
 

การจัดทาํภาษมีลูคาเพิ่มไมยากอยางทีค่ดิ 
 

โดย 

 
นายยศสรัล เสถียรธรรมกุล 
อาจารยพิเศษ คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ผูสอบบัญชีภาษีรับอนุญาต 
ผูสอบบัญชีภาษีอากร 
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ประมวลรษัฎากร (กฎหมายภาษีอากร) 

กลุ่มธรุกิจเป้าหมาย 6 คลสัเตอรท่ี์กรมสรรพากรมุ่งจดัระเบียบ 

โครงการ Nation e-Payment  (Prompt Pay) 

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (Vat) กบัเภสชักรเจ้าของธรุกิจร้านยา  

ฐานภาษี VAT,ความรบัผิดในการเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม,ใบกาํกบัภาษี 

รายงานท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีมลูค่าเพ่ิม 

การคาํนวณและนําส่งภาษีมลูค่าเพ่ิม 

ภาษีซ้ือต้องห้าม 
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ประมวลรษัฎากร (กฎหมายภาษีอากร) 

 

 
(2)  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(3)  

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(4) 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(6) 

อากร 

แสตมป์ 

(5) 

ภาษีธรุกิจเฉพาะ 

(2) 

WHT 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

ภาษีทางตรง 

ภาษีทางออ้ม 

ผูป้ระกอบการ 



กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย 6 คลสัเตอรท่ี์กรมสรรพากรมุ่งจดัระเบียบ 

ท่ีมา เอกสารเผยแพร่ “จดัทําบญัชีอย่างไรใหเ้ป็นธรรมกบัผูเ้สียภาษี” กรมสรรพากร (www.rd.go.th)   สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 

http://www.rd.go.th/


ท่ีมา เอกสารเผยแพร่ “จดัทําบญัชีอย่างไรใหเ้ป็นธรรมกบัผูเ้สียภาษี” กรมสรรพากร (www.rd.go.th)   สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 

http://www.rd.go.th/


ท่ีมา เอกสารเผยแพร่ “จดัทําบญัชีอย่างไรใหเ้ป็นธรรมกบัผูเ้สียภาษี” กรมสรรพากร (www.rd.go.th)   สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 

http://www.rd.go.th/


1.  Any ID : Nation e-Payment  (Prompt Pay) 

ท่ีมา เอกสารเผยแพร่ “จดัทําบญัชีอย่างไรใหเ้ป็นธรรมกบัผูเ้สียภาษี” กรมสรรพากร (www.rd.go.th)   สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 

http://www.rd.go.th/


         บตัรอิเลก็ทรอนิกส ์(บตัรเดบิต)             เคร่ืองรดูบตัร  Electronic Data Capture (EDC)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 เป็นการบริการรบัชาํระค่าสินค้าและบริการผา่นเคร่ืองรบับตัรเครดิต/เดบิต (เคร่ือง EDC) 

  ธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ จะแจกจ่ายเคร่ือง EDC ให้แก่ร้านค้าทัว่ประเทศ ประมาณปลายปี 

2559 

 และจะวางเคร่ือง EDC ให้กบัหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการชาํระ

เงินของประชาชน  
 

 

 

 

 ท่ีมา เอกสารเผยแพร่ “จดัทําบญัชีอย่างไรใหเ้ป็นธรรมกบัผูเ้สียภาษี” กรมสรรพากร (www.rd.go.th)   สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 

2. ขยายการใชบ้ตัร : Nation e-Payment  (Prompt Pay)  

http://www.rd.go.th/


          
 

 

 

 

ท่ีมา เอกสารเผยแพร่ “จดัทําบญัชีอย่างไรใหเ้ป็นธรรมกบัผูเ้สียภาษี” กรมสรรพากร (www.rd.go.th)   สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 

3. ภาษีอิเลคทรอนิกส ์:  Nation e-Payment  (Prompt Pay) 

ผูป้ระกอบการ ขนาดรายได้ 
เข้าระบบ e-Tax Invoice 

VAT และ WHT 

ขนาดใหญ่ > 500 ล้านบาท 

ภายใน 31 ธ.ค. 2560 

ขนาดกลาง 
มากกว่า 30 ล้านบาท ถึง 500 ล้าน

บาท 

ขนาดเลก็ มากกว่า 1.8 ล้านบาท ถึง 30 ล้านบาท ภายใน 31 ธ.ค. 2562 

ขนาดไมโคร (จ๋ิว) <= 1.8 ล้านบาท ภายใน 31 ธ.ค. 2564 

http://www.rd.go.th/


ผูมี้หนา้ท่ีเสีย (ม.82) 

 

VAT 
 

1. ผูป้ระกอบการ (ม.77/1 (5)) (5)) 2. ผูนํ้าเข้า (ม.77/1 (11)) 

ขายสินค้า (ม.77/1 (8)) ให้บริการ (ม.77/1 (10)) 

กระทาํในราชอาณาจกัร (ม.77/2) 

ความรบัผิด (ม.78) 

ส่งมอบ (ม.78 (1)) รบัชาํระราคา (ม.78/1(1)) ชาํระอากร (ม.78/2) 
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 เภสัชกรที่เปดธุรกิจรานยา ถือวา เปน ผูประกอบการ ที่ ขายสินคา 
หรือ ใหบริการ ในราชอาณาจักร(ในประเทศไทย)  

 ตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม (Vat) ใน
กรณี (ก.) มีรายไดเกิน 1.8 ลานบาทตอป (ในระหวางป โดย  

                     ไมไดนับวาตองครบ 12 เดือน)   

                (ข.) ประสงคจดทะเบียนเปนผูประกอบการ Vat (โดยไม      

                      คํานึงวาจะมีรายไดถึงเกณฑ 1.8 ลานบาทหรือไม)  

 รูปแบบทั่วไป VAT ที่จัดเก็บ คือ ภาษีขาย (Output tax) หักดวย ภาษี
ซื้อ (Input tax) 

 11 



  
สนิคา   ตามกฎหมาย VAT หมายถงึ ทรัพยสนิที่มรีูปรางหรอืไมมรีูปราง ซึ่งอาจ   

     มีราคาและถือเอาได ไมวาจะมีไวเพื่อขาย เพื่อใช หรือเพื่อการใด ๆ 
 และใหความหมายรวมถงึสิ่งของทุกชนดิที่นําเขามาในราชอาณาจักร  

            (มาตรา ๗๗/๑ (๙)) 

ขาย    ตามกฎหมาย VAT หมายถงึ จําหนาย จาย โอนสนิคาไมวาจะม ี    

          ประโยชนหรอืคาตอบแทนหรอืไม เชน การซื้อขายสนิคาทั่ว ๆ ไป   

 การแจกสนิคา การแถมสนิคา ฯลฯ  นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง 

 (มาตรา ๗๗/๑ (๘)) 

บรกิาร   ตามกฎหมาย VAT หมายถงึ การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชนอันมี
 มูลคาซึ่งมิใชเปนการขายสนิคา (มาตรา ๗๗/๑ (๑๐)) 
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 ภาษีขาย (Output tax) คือ ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจด
ทะเบียนในระบบ VAT ไดเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซื้อสินคา
หรือผูรับบริการ เม่ือมีการขายสินคาหรือใหบริการเกิดขึ้น 

 

           ภาษีซื้อ (Input tax)    คือ ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจด
ทะเบียนในระบบ VAT ไดจายใหกับผูขายสินคาหรือผูใหบริการที่เปน
ผูจดทะเบียนในระบบ VAT เม่ือซื้อสินคา หรือชําระคาบริการ เพื่อใช
ในการประกอบกิจการของตน  
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 ภาษีมูลคาเพ่ิม (Vat) คํานวณจากยอดมูลคาของสินคาหรือบริการกอนหัก
รายจายใด ๆ ตามอัตราภาษีที่กําหนด ซึ่งมีอัตราเดียว คือ 10% (แตมีพระราช
กฤษฎีกาลดอัตราลงเหลือเพียง 7% เปนการชั่วคราวเปนครั้ง ๆ ทุกสองป)  โดย
ตองคํานวณภาษีสําหรับราชการบริหารสวนทองถิ่นเพิ่มควบคูไปอีก 1 ใน 9 สวน
ของภาษีมูลคาเพ่ิม  

 ใบกํากับภาษี (Tax Invoice) ถอืเปนหลักฐานสําคัญในระบบภาษีมูลคาเพ่ิม 

 เปนภาษอีากรประเมนิ ซึ่งกําหนดใหผูประกอบการเสยีภาษโีดย 

 ก. ยื่นรายการประเมนิตนเอง ตามแบบ ภ.พ. 30 พรอมทั้งเสยี 

     ภาษมีูลคาเพิ่มเปนรายเดอืน 

 ข. เสยีภาษมีูลคาเพิ่มโดยเจาพนักงานประเมนิเรยีกเก็บ 
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ผูป้ระกอบการท่ีได้รบัยกเว้น VAT  (มาตรา ๘๑) จากการขายสินค้า (ท่ีไม่ใช่การ

ส่งออก) หรือการให้บริการ ดงัน้ี (นํามาเพียงบางข้อท่ีเก่ียวข้องหรือน่าเก่ียวข้อง) 

       (ก) การขายพชืผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ลําต้น กิง่ ใบ เปลอืก หน่อ ราก 

เหงา้ ดอก หวั ฝกั เมลด็ หรอืสว่นอื่น ๆ ของพชื และวตัถุพลอยไดจ้ากพชื ทัง้น้ี ทีอ่ยูใ่น

สภาพสด หรอืรกัษาสภาพไวม้ใิหเ้สยีเป็นการชัว่คราวในระหว่างขนส่งดว้ยการแช่เยน็ 

แช่เยน็จนแขง็ หรอืดว้ยการจดัทําหรอืปรุงแต่งโดยวธิกีารอืน่ หรอืรกัษาสภาพไวเ้พือ่มิ

ใหเ้สยีเพือ่การขายปลกีหรอืขายสง่ดว้ยวธิกีารแช่เยน็ แช่เยน็จนแขง็ ทาํใหแ้หง้ บด ทํา

ใหเ้ป็นชิน้ หรอืดว้ยวธิกีารอื่น   ขา้วสาร  หรอืผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าการสขีา้ว แต่ไมร่วมถงึ

ไมซุ้ง ฟืน หรอืผลติภณัฑ์ที่ได้จากการเลื่อยไม ้หรอืผลติภณัฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง 

ภาชนะ หรอืหบีหอ่ทีท่าํเป็นอุตสาหกรรม ตามลกัษณะ และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีาํหนด 
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ผูป้ระกอบการท่ีได้รบัยกเว้น VAT  (มาตรา ๘๑) จากการขายสินค้า (ท่ีไม่ใช่การ

ส่งออก) หรือการให้บริการ ดงัน้ี (นํามาเพียงบางข้อท่ีเก่ียวข้องหรือน่าเก่ียวข้อง) 

       (จ) การขายยาหรอืเคมภีณัฑ์ที่ใชส้ําหรบัพชืหรอืสตัว ์เพื่อบํารุงรกัษาป้องกนั 

ทาํลายหรอืกาํจดัศตัรหูรอืโรคของพชืและสตัว ์

       (ฉ) การขายหนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร หรอืตาํราเรยีน (การขายเทปประกอบกบัตํารา

เรียน ถือเป็นการขายตําราเรียนทีไ่ด้รบัยกเว้น VAT ด้วยตามคํานิจฉัยของ

คณะกรรมการวนิิจฉยัภาษอีากรที ่32/2538) 

        (ฌ) การใหบ้รกิารการประกอบโรคศลิป์ การสอบบญัช ีการวา่ความ หรอืการ

ประกอบวชิาชพีอสิระอื่นตามทีอ่ธบิดกีาํหนดโดยอนุมตัริฐัมนตร ี ทัง้น้ีเฉพาะวชิาชพี

อสิระทีม่กีฎหมายควบคุมการประกอบวชิาชพีนัน้ 
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ผูป้ระกอบการท่ีได้รบัยกเว้น VAT  (มาตรา ๘๑) จากการขายสินค้า (ท่ีไม่ใช่การ

ส่งออก) หรือการให้บริการ ดงัน้ี (นํามาเพียงบางข้อท่ีเก่ียวข้องหรือน่าเก่ียวข้อง) 

       (ญ) การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 

       (ฐ) การใหบ้รกิารตามสญัญาจา้งแรงงาน เช่น ลูกจา้ง/พนักงาน ทีท่ํางานให ้(ถอื

เป็นการใหบ้รกิารแก)่ นายจา้ง 

       (ต) การใหบ้รกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ เชน่ ใหว้างตู ้ATM หน้ารา้นยา ฯลฯ 
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อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat Rate) 

   1. อตัราปกตติามประมวลรษัฎากร มอีตัราเดยีว คอื ร้อยละ 10 (ยงัไม่รวม
ภาษมีูลค่าเพิม่ของการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่) แต่ปจัจุบนัมพีระราชกฤษฎกีารลดอตัรา 
VAT เป็นการชัว่คราวจากรอ้ยละ 10  เหลอืรอ้ยละ 7 (ซึง่เป็นอตัราทีร่วมภาษี VAT ส่วน
ท้องถิน่แล้ว คือ 6.3 + 0.7)  และถอืเป็นอตัราโดยทัว่ไปของผูม้หีน้าเสยีภาษมีลูคา่เพิม่ 
 

   2. อตัรารอ้ยละ 0 (มผีลเทา่กบัไมต่อ้งเสยีภาษขีาย แต่ตอ้งเรยีกเกบ็) ใชส้าํหรบั 

  (ก) การสง่ออกสนิคา้ ของผูป้ระกอบการจดทะเบยีน VAT 

  (ข) การใหบ้รกิารทีก่ระทําในราชอาณาจกัรและไดม้กีารใชบ้รกิารนัน้ใน
ต่างประเทศ (ประกาศอธบิดฯี ฉบบัที ่105, ฉบบัที ่122 และฉบบัที ่181) และใหร้วมถงึการ
ให้บรกิารที่กระทําในราชอาณาจกัร เพื่อผลติสนิค้าในเขตปลอดอากรเพื่อส่งออก และการ
ใหบ้รกิารทีก่ระทาํในเขตดงักลา่วเพือ่ใชผ้ลติสนิคา้เพือ่สง่ออกดว้ย 
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อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat Rate) 

 (ค) การใหบ้รกิารขนสง่ระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรอืเรอืเดนิทะเล ทีก่ระทํา
โดยผูป้ระกอบการทีเ่ป็นนิตบุิคคล  

 (ง) การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารแก่สว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ตามโครงการ
เงนิกูห้รอืเงนิชว่ยเหลอืจากต่างประเทศ 

 (จ) การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารกบัองคก์ารสหประชาชาต ิทบวงการชาํนัญการ
พเิศษของสหประชาชาต ิสถานเอกอคัรราชทตู สถานกงสลุใหญ่  สถานกงสลุ 

 (ฉ) การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารทีก่่อใหเ้กดิสนิคา้ทีม่รีปูร่างหรอืการใหบ้รกิารที่
ไมก่่อใหเ้กดิสนิคา้ทีม่รีปูรา่ง แต่ทาํใหส้นิคา้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ หรอืมมีลูคา่เพิม่ขึน้ระหวา่ง
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นดว้ยกนั หรอืระหวา่งผูป้ระกอบการทีป่ระกอบกจิการอยู่ในเขตปลอดอากร
ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดยีวกนัหรอืไม่ รวมทัง้การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารระหว่างคลงัสนิคา้
ทณัฑบ์นกบัผูป้ระกอบการทีป่ระกอบกจิการอยูใ่นเขตปลอดอากร 
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การคาํนวณภาษีมลูค่าเพิม่ในใบกาํกบัภาษี : 

    แบบแยกนอก เชน่ สนิคา้ราคา 100 บาท x Vat 7% เทา่กบั 107 บาท (ราคาสนิคา้รวม

vat) 

    แบบรวมใน เชน่ สนิคา้ราคา 100 บาท (ราคาสนิคา้รวมvat) เป็นภาษ ี6.54 บาท เป็น

มลูคา่สนิคา้ 93.46 บาท (เศษทศนิยมใหด้ตูาํแหน่งทีส่ามวา่เกนิหา้หรอืไม ่ถา้ใชใ่หป้ดัขึน้) 

     vat   = 100 x 7/107 = 6.5420 ปดัใหเ้หลอืเป็นทศนิยมสองตาํแหน่งได ้6.54 

     มลูคา่สนิคา้ = 100 x 100/107= 93.4579 ปดัใหเ้หลอืเป็นทศนิยมสองตาํแหน่งได ้93.46  

“แบบรวมใน จะเป็นทีนิ่ยมใช้กนัโดยทัว่ไปสาํหรบัธรุกิจร้านยา 

ราคารวมภาษีมลูค่าเพิม่แล้ว  นัน่เอง” 

20 



 ฐานภาษี (Tax Base) 

         จาํนวนมูลค่าของส่ิงท่ีได้รบัหรือพึงได้รบั (เงินสด เชค็ ทรพัยสิ์น

ต่างๆ) จากการดาํเนินธรุกรรมซ้ือขายสินค้าหรือบริการ  ซ่ึงจะใช้เป็น

ฐานในการคาํนวณจาํนวนภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีจะเกิดขึน้ 

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) 

   เป็นจุดเร่ิมต้นของระยะเวลาท่ีผู้ประกอบการ (กิจการ) 

จะต้องบนัทึกการรบัรู้ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นจากการดาํเนินธรุกรรม

ของตน 
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ความรับผิดในการเสีย VAT  

22 

กรณี Tax Point Tax Base 

1. การขายสินค้า และ 

   การรบัเงินจอง  เงินประกนั  

   เงินมดัจาํล่วงหน้าจากการขาย   

    สินค้า  

เมือ่ส่งมอบสินค้าใหก้บัลกูคา้  

เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่ งดังต่อไปนี้

เกดิขึน้กอ่นการสง่มอบสนิคา้  

-ได้โอนกรรมสิทธ์ิสินค้า หรอื    

- ได้รบัชาํระค่าสินค้า      หรอื    

- ได้ออกใบกาํกบัภาษี 

มูลค่าสิง่ที่ได้รบัหรอืพึงได้รบัจากการ

ขายสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นเงนิ ทรพัย์สนิ 

ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืประโยชน์

ใด ๆ ทีค่ดิเป็นเงนิได ้ เวน้แต่ 

- สว่นลดทีใ่หใ้นขณะขายหรอื 

  สว่นลดการคา้ 

- คา่ชดเชยหรอืคา่อุดหนุนตาม 

  กฎหมาย 

- ภาษขีาย 

- คา่ตอบแทนอื่นตามที ่

  กฎหมายกาํหนด 
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กรณี Tax Point Tax Base 

2. การขายสินค้าตามสญัญาให้เช่า

ซ้ือหรือสญัญาซ้ือขายผ่อนชําระท่ี

กรรมสิทธ์ิในสินค้ายงัไม่โอนไปยงั

ผู้ซ้ือเมื่อได้ส่งมอบ 

เมือ่ถึงกาํหนดชาํระราคาตามงวดที่

ถงึกาํหนดชาํระราคาในแต่ละงวด  

เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่ งดังต่อไปนี้

เกดิขึน้กอ่นการสง่มอบสนิคา้  

- ได้รบัชาํระค่าสินค้า  หรอื         

-  ได้ออกใบกาํกบัภาษี 

มูลค่าสิง่ที่ได้รบัหรอืพึงได้รบัจากการ

ขายสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นเงนิ ทรพัย์สนิ 

ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืประโยชน์

ใด ๆ ทีค่ดิเป็นเงนิได ้ เวน้แต่ 

- สว่นลดทีใ่หใ้นขณะขายหรอื 

  สว่นลดการคา้ 

- คา่ชดเชยหรอืคา่อุดหนุนตาม 

  กฎหมาย 

- ภาษขีาย 

- คา่ตอบแทนอื่นตามที ่

  กฎหมายกาํหนด 

 



ความรับผิดในการเสีย VAT  

24 

กรณี Tax Point Tax Base 

3. การขายสินค้าโดยมีการแต่งตัง้ 

ตัวแทนเพ่ือขายและได้ ส่งมอบ

สิ น ค้ า ใ ห้ ตั ว แ ท น แ ล้ ว  ต า ม

หลักเกณฑ์ ท่ีอธิบดีกําหนดโดย

อนุมติัรฐัมนตรี 

 

เมื่อตวัแทนได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้

ซ้ือ 

เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ที่

ตวัแทนไดก้ระทาํกอ่นการสง่มอบสนิคา้  

-ได้โอนกรรมสิทธ์ิสินค้า หรอื    

- ได้รบัชาํระค่าสินค้า      หรอื    

- ได้ออกใบกาํกบัภาษี    หรอื  

-  ได้มีการนําสินค้าไปใช้ 

มูลค่าสิง่ที่ได้รบัหรอืพึงได้รบัจากการ

ขายสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นเงนิ ทรพัย์สนิ 

ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืประโยชน์

ใด ๆ ทีค่ดิเป็นเงนิได ้ เวน้แต่ 

- สว่นลดทีใ่หใ้นขณะขายหรอื 

  สว่นลดการคา้ 

- คา่ชดเชยหรอืคา่อุดหนุนตาม 

  กฎหมาย 

- ภาษขีาย 

- คา่ตอบแทนอื่นตามที ่

  กฎหมายกาํหนด 

 



ความรับผิดในการเสีย VAT  

25 

กรณี Tax Point Tax Base 

4. การขายสินค้าโดยมีการส่งออก เมื่อชาํระอากรขาออก  หรอื 

วนัท่ีได้มีการวางคํา้ประกนัขาออก 

แลว้แต่กรณี  และหากเป็นกรณีทีไ่ม่

ต้องเสียหรือยกเว้นอากรขาออกให้

ความรบัผดิเกดิขึน้ในวนัท่ีมีการออก

ใบขนสินค้าตามกฎหมายว่าด้วย

ศลุกากร 

มลูค่าสนิคา้ใหใ้ชฐ้าน FOB ของสนิคา้

บวกภาษีสรรพาสามติ ค่าธรรมเนียม

พเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิ

การลงทุน  ภาษแีละค่าธรรมเนียมอื่น 

ๆ ตามทีก่ฎหมายกําหนด แต่ไมร่วม

อากรขาออก  
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กรณี Tax Point Tax Base 

5. การให้บริการ เมือ่ได้รบัชาํระราคาค่าบริการ 

เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ที่ผู้

ใหบ้รกิารไดก้ระทาํกอ่น  

- ได้ออกใบกาํกบัภาษี      หรอื  

- ได้มีการใช้บริการนัน้เอง 

มูลค่าสิง่ที่ได้รบัหรอืพึงได้รบัจากการ

ขายสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นเงนิ ทรพัย์สนิ 

ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืประโยชน์

ใด ๆ ทีค่ดิเป็นเงนิได ้ เวน้แต่ 

- สว่นลดทีใ่หใ้นขณะขายหรอื 

  สว่นลดการคา้ 

- คา่ชดเชยหรอืคา่อุดหนุนตาม 

  กฎหมาย 

- ภาษขีาย 

- คา่ตอบแทนอื่นตามที ่

  กฎหมายกาํหนด 
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กรณี Tax Point Tax Base 

6. การให้บริการตามสัญญาท่ี

กําหนดค่าตอบแทนตามส่วนของ

บริการท่ีทาํ 

        

เมื่อได้รบัชําระราคาค่าบริการตาม

ส่วนของบริการท่ีส้ินสดุลง 

เวน้แต่กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ทีผู่้

ใหบ้รกิารไดก้ระทาํกอ่น  

- ได้ออกใบกาํกบัภาษี    หรอื   

- ได้มีการใช้บริการนัน้เอง 

มูลค่าสิง่ที่ได้รบัหรอืพงึได้รบัจากการ

ขายสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นเงนิ ทรพัย์สนิ 

ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืประโยชน์

ใด ๆ ทีค่ดิเป็นเงนิได ้ เวน้แต่ 

- สว่นลดทีใ่หใ้นขณะขายหรอื 

  สว่นลดการคา้ 

- คา่ชดเชยหรอืคา่อุดหนุนตาม 

  กฎหมาย 

- ภาษขีาย 

- คา่ตอบแทนอื่นตามที ่

  กฎหมายกาํหนด 
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กรณี Tax Point Tax Base 

7. การนําเข้าสินค้า 

        

เมื่อชาํระอากรขาเข้า  หรอื 

วนัท่ีได้มีการวางคํ้าประกันขาเข้า 

แล้วแต่กรณี และหากเป็นกรณีที่ไม่

ต้องเสียหรือยกเว้นอากรขาออกให้

ความรบัผดิเกดิขึน้ในวนัท่ีมีการออก

ใบขนสินค้าตามกฎหมายว่าด้วย

ศลุกากร 

มลูค่าสนิคา้นําเขา้ใหใ้ชฐ้าน CIF ของ

สนิคา้บวกดว้ยอากรขาเขา ภาษสีรรพา

สามิต  ค่ า ธ ร รม เนี ยมพิ เ ศษตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุน  

ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่

กฎหมายกาํหนด  
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กรณี Tax Point Tax Base 

8. กรณีพิเศษ 

     8.1 การขายกระแสไฟฟ้า 

น้ําประปา หรือสินค้าท่ีมีลักษณะ

ทาํนองเดียวกนั 

        

 

เมื่อได้รบัชําระราคาค่าสินค้า หรอื

ได้มีการออกใบกํากับภาษีก่อน

ได้รบัชาํระราคาสินค้า แล้วแต่กรณ ี  

ทัง้นี้ ให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วน

ของการกระทาํ นัน้ ๆ 

 

มูลค่าสิง่ที่ได้รบัหรอืพงึได้รบัจากการ

ขายสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นเงนิ ทรพัย์สนิ 

ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืประโยชน์

ใด ๆ ทีค่ดิเป็นเงนิได ้ เวน้แต่ 

- สว่นลดทีใ่หใ้นขณะขายหรอื 

  สว่นลดการคา้ 

- คา่ชดเชยหรอืคา่อุดหนุนตาม 

  กฎหมาย 

- ภาษขีาย 

- คา่ตอบแทนอื่นตามที ่

  กฎหมายกาํหนด 
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กรณี Tax Point Tax Base 

8. กรณีพิเศษ 

     8.2 การสินค้าท่ีไม่มีรปู ร่าง เช่น 

สิ ท ธิ ใ น สิ ท ธิ บั ต ร  กู๊ ด วิ ล ล ์

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า  ลิ ข สิ ท ธ์ิ 

สัมปทาน ค่าสิทธิ หรือสินค้าท่ีมี

ลกัษณะทาํนองเดียวกนั 

        

 

เมื่อได้รบัชําระราคาค่าสินค้า เว้น

แต่กรณีทีไ่ดม้กีารกระทําดงันี้เกดิก่อน

ไดร้บัชาํระราคาสนิคา้ 

-ได้โอนกรรมสิทธ์ิสินค้า หรอื  

- ได้ออกใบกาํกบัภาษี 

ทัง้นี้ ให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วน

ของการกระทาํนัน้ ๆ 

 

มูลค่าของสิทธิในสิทธิบัตร กู๊ดวิลล ์

เครื่องหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์สมัปทาน 

คา่สทิธ ิ 
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กรณี Tax Point Tax Base 

8. กรณีพิเศษ 

     8.3 การขายสินค้าหรือการ

ให้บริการด้วยเครื่องอตัโนมติัโดย

ชําระราคาด้วยวิธีการหยอดเงิน 

เหรียญ บัตร หรือด้วยวิธีการใน

ลกัษณะทาํนองเดียวกนั 

        

 

เมื่อได้นําเงิน เหรียญ บตัร หรือส่ิง

อ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกัน

ออกจากเครื่องอตัโนมติั  

 

มลูคา่ของเงนิ เหรยีญ บตัร หรอืสิง่อื่น

ใดในลกัษณะทาํนองเดยีวกนั  
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กรณี Tax Point Tax Base 

9. กิจการท่ีขายสินค้าโดยชาํระด้วย

การใช้บตัรเครดิต หรือในลกัษณะ

ทาํนองเดียวกนั 

             

เมือ่ส่งมอบสินค้าใหก้บัลกูคา้  

เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่ งดังต่อไปนี้

เกดิขึน้กอ่นการสง่มอบสนิคา้  

-ได้โอนกรรมสิทธ์ิสินค้า หรอื    

- ออกหลกัฐานการใช้บตัรเครดิต       

- ได้ออกใบกาํกบัภาษีแล้ว 
 

มูลค่าสิง่ที่ได้รบัหรอืพงึได้รบัจากการ

ขายสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นเงนิ ทรพัย์สนิ 

ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืประโยชน์

ใด ๆ ทีค่ดิเป็นเงนิได ้ เวน้แต่ 

- สว่นลดทีใ่หใ้นขณะขายหรอื 

  สว่นลดการคา้ 

- คา่ชดเชยหรอืคา่อุดหนุนตาม 

  กฎหมาย 

- ภาษขีาย 

- คา่ตอบแทนอื่นตามที ่

  กฎหมายกาํหนด 
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กรณี Tax Point Tax Base 

10. ผู้ประกอบการนําไปใช้เอง หรือ

ให้ผู้อ่ืนใช้      

 

 

11. ก ร ณี สิ น ค้ า ข า ด ห า ย จ า ก

รายงานสินค้าและวตัถดิุบ 

 

12. กรณีมีทรพัย์สินหรือสินค้า

คงเหลือเมื่อเลิกประกอบกิจการ 

หรือได้รบัคําสัง่ถอนหรือแจ้งเพิก

ถอนการเป็นผู้ประกอบการ Vat 

วนัท่ีนําไปใช้ หรอื วนัท่ีมอบให้ผู้อ่ืน

ไปใช้ 

 

 

วนัท่ีตรวจพบว่ามีสินค้าขาดหายไป 

 

 

วนัท่ีเลิกประกอบกิจการ  หรอื 

วนัท่ีได้รบัคาํสัง่ถอน    หรอื 

วนัท่ีแจ้งเพิกถอนทะเบียน Vat 

 

ราคาตลาดของสนิค้าที่นําไปใช้ หรอื

มอบใหผู้อ้ื่นไปใช ้

 

 

ราคาตลาดของสนิคา้ทีข่าดหายนัน้ๆ 

 

 

มลูคา่ของทรพัยส์นิคงเหลอืนัน้ ๆ  

 

 



ใบกาํกบัภาษี (Tax Invoice) 

       เป็นเอกสาร (หลกัฐาน) สาํคญัในระบบ VAT ทีผู่ป้ระกอบการ ตอ้ง
ออกใหแ้ก่ผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิารในการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารทนัททีุก
ครัง้ทีค่วามรบัผดิในการเสยีภาษ ีVAT  (Tax point)  เกดิขึน้ โดยแสดงถงึ
มลูค่าของสนิคา้หรอืบรกิารและจํานวนภาษมีลูค่าเพิม่ทีผู่ป้ระกอบการเรยีก
เกบ็หรอืพงึเรยีกเกบ็ 

   

 ใบกํากบัภาษ ียงัรวมถงึ ใบกํากบัภาษอียา่งย่อ ใบเพิม่หน้ี ใบลดหน้ี  
ใบเสรจ็รบัเงนิที่ทางราชการออกให้ในการขายโดยวธิอีื่น  ใบเสรจ็รบัเงนิ
ของกรมสรรพากร ใบเสร็จรบัเงนิของกรมศุลกากรหรอืกรมสรรพสามิต
เฉพาะสว่นทีเ่ป็นภาษมีลูคา่เพิม่  
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    ผูป้ระกอบการจดทะเบียน Vat 

 

 ผูข้าย            ผูซ้ื้อ 
                                           ออก                                               ให้           

ใบกาํกบัภาษี (Tax Invoice) 

 
                       ถือเป็น            ถือเป็น 

        ภาษีขาย          ภาษีซ้ือ 
                 ของผู้ขาย                  ของผู้ซ้ือ  
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รายการท่ีต้องมีในใบกาํกบัภาษี 

     ใบกํากบัภาษีจะเป็นภาษาไทย หน่วยเงนิตราไทย เลขไทย เลขอารบคิ หรอื
จดัทําเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบัหรอืบางสว่น   แต่ถา้จะทาํเป็นภาษาต่างประเทศอื่นที่
มิใช่ภาษาอังกฤษหรือหน่วยเงินตราต่างประเทศ จะต้องได้ร ับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากร 

 

 ใบกาํกบัภาษีเตม็รปูแบบ ตอ้งมรีายการอยา่งน้อย ดงัน้ี 

        1. คาํวา่ “ใบกาํกบัภาษ”ี ในทีท่ีเ่หน็ไดอ้ยา่งเดน่ชดั 
 

        2. ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีอ่อกใบกํากบั
ภาษ ีหรอื ชื่อ ทีอ่ยู่และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของตวัแทน หรอืผูท้อดตลาดในกรณีทีต่วัแทน
หรอืผูท้อดตลาดเป็นผูอ้อกใบกาํกบัภาษใีนนามของผูป้ระกอบการแทนผูป้ระกอบการ 
 

        3. ชือ่ ทีอ่ยู ่ของผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร      
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     4. หมายเลขลาํดบัของใบกาํกบัภาษ ีและหมายเลขลาํดบัของเล่ม (ถา้ม)ี 
 

     5. ชื่อ  ชนิด  ประเภท  ปรมิาณ  และมูลค่าของสนิค้าหรอืบรกิาร  ให้ระบุเฉพาะชื่อ ชนิด 
ประเภทของสนิค้าหรอืบรกิารที่ต้องเสยีภาษี VAT ในใบกํากบัภาษีด้วย เว้นแต่ในกรณีที่มคีวาม
จาํเป็นตอ้งระบุชื่อ  ชนิด  ประเภทของสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ีVAT ในใบกํากบัภาษดีว้ย  
ใหก้ระทาํไดโ้ดยตอ้งจดัใหม้เีครือ่งหมายหรอืแยกรายการแสดงใหเ้หน็ชดัเจนวา่เป็นสนิคา้หรอืบรกิาร
ทีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ีVAT 
 

      6. มลูค่าของสนิคา้หรอืบรกิารทีย่งัไมร่วมภาษ ีVAT และจาํนวนภาษ ีVAT ทีค่าํนวณจากมลูค่า
ของสนิคา้หรอืบรกิาร  โดยใหแ้ยกออกจากมลูคา่ของสนิคา้หรอืบรกิาร ใหช้ดัเจน 
 

      7. วนั เดอืน ปี ทีอ่อกใบกํากบัภาษ ี ใชต้วัเลขแทนการระบุชื่อเดอืนกไ็ดแ้ละใชพุ้ทธศกัราชหรอื
ครสิตศ์กัราชกไ็ด ้
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8. ขอ้ความอื่นทีอ่ธบิดกีาํหนด (ประกาศอธบิดฯี เกีย่วกบั VAT #๓๙) ดงัน้ี 

          ก. กรณจีดัทาํใบกาํกบัภาษรีว่มกบัเอกสารอื่น เชน่  ใบเสรจ็รบัเงนิ  ใบสง่ของ ใบแจง้หน้ีซึง่มี
หลายฉบบัในชุดเดียวกนั  เพื่อออกให้กบัลูกค้าที่ขายเชื่อและลูกค้าที่จ่ายเงนิล่วงหน้า จะต้องมี
ขอ้ความวา่ “เอกสารออกเป็นชุด” ในเอกสารทุกฉบบัทีอ่อกเป็นชุดเดยีวกนั 

 -  เอกสารฉบบัแรกของเอกสารชุดดงักล่าว หรอืเอกสารทีเ่ป็นตน้แบบของเอกสารอื่นใดก็
ตามทีม่ใิชใ่บกาํกบัภาษตีอ้งมขีอ้ความวา่   “ไมใ่ชใ่บกาํกบัภาษ”ี  ไวใ้นเอกสารฉบบันัน้ดว้ย 

            -  เอกสารฉบบัทีถ่อืเป็นสาํเนาของเอกสารฉบบัอื่นตอ้งมคีําว่า “สาํเนา..........” ในฉบบัที่
สาํเนาของเอกสารนัน้ ๆ ทุกฉบบัดว้ย 

        ข. กรณีทีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีน มสีถานประกอบการหลายแห่ง สถานประกอบการทีใ่ช้
ใบกาํกบัภาษทีีส่าํนกังานใหญ่จดัทาํ ตอ้งมขีอ้ความวา่ “สาขาทีอ่อกใบกาํกบัภาษ ีคอื........” 

        ค. กรณีทีเ่ป็นสถานีบรกิารน้ํามนั (ป ัม๊น้ํามนั) ซึง่จะตอ้งออกใบกํากบัภาษใีหก้บัผูป้ระกอบการ
จดทะเบยีนรายอื่น จะตอ้งระบุเลขทะเบยีนรถยนตไ์วใ้นใบกาํกบัภาษดีว้ย 
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 ถอืวา่เป็นใบกาํกบัภาษดีว้ยเชน่กนั  โดยใหนํ้าไปคาํนวณลดภาษขีายในรายงานภาษขีาย 
ในเดอืนทีอ่อกใบลดหน้ีสาํหรบัผูอ้อกใบลดหน้ี  สว่นผูร้บัใบลดหน้ีใหนํ้าไปลดภาษซีื้อในรายงานภาษ ี
ซื้อในเดอืนทีร่บัใบลดหน้ีตอ้งมรีายการอยา่งน้อย  โดยตอ้งมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 
    
     1. คาํวา่ “ใบลดหน้ี” ในทีท่ีเ่หน็ไดเ้ดน่ชดั 
    
     2. ชือ่ ทีอ่ยู ่และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีอ่อกใบลดหน้ี 
        ในกรณตีวัแทนเป็นผูอ้อกใบลดหน้ีในนามผูป้ระกอบการจดทะเบยีน   ใหร้ะบุชือ่ ทีอ่ยู ่
         และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของตวัแทนนัน้ 
 
     3. ชือ่  ทีอ่ยู ่ ของผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี(เพิม่เมือ่ 1 ม.ค.58) 
 
     4. วนั เดอืน ปี ทีอ่อกใบลดหน้ี 
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    5. หมายเลขลาํดบัของใบกาํกบัภาษเีดมิ รวมทัง้หมายเลขลาํดบัของเล่ม (ถา้ม)ี มลูคา่ของสนิคา้  

       หรอืบรกิารทีแ่สดงไวใ้นใบกาํกบัภาษดีงักล่าว มลูคา่ทีถ่กูตอ้งของสนิคา้หรอืบรกิารผลต่างของ     

       จาํนวนมลูคา่ทัง้สอง และจาํนวนภาษทีีเ่รยีกเกบ็เพิม่สาํหรบัสว่นต่างนัน้ 
 

    6. คาํอธบิายสัน้ ๆ ถงึสาเหตุในการออกใบลดหน้ี ซึง่จะจดัทาํดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ ประทบัตรา 

         ยาง  เขยีนดว้ยหมกึ  พมิพด์ดี หรอืวธิอีื่นใดกไ็ด ้
 

    7.  ขอ้ความอื่นทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรกาํหนด 
 

     8.  ใบลดหน้ี 1 ฉบบั จะอา้งถงึใบกาํกบัภาษเีดมิมากกวา่ 1 ฉบบักไ็ด ้และใชเ้อกสารแนบใบลดหน้ี 

          อา้งถงึในกาํกบัภาษเีป็นรายใบกาํกบัภาษกีไ็ด ้
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เหตใุนการออกใบลดหน้ีได้ (ตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรอนุญาต) : 

 มาตรา ๘๒/๑๐ ในกรณทีีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารและไดนํ้าภาษขีายไปรวม

คาํนวณ เพือ่เสยีภาษมีลูคา่เพิม่ตามมาตรา ๘๒/๓ แลว้ ต่อมาหากมเีหตุการณ์ อยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ อนัเป็น

เหตุใหภ้าษขีาย ทีค่าํนวณจากมลูคา่ของสนิคา้ หรอืบรกิารมจีาํนวนลดลงไมว่า่ทัง้หมด หรอืบางสว่น ใหผู้ป้ระกอบการจด

ทะเบยีนดงักลา่ว นําภาษขีายทีค่าํนวณจากมลูคา่ของสนิคา้ หรอืบรกิารทีล่ดลงนัน้มาหกัออกจากภาษขีายของตนในเดอืน

ภาษทีีไ่ดอ้อกใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๒/๑๐ 

    (1) มีการลดราคาสินค้าทีข่ายเนือ่งจากสินค้าผิดข้อกาํหนดทีต่กลงกนัสินค้าชาํรดุเสียหายหรือขาด

จาํนวน คาํนวณราคาสินค้าผิดพลาดสงู กว่าทีเ่ป็นจริงหรือเนือ่งจากเหตอืุน่ตามทีอ่ธิบดีกาํหนด 

 (2) มีการลดราคาค่าบริการเนือ่งจากการให้บริการผิดข้อกาํหนดทีต่กลงกนั บริการขาดจาํนวน 

คาํนวณราคาค่าบริการ ผิดพลาดสงูกว่าทีเ่ป็นจริง หรือเนือ่งจากเหตอืุน่ตามทีอ่ธิบดีกาํหนด 

 (3) ได้รบัสินค้าทีข่ายกลบัคืนมาเนือ่งจากสินค้าชาํรดุบกพร่อง ไม่ตรงตามตวัอย่าง ไม่ตรงตามคาํ

พรรณนา หรือเนือ่งจากเหตอืุน่ตามทีอ่ธิบดีกาํหนด 

 (4) มีการบอกเลิกสญัญาบริการเนือ่งจากเหตแุละตามเงือ่นไขทีอ่ธิบดีกาํหนด 

     ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนทีไ่ด้รบัใบลดหน้ีนําภาษีมลูค่าเพิม่ทีป่รากฏตามใบลดหน้ีดงักล่าว มา

หกัออกจากภาษีซ้ือของตนในเดือนภาษีทีไ่ด้รบัใบลดหน้ีนัน้ 
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 ถอืวา่เป็นใบกาํกบัภาษดีว้ยเชน่กนั โดยใหนํ้าไปคาํนวณเป็นภาษขีายในรายงานภาษขีาย 

ในเดอืนทีอ่อกใบเพิม่หน้ีสาํหรบัผูอ้อกใบเพิม่หน้ี  สว่นผูร้บัใบเพิม่หน้ีใหถ้อืเป็นภาษซีื้อในรายงาน 

ภาษซีื้อในเดอืนทีร่บัใบเพิม่หน้ี โดยตอ้งมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี 

     1. คาํวา่ “ใบเพิม่หน้ี” ในทีท่ีเ่หน็ไดเ้ดน่ชดั 

     2. ชือ่ ทีอ่ยู ่และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีอ่อกใบลดหน้ี 

        ในกรณตีวัแทนเป็นผูอ้อกใบลดหน้ีในนามผูป้ระกอบการจดทะเบยีน   ใหร้ะบุชือ่ ทีอ่ยู ่

         และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของตวัแทนนัน้ 
 

     3. ชือ่  ทีอ่ยู ่ ของผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร และเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี(เพิม่เมือ่ 1 ม.ค.58) 
 

     4. วนั เดอืน ปี ทีอ่อกใบลดหน้ี  
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    5. หมายเลขลาํดบัของใบกาํกบัภาษเีดมิ รวมทัง้หมายเลขลาํดบัของเล่ม (ถา้ม)ี มลูคา่ของสนิคา้  

       หรอืบรกิารทีแ่สดงไวใ้นใบกาํกบัภาษดีงักล่าว มลูคา่ทีถ่กูตอ้งของสนิคา้หรอืบรกิารผลต่างของ     

       จาํนวนมลูคา่ทัง้สอง และจาํนวนภาษทีีเ่รยีกเกบ็เพิม่สาํหรบัสว่นต่างนัน้ 
 

    6. คาํอธบิายสัน้ ๆ ถงึสาเหตุในการออกใบเพิม่หน้ี ซึง่จะจดัทาํดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ ประทบัตรา 

         ยาง  เขยีนดว้ยหมกึ  พมิพด์ดี หรอืวธิอีื่นใดกไ็ด ้
 

    7.  ขอ้ความอื่นทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรกาํหนด 
 

     8.  ใบเพิม่หน้ี 1 ฉบบั จะอา้งถงึใบกาํกบัภาษเีดมิมากกวา่ 1 ฉบบักไ็ด ้และใชเ้อกสารแนบใบเพิม่

หน้ีอา้งถงึในกาํกบัภาษเีป็นรายใบกาํกบัภาษกีไ็ด ้
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เหตใุนการออกใบเพ่ิมหน้ีได้ (ตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรอนุญาต) : 

     มาตรา ๘๒/๙ ในกรณทีีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารและไดนํ้าภาษขีายไป

รวมคาํนวณ เพือ่เสยีภาษมีลูคา่เพิม่ตามมาตรา ๘๒/๓ แลว้ ต่อมาหากมเีหตุการณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใด

ดงัต่อไปน้ี เกดิขึน้อนัเป็นเหตุใหภ้าษขีายทีค่าํนวณจากมลูคา่ของสนิคา้ หรอืบรกิารมจีาํนวนเพิม่ขึน้

ไมว่า่ทัง้หมด หรอืบางสว่น ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบยีนดงักล่าวนําภาษขีายทีค่าํนวณจากมลูคา่ของ

สนิคา้ หรอืบรกิารทีเ่พิม่ขึน้นัน้ มารวมในการคาํนวณภาษมีลูคา่เพิม่โดยใหถ้อืเป็นภาษขีายของตนใน

เดอืนภาษทีีไ่ดอ้อกใบเพิม่หน้ีตามมาตรา ๘๖/๙ 
 

     (1) มีการเพิม่ราคาสินค้าทีข่ายเนือ่งจากสินค้าเกินกว่าจาํนวนทีต่กลงซ้ือขายกนั คาํนวณราคาสินค้า

ผิดพลาดตํา่กว่าทีเ่ป็นจริง หรือเนือ่งจากเหตอืุน่ตามทีอ่ธิบดีกาํหนด 

     (2) มีการเพิม่ราคาค่าบริการเนือ่งจากให้บริการเกินกว่าข้อกาํหนดทีต่กลงกนั คาํนวณราคา

ค่าบริการผิดพลาดตํา่กว่าทีเ่ป็นจริง หรือเนือ่งจากเหตอืุน่ตามทีอ่ธิบดีกาํหนด 

     ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนทีไ่ด้รบัใบเพิม่หน้ี นําภาษีมูลค่าเพิม่ทีป่รากฏตามใบเพิม่หน้ีดงักล่าว มา

หกัออกในการคาํนวณภาษีมลูค่าเพิม่ โดยให้ถือเป็นภาษีซ้ือของตนในเดือนภาษีทีไ่ด้รบัใบเพิม่หน้ีนัน้ 
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การจดัทาํใบกาํกบัภาษี 

 1. คาํวา่ “ใบกาํกบัภาษ”ี รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูอ้อกใบกาํกบัภาษ ี

     ตอ้งตพีมิพจ์ากโรงพมิพ ์หรอืตอ้งพมิพด์ว้ยระบบคอมพวิเตอรท์ัง้ฉบบั 

  2. หา้มแกไ้ข เปลีย่นแปลงใบกาํกบัภาษ ี

  3. ผูอ้อกใบกาํกบัภาษ ีตอ้งสง่ตน้ฉบบัใหก้บัผูซ้ือ้ และเกบ็สาํเนาไว ้

  4. ในกรณทีีย่กเลกิใบกาํกบัภาษทีีไ่ดอ้อกไปแลว้ ใหผู้อ้อกประทบัตรา หรอืขดีฆา่ยกเลกิ และ 

      เกบ็รวมกบัสาํเนาฉบบัเดมิไว ้ แลว้จงึออกใบกาํกบัภาษฉีบบัใหม ่โดยลงวนัเดอืนปีใหต้รง 

      กบัใบเดมิทีย่กเลกิ และใหห้มายเหตุไวใ้นฉบบัใหมน้ี่ดว้ยวา่ “เป็นการยกเลกิและออกใบ 

      กาํกบัภาษฉีบบัใหมแ่ทนฉบบัเดมิเลขที ่.... เล่มที.่.... (ถา้ม)ี” และตอ้งหมายเหตุการยกเลกิ 

      ไวใ้นรายงานภาษขีายประจาํเดอืนทีอ่อกใบกํากบัภาษฉีบบัใหมแ่ทนดว้ย 

   5. ผูท้ีไ่ดร้บัใบกาํกบัภาษฉีบบัใหมแ่ทนฉบบัเดมิทีถู่กยกเลกิ ใหถ่้ายสาํเนาใบกาํกบัภาษฉีบบั 

       เก่าเกบ็ไวแ้ละสง่ตน้ฉบบัคนืใหก้บัผูอ้อกใบกาํกบัภาษ ี
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การจดัทาํใบกาํกบัภาษี (ต่อ) 

  6. ในกรณทีีใ่บกาํกบัภาษ ีใบเพิม่หน้ี ใบลดหน้ี สญูหาย ถูกทาํลาย หรอืชาํรดุในสว่นสาํคญั 

        ใหถ่้ายเอกสารใบกาํกบัภาษเีหล่านัน้ แลว้บนัทกึรายการต่อไปน้ี 

 - ออกใบแทน  ออกใหค้รัง้ที ่

 - วนัเดอืนปี ทีอ่ออกใบแทน 

 - อธบิายอยา่งยอ่ ๆ ถงึสาเหตุการออกใบแทน 

 - ลายมอืชือ่ผูอ้อกใบแทน    ใหผู้อ้อกใบแทนบนัทกึรายการการออกใบแทนใน 

                  รายงานภาษขีายในเดอืนทีม่กีารออกใบแทน โดยระบุชือ่ผูช้ ือ่ เลขที ่เล่มที ่(ถา้ม)ี 

                  วนัทีอ่อกใบกาํกบัภาษ ีใบเพิม่หน้ี ใบลดหน้ี ทีไ่ดม้กีารออกใบแทน 

 - ผูอ้อกใบแทนฯ ตอ้งบนัทกึรายการออกใบแทนในรายงานภาษขีาย 
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การออกใบกาํกบัภาษีของสาํนักงานสาขา 

    ใหส้าขาของผูป้ระกอบการแต่ละสาขา จดัทําและออกใบกํากบัภาษเีอง โดยสาขาดงักล่าว
จะตอ้งมลีกัษณะเป็นสถานประกอบการ  ซึง่ใชป้ระกอบกจิการเป็นประจาํ หรอืเป็นสถานทีท่ีใ่ช้
ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจําด้วย  โดยสถานประกอบการนั ้นจะใช้ที่อยู่อาศัยของ
ผูป้ระกอบการกไ็ด ้  แต่ถา้สถานประกอบของสาขาอยู่ในระหวา่งการดาํเนินงานก่อสรา้งอยู่ ก็
สามารถใหส้ํานักงานใหญ่เป็นผูอ้อกใบกํากบัภาษแีทนก่อนไดแ้ต่ต้องระบุทีอ่ยู่ตามทีต่ัง้ของ
สาํนกังาน สาขา   

   

    ใหส้าขาของผูป้ระกอบการแต่ละสาขา ตอ้งระบุคาํวา่ “สาขาทีอ่อกใบกํากบัภาษ ีคอื....” ใน
กรณีทีนํ่าใบกํากบัภาษรีะบุทีอ่ยู่ของสาํนักงานใหญ่ไปส่งมอบใหก้บัผูซ้ื้อสนิคา้หรอืรบับรกิาร
ทุกครัง้ทีค่วามรบัผดิใน VAT เกดิขึน้ โดยขอ้ความดงักล่าวจะตพีมิพ ์จดัทําดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์ประทบัตรายาง เขยีนดว้ยหมกึ พมิพด์ดี หรอืวธิอีื่นใดกไ็ด ้
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การออกใบกาํกบัภาษีของสาํนักงานสาขา (ต่อ) 

      ในกรณีสาํนกังานใหญ่จดัทาํใบกาํกบัภาษดีว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ ณ สาํนกังานใหญ่  แต่ 

สาขาเป็นผูส้ ัง่พมิพแ์ละสง่มอบใหล้กูคา้  ถอืวา่สาํนกังานใหญ่เป็นผูอ้อกใบกาํกบัภาษ ีไมต่อ้ง 

ระบุคาํวา่ “สาขาทีอ่อกใบกาํกบัภาษคีอื....” 

      

      ในกรณีทีส่ถานประกอบการสาขาไดแ้จง้ปิด (ตอ้งแจง้การปิดภายใน 15 วนันบัจากวนัที ่

ปิดสถานประกอบการสาขานัน้) ไดร้บัใบกาํกบัภาษทีีร่ะบุทีอ่ยูข่องสาขาทีปิ่ดนัน้ ใหป้ฏบิตั ิ
ดงัน้ี 

          - ใบกาํกบัภาษสีาํหรบัการซือ้สนิคา้หรอืรบับรกิารก่อนการแจง้ปิด ใหนํ้าไปเป็นภาษ ี

             ซือ้ของสาํนกังานใหญ่ หรอืสาํนกังานสาขาอื่นทีก่าํลงัดาํเนินงานอยู ่

          - ใบกาํกบัภาษสีาํหรบัการซือ้สนิคา้หรอืรบับรกิารหลงัการแจง้ปิด ไมม่สีทิธนํิาไป 

  เป็นภาษซีือ้ได ้(แต่สามารถนําไปบนัทกึบญัชเีป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนัน้ ๆ 
 ได)้ 
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 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่จ ัดทํารายงานเกี่ยวกับ
ภาษมีลูคา่เพิม่ ดงัน้ี คอื 

      1. รายงานภาษีขาย 
 เป็นรายงานทีส่รปุจาํนวนภาษขีายของกจิการทีไ่ดเ้รยีกเกบ็ หรอืพงึเรยีกเกบ็จาก
ลกูคา้ในแต่ละเดอืนภาษ ี  โดยถอืตามวนัทีอ่อกในใบกาํกบัภาษทีีจ่ดัทาํใหล้กูคา้ ภาษขีาย
ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนใดใหถ้อืเป็นภาษขีายของเดอืนนัน้   
 

      2. รายงานภาษีซ้ือ 

 เป็นรายงานทีส่รุปจํานวนภาษซีือ้ของกจิการทีถู่กผูป้ระกอบการจดทะเบยีนVAT 
รายอืน่เรยีกเกบ็หรอืพงึเรยีกเกบ็ในแต่ละเดอืนภาษ ี โดยถอืตามวนัทีอ่อกในใบกํากบัภาษี
ทีไ่ดร้บัมาจากผูข้ายภาษซีือ้ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนใดใหถ้อืวา่เป็นภาษซีือ้ของเดอืนนัน้ 
 

      3. รายงานสินค้าและวตัถดิุบ (เฉพาะกิจการขายสินค้า) 
 เป็นรายงานแสดงปรมิาณสนิคา้และวตัถุดบิทีม่อียู่ ไดม้า และจําหน่ายไปทีเ่กดิ
จากการขายหรอืการผลติ 
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    รายงานสินค้าและวตัถดิุบ (เฉพาะกิจการขายสินค้า) 

 สําหรบัผูผ้ลติ ผูนํ้าเขา้ และผูส้่งออก ที่จดัทําบญัชสีนิค้าซึ่งอยู่ในครอบครองตามพ.ร.บ. 
บญัชแีลว้นัน้ ใหถ้อืวา่บญัชดีงักล่าวเป็นรายงานสนิคา้และวตัถุดบิตาม VAT ได ้
 

 ส่วนผู้ประกอบการ VATที่เป็นบุคคลธรรมดาให้จดัทําเฉพาะบญัชีการตรวจนับสินค้า
คงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ๆ ละครัง้เดยีวเทา่นัน้ และใหถ้อืวา่บญัชดีงักล่าวเป็นรายงานสนิคา้และวตัถุดบิ 
 

     สําหรบัตัวแทนผู้รบัฝากขาย ต้องจดัทํารายงานสนิค้าและวตัถุดิบที่รบัฝากขาย แยก
ต่างหากจากรายงานสนิคา้และวตัถุดบิของตน 
 

     ส่วนผูป้ระกอบการทีข่ายสนิคา้ หรอืบรกิาร โดยมกีารรบัประกนัสนิคา้ หรอืบรกิารทีม่กีาร
ชํารุดบกพร่อง ใหจ้ดัทํารายงานการเปลีย่นอะไหล่ หรอืการซ่อมแซม เพิม่เตมิขึน้มาอกีหน่ึงรายงาน 
และตอ้งรายงานตามแบบทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรกาํหนดไว ้                                                 
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ประจําเดือน เมษายน พ.ศ.25XX เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 3100xxxxxxxxx

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมเงาะกระป๋อง จํากัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมเงาะกระป๋อง จํากัด

เลขประจําตัว มูลค่าสินค้า จํานวนเงิน

ว.ด.ป. เลขที่ ผู้เสียภาษี หรือบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1 1-เม.ย. 401 บจก. XXXX1 3100xxxxxx 6,000,000.00 420,000.00

2 17-เม.ย. 402 บจก. XXXX2 3100xxxxxx 8,000,000.00 560,000.00

3 29-เม.ย. 403 บจก. โรงงานอุตสาหกรรมเงาะกระป๋อง 3100xxxxxx 600,000.00 42,000.00

4 30-เม.ย. 404 บจก. โรงงานอุตสาหกรรมเงาะกระป๋อง 3100xxxxxx 1,000,000.00 70,000.00

5

6

15,600,000.00 1,092,000.00

ลําดับที่ ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ
ใบกํากับภาษี

รายงานภาษีขาย

รวมทั้งสิ้น
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ประจําเดือน เมษายน พ.ศ.25XX เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 3100xxxxxxxxx

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมเงาะกระป๋อง จํากัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมเงาะกระป๋อง จํากัด

ลําดับที่ เลขประจําตัว มูลค่าสินค้า จํานวนเงิน

ว.ด.ป. เลขที่ ผู้เสียภาษี หรือบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1 18-เม.ย. xxxx บจก. YYYY1 3100xxxxxx 2,800,000.00 196,000.00

2 21-เม.ย. xxxx บจก. นํ้ามัน 3100xxxxxx 1,500,000.00 105,000.00

3 25-เม.ย. xxxx บจก. นํ้ามัน 3100xxxxxx -425,000.00 -29,750.00 

4 27-เม.ย. xxxx บจก. สมัยซิเคียวริตี้ 3100xxxxxx 475,000.00 33,250.00

5 30-เม.ย. xxxx บจก. ท่องเที่ยวทั่วไป 3100xxxxxx 1,300,000.00 91,000.00

5,650,000.00 395,500.00รวมทั้งสิ้น

รายงานภาษีซื้อ

ใบกํากับภาษี ชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ



 

การลงรายงานและการจดัเกบ็รายงานภาษีมลูค่า (Vat Report) 
 1. ใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ หรอืพมิพด์ดี หรอืตพีมิพ ์และจะลงเป็นภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษกไ็ด ้

 2. การลงรายงานเป็นรหสัดว้ยเครือ่งจกัรทาํบญัช ีตอ้งสง่คาํแปลรหสัทีเ่ป็นภาษาไทยต่ออธบิด ี

     กรมสรรพากร และถา้ลงรายงานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยซอฟแวร ์ ระบบคอมพวิเตอร ์

     และซอฟแวรด์งักล่าวตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานทีก่รมสรรพากรกาํหนด 

 3. ตอ้งลงรายการในรายงานใหเ้สรจ็ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีร่ายการดงักล่าวเกดิขึน้ 

 4. ถา้ทาํรายงานดว้ยคอมพวิเตอร ์ตอ้งพมิพร์ายงานทุกวนั 

 5. จดัทาํและเกบ็รายงานแยกตามรายสถานประกอบการของผูป้ระกอบการ VAT เป็นเวลาไม ่

     น้อยกวา่ 5 ปีนบัแต่วนัทีต่อ้งจดัทาํรายงาน  

 6. เมือ่เลกิประกอบกจิการ จะตอ้งเกบ็รกัษารายงานต่อไปไมน้่อยกวา่ 2 ปี นบัแต่วนัเลกิ 
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 ผู้ประกอบการต้องคํานวณและยื่นเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ทุกเดอืน โดยนําจํานวน
ภาษีขายและภาษซีื้อทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในแต่ละเดอืน (จากการบนัทกึในรายงานภาษีขาย
และรายงานภาษีซื้อ) มาหกัลบกนัเพื่อคํานวณหาจํานวนผลต่างว่าเป็นเท่าใดและให้ยื่น
แบบนําสง่ภาษมีลูค่าเพิม่ (ภ.พ.30) เป็นรายเดอืนภาษตีัง้แต่วนัที ่1 -15   ของเดอืนภาษี
ถดัไป ไมว่า่จะมรีายรบัจากการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารเกดิขึน้หรอืไมก่ต็าม        

    ถา้จาํนวนผลต่างนัน้เป็นบวก (ภาษีขาย > ภาษีซ้ือ)  ผูป้ระกอบการจะ ต้องชาํระ
ค่าภาษี ใหแ้ก่กรมสรรพากร   

    ถา้จาํนวนผลต่างนัน้เป็นลบ (ภาษีขาย < ภาษีซ้ือ)  ผูป้ระกอบการกม็สีทิธ ิเลือกท่ี
จะขอคืนหรอืยกยอดไปเป็นเครดิตภาษมีลูคา่เพิม่ไวใ้ช้คาํนวณในเดือนภาษีถดัไปได ้
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ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีต้องชาํระ = ภาษีขาย - ภาษีซ้ือ 



 
การใช้ใบกาํกบัภาษีซ้ือลงในรายงานภาษี  VAT ไม่ตรงกบัเดือนท่ีใบกาํกบัภาษีนัน้ออก 

    ก. กรณทีีผู่ป้ระกอบการไมไ่ดย้ืน่ภาษซีือ้ใหถู้กตอ้งตามเดอืนทีเ่กดิรายการ  โดยมเีหตุจาํเป็น 
 กส็ามารถยืน่ได ้(ลงในรายงานภาษซีือ้) ในเดอืนภาษถีดัไป แต่ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืนนบัแต่ 
 เดอืนถดัจากเดอืนทีอ่อกใบกาํกบัภาษ ีเหตุจาํเป็นดงักล่าว ประกอบดว้ย คอื 
         
  1. เหตุจาํเป็นซึง่เกดิขึน้ตามประเพณกีารคา้  
  2. เหตุสดุวสิยั  
  3. ไดร้บัใบกาํกบัภาษใีนเดอืนภาษอีื่นทีม่ใิชเ่ดอืนภาษทีีร่ะบุไวใ้นใบกาํกบัภาษ ี
 
                ผูป้ระกอบการตอ้งระบุขอ้ความวา่ “ถอืเป็นภาษซีือ้ในเดอืนภาษ.ี.........” ไวใ้น 
 ใบกาํกบัภาษทีีย่ ืน่ไมต่รงเดอืน โดยจะตพีมิพ ์จะจดัทาํขึน้ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์จะ 
 ประทบัตรายาง จะเขยีนดว้ยหมกึ จะพมิพด์ดี หรอืวธิอีื่นทาํนองเดยีวกนัได ้
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       (1) ภ.พ. 30 ใชส้าํหรบัผูป้ระกอบการจดทะเบยีน (รวมทัง้ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีเ่ป็นผู้
สง่ออกทีต่อ้งเสยี vat ในอตัรารอ้ยละ 0) โดยคาํนวณจากภาษขีายหกัดว้ยภาษซีือ้ในแต่ละเดอืนภาษ ี 
ภาษมีลูคา่เพิม่ทีต่อ้งชาํระหรอืขอคนืในเดอืนภาษใีดใหย้ืน่แบบฯ ภายในวนัที ่15 ของเดอืนภาษถีดัไป 
ไมว่า่จะมกีารขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารใดเดอืนภาษนีัน้หรอืไมก่ต็าม  

   ในกรณีที่มหีลายสถานประกอบการสาขา ให้แยกยื่นแบบ ภ.พ. 30 เป็นรายสถาน
ประกอบการ เวน้แต่จะขออนุมตัจิากอธบิดฯี เพื่อยื่นแบบรวมกนั ณ สถานประกอบการแห่งใดแห่ง
หน่ึง ตามแบบ ภ.พ. 02 และเมือ่ไดร้บัอนุมตัแิลว้ใหถ้อืปฏบิตัติัง้แต่เดอืนภาษทีีไ่ดร้บัอนุมตันิัน้ 

 

        (2) แบบใบขนสินค้าขาเข้า  ใช้สําหรบัผู้นําเขา้ที่มหีน้าที่เสยีภาษีมูลค่าเพิม่ ทัง้ที่เป็น
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนและผูนํ้าเขา้อื่น ๆ โดยยืน่ใบขนสนิค้าขาเขา้พรอ้มชําระภาษีมูลค่าเพิม่
พรอ้มกบัการชาํระอากรขาเขา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร ณ ดา่นศุลกากรเมือ่มกีารนําเขา้สนิคา้ 
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       (3) ภ.พ. 36 ใชส้าํหรบัผูม้หีน้าทีนํ่าสง่ภาษมีลูคา่เพิม่ทีจ่า่ยเงนิคา่ซือ้สนิคา้หรอืใหบ้รกิารใหแ้ก่ 

      - ผูป้ระกอบการทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัร ซึง่ไดเ้ขา้มาประกอบกจิการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว และไมไ่ดจ้ดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่เป็นการชัว่คราว หรอื 

      - ผูป้ระกอบการทีไ่ดใ้หบ้รกิารในต่างประเทศและไดม้กีารใชบ้รกิารนัน้ในราชอาณาจกัร 

      - ผูท้อดตลาดซึง่ขายทรพัยส์นิของผูป้ระกอบการจดทะเบยีน  

            โดยใหย้ืน่แบบฯ ภายในวนัที ่7 วนันบัแต่วนัสิ้นเดอืนของเดอืนทีจ่า่ยเงนิหรอืรบัเงนิจากการ
ขายทอดตลาดแลว้แต่กรณ ี

      - ผูร้บัโอนสนิคา้หรอืรบัโอนสทิธใินบรกิารทีไ่ดเ้สยีภาษมีลูคา่เพิม่ไปแลว้ในอตัรารอ้ยละ 0 

            โดยใหย้ืน่แบบฯ ภายในวนัที ่7 วนันบัแต่วนัสิ้นเดอืนทีค่รบกําหนด 30 วนัทีค่วามรบัผดิใน
การเสยีภาษมีลูคา่เพิม่เกดิขึน้ 
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ภาษีซือ้ต้องห้าม (Non-Refundable input tax) 

 ภาษซีือ้ตอ้งหา้ม เป็นภาษซีือ้ทีก่ฎหมายไมอ่นุญาตใหผู้ป้ระกอบการนํามาใชใ้น
การคาํนวณภาษหีรอืขอคนืในการคาํนวณภาษมีลูคา่เพิม่ประจาํเดอืนภาษ ีเชน่ 

 1. ไมม่ใีบกาํกบัภาษ ีหรอืไมอ่าจแสดงใบกาํกบัภาษไีดว้า่มกีารชาํระภาษซีือ้     

     เวน้แต่เหตุวสิยั 

 2. ใบกาํกบัภาษนีัน้มขีอ้ความไมถู่กตอ้ง หรอืไมส่มบรูณ์ในสว่นสาระสาํคญั 

     ตามทีอ่ธบิดฯี กาํหนด  

 3. ภาษซีือ้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกจิการของผูป้ระกอบการ 

 4. ภาษซีือ้ทีเ่กดิจากคา่รบัรอง หรอืเพือ่การอนัมลีกัษณะเชน่นัน้ 

 5. ภาษซีือ้ตามใบกาํกบัภาษซีึง่ออกโดยผูไ้มม่สีทิธอิอกใบกาํกบัภาษ ี

 6. ภาษซีือ้ตอ้งหา้มตามทีอ่ธบิดกีาํหนดประกาศ (VAT ฉบบัที ่42) 
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ภาษีซือ้ต้องห้าม (Non-Refundable input tax) 

 ภาษีซ้ือต้องห้าม  ดงักล่าวข้างต้น ทางบญัชีการเงินบนัทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานได้หมดถ้ามีหลกัฐานครบถ้วน แต่ทาง
บัญชีภาษีอากรนั้นจะถือว่าเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่ต้อง
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ภาษีซ้ือต้องห้ามรายการใดท่ีไม่สามารถ
นําไปหกัเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หมายว่าเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามท่ี
ผูป้ระกอบการไม่สามารถนําไปใช้ในการคาํนวณภาษีเงินได้ตอนส้ินปี 

บญัชีการเงิน  เป็นรายงานเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน ของกิจการ 

บญัชีภาษีอากร อิงตามประมวลรษัฎากร (ท่ีนําบญัชีการเงิน มาปรบัใช้) เพ่ือเสียภาษี

อากรให้แก่รฐั 
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Finish...Ha! 
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