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ภาษีมลู ค่าเพิม
(Value Added Tax : VAT)

ความรู้ ทัวไปเกียวกับ VAT
ภาษีมลู ค่ าเพิม (VAT) เป็ นภาษีทางอ้อม
ผูท้ มีี หน้ าทีเสี ยภาษีมูลค่ าเพิ ม คื อบุคคลใดๆที ขายสิ น ค้ าหรื อ ผู้ให้ บ ริ ก ารในทาง

ธุรกิจหรือเป็ นอาชี พในราชอาณาจักร
การคํานวณภาษีมูลค่าเพิมทีต้องนําส่ ง = ภาษีขาย – ภาษีซือ
ภาษีมลู ค่ าเพิมต้องชํ าระภาษีเป็ นรายเดือน ภายในวันที 15 ของเดือนภาษีถัดไป

ผู้มหี น้ าทีเสี ยภาษีมลู ค่ าเพิม
ผูป้ ระกอบการ
ผู้นําเข้า
ผูท้ กฎหมายกํ
ี
าหนด
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ขาย : การจําหน่ าย จ่ าย โอนสินค้ า ไม่วา่ จะมีประโยชนหรือค่ าตอบแทนหรือไม่
กรณีทถืี อเป็ นการขาย
 การมอบตัวอย่างให้ ใช้ ฟรี
 มอบรถยนต์ให้ ลกู ค้ าเป็ นรางวัล
 แจกขนมให้ลกู ค้าทดลองชิม
 ส่ งสินค้ าตัวอย่างให้ ลกู ค้ า
 การแลกเปลียนสินค้ า
 ให้ ยมื สินค้ าชนิดใช้ ไปสินเปลือง
 การขายสินค้ าพร้ อมติดตัง
 สัญญาเช่ าซือ
 สินค้ าขาดจากรายงานสินค้ าและวัตถุดบิ

บริการ : การกระทําใดๆ อันอาจหาประโยชน์ อนั มีมลู ค่ าซึงมิใช่ เป็ นการขายสินค้ า
กรณีทถืี อเป็ นการให้ บริการ
 ให้ ยมื เครืองมือแพทย์
 ให้ เช่ าบูธ
 การเป็ นตัวแทนนายหน้ าประกันชีวติ
 กิจการโรงแรม
 การบริการไปรษณีย์

ผู้มหี น้ าทีเสี ย VAT และผู้รับภาระ VAT
กิจกรรมทีต้ องเสี ย VAT

ผู้ มหี น้าทีเสี ย
VAT

ผู้ รับภาระ
VAT

ประเภท
ภาษี

การขายสิ นค้าในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ

ผู้ ประกอบการ

ผู้ บริโภค

ทางอ้อม

การให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ

ผู้ ประกอบการ

ผู้ บริโภค

ทางอ้อม

การนําเข้ าสิ นค้าหรือบริการโดย
ผู้ ประกอบการ

ผู้ ประกอบการ

ผู้ บริโภค

ทางอ้อม

การนําเข้ าโดยผู้ บริโภค

ผู้ บริโภค

ผู้ บริโภค

ทางตรง
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การขายสิ นค้ ากับการให้ บริ การ
รายการ
1. ความมุง่ หมาย

ขายสิ นค้า
มุง่ โอนกรรมสิ ทธิในสิ นค้า

ให้บริการ
มุง่ ผลสํ าเร็จของงาน

2. ความรับผิดในการ
เมือส่ งมอบสิ นค้า
เสีย VAT
3. ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจา่ ย โดยทัวไปไม่ต้ องหักภาษีเงิน
ได้ ณ ทีจ่าย
4. การจัดทํารายงานสิ นค้า ต้ องจัดทํา
และวัตถุดบิ

เมือรับชําระราคา

5. ปิ ดอากรแสตมป์

โดยเฉพาะสั ญญาจ้างทํา
ของต้ องปิ ด 1,000:1

ไม่ต้ องปิ ดอากรแสตมป์

หักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย
ไม่ต้ องจัดทํา

ผู้มหี น้ าทีต้ องจดทะเบียนVAT

ผู้ทได้
ี รับยกเว้นไม่ ต้องจด VAT
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TAX POINT สํ าหรั บการขายสิ นค้ า
เหตุการณ์

TAX POINT

1.กรณีขายเสร็จเด็ดขาด (สด/เชือ)

ถือหลักส่ งมอบสิ นค้า

2.กรณีให้เช่ าซือ ขายผ่ อน

ตามงวดทีถึงกําหนดชําระ

3.กรณีฝากขาย (เฉพาะตามหลักเกณฑ์ที
กําหนด)
4.กรณีขายกระแสไฟฟ้า ,นําประปา
5.กรณีส่งออก
6.กรณีขายด้วยเครือง / ใช้ บตั ร

เมือตัวแทนส่ งมอบสิ นค้าให้ผู้ ซอื
เมือได้รบั ชําระราคา
เมือผ่ านการทางพิธศี ลุ กากร
เมือตรวจนับจํานวนเงิน

TAX POINT สํ าหรั บการให้ บริ การ
เหตุการณ์
1.การให้ บริ การทีแล้วเสร็ จในงวดเดียว

TAX POINT
เมือได้รั บชํ าระค่ าบริ การ(CASH BASIS)

2.กําหนดค่ าตอบแทนตามส่ วนบริการที เมื อได้ รั บ ชํ าระค่ าบริ ก ารตามส่ วนที
ทํา
จ่ ายเงิน
ข้ อยกเว้ น หากมีการออกใบกํากับภาษี
ก่อนรับชําระเงินก็ให้ ความรับผิดเกิดขึ น
ทันที (ตามส่ วนทีรับชําระ)

TAX POINT สํ าหรั บการนําเข้ า
เหตุการณ์
กรณีนาํ เข้ าโดยทัวไป

TAX POINT
เมือชําระอากรขาเข้ า,วางหลักประกัน,จัดให้
มีผู้คําประกัน,ออกใบขนสิ นค้าหรืออาจ
เรียกว่าเมือผ่านพิธีการทางศุลกากร

ก ร ณี นํ า สิ นค้ าจากเขต EPZ เข้ ามาใน วันที นําสิ น ค้ า เข้ ามา และผ่ า นพิ ธ ี ก ารทาง
ราชอาณาจักร
ศุลกากร
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TAX POINT เกิดแล้วต้องทําอะไรบ้าง
สรุป TAX POINT เกิดเมือ

ขาย - ส่ งมอบ ,ชําระราคา
บริการ - ชําระราคา
นําเข้ า – ผ่ านพิธกี ารทางศุลกากร
หรือ ออกใบกํากับภาษีกอ่ น ชําระราคาก่อน
TAX POINT เกิดแล้วต้องทําอะไร
1. เรียกเก็บ 7 % จากลูกค้า
2.ออกใบกํากับภาษี
3.นํา 7% ส่ งกรมสรรพากรภายใน วันที 15 ของเดือนถัดไป
7% เรียกเก็บคํานวณอย่างไร
-ฐานภาษี
-อัตราภาษี 7 % 0 %

การคํานวณภาษี VAT ขณะทีซือหรื อขายสิ นค้ ามี 2 กรณี
1. กรณีแยกนอก Exclude VAT คือ ภาษีมูลค่าเพิมทีแยกออกจากราคาสิ น ค้ า
2. กรณีรวมใน Include VAT คือภาษีมลู ค่ าเพิมทีราคาสิ น ค้ าได้รวมภาษีมลู ค่ าเพิมไว้
แล้ว

ฐานภาษี (TAX BASE)
การขายสิ นค้าหรือให้บริการ

การส่ งออกสิ นค้า

มูลค่าทีได้รบั (ไม่วา่ จะเป็ นเงินทรัพย์สิ น
ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใด
ซึงอาจคิดคํานวณได้เป็ นเงิน) รวมทั งภาษี
สรรพสามิต
มูลค่าของสิ นค้าส่ งออก (ราคา F.O.B + ภาษี
สรรพสามิตและภาษีหรือค่าธรรมเนียมอืนตามที
กําหนด)

การนําเข้ าสิ นค้า

มูลค่าของสิ นค้านําเข้า (ราคา C.I.F. + ภาษี
สรรพสามิตและภาษีหรือค่าธรรมเนียมอืนตามที
กําหนด)
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อัตราภาษีมลู ค่ าเพิม
อัตราร้ อยละ 7
 กรณีทัวไป

ภาษีมลู ค่ าเพิม = ภาษีขาย – ภาษีซอื
อัตราร้ อยละ 0
 การส่ งออกสิ นค้ า ของผูป้ ระกอบกิจการจดทะเบียน

ภาษีมลู ค่ าเพิม = ภาษีขาย – ภาษีซอื

ภาษีซือ : รายจ่าย
ภาษีซื อทีขอคืนได้

ห้ามลงเป็ นรายจ่าย

ภาษีซื อต้องห้าม

ห้ามลงเป็ นรายจ่าย

ภาษีซื อ

ลงเป็ นรายจ่ายได้
1.
2.

ค่ารับรอง
ประกาศอธิบดีฯ ฉบับที 42

1.

ไม่มใี บกํากับภาษี

2.

ใบกํากับภาษีซอความไม่
ื
ครบ / ไม่ถกู ต้ อง

3.

ไม่เกียวกับกิจการโดยตรง

4.

ใบกํากับภาษีปลอม

“ภาษีซือ” ทีไม่ให้ นํามาหักในการคํานวณภาษี
กรณีไม่ มี/ไม่ อาจแสดงใบกํากับภาษีซือได้เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร
ใบกํากับภาษีมขี อ้ ความไม่ ถูกต้อง/ไม่ สมบูรณ์ ในส่ วนทีเป็ นสาระสํ าคัญ
ภาษีซอที
ื ไม่ เกียวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการภาษีมูลค่าเพิม
ภาษีซือสํ าหรั บค่ ารั บรอง
ภาษีซอตามใบกํ
ื
ากับภาษีซงออกโดยผู
ึ
ท้ ไม่
ี มีสิทธิ ออกใบกํากับภาษี
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“ภาษีซอ”
ื ทีไม่ให้ นํามาหักในการคํานวณภาษี
(ประกาศอธิบดีฯ ฉบับที 42)
ภาษีซือสํ าหรั บรถยนต์นั ง/รถยนต์โดยสารที มีที นั งไม่ เกิน 10 คนและอื นๆ

ที
เกียวข้องกับรถยนต์ดังกล่าว
ภาษีซือทีได้จากใบกํากับภาษีอย่างย่อ
ภาษีซือทีเกิดจากการก่อสร้ างอสังหาริมทรั พ ย์เพือใช้ ในกิจการทีเสี ยVAT แต่ ต่อ มา
นําไปขายหรื อให้ เช่ า (กระทําภายใน 3 ปี )
“ใบกํากับภาษี” ไม่ ได้พิมพ์จากโรงพิมพ์ เว้นแต่พิมพ์ด้วย Com. ทังฉบับ
ภาษีซอตามใบกํ
ื
ากับภาษี ทีไม่ ได้จัดทําขึนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ใบกํากับภาษีทีรายการเป็ นสํ าเนา (COPY) เว้นแต่ “เอกสารออกเป็ นชุ ด”

กิจการทีได้ รับยกเว้น VAT
ก. การขายพืชผลทางการเกษตร
ข. การขายสั ตว์
ค. การขายปุ๋ ย
รวมไปถึงการนําเข้ าสินค้ า
ง. การขายปลาป่ น อาหารสั ตว์
จ. การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ สาํ หรั บพืชหรื อสัตว์
ฉ. การขายหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ตํารา
ช. การให้บริการการศึกษา ฯลฯ
ซ. การให้บริการทีเป็ นงานทางศิลป์ วัฒนธรรม
ฌ. การให้บริการประกอบโรคศิลป์ , การสอบบัญชีและการว่าความ
ญ. การให้บริการรักษาพยาบาล ทังเอกชนและรัฐบาล

กิจการทีได้ รับยกเว้น VAT
ฎ. การให้ บริ การวิจยั หรื อบริ การทางวิชาการ
ฎ. การให้ บริ การห้ องสมุด พิพธิ ภัณฑ์ สวนสั ตว์
ฐ. การให้ บริ การตามสั ญญาจ้ างแรงงาน
ฑ. การให้ บริ การจัดแข่งกีฬาสมัครเล่น
ฒ. การให้ บริ การของนักแสดงสาธารณะ
ณ. การให้ บริการขนส่ งในราชอาณาจักร ทางบก ทางนํา ทางอากาศ
ด. การให้ บริ การขนส่งระหว่างประเทศ เฉพาะทางบก
ต. การให้ บริ การเช่ าอสั งหาริมทรั พย์
ถ. ………….……..ท…………….ธ………………น………………..
รวมถึงผูป้ ระกอบการทีมีรายได้ตอ่ ปี ไม่ ถงึ 1,800,000บาทต่อปี
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กําหนดเวลาในการจดทะเบียนภาษีมลู ค่ าเพิม
ผู้ ประกอบการ

กําหนดเวลาจดทะเบียน

กรณีเริมประกอบกิจการ

ก่อนวันเริมประกอบกิจการ

กรณีประกอบกิจการอยูแ่ ล้วและมีรายรับ
เกิน 1.8 ล้านบาทต่ อปี

ภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ทีมีรายรับเกิน 1.8
ล้านบาทต่ อปี

กรณีผปู้ ระกอบการทีได้รบั ยกว้ นแต่ มสี ทิ ธิ เมือประสงค์ขอจดทะเบียน VAT
ขอจดทะเบียน VATและขอใช้ สิทธิจด
ทะเบียน VAT

กําหนดเวลาในการแจ้ งเปลียนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม

กําหนดเวลาในการแจ้งเปลียนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม
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การจัดทํารายงานเกียวกับภาษีมลู ค่ าเพิม

รายงานภาษีขาย

ธุรกิจขายสิ นค้า

รายงานภาษีซื อ

ธุรกิจบริ การ

รายงานภาษีสิ นค้าและวัตถุดบิ

ใบกํากับภาษี (TAX INVOICE)
 ใบกํากับภาษี เป็ นเอกสารสําคัญในระบบภาษี มลู ค่าเพิ ม
 ใบกํากับภาษี เ ป็ นเอกสารที ผู้ประกอบการจดทะเบียน VATจะต้องออกให้แก่
ผูซ้ อสิ
ื นค้าหรือผู้รบั บริการทุกครังและต้องจัดทําทันทีทีความรับผิดใน ก า ร
เสีย VAT เกิ ดขึน
กรณี ทไม่
ี จาํ เป็ นต้องออกใบกํากับภาษี :
สําหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทีมีมลู ค่าครังหนึงไม่เกินหนึงพันบาท (86/8)
- แผงขายหนังสือพิมพ์, แผงขายของ, รถเข็น, อืนๆ.
- ทางด่วน
ขายนํ ามันเชือเพลิง (ปัมนํ ามัน)
อืนๆ.

ประเภทของใบกํากับภาษี
1.
2.
3.
4.

ใบกํากับภาษี แบบเต็มรูป
ใบกํากับภาษี อย่างย่อ
ใบกํากับภาษี ทีอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจกําหนดให้มีรายการเป็ นอย่าง
อืน
ใบเพิ มหนี / ใบลดหนี
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ใบกํากับภาษีแบบเต็มรู ป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คําว่า “ใบกํากับภาษี ” ในทีเห็นได้เด่นชัด
ชื อ ที อยู่ และเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อ ากรของผู้ป ระกอบการจด
ทะเบียน
ชือ ทีอยู่ ของผู้ซือสินค้าหรือผู้รับบริการ
หมายเลขกํากับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม
ชือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
จํานวนภาษีมูลค่าเพิมทีคํานวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
วัน เดือน ปี ทีออกใบกํากับสินค้า
ข้อความอืนทีอธิบดีกําหนด

ใบกํากับภาษีอย่ างย่ อ
1.
2.
3.
4.
5.

คําว่า “ใบกํากับภาษี ” ในทีทีเห็นได้เด่นชัด
ชือและเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี อากรของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม
ชือ ชนิ ด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรือบริการ
ราคาสิ นค้าหรือราค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่า ได้รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ มไว้แล้ว
6. วัน เดือน ปี ทีออกไปกํากับภาษี
7. ข้อความอืนทีอธิบดีกําหนด
ผู้มีสิทธิออกใบกํากับภาษีอย่างย่อ
ผู้ป ระกอบการจดทะเบี ย นที ประกอบกิ จ การขายสิ น ค้ า ในลัก ษณะขายปลี ก หรื อ
ให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจํานวนมาก (ขายให้แก่ผบ้ ู ริโภคโดยตรง
เช่น ห้างสรรพสิ น ค้าซูเปอร์มาร์เก็ต ปั มนํ ามัน และจํานวนของลูกค้ารายย่อย เช่น
ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ เป็ นต้ น)

ใบเพิมหนี / ใบลดหนี
ใบเพิ มหนี (Debit Note): เพิ มราคาสิ นค้าหรือบริการเพราะเหตุการณ์อย่างใดอย่าง
หนึงดังต่อไปนี



เพิมราคาสินค้าและบริการเกินกว่าข้อกําหนดทีตกลงกัน
การวินิจฉัยผิดนําไปสูร่ าคาทีตํากว่าราคาทีแท้จริง

ใบลดหนี (Credit Note): เพิ มราคาสิ นค้าหรือบริการเพราะเหตุการณ์อย่างใดอย่าง
หนึงดังต่อไปนี



ลดราคาสินค้าและบริการเกินกว่าข้อกําหนดทีตกลงกัน
การวินิจฉัยผิดนําไปสูร่ าคาทีสูงกว่าราคาทีแท้จริง
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แบบฝึ กหัด ภาษีมลู ค่ าเพิม
บริ ษทั นิยมการค้า จํากัด เป็ นผูป้ ระกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิม ประกอบกิจการขายเครื องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ า พร้อม
ให้บริ การติดตัง ในการตังราคาขายสินค้า บริ ษทั จะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
รายการค้าในเดือน สิ งหาคม 2552 ดังนี
สิ งหาคม 1 ซือสิ นค้า มูลค่า 321,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม)
4 ขายสิ นค้าเป็ นเงินเชือ มูลค่า 85,000 บาท และคิดค่าขนส่ ง 500 บาท ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด วรวัฒน์ โดย
มีเงือนไขการชําระเงิน 2/ 10,n/ 30
7 จ่ายค่าซ่ อมแซมรถเก๋ ง 12,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)
9 ขายสิ นค้าเป็ นเงินสดให้แก่ ร้านนานาภัณฑ์ มูลค่า 30,000 บาท ให้ส่วนลดการค้า 500 บาทพร้อมแถม
กล่องถนอมอาหาร มูลค่า 1,500 บาท
12 จ่ายค่าอาหารเลียงรับรองลูกค้า จํานวน 2,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม)
13 รับชําระหนีจาก ห้างหุน้ ส่ วนวรวัฒน์ โดยให้ส่ วนลดเงินสดตามเงือนไข
15 จ่ายค่าไฟฟ้ าสํานักงาน มูลค่า 14,980 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม)
20 รับชําระหนีค่าบริ การติดตังเครื องปรับอากาศ จากบริ ษทั รัตนะ จํากัด ซึ งได้ให้บริ การเมือเดือน กรกฎาคม
2552 จํานวน 100,000 บาท และลูกค้าได้นาํ เงินมาชําระวันนีจํานวน 50,000 บาท
25 รับคืนสิ นค้าจาก ร้านนานาภัณฑ์ มูลค่า 3,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) และบริ ษทั ฯได้ออกใบ
ลดหนี ลงวันทีวันนี
31 บริ ษทั ฯตรวจพบว่ามีสิ นค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดบิ มูลค่า 1,500 บาท (ราคาไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม)
ให้ ทํา แสดงการคํานวณภาษีมูลค่าเพิมประจําเดือนสิ งหาคม 2552 ของบริษทั นิยมการค้ า จํากัด

