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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 234)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 85 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ผ่ า นกรมพั ฒ นา
ธุรกิจการค้าและการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ประกอบการที่ยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ
ประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสิทธิ
ยื่นแบบคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตามแบบคาขอที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ถือเป็นการยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีกวิธีหนึ่ง
ข้อ 2 ผู้ประกอบการตามข้อ 1 มีสิทธิยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าก่อนวันเริ่มประกอบกิจการได้ในเมื่อ
(1) ผู้ประกอบการดังกล่าวมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพื่อประกอบกิจการ
ขายสินค้า หรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
(2) มี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ เตรี ย มประกอบกิ จ การอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งมี ก ารซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ
รับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่ น การก่อสร้างโรงงาน การก่อสร้างอาคารสานักงาน
หรือการติดตั้งเครื่องจักร
ให้ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่งมีสิทธิยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้ ภายในกาหนดหกเดือนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ เว้นแต่จะมีสญ
ั ญา
หรื อ หลั ก ฐานที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า จะด าเนิ น การก่ อ สร้ า งโรงงานหรื อ อาคารส านั ก งานหรื อ ติ ด ตั้ ง
เครื่องจักร หรือมีการกระทาในลักษณะทานองเดียวกัน ให้มีสิทธิยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ภายในเวลาที่เหมาะสมและจาเป็นต่อการก่อสร้างโรงงานหรืออาคารสานักงานหรือติดตั้งเครื่องจักร
ข้อ 3 ผู้ ป ระกอบการซึ่ ง จะประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตามประเภท
ที่ ก าหนดในมาตรา 81/3 วรรคหนึ่ ง แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ต้ อ งแจ้ ง ต่ อ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร
เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/3 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ระบุในแบบคาขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อขอเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบการยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยแสดงรายการให้ถูกต้องครบถ้วน และต้องจัดเตรียมเอกสารตามแบบคาขอที่แนบท้ายประกาศนี้
พร้อมที่จะแสดงเอกสารตัวจริงต่อเจ้าพนักงานสรรพากรด้วย
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ข้อ 5 ให้ เ จ้ า พนั ก งานสรรพากรตรวจสอบค าขอจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ยื่ น ผ่ า น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า ผู้ประกอบการที่ยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้แสดงรายการถูกต้อง
ครบถ้ ว นหรื อ ไม่ และตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ก่ อ นด าเนิ น การออกใบทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการ
กรณี ผู้ ป ระกอบการที่ ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ผ่ า นกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
หากผู้ประกอบการแสดงรายการในแบบคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ครบถ้วน หรือแสดงรายการ
ในแบบคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วนแล้ว แต่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ให้เจ้าพนักงานสรรพากร
ออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ
(1) ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ประกอบการแสดงรายการในคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเท็จ
(2) ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า ผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ มี อ านาจกระท าการแทนผู้ ประกอบการ
เป็นตัวแทนเชิดของเจ้าของกิจการที่แท้จริง
(3) ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่มีสถานประกอบการจริงตามที่ยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ประกอบการใช้สานักงานกฎหมายหรือสานักงานบัญชีของบุคคลอื่น
เป็นสถานประกอบการ เว้นแต่กรณีเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร
(5) ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า ผู้ ป ระกอบการมิ ไ ด้ ป ระกอบกิ จ การขายสิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก าร
ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมิใช่ผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการที่แท้จริง
(6) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการมิได้แสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 และข้อ 4
ต่อเจ้าพนักงานสรรพากรให้ครบถ้วนตามที่เจ้าพนักงานสรรพากรร้องขอ
ข้อ 6 ให้ เ จ้ า พนั ก งานสรรพากรดาเนิ นการออกใบทะเบี ย นภาษีมู ล ค่า เพิ่ ม (ภ.พ.20)
ให้แก่ผู้ประกอบการ กรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
เป็นรายสถานประกอบการ
ข้อ 7 ให้ ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนับแต่วันที่ยื่นคาขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า เว้นแต่กรณีที่เจ้าพนั กงานสรรพากรไม่ออกใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการเพราะเข้าลักษณะตามข้อ 5 วรรคสอง ถือว่าผู้ประกอบการดังกล่าว
มิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตามประมวลรัษฎากร
กรณี ผู้ ป ระกอบการมี ส ถานประกอบการหลายแห่ ง ในขณะขอจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยระบุเฉพาะสถานประกอบการ
ที่เป็น สานั กงานใหญ่ มิไ ด้ระบุสถานประกอบการแห่งอื่น ๆ ไว้ในคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย ให้ถือว่าสถานประกอบการแห่งอื่น ๆ นั้นเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ในวันเดือนปีเดียวกันกับสานักงานใหญ่
ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์คาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ผ่านระบบ
เครือข่ายอิน เทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่มีเลขที่อ้างอิง เพื่อ ใช้เป็นเสมือนใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้จนกว่าจะได้รับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
ข้อ 8 ผู้มีอานาจออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้
(1) สรรพากรพื้ น ที่ ห รื อ ผู้ ที่ ส รรพากรพื้ น ที่ ม อบหมายส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการที่ มี ส ถาน
ประกอบการตั้งอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบของสานักงานสรรพากรพื้นที่นั้น
(2) ผู้อานวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่หรือผู้ที่ผู้อานวยการกองบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ่มอบหมาย สาหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสาหรับการยื่นคาขอตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม
่ ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันเดือนปที่รับ.................................................................................. เอกสารประกอบคำขอที.่ ..........................................................................................................................
1. ชือ่ ผูป้ ระกอบการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร (เลขทะเบียนนิติบุคคล)........................................................................................................................................................................................................
ชือ่ สถานประกอบการ
ใช้ชื่อเดียวกันกับห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัด
				
ใช้ชื่ออื่น (ระบุ) ...........................................................................................................................................................................................................................
2. เงือ่ นไขเกีย่ วกับการยืน่ คำขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
กรณีขอจดทะเบียนก่อนวันเริม่ ประกอบกิจการ และมีแผนงานทีส่ ามารถพิสจู น์ได้วา่ ได้เตรียมการเพือ่ ประกอบกิจการขายสินค้าหรือ
		 ให้บริการทีอ่ ยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ และมีการดำเนินการเพือ่ เตรียมประกอบกิจการ อันเป็นเหตุให้ตอ้ งมีการซือ้ สินค้าหรือ
		 รับบริการทีอ่ ยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ เช่น การก่อสร้างโรงงาน การก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตัง้ เครือ่ งจักร เป็นต้น
กรณีเป็นกิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นแต่ขอแจ้งต่ออธิบดีเพือ่ ขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ในวันที.่ ...............................................................(วันทีจ่ ดทะเบียนจดั ตัง้ นิตบิ คุ คล)
		
2.1 การขายสินค้าที่มิใช่การส่งออกหรือให้บริการ ดังนี้
				
(1) ขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
				
(2) ขายสัตว์ตามมาตรา 81 (1) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
				
(3) ขายปุ๋ย ตามมาตรา 81 (1) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร
				
(4) ขายปลาป่น อาหารสัตว์ ตามมาตรา 81 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร
				
(5) ขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ฯ ตามมาตรา 81 (1) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร
				
(6) ขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ตามมาตรา 81 (1) (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
		
2.2 ให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยอากาศยาน
		
2.3 ส่งออกโดยเป็นผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		
2.4 ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร
		
2.5 ประกอบกิจการโดยมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
3. ในวันยืน่ คำขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ มีรายรับประมาณเดือนละ ........................................................................................... (บาท)
4. ประเภทของการประกอบกิจการ เรียงตามลำดับประเภทสินค้. าและหรือบริการของการประกอบกิจการส่วนใหญ่ (ระบุลำดับตามจำนวนรายรับจากมากไปหาน้อย)
		
ลำดับที่ รหัสประเภทกิจการ		
ประเภทสินค้าและหรือบริการ (ระบุ)
		
		
		
		
		
		

รหัส
ประเภทกิจการ

1 = ผลิต
2 = ส่งออก
3 = ขายส่ง
4 = ขายปลีก
5 = ให้บริการ

1
2
3
4
5
6

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

5. ผูย้ น่ื คำขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ขอรับรองว่าข้อมูลต่อไปนี้เป็นจริงทุกประการ
5.1 ไม่ได้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ช) ถึง (น) แห่งประมวลรัษฎากร หรือประกอบกิจการดังกล่าว

		 แต่ทราบว่าไม่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนสำหรับกิจการนั้นๆ
5.2 ไม่ได้เป็นตัวแทนเชิดของเจ้าของกิจการที่แท้จริง
5.3 ไม่ได้ใช้สำนักงานกฎหมาย หรือสำนักงานบัญชีของบุคคลอื่นเป็นสถานประกอบการ
5.4 ไม่ได้เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีปลอม หรือเป็นผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม
5.5 ไม่ได้กระทำการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร โดยแสดงรายจ่ายอันเป็นเท็จต่อกรมสรรพากร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้นเป็นรายการทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ทกุ ประการ โดยได้อา่ นสิทธิและหน้าที่ และคำเตือน (ด้านหลัง)
เป็นทีเ่ ข้าใจดีแล้ว จึงขอแจ้งความประสงค์ยน่ื คำขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
ลงลายมือชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
		
			
ประทับตรา
นิติบุคคล

.................................................................
(………………………..........……..…………………...)

			
.................................................................
(ถ้ามี)
			
(………………………..........……..…………………...)
		
วันที่............................................................

สิทธิและหน้าทีข่ องผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
1.
		
		
		
2.

เป็นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ นับแต่วนั ทีเ่ จ้าพนักงานรับแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ผ่านกรมพัฒนา 		
ธุรกิจการค้า เว้นแต่เข้าลักษณะทีไ่ ม่ออกใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.20) ซึง่ กรมสรรพากรจะส่งเจ้าพนักงานสรรพากรดำเนินการ
ออกตรวจสถานประกอบการ ก่อนอนุมตั อิ อกใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.20) และผูป้ ระกอบการต้องจัดเตรียมและพร้อมทีจ่ ะ
แสดงเอกสารตัวจริงต่อเจ้าพนักงานสรรพากรด้วย
จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่
2.1 รายงานภาษีซื้อ
2.2 รายงานภาษีขาย
2.3 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
3. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมกับชำระภาษี (ถ้ามี) ไม่ว่าจะได้ขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้น
		 หรือไม่ก็ตาม การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีใด ให้ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
		 โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ
3.1 หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ให้ผู้ประกอบการชำระภาษีเท่ากับส่วนต่างนั้น
3.2 หากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ให้เป็นเครดิตภาษีและให้ผู้ประกอบการนั้นมีสิทธิได้รับคืนภาษี หรือนำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้
			 ในเดือนภาษีถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม ให้มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการ
			 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมนั้น
4. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น
5. จัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นพร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีนั้น
		 ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
6. ผูป้ ระกอบการเป็นนิตบิ คุ คล ได้แก่ บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องมีเอกสาร ดังนี้
6.1 กรณีใช้สถานทีอ่ ยูอ่ าศัยของตนเองหรือบุคคลอืน่ เป็นสถานประกอบการ หรือใช้สถานประกอบการของบุคคลอืน่ เป็น
			 สถานประกอบการ ให้ตดิ ป้ายแสดงชือ่ ผูป้ ระกอบการไว้ในทีเ่ ปิดเผยซึง่ เห็นได้งา่ ย ณ สถานประกอบการดังกล่าว
6.2 กรณีสถานทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือสถานประกอบการตาม 6.1 ตัง้ อยูใ่ นอาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ต้องมีหนังสือรับรอง
			 ของผูจ้ ดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุดทีร่ ะบุวา่ สถานทีด่ งั กล่าวอยูใ่ นพืน้ ทีป่ ระกอบการค้าของอาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
6.3 กรณีเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีสญ
ั ญาเช่า โดยสัญญาเช่าดังกล่าวต้องระบุชอ่ื ทีอ่ ยูข่ องเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดว้ ย
			 และถ้าเป็นกรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์นน้ั โดยไม่มคี า่ ตอบแทน ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้เป็นทีต่ ง้ั
			 สถานประกอบการ
** ทั้งนี้่ ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่จัดส่งให้ทาง e-mail ของนิติบุคคล **

คำเตือน
1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ตั้งแต่วันเดือนปีที่เจ้าพนักงานรับแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการแสดงรายการ หรือเอกสารหลักฐานเป็นเท็จหรือเป็นตัวแทนเชิด หรือมิใช่ผู้ประกอบการ
ซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการที่แท้จริง

