ร ูปแบบของใบกำกับภำษี

ใบกำกับภำษี คือ เอกสารหลักฐานที่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
มีหน้าที่ตอ้ งจัดทา และออกให้แก่ผซู้ ื้อสินค้าหรือผูร้ บั บริการ ทุกครัง้ ที่ขายสินค้าหรือให้บริการ
และต้องจัดทาอย่างช้าในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มเกิดขึ้น เพื่อแสดงมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการ และจานวนภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ผปู้ ระกอบการเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บ
จากการขายสินค้าหรือให้บริการในแต่ละครัง้
เว้นแต่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าชนิดและประเภทเดียวกันให้แก่ผซู้ ื้อสินค้า
รายหนึง่ รายใดเป็ นจานวนหลายครัง้ ในหนึง่ วันทาการ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนดังกล่าว
สามารถจัดทาใบกากับภาษีรวมเพียงครั้งเดียวในหนึง่ วันทาการสาหรับผูซ้ ื้ อสินค้ารายนัน้ ก็ได้
กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ร ูปแบบของใบกำกับภำษี

1.

ใบกำกับภำษีแบบเต็มรูป

2.

ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ

ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
ออกโดยเครือ่ งบันทึกกำรเก็บเงิน

3.

กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

สำระสำคัญของใบกำกับภำษีแบบเต็มรปู
1. คาว่า “ใบกำกับภำษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชือ่ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ที่ออกใบกากับภาษี และในกรณีที่ตวั แทนเป็ นผูอ้ อกใบกากับภาษีในนาม
ของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2
หรือผูท้ อดตลาดเป็ นผูอ้ อกใบกากับภาษีในนามของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ตามมาตรา 86/3 ให้ระบุชอื่ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
ของตัวแทนนัน้ ด้วย
3. ชือ่ ที่อยู่ ของผูซ้ ื้อสินค้าหรือผูร้ ับบริการ
4. หมายเลขลาดับของใบกากับภาษี และหมายเลขลาดับของเล่ม (ถ้ามี)
5. ชือ่ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
6. จานวนภาษีมลู ค่าเพิ่มที่คานวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชดั แจ้ง
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกาหนด

1
2

3

5

ใบกำกับภำษี

บริษทั รำ่ รวยยิ่ง จำกัด
เลขที่ 3/107 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2744 9077 0 2746 6808

4

เล่มที่ 4 เลขที่ 24

2

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
xxxxxxxxxx

7

ชื่อผูซ้ ้ ือ บริษทั ทามาค้าขึน้ จากัด
วันที่ 14 มีนาคม 2562
ที่อยู่ 12/65 ถนนสุขมุ วิท 64 แขวงบางจากเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ลาดับ
1
2

รายการ
กระเบื้องปูพื้น
ปูนยาแนว

จานวนเงินรวมทัง้ สิน้ (ตัวอักษร)
(สองหมืน่ ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ลงชือ่ ....................................................ผูร้ บั สินค้า

จานวน
1,000 แผ่น
10 ถุง

6

ราคาต่อหน่วย
25.00
20.00

จานวนเงิน
25,000.00
200.00

รำคำรวมทัง้ สิ้น
จำนวนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7%

25,200.00
1,764.00

จำนวนเงินรวมทัง้ สิ้น

26,964.00

ลงชือ่ ................................................ผูข้ าย

อ้ำงอิง : ตำมมำตรำ 86/4 แห่งประมวลรัษฎำกร
รำยกำรในใบกำกับภำษีให้ทำเป็ นภำษำไทย เป็ นหน่วยเงินตรำไทย และใช้ตวั เลขไทยหรืออำรบิ ค เว้นแต่ในกิจกำรบำงประเภท
ที่มีควำมจำเป็ นต้องทำเป็ นภำษำต่ำงประเทศ หรือเป็ นหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ ให้กระทำได้เมื่อได้รบั อนุมตั ิจำกอธิบดี
กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

สำระสำคัญของใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนที่ประกอบกิจกำรค้ำปลีก
ตัวแทนของผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนจะออกใบกำกับภำษีอย่ำงย่อไม่ได้
1
1. คาว่า “ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชือ่ หรือชือ่ ย่อ และเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรของผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนที่ออกใบกากับภาษี
3. หมายเลขลาดับของใบกากับภาษี และหมายเลขลาดับของเล่ม (ถ้ามี)
4. ชือ่ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
5. ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีขอ้ ความระบุชดั เจน
ว่าได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มไว้แล้ว
6. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
7. ข้อความอื่นที่อธิบดีกาหนด

ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ

3

เล่มที่ 4 เลขที่ 24

2

บริษทั รำ่ รวยยิ่ง จำกัด
เลขที่ 3/107 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2744 9077 0 2746 6808

2

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี xxxxxxxxxx

ลาดับ
1
2

รายการ
กระดาษห่อพัสดุสนี า้ ตาล
แผ่นพลาสติกลูกฟูก

5

6

4

จานวน
2.00
2.00

วันที่ 14 มีนาคม 2562

ราคาต่อหน่วย
4.00
28.00

จานวนเงิน
8.00
56.00

(ราคารวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) รวมเงิน

64.00

ลงชือ่ ...........................................................ผูร้ บั เงิน

อ้ำงอิง : ตำมมำตรำ 86/6 แห่งประมวลรัษฎำกร
รำยกำรในใบกำกับภำษีอย่ำงย่อให้ทำเป็ นภำษำไทย เป็ นหน่วยเงินตรำไทย และใช้ตวั เลขไทยหรืออำรบิ ค เว้นแต่ในกิจกำรบำงประเภท
ที่มีควำมจำเป็ นต้องทำเป็ นภำษำต่ำงประเทศ ให้กระทำได้เมื่อได้รบั อนุมตั ิจำกอธิบดี
กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

สำระสำคัญของใบกำกับภำษีอย่ำงย่อออกโดยเครือ่ งบันทึกกำรเก็บเงิน
4

เลขที่ 001000100

1

เลขที่ 3/107 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2744 9077 0 2746 6808
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี : xxxxxxxxxx
เลขที่เครื่อง : 3011921982
TAX INVOICE (ABB)

กิจกำรที่มีสิทธิออกใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
กิจกำรที่เป็ นกำรขำยสินค้ำในลักษณะขำยปลีก
เป็ นการขายให้แก่ผบู้ ริโภคโดยตรงเพื่อนาไปบริโภคหรือใช้สอย
โดยมิได้มีวตั ถุประสงค์นาไปขายต่อเช่น ขายยา ขายของชา ห้างสรรพสินค้า
กิจกำรให้บริกำรรำยย่อยแก่บ ุคคลจำนวนมำก
เช่น กิจการภัตตาคาร กิจการโรงแรม ซ่อมแซมทุกชนิด
ซึ่งประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เพื่อการออกใบกากับภาษีอย่างย่อ
ให้ยื่นคาขออนุมตั ติ อ่ อธิบดี
1. คาว่า “ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ” หรือคาว่ำ “TAX INV (ABB)”
หรือคาว่า “TAX INVOICE (ABB)”
2. ชือ่ หรือชือ่ ย่อ และเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
ของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
3. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
4. หมายเลขลาดับของใบกากับภาษี
5. ชือ่ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
6. ราคาสินค้าหรือค่าบริการ โดยระบุขอ้ ความชัดเจน “รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว”
หรือ VAT INCLUDED
7. เลขรหัสประจาเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

วันที่ 14 มีนาคม 2562

2

3

บริษทั รำ่ รวยยิง่ จำกัด

2

สินค้า
1 นม รสจืด
1 นา้ ส้ม 325 มล.

5

2 รายการ 2 ชิน้
ภาษี
7%
มูลค่าสินค้า
รวม
เงินสด
ทอน
เครื่อง 001
แคชเชียร์ 002
P= สินค้าราคาพิเศษ V=สินค้าคิดภาษี
VAT INCLUDED

ภาษี

รวม

V
V

10.00
13.00

รวม

23.00
1.50
21.50
23.00
100.00
77.00

เวลา 16:30:25

6

อ้ำงอิง : ตำมมำตรำ 86/6 แห่งประมวลรัษฎำกร
และประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกีย่ วกับภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (ฉบับที่ 46)
กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

สำระสำคัญของใบรับ
ตำมมำตรำ 103 แห่งประมวลรัษฎำกร หมำยควำมว่ำ
(ก) บันทึก หรือหนังสือใดๆ ที่เป็ นหลักฐานแสดงว่าได้รบั ได้รบั ฝาก หรือได้รบั ชาระเงินหรือตัว๋ เงิน หรือ
(ข) บันทึก หรือหนังสือใดๆ ที่เป็ นหลักฐานแสดงว่าหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องได้ชาระ หรือปลดให้แล้ว
บันทึก หรือหนังสือที่กล่าวนัน้ จะมีลายมือชือ่ ของบุคคลใดๆ หรือไม่ ไม่สาคัญ
ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่ 4 เลขที่ 24

ชื่อหรือยี่หอ้ ของผูอ้ อกใบรับ
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษีอำกร
ของผูอ้ อกใบรับ
ชนิด ชื่อ จำนวนและรำคำสินค้ำ
ในกรณีกำรขำยหรือให้เช่ำซื้อ
สินค้ำเฉพำะชนิดที่มีรำคำ
ตัง้ แต่หนึ่งร้อยบำทขึ้นไป

บริษทั รำ่ รวยยิ่ง จำกัด
เลขที่ 3/107 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2744 9077 0 2746 6808
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี xxxxxxxxxxxxx
วันที่ 4 มกราคม 2563
ลาดับ
1
2

รายการ
กระดาษห่อพัสดุสนี า้ ตาล
แผ่นพลาสติกลูกฟูก

จานวน ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน
12.00
4.00
48.00
10.00
28.00
280.00

รวม

328.00

เลขลำดับของเล่มและของใบรับ

วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ

จำนวนเงินที่รบั

ลงชือ่ ................................................ผูร้ บั เงิน

อ้ำงอิง : ตำมมำตรำ 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร
กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี

ใบเสร็จรับเงิน
แสดงกำรรับชำระเงิน
สาหรับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
จะใช้ใบกำกับภำษีกบั ใบเสร็จรับเงินในฉบับเดียวกันก็ได้
มีรายละเอียดดังนี้

ใบกำกับภำษี
กรณีเป็นผูป้ ระกอบกำร
จดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
❑ หมายเหตุ : ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ / ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมลู ค่าเพิ่มที่สว่ นราชการออกให้ ถือเป็นใบกำกับภำษี

1. คาว่า "ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี"
2. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรของผูข้ าย
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผูข้ ายสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการ
4. ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ื้อ
5. เลขที่ เล่มที่(ถ้ามี)ของใบกากับภาษี
6. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
7. ชื่อ ชนิด ประเภท และราคาของสินค้าหรือของบริการ
8. จานวนภาษีมลู ค่าเพิ่มโดยให้แยกออกจากราคาของสินค้า
และหรือบริการให้ชดั เจน

มีสำระสำคัญที่กฎหมำยกำหนดจึงจะถือว่ำถูกต้อง
กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

