
 

 

 

 

    ใบก ำกับภำษี 

 

คู่มือ 

…………………………………………………………………………………………………………………..........กรมสรรพำกร 



ค ำน ำ 
   
  ใบก ากับภาษี  ถือเป็นเอกสารหลักฐานส าคัญอย่างหนึ่ งของระบบภาษีมูลค่าเ พ่ิม               
ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมมีหน้าที่ต้องจัดท า และออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้ง
ที่มีการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรก าหนดให้ผู้เสียภาษีอากรทุกประเภททั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาคณะบุคคล บริษัทและห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล ใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ที่ใช้อยู่เดิม
ในการติดต่อกับกรมสรรพากร  แ ล ะป ร ะ ก า ศ อ ธ ิบ ด ีก ร ม ส ร ร พ า ก ร เ กี ่ย ว ก ับ ภ า ษ ีม ูล ค ่า เ พิ ่ม                      
(ฉบับที่ 199)  ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดท า
ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปแบบ จะต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ              
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัท            
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดท าบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีชุดเดียว)          
ท าให้รัฐบาลสามารถวิเคราะห์และวางแผนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการได้ตรงต่อความต้องการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เกิดมาตรการบัญชีชุดเดียวขึ้น ตามพระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุน              
การปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความ           
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559และในขณะเดียวกันการจัดท าบัญชีชุดเดียวยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล          
ในการน าระบบ  e-Payment มาใช้  ซึ่งมีส่วนส่งเสริมในการท าธุรกรรมและการบริหารเงินของผู้ประกอบการ
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส าเร็จต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวมต่อไป    

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่   22 ธันวาคม 2558  ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์              
การพัฒนาโครงสร้างระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
โดยแผนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร  โดยโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์          
เป็นหนึ่งในแผนงานดังกล่าวด้วย ซึ่งจะได้มีการพัฒนาระบบ e-Tax Invoice อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้   
e-payment  สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนั้นคู่มือเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ เตรียมตัวเพ่ือรองรับกับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไดม้ีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดท าใบก ากับภาษีแบบ
เต็มรูป  ใบก ากับภาษีอย่างย่อ เพ่ือที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 
  กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าเอกสารเผยแพร่คู่มือใบก ากับภาษีมูลค่าเพ่ิม
ส าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ได้เป็นอย่างด ี       
 
 
 กรมสรรพากร 

ตุลาคม  2559 
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บทน า 
  
  ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม  ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ
เป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ           
หรอืนิติบุคคลใด ๆ หากมรีายรับเกินกว่า 1.8  ล้านบาทต่อปี  มีหน้าที่ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
เพ่ือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ผู้ประกอบการจดทะเบียน)  และต้องยื่นค าขอจดทะเบียนฯ 
ต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี (ถ้ามีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
ต่อปี หากประสงค์จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมก็สามารถท าได้เช่นกัน)  และเมื่อเป็นผู้ประกอบการ          
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  กฎหมายยังได้ก าหนดให้มีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการ   ออกใบก ากับภาษีทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ  จัดท ารายงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด  และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม   จะเห็นได้ว่าการออกใบก ากับภาษีเป็นหน้าที่หนึ่งของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจะต้องจัดท า  และต้องจัดท าใบก ากับภาษีทุกครั้งที่มีการขายสินค้า
หรือให้บริการ มิเช่นนั้นจะมีความผิด ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ดังนั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมควรจะได้ศึกษาท าความเข้าใจในการจัดท าใบก ากับภาษี 
เพ่ือที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 
รู้จักกับใบก ากบัภาษี 
   
  ใบก ากับภาษี  (Tax  Invoice)  คือ  เอกสารหลักฐานส าคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจะต้องจัดท า  และออกใบก ากับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้า
หรือให้บริการ  เพ่ือแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการ  และจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในแต่ละครั้ง 
 
การออกใบก ากับภาษี 
 
  กรณีการขายสินค้า 
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมมีหน้าที่ต้องจัดท าใบก ากับภาษี  พร้อมทั้งส่งมอบ
ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าในทันทีที่มีการส่งมอบสินค้า หรือเมื่อได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้กับผู้ซื้อก่อนส่งมอบ
สินค้า หรือเมื่อได้รับช าระราคาสินค้าก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ แล้วแต่กรณี 
  กรณีการให้บริการ 
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมมีหน้าที่ต้องจัดท าใบก ากับภาษี  พร้อมทั้งส่งมอบ
ให้แก่ผู้รับบริการในทันทีที่ได้รับช าระค่าบริการ หรือเมื่อได้มีการใช้บริการนั้นไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน
ก่อนได้รับช าระค่าบริการ แล้วแต่กรณี 
 
  นอกจากนี้  ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องจัดท าส าเนาใบก ากับภาษี  และเก็บรักษา
ส าเนาใบก ากับภาษีไว้ ณ สถานประกอบการ  หรือสถานที่อ่ืนที่อธิบดีก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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ผู้มีหน้าที่ออกใบก ากับภาษี 
 
  1.  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  โดยค านวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ  
  2.  ผู้ขายทอดตลาดที่มิใช่ส่วนราชการ  ซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน  
โดยให้ผู้ขายทอดตลาดออกใบก ากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนเจ้าของทรัพย์สิน (มาตรา 86/3 
และค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.87/2542) 
  3.  ตัวแทนในราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักร  โดยมีการตั้ง
ตัวแทนเพ่ือขายและได้ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้ว ทั้งนี้ เฉพาะสัญญาการแต่งตั้งตัวแทนเพ่ือขายตามประเภท
ของสินค้า (มาตรา 86 วรรคสี่) 
  4.  ตัวแทนในราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้ยื่น
ค าขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร ตามมาตรา 86/2 โดยตัวแทนจะต้องออกใบก ากับภาษีในนามของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
  5.  ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร  และเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือ
ให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว (มาตรา 85/3 และมาตรา 86 วรรคสอง) 
  6.  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เพราะเลิก
ประกอบกิจการ หรืออธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม อธิบดีกรมสรรพากรจะอนุญาตให้
ผู้ประกอบการที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าว ออกใบก ากับภาษี ใบเพ่ิมหนี้ หรือใบลดหนี้
ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ (มาตรา 86/11) 
  7.  ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่ได้แจ้งขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและได้รับอนุมัติให้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยค านวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือน
ภาษี (มาตรา 82/3) 
   
ข้อห้ามการออกใบก ากับภาษี 
 
  1. ห้ามบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน กล่าวคือ ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการ
ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพแต่มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 85 หรือมาตรา 
85/1 
  2. ห้ามผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งมิได้มีการขายสินค้าหรือให้บริการจริง กล่าวคือ            
การออกใบก ากับภาษีตามกฎหมายนั้น นอกจากผู้ออกจะต้องมีฐานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนแล้ว            
ยังต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้มีการขายสินค้าหรือให้บริการเกิดขึ้น จึงจะถือเป็น
เหตุตามกฎหมายที่จะต้องออกใบก ากับภาษีนั้นได้ ดังนั้น แม้จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนหากมิได้ขาย
สินค้าหรือให้บริการเกิดขึ้นจริงแล้วออกใบก ากับภาษีแล้ว อาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา นอกจากนี้         
ยังมีผลไปถึงผู้ประกอบการซึ่งน าใบก ากับภาษีดังกล่าวไปใช้ในการเครดิตภาษีด้วย 

3.  ห้ามผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้ให้ตัวแทนของตนออก
ใบก ากับภาษีแทนตน ตามมาตรา 86/2 เนื่องจากประมวลรัษฎากรก าหนดให้ตัวแทนท าหน้าที่ในการออก
ใบก ากับภาษี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอก
ราชอาณาจักรแล้ว 



3 
 

4. ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ทรัพย์สินถูกน าขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนโดยบุคคลอ่ืน 
ตามมาตรา 83/5 เนื่องจากประมวลรัษฎากรก าหนดให้หน้าที่ในการออกใบก ากับภาษีเป็นของ ผู้ขาย
ทอดตลาด 
 
ประเภทของใบก ากับภาษี 
 
  1.  ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป (มาตรา 86/4) 
  2.  ใบก ากับภาษีอย่างย่อ (มาตรา 86/6) 
  3.  ใบเพ่ิมหนี้ (มาตรา 86/9) 
  4.  ใบลดหนี้ (มาตรา 86/10) 
  5.  ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาดหรือโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา                          
83/5 
  6.  ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรที่ออกให้ส าหรับการช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา                          
83/6 หรือมาตรา 83/7 (มาตรา 86/14) 
  7.  ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต ออกให้ในการเรียกเก็บ                          
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือกรมสรรพากร (มาตรา 86/14) 
 
  ในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป  และใบก ากับภาษีอย่างย่อเท่านั้น  ซึ่งจะได้
อธิบายในหัวข้อต่อไป 
   
กรณีที่ไม่ต้องออกใบก ากบัภาษี 
 
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือให้บริการ  ต้องออกใบก ากับภาษีทุกครั้งที่มี             
การขายสินค้าหรือการให้บริการ  เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้ มีกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากร
ให้สิทธิเลือกไม่ต้องออกใบก ากับภาษีก็ได้ 
 
  1.  การขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย 
       ก าหนดให้กิจการรายย่อยไม่ต้องออกใบก ากับภาษี  ส าหรับการขายสินค้าหรือ           
การให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท เว้นแต่ ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะเรียกร้องใบก ากับ
ภาษี ส าหรับกิจการดังต่อไปนี้ 
        1.1  การขายสินค้าหรือให้บริการ  ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่เคยมีมูลค่าของฐาน
ภาษีในเดือนใดถึง 300,000 บาท 
        1.2  การขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการ         
แต่ละแห่งเป็นรถเข็น แผงลอย หรือหน่วยงานที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 
        1.3  การให้บริการการแสดง  การเล่น  การกีฬา การแข่งขัน การประกวดหรือ         
การกระท าใด ๆ ในลักษณะท านองเดียวกันที่จัดข้ึนเพื่อเก็บเงินจากผู้ดู  ผู้ฟัง  ผู้เล่น  หรือผู้เข้าแข่งขัน 
        1.4  การประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 
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        1.5  การประกอบกิจการให้บริการทางพิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน 
        1.6  การประกอบกิจการให้บริการสนามบิน 
        1.7  การประกอบกิจการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการขนส่งมวลชน เช่น 
การให้บริการสถานที่จอดรถหรือให้บริการห้องสุขาแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า 
 
  2.  การขายน้ ามันเชื้อเพลิงของสถานบริการน้ ามัน 
       การขายน้ ามันเชื้อเพลิงของสถานบริการน้ ามันโดยผ่านมิเตอร์หัวจ่ายอันมีลักษณะเป็น
การขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก มีสิทธิที่จะขายน้ ามันเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องออก
ใบก ากับภาษีส าหรับการขายน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท เว้นแต่ผู้ซื้อสินค้า          
จะเรียกร้องใบก ากับภาษี โดยจะต้องยื่นค าขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ได้แก่ 
ส าเนา ภ.พ.20 ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามัน หรือใบทะเบียนจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันตามกฎหมายว่าด้วย
การค้าน้ ามันเชื้อเพลิง และแผนผังแสดงที่ตั้งพร้อมทั้งจ านวนหัวจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและถังเก็บน้ ามันตาม
กฎหมาย 
 
ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป 
 
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยทั่วไป  มีหน้าที่ต้องออกใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปให้แก่ผู้ซื้อ
สินค้าหรือบริการ  (เว้นแต่  ผู้ประกอบกิจการค้าปลีกซึ่งมีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ)  โดยใบก ากับภาษี
แบบเต็มรูปต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 
  1.  ค าว่า “ใบก ากับภาษี”  ในที่ท่ีเห็นได้เด่นชัด 
       ค าว่า “ใบก ากับภาษี” เป็นข้อความที่กฎหมายบังคับให้ต้องระบุไว้ในเอกสารซึ่งมีความ
มุ่งหมายให้เป็นใบก ากับภาษี นอกจากนี้ ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะจัดท าใบก ากับภาษีแบบ
เต็มรูปรวมกับเอกสารทางการค้าอ่ืน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจ านวนหลายฉบั บอยู่ใน          
ชุดเดียวกัน และใบก ากับภาษีมิใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
       (1)  ในใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษีของเอกสารชุดดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า 
“เอกสารออกเป็นชุด” ไว้ด้วย 
       (2)  ในส าเนาของใบก ากับภาษี จะต้องมีข้อความว่า “ส าเนาใบก ากับภาษี” ไว้ด้วย 
ข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” และ “ส าเนาใบก ากับภาษี” ตามวรรคหนึ่ง จะต้องตีพิมพ์ขึ้นหรือจัดท าขึ้น
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดท าใบก ากับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ จะประทับด้วยตรายาง 
เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือกระท าให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนในลักษณะท านองเดียวกันไม่ได้ 
 
  2.  รายการค าว่า “ชื่อ  ที่อยู่  และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ              
จดทะเบียนที่ออกใบก ากับภาษี” 
       (ก)  ชื่อของผู้ออกใบก ากับภาษี  หมายถึง  ชื่อผู้ประกอบการตามที่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือชื่อสถานประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  หรือชื่อการค้าของสถาน
ประกอบการตามท่ีได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ชื่อของผู้ออกใบก ากับภาษีจะใช้ชื่อย่อไม่ได้ 
 



5 
 

 
   กรณีชื่อผู้ออกใบก ากับภาษีหรือผู้รับใบก ากับภาษีที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  ค าที่
บอกสถานะสามารถใช้ค าย่อแทนได้ ดังนี้ 
   (1)  บริษัท จ ากัด   ใช้ค าย่อว่า บ. ... จก. หรือ บจ. 
   (2)  บริษัท (มหาชน) จ ากัด  ใช้ค าย่อว่า บมจ. ... 
   (3)  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ใช้ค าย่อว่า หจก. ... 
   (4)  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ใช้ค าย่อว่า  หสน. ... 
       (ข)  ที่อยู่ของผู้ออกใบก ากับภาษี  หมายถึง  ที่ตั้งของสถานประกอบการตามที่ได้              
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  ไว้ 
 
   กรมสรรพากรได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ ยวกับภาษีมูลค่ า เ พ่ิม                  
(ฉบับที่ 199)  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556  ก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้จัดท าใบก ากับภาษี
แบบเต็มรูป  จะต้องระบุข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการ  ซึ่งเป็นสถานที่ขายสินค้าหรือให้บริการ
ไว้ในใบก ากับภาษี ดังนี้ 
   (1)  กรณีสถานประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม   
(ภ.พ.20)  ของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการเป็นส านักงานใหญ่  ให้ระบุข้อความค าว่า “ส านักงานใหญ่”              
หรือระบุค าย่อที่แสดงได้ว่าเป็นส านักงานใหญ่ เช่น “สนญ.”  “HO”  “HQ”  เป็นต้น   หรือระบุเป็นตัวเลข
ศูนย์จ านวนห้าหลัก (00000)  เพ่ือแสดงว่าตัวเลขศูนย์จ านวนห้าหลัก (00000)  เป็นรหัสของส านักงาน
ใหญ่ ไว้ในใบก ากับภาษีดังกล่าวด้วย 
   (2)  กรณีสถานประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ภ.พ.20)  ของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการเป็นสาขา ให้ระบุข้อความค าว่า “สาขาที่ ...”  โดยเลขที่ของสาขา       
ให้ระบุเลขที่สาขาตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้  เช่น  “สาขาที่ ...”   “Branch  No. …”  “br.no …”
เป็นต้น  หรือระบุเป็นตัวเลขจ านวนห้าหลักเพ่ือแสดงว่าเป็นรหัสของ “สาขาที่ ...”  เช่น  00001  ไว้ใน
ใบก ากับภาษีดังกล่าวด้วย 
 
   ข้อสังเกต 
   ข้อความตาม (1) (2)  จะตีพิมพ์ หรือจัดท าขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ประทับด้วย
ตรายาง  เขียนด้วยหมึก  พิมพ์ดีด  ก็ได้  ทั้งนี้ ส าหรับการจัดท าใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปที่ได้จัดท าตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 
       (ค)  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบก ากับภาษี 
   ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป  กรมสรรพากรได้ก าหนดให้          
ผู้เสียภาษีสรรพากรทุกประเภท ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา  คณะบุคคล  บริษัท  และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล      
ใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  10  หลัก  ที่ใช้อยู่เดิมในการยื่น
แบบแสดงรายการ  การช าระภาษี  การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  การติดต่อราชการกับกรมสรรพากร  รวมทั้ง
การจัดเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  การจัดท าใบก ากับภาษี  การจัดท าใบเสร็จรับเงิน  เป็นต้น                
โดยการใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  13  หลักนั้น ได้แบ่งการใช้ออกตามประเภทของผู้เสียภาษีอากร ดังนี้ 
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   (1)  ผู้เสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดา  ให้ใช้เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก           
ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกให้  เป็นเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
   (2)  ผู้เสียภาษีประเภทนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศ  ที่ต้องจดทะเบียน
หรือขออนุญาตกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ เป็นเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
   (3)  ผู้เสียภาษีท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
อากร 13 หลัก ที่กรมสรรพากรออกให้ 
 
  3.  รายการ “ชื่อ ที่อยู่  ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ” 
       (ก)  “ชื่อ”  ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ  หมายถึง  ชื่อผู้ประกอบการตามที่ได้            
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อการค้าของสถานประกอบการตามที่ได้                 
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีบุคคลธรรมดาหมายความรวมถึง นามสกุลด้วย 
       (ข)  “ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ”  หมายถึง  ที่ตั้งของสถานประกอบการ  
ตามท่ีได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ 
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558  เป็นต้นไป  กรมสรรพากรได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 199)  ลงวันที่ 26  ธันวาคม 2556  ก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน       
ที่ได้จัดท าใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป จะต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ  
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนไว้ในใบก ากับภาษี  รวมทั้งจะต้องระบุข้อความรายการเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ในใบก ากับภาษี ดังนี้ 
    (1)  กรณีสถานประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการเป็นส านักงานใหญ่ ให้ระบุข้อความค าว่า “ส านักงานใหญ่” หรือระบุค าย่อที่แสดงได้ว่าเป็น
ส านักงานใหญ่ เช่น “สนญ.”  “HO”  “HQ”  เป็นต้น หรือระบุเป็นตัวเลขศูนย์จ านวนห้าหลัก (00000)  
เพ่ือแสดงว่าตัวเลขศูนย์จ านวนห้าหลัก (00000)  เป็นรหัสของส านักงานใหญ่ไว้ในใบก ากับภาษีดังกล่าวด้วย 
   (2)  กรณีสถานประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการเป็นสาขา  ให้ระบุข้อความค าว่า “สาขาที่ ...”โดยเลขที่ของสาขาให้ระบุเลขที่สาขาตามที่ได้             
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น สาขาที่ 1  สาขาที่ 01  เป็นต้น  หรือระบุเป็นตัวเลขจ านวนห้าหลักตามที่
ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือแสดงว่าเป็นรหัสของ “สาขาที่ ...”  เช่น 00001  ไว้ในใบก ากับภาษี
ดังกล่าวด้วย 
 
     ข้อสังเกต 
     โดยข้อความตามข้อ (1) ข้อ (2) จะตีพิมพ์  หรือจัดท าขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับ
ด้วยตรายาง  เขียนด้วยหมึก  พิมพ์ดีด  หรือท าให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันก็ได้   
 
 
 
 



7 
 

 
  หมายเหตุ 
  เนื่องจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการบางรายยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการระบุเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 199)  ลงวันที่ 26  ธันวาคม 2556  กรมสรรพากรจึงได้ออกค าชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว ดังนี้ 
  1)  ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องระบุ          
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป เฉพาะกรณีผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเท่านั้น ถ้าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ได้
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการก็ไม่จ าต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นไว้ในใบก ากับภาษีแต่อย่างใด 
  กรณีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ได้แจ้งให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการแจ้งรายการเกี่ยวกับเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร โดยวิธีปิดเป็นประกาศ หรือแจ้งให้
ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปหรือเป็นรายบุคคล หรือแจ้งโดยวิธีการอ่ืนใดแล้ว หากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ          
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ได้แจ้งรายการเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรให้ทราบ            
หรือแจ้งว่าไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  และผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการได้ออกใบก ากับ
ภาษีโดยไม่ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป           
ถือได้ว่าผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการมิได้มีเจตนาที่ออกใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปที่มีรายการไม่ครบถ้วน              
ตามกฎหมายแต่อย่างใด 
  2)  ถ้าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการมิได้แจ้งรายการเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรและรายการ
เกี่ยวกับสถานประกอบการดังกล่าวและได้รับใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งไม่มีรายการดังกล่าวนั้น ภาษีซื้อตาม
ใบก ากับภาษีนั้นก็จะเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ไม่สามารถน าไปใช้ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ ตามมาตรา 
82/5 (2) แห่งประมวลรัษฎากร และถ้าการที่ไม่ได้แจ้งรายการดังกล่าวนั้นมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
อากรก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อไป 
  3)  กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม              
ก็ไม่ต้องแจ้งเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของตนเองให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแต่อย่างใด 
 
  4.  รายการ “หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี และหมายเลขของเล่ม  ถ้ามี” 
       ใบก ากับภาษีที่ไม่มีหมายเลขล าดับไม่ให้น าไปค านวณเป็นภาษีซื้อ  และในกรณีนี้ผู้ออก
ใบก ากับภาษีมีความผิด  โดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระส าคัญไม่ครบถ้วน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
 
  5.  รายการ “ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ” 
       ชื่อ ชนิด ประเภท ของสินค้าหรือของบริการให้ระบุเฉพาะชื่อ  ชนิด  ประเภทของสินค้า
หรือของบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในใบก ากับภาษี  เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องระบุชื่อ ชนิด 
ประเภทของสินค้าหรือของบริการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในก ากับภาษีด้วย  ให้กระท าได้โดยต้องจัดให้มี
เครื่องหมายหรือแยกรายการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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  6.  รายการ “จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ค านวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ             
โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง”   
 
  7.  รายการ “วัน เดือน ปี ท่ีออกใบก ากับภาษี” 
       วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี เป็นรายการที่เป็นสาระส าคัญที่ประมวลรัษฎากร
ก าหนดให้ต้องมีในใบก ากับภาษี และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น 
คือ เป็นวันที่ได้มีการส่งมอบสินค้า โอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้กับผู้ซื้อ ได้มีการใช้บริการนั้นไม่ว่าโดยตนเองหรือ
บุคคลอื่น ได้รับช าระค่าสินค้าหรือบริการ หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี 
       วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี จะใช้ตัวเลขแทนการระบุชื่อเดือนก็ได้  และใช้
พุทธศักราช (พ.ศ.) หรือคริสต์ศักราช (ค.ศ.) ก็ได้ 
 
  ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะจัดท าใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปรวมกับเอกสาร
ทางการค้าอ่ืน เช่น ใบเสร็จรับเงิน  ใบส่งของ  ใบแจ้งหนี้  ซึ่งมีจ านวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียว  และใบก ากับ
ภาษีมิใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าวให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1.  ในใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษีของเอกสารชุดดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า 
“เอกสารออกเป็นชุด”  ไว้ด้วย 
  2.  ในส าเนาของใบก ากับภาษี จะต้องมีข้อความว่า “ส าเนาใบก ากับภาษี” ไว้ด้วย 
  ข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด”  และ “ส าเนาใบก ากับภาษี”  จะต้องตีพิมพ์ขึ้นหรือจัดท า
ขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีจัดท าใบก ากับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ  จะประทับด้วยตรา
ยาง  เขียนด้วยหมึก  พิมพ์ดีด  หรือกระท าให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันไม่ได้ 
 
  ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง  และสถานประกอบการ       
ที่มิใช่ส านักงานใหญ่ได้น าใบก ากับภาษีของสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ไปส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือการให้บริการ จะต้องมีข้อความว่า “สาขาที่ออกใบก ากับภาษี        
คือ...”  ไว้ในใบก ากับภาษีดังกล่าว โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์  จัดท าขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ประทับ
ด้วยตรายาง  เขียนด้วยหมึก  พิมพ์ดีด  หรือท าให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันก็ได้ 
  ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการสถานบริการน้ ามันได้ขายน้ ามัน
เชื้อเพลิงหรือได้ขายสินค้าหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ จะต้องระบุเลขทะเบียนรถยนต์ไว้ในใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปด้วย  โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์  
จัดท าขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ประทับด้วยตรายาง  เขียนด้วยหมึก  พิมพ์ดีด  หรือท าให้ปรากฏขึ้น                
ด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันก็ได้ 
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วิธีการจัดท ารายการของใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป 
 
  1.  รายการในใบก ากับภาษีให้ท าเป็นภาษาไทย หรือจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ในฉบับเดียวกันก็ได้  ถ้าจะท าเป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร 
  2.  หน่วยเงินตราในใบก ากับภาษีต้องเป็นหน่วยเงินตราไทย  และใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิค  
ถ้าจะจัดท าเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร 
  3.  ใบก ากับภาษีอาจออกรวมกันส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการหลายอย่างก็ได้ 
  4.  ใบก ากับแบบเต็มรูป  ต้องมีรายการครบถ้วน 
  5.  รายการในใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป  จะต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ไม่ว่าจะเป็นการ
ขีด  ฆ่า  ขูด ลบ โดยยางลบ หรือใช้ยาหมึก ตก แต่ง ต่อ เติม  หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ภาษีซื้อตาม
ใบก ากับภาษีดังกล่าวถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวอย่างใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป 
 
 
 
 

    ใบก ำกบัภำษี  
    TAX  INVOICE 
 
 

 
 
 
 

ล าดับที่ 
NO. 

รายการสนิค้า 
DESCRIPTION 

จ านวน 
QUANTITY 

ราคาต่อหน่วย 
Unit  Price 

จ านวนเงนิ (บาท) 
Amount (Baht) 

    1 ปากกา 2 ด้าม 50 - 100 - 
       
       
       
       
       
       
 รวมเงิน(SUB  TOTAL)         100 3 - 

ส่วนลด(DISCOUNT)   
ยอดเงินคงเหลือ(TOTAL) 100 - 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% 7 -- - 

หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน ยอดเงินสทุธ(ิNET  TOTAL) 107 - 
ช าระสนิคา้ โดย : 
(  /   )   เงนิสด 
(      )   เชค็ธนาคาร …………………….. สาขา …………..…………. เลขที ่…………………………… เล่มที ่…………………. 

 
ลงชือ่…………………………………… ผูร้บัสนิคา้ลงชือ่…………………………………… ผูร้บัเงนิ 
วนัที ่……………………………………  วนัที ่…………………………………… 

AB

C 

ช่ือผู้ซื้อ   บริษัท  ก.ข.ค. จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ที่อยู่       222  ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ  10400 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร    0123456789012 
 

วันท่ี      1  กันยายน2558 

เลขท่ีใบก ากับภาษ/ีเลม่ที่    001/002 

วันครบก าหนดช าระเงิน   30กันยายน 2558 

ข้อความส าคัญในใบก ากับภาษี 
 
1.  ค าว่า “ใบก ากับภาษี”  ในท่ีท่ีเห็นได้เด่นชัด 

2.  ชื่อ ท่ีอยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของ   
    ผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบก ากับภาษี 
3. ชื่อ ท่ีอยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของ         
     ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการ                       
     จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4.  หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี และหมายเลขของเล่ม  
    (ถ้ามี) 
5.  ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของ 

    บริการ 

6. จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค านวณจากมูลค่าของสินค้าหรือ 

   ของบริการ  โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของ 

   บริการให้ชัดแจ้ง 

7.  วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี 
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บริษัท เอ บ ีซี จ ากัด (ส านกังานใหญ่)           
111  ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ      
Tel. 02-111-1111  FAX. 02-111-2222  E-Mail: ABC@hotmail.com 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร   1234567890123 
 1 

2 

3 
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ใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อ 
 
  1.  ผู้มีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ 
       ได้แก่  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก            
หรือให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก 
       ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก  มีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อได้  
แต่ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียนจะออกใบก ากับภาษีอย่างย่อไม่ได้ 
 
  2.  การประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือการให้บริการในลักษณะรายย่อย
แก่บุคคลจ านวนมาก  ที่สามารถออกใบก ากับภาษีอย่างย่อได้ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
       2.1  เป็นการขายสินค้าที่ผู้ขายทราบโดยชัดแจ้งว่าเป็นการขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง  
และได้ขายในปริมาณซึ่งตามปกติวิสัยของผู้บริโภคนั้นจะน าสินค้าไปใช้บริโภค  หรือใช้สอยโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์ที่จะน าไปขายต่อไป เช่น การขายสินค้าของกิจการแผงลอย  กิจการขายของช า  กิจการขายยา  
กิจการจ าหน่ายน้ ามัน  และกิจการห้างสรรพสินค้า  ทั้งนี้  เฉพาะในการขายสินค้าที่เป็นไปตามลักษณะและ
หรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 
       2.2  การให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก เช่น  การให้บริการ
ของกิจการภัตตาคาร  กิจการโรงแรม  กิจการซ่อมแซมทุกชนิด กิจการโรงภาพยนตร์ และกิจการสถานบริการ
น้ ามัน เป็นต้น 
     กิจการภัตตาคาร  ได้แก่ กิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไม่ว่าชนิดใด ๆ รวมทั้ง
กิจการรับจ้างปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ซ่ึงจัดไว้ให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้ 
       ผู้ประกอบการตาม 2.1 และ 2.2  ต้องจัดท าใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป   พร้อมทั้งส าเนา
ใบก ากับภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้งที่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเรียกร้อง  พร้อมทั้งส่ง
มอบใบก ากับภาษีดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
       การเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อนั้น  หากเข้าลักษณะ
เป็นกิจการค้าปลีกแล้ว  มีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อได้เลยโดยไม่ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร 
 
  3.  รายการของใบก ากับภาษีอย่างย่อ 
       ใบก ากับภาษีอย่างย่อ  ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
       (1)  ค าว่า “ใบก ากับภาษีอย่างย่อ”  ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด (ต้องระบุว่า “ใบก ากับภาษี
อย่างย่อ”) 
       (2)  ชื่อหรือชื่อย่อและเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออก
ใบก ากับภาษี 
       (3)  หมายเลขล าดับของใบก ากับ และหมายเลขล าดับของเล่ม (ถ้ามี) 
       (4)  ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 
       (5)  ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่า ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว 
       (6)  วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี 
       (7)  ข้อความอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
 

๑๑ 



 
 

 
 
  ส าหรับค าว่า “ใบก ากับภาษี” ตาม (1)  จะต้องมีค าย่อว่า “อย่างย่อ”  ต่อท้ายด้วย ดังนั้น 
รายการตาม (1)  จึงเป็นรายการค าว่า “ใบก ากับภาษีอย่างย่อ” 
  ชื่อ ชนิด หรือประเภทของสินค้าตาม  (4)  จะออกเป็นรหัสก็ได้  โดยผู้ประกอบการ              
จดทะเบียนจะต้องแจ้งรหัสให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันใช้รหัสนั้น 
  รายการในใบก ากับภาษีอย่างย่อให้ท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  เป็นหน่วยเงินตรา
ไทยและใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิค  เว้นแต่ในกิจการบางประเภทที่มีความจ าเป็นต้องท าเป็นภาษาต่างประเทศ
อ่ืนที่มิใช่เป็นภาษาอังกฤษ  ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดี 
 
  การจัดท ารายการของใบก ากับภาษีอย่างย่อ  กฎหมายไม่ได้เคร่งครัดอย่างการจัดท าใบก ากับ
ภาษีแบบเต็มรูป  เนื่องจากภาษีซื้อตามใบก ากับภาษีอย่างย่อเป็นภาษีซื้อต้องห้าม  ดังนั้น จึงสามารถขีด  ฆ่า 
ขูด ลบ ตกแต่ง ต่อเติม หรือแก้ไขให้ถูกต้องได้โดยไม่ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย และกรณีที่มีรายการอ่ืน
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีในใบก ากับภาษีอย่างย่อก็สามารถกระท าได้ เช่น ใบก ากับภาษี           
อย่างย่อบางฉบับ  นอกจากรายการตามที่กฎหมายก าหนด ยังมีรายการราคาสินค้าและภาษีมูลค่าเพ่ิม                 
ที่แยกออกจากกันก็สามารถมีได้ 
 
  ข้อสังเกต 
  1.  รายการของใบก ากับภาษีอย่างย่อ แตกต่างจากใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป คือ 
       1.1  ไม่ต้องแสดงชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
       1.2  ชื่อ ชนิด หรือประเภทของสินค้าจะออกเป็นรหัสก็ได้ 
       1.3  จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้รวมอยู่ในมูลค่าของสินค้าหรือบริการ  โดยต้องหมายเหตุ
ว่าราคาได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว 
  2.  ผู้ประกอบการจดทะเบียน  ซึ่งมีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ  หากผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการเรียกร้องใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปแบบ  ผู้ประกอบการค้าปลีกจะต้องออกใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป
ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
  3.  ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้รับใบก ากับภาษีอย่างย่อจะน าภาษีซื้อตามใบก ากับภาษี
อย่างย่อไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ได้  แต่หากผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็น          
ผู้ซื้อสินค้าหรือเป็นผู้รับบริการ ประสงค์จะน าภาษีซื้อไปค านวณภาษีหักออกจากภาษีขาย  ก็ให้เรียกร้องเอา
ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปได้ตาม 2.   
  ประโยชน์ของการออกใบก ากับภาษีอย่างย่อที่เห็นได้ชัดเจนคือ ไม่ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการในใบก ากับภาษีอย่างย่อ  ซึ่งสะดวกแก่ผู้ออก  เพราะปัญหาส่วนหนึ่งของการออก
ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปก็คือ ผู้ซื้อสินค้าฯ  ไม่บอกชื่อท่ีอยู่ 

๑2 

3 



ตัวอย่างใบก ากับภาษีแบบย่อ 
 
 
 
 

     
    ใบก ำกบัภำษีอย่ำงย่อ  
    TAX  INVOICE 
 

 
 
 
 

ล าดับที่ 
NO. 

รายการสนิค้า 
DESCRIPTION 

จ านวน 
QUANTITY 

ราคาต่อหน่วย 
Unit  Price 

จ านวนเงนิ (บาท) 
Amount (Baht) 

1 ปากกา 1ด้าม 107 - 107 - 
2 สมุด    1 เล่ม 107  107  

       
       
       
       
       

(หนึ่งร้อยสิบสี่บาทถว้น) 
(ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

รวมทั้งสิ้น 
114 - 

 
 
 
 

ลงชือ่…………………………………… ผูร้บัสนิคา้ลงชือ่…………………………………… ผูร้บัเงนิ 
วนัที ่……………………………………  วนัที ่…………………………………… 

ABC 

วันท่ี      1  กันยายน2558 

 
 

ข้อความส าคัญในใบก ากับภาษี 
 
1.  ค าว่า “ใบก ากับภาษี”  ในท่ีท่ีเห็นได้เด่นชัด(ต้องระบุว่า    
    “ใบก ากับภาษีอย่างย่อ”) 
2.  ชื่อ หรือ ชื่อย่อ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของ   
     ผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบก ากับภาษี 
3.  หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี และหมายเลขของเล่ม  
     (ถ้ามี) 
4.  ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของ 

    บริการ 

5.  ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ  โดยต้องมีข้อความระบุ 
    ชัดเจนว่า ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว 
6.  วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี 

4 

5 

 

บริษัท เอ บ ีซี จ ากัด (ส านกังานใหญ่)           
111  ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ      
Tel. 02-111-1111  FAX. 02-111-2222  E-Mail: ABC@hotmail.com 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร   1234567890123 
 

1 

2 

3 

6 

เล่มที่     001 

เลขท่ี     001 

๑๓ 
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การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ 
 
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก  ซึ่งประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน             
เพ่ือออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ  ให้ยื่นค าขออนุมัติต่ออธิบดี  และการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกล่าว  
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่ อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน            
ที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด (ศึกษารายละเอียดได้จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ฉบับที่ 46)  ลงวันที่  29  มีนาคม 2536) 
  ค าขออนุมัติให้ยื่นตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด  โดยจะต้องแนบเอกสารและ
รายการดังต่อไปนี้พร้อมกับค าขออนุมัติ 
  (1)  คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
  (2)  รายละเอียดรุ่น ยี่ห้อ หมายเลขประจ าเครื่อง (Serial  Number)  และจ านวนเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ 
  (3)  แผนผังแสดงต าแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
  (4)  ในกรณีที่มีการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงินเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน           
ให้แสดงแผนผังระบบการต่อเชื่อมดังกล่าวด้วย 
  (5)  ตัวอย่างใบก ากับภาษีอย่างย่อ  และตัวอย่างรายงานการขายสินค้าหรือการให้บริการ
ประจ าวันที่ออกด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
 
  โดยยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านสรรพากรพ้ืนที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่   
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นผ่านสรรพากรพ้ืนที่ในเขตท้องที่ ที่สถาน
ประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่  โดยต้องยื่นค าขออนุมัติเป็นรายสถานประกอบการ  และกรณี
ผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  ให้ยื่นค าขออนุมัติผ่าน
ผู้อ านวยการส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 
  การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ  เป็นความสะดวกของ
ผู้ประกอบการฯ  ที่ไม่ต้องมีภาระในการเขียน  หรือพิมพ์ใบก ากับภาษี  โดยเฉพาะกิจการค้าปลีกซึ่งขายสินค้า
หรือให้บริการแก่บุคคลจ านวนมาก และยังง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วย 
  อย่างไรก็ดี การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 46)  ลงวันที่  
29  มีนาคม  พ.ศ. 2536ทั้งนี้  จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อนจึงจะใช้เครื่องบันทึกการเก็บ
เงินได้  มิฉะนั้น  มีความผิดตามมาตรา 90/3(2)  แห่งประมวลรัษฎากร  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
การเก็บรักษาใบก ากับภาษี 
 
  ใบก ากับภาษี  ส าเนาใบก ากับภาษี  ให้เก็บไว้ ณ สถานประกอบการที่จัดท าใบก ากับภาษี
หรือสถานที่อ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี  นับแต่วันที่ได้จัดท าใบก ากับภาษี   
และในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการให้เก็บรักษาใบก ากับภาษีที่ผู้ประกอบการ                
จดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เลิกประกอบกิจการต่อไปอีก 2 ปี 
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บทก าหนดโทษ 
 

1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ไม่จัดท าใบก ากับภาษี หรือส าเนาใบก ากับภาษี หรือจัดท าแล้วไม่ส่งมอบ
ให้ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน
1 เดือน หรือทั้งจ าท้ังปรับ และต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่า ของภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบก ากับภาษ ี

2. ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกใบก ากับภาษี  ใบก ากับภาษีอย่างย่อ ใบเพ่ิมหนี้  ใบลดหนี้  โดยมี
รายการในส่วนที่เป็นสาระส าคัญไม่ครบถ้วนตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

3. ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ออกใบก ากับภาษี  ใบเพ่ิมหนี้  ใบลดหนี้  หรือใบแทนเอกสารดังกล่าว  
โดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่3 เดือนถึง            
7 ปี  และปรับตั้ ง แต่  2,000 บาท  ถึ ง  200,000 บาท  และต้ อ ง เ สี ย เบี้ ยปรั บ อีก  2 เ ท่ า              
ของภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบก ากับภาษี 

4. ผู้ออกใบก ากับภาษี  ใบเพ่ิมหนี้  หรือใบลดหนี้  โดยไม่มีสิทธิออกเอกสารดังกล่าวตามกฎหมาย             
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี  และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท     
และต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบก ากับภาษี  ใบเพ่ิมหนี้  หรือใบลดหนี้ 
และเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย  นอกจากนั้น 
จะต้องรับผิดเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามจ านวนที่แสดงในใบก ากับภาษี  ใบเพิ่มหนี้  ใบลดหนี้ 

5. ผู้ประกอบการโดยเจตนาน าใบก ากับภาษีปลอม หรือใบก ากับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย         
ไปใช้ในการเครดิตภาษี  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่3 เดือน ถึง 7 ปี  และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท  
ถึง 200,000 บาท  และต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบก ากับภาษี  
และเสียเบี้ยปรับ 1 เท่า ฐานยื่นภาษีซื้อไว้เกินและเสียภาษีคลาดเคลื่อน  และเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 
1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องช าระหรือน าส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ 

 
การจัดท าบัญชี รายงาน บัญชีพิเศษ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
  ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมนอกจากจะมีหน้าที่            
ในการออกใบก ากับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการแล้ว  กฎหมาย
ยังได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจัดท ารายงานพิเศษเพ่ือควบคุมการจัดเก็บ                 
และสอบยันกับแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ยื่นเสียภาษีภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นหลักฐานแสดง
รายละเอียดประกอบแบบแสดงรายการภาษีและต้องจัดท าเป็นรายสถานประกอบการ ประกอบด้วย รายงาน
ภาษีขาย  รายงานภาษีซื้อ  รายงานสินค้าและวัตถุดิบ  และใบก ากับภาษีถือเป็นเอกสารหลักฐานส าคัญ              
ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จะต้องน ามาใช้ประกอบการลงบันทึกในรายงานภาษีขาย           
(Output Tax) รายงานภาษีซื้อ (Input Tax) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ทั้งนี้ รูปแบบรายงานต้องมีรายการ
และข้อความตามแบบที่อธิบดีก าหนด  และเพ่ือประโยชน์ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจะต้อง
ช าระภาษีหรือขอคืนภาษีในแต่ละเดือนภาษีไม่เพียงแต่เท่านี้ ใบก ากับภาษียังถือว่ามีความส าคัญเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดท าบัญชีเพราะถือเป็นเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้บันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีอากร 
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  เมื่อกล่าวถึงการจัดท าบัญชีแล้ว  ธุรกิจไม่ว่ารูปแบบใด ๆ หากได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจแล้ว
กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ต้องจัดท าบัญชี  ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543               
ที่บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้น           
ตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการ           
ร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ต้องจัดท าบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี   และตามประกาศ
กรมทะเบียนการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลา          
ที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี  และให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชียกเว้น                 
บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน  จัดท างบการเงินให้ถูกต้องตามรายการย่อที่กฎหมาย
ก าหนด และต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเว้นแต่งบการเงินของ             
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกินห้าล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน
สามสิบล้านบาท ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็น                     
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และต้องน าส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
ส่วนงบการเงินที่น าส่งกรมสรรพากรยังต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax  Auditor) 
 
  แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจต่าง ๆ ตามที่กล่าวถึงข้างต้นนอกจากมีหน้าที่ต้องจัดท าบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 แล้ว เพ่ือประโยชน์ในการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                
จึงก าหนดให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะประกอบการในรูปนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาต้องจัดท าบัญชี  รายงาน  
รวมทั้งบัญชีพิเศษ และการแจ้งข้อความเพ่ิมเติมตามประเภทให้เป็นไปโดยถูกต้องตามประมวลรัษฎากรหรือ
เรียกได้ว่า “บัญชีภาษีอากร” (Tax Accounting) นอกเหนือจากบัญชีที่ต้องจัดท าตามกฎหมายว่าด้วย                
การบัญชี 
 
มาตรการบัญชีชุดเดียว และ National e-Payment 
 
  ที่ผ่านมายังมีผู้ประกอบธุรกิจบางรายไม่มีการจัดท าบัญชีให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพ         
ที่แท้จริงของกิจการ ด้วยวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจและบางกรณีเพ่ือต้องการเสียภาษีอากรน้อยลง ซึ่งท าให้    
การประกอบกิจการขาดความน่าเชื่อถือ และไม่สามารถวิเคราะห์ถึงสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง
และการท าธุรกรรมทางการเงินในภาพรวม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและท าให้
รัฐบาลไม่สามารถวิเคราะห์และวางแผนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการได้ตรงต่อความต้องการ          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพ           
ที่แท้จริงของกิจการเพียงชุดเดียว จะท าให้ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเกิดประสิทธิภาพ รัฐบาล
สามารถวิเคราะห์และวางแผนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการได้ตรงต่อความต้องการได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้นจะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินธุรกิจ
และสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ     
และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีศักยภาพ 
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  มาตรการบัญชีชุดเดียว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 มีวัตถุประสงค์             
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน               
๕๐๐ ล้านบาท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ได้จดแจ้ง                 
ต่อกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่  ๑๕ มกราคม ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 
http://www.rd.go.th จะไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง โดยที่บริษัทฯ ใดอยู่ระหว่างถูกการตรวจสอบภาษี
อากร เป็นผู้ออกใบก ากับภาษีปลอม หลีกเลี่ยงภาษีอากร หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินคดี ก่อนวันที่                   
๑ มกราคม ๒๕๕๙ บริษัทฯ ยังคงสามารถจดแจ้งการใช้บัญชีชุดเดียวต่อกรมสรรพากรได้ โดยกรมสรรพากร
จะด าเนินการเฉพาะกรณีนั้นๆ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
 
  นอกจากนี้ยังให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่มีทุนช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้
จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐ ล้าน ที่ได้จดแจ้งเพ่ือจัดท าบัญชีชุดเดียว 
จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ 
 
 

ก าไรสุทธิ 
(บาท) 

อัตราภาษี 
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 

0 – 300,000 
ยกเว้น 

ยกเว้น 

300,001 ขึ้นไป 10% 
   
  กล่าวได้ว่ามาตรการนี้ท าให้กรมสรรพากรก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันกับผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มีการท าบัญชีที่ถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาการท าบัญชี หรือลงบัญชีของผู้ประกอบการ 
บริษัทหลายแห่งอาจมีข้อผิดพลาด เช่น บันทึกสินทรัพย์คงเหลือน้อยไป บริษัทมีรถยนต์ อาคาร ทรัพย์สิน           
อยู่นอกบัญชี มีการกู้เงินธนาคารในชื่อส่วนตัวแต่น าเงินมาใช้ในกิจการ หรือมีเงินกู้ที่เป็นชื่อบริษัทกับธนาคาร
แต่มีการน าไปใช้ส่วนตัวด้วย ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขปรับปรุงบัญชีใหม่ให้ถูกต้องได้ ซึ่งท าให้  
ผู้ประกอบการมีบัญชีและงบการเงินที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ   

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย                
จะด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือให้สถาบันการเงินที่อยู่ในการก ากับดูแล ใช้บัญชีและงบการเงินที่บริษัทหรือ             
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินได้ เป็นหลักฐานในการท าธุรกรรม        
ทางการเงินและขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวล
รัษฎากร 

  นอกจากนี้ ในการจัดท าบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ       
ยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการน าระบบ e-Payment มาใช้  ซึ่งมีส่วนส่งเสริมในการท าธุรกรรมและ
การบริหารเงินของผู้ประกอบการให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส าเร็จ        
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป 
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e-Payment ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการช าระเงินของประเทศอย่างไร และมี
ความเชื่อมโยงกับมาตรการบัญชีชุดเดียวอย่างไร  

  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการผลักดันระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบ 
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาระบบ         
การช าระเงินของประเทศไทยให้สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศ รวมถึงสร้างความมั่นคงให้แก่
ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังของภาครัฐ 

  ส าหรับประโยชน์ โดยตรงของระบบการช าระเงินแบบอิ เล็ กทรอนิกส์ แห่ งชาติ 
ต่อผู้ประกอบการและกรมสรรพากรนั้น ระบบนี้จะท าให้การช าระเงินในประเทศไทยเปลี่ยนจากการช าระเงิน
ด้วยเงินสดเป็นการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ อันจะช่วยให้การจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการมีความสะดวก
และความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งสอดรับกับมาตรการบัญชีเล่มเดียวของกรมสรรพากร โดยผู้ประกอบการสามารถ
ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความถูกต้องแม่นย าจากการท าธุรกรรมผ่านระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติในการจัดท าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างรวดเร็ว ขณะที่กรมสรรพากรก็สามารถใช้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอันรวมถึงใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในการก ากับดูแลและ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data Analytics เพ่ือให้ผู้ประกอบการยื่นรายการและช าระภาษีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนเช่นกัน ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดการขอ
ข้อมูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบการและลดระยะเวลาการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งท าให้ต้นทุน         
ในการเสียภาษีของผู้ประกอบการและต้นทุนในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรลดลงอย่างมาก รวมทั้งท าให้
ประสิทธิภาพของกรมสรรพากรในการให้บริการแก่ผู้ เสียภาษีเพ่ิมขึ้นอย่างมากเช่นกัน นอกจากนั้น 
ผู้ประกอบการสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเข้ากับโปรแกรมจัดท าบัญชีที่ใ ช้อีกด้วย ดังนั้น 
ผู้ประกอบการที่จดแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีเล่มเดียวกับกรมสรรพากรแล้วโดยเฉพาะที่ใช้โปรแกรม
จัดท าบัญชีจะมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการช าระเงินของประเทศไทยมากกว่า 

  ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติยังเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีทุกรายและ
กรมสรรพากรในส่วนของการจัดท าบัญชีผู้เสียภาษี (Taxpayer Account) ในอนาคต โดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จากระบบนี้ อาทิ ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะช่วยสนับสนุนการจัดท าบัญชีผู้เสียภาษีรายบุคคลของ
กรมสรรพากร ซึ่งผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีของตนเองที่เป็นปัจจุบันด้วยการเข้าถึงบัญชี 
ผู้เสียภาษีผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เช่น ข้อมูลภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายและน าส่งกรมสรรพากร 
ข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมจากใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อันท าให้ต้นทุนในการเสียภาษีลดลงอย่างมาก
และท าให้ความสะดวกในการเสียภาษีเพ่ิมข้ึนอย่างมากเช่นกัน 
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  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบหลักการแผนยุทธศาสตร์ 
National e-Payment โดยแบ่งเป็น 5 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการระบบการช าระเงินแบบ Any ID (นานานาม) 
  2. โครงการการขยายการใช้บัตร 
  3. โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. โครงการ e-Payment ภาครัฐ 
  5. โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
  ในส่วนนี้จะขอกล่าวถึง “โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์” ถือเป็น
หนึ่งในแผนงานส าคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเป็นการเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนเข้ากับระบบภาษี  ซึ่งจะท าให้การท าธุรกรรมระหว่างประชาชน ธุรกิจ และ
กรมสรรพากร เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ลดภาระในการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ 
โดยได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 

 3.1 บริการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)         
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 

 กรมสรรพากรมี น โยบายสนับสนุ น ให้ ผู้ เ สี ยภาษี จั ดท าและจั ดส่ ง เ อกสาร                
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสมัครใจมาตั้งแต่ปี 2555 โดยพัฒนาระบบให้บริการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ แต่ระบบในปัจจุบันยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ             
เช่น กระบวนการจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์มีหลายขั้นตอน ช่องทางการน าส่ง
ข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรมีรูปแบบเดียว เป็นต้น จึงท าให้ผู้เสียภาษีไม่สามารถใช้งานระบบดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดท า น าส่ง และเก็บเอกสารธุรกรรมการซื้อขาย 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการท าธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรจะพัฒนาระบบ
บริการจัดท า น าส่งและตรวจสอบข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถรองรับ
ผู้ประกอบการที่มีข้อจ ากัดและความต้องการที่หลากหลายได้อย่างสะดวกมากขึ้นและไม่เป็นภาระ              
แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนั้น กรมสรรพากรจะปรับปรุงระเบียบขั้นตอนการจัดท าใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้สะดวกมากขึ้นและเพ่ิมช่องทางการน าส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากร  
เช่น การถ่ายโอนข้อมูลแบบ Host to Host ส าหรับผู้ประกอบขนาดใหญ่และกลางที่มีข้อมูลจ านวนมาก          
การถ่ายโอนข้อมูลผ่านผู้ให้บริการ (Service Provider) ส าหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่และกลางที่มีข้อมูล
จ านวนไม่มาก การถ่ายโอนข้อมูลโดยการ Upload ข้อมูลและการจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก รวมถึงการอนุญาตให้ส่งใบก ากับ
ภาษีผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Simple Centrally Signed Email) ซึ่งจะเริ่มใช้ระบบตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 ส าหรับผู้เสียภาษีในระยะแรกก่อนที่ระบบการจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ        
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่จะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในเดือนมกราคม 2560 โดยก าหนดเวลาบังคับใช้
ระบบ e-Tax Invoice ส าหรับผู้เสียภาษีกลุ่มต่างๆ เป็นดังนี้  

 



20 
 

 

ผู้ประกอบการ ขนาด เข้าระบบ e-Tax Invoice 
ขนาดใหญ่ รายได้ >500 ล้านบาท 

1 มกราคม 2561 
ขนาดกลาง 30 ล้านบาท <รายได้ ≤ 500 ล้านบาท 
ขนาดเล็ก 1.8 ล้านบาท <รายได้ ≤ 30 ล้านบาท 1 มกราคม 2563 

ขนาดไมโคร รายได้ ≤ 1.8 ล้านบาท 1 มกราคม 2565 
 

 ทั้งนี้  เมื่อกรมสรรพากรสามารถรับข้อมูลภาษีซื้อ -ภาษีขายทางอิเล็กทรอนิกส์                    
ได้อย่างครบถ้วนแล้ว ระบบของกรมสรรพากรจะสามารถจัดท ารายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้โดยอัตโนมัติ 
( Electronic VAT Report) ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ล ด ภ า ร ะ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร จั ด เ ต รี ย ม เ อ ก ส า ร                      
เพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 3.2 ระบบน าส่งรายงานการท าธุรกรรมทางการเงินและระบบน าส่งภาษี เม่ือมีการ
ช าระเงินผ่านระบบ e-Payment โดยเชื่อมกับผู้เกี่ยวข้อง 

 กรมสรรพากรจะพัฒนาระบบที่เมื่อมีการช าระเงินผ่านระบบ e-Payment ของธนาคาร 
โดยธนาคารจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ให้แก่กรมสรรพากร รวมทั้งแจ้ง          
การถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผู้ถูกหักทราบ พร้อมน าส่งข้อมูลจ านวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายและข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) ให้แก่กรมสรรพากร ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องออกหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย น าส่งภาษี 
และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอีกต่อไปอันจะช่วยให้การเสียภาษีมีความสะดวกมากขึ้นและ
มีระยะเวลาลดลงอย่างมาก 

 อาจกล่าวได้ว่าระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ถือเป็นกลไกส าคัญ
ในการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้ด าเนินไปได้อย่ างสะดวก รวดเร็ว  
และเป็นกลไกส าคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศไทย  รวมทั้ง             
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง            
โดยพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ อันจะน าไป           
สู่การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล
(Digital Economy) ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ             
ทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกภาคส่วน  และสามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ให้ด าเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น   

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

บริการตอบข้อซักถาม กรณีท่ีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ทุกพื้นที่ 

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center : 1161 


