
           อ. รงัสรรค ์หลวงเมือง        นิติกรช านาญการพิเศษ 

           อ. จเร คงทอง           นิติกรช านาญการพิเศษ 

           อ. ฉตัรมงคล สิงหะ           นิติกรช านาญการ 

           อ. วฒิุพงษ ์ ศิรจินัทรานนท ์ นิติกรช านาญการ 

           อ. กนกศิลป์ เข็มจินดา         นิติกรช านาญการ 

           อ. วิชรณีิ คปุตานนท ์           นิติกรปฏิบติัการ 

         กองกฎหมาย กรมสรรพากร 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมและ 

ภาษีซ้ือตอ้งหา้ม 



 

1. หลกัการจดัเก็บภาษมีลูคา่เพิ่ม 

2. จดุความรบัผดิในการเสียภาษมีลูคา่เพ่ิม (Tax point) 

3. หลกัเกณฑก์ารออกใบก ากบัภาษี 

4. กรณีท่ีไมต่อ้งออกใบก ากบัภาษี 

5. ใบก ากบัภาษแีบบเต็มรปู 

6. ใบก ากบัภาษอียา่งย่อ 

7. ใบเพ่ิมหนี ้

8. ใบลดหนี ้

9. e-Tax Invoice 

10. ภาษซ้ืีอตอ้งหา้ม 

 

 

Agenda 



1. หลกัการจดัเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิม 

กิจการท่ีเสีย VAT : ม.77/2 

1) ขายสินคา้ในราชอาณาจกัรโดยผูป้ระกอบการ  

2) ใหบ้ริการในราชอาณาจกัรโดยผูป้ระกอบการ 

3) น าเขา้สินคา้โดยผูน้  าเขา้ 
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1. หลกัการจดัเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิม 

กิจการท่ีไม่อย ูใ่นบงัคบัตอ้งเสีย VAT (OUT OF SCOPE) :  

ม. 77/3 

1) กจิการที่อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษธีรุกจิเฉพาะ 

2) กจิการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษธีรุกจิเฉพาะ 

3) กจิการนอกเหนอืจาก ม.77/2  
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1. หลกัการจดัเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิม 

กิจการท่ียกเวน้ VAT : ม.81 

1) การขายสินคา้ที่มใิชก่ารส่งออกและการใหบ้ริการบางกรณี 

2) การน าเขา้สินคา้บางกรณี 
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1. หลกัการจดัเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิม 

ผ ูมี้หนา้ท่ีเสีย VAT: : ม.82, ม.82/1 

1) ผูป้ระกอบการ : ม.82(1) 

 บคุคลซ่ึงขายสินคา้หรือใหบ้ริการในทางธรุกิจหรือวิชาชพี.....

ม.77/1(5)  

2) ผูน้ าเขา้: ม.82(2) 

3) บคุคลที่กฎหมายก าหนด: ม.82/1 

     เชน่ ตวัแทนของผูป้ระกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจกัร 

NOTE! ม. 82/4 
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2. จดุความรบัผิดในการเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม (Tax point) 

• ความรบัผิดส าหรบัการขายสินคา้  

– มาตรา 78 (1)(2)(3)(4) หรือ (5) 

– มาตรา 78/3 และกฎกระทรวง ฉบบัที่ 189  

• ความรบัผิดส าหรบัการใหบ้รกิาร 

– มาตรา 78/1 (1)(2)(3) หรือ (4) 

– มาตรา 78/3 และกฎกระทรวง ฉบบัที่ 189  

• ความรบัผิดส าหรบัการน าเขา้ 

– มาตรา 78/2  
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กิจกรรม VAT  ความรบัผิดในการเสีย VAT 

 ขายเสร็จเด็ดขาด, สญัญาจะขาย  เมือ่มกีารสง่มอบสินคา้ เวน้แต ่ไดโ้อนกรรม สิทธ์ิ /รบัช าระ

ราคา / ออกใบก ากบัภาษกีอ่นการสง่มอบ  

 เชา่ซ้ือ/ขายผอ่นช าระท่ีกรรมสิทธ์ิยงั

ไมโ่อนไปยงัผูซ้ื้อ   

ตามงวดที่ถึงก าหนดช าระ เวน้แตไ่ดร้บัช าระราคา /ออก

ใบก ากบัภาษกีอ่นถึงก าหนดช าระราคาแตล่ะงวด   

 การฝากขายที่เป็นไปตามเงือ่นไขแห่ง

ประกาศอธิบด ี(ฉบบัที่ 8)  

 

เมือ่ตวัแทนสง่มอบสินคา้ใหล้กูคา้ เวน้แต่ 

 ตวัแทนโอนกรรมสิทธ์ิ / รบัช าระราคา / ออกใบก ากบั

ภาษกีอ่นสง่มอบสินคา้ใหล้กูคา้ 

 ตวัแทนน าสินคา้ไปใช ้

 การสง่ออก  เมือ่มกีารผา่นพิธีการทางศลุกากร 

 การขายกระแสไฟฟ้า น า้ ประปา 

สินคา้ที่ไมม่รีปูร่าง    

เมือ่รบัช าระราคา เวน้แตม่กีารออกใบก ากบัภาษกีอ่นรบั

ช าระราคา 
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Tax point  การขายสินคา้ 



กิจกรรม VAT  ความรบัผิดในการเสีย VAT 

 การขายสินคา้ดว้ยเคร่ืองอตัโนมตั ิ   เมือ่น าเงนิออกจากเคร่ืองอตัโนมตั ิ 

 กรณีจ าหนา่ย จ่าย โอนสินคา้โดยไม่

คา่ตอบแทน         

เมือ่สง่มอบสินคา้ เวน้แตม่กีารโอนกรรมสิทธ์ิกอ่นสง่มอบ

สินคา้  

 กรณีน าสินคา้ไปใชใ้นกิจการอ่ืน  เมือ่น าไปใช ้ 

 กรณีมสีินคา้/ทรพัยส์ินในวนัเลิก

กิจการหรือขอถอนหรือถกูเพิกถอน

ทะเบียน   

เมือ่เลิกกิจการหรือเมือ่ขอถอนหรือถกูเพิกถอนทะเบียน 

แลว้แตก่รณี  

 กรณีสินคา้ขาดจากรายงาน      เมือ่ตรวจพบ  

 กรณีรบัโอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ท่ีเคย

เสีย VAT อตัรา 0 %  

เมือ่โอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ 
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Tax point  การขายสินคา้ 



กิจกรรม VAT  ความรบัผิดในการเสีย VAT 

 การใหบ้ริการโดยมคีา่ตอบแทน  เมือ่รบัช าระราคา เวน้แตม่กีารออกใบก ากบัภาษกีอ่นรบั

ช าระราคา 

 การใหบ้ริการโดยไมม่คีา่ตอบแทน         เมือ่มกีารใชบ้ริการไมว่่าโดยตนเองหรือบคุคลอ่ืน เวน้แตม่ี

การออกใบก ากบัภาษกีอ่นใชฯ้ 

 การใหบ้ริการที่กระท าในตา่งประเทศ 

และใชบ้ริการนัน้ในประเทศไทย   

เมือ่ช าระราคาคา่บริการ (ผูจ้่ายเงนิตอ้งน าสง่ VAT 7% โดย

ย่ืนแบบ ภ.พ.36 ตามมาตรา 83/6 (2)) 

 การใหบ้ริการดว้ยเคร่ืองอตัโนมตั ิ เมือ่น าเงนิออกจากเคร่ือง 

 การรบัช าระคา่บริการดว้ยบตัรเครดติ  เมือ่มกีารออกหลกัฐานการใชบ้ตัรเครดติ  

 กรณีรบัโอนสิทธิในบริการที่เคยเสีย 

VAT อตัรา 0 %  

เมือ่ช าระคา่บริการ 

10 

Tax point  การใหบ้รกิาร 



กิจกรรม VAT  ความรบัผิดในการเสีย VAT 

 การน าเขา้สินคา้ทกุกรณี  เมือ่มกีารผา่นพิธีการทางศลุกากร 

กรณีผดิเงือ่นไขเกี่ยวกบัสินคา้น าเขา้ที่

จ าแนกประเภทไวใ้นภาคว่าดว้ยของที่

ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้    

เกิดขึน้พรอ้มกบัความรบัผดิตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดั

อตัราศลุกากร  
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Tax point  การน าเขา้ 



3.หลกัเกณฑก์ารออกใบก ากบัภาษี 

 หลกัเกณฑท์ัว่ไป  

 ออกเป็นรายกิจกรรม  

 ออกเป็นรายสถานประกอบการ 

 ก าหนดเวลาในการออก 

 ผูป้ระกอบการจดทะเบียน หรือผูท้ี่มีสิทธิออกใบก ากับภาษีแทนผูป้ระกอบการ  

จดทะเบียน ตอ้งจัดท าใบก ากับภาษีแบบเต็มรปูตามมาตรา 86/4 และส าเนา

ใบก ากบัภาษี ส าหรับการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการทกุครั้ง โดยตอ้งจัดท าทันที 

ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมลูค่าเพิ่มเกิดขึ้น พรอ้มทั้งส่งมอบใบก ากับภาษีนั้น

ใหแ้กผู่ซ้ื้อสนิคา้หรือผูร้บับริการ  

 ส าเนาใบก ากบัภาษี 

 ใหเ้ก็บรักษาไว ้ณ สถานประกอบการที่ออกใบก ากบัภาษี เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 5 ปี 

นับแต่วันที่ไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.พ.30) หรือวันท ารายงานภาษีขาย 

แลว้แตก่รณี (มาตรา 86) 12 



ผ ูมี้สิทธิออกใบก ากบัภาษี 

• ผูป้ระกอบการจดทะเบียน  

• ผูป้ระกอบการจดทะเบียนเป็นการชัว่คราว  

• ตวัแทนในราชอาณาจกัรของผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร  

• ตวัแทนในราชอาณาจกัรของผูป้ระกอบการ ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรท่ีรบัฝากขาย

สินคา้ 

• ผูข้ายทอดตลาดท่ีไมใ่ชส่ว่นราชการ ซ่ึงไดข้ายทอดตลาดทรพัยส์ินของ

ผูป้ระกอบการจดทะเบียน   

• ประกอบการจดทะเบียนท่ีเลิกประกอบกิจการแลว้ แตไ่ดร้บัอนมุตัจิากอธิบดี

กรมสรรพากร ใหอ้อกใบก ากบัภาษเีป็นการชัว่คราวจนกว่าจะหยดุประกอบกิจการ  
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ชนิดของใบก ากบัภาษี 

• ใบก ากบัภาษแีบบเต็มรปูแบบ (มาตรา 86/4)   

• ใบก ากบัภาษอีย่างย่อ (มาตรา 86/6)  

• ใบก ากบัภาษอีย่างย่อที่ออกโดยเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงนิ (มาตรา 

86/6 วรรคหา้)  

• ใบเพ่ิมหนี ้(มาตรา 86/9)  

• ใบลดหนี ้(มาตรา 86/10)  

• ใบเสร็จรบัเงนิค่าภาษีมลูคา่เพิ่มที่สว่นราชการเป็นผูอ้อก (มาตรา 

86/14) 
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4. กรณีท่ีไม่ตอ้งออกใบก ากบัภาษี ม.86/8 + 

ประกาศ VAT #154 
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 กิจการรายยอ่ย 

   - ไมเ่คยมีมลูคา่ของฐานภาษีในเดือนใดถึง 300,000 บาท 

 - มีสถานประกอบการแต่ละแห่งเป็นรถเข็น แผงลอย หรอืหน่วยขายท่ีมี

ลกัษณะท านองเดียวกนั 

 - ใหบ้รกิารทางพิเศษ/ทางหลวงสมัปทาน/บรกิารสนามบิน 

 ขอ้สงัเกต: 

 - ขายสินคา้/ ใหบ้รกิารท่ีมีมลูคา่ครัง้หน่ึงไมเ่กิน 1,000 บาท เวน้แต่ผ ูซ้ื้อ

สินคา้หรอืผ ูร้บับรกิารจะเรียกรอ้งใบก ากบัภาษี 

 - จดัท าใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่รวบรวมการขายสินคา้/ ใหบ้รกิารท่ีมีมลูค่า

ครัง้หน่ึงไมเ่กิน 1,000 บาท ในหน่ึงวนัท าการเพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการลงรายการในรายงานภาษีขาย 

 

 

 

  



4. กรณีท่ีไม่ตอ้งออกใบก ากบัภาษี ป.86/2542 

• กรณีจ าหนา่ย จ่าย โอนสินคา้โดยไมม่คี่าตอบแทน และไมเ่รียกเก็บ VAT 

จากผูซ้ื้อสินคา้  

• กรณีน าสินคา้ไปใชใ้นกิจการท่ีไมต่อ้งเสีย VAT  

• กรณีน ารถยนตน์ัง่หรือรถยนตโ์ดยสารที่มทีี่นัง่ไมเ่กิน 10 คน ไปใชเ้ป็น

ทรพัยส์ิน  

• กรณีน าสินคา้ท่ีมไีวเ้พ่ือขายไปใชก้บัรถยนตน์ัง่ หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมี

ที่นัง่ไมเ่กิน 10 คน  

• กรณีมสีินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวัตถดุบิ  

• กรณีมสีินคา้คงเหลือ และหรือทรพัยส์ินที่มไีวใ้นการประกอบกจิการที่

ตอ้งเสีย VAT หรือทัง้กรณีที่ตอ้งเสีย VAT และที่ไมต่อ้งเสีย VAT ณ วนั

เลิกประกอบกจิการหรือ ณ วนัท่ีไดร้บัค าสัง่ถอนทะเบียนภาษมีลูคา่เพิ่ม  
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4. กรณีท่ีไม่ตอ้งออกใบก ากบัภาษี ป.86/2542 

• กรณีใหบ้ริการไมม่คี่าตอบแทน และไมเ่รียกเก็บ VAT จากผูร้บับริการ  

• กรณีน าบริการไปใชใ้นกิจการที่ไมต่อ้งเสีย VAT  

• กรณีน าบรกิาร และหรอืน าสินคา้ไปใชเ้พ่ือการรบัรอง หรอืเพ่ือ

การอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั  

• กรณีน าบริการหรือสินคา้ท่ีมไีวเ้พ่ือขายไปใชก้บัรถยนตน์ัง่ หรือรถยนต์

โดยสารที่มทีี่นัง่ไมเ่กิน 10 คน  

• กรณีการใหบ้ริการที่ไมน่บัรวมเป็นมลูคา่ของฐานภาษี  
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5. ใบก ากบัภาษีแบบเต็มรปู: ม.86/4 
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รายการสาระส าคญั: ม.86/4(1)-(8) 

 1. ค าว่า “ใบก ากบัภาษ”ี 

 2. ชือ่ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษ ี(ผูข้ายสินคา้/ ผูใ้หบ้ริการ) 

 3. ชือ่ ท่ีอยู่ (ผูซ้ื้อสินคา้/ ผูร้บับริการ) 

 4. หมายเลขล าดบั (running No.) 

 5. ชือ่ ชนดิ ประเภท ปริมาณ และมลูคา่ของสินคา้/ บริการ 

 6. จ านวนภาษมีลูคา่เพิ่ม (แยกออกจากมลูคา่ของสินคา้/ บริการ) 

 7. วนั เดอืน ปีที่ออกใบก ากบัภาษี 

 8. ขอ้ความที่อธิบดกี าหนด: ประกาศ VAT# 39  

ป.86/2542 ขอ้  4, 8, 9 



5. ใบก ากบัภาษีแบบเต็มรปู: ม.86/4(8) 
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ขอ้ความที่อธิบดกี าหนด: ม.86/4(8) 

ประกาศ VAT# 39 แกไ้ขเพ่ิมเตมิโดยประกาศ VAT# 199*  

  - ค าว่า “เอกสารออกเป็นชดุ” 

  - ค าว่า “สาขาท่ีออกใบก ากบัภาษคีือ” 

  - เลขทะเบียนรถยนต ์ 

  - อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศเป็นเงนิตราไทย 

  - ราคาขายทองรปูพรรณ กบัราคาซ้ือคืนทองรปูพรรณ 

  - เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษอีากรของผูซ้ื้อสินคา้/ ผูร้บับริการ 

  - สถานประกอบการของผูข้ายสินคา้ / ผูใ้หบ้ริการ 

  - สถานประกอบการของผูซ้ื้อสินคา้ / ผูร้บับริการ 



5. ใบก ากบัภาษีแบบเต็มรปู: ป.86/2542 
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ชือ่ผูป้ระกอบการ หรือชือ่สถานประกอบการ หรือชือ่การคา้ของสถาน

ประกอบการตามที่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

กรณีระบชุือ่ ที่อยู่ไมถ่กูตอ้งครบถว้นตามที่จดทะเบียนภาษมีลูคา่เพิ่ม 

กรณีไมส่ามารถระบรุายการสินคา้หรือบริการทัง้หมดในใบก ากบัภาษี  

1 แผน่ 

มลูคา่ของสินคา้หรือบริการที่ยังไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ่ม และจ านวน

ภาษมีลูคา่เพิ่มใหแ้ยกออกจากมลูคา่ของสินคา้หรือของบริการใหช้ดั

แจง้  

จ านวนภาษมีลูคา่เพิ่มมเีศษเป็นจดุทศนยิม: การเสียภาษีและการ

เครดิต 

จดัท าเป็นภาษาไทยหรือองักฤษก็ได ้แตต่อ้งจดัท าเป็นหนว่ยเงนิตรา

ไทย  



6. ใบก ากบัภาษีแบบยอ่: ม.86/6 
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กจิการคา้ปลีก: ประกาศ VAT# 32 

 - ขายใหแ้กผู่บ้ริโภคโดยตรง มไิดม้วีตัถปุระสงคท์ี่จะ

น าไปขายตอ่ไป  

เชน่ แผงลอย ขายของช า ขายยา จ าหนา่ยน า้มนั

หา้งสรรพสินคา้  

 - บริการรายย่อยแกบ่คุคลจ านวนมาก เชน่ 

ภตัตาคาร กิจการโรงแรม กจิการซ่อมแซมทกุชนดิ  

โรงภาพยนตร ์



6. ใบก ากบัภาษีแบบยอ่: ม.86/6 
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 ใบก ากบัภาษอียา่งย่อตอ้งมรีายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี้ 

    (1) ค าว่า "ใบก ากบัภาษ"ี ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ดน่ชดั 

    (2) ชื่อ หรือชือ่ยอ่ และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการ

จดทะเบียนท่ีออกใบก ากบัภาษี 

    (3) หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษ ีและหมายเลขล าดบัของเลม่ ถา้มี 

    (4) ชื่อ ชนดิ ประเภท ปริมาณ และมลูคา่ของสินคา้หรือของบริการ 

    (5) ราคาสินคา้หรือราคาค่าบริการ โดยตอ้งมขีอ้ความระบชุดัเจนวา่ได ้

รวมภาษมีลูคา่เพิ่มไวแ้ลว้ 

    (6) วนั เดอืน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี 

    (7) ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดกี าหนด 



6. ใบก ากบัภาษีแบบยอ่: ม.86/6 

23 

ขอ้สงัเกต: 

 - ชือ่ หรือชือ่ย่อ และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษ ี(ผูข้ายสินคา้/  

ผูใ้หบ้ริการ) 

 - ราคาสินคา้/ บริการระบขุอ้ความว่าไดร้วมภาษมีลูคา่เพิ่มไวแ้ลว้ 

 - ไมจ่ าตอ้งมชีือ่ ที่อยู่ (ผูซ้ื้อสินคา้/ ผูร้บับริการ) 

 - ชือ่ ชนดิ หรือประเภทของสินคา้ จะออกเป็นรหัสก็ไดโ้ดยจะตอ้งแจง้

รหัสใหอ้ธิบดทีราบลว่งหนา้ 

 - ใชเ้คร่ืองบนัทึกการเก็บเงนิออกใบก ากบัภาษอีย่างย่อ ใหย่ื้นค าขอ

อนมุตั ิ(ประกาศ VAT# 46) 

 - ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูร้บับริการเรียกรอ้ง/ตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษี 

แบบเต็มรปู 



 

ไดอ้อกใบก ากบัภาษซ่ึีงมรีายการตามม.86/4 หรือ

ม.86/6 แลว้ 

มกีารเพิ่มราคาสินคา้/ ค่าบริการ เนือ่งจากสินคา้/ 

ใหบ้ริการเกนิกว่าจ านวนที่ตกลง หรือค านวณราคา

ผดิพลาดต า่กว่าที่เป็นจริง 

ภาษขีายที่เพิ่มขึน้ตามใบเพิ่มหนี ้ถือเป็นภาษขีายในเดอืน

ภาษทีี่ออกใบเพิ่มหนี ้และเป็นภาษซ้ืีอในเดอืนภาษทีี่ไดร้บั

ใบเพิ่มหนี ้

7. ใบเพ่ิมหน้ี: ภาษีขายมีจ านวนเพ่ิมข้ึน : ม.86/9 



 

ไดอ้อกใบก ากบัภาษซ่ึีงมรีายการตามม.86/4 หรือม.86/6 

แลว้ 

ลดราคาสินคา้ เนือ่งจากสินคา้ผดิขอ้ก าหนดที่ตกลงกนั/ 

สินคา้ช ารดุเสียหาย/ขาดจ านวน ค านวณราคาสินคา้

ผดิพลาดสงูกว่าที่เป็นจริง 

ลดราคาคา่บริการ เนือ่งจากใหบ้ริการผดิขอ้ก าหนดที่ 

ตกลงกนั/ บริการขาดจ านวน ค านวณราคาค่าบริการ

ผดิพลาดสงูกว่าที่เป็นจริง 

8. ใบลดหน้ี: ภาษีขายมีจ านวนลดลง: ม.86/10 



 

รบัคืนสินคา้ เนือ่งจากสินคา้ช ารดุบกพร่อง/ ไมต่รงตามตวัอย่าง/ 

ไมต่รงตามค าพรรณนา 

จ่ายคืนเงนิจ่ายลว่งหนา้ เงนิประกนั เงนิมดัจ า เงนิจอง 

คืนสินคา้หรือแลกเปลี่ยนสินคา้ตามขอ้ตกลงทางการคา้ 

บอกเลิกสญัญาบริการ เนือ่งจากใหบ้ริการบกพร่อง/ ผดิ

ขอ้ก าหนดที่ตกลงกนั/ ไมม่กีารใหบ้ริการตามสญัญา 

ภาษขีายที่ลดลงตามใบลดหนี ้ใหน้ าไปหกัออกจากภาษขีายในเดอืน

ภาษทีี่ออกใบลดหนี ้หรือหกัออกจากภาษซ้ืีอในเดอืนภาษทีี่ไดร้บัใบ

ลดหนี ้

ใบเพ่ิมหนี/้ ใบลดหนี:้ ป.80/2542 

8. ใบลดหน้ี: ภาษีขายมีจ านวนลดลง: ม.86/10 



9. e-Tax Invoice : ความแตกต่าง 
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ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ระบบ e-Tax Invoice by Email 

 1. ไมจ่ ากดัรายได ้ 2. มรีายไดไ้มเ่กิน 30 ลา้นบาทตอ่ปี 

2. ใบก ากบัภาษ/ีใบเพิ่มหนี/้ใบลดหนี ้

และใบรบั 

2. ใบก ากบัภาษ/ีใบเพิ่มหนี/้ใบลดหนี ้

3. จดัท าขอ้มลูอิเล็กทรอนกิสใ์นรปูแบบ 

File XML หรืออิเล็กทรอนกิสอ่ื์น 

3. จดัท าขอ้มลูอิเล็กทรอนกิสใ์นรปูแบบ File Word, 

Excel, PDF หรือ PDF/A-3 

4. ใชใ้บรบัรองอิเล็กทรอนกิส ์(CA) และ

ลงลายมอืชือ่ดจิิทลั (Digital Signature) 

4. ใชวิ้ธีการประทบัรบัรองเวลา (Time Stamp) ผา่น

ระบบ e-Tax Invoice by Email 

5. น าสง่ขอ้มลูใหก้รมสรรพากรตาม

รปูแบบที่ก าหนด 

5. ขอ้มลูที่ประทบัรบัรองเวลาแลว้จะถกูเก็บไวใ้น

ฐานขอ้มลูกลาง  

หมายเหต ุ: ผ ูป้ระกอบการสามารถใชเ้พียงระบบใดระบบหน่ึงเท่านัน้ 

ท่ีมา : สรรพากรสาสน ์ปีท่ี 54 ฉบบัท่ี 9 ประจ าเดือนกนัยายน 2560 



9. e-Tax Invoice 

28 ที่มา: https://www.etax.teda.th/ 



9. e-Tax Invoice 
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10. ภาษีซ้ือ (Input Tax) 

• ภาษีซ้ือ หมายถึง  

• ภาษมีลูคา่เพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนถกูผูป้ระกอบการจดทะเบียน

ภาษมีลูคา่เพิ่มอ่ืนเนือ่งจากการซ้ือสินคา้หรือการรบับริการในราชอาณาจกัร หรือ 

• ภาษมีลูคา่เพิ่มเนือ่งจากการน าเขา้ หรือ 

• ภาษมีลูคา่เพิ่มเนือ่งจากไดร้บัโอนสินคา้น าเขา้ท่ีจ าแนกประเภทไวใ้นภาคว่าดว้ยของ

ท่ีไดร้บัยกเวน้อากร ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราศลุกากร หรือ 

• เนือ่งจากการน าสง่ตามมาตรา 83/5 (การขายทอดตลาด) มาตรา 83/6 (การ

จา่ยเงนิบางกรณีใหผู้ป้ระกอบการตา่งประเทศ)  และมาตรา 83/7 (การโอน

สินคา้หรือบริการท่ีไดอ้ตัรา 0 บางกรณี)  
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ม. 77/1(18) 



การใชภ้าษซ้ืีอ 

รังสรรค์  หลวงเมือง 

หลกั  

- ใหใ้ชเ้ป็นภาษซ้ืีอในเดอืนภาษท่ีีระบใุนใบก ากบัภาษ ี(มาตรา 82/3) 

- ความรบัผดิของผูข้ายอยูว่นัใด ผูซ้ื้อสามารถใชไ้ดใ้นวนันัน้ 

ขอ้ยกเวน้  

- แตส่ามารถใชไ้ดใ้น 6 เดอืน ถดัมาโดยใหม้ขีอ้ความว่า “ถือเป็นภาษซ้ืีอในเดอืน....” 

- ไมต่อ้งพิสจูนว์่าไดร้บัเมื่อไร 

ถา้ไดร้บัหลงัชว่ง 6 เดอืน แตไ่มเ่กิน 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบก ากบัภาษ ีใหน้ าไปใชใ้น

เดอืนท่ีระบใุนใบก ากบัภาษซ้ืีอเทา่นัน้ ดว้ยวิธีย่ืนเพิ่มเตมิ ตามม.83/4 ตอ้งขอคืน

เป็นเงนิสดเท่านัน้ 



ขอ้ 1  ภาษซ้ืีอที่มไิดน้ าไปหักในการค านวณภาษใีนเดอืนภาษเีพราะเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

        (1) เหตจุ าเป็นซ่ึงเกิดขึน้ตามประเพณีทางการคา้  

        (2) เหตสุดุวิสยั  

        (3) ไดร้บัใบก ากบัภาษใีนเดอืนภาษอ่ืีนที่มใิชเ่ดอืนภาษทีีร่ะบไุวใ้นใบก ากบัภาษ ี      

ขอ้ 2  ภาษซ้ืีอที่มไิดน้ าไปหักในการค านวณภาษใีนเดอืนภาษเีพราะมเีหตจุ าเป็นตามขอ้ 1 ใหม้สีิทธิ

น าไปหักในการค านวณภาษใีนเดอืนภาษหีลงัจากนัน้ได ้แตต่อ้งไมเ่กินหกเดอืนนบัแตเ่ดอืนถดัจาก

เดอืนที่ออกใบก ากบัภาษ ี 

          การปฏิบตัติามวรรคหนึง่ ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนระบขุอ้ความว่า “ถือเป็นภาษซ้ืีอใน

เดอืนภาษ.ี..” ไวใ้นใบก ากบัภาษดีงักลา่ว โดยขอ้ความดงักลา่วจะตพีิมพ ์จดัท าขึน้ดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร ์ประทบัดว้ยตรายาง เขยีนดว้ยหมกึ พิมพด์ดี หรือท าใหป้รากฏขึน้ดว้ย วิธีการอ่ืน

ใดในลกัษณะท านองเดยีวกนัก็ได”้  
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ประกาศ VAT # 4  

รังสรรค์  หลวงเมือง 



     ภาษีซ้ือท่ีไมมี่ใบก ากบัภาษี 

 เป็นภาษีซ้ือตาม Tax Inv. แบบเต็มรปูท่ีมีขอ้ความไมค่รบถว้นสมบรณู ์ตาม

มาตรา 86/4  

 เป็นภาษีซ้ือท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการ ไดแ้ก ่ภาษีซ้ือ

ส าหรบัรายจ่ายตอ้งหา้มตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตร ี

 ภาษีส าหรบัคา่รบัรอง ตามมาตรา 65 ตร ี(4) 

 ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยผ ูไ้มมี่สิทธิท่ีจะออกตามกฎหมาย  

 ภาษีซ้ือตามประกาศ VAT (ฉบบัท่ี 42)  

ไมเ่คยมใีบก ากบัภาษ ีหรือเคยมแีตส่ญูหายโดยไมม่ใีบแทนฯ 
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ภาษีซ้ือตอ้งหา้ม ม. 82/5 

รังสรรค์  หลวงเมือง 



 1. ภาษซ้ืีอที่ไมม่ใีบก ากบัภาษ ี(มาตรา 82/5 (1)) 

2. เป็นภาษซ้ืีอตาม Tax Inv. แบบเต็มรปูไมม่ขีอ้ความครบถว้นสมบรณู ์ตามมาตรา 

86/4 (มาตรา 82/5 (2))  

3. เป็นภาษซ้ืีอท่ีไมเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการ ไดแ้ก ่ภาษซ้ืีอส าหรบั

รายจา่ยตอ้งหา้ม (มาตรา 82/5 (3)) 

4. ภาษซ้ืีอตามใบก ากบัภาษท่ีีออกโดยผูไ้มม่สีิทธิท่ีจะออกตาม กม.  

    (มาตรา 82/5 (5))  

ไมเ่คยมใีบก ากบัภาษ ีหรือเคยมแีตส่ญูหายโดยไมม่ใีบแทนฯ 

*** ภาษซ้ืีอที่เครดติได ้แตไ่มน่ าไปใช ้ก็ถือเป็นรายจา่ยตอ้งหา้มดว้ย ***  

(มาตรา 65 ตร ี(6 ทวิ))  
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ภาษซ้ืีอตอ้งหา้มที่ถือเป็นรายจา่ยตอ้งหา้ม 

รังสรรค์  หลวงเมือง 



• มาตรา 65 ตร ี(6 ทวิ) ภาษซ้ืีอตอ้งหา้มท่ีถือเป็นรายจา่ยในการค านวณก าไร

สทุธิได ้ไดแ้ก ่

– ภาษซ้ืีอส าหรบัคา่รบัรอง 

– ภาษซ้ืีอตอ้งหา้มตามที่จะไดก้ าหนดโดย พรฎ. (ฉบบัที่ 243) พ.ศ. 2534  

• ภาษซ้ืีอตอ้งหา้มตาม พรฎ. (ฉบบัท่ี 243) พ.ศ. 2534 ไดแ้ก ่ภาษซ้ืีอตอ้งหา้มตาม

มาตรา 82/5 (6) และตามประกาศอธิบดฯี เกี่ยวกบัภาษมีลูคา่เพิ่ม (ฉบบัท่ี 42) 
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1. ภาษซ้ืีอส าหรบัคา่รบัรอง (มาตรา 82/5 (4))  

2. ภาษซ้ืีอส าหรบัรถยนตน์ัง่หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมท่ีีนัง่ไมเ่กิน 10 คน รวมทัง้ภาษี

ซ้ือส าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีเกี่ยวกบัรถยนตด์งักลา่ว   

3. ภาษซ้ืีอส าหรบัรถยนตท่ี์ไมใ่ชร่ถยนตน์ัง่หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมท่ีีนัง่ไมเ่กิน 10 คน 

ซ่ึงท าการดดัแปลงใหเ้ป็นรถยนตท่ี์ไมใ่ชร่ถยนตน์ัง่หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมท่ีีนัง่ไม่

เกิน 10 คน  

4. ภาษซ้ืีอตามใบก ากบัภาษอียา่งย่อ   

5. ภาษซ้ืีอส าหรบัทรพัยส์ินหรือรายจา่ยท่ีใชใ้นกิจการประเภทที่ไมต่อ้งเสียภาษี VAT 

6. ภาษซ้ืีอจากการเฉลี่ยในสว่นท่ีเป็นของกิจการท่ีไมต่อ้งเสีย VAT 

7. ภาษซ้ืีอส าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งใชใ้นกิจการทัง้ท่ีตอ้งเสีย VAT และไมต่อ้ง

เสีย VAT ซ่ึงรายไดใ้นสว่นท่ีตอ้งเสีย VAT ไมน่อ้ยกว่า 90% และผูป้ระกอบการ

จดทะเบียนเลือกใชส้ิทธิไมเ่ฉลี่ยภาษซ้ืีอ  
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8. ภาษซ้ืีอส าหรบัการกอ่สรา้งอาคารหรืออสงัหาริมทรพัยท่ี์ใชใ้นกิจการที่ตอ้งเสีย 

VAT และตอ่มาไมเ่กิน 3 ปีนบัแตเ่ดอืนท่ีสรา้งเสร็จสมบรูณไ์ดข้ายหรือใหเ้ชา่หรือ

น าไปใชใ้นกิจการที่ตอ้งเสีย VAT  

9. ภาษซ้ืีอตามใบก ากบัภาษแีบบเต็มรปูท่ีรายการ “ใบก ากบัภาษี” ไมไ่ดต้พีิมพห์รือ

จดัท าดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์กรณีจดัท าใบก ากบัภาษดีว้ยระบบคอมพิวเตอรท์ัง้

ฉบบั 
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10. ภาษซ้ืีอตามใบก ากบัภาษแีบบเต็มรปูท่ีรายการ “ชือ่ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สีย

ภาษอีากรของผูอ้อกใบก ากบัภาษี” ไมไ่ดต้พีิมพห์รือจดัท าดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์

กรณีจดัท าใบก ากบัภาษดีว้ยระบบคอมพิวเตอรท์ัง้ฉบบั  

11. ภาษซ้ืีอตามใบก ากบัภาษแีบบเต็มรปูท่ีใบก ากบัภาษไีมใ่ชเ่อกสารฉบบัแรก และ

รายการ “เอกสารออกเป็นชดุ” ไมไ่ดต้พีิมพห์รือจดัท าดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์

กรณีจดัท าใบก ากบัภาษดีว้ยระบบคอมพิวเตอรท์ัง้ฉบบั  

12. ภาษซ้ืีอตามใบก ากบัภาษแีบบเต็มรปูของส านกัใหญ่ที่สาขาน าไปออกโดยไมม่ี

รายการ “สาขาท่ีออกใบก ากบัภาษคืีอ ...” 

13. ภาษซ้ืีอตามใบก ากบัภาษแีบบเต็มรปูส าหรบัคา่ใชจ้า่ยเกี่ยวกบัรถยนตท่ี์ออกโดยผู้

ประกอบกิจการสถานบีริการน า้มนั โดยไมม่รีายการ “เลขทะเบียนรถยนต”์ 
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14. ภาษซ้ืีอตามส าเนาใบก ากบัภาษแีบบเต็มรปู เวน้แตใ่บก ากบัภาษท่ีีไมใ่ชเ่อกสาร

ฉบบัแรกซ่ึงมีรายการ “เอกสารออกเป็นชดุ”   

15. ภาษซ้ืีอตามใบก ากบัภาษแีบบเต็มรปูท่ีรายการในใบก ากบัภาษไีดถ้กูแกไ้ข

เปลี่ยนแปลง เวน้แตร่ายการดงัตอ่ไปนี ้

     (1) การแกไ้ขท่ีอยูข่องผูอ้อกใบก ากบัภาษ ีเนือ่งจากทางราชการไดป้ระกาศ

เปลี่ยนแปลง เลขท่ี ชือ่ถนน หมูบ่า้น ต าบลหรือแขวง อ าเภอหรือเขต หรือจงัหวดั 

โดยลงลายมือชือ่ก ากบัการแกไ้ข หรือประทบัดว้ยตรายางภายใน 1 ปี นบัแตว่นัท่ี

ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง      

     (2) การแกไ้ขเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษอีากรของผูอ้อกใบก ากบัภาษ ีโดยลง

ลายมอืชือ่ก ากบัการแกไ้ข หรือประทบัดว้ยตรายางภายใน 6 เดอืน นบัแตว่นัท่ี

กรมสรรพากรไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงรายการดงักลา่วใหใ้หม ่ 
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