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ค าอธิบายรายวชิา

บทที่ 5
การบัญชีภาษมูีลค่าเพิม่



ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษมูีลค่าเพิม่

ความรับผดิในการเสียภาษมูีลค่าเพิม่

การจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่

ใบก ากบัภาษี

หัวข้อส าคญั



ภาษีซ้ือต้องห้าม

หน้าทีข่องผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่

การเฉลีย่ภาษีซ้ือ

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่

หัวข้อส าคญั



1. ผู้ประกอบการขายสินค้า/การให้บริการมีรายรับ เกนิ 1,800,000 บาท/ปีขึน้ไป

3. ผู้ประกอบการทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัร

2. ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับยกเว้นภาษมูีลค่าเพิม่ตามกฎหมาย แต่มีความประสงค์
จะขอจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่

ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจประเภท บุคคลธรรมดา 
คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญทีไ่ม่ใช่นิตบุิคคล ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษมูีลค่าเพิม่



1. ผู้ประกอบการทีม่ีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ไม่เกนิ 1,800,000 บาท/ปี 

2. ผู้ประกอบการทีข่ายสินค้าหรือให้บริการทีไ่ด้รับยกเว้นภาษมูีลค่าเพิม่ตามกฎหมาย

3. ผู้ประกอบการทีใ่ห้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการน้ันในราชอาณาจักร 

ผู้ประกอบการทีไ่ม่ต้องจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่

4. ผู้ประกอบการทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัรและเข้ามาประกอบกจิการขายสินค้าหรือ 
ให้บริการในราชอาณาจักรเป็นคร้ังคราว 

5. ผู้ประกอบการอ่ืนตามทีอ่ธิบดจีะประกาศก าหนดเม่ือมเีหตุอนัสมควร



ภาษมูีลค่าเพิม่ vat (value added tax)  เป็น  ภาษทีางอ้อม



ความรับผดิในการเสียภาษมูีลค่าเพิม่

กจิการทีต้่องเสียภาษีมูลค่าเพิม่ กฎหมายก าหนดให้กจิการ
มีความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ (tax  point) เป็นเร่ืองทีม่ี
ความสัมพนัธ์เกีย่วข้องโดยตรงกบัฐานภาษีมูลค่าเพิม่และการจัดท า
“ใบก ากบัภาษี” ซ่ึงเป็นเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการบันทกึรายการ
ทีเ่กีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่



“ ขาย ” : จ าหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่   
และให้หมายความรวมถึง 
ก) สัญญาให้เช่าซ้ือสินค้า   
ข) ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนเพ่ือขาย
ค)  ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
ง) น าสินค้าไปใช้ไม่ว่าประการใด ๆ
จ) มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวตัถุดิบตาม
ง) มีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินทีผู้่ประกอบการมีไว้ในการ

ประกอบกจิการ ณ วนัเลกิประกอบกจิการ 
ช) กรณีอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

นิยามศัพท์



นิยามศัพท์

“ สินค้า ” : ทรัพย์สินทีมี่รูปร่างและไม่มีรูปร่างทีอ่าจมีราคาและ
ถือเอาได้ไม่ว่าจะมีไว้เพ่ือขาย เพ่ือใช้ หรือเพ่ือการใด ๆ และรวมถึง
ส่ิงของทุกชนิดทีน่ าเข้า

“ บริการ ” : การกระท าใด ๆ อนัอาจหาประโยชน์ อนัมีมูลค่า ซ่ึง
มิใช่เป็นการขายสินค้า และหมายความรวมถึงการใช้บริการของ
ตนเอง ไม่ว่าประการใด ๆ แต่ทั้งนีไ้ม่รวมถึง



นิยามศัพท์

“ ผู้ประกอบการ ” : บุคคลธรรมดา คณะบุคคลทีมิ่ใช่นิติบุคคล 
หรือนิติบุคคลทีข่ายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกจิ หรือวิชาชีพ
ที่ประกอบกจิการในราชอาณาจักร

“ ผู้น าเข้า ” : ซ่ึงหมายถึง ผู้ประกอบการ บุคคลอ่ืน ซ่ึงน าสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักรไม่ว่าเพ่ือการใด ๆ

“ ผู้ทีก่ฎหมายก าหนด ”: ให้เป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิม่ ตามมาตรา 82/1



ความรับผดิในการเสียภาษมูีลค่าเพิม่

ผู้มีความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่
(tax  point) ตามมาตรา 78 ดังนี้ แยกเป็น 
4 กรณีดังนี้

1. การขายสินค้า

2. การให้บริการ

3. การน าเข้าสินค้า

4. การขายสินค้าหรือการให้บริการกรณพีเิศษ



- มีการส่งมอบสินค้าให้ผู้ซ้ือ
- มีการโอนกรรมสิทธ์ิ
- รับช าระราคาสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน
- ออกใบก ากบัภาษี
* จะเกดิตามส่วนของการกระท าน้ัน ๆ

1. การขายสินค้า (Tax Point)

1.1 ขายสินค้าโดยทัว่ไป

1.2 การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซ้ือ
หรือสัญญาขายผ่อนช าระ 

เมื่อถึงก ำหนดช ำระตำมงวดที่ช ำระรำคำแต่ละงวด
* เว้นแต่กรณีที่ผู้ขำยได้รับช ำระคำ่สินค้ำ หรือออก
ใบก ำกับภำษีก่อนที่จะถึงก ำหนดช ำระในแต่ละงวด 



- เม่ือตัวแทนขายสินค้า
* เว้นแต่กรณตีัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซ้ือ

ตัวแทนได้โอนกรรมสิทธ์ิในสินค้าให้แก่ผู้ซ้ือ
ก่อน หรือได้รับช าระค่าสินค้า หรือได้ออก
ใบก ากบัภาษีให้ผู้ซ้ือ

1. การขายสินค้า (Tax Point)

1.3 การขายสินค้าโดยมีการตั้งตวัแทน

1.4 การขายสินค้าโดยการส่งออก

- เม่ือช าระอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
หรือวันที่ได้มีการวางค า้ประกนัอากรขาออก และหาก
เป็นกรณีที่ไม่ต้องเสียหรือได้รับยกเว้นอากรขาออกให้
ความรับผดิเกดิขึน้ในวนัที่มีการออกใบขนสินค้าขาออก



1. การขายสินค้า (Tax Point)

1.5 การขายสินค้าทีไ่ด้เสียภาษีมูลค่าเพิม่ 
ในอตัราร้อยละ 0

- ภายหลงัได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินค้าอันท าให้
ผู้รับโอนสินค้ามีหน้าทีต้่องเสียภาษีมูลค่าเพิม่ให้
ความรับผดิในการเสียภาษีเกดิขึน้เม่ือโอนกรรมสิทธ์ิ
ในสินค้า



- เม่ือได้รับช าระค่าบริการรับเงินจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจ า หรือเงินจอง เว้นแต่กรณีที่ผู้ให้บริการ
ได้ออกใบก ากบัภาษีให้แก่ลูกค้าก่อนได้รับช าระ
ค่าบริการ 
* จะเกดิตามส่วนของการกระท าน้ัน ๆ

2. การให้บริการ  (Tax Point)

2.1 การให้บริการโดยทัว่ไป

2.2  การให้บริการตามสัญญาทีก่ าหนด
ค่าตอบแทนตามส่วนของบริการ

- เม่ือมีการช าระค่าบริการทั้งหมดหรือ
บางส่วนแล้วแต่กรณี



- เม่ือมีการช าระราคาค่าบริการทั้งหมดหรือ
บางส่วนแล้วแต่กรณี

2. การให้บริการ  (Tax Point)

2.4 การให้บริการทีเ่สียภาษีมูลค่าเพิม่ 
ในอตัราร้อยละ 0

2.3 การให้บริการที่ท าในต่างประเทศ
และได้มีการใช้บริการน้ันในราชอาณาจักร

- เม่ือได้รับช าระค่าบริการ 



- เม่ือช าระอากร ขาเข้า หรือเม่ือมีการวางค า้ประกนั
อากรขาเข้า

3. การน าเข้าสินค้า (Tax Point)

3.1 การน าเข้าสินค้าโดยทัว่ไป

3.2 การน าเข้ากรณีน าสินค้าในราชอาณาจักร
เข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

- เกดิขึน้ในวนัที่น าสินค้าน้ันออกจากเขต
อุตสาหกรรมส่งออกโดยมิใช่เพ่ือส่งออก



- เม่ือทางราชการได้ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน
เพ่ือน าเงินมาช าระค่าภาษี ค่าเกบ็รักษาค่าย้ายขน หรือ
ค่าภาระติดพนัตามวธีิการตามที่ก าหนด

3. การน าเข้าสินค้า (Tax Point)

3.3 การน าเข้ากรณีของตกค้าง
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

3.4 การน าเข้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาค
ว่าด้วยของทีไ่ด้รับยกเว้นอากรขาเข้า 

- ภายหลงัสินค้าน้ันต้องเสียภาษีตามพกิดั
อตัราศุลกากรอนัท าให้ผู้ทีมี่ความรับผดิ
ตามกฎหมายดังกล่าว หรือผู้รับโอน
สินค้าทีม่ีหน้าทีต้่องเสียภาษีมูลค่าเพิม่



- เม่ือได้รับช าระราคาสินค้าหรือได้มีการ
ออกใบก ากบัภาษีก่อนได้รับช าระค่าสินค้า

4. การสินค้าหรือให้บริการกรณพีเิศษ (Tax Point)

4.1 การขายกระแสไฟฟ้า น า้ประปา

4.2 การขายสินค้าไม่มีรูปร่าง
- เม่ือได้รับช าระราคาสินค้า
* เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระท าดังต่อไปนี้
ก่อนได้รับช าระราคาสินค้า

- โอนกรรมสิทธ์ิในสินค้า  

- ได้ออกใบก ากบัภาษี



- เม่ือได้น าเงิน เหรียญ บัตร หรือส่ิงอ่ืนในลกัษณะ
ท านองเดียวกนัออกจากเคร่ืองอตัโนมัติ

4. การสินค้าหรือให้บริการกรณพีเิศษ (Tax Point)

4.3 การขายหรือการให้บริการ
ด้วยเคร่ืองอตัโนมัติ

4.4 การขายสินค้าโดยการช าระราคา
ด้วยการใช้บัตรเครดติ 

- โอนกรรมสิทธ์ิสินค้า

- เม่ือออกหลกัฐานในการใช้บัตรเครดิต

- ได้ออกใบก ากบัภาษี



- เม่ือมีการออกหลกัฐานในการใช้บัตรเครดิต
* เว้นแต่กรณีที่ได้มีการออกใบก ากบัภาษก่ีอน

การออกหลกัฐานการใช้บัตรเครดิต

4. การสินค้าหรือให้บริการกรณพีเิศษ (Tax Point)

4.5 การให้บริการโดยการช าระ
ด้วยบัตรเครดิต 

4.6 การขายสินค้าตามสัญญาจะขายสินค้า

- เม่ือส่งมอบสินค้า 
- โอนกรรมสิทธ์ิสินค้า

- ได้รับช าระค่าสินค้า

- ได้ออกใบก ากบัภาษี



- เม่ือน าไปใช้หรือส่งมอบสินค้าให้บุคคลอ่ืนเพ่ือใช้

4. การสินค้าหรือให้บริการกรณพีเิศษ (Tax Point)

4.7 ในกรณทีีผู้่ประกอบการน าสินค้า  
ไปใช้โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน

4.8 ในกรณสิีนค้าขาดจากรายงานสินค้าและวตัถุดิบ - เม่ือมีการตรวจพบ

4.9 ในกรณสิีนค้าขาดจากรายงานสินค้าและวตัถุดิบ

4.10 ในกรณสิีนค้าขาดจากรายงานสินค้าและวตัถุดิบ

- เม่ือเลกิประกอบกจิการหรือแจ้งเลิก     
ประกอบกจิการ

- เม่ือได้รับแจ้งค าส่ังถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
หรือได้รับแจ้งการเพกิถอน



ความรับผดิในการเสียภาษมูีลค่าเพิม่

กจิการทีต้่องเสียภาษีมูลค่าเพิม่ กฎหมายก าหนดให้กจิการที่มี
ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ (tax  point) มีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัฐานภาษีมูลค่าเพิม่และการจัดท า “ใบก ากบัภาษี” ซ่ึงเป็น
เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการบันทกึรายการทีเ่กีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่



1. แบบค าขอทีใ่ช้ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ภ.พ.01
2. เอกสารทีต้่องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่

2.1 ค าขอจดทะเบียนแบบ ภ.พ. 01 จ านวน 3 ฉบับ
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านหรือหลกัฐานแสดงการอยู่อาศัยจริงพร้อมส าเนา
2.3 บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรพร้อมส าเนา
2.4 สัญญาเช่าอาคารอนัเป็นทีต่ั้งสถานประกอบการ (กรณีเช่า)
2.5 หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
2.6 หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท 

การจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่



2.7 บัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
และส าเนาทะเบียนบ้าน

2.8 แผนที่ซ่ึงแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการมาโดยสังเขป และภาพถ่าย
สถานประกอบการ จ านวน 2 ชุด

2.9 กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน ต้องมีหนังสือมอบอ านาจปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ
โดยผู้รับมอบอ านาจต้องมีอายุ 20 ปีขึน้ไป

การจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่



ก าหนดเวลาจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่

1. ผู้ประกอบการต้องย่ืนค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่เม่ือเร่ิมประกอบกจิการขายสินค้า
หรือให้บริการ ได้ภายในก าหนด 6 เดือนก่อนวันเร่ิมประกอบกจิการขายสินค้าหรือให้บริการ

2. ผู้ประกอบการทีมี่ รายรับเกนิกว่า 1,800,000 บาทต่อปี ต้องย่ืนค าขอจดทะเบียน   
ภาษี-มูลค่าเพิม่ภายใน 30 วนั



ใบก ากบัภาษี

ใบก ากบัภาษี   (tax invoice) 
คือ เอกสารทีผู้่ประกอบการจดทะเบียนจะต้องออกให้กบั

ผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้รับบริการทุกคร้ังทีม่ีการโอนกรรมสิทธ์ิ
ในสินค้าหรือได้รับช าระค่าบริการ 



ผู้มหีน้าทีอ่อกใบก ากบัภาษี

1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
2. ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียนทีมี่การแต่งตั้งตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข
3. ผู้ประกอบการทีอ่ยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกจิการขายสินค้า หรือให้บริการ
ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว

4. ผู้ขายทอดตลาดทีมิ่ใช่ส่วนราชการ
5. ผู้ประกอบการจดทะเบียนเลกิประกอบกจิการ 



ประเภทของใบก ากบัภาษี

1.  ใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูป 



2.  ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ
1

2

3

4

5

6



3.  ใบเพิม่หนี้ รายการในใบเพิม่หนี้

ใบเพิม่หนี้



รายการในใบลดหนี้

ใบลดหนี้

4.  ใบลดหนี้



ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจัดเตรียมใบก ากับภาษีตามที่
กฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมถึง ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และในกรณีที่ออกใบก ากับภาษี
ร่วมกบัเอกสารอ่ืนต้องมีค าว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
จัดท าใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษีทุกคร้ัง เม่ือความรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่ม
เกดิขึน้ โดยส่งต้นฉบับให้กบัผู้ซ้ือสินค้าหรือรับบริการ และเกบ็ส าเนาไว้ 

การจัดท าใบก ากบัภาษี



การจัดท าใบก ากบัภาษี

ผู้ประกอบการต้องย่ืนค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่

ต้องมีค าว่า “เอกสารออกเป็นชุด” กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน
จัดท าใบก ากบัภาษีร่วมกบัเอกสารทางการค้าอ่ืนและใบก ากบัภาษีมิใช่
เอกสารฉบับแรก

จัดท า ใบก ากบัภาษี ตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมถึง ใบเพิม่หนี/้ใบลดหนี ้
ในทันททีีค่วามรับผดิในการเสียภาษีเกดิ

ใบก ากบัภาษทีีจ่ัดท าด้วยกระดาษ

ใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์



คือ  ภาษีซ้ือที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่สามารถน าไปหักจากภาษีขายได้
1.  ภาษีซ้ือในกรณทีีร่ะบุในมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร 
2.  ภาษีซ้ือตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร บทบัญญัติตามมาตรา 82/5 (6)

ภาษีซ้ือต้องห้าม



1.1 ภาษีทีไ่ม่เกีย่วข้องโดยตรงกบัการประกอบกจิการ
1.2 มีใบก ากบัภาษีแต่ไม่สามารถพสูิจน์ได้ว่ามีการช าระภาษีซ้ือ
1. 3 ไม่มีหลกัฐานใบก ากบัภาษี
1.4 ใบก ากบัภาษีทีมี่ข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั
1.5 ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีทีอ่อกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก
1.6 ภาษีซ้ือที่เกดิจากรายจ่ายเพ่ือการรับรองหรือ เพ่ือการอ่ืนทีม่ีลักษณะท านองเดียวกนั 

1. ภาษซ้ืีอในกรณทีีร่ะบุในมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร



2.1 ภาษีซ้ือที่เกดิจากการซ้ือ เช่าซ้ือ หรือรับโอนรถยนต์น่ังและรถยนต์โดยสารที่มีทีน่ั่งไม่เกนิ   
10 คน และภาษีซ้ือที่เกดิจากการซ้ือสินค้า หรือบริการที่เกีย่วข้องกบัรถยนต์น่ังและรถยนต์ 
โดยสารทีน่ั่งไม่เกนิ 10 คน

2.2 ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีอย่างย่อ
2.3 ภาษีซ้ือที่เกดิจากการซ้ือสินค้าหรือบริการที่น าไปใช้ในกจิการประเภทที่ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิม่
2.4 ภาษีซ้ือที่เกดิจากการก่อสร้างอาคาร หรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนเพ่ือใช้ในในกจิการประเภทที่ไม่

ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิม่

2.  ภาษซ้ืีอตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร บทบัญญตัิตามมาตรา 82/5 (6)



2.5 ภาษีซ้ือ ตามใบก ากบัภาษี ที่มีค าว่า “ใบก ากบัภาษี” โดยมิได้ตีพมิพ์ขึน้หรือมิได้จัดท าขึน้    
ด้วยระบบคอมพวิเตอร์

2.6 ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีที่มิได้จัดท าขึน้ตามวธีิการทีอ่ธิบดีก าหนด
2.7 ภาษีซ้ือส่วนทีเ่ฉลีย่เป็นของกจิการประเภททีไ่ม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิม่
2.8 ภาษีซ้ือร่วมซ่ึงผู้ประกอบการเลือกไม่น าไปหักเป็นภาษีซ้ือทั้งจ านวน เน่ืองจากมีรายได้    

ของกจิการทีไ่ม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิม่เกนิร้อยละ 0
2.9 ภาษีซ้ือ ตามใบก ากบัภาษีซ่ึงได้ถูกแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการ เว้นแต่รายการซ่ึงได้ถูกแก้ไข 
เปลีย่นแปลงตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที่อธิบดีก าหนด

2.  ภาษซ้ืีอตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร บทบัญญตัิตามมาตรา 82/5 (6)



การเฉลีย่ภาษีซ้ือ

1. การเฉลีย่ภาษีซ้ือของกจิการขายสินค้าหรือบริการทั่วไป
1.1 กรณีแบ่งแยกภาษีซ้ือของแต่ละประเภทกจิการได้
1.2 กรณไีม่สามารถแบ่งแยกภาษีซ้ือของกจิการได้ ให้เฉลีย่ภาษีซ้ือตามสัดส่วนรายได้ของ

กจิการ
1.3  กรณีเร่ิมประกอบกจิการ หรือประกอบกจิการมาแล้วแต่ยงัไม่มีรายได้ให้เฉลีย่ภาษีซ้ือ

ตามสัดส่วนรายได้ของกจิการ  แต่ต้องไม่เกนิกึง่หน่ึงของภาษีซ้ือทีน่ ามาเฉลีย่



หน้าทีข่องผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่

1. ออกใบก ากบัภาษี และส่งมอบต้นฉบับให้ผู้ซ้ือ / ผู้รับบริการ ณ จุดความรับผดิ
ในการเสียภาษีแต่ละกรณ ี(Tax point)

2. จัดท ารายงานตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงได้แก่ 
2.1 รายงานภาษีซ้ือ
2.2 รายงานภาษีขาย
2.3 รายงานสินค้าและวตัถุดิบ รายงานสินค้าคงเหลือ
2.4 รายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คดิมูลค่า 

3. เกบ็รักษารายงานและเอกสาร ใบรายงานภาษีมูลค่าเพิม่ ณ สถานประกอบการ
4. ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีตามแบบ ภ.พ.30



การย่ืนแบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่

ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องย่ืน แบบ ภ.พ.30 และแบบน าส่ง ภ.พ. 36 พร้อมช าระ
ภาษีมูลค่าเพิม่ (ถ้ามี) เป็นรายเดือนทุกเดือนภาษีได้รับการขยายเวลาออกไปอกี 8 วนั ไม่ว่าจะมี
การขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีน้ันหรือไม่

ย่ืนแบบแสดงรายการของสถานประกอบการ ย่ืนแบบรวม (กรณไีด้รับอนุมตัิ)
ภายในวนัที่ 15 ของเดือนถัดไป เว้นแต่กรณีย่ืนแบบทาง Internet



ตัวอย่าง รายงานภาษซ้ืีอ

วนัที:่13/06/25x1 รายงานภาษซี ือ้ Page1

เวลา11:5:27
บรษิทั ส าหรบัการสาธติ จ ากดั ส านักงานใหญ่

ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค.25x1จนถงึวนัที ่30 ม.ิย.25x1 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี3101876443

ล าดั

บที่

ใบก ากบัภาษี

ช ือ่ผูข้ายสนิคา้/ผูใ้หบ้รกิาร
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร

ของผูข้ายสนิคา้คงเหลอืผู ้

ใหบ้รกิาร

สถานประกอบการ

มูลค่าสนิคา้หรอื

บรกิาร

จ านวนเงนิ

ภาษีมูลค่าเพิม่วนั/เดอืน/ปี เลขที่ ส านักงานใหญ่ สาขาที่

1 15/01/25x1 5352244 บรษิทั แอลโอเอ จ ากดั 1300021112445 1 41,000.00 2,870.00

2 16/01/25x1 71245 บรษิทั บางกอกลศิซิง่ จ ากดั 1300511212444 2 10,000.00 700.00

3 20/02/25x1 52/1278 บรษิทั เอบ ีคอมพวิเตอร ์จ ากดั 3100501989776 X 8,795.00 615.65

4 25/03/25x1 69984561 การปะปานครหลวง 1100578894555 X 721.00 50.47

5 30/04/25x1 93/25555 บรษิมัสยามคอม แอนด ์เน็ต จ ากดั 4251255211457 X 5,000.00 350.00

6 01/05/25x1 56874132/1 การไฟฟ้านครหลวง 1005221215444 X 2,874.35 201.20

7 17/06/25x1 55/2354123 Aldima Import Export Co.Ltd 3100513215881 X 50,000.00 3,500.00

รวมทัง้สิน้ 7 รายการ 118,390.00 8,287.32



ตัวอย่าง  รายงานภาษีขาย

วนัทีพ่มิพ ์06/05/25x1

รายงานภาษีขาย

เดอืนภาษี กุมภาพนัธ ์ปี 25x1

ชือ่ผูป้ระกอบการ บรษิทั ส าหรบัการสาธติ จ ากดั (เฉพาะจดุ)
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร 3101876443

ล าดบัที่

ใบก ากบัภาษี

ช ือ่ผูข้ายสนิคา้/ผูใ้หบ้รกิาร

เลข

ประจ าตวัผู ้

เสยีภาษี

อากรของ

ผูข้ายสนิคา้

คงเหลอืผู ้

ใหบ้รกิาร

สถานประกอบการ

มูลค่าสนิคา้หรอื

บรกิาร

จ านวนเงนิ

ภาษีมูลค่าเพิม่วนั/เดอืน/ปี เลขที/่เล่มที่ ส านักงาน

ใหญ่
สาขาที่

สถานประกอบการ บรษิทั ส าหรบัการสาธติ จ ากดั

1 3/2/25x1 MCS903/0055 154,766.35 10,833.65

2 3/2/25x1 MCS903/0056 132,336.45 9,263.55

3 3/2/25x1 MCS903/0057 284,299.07 19,900.93

4 3/2/25x1 MCS903/0058 145,887.85 10,212.15

5 3/2/25x1 MCS903/0059 176,448.60 12,351.40

ยอดรวมเฉพาะหนา้ 738,971.97 51,728.03

รวมทัง้หมด 738,971.98 51,728.04



ตัวอย่าง  รายงานสินค้าและวตัถุดบิ

บรษิทั ส าหรบัการสาธติ จ ากดั

รายงานสนิคา้และวตัถุดบิ (แยกตามคลงั)(หน่วยนับขนาน)

จากวนัทีเ่อกสาร 21/12/25x1 ถงึ 21/12/25x2 จากรหสัคลงั01ถงึ01จากรหสัสนิคา้ 001ถงึ004

พมิพวืนัที2่1 ธนัวาคม2555เวลา 13:08 หนา้1/1

ชือ่สนิคา้/วตัถุดบิ [001]คอมพวิเตอร ์รุน่SASMSUNG หน่วยนับ เคร ือ่ง

รหสัคลงัสนิคา้ ช ือ่คลงัสนิคา้

วนัทีเ่อกสาร เลขทีเ่อกสาร ค าอธบิาย ยอดรบั ยอดจา่ย คงเหลอื C

1 คลงัรามค าแหง ยอดยกมา 0.00

21/12/25x1 PV5512-00015 ซือ้เช ือ่ แกรน อนิเตอรส์เกล จ ากดั 10.00 10.00 N

21/12/25x2 IV5512-00002 ขายเชือ่ กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 5.00 5.00 N

รวมสนิคา้ตามคลงั 10.00 5.00 5.00

รวมยอดสนิคา้ 10.00 5.00 5.00



ตัวอย่าง  แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่








