
ค ำส่ังกรมสรรพำกร 
ที ่ป. 86/2542 

เร่ือง      หลกัเกณฑ์กำรจดัท ำใบก ำกบัภำษตีำมมำตรำ 86/4 และมำตรำ 86/5 แห่งประมวลรัษฎำกร 
เฉพำะทีม่ลีกัษณะเป็นแบบเตม็รูป 

  
--------------------------------------------- 

  
                เพื่อใหเ้จา้พนกังานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบติัในการตรวจและแนะน าผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงจดัท าใบ
ก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีมีลกัษณะเป็นแบบเตม็รูป 
กรมสรรพากรจึงมีค าสัง่ดงัต่อไปน้ี 
  
                ข้อ 1  ผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4และหรือมาตรา 86/5 
แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีมีลกัษณะเป็นแบบเตม็รูป 
จะตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีทุกคร้ังท่ีความรับผดิในการเสียภาษีมูลคา่เพ่ิมเกิดข้ึน เวน้แต่ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีขายสินคา้ชนิดและประเภทเดียวกนัใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้รายหน่ึงรายใดเป็นจ านวนหลายคร้ังในหน่ึ
งวนัท าการ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนดงักล่าวสามารถจดัท าใบก ากบัภาษีรวมเพียงคร้ังเดียวในหน่ึงวนัท าการส าหรับผูซ้ื้อสินคา้รายนั้น
ก็ได ้
  
                ข้อ 2  ผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงมีการกระท าดงัต่อไปน้ี ถือเป็นการขายสินคา้ตามมาตรา 77/1(8) 
หรือการใหบ้ริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเม่ือความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึน 
โดยไม่จ าตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษี 
                        (1) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าสินคา้ไปใชไ้ม่วา่ประการใดๆ 
โดยไม่ไดน้ าสินคา้นั้นไปใชใ้นการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการ การบริหารงานของกิจการ 
หรือเพ่ือประโยชน์ของทรัพยสิ์นท่ีมีไวใ้นการประกอบกิจการของตนเอง ซ่ึงเป็นกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ถือเป็นการขายสินคา้ตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือน าสินคา้ไปใชห้รือส่งมอบสินคา้ใหบุ้คคลอ่ืนเพ่ือใช ้ตามมาตรา 78/3 
แห่งประมวลรัษฎากร และขอ้ 7 ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ.2534 
                        ตวัอย่ำง บริษทั ก.จ ากดั ประกอบกิจการผลิตสีทาอาคารและกิจการขายบา้นพร้อมท่ีดิน 
บริษทัฯไดน้ าสีไปใชท้าบา้นท่ีขาย บริษทัฯ มีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของสีท่ีน าไปทาบา้นเพ่ือขาย 
                        (2) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าสินคา้ไปใชใ้นการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการ การบริหารงานของกิจการ 
หรือเพ่ือประโยชน์ของทรัพยสิ์นท่ีมีไวใ้นการประกอบกิจการของตนเอง ซ่ึงเป็นกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
แต่สินคา้ท่ีน าไปใชเ้ป็นรถยนตน์ัง่หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิตและสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตด์งักล่าว 
ถือเป็นการขายสินคา้ตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 



ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือน าสินคา้ไปใชห้รือส่งมอบสินคา้ใหบุ้คคลอ่ืนเพ่ือใช ้ตามมาตรา 78/3 
แห่งประมวลรัษฎากร และขอ้ 7 ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ.2534 
                        ตวัอย่ำง 
                              (ก) บริษทั ก.จ ากดั ประกอบกิจการขายรถยนตน์ัง่ 
โอนรถยนตน์ัง่ท่ีซ้ือไวเ้พ่ือขายไปใชใ้นการบริหารงานของกิจการโดยน าไปเป็นรถประจ าต าแหน่ง 
บริษทัฯมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของรถยนตน์ัง่ท่ีน าไปใช ้
                              (ข) บริษทั ข.จ ากดั ประกอบกิจการขายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
ไดน้ าน ้ ามนัเช้ือเพลิงไปเติมรถยนตน์ัง่ท่ีใชใ้นการบริหารงานของกิจการ 
บริษทัฯมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเติมในรถยนตน์ัง่ 
                        (3) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบตามมาตรา 87(3) 
แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นการขายสินคา้ ตามมาตรา 77/1(8)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีการตรวจพบตามมาตรา 78/3 แห่งประมวลรัษฎากร และขอ้ 8 
ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 189(พ.ศ.2534)ฯลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ.2534 
                        (4) 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสินคา้คงเหลือและหรือทรัพยสิ์นท่ีมีไวใ้นการประกอบกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
หรือทั้งกรณีท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ วนัเลิกประกอบกิจการ 
ถือเป็นการขายสินคา้ตามมาตรา 77/1(8)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือเลิกประกอบกิจการหรือแจง้เลิกประกอบกิจการตามมาตรา 78/3 
แห่งประมวลรัษฎากร และขอ้ 9 ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ.2534 
                        (5) 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสินคา้คงเหลือและหรือทรัพยสิ์นท่ีมีไวใ้นการประกอบกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
หรือทั้งกรณีท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสัง่ถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ถือเป็นการขายสินคา้ตามมาตรา 77/1(8)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บแจง้ค าสัง่ถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 78/3 
แห่งประมวลรัษฎากร และขอ้ 10(1) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ.2534 
                        (6) 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสินคา้คงเหลือและหรือทรัพยสิ์นท่ีมีไวใ้นการประกอบกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
หรือทั้งกรณีท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ วนัท่ีไดรั้บแจง้การเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ถือเป็นการขายสินคา้ตามมาตรา 77/1(8)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บแจง้การเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 78/3 
แห่งประมวลรัษฎากร และขอ้ 10(2) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 189 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ.2534 
                        (7) 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนใชบ้ริการของตนเองไม่วา่ประการใดๆโดยไม่ไดน้ าบริการและหรือน าสินคา้นั้นไปใชใ้นการผลิต
สินคา้ การใหบ้ริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพ่ือประโยชนข์องทรัพยสิ์นท่ีมีไวใ้นการประกอบกิจการของตนเอง 
ซ่ึงเป็นกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ถือเป็นการใหบ้ริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร 



ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือไดใ้ชบ้ริการไม่วา่โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 78/1(1)(ข) 
และมาตรา 78/1(2)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร 
                        ตวัอย่ำง บริษทั ก.จ ากดั ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ไดน้ าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ 
ไปใชก่้อสร้างอาคารเพ่ือขาย บริษทัฯมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของค่าบริการซ่ึงรวมค่าวสัดุก่อสร้างดว้ย 
                        (8) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าบริการและหรือน าสินคา้ไปใชใ้นการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการ 
การบริหารงานของกิจการ หรือเพ่ือประโยชน์ของทรัพยสิ์นท่ีมีไวใ้นการประกอบกิจการของตนเอง 
ซ่ึงเป็นกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่เป็นบริการท่ีน าไปใชเ้พ่ือการรับรอง หรือเพ่ือการอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั 
ถือเป็นการใหบ้ริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือไดใ้ชบ้ริการไม่วา่โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 78/1(1)(ข) 
และมาตรา 78/1(2)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร 
                        ตวัอย่ำง บริษทั ก.จ ากดั 
ประกอบกิจการขายผลิตภณัฑอ์าหารไดน้ าผลิตภณัฑอ์าหารไปใชเ้ล้ียงรับรองใหแ้ก่ลูกคา้ซ่ึงมาดูงานของบริษทัฯ 
บริษทัฯมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของผลิตภณัฑอ์าหารท่ีน าไปเล้ียงรับรอง 
                        (9) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าบริการและหรือน าสินคา้ไปใชใ้นการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการ 
การบริหารงานของกิจการ หรือเพ่ือประโยชน์ของทรัพยสิ์นท่ีมีไวใ้นการประกอบกิจการของตนเอง 
ซ่ึงเป็นกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่เป็นบริการท่ีน าไปใชก้บัรถยนตน์ัง่ หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต ถือเป็นการใหบ้ริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือไดใ้ชบ้ริการไม่วา่โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 78/1(1)(ข) 
และมาตรา 78/1(2)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร 
                        ตวัอย่ำง บริษทั ก.จ ากดั ประกอบกิจการขายรถยนตแ์ละรับจา้งซ่อมรถยนต ์
ไดซ้ื้อรถยนตน์ัง่มาใชใ้นการบริหารงานของกิจการ ถา้บริษทัฯซ่อมรถยนตน์ัง่ท่ีซ้ือมาใชใ้นกิจการ 
บริษทัฯมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากค่าบริการซ่อมรถยนตน์ัง่ 
                        (10) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจ าหน่าย จ่าย โอนสินคา้ โดยไม่มีค่าตอบแทน 
และไม่ไดเ้รียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผูซ้ื้อสินคา้ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นการขายสินคา้ตามมาตรา 
77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ตามมาตรา 78(1) 
แห่งประมวลรัษฎากร 
                        ตวัอย่ำง 
                              (ก) บริษทั ก.จ ากดั น าอาหารกระป๋องท่ีผลิตหรือซ้ือมาเพ่ือขาย แจกใหแ้ก่พนกังาน 
เพ่ือน าไปบริโภคท่ีบา้นนอกเวลาปฏิบติังาน บริษทัฯมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของอาหารกระป๋องท่ีน าไปแจก 
                              (ข) บริษทั ข.จ ากดั ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์และช้ินส่วนยานพาหนะ 
บริษทัฯมีขอ้บงัคบัและประกาศจ่ายรางวลัส าหรับพนกังานเพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจในการท างานติดตอ่กนัโดยไม่หยดุงาน เช่น 
ท างานมา 5 ปี ไดท้องค าหนกั 2 บาท ท างานมา 4 ปี ไดท้องค าหนกั 1 บาท 
บริษทัฯมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของทองค าท่ีน าไปแจกเป็นรางวลั 
                              (ค) บริษทั ค.จ ากดั ประกอบกิจการผลิตและขายยางรถยนตบ์ริษทัฯมีเง่ือนไขเพ่ือส่งเสริมการขายวา่ 
หากลูกคา้ซ้ือสินคา้จากบริษทัฯครบจ านวนตามท่ีก าหนด บริษทัฯจะมอบรางวลั เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ 
ใหแ้ก่ลูกคา้ทุกคน บริษทัฯมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีน าไปแจกเป็นรางวลั 



                        (11) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนใหบ้ริการโดยไม่มีคา่ตอบแทน 
และไม่ไดเ้รียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผูรั้บบริการตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นการใหบ้ริการตามมาตรา 
77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือไดใ้ชบ้ริการไม่วา่โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
ตามมาตรา 78/1(1)(ข) และมาตรา 78/1(2)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร 
                        ตวัอย่ำง โรงแรมเอ.เอม็ ใหบ้ริการหอ้งพกัแก่กรรมการของโรงแรม 
และแขกรับเชิญซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือเอกชนอ่ืน โดยไม่คิดค่าหอ้งพกัและค่าบริการ 
โรงแรมฯมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของค่าหอ้งพกัและคา่บริการ 
                        (12) 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงไม่ตอ้งน าค่าตอบแทนท่ีมีลกัษณะและเง่ือนไขตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรีตามประ
กาศอธิบดีกรมสรรพากร ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร 
มารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษี 
เน่ืองจากไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
  
                ข้อ 3  ผูป้ระกอบการจดทะเบียนดงัต่อไปน้ี 
มีหนา้ท่ีจดัท าใบก ากบัภาษีเม่ือความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึน 
แต่โดยผลของกฎหมายท าใหไ้ม่ตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรอีก 
                        (1) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร 
และไดใ้หต้วัแทนของตนจดัท าใบก ากบัภาษีแทนตนเองตามมาตรา 86/2 แห่งประมวลรัษฎากร 
กรณีตวัแทนไดจ้ดัท าใบก ากบัภาษีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียนแลว้ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัรไม่ตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีอีก 
                        (2) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีถูกขายทอดตลาด 
โดยส่วนราชการเป็นผูท้อดตลาดตามมาตรา 83/5 แห่งประมวลรัษฎากร 
ส่วนราชการไดจ้ดัท าใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อในการขายทอดตลาด 
และจดัท าส าเนาใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนเจา้ของทรัพยสิ์นเพ่ือเป็นหลกัฐานในการลงรายงานภาษีขาย 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนเจา้ของทรัพยสิ์นไม่ตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีอีก 
                        (3) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีถูกขายทอดตลาด 
โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่วนราชการเป็นผูท้อดตลาดตามมาตรา 83/5 แห่งประมวลรัษฎากร 
เม่ือผูท้อดตลาดจดัท าใบก ากบัภาษีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียนเจา้ของทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูซ้ื้อในการขายทอดตลาด 
ตามมาตรา 86/3 แห่งประมวลรัษฎากร แลว้ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนเจา้ของทรัพยสิ์นไม่ตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีอีก 
  
                 ข้อ 4  ผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4แห่งประมวลรัษฎากร 
จะตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีและส าเนาใบก ากบัภาษี โดยส่งมอบตน้ฉบบัใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
และเก็บรักษาส าเนาใบก ากบัภาษีเพ่ือการลงรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
                ใบก ากบัภาษีตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปน้ี 
                        (1) ค าวา่ “ใบก ากบัภาษี” ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 
                        (2) ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีจดัท าใบก ากบัภาษี 



                              ช่ือตามวรรคหน่ึง หมายถึง ช่ือผูป้ระกอบการตามท่ีไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
หรือช่ือสถานประกอบการ หรือช่ือการคา้ของสถานประกอบการตามท่ีไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                              ท่ีอยูต่ามวรรคหน่ึง หมายถึง ท่ีตั้งของสถานประกอบการตามท่ีไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
กรณีระบุท่ีอยูไ่ม่ครบถว้นตามท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่รายการท่ีอยูท่ี่ระบุไวถู้กตอ้ง 
และสามารถบอกต าแหน่งท่ีตั้งท่ีชดัเจนได ้ใหถื้อวา่ไดร้ะบุท่ีอยูค่รบถว้นแลว้ 
                        (3) ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
                              ช่ือตามวรรคหน่ึง หมายถึง ช่ือผูป้ระกอบการตามท่ีไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
หรือช่ือสถานประกอบการ หรือช่ือการคา้ของสถานประกอบการตามท่ีไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีบุคคลธรรมดา 
หมายความรวมถึงนามสกลุดว้ย 
                              กรณีระบุช่ือของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการตามวรรคหน่ึงไม่ครบถว้นโดยมีเคร่ืองหมายไปยาลนอ้ย (ฯ) 
ละค าท่ีประกอบค าหนา้ แต่เป็นท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนโดยไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดวา่เป็นผูป้ระกอบการรายอ่ืน เช่น 
“องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย” เขียนวา่ “องคก์ารโทรศพัทฯ์” หรือ “บริษทั ไปศาจีกรุงเทพมหานครจ ากดั” เขียนวา่ 
“บริษทั ไปศาจีกรุงเทพฯ จ ากดั” ใหถื้อวา่ไดร้ะบุช่ือครบถว้นแลว้ 
                              กรณีระบุช่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการตามวรรคหน่ึง โดยตวัสะกด สระ วรรณยกุต ์การันต ์ผิดพลาด 
แต่เป็นท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนโดยไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดวา่เป็นผูป้ระกอบการรายอ่ืน ใหถื้อวา่ไดร้ะบุช่ือครบถว้นแลว้ 
                              ท่ีอยูต่ามวรรคหน่ึง หมายถึง ท่ีตั้งของสถานประกอบการตามท่ีไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
กรณีระบุท่ีอยูไ่ม่ครบถว้นตามท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่รายการท่ีอยูท่ี่ระบุไวถู้กตอ้ง 
และสามารถบอกต าแหน่งท่ีตั้งท่ีชดัเจนได ้ใหถื้อวา่ไดร้ะบุท่ีอยูค่รบถว้นแลว้ 
                        (4) หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี และหมายเลขล าดบัของเล่มถา้มี 
                        (5) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 
                              ช่ือ ชนิด ประเภท ของสินคา้หรือของบริการตามวรรคหน่ึง ใหร้ะบุเฉพาะช่ือ ชนิด ประเภท 
ของสินคา้หรือของบริการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในใบก ากบัภาษี เวน้แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งระบุช่ือ ชนิด ประเภท 
ของสินคา้หรือของบริการท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในใบก ากบัภาษีดว้ย ใหก้ระท าได ้
โดยตอ้งจดัใหมี้เคร่ืองหมายหรือแยกรายการแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่เป็นสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                        (6) มูลค่าของสินคา้หรือของบริการท่ียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 
โดยใหแ้ยกออกจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการใหช้ดัแจง้ 
                              กรณีจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการตามวรรคหน่ึง 
มีเศษเป็นจุดทศนิยม ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนถือปฏิบติัดงัน้ี 
                              (ก) ถา้เศษของภาษีมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงเป็นจ านวนเงินตวัท่ีสามหลงัจุดทศนิยม มีค่าไม่ถึง 5 ใหปั้ดเศษนั้นท้ิง 
ตวัอยา่ง มูลค่าของสินคา้ท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไวแ้ลว้ คือ 100 บาท ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมไดเ้ท่ากบั 7/107 x 100 = 6.542 บาท 
ดงันั้น จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีแสดงในใบก ากบัภาษี คือ 6.54 บาท 
                              (ข) ถา้เศษของภาษีมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงเป็นจ านวนเงินตวัท่ีสามหลงัจุดทศนิยม มีค่าตั้งแต่ 5 ข้ึนไป 
ใหปั้ดเศษข้ึน ตวัอยา่ง มูลค่าของสินคา้ท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไวแ้ลว้ คือ 180 บาท ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมไดเ้ท่ากบั 7/107 x 
180 = 11.775 บาท ดงันั้น จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีแสดงในใบก ากบัภาษี คือ11.78 บาท 



                              กรณีภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบก ากบัภาษีมีจ านวนมากกวา่หรือมีจ านวนนอ้ยกวา่ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านวณจาก
มูลค่าของสินคา้หรือของบริการคูณดว้ยอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมหารดว้ยหน่ึงร้อย 
อนัเน่ืองมาจากการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมมีเศษเป็นจุดทศนิยม 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งเสียภาษีตามจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการคูณดว้ยอตัรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิมหารดว้ยหน่ึงร้อย 
                        (7) วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี วนั เดือน ปี ตามวรรคหน่ึง 
ใชต้วัเลขแทนการระบุช่ือเดือนก็ไดแ้ละใชพ้ทุธศกัราชหรือคริสตศ์กัราชก็ได ้
  
                ข้อ 5  กรณีตวัแทนเป็นผูจ้ดัท าใบก ากบัภาษีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคส่ี 
และมาตรา 86/2 แห่งประมวลรัษฎากร 
หรือผูท้อดตลาดท่ีไม่ใช่ส่วนราชการซ่ึงขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 83/5 
แห่งประมวลรัษฎากร ตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียนเจา้ของทรัพยสิ์นตามมาตรา 86/3 
แห่งประมวลรัษฎากร ใหต้วัแทนและผูท้อดตลาดใชแ้บบพิมพใ์บก ากบัภาษีของตวัแทนหรือผูท้อดตลาด 
โดยใบก ากบัภาษีตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และตอ้งระบุช่ือ ท่ีอยู ่
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของตวัการ หรือผูป้ระกอบการจดทะเบียนเจา้ของทรัพยสิ์นดว้ย 
  
                ข้อ 6  ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามขอ้ 4 สามารถจดัท าใบก ากบัภาษีรวมกบัเอกสารทางการคา้อ่ืน เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือใบแจง้หน้ี ซ่ึงมีจ านวนหลายฉบบัอยูใ่นชุดเดียวกนั 
                การจดัท าใบก ากบัภาษีตามวรรคหน่ึง ถา้ใบก ากบัภาษีไม่ใช่เอกสารฉบบัแรกของเอกสารดงักล่าว 
จะตอ้งมีขอ้ความวา่ “เอกสารออกเป็นชุด” ในใบก ากบัภาษี 
  
                ข้อ 
7  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าใบก ากบัภาษีโดยมีรายการในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ 4 ขอ้ 
5 และขอ้ 6 มีความผิด ตอ้งระวางโทษตามมาตรา 90(12) แห่งประมวลรัษฎากร 
  
                ข้อ 8  รายการในใบก ากบัภาษีตามขอ้ 4 ขอ้ 5 และขอ้ 6 จะจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้
แต่ตอ้งจดัท าเป็นหน่วยเงินตราไทย โดยใชต้วัเลขไทยหรืออารบิค 
กรณีมีความจ าเป็นตอ้งจดัท าเป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ และหรือเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากร 
                รายการช่ือตามขอ้ 4(2) และขอ้ 4(3) กรณีเป็นบริษทัจ ากดั หรือบริษทั (มหาชน) จ ากดั หรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
หรือหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล ผูป้ระกอบการจดทะเบียนสามารถใชค้  ายอ่แทนได ้ดงัน้ี 
                        (1) บริษทัจ ากดั ใชค้  ายอ่วา่ บ. ... จก. หรือ ใชค้  ายอ่วา่ บจ. ... 
                        (2) บริษทั (มหาชน) จ ากดั ใชค้  ายอ่วา่ บมจ. ... 
                        (3) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใชค้  ายอ่วา่ หจก. ... 
                        (4) หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล ใชค้  ายอ่วา่ หสน. ... 



                ถา้รายการในใบก ากบัภาษีตามขอ้ 4 ขอ้ 5 และขอ้ 6 ดงัต่อไปน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนโดยตีพิมพ ์รายการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 
86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ ์ประทบัดว้ยตรายาง เขียนดว้ยหมึก พิมพดี์ด จดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือท าใหป้รากฏข้ึนดว้ยวธีิการอ่ืนใดในลกัษณะท านองเดียวกนัก็ได ้
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีไดรั้บใบก ากบัภาษีมีสิทธิน าไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลคา่เพ่ิมได ้
                        (1) ค าวา่ “ใบก ากบัภาษี” 
                        (2) ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีจดัท าใบก ากบัภาษี 
                        (3) ค าวา่ “เอกสารออกเป็นชุด” 
                ถา้รายการในใบก ากบัภาษีตาม (1) (2) และ (3) 
ของวรรคสามทั้งสามรายการหรือเพียงรายการหน่ึงรายการใดไดจ้ดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ รายการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 
86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ตามขอ้ 4 จะตอ้งตีพิมพ ์หรือจดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีไดรั้บใบก ากบัภาษีจึงจะมีสิทธิน าไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้
  
                ข้อ 9  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนขายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายหน่ึงรายใดคร้ังหน่ึง ๆ 
จ านวนหลายรายการ และไม่สามารถระบุรายการช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ 
และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการทั้งหมดในใบก ากบัภาษี 1 แผน่ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนสามารถด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
                        (1) จดัท าใบก ากบัภาษี 1 ฉบบั ประกอบดว้ยใบก ากบัภาษี 1 แผน่ และจดัใหมี้ใบแนบใบก ากบัภาษีดว้ย 
ซ่ึงใบแนบใบก ากบัภาษีอาจมีจ านวนมากกวา่ 1 
แผน่ก็ไดผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนจะตอ้งหมายเหตุในรายการสินคา้หรือบริการวา่มีรายละเอียดตามใบแนบใบก ากบัภาษี 
โดยมูลค่ารวมของสินคา้หรือของบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีระบุในใบก ากบัภาษี 
และท่ีระบุในใบแนบใบก ากบัภาษีตอ้งเป็นจ านวนเดียวกนั 
                        ใบแนบใบก ากบัภาษีตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
                                (ก) ค าวา่ “ใบแนบใบก ากบัภาษี” ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 
                                (ข) เลขท่ี เล่มท่ี (ถา้มี) ของใบก ากบัภาษี 
                                (ค) วนั เดือน ปี ของใบก ากบัภาษี 
                                (ง) รายละเอียดช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 
                                (จ) จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 
โดยใหแ้ยกออกจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการใหช้ดัแจง้ 
                                (ฉ) กรณีมีใบแนบใบก ากบัภาษีมากกวา่ 1 แผน่ จะตอ้งระบุค าวา่ “แผน่ท่ี ...” ไวด้ว้ย 
และรายการมูลค่ารวมของสินคา้หรือของบริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการทั้ง
หมด ตามมาตรา 86/4(6) แห่งประมวลรัษฎากร จะปรากฏในใบแนบใบก ากบัภาษีแผน่สุดทา้ยเท่านั้น 
                        การจดัท าใบแนบใบก ากบัภาษีตามวรรคสอง สามารถจดัท าข้ึนโดยตีพิมพ ์ประทบัดว้ยตรายาง 
เขียนดว้ยหมึก พิมพดี์ด จดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือท าใหป้รากฏข้ึนดว้ยวธีิการอ่ืนใดในลกัษณะท านองเดียวกนัก็ได ้
                        กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีความประสงคใ์ชใ้บส่งของหรือใบแจง้หน้ี เป็นใบแนบใบก ากบัภาษี 
ใหก้ระท าได ้แตต่อ้งมีรายการอยา่งนอ้ยตามวรรคสอง 



                        (2) จดัท าใบก ากบัภาษี 1 ฉบบั ประกอบดว้ยใบก ากบัภาษีมากกวา่1 แผน่ 
โดยแต่ละแผน่ตอ้งมีรายการถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรา 86/4 (1) - (5) และ (7) แห่งประมวลรัษฎากร 
และใบก ากบัภาษีท่ีไม่ใช่แผน่สุดทา้ยจะตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงวา่มีใบก ากบัภาษีแผน่ต่อไปไวด้ว้ย 
ซ่ึงขอ้ความดงักล่าวจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ไดส้ าหรับรายการมูลค่ารวมของสินคา้หรือของบริการและจ านวนภ
าษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการทั้งหมดตามมาตรา 86/4(6) แห่งประมวลรัษฎากร 
จะปรากฏในใบก ากบัภาษีแผน่สุดทา้ยเท่านั้น 
                        การจดัท าใบก ากบัภาษีตามวรรคหน่ึง ถา้ไดตี้พิมพเ์ลขท่ีไวแ้ลว้ใบก ากบัภาษีแต่ละแผน่จะเรียงล าดบัเลขท่ี 
แต่ถา้ไม่ไดตี้พิมพเ์ลขท่ีไว ้ใบก ากบัภาษีแต่ละแผน่อาจจะเรียงล าดบัเลขท่ีหรือปรากฏเลขท่ีเพียงเลขท่ีเดียวก็ได ้
กรณีใบก ากบัภาษีแต่ละแผน่มีเพียงเลขท่ีเดียว ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจะตอ้งระบุค าวา่ “แผน่ท่ี ...” ไวด้ว้ย 
  
                ข้อ 10  ผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงไดรั้บใบก ากบัภาษี 
โดยภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบก ากบัภาษีมีจ านวนมากกวา่หรือมีจ านวนนอ้ยกวา่ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือ
ของบริการคูณดว้ยอตัราภาษีมูลคา่เพ่ิมหารดว้ยหน่ึงร้อย อนัเน่ืองมาจากการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมมีเศษเป็นจุดทศนิยม 
ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
                        (ก) 
ถา้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบก ากบัภาษีมีจ านวนมากกวา่ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการคูณดว้ยอตัร
าภาษีมูลค่าเพ่ิมหารดว้ยหน่ึงร้อย 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน าภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการคูณดว้ยอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม
หารดว้ยหน่ึงร้อย ไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                        (ข) 
ถา้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบก ากบัภาษีมีจ านวนนอ้ยกวา่ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการคูณดว้ยอตัร
าภาษีมูลค่าเพ่ิมหารดว้ยหน่ึงร้อย 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน าภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบก ากบัภาษีไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                        กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดรั้บใบก ากบัภาษี 
โดยภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบก ากบัภาษีมีจ านวนมากกวา่หรือมีจ านวนนอ้ยกวา่ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือ
ของบริการคูณดว้ยอตัราภาษีมูลคา่เพ่ิมหารดว้ยหน่ึงร้อย ซ่ึงไม่ใช่การค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมมีเศษเป็นจุดทศนิยม 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่มีสิทธิน าใบก ากบัภาษีไปถือเป็นภาษีซ้ือ 
จะตอ้งใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีจดัท าใบก ากบัภาษีด าเนินการยกเลิกใบก ากบัภาษีฉบบัเดิมและจดัท าใบก ากบัภาษีฉบั
บใหม่ท่ีถูกตอ้ง จึงจะน าไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลคา่เพ่ิมได ้
  
                ข้อ 
11   กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดแ้จง้เปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีอยูต่่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายและหน่วยงานท่ีจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 85/6 แห่งแห่งประมวลรัษฎากร แลว้ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีตามช่ือหรือท่ีอยูท่ี่เปล่ียนแปลงแลว้ 
                กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ไดรั้บใบก ากบัภาษีในช่ือเดิมหรือท่ีอยูเ่ดิม 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่มีสิทธิน าใบก ากบัภาษีดงักล่าวไปถือเป็นภาษีซ้ือ 



จะตอ้งใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีจดัท าใบก ากบัภาษีด าเนินการยกเลิกใบก ากบัภาษีฉบบัเดิมและจดัท าใบก ากบัภาษีฉบั
บใหม่ท่ีถูกตอ้ง จึงจะน าไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลคา่เพ่ิมได ้
  
                ข้อ 12  กรณีราชการเปล่ียนแปลงเลขท่ีบา้น ช่ือถนน หมู่บา้น ต าบลหรือแขวง อ าเภอหรือเขต หรือจงัหวดั 
หรือไดท้ าการแบ่งเขตถนน หมู่บา้น ต าบลหรือแขวง อ าเภอหรือเขต หรือจงัหวดัใหม่ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนสามารถแกไ้ขท่ีอยูใ่นแบบพิมพใ์บก ากบัภาษีใหถู้กตอ้งตามท่ีทางราชการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี 
ใหก้ระท าไดใ้นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีทางราชการประกาศเปล่ียนแปลงเลขท่ีบา้น ช่ือถนน หมู่บา้น 
ต าบลหรือแขวง อ าเภอหรือเขต หรือจงัหวดั หรือไดท้ าการแบ่งเขตถนน หมู่บา้น ต าบลหรือแขวง อ าเภอหรือเขต 
หรือจงัหวดัใหม่ แลว้แต่กรณี 
                การแกไ้ขท่ีอยูต่ามวรรคหน่ึง ผูป้ระกอบการจดทะเบียนสามารถขีดฆ่าท่ีอยูเ่ดิมและระบุท่ีอยูใ่หม่ท่ีถูกตอ้ง 
พร้อมกบัลงลายมือช่ือก ากบัการแกไ้ข หรือประทบัตรายางท่ีอยูท่ี่ถูกตอ้งเพ่ิมเติม 
ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีไดรั้บใบก ากบัภาษีดงักล่าวมีสิทธิน าไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้
                กรณีราชการเปล่ียนแปลงท่ีอยูต่ามวรรคหน่ึง ผูป้ระกอบการจดทะเบียนยงัคงตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงนั้น 
ตามมาตรา 85/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
  
                ข้อ 13  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนขายสินคา้หรือใหบ้ริการ 
ซ่ึงมีการแถมสินคา้พร้อมการขายหรือการใหบ้ริการ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีโดยระบุชนิด 
ประเภท และปริมาณสินคา้ท่ีแถมไวใ้นใบก ากบัภาษีฉบบัเดียวกนักบัสินคา้ท่ีขายดว้ย 
แต่ไม่ตอ้งน ามูลค่าสินคา้ท่ีแถมมารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี 
                การแถมสินคา้ตามวรรคหน่ึง 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนอาจจะไม่ไดส่้งมอบสินคา้ท่ีแถมใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการพร้อมกบัการส่งมอบสินคา้หรือ
ใหบ้ริการก็ไดต้่อมาเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ท่ีแถมก็ไม่ตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการอีก 
  
                ข้อ 14  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ซ่ึงมีการใหส่้วนลดหรือคา่ลดหยอ่น 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษี ดงัน้ี 
                        (1) กรณีใหส่้วนลดหรือค่าลดหยอ่นในขณะขายสินคา้หรือใหบ้ริการ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีโดยระบุส่วนลดหรือค่าลดหยอ่นไวใ้หเ้ห็นชดัแจง้ในใบก ากบัภาษี 
และค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการหลงัจากหกัส่วนลดหรือค่าลดหยอ่นแลว้ 
                        ตวัอย่ำง 
                                (ก) บริษทั ก.จ ากดั ขายรถยนตก์ระบะมูลค่า 350,000 บาทไดใ้หส่้วนลดแก่ผูท่ี้ซ้ือระหวา่งวนัท่ี 1 
สิงหาคม 2542 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2542 จ านวน 5,000 บาท บริษทัฯตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีโดยแสดงมูลค่ารถยนตก์ระบะ 
350,000 บาท หกัดว้ยส่วนลด 5,000 บาท คงเหลือมูลค่ารถยนตก์ระบะ 345,000 บาท 
                                (ข) นายอ านาจซ้ือสินคา้จากหา้งสรรพสินคา้มูลค่า 5,000 
บาทหา้งฯตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีโดยแสดงมูลค่าของสินคา้ 5,000 บาท หา้งฯไดแ้จกคูปองมูลค่า 250 บาท 
เพ่ือใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือสินคา้คร้ังต่อไปโดยไม่จ ากดัประเภทสินคา้ ถา้สินคา้ช้ินใหม่มูลค่า 1,000 บาท 



หา้งฯตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีโดยแสดงมูลค่าของสินคา้ 1,000 บาท หกัดว้ยมูลค่าส่วนลดตามคูปอง 250 บาท 
คงเหลือมูลค่าของสินคา้ 750 บาท 
                                (ค) หา้งสรรพสินคา้ขายสินคา้โดยมีเง่ือนไขวา่ ถา้ซ้ือสินคา้มูลค่า 100 บาท จะไดรั้บแสตมป์ 1 ดวง 
ถา้สะสมแสตมป์ภายในเวลาท่ีก าหนด 
ผูซ้ื้อมีสิทธิน าแสตมป์ดงักล่าวใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือสินคา้ตามประเภทท่ีก าหนดได ้เช่น แสตมป์ 50 ดวง 
มีสิทธิซ้ือพดัลมมูลค่า 1,000 บาท โดยช าระเงิน 700 บาท กรณีดงักล่าว 
หา้งฯตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีโดยแสดงมูลค่าของสินคา้ 1,000 บาท หกัดว้ยมูลค่าส่วนลดตามแสตมป์ 50 ดวง มูลค่า 300 
บาท คงเหลือมูลค่าของสินคา้ 700 บาท 
                                (ง) โรงแรม เอ.เอม็ ประกอบกิจการโรงแรมและภตัตาคารเม่ือลูกคา้ใชบ้ริการหอ้งพกัและอาหารมูลค่า 
15,000 บาท โรงแรมฯตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีโดยแสดงมูลค่าของบริการ 15,000 บาท โรงแรมฯมอบบตัรก านลัใหจ้ านวน 
1,000 บาท ต่อมาลูกคา้ใชบ้ริการภตัตาคาร 3,000 บาท ช าระเงินสด 2,000 บาท และบตัรก านลั 1,000 บาท 
โรงแรมฯตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีโดยแสดงมูลค่าของบริการ 3,000 บาทหกัดว้ยมูลค่าตามบตัรก านลั 1,000 บาท 
คงเหลือมูลค่าของบริการ 2,000 บาท 
                        (2) กรณีใหส่้วนลดหรือค่าลดหยอ่นภายหลงัจากท่ีขายสินคา้ไปแลว้ 
ซ่ึงเป็นส่วนลดเงินสดหรือส่วนลดตามเป้า 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีโดยค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าสินคา้ทั้งหมดไม่หกัส่วนลดหรือค่าลด
หยอ่น 
                        ตวัอย่ำง 
                                (ก) บริษทั ก.จ ากดั ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งมูลค่า 350,000 บาท 
มีเง่ือนไขการช าระค่าสินคา้วา่ ถา้ช าระภายใน 2เดือน จะลดให ้2,000 บาท 
บริษทัฯตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีโดยค านวณจากมูลค่า 350,000 บาท 
                                (ข) หา้งสรรพสินคา้ขายสินคา้โดยมีเง่ือนไขวา่ ถา้ซ้ือสินคา้มูลค่า 100 บาท ผูซ้ื้อจะไดรั้บแสตมป์ 1 ดวง 
ถา้สะสมแสตมป์ภายในเวลาท่ีก าหนด ผูซ้ื้อมีสิทธิน าแสตมป์มารับของรางวลัจากหา้งฯตามประเภทท่ีก าหนด เช่น แสตมป์ 
20 ดวง มีสิทธิไดรั้บชามแกว้มูลค่า 400 บาท หา้งฯตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีโดยค านวณจากมูลค่า 400 บาท 
อยา่งไรก็ดี ถา้การใหส่้วนลดตามเป้ามีเง่ือนไขวา่ จะแจกสินคา้เป็นรางวลัใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้ 
เฉพาะกรณีซ้ือสินคา้ในแต่ละวนัโดยมีมูลค่ารวมกนัตามท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนก าหนด 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของสินคา้ท่ีแจกเป็นรางวลั ทั้งน้ี ตามมาตรา 79(4) 
แห่งประมวลรัษฎากร ตวัอยา่ง ถา้ซ้ือสินคา้มูลค่า 2,000 บาท ในแต่ละวนั ผูซ้ื้อมีสิทธิไดรั้บตะกร้า 1 ใบ 
หา้งฯไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมูลค่าของตะกร้าดงักล่าว 
  
                ข้อ 15  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง 
จะตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีเป็นรายสถานประกอบการ 
                กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง มีการด าเนินงาน ณ 
สถานท่ีอ่ืนซ่ึงไม่เขา้ลกัษณะเป็นสถานประกอบการ ตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร ดว้ย 
ใหจ้ดัท าใบก ากบัภาษีระบุท่ีอยูข่องสถานประกอบการซ่ึงเป็นส านกังานใหญ่หรือสถานประกอบการแห่งอ่ืนท่ีด าเนินงาน 
ไม่ใช่ท่ีอยูต่ามสถานท่ีซ่ึงไม่เขา้ลกัษณะเป็นสถานประกอบการ 



                กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง ไดรั้บใบก ากบัภาษีระบุช่ือของผูป้ระกอบการจดทะเบียนถูกตอ้ง 
แต่ระบุท่ีอยูต่ามสถานท่ีซ่ึงไม่เขา้ลกัษณะเป็นสถานประกอบการ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน าไปถือเป็นภาษีซ้ือของส านกังานใหญ่ 
หรือเป็นภาษีซ้ือของสถานประกอบการแห่งอ่ืนซ่ึงจ่ายค่าสินคา้หรือค่าบริการ 
                ตวัอย่ำง 
                        (1) บริษทั ก.จ ากดั มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ขตพญาไท 
ประกอบกิจการใหเ้ช่าอาคารส านกังานซ่ึงตั้งอยูเ่ขตบางพลดั 
บริษทัฯไม่ไดใ้ชพ้ื้นท่ีของอาคารท่ีใหเ้ช่าเป็นสถานประกอบการ แต่บริษทัฯใหบ้ริการสาธารณูปโภคแก่ผูเ้ช่า 
บริษทัฯขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา และโทรศพัท ์ณ อาคารท่ีใหเ้ช่า รัฐวสิาหกิจจดัท าใบก ากบัภาษีในนามของบริษทัฯ 
แต่ระบุท่ีอยูต่ามอาคารท่ีใหเ้ช่า บริษทัฯมีสิทธิน าใบก ากบัภาษีไปถือเป็นภาษีซ้ือของส านกังานใหญ่ได ้
เม่ือบริษทัฯเรียกเก็บค่าบริการและภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผูเ้ช่า 
บริษทัฯตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีโดยระบุท่ีอยูข่องสถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ 
                        (2) บริษทั ข.จ ากดั ประกอบกิจการผลิตปลากระป๋อง มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ขตบางซ่ือ 
มีส านกังานอีกแห่งหน่ึงตั้งอยูท่ี่จงัหวดัระยอง บริษทัฯก่อสร้างโรงงานท่ีจงัหวดัระยอง 
โดยมอบหมายใหส้ านกังานท่ีจงัหวดัระยองด าเนินงานดา้นการก่อสร้างและจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการก่อสร้าง 
บริษทัฯขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา ณ สถานท่ีก่อสร้าง รัฐวสิาหกิจจดัท าใบก ากบัภาษีในนามของบริษทัฯ แต่ระบุท่ีอยู ่ณ 
สถานท่ีก่อสร้าง บริษทัฯมีสิทธิน าใบก ากบัภาษีไปถือเป็นภาษีซ้ือของส านกังานท่ีจงัหวดัระยองได ้
                        (3) บริษทั ก.จ ากดั เช่าสถานท่ีแห่งหน่ึงเพ่ือติดตั้งป้ายโฆษณาสินคา้ซ่ึงตอ้งมีกระแสไฟฟ้าส่องป้าย 
บริษทัฯขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ณ สถานท่ีเช่า รัฐวสิาหกิจจดัท าใบก ากบัภาษีในนามของบริษทัฯ แต่ระบุท่ีอยูต่ามสถานท่ีเช่า 
บริษทัฯมีสิทธิน าใบก ากบัภาษีไปถือเป็นภาษีซ้ือของส านกังานใหญ่ได ้
  
                ข้อ 16  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามขอ้ 15 ไดแ้จง้ปิดสถานประกอบ-การบางแห่งตามมาตรา 85/7 
แห่งประมวลรัษฎากร 
ใหจ้ดัท าใบก ากบัภาษีระบุท่ีอยูข่องสถานประกอบการซ่ึงเป็นส านกังานใหญ่หรือสถานประกอบการแห่งอ่ืนท่ีด าเนินงาน 
ไม่ใช่ท่ีอยูต่ามสถานประกอบการท่ีแจง้ปิดแลว้ 
                หากภายหลงัการแจง้ปิดสถานประกอบการตามวรรคหน่ึง ไดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีตอ้งจดัท าใบเพ่ิมหน้ีตามมาตรา 82/9 
หรือใบลดหน้ีตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร ของสถานประกอบการแห่งนั้น ใหจ้ดัท าใบเพ่ิมหน้ีตามมาตรา 86/9 
หรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร 
โดยระบุท่ีอยูข่องสถานประกอบการซ่ึงเป็นส านกังานใหญ่หรือสถานประกอบการแห่งอ่ืนท่ีด าเนินงาน 
                กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงไดรั้บใบก ากบัภาษีตามวรรคหน่ึงหรือใบเพ่ิมหน้ีตามวรรคสอง 
มีสิทธิน าใบก ากบัภาษีและใบเพ่ิมหน้ีไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม และกรณีไดรั้บใบลดหน้ีตามวรรคสอง 
มีสิทธิน าใบลดหน้ีไปหกัออกจากภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้
  
                ข้อ 17  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามขอ้ 16 
ยงัคงไดรั้บใบก ากบัภาษีระบุท่ีอยูข่องสถานประกอบการท่ีแจง้ปิดไปแลว้ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 



                        (1) กรณีใบก ากบัภาษีส าหรับการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ 
ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนการแจง้ปิดสถานประกอบการตามมาตรา 85/7 แห่งประมวลรัษฎากร 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน าไปถือเป็นภาษีซ้ือของสถานประกอบการซ่ึงเป็นส านกังานใหญ่หรือสถานประกอบการ
แห่งอ่ืนท่ีด าเนินงาน 
                        (2) กรณีใบก ากบัภาษีส าหรับการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ 
ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัการแจง้ปิดสถานประกอบการตามมาตรา 85/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผูป้ระกอบ-
การจดทะเบียนไม่มีสิทธิน าไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  
                ข้อ 18  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีเป็นรายสถานประกอบการ 
และสถานประกอบการท่ีไม่ใช่ส านกังานใหญ่ไดน้ าใบก ากบัภาษีระบุท่ีอยูข่องส านกังานใหญ่ไปส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้ห
รือผูรั้บบริการทุกคร้ังท่ีความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึน 
สถานประกอบการท่ีไม่ใช่ส านกังานใหญ่ตอ้งระบุขอ้ความวา่ “สาขาท่ีออกใบก ากบัภาษีคือ ...” ไวใ้นใบก ากบัภาษีดว้ย 
โดยขอ้ความดงักล่าวจะตีพิมพ ์ประทบัดว้ยตรายาง เขียนดว้ยหมึก พิมพดี์ด จดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือท าใหป้รากฏข้ึนดว้ยวธีิการอ่ืนใดในลกัษณะท านองเดียวกนัก็ได ้
                ขอ้ความวา่ “สาขาท่ีออกใบก ากบัภาษีคือ ...” 
ตามวรรคหน่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนสามารถระบุช่ือของสถานท่ีก็ได ้เช่น สาขาลาดพร้าว สาขาลพบุรี 
                ตวัอย่ำง 
                        (1) ระบุวา่ “สาขาท่ีออกใบก ากบัภาษี คือ สาขาลาดพร้าว” หรือ “สาขาท่ีออกใบก ากบัภาษี คือ สาขาท่ี 1” 
หรือ “ สาขาท่ีออกใบก ากบัภาษี คือ สาขาถนนพระราม 4” หรือ 
                        (2) ระบุวา่ “สาขาลาดพร้าว” หรือ “สาขาท่ี 1” หรือ “สาขาถนนพระราม 4” 
  
                ข้อ 19  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนขายสินคา้หรือใหบ้ริการ และจดัท าใบก ากบัภาษีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ณ 
สถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ แต่สถานประกอบการแห่งอ่ืนเป็นผูส้ัง่พิมพใ์บก ากบัภาษี 
และส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการถือวา่ส านกังานใหญ่เป็นผูจ้ดัท าใบก ากบัภาษี 
ไม่ใช่การจดัท าใบก ากบัภาษีตามขอ้ 18 จึงไม่ตอ้งระบุขอ้ความวา่ “สาขาท่ีออกใบก ากบัภาษีคือ ...” ไวใ้นใบก ากบัภาษี 
  
                ข้อ 20  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้ ตามมาตรา 77/1(11) แห่งประมวลรัษฎากร 
ไดย้ืน่กระท าพิธีการน าเขา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร และช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อเจา้พนกังานศุลกากร ทั้งน้ี ตามมาตรา 
83/8 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ถือเป็นใบก ากบัภาษีตามมาตรา 77/1(22) แห่งประมวลรัษฎากร 
ถา้รายการในใบเสร็จรับเงินดงักล่าวผิดพลาดคลาดเคล่ือน และกรมศุลกากรไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนยงัคงมีสิทธิน าไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้
                กรณีภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบเสร็จรับเงินตามวรรคหน่ึงมีจ านวนมากกวา่หรือมีจ านวนนอ้ยกวา่ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีค านว
ณจากมูลค่าของสินคา้คูณดว้ยอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมหารดว้ยหน่ึงร้อย ทั้งน้ี 
ไม่วา่จะเน่ืองมาจากการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมมีเศษเป็นจุดทศนิยมหรือไม่ก็ตาม 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน าภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษี
มูลค่าเพ่ิมได ้



                กรณีใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรระบุช่ือของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
และช่ือของผูป้ระกอบการรับขนส่งพสัดุภณัฑท์างอากาศดว้ย 
ถา้มีหลกัฐานแสดงวา่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดว้า่จา้งผูป้ระกอบการรับขนส่งพสัดุภณัฑท์างอากาศใหจ้ดัส่งสินคา้ไปต่าง
ประเทศ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน าใบเสร็จรับเงินไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  
                ข้อ 
21  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนจ่ายเงินค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร 
โดยมีหนา้ท่ีน าส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีเสีย ตามมาตรา 83/6(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร 
ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ถือเป็นใบก ากบัภาษีตามมาตรา 77/1(22) แห่งประมวลรัษฎากร 
ถา้รายการในใบเสร็จรับเงินดงักล่าวผิดพลาดคลาดเคล่ือน และกรมสรรพากรไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนยงัคงมีสิทธิน าไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้
  
                ข้อ 22   ผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร 
เฉพาะท่ีมีลกัษณะเป็นแบบเตม็รูป 
จะตอ้งจดัท าใบก ากบัภาษีและส าเนาโดยส่งมอบตน้ฉบบัใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
และเก็บรักษาส าเนาใบก ากบัภาษีเพ่ือการลงรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
                ใบก ากบัภาษีตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปน้ี 
                        (1) ใบก ากบัภาษีของการขายสินคา้โดยการส่งออกตามมาตรา 86/5(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
ใหมี้รายการเช่นเดียวกนักบัใบก ากบัสินคา้ซ่ึงผูส่้งออกไดอ้อกเป็นปกติตามประเพณีทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
โดยไม่ตอ้งมีรายการครบถว้นตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (2) 
ใบก ากบัภาษีของการใหบ้ริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัรและไดมี้การใชบ้ริการนั้นในต่างประเทศตามมาตรา 80/1(2) 
แห่งประมวลรัษฎากร 
ใหมี้รายการเช่นเดียวกนักบัใบแจง้หน้ีหรืออินวอยซ์ซ่ึงผูใ้หบ้ริการไดอ้อกเป็นปกติตามประเพณีทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
โดยไม่ตอ้งมีรายการครบถว้นตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (3) ใบก ากบัภาษีของการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศโดยอากาศยาน ตามมาตรา 86/5(1) 
ใหมี้รายการเช่นเดียวกบัแอร์เวยบิ์ลหรือเฮา้ส์แอร์เวยบิ์ลท่ีผูข้นส่งหรือตวัแทนรับขนส่งไดอ้อกเป็นปกติตามประเพณีทางกา
รคา้ระหวา่งประเทศ โดยไม่ตอ้งมีรายการครบถว้นตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (4) ใบก ากบัภาษีของการขายน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ ้ ามนัตามมาตรา86/5(2) แห่งประมวลรัษฎากร 
ตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ใหร้ะบุช่ือ ชนิด 
และประเภทของน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ ้ ามนัเป็นภาษาองักฤษไดแ้ละตอ้งก าหนดช่องราคาขายปลีกไวใ้นใบก ากบัภาษีดว้
ย 
                        (5) ใบก ากบัภาษีของการขายยาสูบตามประเภทและชนิดท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี ตามมาตรา 
86/5(2) แห่งประมวลรัษฎากร ตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ใหร้ะบุช่ือ ชนิด 
และประเภทของยาสูบเป็นภาษาองักฤษได ้



และตอ้งก าหนดช่องราคาขายปลีกหกัดว้ยจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมซ่ึงค านวณตามอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีรวมอยูใ่นจ านวนเตม็ข
องราคาขายปลีกไวใ้นใบก ากบัภาษีดว้ย 
  
                ข้อ 
23  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าใบก ากบัภาษีโดยมีรายการในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ 22 
ตอ้งระวางโทษตามมาตรา 90(12) แห่งประมวลรัษฎากร 
  
                ข้อ 
24  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดรั้บใบก ากบัภาษีท่ีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัตามข้
อ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 22 ไม่มีสิทธิน าใบก ากบัภาษีดงักล่าวไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตอ้งหา้มตามมาตรา 82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร 
จะตอ้งใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีจดัท าใบก ากบัภาษีด าเนินการยกเลิกใบก ากบัภาษีฉบบัเดิมและจดัท าใบก ากบัภาษีฉบั
บใหม่ท่ีถูกตอ้ง จึงจะมีสิทธิน าไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้
                กรณีเจา้พนกังานประเมินตรวจสอบพบวา่ 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดน้ าใบก ากบัภาษีท่ีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัตามวรรคหน่ึง
ไปถือเป็นภาษีซ้ือแลว้ ถา้เจา้พนกังานประเมินพิจารณาเห็นวา่มีเหตอุนัสมควรใหย้กเลิกใบก ากบัภาษีฉบบัเดิม 
และน าใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ท่ีถูกตอ้งมาใหต้รวจสอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
และผูป้ระกอบการจดทะเบียนสามารถน าใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ท่ีถูกตอ้งมามอบใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบได ้
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน าใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ท่ีถูกตอ้งไปถือเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้
                กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามวรรคสอง 
ไม่สามารถน าใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ท่ีถูกตอ้งมาใหเ้จา้พนกังานประเมินตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งรับผิดเสียเบ้ียปรับตามมาตรา 89(4) แห่งประมวลรัษฎากร 
ถา้ต่อมาผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดรั้บใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ท่ีถูกตอ้งก็ยงัคงมีสิทธิน าภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบก ากบัภาษีดงั
กล่าวไปยืน่แบบแสดงรายการภาษีเพ่ิมเติม ตามมาตรา 83/4 แห่งประมวลรัษฎากร เพ่ือขอคืนภาษีเป็นเงินสด 
แต่ตอ้งไม่เกินสามปีนบัจากวนัท่ีไดมี้การจดัท าใบก ากบัภาษี 
                ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสองตอ้งไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเจา้พนกังานประเมินตรวจพบการกระท าความผิด 
  
                ข้อ 
25  ผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงจดัท าใบก ากบัภาษีโดยมีรายการในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ 4 ขอ้ 
5 ขอ้ 6 และขอ้ 22 เม่ือไดรั้บการร้องขอใหย้กเลิกใบก ากบัภาษีฉบบัเดิมและจดัท าใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ท่ีถูกตอ้ง 
ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
                        (1) เรียกคืนใบก ากบัภาษีฉบบัเดิมและน ามาประทบัตราวา่“ยกเลิก” หรือขีดฆ่า 
แลว้เก็บรวมไวก้บัส าเนาใบก ากบัภาษีฉบบัเดิม 
                        (2) จดัท าใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ซ่ึงเป็นเลขท่ีใหม่ แต่จะตอ้งลง วนั เดือน ปี ใหต้รงกบั วนั เดือน ปี 
ตามใบก ากบัภาษีฉบบัเดิม และ 



                        (3) หมายเหตุไวใ้นใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่วา่ 
“เป็นการยกเลิกและออกใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิมเลขท่ี ... เล่มท่ี ...” 
และหมายเหตุการยกเลิกใบก ากบัภาษีไวใ้นรายงานภาษีขายของเดือนภาษีท่ีจดัท าใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ดว้ย 
                        ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีร้องขอใหย้กเลิกใบก ากบัภาษีฉบบัเดิมและจดัท าฉบบัใหม่ท่ีถูกตอ้ง 
จะตอ้งถ่ายเอกสารใบก ากบัภาษีฉบบัเดิมท่ีขอยกเลิกติดเร่ืองไวด้ว้ย 
  
                ข้อ 26  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามขอ้ 25 จดัท าใบก ากบัภาษีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงมีระบบซอฟตแ์วร์ในระบบงานจดัท าใบก ากบัภาษีบนัทึกเขา้ระบบบญัชีแยกประเภทโดยอตัโนมติั 
ถา้ระบบซอฟตแ์วร์ดงักล่าวไม่สามารถระบุวนั เดือน ปี ในใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ ใหต้รงกบัวนั เดือน ปี 
ตามใบก ากบัภาษีฉบบัเดิม ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ โดยด าเนินการตามขอ้ 8 
วรรคสามและวรรคส่ี ดงัน้ี 
                        (1) จดัท าใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่โดยรายการดงัต่อไปน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนโดยตีพิมพ ์ซ่ึงท าใหร้ายการอ่ืน ๆ 
ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ ์ประทบัดว้ยตรายาง เขียนดว้ยหมึก พิมพดี์ด 
จดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ หรือท าใหป้รากฏข้ึนดว้ยวธีิการอ่ืนใดในลกัษณะท านองเดียวกนัก็ได ้
                                      (ก) ค าวา่ “ใบก ากบัภาษี” 
                                      (ข) ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีจดัท าใบก ากบัภาษี 
                                      (ค) ค าวา่ “เอกสารออกเป็นชุด” 
                        (2) จดัท าใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่โดยรายการตาม (1)(ก)(ข) และ(ค) 
ทั้งสามรายการหรือเพียงรายการหน่ึงรายการใดไดจ้ดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงท าใหร้ายการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 86/4 
แห่งประมวลรัษฎากร จะตอ้งตีพิมพ ์หรือจดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
  
                ข้อ 27  บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ หนงัสือตอบขอ้หารือหรือทางปฏิบติัใดท่ีขดัหรือแยง้กบัค าสัง่น้ี 
ใหเ้ป็นอนัยกเลิก 
  

สัง่ ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
  

จกัรี รัตยนัตรกร 
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