใบกำากับภาษีได้ว่า

มีการชำาระภาษีซื้อ

 2. ใบกำากับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญ

 3. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ

 4. ภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำากับภาษี

หมายเหตุ : 

 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

สามารถนำาภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

มาหักเป็นรายจ่ายในการคำานวณกำาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เว้นแต่เป็น 

รายจ่ายท่ีกฎหมายไม่ให้นำามาหักเป็นรายจ่ายในการคำานวณกำาไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคล
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 “ใบกำากับภาษี” (Tax Invoice) เป็นเอกสารสำาคัญท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพ่ิมออกให้แก่ผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้ใช้บริการเม่ือขายสินค้าหรือให้บริการ และต้องส่งมอบ

ใบกำากับภาษีให้แก่ผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้ใช้บริการทันที

 ใบกำากับภาษีแบ่งออกเป็นใบกำากับภาษีแบบเต็มรูป มีข้อความตามนัยมาตรา 86/4 

แห่งประมวลรัษฎากร และใบกำากับภาษีอย่างย่อ มีข้อความตามนัยมาตรา 86/6 แห่ง

ประมวลรัษฎากร

 1. ใบกำากับภาษีแบบเต็มรูป

 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีได้รับใบกำากับภาษีแบบเต็มรูป จากการ

ซ้ือสินค้าหรือรับบริการสามารถนำาภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนมาหักออกจากภาษีขายในการคำานวณ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือขอคืนภาษีซ้ือ เว้นแต่เป็นภาษีซ้ือต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกำาหนดจะไม่

สามารถนำามาหักออกจากภาษีขายในการคำานวณภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือขอคืนภาษีซ้ือได้

 ลักษณะใบกำากับภาษีแบบเต็มรูป ต้องมีข้อความตามนัยมาตรา 86/4 แห่งประมวล

รัษฎากร ดังน้ี

  (1)  คำาว่า “ใบกำากับภาษี” ในท่ีท่ีเห็นได้เด่นชัด

  (2)  ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีออกใบกำากับภาษี

  (3)  ช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้รับบริการ

  (4)  หมายเลขลำาดับของใบกำากับภาษี และหมายเลขลำาดับของเล่ม (ถ้ามี)

ใบกำากับภาษี (Tax Invoice)

 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เป็นรายเดือนภาษี โดยสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ของ

เดือนถัดไปทุกเดือน ไม่ว่ากิจการจะมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการในเดือน

ภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม

 ภาษีซ้ือที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนำามาหักออกจากภาษีขาย 

ในการคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

ที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหลักฐานหรือเอกสารสำาคัญประกอบ 

ภาษีซื้อ มีดังนี้

 1.  ใบกำากับภาษี

 2.  ใบเพิ่มหนี้

 3.  ใบลดหนี้

 4. ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกให้สำาหรับการรับชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มจาก

การนำาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

 5.  ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิตออกให้ในการเรียกเก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร

 6. ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการขายทอด

ตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือการขายโดยวิธีอื่น

นอกจากการขายทอดตลาด

เอกสารสำาคัญเกี่ยวกับภาษีซื้อ
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  (5) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ

  (6)  จำานวนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีคำานวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 

โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการได้ชัดแจ้ง

  (7)  วัน เดือน ปี ท่ีออกใบกำากับภาษี

  (8)  ข้อความอ่ืนท่ีอธิบดีกำาหนด บังคับใช้กับผู้ประกอบการ ดังน้ี

  •  ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีออกใบกำากับภาษีรวมกับ

เอกสารทางการค้าอ่ืนและใบกำากับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารชุดดังกล่าว 

(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี 39))

  •  ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีมีสถานประกอบการหลาย

แห่งและสถานประกอบการท่ีไม่ใช่สำานักงานใหญ่นำาใบกำากับภาษีของสำานักงานใหญ่ไป

ส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้ใช้บริการจะต้องมีคำาว่า “สาขาท่ีออกใบกำากับภาษีคือ” ไว้ใน 

ใบกำากับภาษี (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี 39))

  • กิจการสถานบริการน้ำามันขายน้ำามันเช้ือเพลิงหรือสินค้าหรือให้บริการ

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้ระบ ุ

เลขทะเบียนรถยนต์ไว้ในใบกำากับภาษี (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษ ี

มูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี 39))
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หมายเหตุ : กฎหมายกำาหนดรายการในใบกำากับภาษีของสินค้าหรือบริการบางกรณีตาม

มาตรา 86/5(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแตกต่างจากใบกำากับภาษีแบบเต็มรูป  

โดยได้กำาหนดรายการในใบกำากับภาษีจากการขายสินค้าหรือให้บริการโดยการส่งออก 

และการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานและเรือเดินทะเล ให้มีรายการที่ 

ผู้ขนส่งหรือตัวแทนรับขนส่งได้ออกเป็นปกติตามประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ  

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี 21)

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรม

สรรพากรให้ออกใบกำากับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 86/4 วรรคสอง 

แห่งประมวลรัษฎากร ต้องระบุอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยไว้ใน

ใบกำากับภาษีด้วย (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี 39))

  • กิจการขายทองรูปพรรณท่ีได้คำานวณภาษีมูลค่าเพ่ิมจากส่วนต่าง 

ซ่ึงคำานวณจากราคาขายรวมกำาเหน็จหักด้วยราคารับซ้ือคืน ใบกำากับภาษีต้องมีข้อความ

ตามท่ีกฎหมายกำาหนด (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี 39))

  ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบกำากับภาษีแบบเต็มรูปต้องมีข้อความ

อย่างน้อยตามข้อ (1) – (7) ส่วนข้อความอ่ืนท่ีอธิบดีกำาหนดให้บังคับใช้กับผู้ประกอบการ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีกล่าวมาข้างต้น ดังน้ัน หากใบกำากับภาษีมีลักษณะข้อความท่ี

ไม่ตรงกับลักษณะของใบกำากับภาษีแบบเต็มรูปดังท่ีกล่าวมา จะไม่สามารถนำาภาษีซ้ือมา

หักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือได้

39
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 ใบกำากับภาษีอย่างย่อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับจากการ

ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ไม่สามารถนำามาหักออก

จากภาษีขายในการคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือขอคืนภาษีซื้อ แต่สามารถนำามาถือเป็น

รายจ่ายในการคำานวณกำาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ลักษณะใบกำากับภาษีอย่างย่อ ต้องมีข้อความตามนัยมาตรา 86/6 แห่งประมวล

รัษฎากร ดังนี้

 (1)  คำาว่า “ใบกำากับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด

 (2) ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกใบกำากับภาษี

 (3)  หมายเลขลำาดับของใบกำากับภาษี และหมายเลขลำาดับของเล่ม (ถ้ามี)

 (4)  ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

 (5)  วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำากับภาษี

 (6)  ราคาของสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

 (7)  ข้อความอื่นที่อธิบดีกำาหนด

ใบกำากับภาษีอย่างย่อ
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 ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) เป็นเอกสารสำาคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายให้

ถือว่าเป็นใบกำากับภาษี ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ขายสินค้าหรือ

ให้บริการไปแล้ว แต่ต้องคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ เนื่องจากมูลค่าสินค้าหรือบริการมี

จำานวนเพิ่มขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก

 1. มีการเพ่ิมราคาสินค้าท่ีขายเน่ืองจากสินค้าเกินกว่าจำานวนท่ีตกลงซ้ือขายกัน 

คำานวณราคาสินค้าผิดพลาดต่่่ำากว่าความเป็นจริง

 2. มีการเพิ่มราคาค่าบริการเนื่องจากให้บริการเกินกว่าข้อกำาหนดที่ตกลงกัน 

คำานวณราคาค่าบริการผิดพลาดต่่่ำากว่าความเป็นจริง

ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note)
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 ใบเพิ่มหนี้ ต้องมีรายการอย่างน้อย ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

 (1)  คำาว่า “ใบเพิ่มหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด

 (2)  ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกใบเพิ่มหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ในนามของ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำาตัวผู้เสียภาษี

อากรของตัวแทนนั้นด้วย

 (3) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

 (4)  วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้

 (5)  หมายเลขลำาดับของใบกำากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำาดับของเล่ม  

(ถ้ามี) มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำากับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้อง

ของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำานวนมูลค่าทั้งสอง และจำานวนภาษีที่เรียกเก็บ 

เพิ่มเติมสำาหรับส่วนต่างนั้น

 (6)  คำาอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้

 (7)  ข้อความอื่นที่อธิบดีกำาหนด

 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องออกใบเพิ่มหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือ

ผู้รับบริการในเดือนภาษีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นที่ไม่สามารถ 

ออกใบเพิ่มหนี้ได้ทันในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ออกใบเพิ่มหนี้ให้กับ 

ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ได้ออกใบเพิ่มหนี้ต้องนำาภาษีขาย

ที่คำานวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพ่ิมขึ้นนั้นมารวมในการคำานวณภาษี 

มูลค่าเพ่ิม โดยให้ถือเป็นภาษีขายของตนในเดือนท่ีได้ออกใบเพ่ิมหน้ี และให้ผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับใบเพิ่มหนี้ นำาภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรากฏตามใบเพิ่มหนี ้

ดังกล่าวมาหักออกจากการคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ถือเป็นภาษีซื้อของตนใน

เดือนภาษีที่ได้รับใบเพิ่มหนี้นั้น
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 ใบลดหนี้ (Credit Note) เป็นเอกสารสำาคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายให้ 

ถือว่าเป็นใบกำากับภาษี ผู้ประกอบการที่มีสิทธิออกใบลดหนี้ต้องเป็นผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีได้ออกใบกำากับภาษีจากการขายสินค้าหรือให้บริการแล้ว  

ต่อมาภายหลังได้เกิดเหตุการณ์ทำาให้มูลค่าสินค้าหรือบริการมีจำานวนลดลง ไม่ว่าท้ังหมด 

หรือบางส่วน เนื่องมาจากเหตุการณ์ดังนี้

 1.  มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำาหนดที่ตกลงกัน สินค้า 

ชำารุดเสียหาย หรือขาดจำานวน คำานวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง  

หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกำาหนด

 2.  มีการลดราคาค่าบริการเนื่องจากการให้บริการผิดข้อกำาหนดที่ตกลงกัน 

บริการขาดจำานวน คำานวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหต ุ

อื่นตามที่อธิบดีกำาหนด

 3.  ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำารุดบกพร่อง ไม่ตรงตาม 

ตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำาพรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกำาหนด

 4. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินชดเชย  

หรือเงินอื่นในลักษณะทำานองเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อผูกพันใน

กฎหมาย

ใบลดหนี้ (Credit Note)
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 5. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้มีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า  

เงินประกัน เงินมัดจำา เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำานองเดียวกันให้แก่ 

ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อตกลงทางการค้า

 6. มีการคืนสินค้า หรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยกัน

 7. มีการคืนสินค้า หรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ซื้อสินค้า ทั้งนี้ เฉพาะที่กระทำาภายใน

เวลาอันสมควร

 8. มีการบอกเลิกสัญญาบริการ เนื่องจากการให้บริการบกพร่อง หรือให้บริการ

ผิดข้อกำาหนดที่ตกลงกันหรือไม่มีการให้บริการตามสัญญา
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 ใบลดหนี้ต้องมีรายการอย่างน้อย ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

 (1)  คำาว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด

 (2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ในนามของ 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำาตัวผู้เสียภาษี

อากรของตัวแทนนั้นด้วย

 (3)  ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

 (4)  วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้

 (5)  หมายเลขลำาดับของใบกำากับภาษีเดิม รวมท้ังหมายเลขลำาดับของเล่ม (ถ้ามี) 

มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำากับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้า

หรือบริการ ผลต่างของจำานวนมูลค่าทั้งสองและจำานวนภาษีที่ใช้คืนสำาหรับส่วนต่างนั้น

 (6)  คำาอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้

 (7)  ข้อความอื่นที่อธิบดีกำาหนด



50 51

          

           

          

 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องออกใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้า 

หรือผู้รับบริการในเดือนภาษีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำาเป็น 

ไม่สามารถออกใบลดหนี้ได้ทันในเดือนภาษีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ออกใบ 

ลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ได้ออกใบลดหนี้ต้องนำาภาษีขายที่

คำานวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ลดลงนั้นมาหักออกจากภาษีขายของตนใน

เดือนภาษีที่ได้ออกใบลดหนี้และให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบลดหนี้นำาภาษี

มูลค่าเพิ่มที่ปรากฏตามใบลดหนี้ดังกล่าวมาหักออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่

ได้รับใบลดหนี้นั้น
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 ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรต้องเป็นใบเสร็จรับเงินที่ออกให้จากการรับชำาระ

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่นำาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) เมื่อมีการชำาระ

ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ ดังนี้

 1. เมื่อชำาระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่อยู่นอก 

ราชอาณาจักร ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร 

เป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว

 2. เมื่อชำาระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการต่าง

ประเทศ และได้มีการนำาบริการนั้นมาใช้ในราชอาณาจักร

 3.  เมื่อรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการ สำาหรับสินค้าหรือบริการที่ได้

เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

 ใบเสร็จรับเงินที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นใบกำากับภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถนำาภาษีซื้อที่เกิดขึ้นมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือได้ 

เว้นแต่จะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด

ใบเสร็จรับเงินจากการรับชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร
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 ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อ

กรมสรรพากรถือเป็นใบกำากับภาษี มีลักษณะดังนี้

 1.  ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเนื่องมาจาก 

การนำาเข้าสินค้าหรือการนำาเข้าสินค้าของตกค้างตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือการ 

รับโอนสินค้านำาเข้าที่จำาแนกไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย 

ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

 2.  ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับการขาย 

สินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต

 ใบเสร็จรับเงินที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นใบกำากับภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมสามารถนำาภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือได้ 

เว้นแต่จะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด

ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิต
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร
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 ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการที่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอด

ตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการขายโดยวิธีอื่น 

ถือเป็นใบกำากับภาษี

ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการ


