
สรปุประเภทภาษซีือ้ตอ้งหา้ม 

ปญัหา ขอคนืได/้
เครดติได ้

หา้มขอคนื แต ่ 
เป็นลงจา่ยได ้

หา้มขอคนืและ 
หา้มเป็นคา่ใชจ้า่ย หมายเหต ุ

1.ใบกํากบัภาษ ี         

1.1 ไดรั้บใบกํากับภาษีในเดอืน 
ภาษีอืน่ แตไ่มเ่กนิ 6 เดอืน ถัดจากเดอืนทีอ่อกใบกํากับภาษี ขอคนืได ้     กค 0811/ว.5254 

ลว. 1 พ.ต.41  

1.2 ใบกํากับภาษีทีพ่สิจูนไ์ดว้า่ไดชํ้าระภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ ขอคนืได ้      กค 0811/105 
ลว. 1 มยิ.41 

1.3 ใบเสร็จรับเงนิศลุกากรระบเุดอืนมนีาคม ไดรั้บในเดอืนเมษายน ขอคนืได ้      กค 0811/2619 
ลว. 23 มคี.42 

1.4 ใบกํากับภาษีเป็นชือ่บรษัิทแตค่า่ใชจ้่ายในใบกํากับไดร้วมของ
บรษัิทในเครอื ( ไมถ่กูตอ้ง )     หา้มขอคนืและ 

หา้มลงจา่ย 
 กคค 0802/พ.3205 
ลว. 26 ก.พ.39 

1.5   ใบกํากับภาษี ไมม่คํีาวา่" มหาชน" ขอคนืได ้     กค 0802/พ.4575 
ลว. 21 ม.ีค. 39 

1.6  บรษัิทเปลีย่นชือ่ใหม่ แตไ่ดรั้บใบกํากับภาษี  เป็นชือ่เดมิ ( ไม่
ถกูตอ้ง )     หา้มขอคนืและ 

หา้มลงจา่ย 

กค 0802/พ.4945 
ลว. 27 ม.ีค. 39 
  

1.7  ใบกํากับภาษีคา่ไฟฟ้า  น้ําประปาเป็นชือ่ของผูใ้หเ้ชา่     
       แตผู่เ้ชา่เป็นผูจ้่าย    ( ไมถ่กูตอ้ง )      หา้มขอคนืและ 

หา้มลงจา่ย 
กค 0802/พ.9826 
ลว. 21ม.ิย. 2539 

1.8  ใบกํากับภาษีใชอ้ักษร        ยอ่ "Ltd."     ขอคนืได ้     กค 0802/พ.334 
ลว. 9 ม.ค. 39 

1.9   ใบกํากับภาษีมรีายการ   มากกวา่กฎหมายกําหนด      ขอคนืได ้     
 กค 0802/พ.5358 
ลว. 3 เม.ย. 39 
มาตรา 86/4     

1.10  คําว่า"ใบกํากับภาษี"ไม่ไดต้พีมิพ ์หรอืไมไ่ดจั้ดทําดว้ย  ระบบ
คอมพวิเตอร ์   ( ป. 42 )    หา้มขอคนื แต ่ 

เป็นลงจา่ยได ้   
กค 0802/พ.5984 
ลว. 17 เม.ย 39 
  

1.11 ใบกํากับภาษีเป็นเอกสาร ฉบับแรก แตม่คํีาวา่  "เอกสาร
ออกเป็นชดุ"    ขอคนืได ้     

กค 0802/พ.8228 
ลว. 27 พ.ค.39 
  

1.12 ใบกํากับภาษีระบสุถานทีก่อ่สรา้ง    ขอคนืได ้      กค 0811/0026 
ลว. 3 ม.ค. 40 

1.13 ใบกํากับภาษีแกไ้ขรายการราคาตอ่หน่วย      ขอคนืได ้     กค 0811/พ.08488 
ลว. 11 ม.ิย. 41 

1.14 ใบกํากับภาษีระบชุือ่ผูซ้ ือ้วา่ "สด"  ( ไมถ่กูตอ้ง )       หา้มขอคนืและ 
หา้มลงจา่ย 

กค 0811/พ.519 
ลว. 12 เม.ย. 42 

 1.15 ใบกํากับภาษีไมร่ะบ ุคําว่า "แขวง"  ขอคนืได ้     กค 0811/พ.05369 
ลว.  8 ม.ิย. 42 

 1.16 ใบกํากับภาษีระบทุีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ ไมถ่กูตอ้งจากเลขที ่33/48 เป็น 
33/45    ( ไมถ่กูตอ้ง )      หา้มขอคนืและ 

หา้มลงจา่ย 
กค 0811/พ.1131 
ลว. 9 ส.ค. 42  



 1.17 ใบกํากับภาษีระบชุือ่ผูซ้ ือ้วา่ "ประเทศไทย"แต่ไประบวุ่า"
Thailand"  ขอคนืได ้     กค 0811/2154 

ลว. 20 ม.ีค. 43  

 1.18 พมิพแ์กไ้ขเลขทีร่หัสสาขา  ขอคนืได ้     กค 0811/พ.5045 
ลว. 19 ม.ิย. 43  

 1.19 ใบกํากับภาษีตพีมิพจ์ากโรงพมิพ ์กรอกดว้ยคอมพวิเตอร ์
           แตวั่นทีเ่ขยีนดว้ยหมกึ  ขอคนืได ้     กค 0811/พ.6195 

ลว. 27 ก.ค. 43  

 1.20 ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 ออกดว้ยเครือ่งบันทกึ การเก็บ
เงนิ 
          หากรายการ ตามมาตรา 86/4(1)และ(2) ไดพ้มิพห์รอืจัดทํา
ขึน้ดว้ยระบบ       คอมพวิเตอร ์

 ขอคนืได ้     กค 0811/พ.05488 
ลว. 7 พ.ค. 41  

 1.21 ไมม่คํีาวา่ภาษีมลูคา่เพิม่กีเ่ปอรเ์ซ็นต ์และ ไมม่ลีายเซ็นตผ์ูม้อบ
อํานาจ  ขอคนืได ้     กค 0811/พ.05488 

ลว. 7 พ.ค. 41  

 1.22 ใบกํากับภาษีทีไ่ดรั้บไมเ่กนิ 6 เดอืน 
นับแตเ่ดอืนถัดจากเดอืนที ่ออกใบกํากับภาษี  ขอคนืได ้     กค 0811/พ.4278 

ลว. 4 พ.ค. 41  

 1.23 คําว่า"ใบกํากับภาษี"และชือ่ทีอ่ยูข่องผูอ้อก ใบกํากับภาษี 
ไมไ่ดพ้มิพจ์ากโรงพมิพห์รอืคอมพวิเตอร ์    หา้มขอคนื แต ่ 

เป็นลงจา่ยได ้    กค 0811/พ.6195 
ลว. 27 ก.ค. 43 

 1.24 ใบกํากับภาษีเงนิทดรองจ่าย ซึง่มคีา่ใชจ้่ายของตนเองและ 
บรษัิทในเครอื      หา้มขอคนืและ 

หา้มลงจา่ย 
กค 0811/14064 
ลว. 15 ต.ค. 40  

 1.25 ใบกํากับภาษีไมร่ะบ ุ"และประจําตัวผูเ้สยีภาษี" ( ไมถ่กูตอ้ง )      หา้มขอคนืและ 
หา้มลงจา่ย 

กค 0811/พ.09115 
ลว. 25 ม.ิย. 41  

 2. สวสัดกิารพนกังาน         

 2.1 เครือ่งแบบพนักงาน  ขอคนืได ้     กฎกระทรวงฉบับที่
126   

 2.2 จัดใหม้อีาหารเครือ่งดืม่ฟร ี  ขอคนืได ้     ประกาศฯ ฉบับที ่40  

 2.3 เลีย้งปีใหมพ่นักงานประจําปี  ขอคนืได ้       

 2.4 ใหร้างวัลแกล่กูจา้งดเีดน่  ขอคนืได ้       

 2.5 คา่สมาชกิกอลฟ์ ของนติบิคุคล แต่ผูบ้รหิารนําไปเลน่      หา้มขอคนืและ 
หา้มลงจา่ย   

 2.6 บรษัิทจ่ายคา่เบีย้ประกนัภัยรถยนตใ์หก้ับรถยนตพ์นักงาน      หา้มขอคนืและ 
หา้มลงจา่ย   

 2.7 พนักงานป่วยบรษัิทซือ้กระเชา้ไปเยีย่มพนักงาน     หา้มขอคนืและ 
หา้มลงจา่ย   

 2.8 ซือ้ของขวัญใหแ้กพ่นักงาน  ขอคนืได ้     กค 0811/พ.1161 
ลว. 19 ส.ค. 45  

 3. สง่เสรมิการขาย         

 3.1 คา่ใชจ้่ายในการสาธติสนิคา้ เชน่ คา่เดนิทาง ค่าทีพั่ก คา่อาหาร  ขอคนืได ้     กค 0811/904 
ลว. 14 พ.ค. 41  

 3.2 ซือ้กระเชา้ของขวัญปีใหมใ่หล้กูคา้    หา้มขอคนื แต ่ 
เป็นลงจา่ยได ้   กค 0811/พ.6945 

ลว. 25 ธ.ค. 39  

 3.3 ไดรั้บเงนิสนับสนุนสนิคา้ทีซ่ ือ้มาจากบรษัิทในเครอืนําไปจ่า  ขอคนืได ้     กค 0802/พ.5985 



คา่ใชจ้่ายต่างๆ ลว. 17 เม.ย. 39  

 3.4 นําสนิคา้มาแลก หรอื แจกลกูคา้ 
ขอคนืได ้

    กค 0811/พ.09897 
ลว 29 ม.ิย. 41  

 3.5 แจกต๋ัวเครือ่งบนิใหล้กูคา้ทีข่ายตามเป้า 
ขอคนืได ้

    กค 0811/พ.11028 
ลว. 22 ก.ค. 41  

 3.6 นํารถยนตน่ั์งมาเป็นรถยนตส์าธติ   หา้มขอคนื แต ่ 
เป็นลงจา่ยได ้   กค 0811/พ.11382 

ลว. 29 ก.ค. 41  

 3.7 ซือ้สนิคา้มาแถมใหก้ับลกูคา้ 
ขอคนืได ้

    กค 0811/652 
ลว. 7 ธ.ค. 44  

 3.8 คา่ใชจ้่ายในการจัดประกวด ปรงุอาหาร 
ขอคนืได ้

    กค 0706/238 
ลว.24 ก.พ. 46  

 4. รถยนตน์ ัง่         

4.1  ประกอบกจิการใหเ้ชา่รถยนตน่ั์ง  ภาษีซือ้ทีเ่กดิจากรถยนตน่ั์ง  
ขอคนืได ้

    กค 0811/735 
ลว. 26 ม.ค. 42  

4.2  ซือ้รถยนตก์ระบะ 
ขอคนืได ้

    กค.0811/พ.2830 
ลว. 17 ม.ีค. 40  

4.3  คา่น้ํามันรถกระบะ 
ขอคนืได ้

     กค 0811/พ.02340 
ลว. 24 ก.พ. 41 

4.4  คา่ทางดว่น/บัตรทางดว่นของรถยนตน่ั์ง     หา้มขอคนื แต ่ 
เป็นลงจา่ยได ้   กค 0809/1331 

ลว. 18 ต.ค. 42  

4.5  คา่เชา่รถตูท้ีม่ทีีน่ั่งเกนิ 10  คน  
ขอคนืได ้

     กค 0706/7994 
ลว. 25 ส.ค. 47 

4.6  คา่เชา่รถยนตก์ระบะและสแปซแคป  
ขอคนืได ้

    กค 0811/พ.02340 
ลว. 24 ก.พ. 41  

4.7  คา่บัตรทางดว่น (expressway)     หา้มขอคนื แต ่ 
เป็นลงจา่ยได ้    กค 0809/1331 

ลว. 18 ต.ค. 42 

5. คา่ใชจ้า่ยดําเนนิงานและคา่ใชจ้า่ยอืน่          

5.1  คา่ตดิตัง้ระบบงานสาธารณูปโภค  ซึง่เป็นตน้ทนุทางตรงของ
งานบรกิาร  

ขอคนืได ้
    กค 0811/พ.12706 

ลว. 22 ส.ค. 41  

5.2  คา่ทีพั่ก อาหาร  ของพนักงานทีบ่รษัิทมอบหมายใหไ้ป
ปฎบัิตงิานตา่งจังหวัด  

ขอคนืได ้
    กค 0802/พ.1558 

ลว. 29 ม.ค. 39  

5.3 ใหเ้ชา่เฟอรน์เิจอร ์ โคม
ไฟ  หลอดไฟ  เครือ่งโทรศัพท ์ เครือ่งปรับอากาศ 
       ลฟิต ์ ทวี ี ตูเ้ย็น  เตยีงนอน   ไฟฟ้า  ฯลฯ 

ขอคนืได ้
    กค 0802/พ.3379 

ลว. 28 ก.พ. 39  

5.4  คา่กอ่สรา้งอาคารใหเ้ชา่ ( Non VAT )   หา้มขอคนื แต ่ 
เป็นลงจา่ยได ้   กค 0802/พ.7864 

ลว. 22 พ.ค. 39  

5.5  คา่กอ่สรา้งอาคาร แลว้ยกใหแ้กผู่ใ้หเ้ชา่ทีด่นิ     หา้มขอคนื แต ่ 
เป็นลงจา่ยได ้   กค 0802/พ.7865 

ลว. 22 พ.ค. 39 

5.6  การใหบ้รกิารเชา่เครือ่งบนิเหมาลํา   ขอคนืได ้      กค 0811/พ.5062 
ลว.13 พ.ย. 39 



 5.7  เงนิทดรองจ่ายแทนบรษัิทในเครอื ( ไมเ่กีย่วขอ้ง )      หา้มขอคนืและ 
หา้มลงจา่ย 

กค 0811/พ.14064 
ลว. 1 ต.ค. 40  

5.8  คา่ธรรมเนยีมการจําหน่ายหุน้  และคา่ใชจ้่ายในการระดมทนุ  
ขอคนืได ้

    กค 0811/พ.9719 
ลว. 10 ต.ค. 41  

5.9 ภาษีซือ้ทีเ่กดิจากการกอ่สรา้ง  สถานบีรกิารน้ํามัน  
ขอคนืได ้

     กค 0811/12984 
ลว. 3 ก.ย. 41 

5.10 คา่กอ่สรา้งระบบบรกิารสว่นกลาง  เชน่ ระบบไฟฟ้า ระบบรักษา
ความปลอดภัย  ระบบสขุาภบิาล  ระบบปรับอากาศ  

ขอคนืได ้
     กค 0811/2460 

ลว. 28 ม.ีค. 43  

5.11 คา่กอ่สรา้งสนามกอลฟ์และอาคารซึง่เป็นกจิการประเภทที ่
ตอ้งเสยีภาษีมลูคา่เพิม่  

ขอคนืได ้
    กค 0811/พ.4559 

ลว. 6 ม.ิย.  43  

5.12 คา่ซือ้เนกไท  ไวน ์ เป็นคา่ตอบแทนวทิยากร  
ขอคนืได ้

    กค 0706/พ.12205 
ลว. 4 ธ.ค. 46  

5.13 คา่กอ่สรา้งอาคารจอดรถ  แบบกําหนดทีแ่ละไมต่อ้งเสยีคา่เชา่
ทีจ่อดรถ จัดใหร้ถจอดบนอาคารทีเ่ชา่  ( เกีย่วกับรถ )   หา้มขอคนื แต ่ 

เป็นลงจา่ยได ้   กค 0811/พ.14375  
ลว. 20  ต.ค. 41 

5.14 ตดิตัง้ลฟิตเ์พือ่ใชก้ับกจิการใหเ้ชา่อพารต์เมน้ตใ์ชใ้นกจิการ
ยกเวน้ภาษีมลูคา่เพิม่  ( Non VAT )   หา้มขอคนื แต ่ 

เป็นลงจา่ยได ้   กค 0706/พ.10782  
ลว.7 พ.ย. 46  

5.15 คา่ธรรมเนยีมในการยมืใบหุน้ คา่ใชจ้่ายในการฟ้ืนฟกูจิการ คา่ที่
ปรกึษากฎหมาย คา่แปลเอกสารของกจิการ ทีไ่มต่อ้งเสยีภาษีมลูลา่
เพิม่ 

      กค 0706/พ.8318 
ลว.7 ก.ย.47 

6. การนําเขา้และสง่ออก                 

6.1 ภาษีซือ้จากการนําเขา้เครือ่งจักรเมือ่ผา่นพธิกีารศลุกากร 
ขอคนืได ้

    กค 0811/พ.6127 
ลว. 26 ก.ค. 2543 

6.2 ภาษีซือ้จากการซือ้สนิคา้ เพือ่การสง่ออก  
ขอคนืได ้

    กค 0706/7286 
ลว. 30 ก.ค. 47 

6.3 บรษัิทในตา่งประเทศไดซ้ือ้เครือ่งจักรและไดนํ้าเขา้มาใหบ้รษัิท
ในไทยใช ้เมือ่จบโครงการจะตอ้งสง่เครือ่งจักรคนื ภาษีซือ้จากการ
นําเขา้เครือ่งจักร ( ไมถ่กูตอ้ง เพราะเป็นของคนอืน่) 

     หา้มขอคนืและ 
หา้มลงจา่ย 

กค 0706/6323 
ลว. 6 ก.ค. 47 

6.4 ใบเสร็จรับเงนิศลุกากรระบชุือ่เป็นผูจ้่ายเงนิ แตไ่มไ่ดเ้ป็นผูนํ้าเขา้
เครือ่งจักรมาใชใ้นกจิการของตนเอง (ไมถ่กูตอ้ง เพราะไมไ่ดนํ้าเขา้ ) 

                
             

                       
                       
            

 หา้มขอคนืและ 
หา้มลง
จา่ย                  

กค 0706/พ.1446ลว.
21 กพ.49 

 


	สรุปประเภทภาษีซื้อต้องห้าม

