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บทคัดย่อ
(Abstract)
บริษัท กฎหมายและบัญชีวรกาญจน์(44) จากัด คือองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์ตรง
ตามสายงานการบัญชี โดยให้บริการด้านบัญชี และภาษีอากรครบวงจร ทั้งบริการจัดทาบัญชี จดทะเบียน
ธุรกิจ ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชี และภาษีอากร ยื่นแบบต่างๆติดต่อกรมสรรพากร และกระทรวง
พาณิชย์
จากการที่คณะผู้จัดทาได้เข้ามาฝึกงาน ณ สานักงานบัญชีแห่งนี้ ได้รับมอบหมายงานจากพนักงานที่
ปรึกษามากมาย ทางคณะผู้จัดทารู้สึกเกิดความสนใจในภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเลือกเรื่องนี้มาทาเป็นโครงงาน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป
ในการทารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สิ่งที่สาคัญในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องทราบ ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับภาษีซื้อ ภาษีขายของกิจการ ให้พนักงานบัญชีนามาคานวณเพื่อเสียภาษีได้ อย่าง
ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องมีการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วนเพราะถ้าให้ข้อมูลที่ผิด อาจมีผลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีที่ผิดพลาดได้ จึงได้ดาเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการตรวจเช็คยอดขายจาก
ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษีทุกใบ ให้ตรงกับใบรายงาน เพื่อความถูกต้องและแม่นยา

vorakarn (44) Law and Accountancy Co., Ltd. was organization is efficiency and have an
experience have an experience straight with account work. It provided completely services both
accounting and taxation such as accounting services, business registration, accounting audit, account
adviser and tax consultant. All contact with Revenue Department, Ministry of Commerce.
According to the apprenticeship at vorakarn (44) Law and Accountancy Co., Ltd. The trainees
were assigned many jobs from staff advisor. The trainees interested in tax (VAT) so it was selected to
be the project to present to the committee.
In making a report about the value – added tax. It’s important to apply value added tax
(VAT) will need to Know. Detailed information about the purchase tax, sales tax of
enterprises. To provide the employee the tax calculations to account properly, There fare, must
be filled out correctly , completely intact. Because , if the wrong data may office the taxation
of the costs. It has taken this problem by examining the sales receipt. All tax invoices that match
the report for accuracy and precision.
คาสาคัญ : องค์กร / ที่ปรึกษาบัญชี / กรมสรรพากร / การฝึกงาน
Key words : organization / account adviser / Revenue Department / apprenticeship

บทที่ 1
บทนา
1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ
บริษัท กฎหมายและบัญชีวรกาญจน์ (44) จากัด
ที่อยู่ 99 ซอยทางรถไฟตะวันตก 3 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-252816 , 034254429 โทรสาร : 034252816 , 034-259097

รูปที่ 1.1 แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
1.2 ประวัติสถานประกอบการ
บริษัท กฎหมายและบัญชีวรกาญจน์ (44) จากัด เริ่มก่อตั้งโดยนายประสิทธิ์ สุข
สดเขียว เมื่อปี 2525 โดยใช้ชื่อ สานักงานกฎหมายและบัญชีวรกาญจน์ ในปี พ.ศ.2544 ได้ใช้ชื่อ
อย่ า งเป็ น ทางการว่ า บริษั ท กฎหมายและบั ญ ชี ว รกาญจน์ (44) จ ากั ด บริ ห ารงานโดย นาย
วรกาญจน์ สุขสดเขียว ปัจจุบันบริษัทได้ขยายขอบข่ายการรับบริการในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทา
บัญชี การรับดาเนินการที่เกี่ย วข้องกับหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร
ส านั ก งานประกั นสั ง คม เป็ นที่ ป รึ ก ษาด้า นกฎหมาย และในส่ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ครบ
วงจร บริษัทฯ มีการจัดวางแผนงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ พื้นที่ที่รับบริการตั้งอยู่ในเขต

2

จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และ
กรุงเทพฯ
1.3 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการหลักขององค์กร
บริ ษั ท ประกอบกิ จ การในการบริ ก ารรับ ท าบั ญ ชีแ ละภาษี อ ากร แบบครบวงจร โดยมี
ขอบเขตงานที่บริษัทรับผิดชอบ ดังนี้ คือ
1.3.1 ด้านบัญชีการเงิน
1.3.1.1 ให้คาแนะนาปรึกษาด้านการจัดทาบัญชี การควบคุมภายในด้านบัญชี และ
การจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานแก่กิจการ
1.3.1.2 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทาบัญชีของบริษัทตามที่กฎหมายกาหนด
1.3.1.3 วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และ
การปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชาระหนี้ เอกสารนาฝาก
ธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
1.3.1.4 บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูปที่
กรมสรรพากรรับรองล่าสุด
1.3.1.5 จัดทาสมุดบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดให้จัดทา ได้แก่ สมุด
เงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป
สมุดบัญชีแยกประเภท
1.3.1.6 ควบคุมดูแลให้มีการปิดงบการเงินทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผล
การดาเนินงานและสามารถวางแผนภาษีได้
1.3.1.7 จัดเตรียมงบการเงินประจาปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่
- ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Register)
- รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
1.3.2 ด้านภาษี-ประกันสังคม
1.3.2.1 จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนาส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชาระ
ภาษี(ถ้ามี) ได้แก่
- แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (พ.ศ.1)
- แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (พ.ศ.3,53)
- แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
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1.3.2.2 คานวณและจัดเตรียมแบบนาส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน พร้อม
บริการยื่นนาส่ง
1.3.2.3 จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนาส่งสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชาระภาษี
ได้แก่
- สอบทานการคานวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนาส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (พ.ศ.51)
- คานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจาปี และจัดเตรียมแบบนาส่งภาษีเงินได้ฯ ประจาปี
(พ.ศ.50)
- จัดเตรียมแบบนาส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนาส่งกระทรวงพาณิชย์
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1.4 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร

นายประสิทธิ์ – นางสมศรี สุขสดเขียว
ผู้ก่อตั้งบริษัท

ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวมาลี สาอางญาติ
กรรมการบริษัท

นายเศวต สุขสดเขียว
ผู้ตรวจและความคุมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกคนในบริษัท

นายปรุ่งเกียรติ สุขสดเขียว
กรรมการบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สายงานบัญชีต่างๆ
สายงานราชบุรี
สายงานบ้านโป่ง
สายงานสามพราน 1
สายงานสามพราน 2
สายงานอาเภอเมือง 1
สายงานอาเภอเมือง 2
สายงานอาเภอเมือง 3
สายงานอาเภอเมือง 4
สายงานกาแพงแสน

รูปที่ 1.2 ผังองค์กร

นางสาวอัจจิรา สุขสดเขียว
กรรมการบริษัท
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1.5 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
1.5.1 จัดทารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
1.5.2 บันทึกรายการลูกหนี้ - เจ้าหนี้
1.5.3 บันทึกรายการสมุดรายวันซื้อ - ขาย
1.5.4 บันทึกบัญชีเงินสดรับและบัญชีเงินสดจ่าย
1.5.5 คานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.5.6 ตรวจเอกสารให้ตรงกับรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย
1.6 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา
 นางสาวนิตยา สุขสาราญ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอาเภอเมือง 1
1.7 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
 วันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2556

บทที่ 2
รายละเอียดของโครงงาน
2.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษีมูลคําเพิ่มเดิมนั้นรัฐบาลเรียกวํา ภาษีการค๎า ซึ่งจัดเก็บภาษีมาตั้งแตํปี 2475 โดยจัดเก็บ
จากยอดรายรับและยอดขายทั้งหมด ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได๎เริ่มมีการจัดเก็บ
ภาษีมูลคําเพิ่มเป็นครั้งแรกการนาภาษีมูลคําเพิ่มมาใช๎เป็นผลมาจากเหตุผลในทางเศรษฐกิจ กลําวคือ
จากการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอยํางรวดเร็ว ฐานะทางเศรษฐกิจการเงินการคลังของ
ประเทศมั่นคงขึ้นมาก ในขณะที่มีการกลําวถึงความไมํเหมาะสมของโครงสร๎างภาษีก ารค๎า ตํอ
เศรษฐกิจของประเทศ อันได๎แกํความซ้าซ๎อนของระบบภาษีการค๎าที่เป็นอยูํ และความหลากหลาย
ของโครงสร๎างอัตราภาษีนอกจากความบกพรํองของระบบภาษีการค๎า ซึ่งไมํเอื้ออานวยตํอการ
พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล๎ว ความต๎องการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีของทางการ ยังสืบเนื่องมาจาก
เหตุผลทางด๎านภาษีอากรอีกด๎วย กลําวคือ ความสามารถในการหารายได๎ของรัฐผํานเครื่องมือ ทาง
ภาษีการค๎าและภาษีศุลกากรได๎ลดน๎อยลงเป็นลาดับ
ด๎วยเหตุผ ลดั งกลําว กระทรวงการคลัง จึง ได๎ เสนอพิ จารณายกเลิก ภาษี ก ารค๎ า และน า
ภาษีมูลคําเพิ่มมาใช๎แทน โดยภาษีมูลคําเพิ่มดังกลําวจะมีอัตราเดียวที่ใช๎กับสินค๎าและบริการทุกชนิด
สาหรับสินค๎าใดที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่จะเก็บสูงกวําอัตราภาษีมูลคําเพิ่ม ให๎เก็บภาษีสรรพสามิต
เพิ่มเติมจากภาษีมูลคําเพิ่ม การนาภาษีมูลคําเพิ่มมาใช๎นี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญตํอระบบ
ภาษีอากรของประเทศไทยเป็นการปฏิรูปภาษีการค๎าครั้งใหญํ ทาให๎ระบบภาษีอากรของประเทศมี
ความสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเอื้ออานวยตํอการลงทุนการสํงออก และการ
ขยายตัวอยํางรวดเร็วของเศรษฐกิจ เนื่องจากภาษีมูลคําเพิ่มไมํมีความซ้าซ๎อนของภาระภาษีดังเชํน
ภาษีการค๎า นอกจากนี้ภาษีมูลคําเพิ่มทาให๎เกิดความเป็นธรรมและความสะดวกตํอการปฏิบัติตาม
ของผู๎เสียภาษีอีกด๎วย
สิ่งที่สาคัญในการยื่นภาษีมูลคําเพิ่มจะต๎องทราบ ข๎อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีซื้อ ภาษีขาย
ของกิจการเพื่อให๎พนักงานบัญชีนามาคานวณเพื่อเสียภาษีได๎อยํางถูกต๎องดังนั้นจึงต๎องมีการกรอก
รายละเอียด ให๎ถูกต๎อง เรียบร๎อย ครบถ๎วนเพราะถ๎าให๎ข๎อมูลที่ผิด อาจมีผลตํอคําใช๎จํายในการเสีย
ภาษีที่ผิดพลาดได๎จึงได๎ดาเนินการแก๎ปัญหาดังกลําวโดยการตรวจเช็ คยอดขายจากใบเสร็จรับเงิน
ใบกากับภาษีทุกใบ ให๎ตรงกับใบรายงาน เพื่อความถูกต๎องและแมํนยา
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2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.2.1 เพื่อให๎มีความรู๎เกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่ม
2.2.2 เพื่อให๎รู๎จักเอกสารและขั้นตอนการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่ม
2.2.3 เพื่อให๎สามารถคานวณภาษีมูลคําเพิ่มและรู๎ถึงวิธีการนาสํงภาษีมูลคําเพิ่ม
2.2.4 เพื่อให๎สามารถกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่ม
2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.3.1 ได๎ความรู๎เกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่ม
2.3.2 ได๎รู๎จักเอกสารและขั้นตอนในการบันทึกบัญชี
2.3.3 สามารถคานวณภาษีมูลคําเพิ่มและกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่มได๎
2.4 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
2.4.1 นาเสนอหัวข๎ อโครงงานตํอพนักงานที่ปรึกษา ปรึก ษาหาหัวข๎อในการจัดท า
โครงงานที่เหมาะสมและเกี่ยวกับงานที่ได๎รับมอบหมายให๎ทาในแตํละวัน เพื่อในเนื้อหาที่ทาได๎มา
จากความรู๎ความเข๎าใจจากตัวดิฉันโดยตรง
2.4.2 ศึกษาหาข๎อมูล ค๎นหาจากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข๎อง และสืบค๎นจากอินเทอร์เน็ต
2.4.3 เริ่มปฏิบัติงาน โดยศึกษารายละเอียดจากใบงานที่ทางสหกิจมอบให๎
2.4.4 รวบรวมข๎อมูล โดยการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา สอบถามในเรื่องที่ไมํเข๎าใจ
2.4.5 จัดทารูปเลํมรายงาน นาไปให๎พนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต๎อง และข๎อผิดพลาดที่ควรแก๎ไข และนามาปรับปรุงให๎ได๎รายงานที่ถูกต๎อง เตรียมพร๎อมที่
จะนาสํง
ตารางที่ 2.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
มี.ค. 56
เม.ย. 56
พ.ค. 56
มิ.ย. 56
1. นาเสนอหัวข้อโครงงานต่อ
พนักงานที่ปรึกษา
2. ศึกษาหาข้อมูล
3. เริม่ ปฏิบัติงาน
4. รวบรวมข้อมูล
5. จัดทารูปเล่มรายงาน
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2.5 รายละเอียดของโครงงาน
2.5.1 ประวัติความเป็นมาของภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT)
ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได๎เริ่มมีการจัดเก็บภาษีมูลคําเพิ่มเป็นครั้งแรก
การนาภาษีมูลคําเพิ่มมาใช๎เป็นผลมาจากเหตุผลในทางเศรษฐกิจ กลําวคือ จากการที่ เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัวอยํางรวดเร็ว ฐานะทางเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศมั่นคงขึ้นมาก
ในขณะที่มีการกลําวถึงความไมํเหมาะสมของโครงสร๎างภาษีการค๎าตํอเศรษฐกิจของประเทศ อัน
ได๎แกํความซ้าซ๎อนของระบบภาษีการค๎าที่เป็นอยูํ และความหลากหลายของโครงสร๎างอัตราภาษี
นอกจากความบกพรํองของระบบภาษีการค๎า ซึ่งไมํเอื้ออานวยตํอการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
แล๎ว ความต๎องการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีของทางการ ยังสืบเนื่องมาจากเหตุผลทางด๎านภาษีอากร
อีก ด๎ว ย กลําวคือ ความสามารถในการหารายได๎ของรัฐ ผํา นเครื่อ งมื อ ทางภาษี ก ารค๎ า และภาษี
ศุลกากรได๎ลดน๎อยลงเป็นลาดับ
ด๎ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กลํ า ว กระทรวงการคลั ง จึ ง ได๎ เ สนอพิ จ ารณายกเลิ ก ภาษี ก ารค๎ า และน า
ภาษีมูลคําเพิ่มมาใช๎แทน โดยภาษีมูลคําเพิ่มดังกลําวจะมีอัตราเดียวที่ใช๎กับสินค๎าและบริการทุกชนิด
สาหรับสินค๎าใดที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่จะเก็บสูงกวําอัตราภาษีมูลคําเพิ่ม ให๎เก็บภาษีสรรพสามิต
เพิ่มเติมจากภาษีมูลคําเพิ่ม
การนาภาษีมูลคําเพิ่ มมาใช๎นี้ นับ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญตํอระบบภาษีอากรของ
ประเทศไทยเป็ น การปฏิ รู ป ภาษี ก ารค๎ า ครั้ ง ใหญํ ท าให๎ ร ะบบภาษี อ ากรของประเทศมี ค วาม
สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเอื้ออานวยตํอการลงทุนการสํงออก และการขยายตัว
อยํา งรวดเร็วของเศรษฐกิ จ เนื่องจากภาษี มูล คํ า เพิ่ มไมํมีความซ้าซ๎อนของภาระภาษีดังเชํนภาษี
การค๎า นอกจากนี้ภาษีมูลคําเพิ่มทาให๎เกิดความเป็นธรรมและความสะดวกตํอการปฏิบัติตามของผู๎
เสียภาษีอีกด๎วย
2.5.2 ความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลคําเพิ่ม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู๎ซื้อหรือผู๎รับบริการโดยกฎหมายต๎องการให๎ผู๎ซื้อ
สินค๎าหรือผู๎รับบริการเป็นผู๎รับภาระภาษีซึ่ง ภาษีมูลคําเพิ่มคานวณจากยอดมูลคําสินค๎าหรือบริการ
กํอนหักรายจํายใด ๆ ตามอัตราภาษีที่กาหนด ซึ่งมีอัตราเดียว โดยต๎องคานวณภาษีสาหรับราชการ
บริหารสํวนท๎องถิ่นเพิ่มควบคูํไปอีก 1 ใน 9 สํวนของภาษีมูลคําเพิ่มตามประมวลรัษฎากร อยํางไรก็
ดีเพื่อมิให๎มีการจัดเก็บภาษีซ้าซ๎อนจากสินค๎าและบริการที่ต๎องผํานขบวนการหลายขั้นตอนกํอนถึง
มือผู๎บริโภค ดังนั้น ในการคานวณภาษีผู๎ประกอบการจดทะเบียนจะนาภาษีที่เรียกเก็บจากผู๎ซื้อหรือ
ผู๎รับบริการซึ่งกฎหมายเรียกวํา ภาษีขายตั้ง แล๎วลบหรือเครดิตด๎วยภาษีที่ตนถูกผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนรายอื่นเรียกเก็บซึ่งกฎหมายเรียกวําภาษีซื้อ โดยอาศัยหลักฐานสาคัญที่เรียกวํา ใบกากับภาษี
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ภาษีซื้อนี้อาจขอคืนเป็นเงินสดแทนการเครดิตยกยอดไปก็ได๎จึงอาจกลําวได๎วําภาษีนี้คานวณจาก
มูลคําของสินค๎าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแตํละขั้นตอนเทํานั้น
เนื่องจากภาษีมูลคําเพิ่มมีขอบขํายบังคับกว๎างขวางมาก และอาจกํอให๎เกิดภาระยุํงยากแกํ
ผู๎ประกอบการขนาดเล็กโดยทั่วไป จึงมีการยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มให๎ผู๎ประกอบการที่มีรายรับตํอปี
หรือตํอรอบระยะเวลาบัญชี ไมํเกิน 1,800,000 บาท ซึ่งกฎหมายเรียกวํากิจการขนาดยํอม (เพิ่มจาก
เดิมที่กาหนดไว๎ “ไมํเกิน 1,200,000” เป็น “ไมํเกิน 1,800,000” ใช๎บังคับตั้งแตํ 1 เมษายน 2548 เป็น
ต๎นไป) สํวนผู๎ประกอบการที่มีรายรับตํอปีเกิน 1,800,000 บาท รวมทั้งผู๎นาเข๎าสินค๎าจะต๎องเสียภาษี
ตามอัตราปกติ
ภาษีมูลคําเพิ่มโดยทั่วไปต๎องชาระเป็นรายเดือนภาษี (เดือนปฏิทิน) ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนภาษีถัดไป ผู๎ประกอบการนอกจากต๎องจดทะเบียนและมีหน๎าที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
เป็นรายเดือน แล๎วยังมีหน๎าที่จัดทาใบกากับภาษี รายงานและหลักฐานตําง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
ไว๎อีกด๎วย ผู๎ฝ่าฝืนยํอมอาจถูกประเมินภาษีพร๎อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รวมทั้งอาจถูกยึดทรัพย์สิน
นาไปขายทอดตลาดเพื่อนาเงินไปเสียภาษี หรืออาจถูกดาเนินคดีอาญาด๎วยก็ได๎
2.5.3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู๎ประกอบการที่ขายสินค๎าหรือให๎บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไมํวําจะ
ประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห๎างหุ๎นสํวนสามัญที่มิใชํนิติบุคคล หรือ
นิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินค๎าหรือให๎บริการเกินกวํา 1.8 ล๎านบาทตํอปี มีหน๎าที่ต๎อง
ยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มเพื่อเป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียน โดยคานวณภาษีที่ต๎องเสียจาก
ภาษีขายหักด๎วยภาษีซื้อ
2.5.4 ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ผู๎ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค๎าหรือให๎บริการไมํเกิน 1.8 ล๎านบาทตํอปี
 ผู๎ประกอบการที่ขายสินค๎าหรือให๎บริการที่ได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มตามกฎหมาย
 ผู๎ประกอบการที่ให๎บริการจากตํางประเทศ และได๎มีการใช๎บริการนั้นในราชอาณาจักร
 ผู๎ประกอบการที่อยูํนอกราชอาณาจักรและเข๎ามาประกอบกิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการ
ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กาหนดไว๎ใน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่ม (ฉบับที่ 43) ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ . ศ .
2536
 ผู๎ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกาหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร
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2.5.5 ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
 ผู๎ประกอบกิจการ ขายพืชผลทางการเกษตร สัตว์ ไมํวํามีชีวิ ตหรือไมํมีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่น
อาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช๎สาหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตาราเรียน ฯลฯ
 ผู๎ประกอบกิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการซึ่งไมํได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มตามกฎหมาย
และมีรายรับไมํเกิน 1.8 ล๎านบาทตํอปี
 ให๎บริการขนสํงในราชอาณาจักร โดยอากาศยาน
 การสํงออกของผู๎ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสํงออกตามกฎหมายวําด๎วยการนิคม
อุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย
 การให๎บริการขนสํงน้ามันเชื้อเพลิงทางทํอในราชอาณาจักร
2.5.6 วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 แบบคาขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
แบบค าขอที่ ใ ช๎ ใ นการขอจดทะเบี ย นภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม ได๎ แกํ แบบ ภ.พ.01 ซึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครขอรับได๎ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(เขต/อาเภอ) หรือสานักงานสรรพากร
พื้นที่ สาหรับในจังหวัดอื่นขอรับได๎ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(อาเภอ) ทุกแหํง
 เอกสารที่ต๎องใช๎ในการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
 คาขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 จานวน 3 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ๎านหรือหลักฐานแสดงการอยูํอาศัยจริง พร๎อมภาพถํายสาเนาดังกลําว
 ประจาตัวประชาชนและบัตรประจาตัวผู๎เสียภาษีอากร พร๎อมภาพถํายบัตรดังกลําว
 สัญญาเชําอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีเชํา) หรือหนังสือยินยอมให๎ใช๎
สถานประกอบการ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เชํน เป็นเจ๎าบ๎าน, สัญญาซื้อขาย, คา
ขอหมายเลขบ๎าน, ใบโอนกรรมสิทธิ์, สัญญาเชําชํวง พร๎อมสาเนาทะเบียนบ๎านอันเป็น
ที่ตั้งสถานประกอบการและภาพถํายเอกสารดังกลําว
 หนังสือจัดตั้งห๎างหุ๎นสํวน พร๎อมภาพถํายหนังสือดังกลําว (กรณีเป็นห๎างหุ๎นสํวน
สามัญหรือคณะบุคคล)
 หนังสือรับรองของนายทะเบียนห๎างหุ๎นสํวน บริษัท พร๎อมวัตถุประสงค์ หนังสือ
บริคณห์สนธิและข๎อบังคับ และใบทะเบียนพาณิชย์พร๎อมภาพถํายหนังสือดังกลําว
(กรณีเป็นนิติบุคคล)
 บัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู๎จัดการ หรือหุ๎นสํวนผู๎จัดการ และสาเนา
ทะเบียนบ๎าน พร๎อมภาพถํายเอกสารดังกลําว
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 แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป และภาพถํายสถานประกอบการ
จานวน 2 ชุด
 กรณีมอบอานาจให๎ผู๎อื่นทาการแทน ต๎องมีหนังสือมอบอานาจปิดอากรแสตมป์ 10
บาท บัตรประจาตัวประชาชนของผู๎มอบอานาจและผู๎รับมอบอานาจพร๎อมภาพถําย
บัตรดังกลําว โดยผู๎รับมอบอานาจต๎องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 กรณีผู๎ประกอบการที่ได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มตามที่กาหนดในมาตรา 81/3 แหํง
ประมวลรัษฎากร และประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม ได๎แกํ ผู๎ประกอบการที่
ประกอบกิจการขายสินค๎าตามมาตรา 81 (1) (ก) ถึง (ฉ) หรือผู๎ประกอบการที่มีรายรับ
ไมํเกิน 1,800,000 บาทตํอปีหรือกิจการอื่นตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให๎ยื่น
แบบคาขอแจ๎งใช๎สิทธิ์เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.
01.1) พร๎อมกับการยื่น ภ.พ.01 หรือสามารถยื่นกํอนการยื่น ภ.พ.01 ไมํเกิน 30 วัน
2.5.7 กาหนดเวลาจดทะเบียน

ผู๎ประกอบการต๎องยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มเมื่อเริ่มประกอบกิจการขาย
สินค๎าหรือให๎บริการ เว๎นแตํกรณีที่ผู๎ประกอบการมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได๎วําได๎เตรียมการเพื่อ
ประกอบกิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการที่อยูํในบังคับต๎ องเสียภาษีมูลคําเพิ่มและมีการดาเนินการ
เพื่อเตรียมประกอบกิจการอันเป็นเหตุให๎ต๎องมีการซื้อสินค๎าหรือรับบริการที่อยูํในบังคับต๎องเสีย
ภาษีมูลคําเพิ่ม เชํน การกํอสร๎างโรงงาน การสร๎างอาคารสานักงานหรือการติดตั้งเครื่องจักร ให๎
ผู๎ประกอบการมีสิทธิยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มได๎ภายในกาหนด 6 เดือนกํอนวันเริ่ม
ประกอบกิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการ

ผู๎ประกอบการที่มีรายรับเกินกวํา 1.8 ล๎านบาทตํอปี ต๎องยื่นคาขอจดทะเบียนภาษี มูลคําเพิ่มภายใน 30 วันนับแตํวันที่มีมูลคําของฐานภาษี (รายรับ) เกินกวํา 1.8 ล๎านบาทตํอปี
ตารางที่ 2.2 กาหนดเวลาจดทะเบียน
ผู๎ประกอบการ
กาหนดเวลาจดทะเบียน
1.กํอนเริ่มประกอบกิจการ
 กรณีเริ่มประกอบกิจการ
 กรณีประกอบกิจการแล๎วและมีรายรับ 2. ภายใน 30 วันนับแตํวันที่มีรายรับเกินกวํา
1,800,000บาทตํอปี
เกินกวํา 1,800,000 บาทตํอปี
3.เมื่ อ ประสงค์ จ ะขอจดทะเบี ย น
 กรณี ประกอบการที่ ไ ด๎ รั บ ยกเว๎น แตํ มี
ภาษีมูลคําเพิ่ม
สิทธิขอจดทะเบียนมูลคําเพิ่ม
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2.5.8 สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มของผู๎ประกอบการให๎ยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตาม
แบบ ภ.พ.01 ณ สถานที่ดังตํอไปนี้
 กรณี ส ถานประกอบการตั้ ง อยูํ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ให๎ ยื่ น ณ ส านั ก งาน
สรรพากรพื้นที่ หรือ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท๎องที่ที่ สถานประกอบการตั้งอยูํ
 กรณีส ถานประกอบการตั้ งอยูํ นอกเขตกรุ งเทพมหานคร ให๎ยื่ น ณ ส านั ก งาน
สรรพากรพื้นที่สาขา(อาเภอ) ในเขตท๎องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํ และกรณีสถานประกอบการ
ตั้งในท๎องที่อาเภอหรือกิ่งอาเภอตั้งใหมํที่กรมสรรพากรมิได๎จัดอัตรากาลังไว๎ ให๎ยื่น ณ สานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา(อาเภอ) ที่เคยควบคุมพื้นที่เดิมของอาเภอหรือกิ่งอาเภอตั้งใหมํนั้น
 กรณี ส ถานประกอบการหลายแหํ ง ให๎ ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นได๎ ที่ ส านั ก งาน
สรรพากรพื้นที่ หรือ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในท๎องที่ที่สถานประกอบการอันเป็นที่ตั้งของ
สานักงานใหญํเพียงแหํงเดียว
 กรณีสถานประกอบการที่อยูํในความดูแลของสานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญํ
ให๎ ยื่ น ณ ส านั ก บริ ห ารภาษี ธุ ร กิ จ ขนาดใหญํ หรื อ จะยื่ น ผํ า นส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ หรื อ
สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยูํก็ได๎
2.5.9 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อเจ๎าพนักงานได๎รับคาขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.01 พร๎อมเอกสารที่
เกี่ยวข๎องครบถ๎วนแล๎ว จะมีการออกใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ให๎ ซึ่งจะมีผลให๎
ผู๎ ป ระกอบการเป็ น ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ตั้ ง แตํ วั น ที่ ร ะบุ ไ ว๎ ใ นใบทะเบี ย น
ภาษีมูลคําเพิ่มเป็นต๎นไป
กรณีที่ผู๎ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแหํง ให๎ยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
ณ ท๎องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสานักงานใหญํตั้งอยูํเพียงแหํงเดียว แตํกรมสรรพากรจะออกใบ
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม (ภ.พ. 20) ให๎แกํสถานประกอบการทุกแหํง โดยผู๎ประกอบการจดทะเบียน
จะต๎องนาใบทะเบียนดังกลําวไปแสดงไว๎ ณ สถานประกอบการแตํละแหํงในสถานที่ที่เห็นได๎งําย
และเปิดเผย
กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ ผู๎ประกอบการ
จดทะเบี ย นจะต๎ อ งยื่ น ค าขอรั บ ใบแทนใบทะเบี ย นภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม ณ สถานที่ ที่ ไ ด๎ จ ดทะเบี ย น
ภาษีมูลคําเพิ่มไว๎ภายใน 15 วันนับแตํวันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุด ซึ่งใบแทน
ดังกลําวถือเป็นใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
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2.5.10 ใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให๎
ผู๎ประกอบการ จดทะเบียนยื่นคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม ณ สานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาหรือสานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํหรือสานักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญํแล๎วแตํกรณี ภายใน 15 วัน นับแตํวันที่ทราบถึงการชารุด สูญหาย หรือถูกทาลาย
2.5.11 เอกสารที่ใช้ในการยื่นคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม






แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม (ภ.พ.04) จานวน 3 ฉบับ
ใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่ชารุด (ถ๎ามี) พร๎อมภาพถํายเอกสารดังกลําว
ใบแจ๎งความกรณีสูญหาย
หนังสือมอบอานาจ กรณีให๎ผู๎อื่นทาการแทนปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
บัตรประจาตัวประชาชนของผู๎มอบอานาจและผู๎รับมอบอานาจ พร๎อมภาพถํายเอกสาร
ดังกลําว

รูปที่ 2.1 ตัวอย่างอากรแสตมป์
2.5.12 หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 เรียกเก็บภาษีมูลคําเพิ่มจากผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการ และออกใบกากับภาษีเพื่อเป็น
หลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลคําเพิ่ม
 จัดทารายงานตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งได๎แกํ
- รายงานภาษีซื้อ
- รายงานภาษีขาย
- รายงานสินค๎าและวัตถุดิบ
- ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามแบบ ภ.พ.30
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รูปที่ 2.2 ตัวอย่าง ภ.พ. 30
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2.5.13 การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มในสํวนที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่ง
ได๎แกํ การเลิกกิจการ การโอนหรือควบกิจการ การเปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบการ การ
เปลี่ยนแปลงประเภทสินค๎าหรือบริการ การเปลี่ยนแปลงการคานวณภาษี รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
รายการอื่น ๆ เชํน การเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู๎ถือหุ๎น (ผู๎มี
อานาจลงนาม) หรือการหยุดกิจการชั่วคราว (มีกาหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี) ผู๎ประกอบการจด
ทะเบีย นมีหน๎าที่ต๎องแจ๎งการเปลี่ย นแปลงนั้ น ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีก ารเปลี่ย นแปลง
เกิดขึ้น สาหรับกรณีการย๎ายสถานประกอบการ, การรับโอนกิจการ, การเพิ่มสาขา จะต๎องแจ๎งกํอนมี
การเปลี่ยนแปลงไมํน๎อยกวํา 15 วัน โดยกรอกแบบแจ๎งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตาม
แบบ ภ.พ. 09 พร๎อมเอกสารประกอบการพิจารณา ณ สถานที่ที่ได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มไว๎
2.5.14 เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 แบบแจ๎งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม (ภ.พ.09) จานวน 4 ฉบับ
 ใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม (ภ.พ.20) ฉบับจริงพร๎อมภาพถํายเอกสารดังกลําว
 สาเนาแบบคาขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มเดิม (ภ.พ.01) หรือสาเนาแบบคาขอแจ๎ง การ
เปลี่ยนแปลงรายการ(ภ.พ.09) ครั้งสุดท๎าย
 บัตรประจาตัวผู๎เสียภาษีอากรพร๎อมภาพถํายบัตรดังกลําว
 หนั ง สื อ รั บ รองของนายทะเบี ย นหุ๎ น สํ ว นบริ ษั ท (กรณี เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล) พร๎ อ มภาพถํ า ย
หนังสือดังกลําว
 หนัง สือแสดงการเปลี่ย นชื่ อ ชื่อสกุ ล (กรณีเป็นบุ คคลธรรมดา) พร๎อมภาพถํา ยหนังสือ
ดังกลําว
 บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ๎านของผู๎ประกอบการ หรือกรรมการผู๎มีอานาจลงนาม
พร๎อมภาพถํายเอกสารดังกลําว
 กรณีมอบอานาจให๎ผู๎อื่นทาการแทน ต๎องมีหนังสือมอบอานาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
บั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู๎ ม อบอ านาจและผู๎ รั บ มอบอ านาจ พร๎ อ มภาพถํ า ยบั ต ร
ดังกลําว โดยผู๎รับมอบอานาจอานาจต๎องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 กรณีหยุดกิจการชั่วคราว ต๎องมีหนังสือจากผู๎ประกอบการชี้แจงเหตุผลในการหยุดกิจการ
พร๎อมประทับตรานิติบุคคลและลงนามโดยกรรมการผู๎มีอานาจลงนาม
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รูปที่ 2.3 ตัวอย่าง ภ.พ. 20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.5.15 กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
การประกอบกิจการดังตํอไปนี้ให๎ได๎รับยกเว๎นไมํต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม
การขายสินค๎าหรือให๎บริการของผู๎ประกอบการที่มีรายรับไมํเกิน 1.8 ล๎านบาทตํอปี
การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร เชํน ข๎าว ข๎าวโพด ปอ มันสาปะหลั ง ผัก
และผลไม๎ เป็นต๎น ( คาสั่งกรมสรรพากรที่ ป .28/2535 ฯ )
การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไมํมีชีวิตภายในราชอาณาจักร เชํน โค กระบือ ไกํหรือเนื้อสัตว์
กุ๎ง ปลา เป็นต๎น (คาสั่งกรมสรรพากรที่ ป.29/2535ฯ)
การขายปุ๋ย
การขายปลาป่น อาหารสัตว์
การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ ใช๎สาหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบารุงรักษาป้องกัน ทาลาย หรือ
กาจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์
การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตาราเรียน
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** ผู๎ประกอบการที่ประกอบกิจการตาม 2.6.15.1 ถึง 2.6.15.7 ดังกลําว จะเลือกเข๎าสูํระบบ
ภาษีมูลคําเพิ่มก็ได๎
8. การนาเข๎าสินค๎าตาม 1 ถึง 7
9. การให๎บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวําด๎วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวําด๎วยโรงเรียนเอกชน
10. การให๎บริการขนสํงในราชอาณาจักรไมํวําจะเป็นทางบก ทางน้าหรือทางอากาศ อยํางไรก็ดี
หากเป็นการให๎บริการขนสํงโดยอากาศยาน และการให๎บริการขนสํงน้ามันเชื้อเพลิงทาง
ทํอ ผู๎ประกอบการมีสิทธิเลือกเข๎าสูํระบบภาษีมูลคําเพิ่มได๎
11. การให๎บริการขนสํงระหวํางประเทศทางบกและทางเรือซึ่งมิใชํเรือเดินทะเล
12. การให๎บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน
13. การให๎บริการห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
14. ให๎บริการจัดแขํงขันกีฬาสมัครเลํน
15. การให๎บริการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การวําความ
16. การให๎บริการของนักแสดงสาธารณะ
17. การให๎บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรม ในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ
ที่อธิบดีกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
18. การให๎บริการวิจัย หรือการให๎บริการทางวิชาการ ซึ่งต๎องมีลักษณะการประกอบกิจการ
ตามที่กรมสรรพากรกาหนด คือ ต๎องเป็นการวิจัยหรือบริการทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์
และสาขาสังคมศาสตร์ แตํต๎องมิใชํเป็นการกระทาในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผู๎ประกอบการต๎อง
เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล หรือมูลนิธิ
19. การให๎บริการตามสัญญาจ๎างแรงงาน
20. การให๎บริการเชําอสังหาริมทรัพย์
21. ให๎บริการของราชการสํวนท๎องถิ่น ทั้งนี้ไมํรวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์ของราชการ
สํวนท๎องถิ่น หรือเป็นการหารายได๎ หรือผลประโยชน์ไมํวําจะเป็นกิจการสาธารณูปโภค
หรือไมํก็ตาม
22. การขายสินค๎าหรือการให๎บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสํงรายรับทั้งสิ้นให๎แกํรัฐ
โดยไมํหักรายจําย
23. การขายสิ น ค๎ า หรื อ การให๎ บ ริ ก ารเพื่ อ ประโยชน์ แ กํ ก ารศาสนา หรื อ การสาธารณกุ ศ ล
ภายในประเทศ ซึ่งไมํนาผลกาไรไปจํายในทางอื่น
24. ก า ร ข า ย สิ น ค๎ า ห รื อ ก า ร ใ ห๎ บ ริ ก า ร ต า ม ที่ ก า ห น ด โ ด ย พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า ฯ
( พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 )
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2.5.16 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ผู๎มีหน๎าที่ยื่นแบบ
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อยละ 10 (ปัจจุบัน อัตรา
ภาษีมูลคําเพิ่มลดลงเหลืออัตราร๎อยละ 7.0 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 440) พ.ศ. 2548 มีผลใช๎
บังคับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550) หรือผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อยละ 0
โดยคานวณภาษีมูลคําเพิ่มจากภาษีขายหักด๎วยภาษีซื้อในแตํละเดือนภาษี ทั้งนี้ ไมํวําผู๎ประกอบการ
ดังกลําวจะประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุ คคล ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ กองมรดก บริษัท
หรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล องค์การของรัฐบาล หรือนิติบุคคลในรูปแบบใดก็ตาม
 แบบแสดงรายการที่ใช๎
 แบบ ภ.พ.01 แบบคาขอจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
 แบบ ภ.พ.02 แบบคาขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคําเพิ่มรวมกัน
 แบบ ภ.พ.02.1 แบบคาขอยกเลิกการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคําเพิ่มรวมกัน
 แบบ ภ.พ.04 แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
 แบบ ภ.พ.08 แบบคาขอถอนทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
 แบบ ภ.พ.09 แบบคาขอแจ๎งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
 แบบ ภ.พ. 30 ใช๎ส าหรับ ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ เสีย ภาษี มูล คําเพิ่ ม โดยค านวณ
ภาษีมูลคําเพิ่มจากภาษีขายหักด๎วยภาษีซื้อในแตํละเดือนภาษี กรณีเดือนภาษีใดมีจานวน
ภาษีซื้อมากกวําภาษีขาย ผู๎ประกอบการจะได๎รับคืนภาษี และสามารถใช๎แบบ ภ.พ. 30 นี้
เป็นคาขอคืนภาษีมูลคําเพิ่ม
 แบบ ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลคําเพิ่ม ในกรณีปรับปรุงภาษี ซื้อที่เฉลี่ยตามสํวน
ของรายได๎
 แบบ ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลคําเพิ่ม ในกรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามสํวน
ของการใช๎พื้นที่อาคาร
 แบบใบขนสินค๎าขาเข๎า ใช๎สาหรับผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีมูลคําเพิ่มที่เป็นผู๎นาเข๎า ไมํวําจะเป็น
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนหรือไมํก็ตาม ผู๎นาเข๎าต๎องชาระภาษีพร๎อมกับการชาระอากรขา
เข๎าตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร
 แบบ ภ.พ.36 ใช๎สาหรับผู๎มีหน๎าที่นาสํงภาษีมูลคําเพิ่ม กรณีดังตํอไปนี้
(ก) ผู๎จํายเงินที่จํายคําซื้อสินค๎าหรือคําบริการให๎แกํ
- ผู๎ประกอบการที่อยูํนอกราชอาณาจักร ซึ่งได๎เข๎ามาประกอบกิจการขายสินค๎าหรือ
ให๎บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไมํได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มเป็นการชั่วคราว
หรือ
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- ผู๎ ป ระกอบการที่ ไ ด๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารในตํ า งประเทศและได๎ มี ก ารใช๎ บ ริ ก ารนั้ น ใน
ราชอาณาจักร
(ข) ผู๎รับโอนสินค๎าหรือผู๎รับโอนสิทธิในบริการที่ได๎เสียภาษีมูลคําเพิ่มไปแล๎วในอัตรา
ร๎อยละ 0 ได๎แกํ การรับโอนสินค๎าหรือรับโอนสิทธิในบริการ ที่ได๎มีการขายหรือให๎บริการกับ
องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต
สถานกงสุลใหญํ สถานกงสุล ทั้งนี้เฉพาะการขายสินค๎าหรือการให๎บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
(ค) ผู๎ทอดตลาดซึ่งขายทรัพย์สินของผู๎ประกอบการจดทะเบียน

รูปที่ 2.4 ตัวอย่าง ภ.พ. 01
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รูปที่ 2.5 ตัวอย่าง ภ.พ. 02
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2.5.17 กาหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบและการชาระภาษี
 กาหนดเวลายื่นแบบ
 ผู๎ประกอบการจดทะเบียนต๎องยื่นแบบ ภ.พ.30 พร๎อมชาระภาษีมูลคําเพิ่ม (ถ๎ามี) เป็นราย
เดือนทุกเดือนภาษี ไมํวําจะมีการขายสินค๎าหรือให๎บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไมํก็ตาม
โดยให๎ยื่นแบบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ในกรณีผู๎ประกอบการมีสถานประกอบการ
หลายแหํง ให๎แยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชาระภาษีเป็นรายสถานประกอบการ เว๎น
แตํได๎ยื่นคาร๎องขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชาระภาษีรวมกัน (ภ.พ.02) เมื่อ
ได๎รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล๎ว ก็สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกันได๎ตั้งแตํเดือน
ภาษีที่อธิบดีกาหนดเป็นต๎นไป
 การนาเข๎าสินค๎า ผู๎ประกอบการจดทะเบียนหรือผู๎นาเข๎าต๎องยื่นแบบใบขนสินค๎าขาเข๎าและ
ชาระภาษีมูลคําเพิ่มพร๎อมกับการชาระอากรขาเข๎าตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร ณ ดําน
ศุลกากรที่มีการนาเข๎าสินค๎า
 ผู๎มีหน๎าที่นาสํงภาษีมูลคําเพิ่ม กรณีผู๎ประกอบการที่ให๎บริการในตํางประเทศและได๎มีการ
ใช๎ บ ริ ก ารนั้ น ในราชอาณาจั ก ร หรื อ ผู๎ ท อดตลาดซึ่ ง ขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ของ
ผู๎ประกอบการจดทะเบียน ต๎องยื่นแบบนาสํงภาษีมูลคําเพิ่มภายใน 7 วันนับแตํวันที่จํายเงิน
หรือวันรับเงินจากการขายทอดตลาดแล๎วแตํกรณี ปัจจุบันได๎มีประกาศกระทรวงการคลัง
ขยายกาหนดเวลาการนาสํงเงินภาษีมูลคําเพิ่มโดยให๎นาสํงภายใน 7 วัน นับแตํวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่จํายเงินให๎แกํผู๎ประกอบการจดทะเบียน หรือผู๎ประกอบการ และยื่นรายการ
แล๎วแตํกรณี
 กรณีผู๎รับโอนสินค๎า หรือผู๎รับโอนสิทธิในบริการที่ได๎เสียภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อยละ 0
ให๎นาสํงภาษีมูลคําเพิ่มภายใน 30 วันนับแตํวันความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มเกิดขึ้น
ปัจจุบันได๎มีประกาศกระทรวงการคลังขยายกาหนดเวลาการนาสํงเงินภาษีมูลคําเพิ่ม โดย
ให๎นาสํงและยื่นรายการภายใน 7 วัน นับแตํวันสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกาหนด 30 วันที่
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มเกิดขึ้น
 กรณี ที่ ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นยื่ น แบบแสดงรายการภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม ไว๎ ไ มํ ถู ก ต๎ อ ง
ครบถ๎วน ไมํวําการคลาดเคลื่อนนั้นจะเป็นเหตุให๎จานวนภาษีในเดือนภาษีเปลี่ยนแปลงไป
หรือไมํก็ตาม จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคําเพิ่ม เพิ่มเติมได๎อีกพร๎อมกับชาระภาษี (ถ๎า
มี) ให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ณ หนํวยงานที่ได๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคําเพิ่มไว๎กํอน
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2.5.18 สถานที่ยื่นแบบ
 กรณีสถานประกอบการตั้งอยูํในเขตกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา(เขต/อาเภอ) ในท๎องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํ
 กรณีสถานประกอบการตั้งอยูํนอกเขตกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น ณ สานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา(อาเภอ) ในท๎องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูํ
2.5.19 การชาระภาษี
 ชาระเป็นเงินสด
 ชาระด๎วยเช็คขีดครํอม สั่งจํายแกํกรมสรรพากร โดยขีดฆําคาวํา ผู๎ถือและหรือตามคาสั่ง
หมายเหตุ การยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี สามารถยื่นผํานเว็บไซต์ขอกรมสรรพากร
ได๎ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได๎ในหัวข๎อ บริการยื่นแบบผํานอินเทอร์เน็ต)
2.5.20 ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฐานภาษีมูลคําเพิ่ม แบํงได๎ 4 กรณี
1) ฐานภาษีกรณีทั่วไป (ตามมาตรา 79) ได๎แกํ มูลคําทั้งหมดที่ผู๎ประกอบการได๎รับ
หรือพึงได๎รับจากการขายสินค๎า / ให๎บริการ รวมทั้งภาษีสรรพสามิต แตํไมํรวมถึง 1)สํวนลดหรือคํา
ลดหยํอน ที่ลดให๎ทันทีในขณะขายสินค๎า และต๎องระบุสํวนลดไว๎ในใบกากับภาษี 2) คําชดเชยและ
เงินอุดหนุนตามที่อธิบดีกาหนด 3 ) ภาษีขาย และ 4) ประกาศอธิบดีฯเกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่ม ฉบับที่
40 (ทั้งนี้มูลคําของฐานภาษี ให๎หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน คําตอบแทน คํา บริก าร หรือ
ประโยชน์ซึ่งอาจคานวณได๎เป็นตัวเงิน)
 การบันทึกบัญชี – กิจการขายสินค้า
1. การขาย
Dr. ลูกหนี้/เงินสด
XXX
Cr. ขาย
XXX
ภาษีขาย
XXX
 และให๎บันทึกบัญชีรายการในรายการภาษีขายและรายงานสินค๎าและวัตถุดิบด๎วย
2. การรับคืน
Dr. รับคืนสินค๎า
Dr. ภาษีขาย
Cr. ลูกหนี้/เงินสด

XXX
XXX
XXX
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 และให๎บันทึกบัญชีรายการในรายการภาษีขายและรายงานสินค๎าและวัตถุดิบด๎วย
3. ตัดหนี้สูญ (ตามประมวลรัษฎากร)
Dr. หนี้สูญ
XXX
Dr. ภาษีขาย
XXX
Cr. ลูกหนี้
XXX
 และให๎บันทึกรายการในรายงานภาษีขาย
4. หนี้สูญที่ได๎รับคืน (สาหรับหนี้สูญที่ตัดตามประมวลรัษฎากร)
Dr.เงินสด
XXX
Cr.หนี้สูญได๎รับคืน
XXX
Cr. ภาษีขาย
XXX
 และให๎บันทึกรายการในรายงานภาษีขาย
 การบันทึกบัญชี – กิจการให้บริการ
 ด้านผู้ให้บริการ
1. ออกใบแจ๎งหนี้
Dr. ลูกหนี้
Cr. รายได๎คําบริการ
Cr. ภาษีขายที่ยังไมํถึงกาหนดชาระ
2. รับชาระเงิน
Dr. เงินสด
Dr. ภาษีหัก ณ ที่จําย
Dr. ภาษีขายที่ยังไมํถึงกาหนดชาระ
Cr. ลูกหนี้
Cr. ภาษีขาย
 และให๎บันทึกรายการในรายงานภาษีขาย
 ด้านผู้รับบริการ
1. รับใบแจ๎งหนี้
Dr. คําใช๎จําย
Dr. ภาษีซื้อที่ยังไมํถึงกาหนด

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
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Cr. เจ๎าหนี้
2. จํายชาระเงิน
Dr. เจ๎าหนี้
XXX
Dr. ภาษีซื้อ
XXX
Cr. เงินสด
Cr. ภาษีหัก ณ ที่จําย
Cr. ภาษีซื้อที่ยังไมํถึงกาหนด
 และให๎บันทึกรายการในรายงานภาษีซื้อ

XXX

XXX
XXX
XXX

2) ฐานภาษีการสํงออก มาตรา 79/1 : การสํงออกสินค๎า ฐานภาษีสาหรับการสํงออก
ให๎ใช๎ราคา F.O.B + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีอื่น ๆ + คําธรรมเนียมอื่น ๆ แตํไมํรวมอากรขาออก
** ราคา F.O.B. คือ ราคา ณ ดํานศุลกากร ไมํรวมคําขนสํง และประกันภัย เงินมัดจา ไมํใชํฐานภาษี
สาหรับการสํงออก ไมํเสีย Vat แตํฐานภาษีสาหรับการสํงออกคือ ราคา F.O.B**
3) ฐานภาษีนาเข๎า มาตรา 79/2 : การนาเข๎าสินค๎า : ฐานภาษีสาหรับการนาเข๎า ให๎ใช๎
ราคา C.I.F. + ภาษีสรรพสามิต + อากรขาเข๎า ราคา C.I.F. คือ ราคารวมประกันภัย + คําระวาง
(ขนสํง) ราคา C.I.F. อาจถือตามราคาที่กรมศุลกากรกาหนด
4) ฐานภาษีกรณีพิเศษ (ม79/3)
 มาตรา 79/3 (1) การขายสินค๎า / ให๎บริการ ที่ไมํมีคําตอบแทน หรือ มีคําตอบแทนต่ากวํา
ราคาตลาด โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร มูลคําของฐานภาษีที่จะนามาคานวณ ให๎ยึดตามราคาตลาด
 การนาสินค๎าไปใช๎เอง โดยไมํใชํเพื่อการประกอบกิจการ มูลคําของฐานภาษีคือราคาตลาด
 สินค๎าขาดจาก Stock มูลคําของฐานภาษี คือ ราคาตลาด ณ วันที่ตรวจพบ (วันที่ความรับผิด
เกิดขึ้น)
 การขายสินค๎าที่ได๎เสียภาษีในอัตรา 0 ตํอมาได๎กลายเป็นอัตรา 7 ฐานภาษีคือ ราคาตลาด
ของสินค๎านั้นตามสภาพหรือปริมาณ ในวันที่ความรับผิด
 สินค๎าคงเหลือ / ทรัพย์สินคงเหลือ ณ วันเลิกประกอบกิจการ ถือเป็นการขายโดยคิดตาม
ราคาตลาด ณ วันเลิกประกอบกิจการ เป็นฐานภาษี
 การบันทึกบัญชี – กิจการขายสินค้า
5. การขาย
Dr. ลูกหนี้/เงินสด
Cr. ขาย

XXX
XXX
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ภาษีขาย
XXX
 และให๎บันทึกบัญชีรายการในรายการภาษีขายและรายงานสินค๎าและวัตถุดิบด๎วย
6. การรับคืน
Dr. รับคืนสินค๎า
XXX
Dr. ภาษีขาย
XXX
Cr. ลูกหนี้/เงินสด
XXX
 และให๎บันทึกบัญชีรายการในรายการภาษีขายและรายงานสินค๎าและวัตถุดิบด๎วย
7. ตัดหนี้สูญ (ตามประมวลรัษฎากร)
Dr. หนี้สูญ
Dr. ภาษีขาย
Cr. ลูกหนี้
 และให๎บันทึกรายการในรายงานภาษีขาย

XXX
XXX
XXX

8. หนี้สูญที่ได๎รับคืน (สาหรับหนี้สูญที่ตัดตามประมวลรัษฎากร)
Dr.เงินสด
XXX
Cr.หนี้สูญได๎รับคืน
XXX
Cr. ภาษีขาย
XXX
 และให๎บันทึกรายการในรายงานภาษีขาย

2.5.21 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและการคานวณภาษี
 อัตราภาษี

ภาษีจากกาไรสุทธิของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลร๎อยละ 30
- ภาษีจากกาไรสุทธิเฉพาะกรณีที่ได๎จากการประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่
16 กันยายน 2535 ร๎อยละ 10
-

 การคานวณภาษีเงินได๎นิติบุคคลจากกาไรสุทธิ

บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่มีหน๎าที่เสีย ภาษีเงินได๎นิติบุคคลจากกาไร
สุทธิและต๎องคานวณภาษีเงินได๎ นิติบุคคล และยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีปีละ 2 ครั้ง
ดังนี้
ก. การคานวณเงินได๎นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ได๎มีบัญญัติไว๎ใน
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มาตรา 67 ทวิ แหํงประมวล รัษฎากรดังนี้
(1) ในกรณีบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล นอกจากที่กลําวใน (2) ให๎จัดทา
ประมาณการกาไร สุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ ซึ่งได๎จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได๎กระทาหรือจะ
ได๎กระทาในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แล๎ว ให๎คานวณและชาระภาษีเงินได๎นิติบุคคลจากจานวนกึ่ง
หนึ่งของประมาณการกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
(2) ในกรณีบริษัทจดทะเบียนธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายวําด๎วยการธนาคาร
พาณิชย์หรือ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ บริษัทหรือห๎าง
หุ๎นสํวนนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดให๎คานวณและชาระภาษีจาก
กาไรสุทธิ ของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแตํวัน แรกของรอบระยะเวลาบัญชีตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎
ในมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี
ภาษีเงินได๎นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนี้ให๎ถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได๎นิติ
บุคคลเมื่อสิ้น รอบระยะเวลาบัญชีคือ เอาไปหักออกจากภาษีที่ต๎องเสียจากกาไรสุทธิของทั้งรอบ
ระยะเวลาบัญชีและในกรณีที่ภาษีที่เสีย ไว๎ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสูงกวําภาษีที่จะต๎องเสียทั้งรอบ
ระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวน นิติบุคคลก็มีสิทธิขอคืนภาษีที่ชาระไว๎เกินได๎
กรณีที่บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกหรือรอบระยะเวลา
บัญชีสุดท๎าย น๎อยกวํา 12 เดือน ไมํต๎องยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได๎นิติบุคคลครึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ข. การคานวณเงินได๎นิติบุคคลจากกาไรสุทธิ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี การ
คานวณกาไรสุทธิของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลให๎คานวณกาไรสุทธิตามเงื่อนไขที่บัญญัติ
ไว๎ใน ประมวลรัษฎากร โดยนากาไรสุทธิดังกลําวคูณด๎วยอัตราภาษี เงินได๎นิติบุคคล จะได๎ภาษีเงิน
ได๎นิติบุคคล ที่ต๎องชาระ ถ๎าคานวณกาไรสุทธิออกมาแล๎วปรากฏวํา ไมํมีกาไรสุทธิ หรือขาดทุน
สุทธิ บริษัทไมํต๎องเสียภาษีเงินได๎นิติบุคคล ถ๎าการจัดทาบัญชีของบริษัทได๎จัดทาขึ้นตามหลักบัญชี
โดยไมํได๎ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากรเมื่อ จะคานวณภาษีบริษัทจะต๎องปรับปรุงกาไร
สุทธิดังกลําวให๎เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว๎ใน ประมวลรัษฎากรแล๎วจึง คานวณภาษีเงินได๎นิติ
บุคคล

2.5.22 ใบกากับภาษี
“ใบกากับภาษี” คือเอกสารที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มจะต๎องออก
ให๎แกํผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการ ในการขายสินค๎าหรือให๎บริการทุกครั้ง และต๎องจัดทาในทันทีที่
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่มเกิดขึ้น
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ใบกากับภาษีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎รับมาเนื่องจากการซื้อสินค๎าหรือรับ
บริการเป็นหลักฐานที่สาคัญมากสาหรับผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ใช๎เป็นหลักฐานนาไปหักออก
จากภาษีขาย
สาหรับผู๎ประกอบการที่มีสถานประกอบการหลายแหํง จะต๎องทาใบกากับภาษี
เป็นรายสถานประกอบการ

2.5.23 การออกใบกากับภาษี
- กรณีการขายสินค๎า ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีหน๎าที่ต๎ องออกใบกากับภาษี
พร๎อมทั้งสํงมอบให๎แกํผู๎ซื้อในในทันทีที่มีการสํงมอบสินค๎าให๎กับผู๎ซื้อ
- กรณีการให๎บริการ ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีหน๎าที่ต๎องออกใบกากับภาษี
พร๎อมทั้งสํงมอบให๎แกํผู๎รับบริการในทันทีที่ได๎รับชาระราคาคําบริการ
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนต๎องจัดทาใบกากับภาษีอยํางน๎อย 2 ฉบับ ดังนี้
- ต๎นฉบับ ผู๎ประกอบการต๎องสํงมอบให๎กับผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการ
- สาเนา ผู๎ประกอบการต๎องเก็บรักษาไว๎เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงรายงาน
ภาษีเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปีนับแตํวันที่ทารายงาน
สาหรับผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู๎ ซื้อสินค๎าหรือรับบริการต๎องเรียกใบกากับภาษี
จากผู๎ประกอบการจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นผู๎ขายสินค๎าหรือให๎บริการเพื่อใช๎เป็นหลักฐานในการ
คานวณภาษีมูลคําเพิ่ม และหากผลการคานวณภาษีปรากฏวํา ภาษีซื้อมากกวําภาษีขาย ถือเป็นเครดิต
ภาษี ผู๎ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินาไปชาระภาษีมูลคําเพิ่มในเดือนภาษีถัดจากเดือนภาษีที่
คานวณภาษีนั้น และหากในเดือนภาษีที่นาเครดิตภาษีไปชาระยังมีเครดิตภาษีคงเหลืออยูํอีกก็มีสิทธิ
นาไปชาระภาษีมูลคําเพิ่มในเดือนภาษีถัดไปได๎
ในกรณี ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย น ไมํ ใ ช๎ สิ ท ธิ น าเครดิ ต ภาษี ที่ เ หลื อ อยูํ ไ ปช าระ
ภาษีมูลคําเพิ่มในเดือนถัดไป ก็มีสิทธิขอคืนภายใน 3 ปี นับแตํวันพ๎นกาหนดเวลายื่นแบบแสดง
รายการภาษีสาหรับเดือนภาษีนั้น

2.5.24 ผู้มีหน้าที่ออกใบกากับภาษี
 ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคําเพิ่มโดยคานวณจากภาษีขายหักด๎วยภาษีซื้อ
 ผู๎ขายทอดตลาดที่มิใ ชํสํวนราชการ ซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู๎ประกอบการจด
ทะเบียน โดยให๎ผู๎ขายทอดตลาดออกใบกากับภาษีในนามของผู๎ประกอบการจดทะเบียน
เจ๎าของทรัพย์สิน (มาตรา 86/3 และคาสั่งกรมสรรพากรที่ ป.87/2542)
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 ตัวแทนในราชอาณาจักร ของผู๎ประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักร โดยมีการตั้ง
ตัว แทนเพื่ อ ขายและได๎ สํง มอบสิ น ค๎า ให๎ตั ว แทนแล๎ ว ทั้ง นี้ เฉพาะสั ญญาการแตํ ง ตั้ ง
ตัวแทนเพื่อขายตามประเภทของสินค๎าและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี (มาตรา 86 วรรคสี่)
 ตัวแทนในราชอาณาจักร ของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่อยูํนอกราชอาณาจักร ตัวแทน
จะออกใบก ากับภาษีในนามของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่อยูํนอกราชอาณาจักรได๎
ตํอเมื่อผู๎ประกอบการจดทะเบียนนอกราชอาณาจักร ได๎ยื่นคาขออนุมัติตามระเบียบที่
อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด (มาตรา 86/2)
 ผู๎ ป ระกอบการที่ อ ยูํ น อกราชอาณาจั ก ร และเข๎ า มาประกอบกิ จ การขายสิ น ค๎ า หรื อ
ให๎บ ริ ก ารในราชอาณาจัก รเป็ นครั้ง คราว โดยได๎ป ฏิบั ติตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรม-สรรพากรกาหนด (มาตรา 85/3 และมาตรา 86 วรรคสอง)
 ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม เพราะเลิกประกอบ
กิ จการหรืออธิบดีสั่ง เพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นภาษี มูล คํา เพิ่ ม อธิบดีก รมสรรพากรจะ
อนุ ญ าตให๎ ผู๎ ป ระกอบการที่ ถู ก ขี ด ชื่ อ ออกจากทะเบี ย นภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม ดั ง กลํ า ว ออก
ใบกากับภาษี ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตํอไปเป็นการชั่วคราวจนกวําจะหยุ ดประกอบ
กิจการ โดยต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
(มาตรา 86/11)
 ผู๎ประกอบการที่ประกอบกิจการที่ได๎รับยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่ม ที่ได๎แจ๎งขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคําเพิ่มและได๎รับอนุมัติให๎เสียภาษีมูลคําเพิ่ม โดยคานวณจากภาษีขายหักด๎วยภาษี
ซื้อในแตํละเดือนภาษี (มาตรา 82/3)
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รูปที่ 2.6 ตัวอย่าง ใบกากับภาษี
ประเภทของใบกากับภาษี
 ใบกากับภาษีแบบเต็มรูป
 ใบกากับภาษีแบบเต็มรูป
 ใบกากับภาษีอยํางยํอ
 เอกสารอื่นที่ถือเป็นใบกากับภาษี
 ใบเพิ่มหนี้
 ใบลดหนี้
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 ใบเสร็จรับเงินที่สํวนราชการออกให๎ในการขายทอดตลาด
 ใบเสร็ จรั บเงิ นของกรมสรรพากร กรมศุล กากรหรื อกรมสรรพสามิ ต
เฉพาะสํวนที่เป็นภาษีมูลคําเพิ่ม

2.5.25 การจัดทาใบกากับภาษีแบบเต็มรูป
 ผู๎ประกอบการจดทะเบียนโดยทั่วไป มีหน๎าที่ต๎องออกใบกากับภาษีแบบ
เต็มรูป ให๎แกํผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการ ซึ่งใบกากับภาษีแบบเต็มรูปจะต๎องมีรายการอยํางน๎อย
ดังตํอไปนี้ (มาตรา 86/4)
 วํา "ใบกากับภาษี"
 ประจาตัวผูเ๎ สียภาษีอากรของผู๎ขายสินค๎าหรือให๎บริการ
 ชื่อ ที่อยูํ ของผู๎ขายสินค๎าหรือให๎บริการ
 ชื่อ ที่อยูํ ของผู๎ซื้อสินค๎าหรือรับบริการ
 หมายเลขลาดับของใบกากับภาษีและหมายเลขลาดับของเลํม (ถ๎ามี)
 วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
 ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลคําของสินค๎าหรือของบริการ
 จานวนภาษีมูลคําเพิ่มที่คานวณจากมูลคําของสินค๎าหรือของบริการ โดย
ให๎แยกออกจากมูลคําของสินค๎าหรือของบริการให๎ชัดแจ๎ง
กรณีที่มีการขายสินค๎าเป็นเงินเชื่อ และผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎ออกใบกากับภาษี / ใบสํง
ของ อยูํในฉบับเดียวกัน โดยสํงมอบสาเนาใบกากับภาษี / ใบสํงของให๎กับผู๎ซื้อพร๎อมกับการสํง
มอบสินค๎า สํวนต๎นฉบับของใบกากับภาษี / ใบสํงของ จะสํงมอบให๎กับผู๎ซื้อตํอเมื่อได๎รับชาระราคา
คําสินค๎า กรณีนี้ถือวํามิได๎ปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย ซึ่งกาหนดให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียน
ต๎องสํงมอบต๎นฉบับของใบกากับภาษี (เอกสารฉบับแรก) ให๎กับผู๎ซื้อเมื่อมีการสํงมอบสินค๎า
สาเนาใบกากับภาษี/ใบสํงของที่ผู๎ซื้อได๎รับ ผู๎ซื้อจะนาไปใช๎เป็นหลักฐานในการขอหักภาษีซื้อ
ไมํได๎
ในทางปฏิบัติ หากผู๎ประกอบการต๎องการเก็บต๎นฉบับใบสํงของไว๎เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ฟ้องคดีกรณีผู๎ซื้อไมํชาระราคาคําสินค๎า ผู๎ประกอบการควรออกใบกากับภาษีแยกตํางหากจากใบสํง
ของและสํงมอบต๎นฉบับใบกากับภาษี พร๎อมทั้งสาเนาใบสํงของให๎กับผู๎ซื้อเมื่อมีการสํงมอบสินค๎า
โดยเก็ บ ต๎ น ฉบั บ ใบสํ ง ของไว๎ เ พื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ในการช าระหนี้ หรื อ เพื่ อ ความสะดวก
ผู๎ประกอบการอาจออกใบกากับภาษีและใบสํงของอยูํในเอกสารชุดเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตาม
ข๎อกาหนดเกี่ยวกับการออกใบกากับภาษีแบบเป็นชุด ก็ได๎
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ใบกากับภาษีที่มีลักษณะเป็นแบบเอกสารออกเป็นชุด ในกรณีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียน
มีความประสงค์จะออกใบกากับภาษีแบบเต็มรูปรวมกับเอกสารการค๎าอื่น เชํน ใบเสร็จรับเงิน ใบสํง
ของ ใบแจ๎งหนี้ ซึ่งมีจานวนหลายฉบับในชุดเดียวกัน และใบกากับภาษีไมํใชํเอกสารฉบับแรก ให๎
ปฏิบัติดังตํอไปนี้
1. ในเอกสารฉบับแรกของเอกสารชุดดังกลําว หรือในเอกสารฉบับอื่นที่มิใชํฉบับ
แรก แตํเป็นต๎นฉบับของเอกสารฉบับอื่นใดก็ตาม ซึ่งมิใชํฉบับที่เป็นใบกากับภาษี จะต๎องมีข๎อความ
วํา "ไมํใชํใบกากับภาษี" ไว๎ในเอกสารฉบับนั้นด๎วย
2. ในเอกสารทุกฉบับของเอกสารชุดดังกลําว จะต๎องมีข๎อความวํา "เอกสารออกเป็น
ชุด" ไว๎ด๎วย
3. ในเอกสารฉบั บ ที่ ถื อ วํ า เป็ น ส าเนาของเอกสารฉบั บ อื่ น จะต๎ อ งมี ข๎ อ ความวํ า
"สาเนา" ไว๎ทุกฉบับ
ข๎อความตาม 1 ถึง 3 ดังกลําวข๎างต๎น จะต๎องตีพิมพ์ขึ้นหรือจัดทาขึ้นด๎วยระบบคอมพิวเตอร์
ในกรณีจัดทาใบกากับภาษีขึ้นด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ จะประทับด๎วยตรายาง เขียนด๎วยหมึก
พิมพ์ดีด หรือกระทาให๎ปรากฏขึ้นด๎วยวิธีการอื่นในลักษณะทานองเดียวกันไมํได๎
4. กรณี ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นมี ส ถานประกอบการหลายแหํ ง และสถาน
ประกอบการที่มิใชํสานักงานใหญํได๎นาใบกากับภาษีของสถานประกอบการที่เป็นสานักงานใหญํ
ไปสํงมอบให๎แกํผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค๎าหรือการให๎บริการ จะต๎องมี
ข๎อความวํา "สาขาที่ออกใบกากับคือ ….." ไว๎ในใบกากับภาษีดังกลําว โดยข๎อความดังกลําวจะ
ตีพิมพ์ จัดทาขึ้นด๎วยระบบคอมพิ วเตอร์ ประทับด๎วยตรายางเขียนด๎วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทาให๎
ปรากฏขึ้นด๎วย วิธีการอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันก็ได๎
5. กรณีผู๎ประกอบการจดทะเบีย น ซึ่งประกอบกิจการสถานบริก ารน้ามัน ได๎ขาย
น้ามันเชื้อเพลิงหรือได๎ขายสินค๎าหรือบริการที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับรถยนต์ ที่ต๎องจดทะเบียนตาม
กฎหมายวําด๎วยรถยนต์ จะต๎องระบุ "เลขทะเบียนรถยนต์" ไว๎ในใบกากับภาษี โดยข๎อความดังกลําว
จะตีพิมพ์ จัดทาขึ้นด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด๎วยตรายาง เขียนด๎วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทาให๎
ปรากฏขึ้นด๎วย วิธีการอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันก็ได๎
6. กรณีของการฝากขายสินค๎าตามสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค๎า ซึ่งตัวการและ
ตัวแทนเป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อยละ 10 หรือร๎อยละ 0 และทา
สัญญาตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค๎า โดยตัวการได๎สํงมอบสัญญาให๎แกํเจ๎าพนักงานสรรพากรภายใน 15
วันนับแตํวันทาสัญญาตั้งตัวแทน เมื่อตัวแทนได๎ขายสินค๎าให๎กับผู๎ซื้อ ตัวแทนต๎องออกใบกากับภาษี
แบบเต็มรูปในนามของตัวการ โดยตัวแทนต๎องระบุชื่อ ที่อยูํและเลขประจาตัวผู๎เสียภาษีอากรของ
ตัวแทนด๎วย
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7. กรณีได๎รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให๎ออกใบกากับภาษีเป็นหนํวยเงินตรา
ตํางประเทศ จะต๎องระบุอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศเป็นเงินตราไทยไว๎ในใบกากับภาษี
โดยอัตราแลกเปลี่ยนดังกลําว จะต๎องตีพิมพ์ จัดทาขึ้นด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด๎วยตรายาง
เขียนด๎วยหมึก พิมพ์ดีด หรือวิธีการอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันก็ได๎ (อัตราแลกเปลี่ยน ให๎ใช๎
อัตราแลกเปลี่ย นเงินตราตามหลัก เกณฑ์ตามมาตรา 79/4 แหํงประมวลรัษ ฎากร ในกรณีที่ไ มํ
สามารถคานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ดังกลําวได๎ ให๎
ใช๎อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามมาตรา 9 แหํงประมวลรัษฎากร)

2.5.26 การยกเลิกใบกากับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทาอย่างไร
กรณี ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นซึ่ ง ได๎ จั ด ท าใบก ากั บ ภาษี ที่ มี ร ายการในสํ ว นที่ เ ป็ น
สาระสาคัญไมํถูกต๎องครบถ๎วน เมื่อได๎รับการร๎องขอให๎ยกเลิก ใบกากับภาษีฉบับเดิมและจัดทา
ใบกากับภาษีฉบับใหมํที่ถูกต๎อง ให๎ดาเนินการดังนี้
 เรียกคืนใบกากับภาษีฉบับเดิมและนามาประทับตราวํา "ยกเลิก" หรือขีด
ฆําแล๎วเก็บรวบรวมไว๎กับสาเนาใบกากับภาษีฉบับเดิม
 จัดทาใบกากับภาษีฉบับใหมํซึ่งเป็นเลขที่ใหมํ แตํจะต๎องลงวัน เดือน ปี
ให๎ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกากับภาษีฉบับเดิม และหมายเหตุไว๎ ในใบกากับภาษีฉบับใหมํวํา
"เป็นการยกเลิกและออกใบกากับภาษีฉบับใหมํแทนฉบับเดิมเลขที่… เลํมที่…." และหมายเหตุ การ
ยกเลิกใบกากับภาษีไว๎ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทาใบกากับภาษีฉบับใหมํด๎วย
 ผู๎ประกอบการที่ขอให๎ยกเลิกใบกากับภาษีฉบับเดิม และออกฉบับใหมํ
ต๎องถํายเอกสารใบกากับภาษีฉบับเดิม (ฉบับที่ขอยกเลิก) ติดเรื่องไว๎ และสํงมอบใบกากับภาษีฉบับ
ที่ขอยกเลิกคืนให๎ผู๎ออกใบกากับภาษีนาไปรวมกับสาเนาไว๎เป็นหลักฐาน
 ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกากับภาษีฉบับใหมํ หมายเหตุ การ
ยกเลิกใบกากับภาษีไว๎ในรายงานภาษีขายประจาเดือนที่ออกใบกากับภาษีฉบับใหมํแทนด๎วย

2.5.27 ใบเพิ่มหนี้ Debit Note
ผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย นที่ ไ ด๎ ข ายสิ น ค๎ า หรื อ ให๎ บ ริ ก ารไปแล๎ ว แตํ ต๎ อ งค านวณ
ภาษีมูลคําเพิ่มใหมํ เนื่องจากมูลคําของสินค๎าหรือบริการมีจานวนเพิ่มขึ้น เพราะเหตุการณ์ตามที่ระบุ
ไว๎ในมาตรา 82/9 ออกใบเพิ่มหนี้ให๎กับผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการในเดือนภาษีที่เหตุการณ์ดังกลําว
เกิดขึ้น เว๎นแตํในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่ไมํสามารถออกใบเพิ่มหนี้ได๎ทันในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์
ดังกลําวเกิดขึ้น ก็ให๎ออกใบเพิ่มหนี้ให๎กับผู๎ซื้อสินค๎า หรือผู๎รับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มี
เหตุการณ์เกิดขึ้น
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ใบเพิ่มหนี้ต๎องมีรายการอยํางน๎อยดังตํอไปนี้
 คาวํา “ใบเพิ่มหนี้” ในที่ที่เห็นได๎เดํนชัด
 ชื่อ ที่อยูํ และเลขประจาตัวผู๎เสียภาษีอากรของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ออก
ใบเพิ่มหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู๎ออกใบเพิ่มหนี้ในนามของผู๎ประกอบการ
จดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 ให๎ระบุชื่อ ที่อยูํ และเลข
ประจาตัวผู๎เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด๎วย
 ชื่อ ที่อยูํ ของผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการ
 วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้
 หมายเลขลาดับของใบกากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลาดับของเลํม (ถ๎ามี)
 มูลคําของสินค๎าหรือบริการที่แสดงไว๎ในใบกากับภาษีดังกลําว มูลคําที่ถูกต๎อง
ของสินค๎าหรือบริการ ผลตํางของจานวนมูลคําทั้งสอง และจานวนภาษีที่เรียก
เก็บเพิ่มสาหรับสํวนตํางนั้น
 คาอธิบายสั้นๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้
ให๎ถือวําใบเพิ่มหนี้ตามมาตรานี้เป็นใบกากับภาษี ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบ
เพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 แหํงประมวลรัษฎากร จะต๎องเข๎าเงื่อนไขดังตํอไปนี้
(1) เป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่คานวณภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหํงประมวลรัษฎากร
(2) มีการขายสินค๎าหรือให๎บริการโดยได๎ออกใบกากับภาษีซึ่งมีรายการตามมาตรา 86/4 หรือมาตรา
86/6 แหํงประมวลรัษฎากรแล๎ว
(3) ภายหลังได๎ออกใบกากับภาษีแล๎ว ได๎มีเหตุการณ์อยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้เกิดขึ้นอันเป็นเหตุ
ให๎ภาษีขายที่คานวณจากมูลคําของสินค๎าหรือบริการมีจานวนเพิ่มขึ้นไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวน
(ก) มีการเพิ่มราคาสินค๎าที่ขายเนื่องจากสินค๎าเกินกวําจานวนที่ตกลงซื้อขายกัน คานวณราคาสินค๎า
ผิดพลาด ต่ากวําที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
(ข) มีการเพิ่มราคาคําบริการเนื่องจากให๎บริการเกินกวําข๎อกาหนดที่ตกลงกัน คานวณราคาคําบริการ
ผิดพลาดต่ากวําที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
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รูปที่ 2.7 ตัวอย่างใบเพิ่มหนี้

2.5.28 ใบลดหนี้ CREDIT NOTE
ใบลดหนี้ถือ วําเป็นใบก ากั บภาษี อยํ า งหนึ่งที่ผู๎ป ระกอบการออกให๎กั บผู๎ ซื้อสินค๎า หรื อ
บริการ โดยจะต๎องนาภาษีขายจากการประกอบกิจการดังกลําวไปรวมคานวณเพื่ อเสียภาษีมูลคําเพิ่ม
ด๎วย จะต๎องเข๎าเงื่อนไขดังตํอไปนี้
- เป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่เข๎าระบบภาษีมูลคําเพิ่ม
- มีการขายสินค๎าหรือบริการโดยได๎ออกใบกากับภาษีเต็มรูป (ใบกากับภาษีอยํางยํอ
จะออกใบลดหนี้ได๎จะต๎องมีชื่อที่อยูํของผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการ)
- หลังออกใบกากับภาษีแล๎วมีเหตุการณ์ที่ทาให๎ภาษีขายที่คานวณจากมูลคําสินค๎า
หรือบริการลดลงไมํวําทั้งหมดหรือวําบางสํวนก็ตาม อันมาจากสาเหตุดังตํอไปนี้
1. มีการลดราคาสินค๎าที่ขายหรือบริการ
2. สินค๎าผิดข๎อกาหนดที่ตกลงกัน
3. คานวณราคาสินค๎าหรือบริการผิดหรือสูงกวําที่เป็นจริง
4. มีการลดราคาสินค๎าหรือบริการขาดจานวน
5. สินค๎าชารุดบกพรํอง , ไมํตรงตามตัวอยําง
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ใบลดหนี้ต๎องมีรายการอยํางน๎อยดังตํอไปนี้
 คาวํา “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได๎เดํนชัด
 ชื่อ ที่อยูํ และเลขประจาตัวผู๎เสียภาษีอากรของผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ออก
ใบลดหนี้
 ชื่อ ที่อยูํ ของผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการ
 วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
 หมายเลขลาดับของใบกากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลาดับของเลํม (ถ๎ามี)
 มูลคําของสินค๎าหรือบริการที่แสดงไว๎ในใบกากับภาษีดังกลําว มูลคําที่ถูกต๎อง
ของสินค๎าหรือบริการ ผลตํางของจานวนมูลคําทั้งสอง และจานวนภาษีที่เรียก
เก็บเพิ่มสาหรับสํวนตํางนั้น
 คาอธิบายสั้นๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้

รูปที่ 2.8 ตัวอย่างใบลดหนี้
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2.5.29 การออกใบแทนใบกากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ได๎จัดทาใบกากับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้แล๎ว ตํอมา
หากได๎รับการร๎องขอจากผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการซึ่งทาใบกากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้
สูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกใบแทนใบกากับ
ภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ให๎กับผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการนั้น โดยดาเนินการ
ดังนี้
 ถํายสาเนาใบกากับภาษี สาเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสาเนาใบลดหนี้ และให๎บันทึก
รายการดังนี้ลงในภาพถํายหรือด๎านหลังของภาพถํายดังกลําว
1. ใบแทนออกให๎ครั้งที่
2. วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
3. คาอธิบายยํอ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
4. ลงลายมือชื่อของผู๎ออกใบแทน
5. ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งออกใบแทนตาม 1. บันทึกรายการตาม 1 - 4
ไว๎ด๎านหลังสาเนาใบกากับภาษี สาเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสาเนาใบลดหนี้ด๎วย
6. ให๎ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกากับภาษีฉบับใหมํ หมายเหตุ การ
ยกเลิกใบกากับภาษีไว๎ในรายงานภาษีขายประจาเดือนที่ออกใบกากับภาษี
ฉบับใหมํแทน โดยระบุชื่อผู๎ซื้อ เลขที่/เลํมที่ วันที่ของใบกากับภาษี ใบเพิ่ม
หนี้ หรือใบลดหนี้ที่ได๎มีการออกใบแทน

รูปที่ 2.9 ตัวอย่างใบแทนใบกากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้
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2.5.30 ความรับผิดเกี่ยวกับใบกากับภาษี

รูปที่ 2.10 ความผิดเกี่ยวกับใบกากับภาษี
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2.5.31 ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืน และมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ ได้แก่
- กรณีไมํมีหลักฐานใบกากับภาษี
- กรณีมีใบกากับภาษีแตํนามาแสดงไมํได๎วํามีการชาระภาษี
- กรณีใบกากับภาษีมีข๎อความไมํถูกต๎องหรือไมํสมบูรณ์ในสํวนที่เป็นสาระสาคัญ
- กรณีภาษีซื้อไมํเกี่ยวข๎องกุบการประกอบกิจการ
- กรณีภาษีซื้อออกโดยผู๎ไมํมีสิทธิออก
- กรณีภาษีซื้อตามใบกากับภาษีมิได๎ตีพิมพ์หรือจัดทาขึ้นด๎วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
- กรณีภาษีซื้อตามใบกากับภาษีมิได๎จัดทาขึ้นตามวิธีการตามอธิบดีกรมสรรพากร
- กรณีภาษีซื้อตามใบกากับภาษีเป็นใบสาเนา
- กรณีภาษีซื้อตามใบกากับภาษี ซึ่งรายการได๎แก๎ไขเปลี่ยนแปลง
- กรณีภาษีซื้อตามใบกากับภาษีที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎รับมาจากผู๎ประกอบการ
จดทะเบียนอื่น

2.5.32 ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ
ระบบภาษีมูลคําเพิ่มได๎กาหนดให๎ภาษีซื้อบางชนิดผู๎ประกอบการไมํมีสิทธิขอคืนแตํนาไป
ถือเป็นคําใช๎จํายในการคานวณกาไรสุทธิได๎
(1) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เชําซื้อ เชํา หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มี
ที่นั่งไมํเกิน 10 คน ตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ
สินค๎าหรือการรับบริการที่เกี่ยวข๎องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไมํเกิน 10 คน ตาม
กฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต มิใ ห๎ใช๎บังคับสาหรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์
โดยสารที่มีที่นั่งไมํเกิน 10 คน ตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให๎บริการเชํา
รถยนต์ดังกลําวของตนเองโดยตรง และการให๎บริการรับประกันวินาศภัยสาหรับรถยนต์ดังกลําว
(2)
ภาษีซื้อตามใบกากับภาษีอยํางยํอ รายการของใบกากับภาษีอยํางยํอตามที่กกหมาย
กาหนดมิได๎บังคับให๎ต๎องมีรายการชื่อ ที่อยูํของผู๎ซื้อ เพื่อความสะดวกในการออกใบกากับภาษีหาก
ผู๎ประกอบการประสงค์จะขอเครดิตภาษีซื้อจะต๎องขอใบกากับภาษีเต็มรูปแบบจากผู๎ขายสินค๎าหรือ
ให๎บริการและผู๎ขายจะปฏิเสธออกใบกากับภาษีเต็มรูปแบบมิได๎
ภาษีซื้อนี้ห้ามนามาขอคืนแต่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคานวณกาไรสุทธิได้
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(3) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช๎หรือจะใช๎ในกิจการประเภทที่ไมํต๎องเสีย
ภาษีมูลคําเพิ่ม หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจํายของกิจการประเภทที่ไมํต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม
ภาษีซื้อนี้ห้ามนามาขอคืนแต่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคานวณกาไรสุทธิได้
(4) ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจํายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทานองเดียวกันตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
(5) ภาษีซื้อตามใบกากับภาษีเต็มรูป ซึ่งรายการมิได๎ตีพิมพ์ขึ้น หรือมิได๎จัดทาขึ้นด๎วยระบบ
คอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทาใบกากับภาษีขึ้นด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
(6) ภาษีซื้อตามใบกากับภาษีเต็มรูป ซึ่งรายการมิได๎จัดทาขึ้นตามวิธีการตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร
(7) ภาษีซื้อตามใบกากับภาษีเต็มรูป ซึ่งมีรายการในใบกากับภาษีเป็นสาเนา (copy) แตํไมํ
รวมถึงใบกากับภาษีที่ได๎จัดทารวมกับเอกสารทางการค๎าอื่นซึ่งมีจานวนหลายฉบับ และใบกากับ
ภาษีซึ่งมีรายการในใบกากับภาษีเป็นสาเนามีข๎อความวํา "เอกสารออกเป็นชุด" ปรากฏอยูํด๎วย
(8) ภาษีซื้อสํวนที่เฉลี่ยเป็นของกิจการประเภทที่ไมํต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม ซึ่งได๎คานวณ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
(9) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค๎าหรือรับบริการ ซึ่งผู๎ประกอบการจดทะเบียนนาไปใช๎
หรือจะใช๎ในการประกอบกิจการทั้ งประเภทที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม และประเภทที่ไมํต๎องเสีย
ภาษีมูลคําเพิ่มและผู๎ประกอบการจดทะเบียนดังกลําวใช๎สิทธิเลือกไมํนาภาษีซื้อทั้งหมดไปหักใน
การคานวณภาษีมูลคําเพิ่ม เนื่องจากกิจการประเภทที่ไมํต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มมีรายได๎ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 90 ของรายได๎ของกิจการทั้งหมด
(10) ภาษีซื้อตามใบกากับภาษีเต็มรูปซึ่งรายการได๎ถูกแก๎ไขเปลี่ยนแปลง เว๎นแตํรายการซึ่ง
ได๎ถูกแก๎ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
(11) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เชําซื้อ หรือรับโอนรถยนต์ที่มิใชํรถยนต์นั่งและรถยนต์
โดยสารที่มีที่นั่งไมํเกิน 10 คน ตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อใช๎หรือจะใช๎ใน
กิจการประเภทที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม และตํอมาได๎มีการดัดแปลงรถยนต์ดังกลําวเป็นรถยนต์นั่ง
หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไมํเกิน 10 คน ตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้
เฉพาะที่ได๎กระทาภายใน 3 ปีนับแตํเดือนภาษีที่ได๎รถยนต์ไว๎ในครอบครอง มิให๎ใช๎บังคับสาหรับ
การขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไมํเกิน 10 คน ตามกฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต และการให๎บริการเชํารถยนต์ดังกลําวของตนเองโดยตรง
(12) ภาษีซื้อตามใบกากับภาษีเต็มรูปซึ่งรายการมิได๎ตีพิมพ์ขึ้นหรือมิได๎จัดทาขึ้นด๎วยระบบ
คอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทาใบกากับภาษีขึ้นด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ มิให๎ใช๎บังคับสาหรับ
ใบกากับภาษีที่ออกโดยผู๎ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งได๎
เปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ เฉพาะใบกากับ
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ภาษีที่ได๎ออกในชํวงระยะเวลาไมํเกิน 1 ปีนับแตํวันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัด

2.5.33 การเฉลี่ยภาษีซื้อ
การเฉลี่ยภาษีซื้อตามสํวนของรายได๎ ใช๎สาหรับเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากสินค๎าหรือบริการที่
ใช๎ในการดาเนินกิจการทั้งประเภทที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม และประเภทที่ไมํต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม
ได๎แกํ
1. ภาษีซื้อสาหรับคําซื้อทรัพย์สินสํวนกลาง เชํน เครื่องใช๎สานักงาน เครื่องตกแตํง
สานักงาน เครื่องมือ เครื่องใช๎ตําง ๆ วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต๎น
2. ภาษีซื้อสาหรับคําใช๎จํายสํวนกลาง เชํน คําสาธารณูปโภค คําโฆษณา เป็นต๎น
การเฉลี่ยภาษีซื้อตามสํวนของรายได๎มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
- ปีแรกที่เริ่มมีรายได้
1.ให๎ประมาณการรายได๎ของกิจการทั้ง 2 ประเภททั้งที่ต๎องเสี ยและไมํต๎องเสียภาษี
มูลคํา-เพิ่มในปีที่เริ่มมีรายได๎ (ปีแรกที่มีรายได๎เกิดขึ้นจริงไมํน๎อยกวํา 6 เดือนภาษี ทั้งนี้ไมํวําจะ
มี รายได๎ตํอเนื่องกันทุกเดือนภาษีหรือไมํก็ตาม) เพื่อใช๎เป็นเกณฑ์ในการเฉลี่ยภาษีซื้อ โดยในปีแรก
ให๎ถือเป็นภาษีซื้อได๎ไมํเกินร๎อยละ 50 ของภาษีซื้อที่นามาเฉลี่ย
2. สิ้นปีแรกที่เริ่มมีรายได๎ให๎ผู๎ประกอบการทาการปรับปรุงภาษีซื้อให๎เป็นไปตามสํวน
ของรายได๎ที่เกิดขึ้นจริงของแตํละประเภทกิจการ ภายในเดือนภาษีแรกของปีถัดจากปีที่เริ่มมีรายได๎
โดยให๎ปรับปรุงตั้งแตํเดือนภาษีแรกที่ได๎มีการเฉลี่ยภาษีซื้อถึง เดือนภาษีสุดท๎ายของปีที่เริ่มมีรายได๎
พร๎อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคําเพิ่ม ภ.พ.30.2 เพิ่มเติมเพียงฉบับเดียวภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดจากเดือนภาษีแรกภายหลังสิ้นสุดปีที่เริ่มมีรายได๎ โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีต๎องจํายชาระภาษีเพิ่มเติม
ถ๎าภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามประมาณการรายได๎ และได๎นามาหักออกจากภาษีขายแล๎วมากกวําภาษี
ซื้อที่หักได๎จริง ผู๎ประกอบการจะต๎องชาระภาษีสํวนที่เกินนั้น โดยผู๎ประกอบการไมํต๎องเสียเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่มแตํอยํางใด
นอกจากนี้ให๎ผู๎ประกอบการนาภาษีซื้อสํวนที่เกินดังกลําวซึ่งยังมิได๎นาไปรวมเป็นต๎นทุนของ
ทรัพย์สินหรือรายจํายของกิจการไปรวมคานวณเป็นต๎นทุนของทรัพย์สินหรือรายจํายของกิจการใน
ปีที่เกิดรายการภาษีซื้อนั้น
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กรณีได๎คืนภาษีมูลคําเพิ่ม
ถ๎าภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามประมาณการรายได๎และได๎นามาหักออกจากภาษีขายแล๎วน๎อยกวําภาษี
ซื้อที่หักได๎จริงผู๎ประกอบการมีสิทธิขอคืนภาษีซื้อสํวนที่ขาดนั้น
นอกจากนี้ให๎ผู๎ประกอบการนาภาษีซื้อสํวนที่ขาดดังกลําวซึ่งได๎นาไปรวมเป็นต๎นทุนของ
ทรัพย์สินหรือรายจํายของกิจการแล๎วไปหักออกจากต๎นทุนของทรัพย์สินหรือรายจํายของกิจการใน
ปีที่เกิดรายการภาษีซื้อนั้น
- ปีที่2และปีต่อๆไป
1. ให๎ผู๎ประกอบการเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในปีที่ 2 และปีตํอๆ ไป โดยใช๎รายได๎ของปีที่ผํานมาเป็น
เกณฑ์ในการเฉลี่ยภาษีซื้อ
2. สิ้นปีที่2และปีตํอๆไปผู๎ประกอบการสามารถเลือกปฏิบัติได๎ดังนี้
- ปรับปรุงภาษีซื้อให๎เป็นไปตามสํวนของรายได๎ที่เกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบันของแตํละ
ประเภทกิจการ ภายในเดือนภาษีแรกของปีถัดไป โดยปฏิบัติเชํนเดียวกับสิ้นปีแรกที่เริ่มมีรายได๎
หรือ
-ไมํปรับปรุงภาษีซื้อให๎เป็นไปตามสํวนของรายได๎ที่เกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบัน วิธีนี้จะทาให๎
กิจการได๎รับความสะดวกในการจัดทาบัญชีโดยเมื่อเริ่มต๎นปีภาษีใหมํก็จะใช๎รายได๎ของปีที่ผํานมา
เป็นเกณฑ์ในการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เมื่อผู๎ประกอบการได๎เลือกปฏิบัติตามวิธีใดแล๎วให๎ถือปฏิบัติตามวิธีนั้นตลอดไป เว๎นแตํจะ
ได๎รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให๎เปลี่ยนแปลงได๎
การเฉลี่ยภาษีซื้อตามพื้นที่การใช๎อาคาร
การเฉลี่ยภาษีซื้อตามพื้นที่การใช๎อาคารใช๎สาหรับเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการกํอสร๎าง
อาคารเพื่อใช๎ในกิจการทั้งประเภทที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม และประเภทที่ไมํต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม
ซึ่งจะนาภาษีซื้อที่เกิดขึ้นมาเฉลี่ยตามพื้นที่การใช๎อาคาร
การเฉลี่ยภาษีซื้อตามพื้นที่การใช๎อาคารมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
เมื่อเริ่มกํอสร๎างอาคาร
1.ให๎ผู๎ประกอบการทาการประมาณพื้นที่อาคารที่ใช๎เพื่อการประกอบกิจการ VAT และ
NON VAT โดยให๎แจ๎งประมาณการใช๎พื้นที่เป็นตารางเมตรในแตํละชั้นตํออธิบดีกรมสรรพากร
ตามแบบ ภ.พ.05.1 ภายใน 30 วันนับแตํวันเริ่มกํอสร๎างอาคาร หรือวันที่ได๎รับอนุมัติให๎กํอสร๎าง
อาคารแล๎วแตํวันใดจะเกิดขึ้นกํอน
2.ให๎ผู๎ประกอบการเฉลี่ยภาษีซื้อตามสํวนของการใช๎พื้นที่อาคารที่ได๎ประมาณไว๎ตาม
อัตราสํวนของแตํละกิจการโดยเริ่มเฉลี่ยตั้งแตํเดือนภาษีแรกที่เกิดภาษีซื้อจากคํากํอสร๎างอาคาร
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- เมื่ออาคารกํอสร๎างเสร็จสมบูรณ
1. ให๎ผู๎ประกอบการแจ๎งการกํอสร๎างอาคารเสร็จสมบูรณ์ตํออธิบดีกรมสรรพากร ตามแบบ
ภ.พ.05.2 ภายใน 30 วันนับแตํวันที่กํอสร๎างอาคารเสร็จสมบูรณ์
2. ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแตํวันที่กํอสร๎างอาคารเสร็จสมบูรณ์
หากผู๎ประกอบการยังไมํได๎ใช๎พื้นที่ของอาคาร หรือใช๎พื้นที่ของอาคารตรงตามที่ได๎
ประมาณไว๎ หรือใช๎พื้นที่ของอาคารในสํวนของกิจการ VAT และ NON VAT ไมํเกินกวําที่ได๎
ประมาณการไว๎ในแตํละสํวน ในกรณีนี้ผู๎ประกอบการไมํต๎องปรับปรุงภาษีซื้อที่ได๎เฉลี่ยไว๎

2.5.34 การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระบบการคืนภาษีมูลคําเพิ่มของประเทศไทย
ผู๎ประกอบการจัดทะเบีย นภาษีมูล คําเพิ่ม ซึ่งคานวณจากภาษีข ายหักด๎วยภาษีซื้อ และมี
เครดิตภาษีเหลืออยูํในแตํละเดือนภาษี เนื่องจากภาษีซื้อมากกวําภาษีขาย มีสิทธิขอคืนภาษีมูลคําเพิ่ม
ได๎ 2 วิธีคือ
ขอคืนเครดิต
ผู๎ป ระกอบการจดทะเบีย นยื่ น แบบแสดงรายการ ฯ และมี เครดิต ภาษี เ หลื อ อยูํ จากการ
คานวณภาษีในเดือนภาษีใด มีสิทธิขอนาเครดิตภาษีคงเหลือนั้นยกไปชาระภาษีมูลคําเพิ่มในเดือน
ถัดจากเดือนภาษี ที่คานวณภาษีนั้น และหากในเดือนภาษี ที่นาเครดิตไปชาระยั งมีเครดิตภาษีคง
เหลืออยูํอีกก็ให๎นาไปชาระภาษีมูลคําเพิ่มในเดือนถัดไปได๎เชํนนี้ถัดไป จนกวําเครดิตที่เหลืออยูํนั้น
จะหมดไป การไมํลงลายมือชื่อในชํอง “การขอคืนภาษี” ให๎ถือวําประสงค์จะนาเครดิตภาษีไปชาระ
ภาษีมูลคําเพิ่มในเดือนถัดไป
ในกรณีที่มิไ ด๎นาเครดิตภาษี ที่เหลืออยูํ ไ ปชาระภาษี มูล คําเพิ่ มในเดือนภาษี ถัดไปจะยก
เครดิตภาษีดังกลําวข๎ามไปชาระภาษีในเดือนอื่น ๆ ไมํได๎แตํให๎ขอคืนเป็นเงินสดโดยยื่นคาร๎องด๎ว ย
แบบ ค.10
ขอคืนเงินสด
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการคานวณแล๎วภาษีซื้อมากกวําภาษีขายและมี
เครดิตภาษีเหลืออยูํจะขอคืนเป็นเงินสด หรือขอโอนเข๎าธนาคาร โดยจะต๎องลงลายมือชื่อในชํองขอ
คืนภาษีเป็นเงินสดหรือโอนเข๎าธนาคาร

2.5.35 ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
คือ ผูท๎ ี่ได๎ชาระภาษีมูลคําเพิ่มไว๎เกินกวําที่ต๎องเสีย หรือที่ได๎ชาระไว๎ โดยไมํมีหน๎าที่ต๎องเสีย
ได๎แกํ
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 ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อยละ 10 ซึ่งคานวณจากภาษีขาย
หักด๎วยภาษีซื้อและมีเครดิตภาษีที่เหลืออยูํในแตํละเดือนภาษีเนื่องจากภาษีซื้อมากกวําภาษี
ขาย
 ผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคําเพิ่มไว๎เกิน หรือผิด หรือซ้า
 ผู๎ประกอบการที่มีหน๎าที่เสียภาษีซึ่งได๎นาชาระภาษีไว๎เกิน หรือผิด หรือซ้า
 ผู๎มีหน๎าที่นาสํงภาษีซึ่งได๎นาสํงภาษีไว๎เกิน หรือผิด หรือซ้า
 ผู๎ไมํมีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มแตํได๎ชาระภาษีไว๎
 ผู๎นาเข๎าที่มีข๎อโต๎แย๎งตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากรหรือเป็นคดีในศาลตํอมามีคาวินิจฉัยข๎อ
โต๎แย๎งอากรขาเข๎าเป็นหนังสือหรือคาพิพากษาของศาลซึ่งคดีถึงที่สุดวํามีภาษีชาระไว๎เกิน
 ผู๎นาเข๎าที่มิได๎เป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎ชาระภาษีมูลคําเพิ่มแล๎ว และตํอมาได๎สํง
สินค๎ากลับออกไป มีสิทธิได๎รับคืนอากรขาเข๎าตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากรที่กาหนดไว๎
สาหรับขอคืนอากรขาเข๎า

2.5.36 กาหนดเวลาการยื่นคาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม


กรณีผู๎ประกอบการจดทะเบียนขายสินค๎าหรือให๎บริการมีภาษีที่จะได๎รับคืนให๎ยื่นคา
ร๎องภายใน 3 ปี นับแตํวันพ๎นกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสาหรับเดือนภาษีนั้น
หรือนับแตํวันที่ได๎ชาระภาษี

กรณีผู๎นาเข๎ามีข๎อโต๎แย๎งตามกฎหมายศุลกากรหรือเป็นคดีในศาล ให๎ยื่นคาร๎องภายใน
6 เดือนนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งคาวินิจฉัยข๎อโต๎แย๎งอากรขาเข๎าเป็นหนังสือ หรือนับแตํวันที่มี
คาพิพากษาของศาลซึ่งคดีถึงที่สุด

2.5.37 สถานที่ยื่นคาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ที่วําการอาเภอท๎องที่สถานประกอบการตั้งอยูํ
 สานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หรือสานักงานสรรพากรจังหวัดแล๎วแตํกรณี
 กรณีผู๎ขอคืนมิใชํผู๎ประกอบการจดทะเบียน ให๎ยื่นคาร๎อง ณ ที่วําการอาเภอที่ที่ผู๎ขอ
คืนมีภูมิลาเนาอยูํ
 กรณีผู๎ขอคืนมีส ถานประกอบการหลายแหลํง ให๎แยกยื่นคาร๎องเป็นรายสถาน
ประกอบการเว๎ น แตํ ก รณี ไ ด๎ รั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ บ ดี ให๎ ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี แ ละช าระ
ภาษีมูลคําเพิ่มรวมกัน ให๎ยื่นคาร๎องรวมกัน ณ ที่วําการอาเภอท๎องที่ที่ได๎รับอนุมัติ
 กรณีผู๎นาเข๎ามิได๎เป็นผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎ชาระภาษีมูลคําเพิ่มแล๎ว และ
ตํอ มาได๎ สํง สิ น ค๎ า กลั บ ออกไป การขอคื น ภาษี ใ ห๎ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารเงื่ อนไข และ

44

อัตราสํวนเชํนเดียวกับการคืนอากรขาเข๎าตามกฎหมายศุลกากรที่กาหนดไว๎สาหรับขอคืนอากรขา
เข๎าให๎ยื่นคาร๎องขอคืน ณ ดํานศุลกากรขาเข๎า

2.5.38 เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
การประกอบกิจการโดยมิได๎จดทะเบียน มิได๎ยื่นแบบแสดงรายการ หรือนาสํงภาษีภายใน
กาหนดเวลา ยื่นแบบฯไมํถูกหรือมีข๎อผิดพลาด มิได๎จัดทาใบกากับภาษี เป็นต๎น การปฏิบัติหรือ
ละเว๎นการปฏิบัติเหลํานี้ หากเป็นเหตุให๎มีการเสียภาษีไว๎ไมํถูกต๎ องคลาดเคลื่อนไปจากความเป็น
จริง หรือมิได๎เสียภาษีไว๎เลย ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีต๎องรับผิดในจานวนภาษีที่เสียไว๎ไมํถูกต๎องหรือมี
หน๎าที่จะต๎องเสีย พร๎อมทั้งเสีย “เบี้ย ปรับ” และ/หรือ “เงินเพิ่ ม” ตามกฎหมาย ซึ่ง “เบี้ย ปรับ”มี
ลักษณะคิดเป็นเทําตัว หรือเป็นร๎อยละของจานวนภาษีแล๎วแตํกรณี สํวน “เงินเพิ่ม” คิดในอัตราร๎อย
ละ 1.5 ตํอเดือน หรือเศษของเดือนโดยไมํรวมเบี้ยปรับ
หากข๎อเท็จจริงปรากฏวําผู๎เสียภาษีหรือบุคคลใด ๆ กระทาผิดโดยมีเจตนาที่จะฝ่าฝืนหรือไมํ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติตําง ๆ เกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่มที่ระบุไว๎อยํางชัดเจน ก็อาจต๎องรับโทษทาง
อาญาอีกด๎วย ซึ่งอาจมีการฟ้องร๎องดาเนินคดีตามกฎหมาย สาหรับความผิดที่มีโทษสถานเบาต๎อง
ระวางโทษปรับเพียงสถานเดียว ได๎แกํ กรณีละเลยการยื่นแบบแสดงรายการ การไมํจัดทารายงาน
ประเภทตําง ๆ เป็นต๎น และคดีความผิดที่มีโทษรุนแรง ต๎องระวางโทษจาคุกตั้งแตํ 3 เดือน จนถึง 7
ปี กรณีออกใบกากับภาษีโดยไมํมีสิทธิออก การนาใบกากับภาษีปลอมไปใช๎โดยเจตนาทุจริต

2.5.39 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผู๎ที่มีหน๎าที่จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามกฎหมายได๎แกํผู๎ประกอบการที่ขายสินค๎า
หรือให๎บริก ารในทางธุรกิจ ผู๎ประกอบการนั้นอาจจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุค คล หรือ ห๎าง
หุ๎นสํวนสามัญ ที่มิใชํนิติบุคคล
- ผู๎ที่ได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม ได๎แกํ ผู๎ที่ได๎รับการยกเว๎นไมํ
ต๎องจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามมาตรา85/3
- ผู๎ประกอบการที่ มี ต๎องจดทะเบี ย นภาษี มูล คํ า เพิ่ มโดยปกติ จะต๎อ งยื่ น คาขอจด
ทะเบี ย นภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม กํ อ นวั นเริ่ มประกอบกิ จ การหรือ ภายใน 30 วัน นับ ตั้ ง แตํ วั นที่ มี รายรั บ
เกิน 1,200,000 บาทตํอปีทั้งนี้ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มีวิธีการและเงื่อนไขตามประกาศอธิบดี ฯ
(ฉบับที่ 50)
2.5.39.1 แบบที่ใ ช๎ยื่ นเพื่อขอจดทะเบี ยนภาษีมูลคํ าเพิ่ม คือ แบบ ภ.พ.01 เมื่ อจด
ทะเบียนเรียบร๎อยแล๎วจะได๎รับใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มตามแบบ ภ.พ.20
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2.5.39.2 รายงานเกี่ ย วกั บ ภาษี ป ระกอบด๎ ว ย รายงานภาษี ข าย รายงานภาษี ซื้ อ
รายงานสินค๎าและวัตถุดิบ
2.5.39.3 ผู๎ประกอบการจะต๎องจัดทารายงานภาษี ข าย เพื่ อบันทึก เกี่ ย วกั บมูล คํา
สินค๎าหรือบริการและภาษี ขายที่เ รีย กเก็ บจากลูกค๎า โดยจัดทาเป็นรายเดือนตามวันที่และเลขที่
ปรากฏในใบกากับภาษี
ผู๎ประกอบการจะต๎องจัดทารายงานภาษีซื้อ เพื่อบันทึก ภาษีมูล คํา เพิ่ มที่ผู๎ประกอบการจด
ทะเบียน ถูกผู๎ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บ เมื่อมีการซื้อสินค๎าหรือรับบริการที่อยูํในระบบ
ภาษี
มูลคําเพิ่มมาเพื่อใช๎ในการประกอบกิจการของตนเอง โดยจะต๎องจัดทารายงานภาษีซื้อเป็น
รายเดือน ภาษีซื้อเกิดขึ้นในเดือนใด ก็เป็นภาษีของเดือนนั้น โดยพิจารณาจากวันที่ที่ปรากฏใน
ใบกากับภาษี ที่ได๎รับจากผู๎ประกอบการรายอื่นภาษีซื้อในเดือนใดมิได๎นาไปลงในรายการภาษีซื้อ
เดือนนัน้ เพราะมีเหตุจาเป็นตามที่อธิบดีกาหนด ให๎มีสิทธินาไปลงรายงานภาษีซื้อ ในเดือนหลังจาก
นั้นได๎ แตํต๎องไมํเกิน 3 เดือน นับแตํวันที่ได๎มีการออกใบกากับภาษีและใบกากับภาษีจะต๎องเป็น
ใบกากับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
1. รายงานสินค๎าและวัตถุดิบ เป็นรายงานที่ผู๎ประกอบการจดทะเบี ยนจัดทาขึ้นเพื่อแสดง
ปริมาณสินค๎าและวัตถุดิบที่ได๎มาและจาหนํายไปเนื่องจากการขายสินค๎าหรือการผลิตสินค๎า ซึ่ง
จัดทาเฉพาะกิจการที่ขายสินค๎าและผลิตสินค๎าเทํานั้น สํวนกิจการที่ให๎บริการไมํต๎องจัดทา
2. การเก็บรักษารายงาน ใบกากับภาษี สาเนาใบกากับภาษี พร๎อมทั้งเอกสารประกอบการ
รายงานหรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกาหนด เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี นับตั้งแตํวันที่ได๎ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีหรือวันทารายงานเพิ่ม
3. กิจการที่ขายสินค๎าหรือให๎บริการจะต๎องกรอกแบบ ภ.พ.30 โดยกรอกข๎อมูลเกี่ยวกับภาษี
ซื้อ ภาษี ข าย เพื่ อ ค านวณภาษี มู ล คํ า เพิ่ มที่ ต๎ อ งการช าระหรือ ขอคืน ภาษี โดยให๎ยื่ น แบบภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป ปั จจุบันสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่ อเสียภาษี มูลคํา เพิ่ มโดยผําน
อินเทอร์เน็ต
4. ผู๎นาเข๎าจะต๎องยื่นแบบใบขนสํงสินค๎าขาเข๎า ณ ดํานศุลกากรที่มีการนาเข๎าสินค๎า
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5. ผู๎ จํ า ยเงิ น ซื้ อ สิ น ค๎ า หรื อ บริ ก ารผู๎ ป ระกอบการที่ อ ยูํ น อกราชอาณาจั ก ร และการขาย
ทอดตลาด จะต๎องยื่นแบบนาสํงภาษีมูลคําเพิ่ม ภ.พ.36 และนาสํงภายใน 7 วัน นับแตํวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่จํายเงินหรือรับเงินจากการขายทอดตลาดแล๎วแตํกรณี
6. ผู๎รับโอนสินค๎าหรือสิทธิในบริการที่ได๎เสียภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อยละ 0 จะต๎องกรอก
ในแบบ ภ.พ. 36 และนาสํงภายใน 30 วัน นับแตํวันที่รับโอน
7. ผู๎ที่ได๎ชาระภาษีมูลคําเพิ่มไว๎เกิน ผิดหรือซ้า หรือชาระไว๎โดยไมํมีหน๎าที่ต๎องชาระภาษี
ซื้อสามารถขอคืนภาษีมูลคําเพิ่มได๎โดยกรอกแบบ ภ.พ. 30 หรือ ค.10 แล๎วแตํกรณี
8. เมื่อไมํปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดจะต๎องถูกลงโทษในลักษณะ เบี้ยปรับ เงินเพิ่มหรือ
จาคุก

2.5.40 การจัดทารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปแบบบัญชีและรายงาน
ห๎างหุ๎นสํวนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตํางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการรํวมค๎าตามประมวล
รัษฎากร เป็นผู๎มีหน๎าที่จัดทาบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 แตํประมวลรัษฎากรได๎
บัญญัติให๎ผู๎ประกอบการบางประเภทไมํวําจะประกอบการในรู ปของบุคคลธรรมดา บริษัท ห๎าง
หุ๎นสํวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด มีหน๎าที่จัดทาบัญชีพิเศษเพิ่มเติม นอกเหนือจากบัญชีที่ต๎อง
จัดทาตามกฎหมายวําด๎วยการบัญชี

บัญชีพิเศษและรายงานตามประมวลรัษฎากร
1. บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จํายและการนาสํง เพื่อให๎ผู๎มีหน๎าที่หักภาษีเงินได๎ ณ ที่
จํายได๎บันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จํายไว๎เพื่อป้องกันการหลงลืมที่จะนาสํงภาษีดังกลําว และเป็นการ
อานวยความสะดวกแกํเจ๎าหน๎าที่ที่จะทาการตรวจสอบ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได๎และภาษีการค๎า (ฉบับที่ 4) เรื่อง กาหนดให๎ผู๎มี
หน๎าที่หักภาษีเงินได๎หรือภาษีการค๎า ณ ที่จําย มีบัญชีพิเศษ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531)
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2. บัญชีพิเศษสาหรับกิจการโรงสีขนาดเล็ก เพื่อให๎ผู๎ที่ไมํมีหน๎าที่จัดทารายงานการค๎าข๎าว
ประจาวันตามกฎหมายวําด๎วยการค๎าข๎าวของกระทรวงพาณิชย์ได๎มีบัญชีคุมสินค๎าสาหรับกิจการ
โรงสีขนาดเล็ก ได๎แกํ ผู๎ประกอบกิจการโรงสีข๎าวที่มีกาลังการผลิตต่ากวํา 5 เมตริกตันตํอ 24 ชั่วโมง
ไมํวําจะใช๎เครื่องสีข๎าวเครื่องเดียวหรือหลายเครื่องก็ตาม จึงมีบัญชีพิเศษที่ต๎องจัดทาดังนี้
- บัญชีรับข๎าวเปลือกจากผู๎วําจ๎างสีข๎าว
- บัญชีรับจํายข๎าวเปลือก
- บัญชีรับจํายผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได๎จากการสีข๎าว
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได๎ (ฉบับที่ 1) เรื่อง กาหนดให๎ผู๎มีเงินได๎จากการทา
กิจการโรงสีข๎าว มีบัญชีพิเศษแสดงรายการและปริมาณข๎าวเปลือก ต๎นข๎าว ปลายข๎าวและรา ลงวันที่
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522)
3. บัญชีพิเศษสาหรับกิจการสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู๎ป่วยไว๎ค๎างคืน เพื่อให๎ผู๎ประกอบ
กิ จ การสถานพยาบาลที่ มี เ ตี ย งรั บ ผู๎ ป่ ว ยไว๎ ค๎ า งคื น เชํ น โรงพยาบาลเอกชน โพลี ค ลิ นิ ก หรื อ
สถานพยาบาลอื่น จัดทาบัญชีพิเศษนี้เพื่อแสดงรายการจํายเงิ นให๎แกํผู๎ประกอบโรคศิลปะ เพื่อใช๎
ตรวจสอบรายได๎จากการประกอบวิชาชีพอิสระ ของผู๎ประกอบโรคศิลปะ
(ประกาศอธิบดีก รมสรรพากร เกี่ ย วกั บภาษี เงินได๎ (ฉบับที่ 10) เรื่อง ก าหนดให๎ผู๎ดาเนินการ
สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู๎ป่วยไว๎ค๎างคืน มีบัญชีพิเศษ ตามมาตรา 17 แหํงประมวลรัษฎากร ลง
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2522)
4. บัญชีพิเศษสาหรับกิจการค๎าของเกําประเภทรถยนต์ เพื่อแสดงรายการรถยนต์เกําที่มีอยูํ
ได๎มา หรือ จาหนํายไปแตํละครั้ง ไมํวํารถยนต์นั้น ได๎ซื้อมาขาย หรือขายแทนผู๎อื่น และใช๎เป็น
เครื่องมือในการพิสูจน์รายได๎จากการประกอบกิจการและควบคุมการมิให๎มีการค๎ารถยนต์เกําโดย
ไมํสุจริต
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได๎ (ฉบับที่ 12) เรื่อง กาหนดให๎ผู๎ทาการค๎าของเกํา
ประเภทรถยนต์มีบัญชีพิเศษ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2523.)
5. บัญชีพิเศษสาหรับผู๎ผลิตหรือผู๎รับจ๎างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี เพื่อแสดงรายการผลิตหรือรับจ๎า
ผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี และเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและตรวจสอบภาษีอากร และป้องกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์การผลิตซีดี
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได๎และภาษีมูลคําเพิ่ม เรื่อง กาหนดให๎ผู๎ผลิตหรือผู๎
รับจ๎างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีมีบัญชีพิเศษ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546)
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6. บัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชีก าไรขาดทุ น เป็ นบั ญ ชีก ารเงิ น ที่บริษั ทหรือห๎า ง
หุ๎น สํ วนนิ ติบุ ค คลที่ มีห น๎ า ที่ ต๎ อ งเสี ย ภาษี เ งิ นได๎ นิ ติบุ ค คลจากฐานก าไรสุ ทธิ ซึ่ งต๎ อ งจั ด ทาตาม
กฎหมายวําด๎วยการบัญชีเป็นปกติอยูํแล๎ว เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการประกอบกิจการ แตํ
ผู๎ประกอบการต๎องทาการปรับปรุงกาไรสุ ทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีหรือทางการเงิน ให๎เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณกาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร ตาม
มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหํงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให๎บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล
แนบบัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชีกาไรขาดทุนไปพร๎อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได๎นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ด๎วย
7. บัญชีรายได๎กํอนหักรายจํายใดๆ สาหรับบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายตํางประเทศและเข๎ามาประกอบกิจการขนสํงระหวํางประเทศในประเทศไทย และมีหน๎าที่
เสียภาษีเงินได๎นิติบุคคลจากฐานรายได๎จากการประกอบกิจการขนสํงระหวํางประเทศ โดยคานวณ
ภาษีเงินได๎นิติบุคคลในอัตราร๎อยละ 3 ของคําโดยสาร คําธรรมเนียม หรือประโยชน์อื่น ที่เรียกเก็บ
ในประเทศไทยเนื่องจากการขนสํงคนโดยสาร หรือร๎อยละ 3 ของคําระวาง คําธรรมเนียม หรือ
ประโยชน์อื่นใด ที่เรียกเก็บไมํวําในประเทศไทยหรือตํางประเทศ เนื่องจากการขนสํงสินค๎าออกจาก
ประเทศไทย
8. รายงานภาษีมูลคําเพิ่ม ตามมาตรา 87 แหํงประมวลรัษฎากรได๎กาหนดให๎ผู๎ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มจัดทารายงานเป็นพิเศษเพื่อควบคุมการจัดเก็บและสอบยันกับแบบแสดง
รายการที่ยื่นเสียภาษีเป็นหลักฐานทางทะเบียนรายละเอียดประกอบแบบแสดงรายการภาษี โดยต๎อง
จัดทาเป็นรายสถานประกอบการ ซึ่งมีรายงานดังนี้
 รายงานภาษีขาย เป็นรายงานแสดงมูลคําสินค๎าหรือบริการและภาษีมูลคํ าเพิ่มที่
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎ออกใบกากับภาษีจากการขายสินค๎าหรือให๎บริการนั้นๆ ทั้งนี้รายงาน
ภาษีขายต๎องมีรายการและข๎อความตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่ม (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542)
รายงานภาษี ข ายของผู๎ป ระกอบการที่ป ระกอบกิ จ การจ าหนํ า ยทองรูป พรรณ ที่ ข อเสี ย
ภาษีมูลคําเพิ่มจากสํวนตํางมีหน๎าที่ต๎องจั ดทารายงานภาษีขายเป็นกรณีพิเศษด๎วย โดยต๎องมีรายการ
และข๎อความอยํางน๎อยตามที่อธิบดีกาหนด
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(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ ยวกับภาษี มูล คํ าเพิ่ม (ฉบั บที่ 104) เรื่อง กาหนดให๎
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนจัด ทารายงานแตกตํางไปจาก รายงานตามมาตรา 87 แหํงประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2543)
ภาษีขาย ได๎แกํ ภาษีมูลคําเพิ่มที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎ทาการเรียกเก็บหรือพึงเรียก
เก็บกับผู๎ซื้อสินค๎าหรือรับบริการ สาหรับการกาหนดราคาสินค๎ากับภาษีขายที่ ต๎องเรีย กเก็บนั้ น
กาหนดให๎ผู๎ประกอบการกาหนดราคาสินค๎าได๎ 2 วิธี
1. กาหนดราคาสินค๎าหรือบริการโดยแยกภาษีมูลคําเพิ่ม (ภาษีขาย)
2. กาหนดราคาสินค๎าหรือบริการโดยวิธีการรวมภาษีมูลคําเพิ่ม (ภาษีขาย)
รายการสาคัญในรายงานภาษีขาย
รายงานสาคัญที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนต๎องนาไปลงจานวนภาษีขายในรายงานภาษี
ขายทาให๎ยอดภาษีขายในเดือนที่มีรายการเกิดขึ้นเพิ่มสูงขึ้นได๎แกํ ภาษีขายอันเนื่องจาก
1. การขายสินค๎าหรือการให๎บริการในราชอาณาจักร รวมทั้งการสํงออก
2. การขายสินค๎าหรือการให๎บริการที่ไมํต๎องนามารวมคานวณเป็นฐานภาษีตามกฎหมาย
โดยลงรายการเฉพาะราคาไมํมีภาษีขาย
3. การสํงมอบสินค๎าให๎ตัวแทนเพื่อขาย (ฝากขาย)
4. การนาสินค๎าหรือบริการไปใช๎เพื่อการอื่นใดอันมิใชํเพื่อการประกอบกิจการที่ต๎องเสีย
ภาษีมูลคําเพิ่ม
5. หนี้สูญที่ได๎รับกลับคืน
6. มีสินค๎าขาดจากรายงานสินค๎าและวัตถุดิบ
7. มี สินค๎าคงเหลือหรื อทรัพ ย์ สิ นที่ ใ ช๎ ใ นการประกอบกิ จการ ณ วั นเลิก กิ จ การแตํไ มํ
รวมถึงสินค๎าคงเหลือและทรัพย์สินของผู๎ประกอบการซึ่งได๎ควบเข๎ากันหรือได๎โอน
กิจการทั้งหมดให๎แกํกัน
สาหรับรายการสาคัญที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียน ต๎องนาไปลดยอดจานวนภาษี
ขายในรายงานภาษีขาย ได๎แกํ ภาษีขายอันเนื่องจาก
1. การรับคืนสินค๎าที่ชารุดบกพรํอง ไมํตรงตามตัวอยําง ไมํตรงคาพรรณนา (กรณีออกใบ
ลดหนี้)
2. การลดราคาสินค๎าหรือคําบริการซึ่งผิดข๎อกาหนดที่ตกลงกัน (กรณีออกใบลดหนี้)
3. หนี้สูญ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
วิธีการจัดทารายงานภาษีขาย
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1. กํ อนจัด ทารายงานภาษี ข าย พนัก งานบัญ ชีต๎องจั ดเรีย งใบก ากั บภาษี ขายของลูก ค๎ า
ตามลาดับเลขที่ของใบกากับภาษี
2. ตรวจสอบดูวําเลขที่ใบกากับภาษีใบแรกที่นาสํงในแตํละเดือนนั้นตํอเนื่องจากเลขที่ของ
ใบกากับภาษีใบสุดท๎ายของเดือนที่แล๎วหรือไมํ
3. ตรวจสอบความตํอเนื่องของเลขที่ใบกากับภาษีขายวํามีก ารเรียงลาดับอยํางตํอเนื่อง
หรือไมํ
4. หากเลขที่ของใบกากับภาษีขายของลูกค๎ากระโดดไมํตํอเนื่องให๎พนักงานสอบถามและ
ติดตามหาสาเหตุของการกระโดดข๎ามเลขที่ใบกากับภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกใบกากับภาษี
ขาย ใบกากับภาษีขายที่ทาการยกเลิกต๎องมีเอกสารอยูํครบชุด ลูกค๎าอาจลืมสํงใบกากับภาษีบาง
รายการให๎ ขอให๎พนั กงานติดตามสอบถามลูกค๎าเพื่อขอทราบยอดขายและภาษีในใบกากับภาษี
ดังกลําวเพื่อนาสํง ภพ.30
5. ตรวจสอบยอดขายและยอดภาษีขายในรายงานภาษีขายที่ลูกค๎าจัดทาวํามียอดถูกต๎อง
ตรงกันหรือไมํ หากไมํถูกต๎องให๎ติดตามหาสาเหตุและแจ๎งให๎ลูกค๎าทราบและดาเนินการแก๎ไขให๎
ถูกต๎อง
6. เมื่อปฏิบัติตามข๎อ 5. เรียบร๎อยแล๎ว ให๎ทดสอบการบวกเลข โดยบวกยอดขายและยอด
ภาษีขายจากใบกากับภาษีขายแตํละใบ แล๎วเปรียบเทียบยอดที่บวกได๎ตามใบกากับภาษีวําถูกต๎อง
ตรงกับยอดขายและยอดภาษีขายที่จัดทาในรายงานภาษีขายหรือไมํ (การบวกเลขให๎บวกโดยเครื่อง
คิดเลขที่มีกระดาษพรินต์ ที่กระดาษพรินต์ให๎เขียนชื่อลูกค๎า ระบุเดือนภาษี และระบุวําเป็นยอดขาย/
ยอดภาษีขาย แล๎วนากระดาษที่บวกได๎เย็บติดกับรายงานภาษีขาย)
7. ทดสอบความถูกต๎องของการคานวณภาษีขาย โดยนายอดขายคูณด๎วยอัตราภาษี ( 7% ,
10%) แล๎วตรวจดูวํายอดภาษีที่ได๎จากการคานวณตรงกับยอดภาษีขายในรายงานภาษีขายหรือไมํ
(ผลตํางที่เกิดจากการคานวณควรตํางด๎วยยอดที่เป็นจุดทศนิยมเทํานั้น หาดเกิดผลตํางในจานวนมาก
ควรติดตามหาสาเหตุของผลตําง)
8. วันเดือนปีในใบกากับภาษีขายในแตํละเดือนควรตรงตามเดือนภาษี หากใบกากับภาษี
ขายไมํตรงตามเดือนต๎องทารายการยื่นเพิ่มเติม (ยอดขายแจ๎ง ขายในเดือนภาษีที่ยื่นยอดขายไว๎ไมํ
ถูกต๎อง)
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ลักษณะรูปแบบรายงานภาษีขาย มีดังนี้
1. มีคาวํา “รายงานภาษีขาย”
2. เดือน/ปีภาษีที่ออกใบกากับภาษีขาย
3. ชื่อ ที่อยูํ สถานประกอบการของผู๎จัดทารายงานภาษีขาย
4. เลขประจาตัวผู๎เสียภาษีของสถานประกอบการ
5. ลาดับสาขาของสถานประกอบการ
6. ลาดับที่
7. วัน เดือน ปี ณ วันที่ได๎มีการออกใบกากับภาษี
8. ซื่อผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการ
9. มูลคําสินค๎าหรือบริการ
10. จานวนเงินภาษี
 รายงานภาษีซื้อ เป็นรายงานแสดงมูลคําสิ นค๎า หรือบริการและภาษีมูลคําเพิ่มที่
ผู๎ประกอบการจดทะเบียนได๎ซื้อสินค๎าหรือบริการจากผู๎ประกอบการจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้รายงาน
ภาษีซื้อต๎องมีรายการและข๎อความตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่ม (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542)
ภาษีซื้อ หมายถึงภาษีมูลคําเพิ่มที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนถูกผู๎ประกอบการจดทะเบียน
อื่นเรียกเก็บ ซึ่งเกิดจากการจํายคําใช๎จํายตําง ๆ ที่กิจการมีสิทธิขอคืนหรือนาไปเครดิตภาษีขายได๎
รายการสาคัญในรายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีซื้อเป็นแบบรายงานที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนต๎องจัดทาขึ้นมาใหมํ
และสามารถลงรายงานภาษี ซื้อ ที่ มี ห ลั ก ฐานเป็ น ใบก ากั บ ภาษี ห รื อ ใบเพิ่ ม หนี้ ใบลดหนี้ หรื อ
ใบเสร็จรับเงินอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด การลงรายงานเพิ่มยอดภาษีซื้อ ได๎แกํ ภาษีซื้อเนื่องจาก
1. การซื้อหรือการนาเข๎าซึ่งสินค๎าหรือวัตถุดิบ
2. การซื้อหรือเชําซื้อหรือนาเข๎าซึ่งทรัพย์สิน
3. การรับฝากขายสินค๎า
4. การรับบริการหรือการใช๎จํายคําใช๎จํายตํางๆ
5. การเพิ่มราคาสินค๎าหรือบริการ (ใบเพิ่มหนี้)
6. คําภาษีมูลคําเพิ่มที่ผู๎ประกอบการจดทะเบียนนาสํงตามแบบแสดงรายการ ภ.พ. 36
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สาหรับการลงรายการเพื่อลดยอดภาษีซื้อในรายงานภาษีซื้อให๎ลดลงได๎แกํ ภาษีซื้อ
อันเนื่องจาก
1. การสํงคืนสินค๎าหรือยกเลิกสัญญาให๎บริการ (กรณีรับใบลดหนี้)
2. การลดราคาสินค๎าหรือบริการที่ผิดข๎อกาหนดที่ตกลงกัน (กรณีรับใบลดหนี้)
วิธีการจัดทารายงานภาษีซื้อ
1. กํอนการจัดทารายงานภาษีซื้อทุกครั้งพนักงานบัญชีต๎องตรวจสอบความถูกต๎องของ
ใบกากับภาษีซื้อตามขั้นตอนดังตํอไปนี้
ใบกากับภาษีซื้อที่นามาจัดทารายงานภาษีซื้อต๎องเป็น “ใบกากับภาษีแบบเต็มรูป”
ใบกากับภาษีซื้อที่จะนามาจัดทารายงานต๎องตรวจสอบดูวําเป็นใบกากั บภาษีซื้อที่เกี่ยวข๎อง
กับการดาเนินงานของบริษัทหรือไมํ โดยสังเกตได๎จากประเภทธุรกิจของลูกค๎า หากไมํแนํใจให๎
สอบถามลูกค๎า
หมายเหตุ :- ใบกากับภาษีซื้อต๎องไมํใ ชํใบกากั บภาษีซื้อที่เกิ ดจากคํา รับรอง และคําใช๎จําย
เกี่ยวกับยานพาหนะที่ไมํเกิน 10 ที่นั่ง (ขอให๎พนักงานที่จัดทารายงานภาษีซื้อ ทาความเข๎าใจเกี่ยวกับ
รายการภาษีซื้อต๎องห๎าม จากเอกสารความรู๎ของบริษัท)
หากรายการในใบกากับภาษีซื้อเป็นรหัสสินค๎า ซึ่งไมํสามารถทราบได๎วําเป็นการซื้ออะไร
ให๎สอบถามจากลูกค๎าและเขียนไว๎ในใบกากับภาษีฉบับดังกลําวด๎วยดินสอเพื่อประโยชน์ในการ
นาไปบันทึกบัญชี (ใบกากับภาษีซื้อดังกลําวไมํควรนามาจัดทารายงานภาษีซื้อ)
ใบกากับภาษีซื้อที่ต๎องนามาจัดทารายงานภาษีซื้อต๎องเป็น “ต๎นฉบับใบกากับภาษี” (ห๎ามนา
ใบกากับภาษีซื้อที่เกิดจากการถํายเอกสาร หรือตัวสาเนามาจัดทารายงานภาษีซื้อ)
วันเดือนปีในใบกากับภาษีซื้อที่นามาจัดทารายงานภาษีซื้อแตํละเดือน ต๎องไมํเกิน 6 เดือน
โดยนับจากเดือนที่ถัดจากเดือนในใบกากับภาษีซื้อฉบับดังกลําว และให๎ประทับตราคาวํา “ถือเป็น
ใบกากับภาษีของเดือน......” (เดือนที่นามาขอคืน) ในใบกากับภาษีดังกลําว
ตรวจสอบรายการในใบกากับภาษีซื้อวํามีครบถ๎วนตามที่ กฎหมายกาหนดไว๎หรือไมํ โดย
ใช๎ดินสอทาเครื่องหมาย “ / “ ตามข๎อความในใบกากับภาษี ดังนี้
- มี ค าวํ า “ใบก ากั บ ภาษี ” กรณี ที่ เ อกสารออกเป็ น ชุ ด และใบก ากั บ ภาษี ไ มํ ใ ชํ เ ป็ น
เอกสารใบแรกของเอกสารที่ อ อกเป็ น ชุด ต๎ อ งมี ค าวํา “ต๎ น ฉบั บ ใบก ากั บ ภาษี ” และ “เอกสาร
ออกเป็นชุด”
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- ชื่อ ที่อยูํ เลขประจาตัวผู๎เสียภาษีอากร ของผู๎ออกใบกากับภาษีซื้อไมํมีการแก๎ไขใด ๆ
ทั้งสิ้น
- ชื่อ ที่อยูํ ของผู๎รับบริการ หรือผู๎ซื้อสินค๎า (ชื่อบริษัทของลูกค๎า) ถูกต๎อง
- วันเดือนปี ในใบกากับภาษีซื้อต๎องไมํเกิน 6 เดือน
- หมายเลขลาดับของใบกากับภาษี
- ชื่อ ชนิด ปริมาณ และราคา ของสินค๎าหรือบริการ
- จานวนภาษีมูลคําเพิ่มที่คานวณจากมูลคําของสินค๎าและบริการ
- อื่น ๆ
2. เมื่อตรวจสอบความถูกต๎องของใบกากับภาษีซื้อตาม ข๎อ 1. เรียบร๎อยแล๎ว ให๎จัดเรียง
ใบกากับภาษีซื้อตามวันที่ของใบกากับภาษีซื้อ เพื่อตรวจสอบดูวํายอดตรงตามรายงานภาษีซื้อที่
จัดทาหรือไมํ
3. ให๎เรียงลาดับของใบกากับภาษีซื้อใหมํที่มุมขวาบน ด๎วยดินสอ โดยเลขที่ให๎ใช๎ เดือน /
ลาดับที่ (เชํน 02/001)
4. จัดทารายงายภาษีซื้อที่ลูกค๎าทามาให๎ตามเรียงลาดับให๎ถูกต๎องตรงกับลาดับที่เรียงใหมํ
ในใบกากับภาษีซื้อ
5. เมื่อทาตามขั้นตอน 3 . 4 เรียบร๎อยแล๎วให๎ทดสอบการบวกเลขยอดซื้อและยอดภาษีซื้อ
โดยบวกเลขจากยอดซื้อและยอดภาษีซื้อในใบกากับภาษีซื้อ (การบวกเลขให๎บวกโดยเครื่องคิด
เลขที่มีกระดาษพรินต์ ที่กระดาษพรินต์ให๎เขียนชื่อลูกค๎า ระบุเดือนภาษี และระบุวําเป็นยอดซื้อ /
ยอดภาษีซื้อ แล๎วนากระดาษที่บวกได๎เย็บติดกับรายงานภาษีซื้อ)
6. ทดสอบความถูกต๎องของการคานวณภาษีซื้อ โดยนายอดซื้อคูณด๎วยอัตราภาษี (7% .
10%) แล๎วตรวจดูวํายอดภาษีที่ได๎จากการคานวณตรงกับยอดภาษีขายในรายงานภาษีซื้อหรือไมํ
(ผลตํางที่เกิดจากการคานวณควรตํางด๎วยยอดที่เป็นจุดทศนิยมเทํานั้น หากเกิดผลตํางในจานวนมาก
ควรติดตามหาสาเหตุของผลตําง)
ลักษณะรูปแบบรายงานภาษีซื้อ มีดังนี้
1. มีคาวํา “รายงานภาษีซื้อ”
2. เดือน/ปีภาษีที่ออกใบกากับภาษีซื้อ
3. ชื่อ ที่อยูํ สถานประกอบการของผู๎จัดทารายงานภาษีซื้อ
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4. เลขประจาตัวผู๎เสียภาษีของสถานประกอบการ
5. ลาดับสาขาของสถานประกอบการ
6. ลาดับที่
7. วัน เดือน ปี ณ วันที่ได๎มีการออกใบกากับภาษี
8. ซื่อผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการ
9. มูลคําสินค๎าหรือบริการ
10. จานวนเงินภาษี
การจัดทาแบบ ภพ.30 ประจาเดือน
1. นายอดซื้อ – ขาย และ ภาษีซื้อ – ขาย จากรายงานภาษีซื้อ – ขาย มากรองลงใน แบบ
ภพ.30
2. ดูยอดภาษีซื้อชาระเกินยกมาจาก แบบ ภพ.30 เดือนกํอน
3. ทดสอบการบวกเลขในแบบ ภพ.30
4. คานวณเบี้ยปรับ / เงินเพิ่ม (กรณียื่นภาษีลําช๎าหรือผิดพลาด)
สิ่งที่ต๎องนาสํงเพื่อให๎ผู๎ตรวจสอบภาษีมูลคําเพิ่ม
1. รายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย พร๎อมใบกากับภาษี
2. แบบ ภพ.30 ของเดือนที่ผํานมา
 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ สาหรับผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขาย
สินค๎า และประกอบกิจการผลิตสินค๎าเพื่อขาย ผู๎ประกอบการผลิตสินค๎าเพื่อขายนั้นต๎องจัดทาทั้ง
รายงานวัตถุดิบ รายงานสินค๎ าส าเร็จรูป และรายงานสินค๎ าระหวํา งผลิต (เฉพาะ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี) ซึ่งต๎องมีรายการและข๎อความอยํางน๎อยตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่ม (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542)
รายงานการจํายอะไหลํโดยไมํคิดมูล คํา ผู๎ประกอบการจดทะเบีย นภาษีมูลคําเพิ่ มที่ขาย
สินค๎าโดยมีการรับประกันสินค๎าที่ขายหรือบริการซํอมสินค๎าที่ขาย กรณีมีการชารุดบกพรํองหรือ
เพื่ อเหตุอื่ นอันมี ลัก ษณะท านองเดีย วกั น ต๎องจัดท ารายงานจํา ยอะไหลํโดยไมํ คิดมูล คํ า เพื่ อใช๎
ประกันสินค๎าที่ขายหรือบริการซํอมสินค๎าที่ขายแยกตํางหากจากรายงานสินค๎าและวัตถุดิบ
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บัญชีแสดงรายการสินค๎าที่ครอบครอง
- ผู๎ประกอบกิจการโรงเลื่อย โรงค๎าไม๎แปรรูป
- ผู๎ประกอบกิจการค๎าของเกํา
- ผู๎ประกอบการที่ได๎รับอนุมัติให๎จัดตั้งคลังสินค๎าทัณฑ์บนประเภทร๎านค๎าปลอดอากร
- ผู๎ประกอบกิจการปิโตรเลียม
แบบรายละเอี ย ดสิ น ค๎ า คงเหลื อ ส าหรั บ บุ ค คลธรรมดาผู๎ ป ระกอบการจดทะเบี ย น
ภาษีมูลคําเพิ่มซึ่งมีหน๎าที่เสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาได๎รับยกเว๎นไมํต๎องจัดทารายงานสินค๎าและ
วัตถุดิบ แตํต๎องทาการตรวจนับสินค๎าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของปี
และกรอกรายการสินค๎าคงเหลือในแบบรายละเอียดสินค๎าคงเหลือ และให๎ถือวําแบบรายละเอียด
สินค๎าคงเหลือเป็นรายงานสินค๎าและวัตถุดิบ สาหรับผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการ
โรงเลื่อย โรงค๎าไม๎แปรรูป กิจการค๎าของเกํา ผู๎ประกอบการที่ได๎รับอนุมัติให๎จัดตั้งคลังสินค๎าทัณฑ์
บนประเภทร๎านค๎าปลอดอากร และกิจการปิโตรเลียม ให๎ใช๎บัญชีแสดงรายการสินค๎าที่ครอบครอง
ตามกฎหมายนั้นๆ เป็นรายงานสินค๎าและวัตถุดิบ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่ม (ฉบับที่ 104) เรื่อง กาหนดให๎ผู๎ประกอบการ
จดทะเบียนจัดทารายงานแตกตํางไปจากรายงานตามมาตรา 87 แหํงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2
มิถุนายน พ.ศ. 2543)
การจัดทารายงานรวมสาหรับผู๎ประกอบการจดทะเบียนที่ไ ด๎รับอนุมัติให๎จัดทารายงาน
รวมกันกับสานักงานใหญํ กรณีที่เป็นผู๎ประกอบกิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการซึ่งนอกจากมีสถาน
ประกอบการที่เป็นสานักงานใหญํแล๎ว ยังมีสถานประกอบการอื่นอีกหลายแหํงที่มีลักษณะเป็น
รถเข็น แผงลอย หนํวยขายที่มีลักษณะเป็นร๎านค๎ายํอย หรือที่มีลักษณะทานองเดียวกัน และประกอบ
กิจการอยูํเป็นประจาในสถานที่เชํา สามารถจัดทารายงานภาษีขาย , รายงานภาษีซื้อ , รายงานสินค๎า
และวัตถุดิบ โดยจัดทารวมกันกับสานักงานใหญํเพียงรายงานฉบับเดียว ซึ่งรวบรวมการขายสินค๎า
หรือการให๎บริการซื้อสินค๎าหรือการรับบริการและการรับหรือจํายสินค๎าหรือวัตถุดิบของสถาน
ประกอบการที่เป็นสานักงานใหญํ และสถานประกอบการแหํงอื่น โดยต๎องมีรายการและข๎อความ
อยํางน๎อยตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด และต๎องเก็บรักษาไว๎ ณ สถานประกอบการที่เป็น
สานักงานใหญํ
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่ม ฉบับที่ 104 เรื่อง กาหนดให๎ผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนจัดทารายงานแตกตํางไปจากรายงานตามมาตรา 87 แหํงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2
มิถุนายน พ.ศ.2543)
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9. รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีหน๎าที่จัดทารายงานแสดงรายรับกํอนหัก
รายจํายที่ต๎องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและรายรับที่ไมํต๎องนามารวมคานวณเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
โดยต๎องจัดทาเป็นรายสถานประกอบการ ปัจจุบันไมํได๎กาหนดรูปแบบรายงานแสดงรายรับกํอน
หักรายจํายให๎ผู๎ประกอบการปฏิบัติแตํอยํางใด

งานที่ได้รับมอบหมาย
การจัดทารายงานภาษีขาย
เมื่อผู๎ประกอบการที่เป็นผู๎ขายและอยูํในระบบมูลคําเพิ่ม เรียกเก็บเงินจากลูกค๎าจะต๎องบวก
ภาษีขาย หรือ VAT ขาย และผู๎ประกอบการจะต๎องนาสํง ภาษีขาย ให๎กรมสรรพากรกํอนวันที่ 15
ของเดือนถัดไป (ใบนาสํงภาษีที่กิจการต๎องกรอก เรียกวํา แบบ ภ.พ.30 หรือ แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลคําเพิ่ม
เมื่อมีการขายสินค๎ากิจการจะออกใบกากับภาษีขายขึ้นซึ่งประกอบด๎วย ต๎นฉบับ = 1 +
สาเนา = 5 รวมเป็น 6 ใบ ) ต๎นฉบับใบกากับภาษี + สาเนา 1 ใบ ให๎ลูกค๎า สํวนที่เหลือ 4 ใบ ใบ
แรกเก็บเข๎าแฟ้ม ใบที่ 2 ทาบัญชีคุมสินค๎า ใบที่ 3 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขาย ใบที่ 4 ทา
รายงานภาษีขาย (เก็บเข๎าแฟ้มรอไว๎ และสรุปทารายงานภาษีขายตอนสิ้นเดื อน และ เตรียมเก็บเข๎า
แฟ้มบัญชี
แฟ้มแรก

เก็บสาเนาใบกากับภาษีขาย เป็นรายเดือนโดยเรียงจากวันเริ่มบัญชีถึงวันที่

ปัจจุบัน
แฟ้มที่สอง เก็บบัญชีคุมสินค๎า
แฟ้มที่สาม สมุดรายวันขาย
แฟ้มที่สี่ แฟ้ม ภ.พ.30 (รายงานภาษีขาย)
ขั้นตอนการจัดทารายงานภาษีขาย
1. เรียงเลขที่เอกสาร ตามเลขที่ เดือนที่ออกใบกากับภาษี ปี 2012 เดือนมกราคม
ตัวอยําง 1201001 – 1201050
2. สรุปรายงานภาษีขาย และพิมพ์แยกประเภท
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รูปที่ 2.11 ตัวอย่างรายงานภาษีขาย
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การจัดทารายงานภาษีซื้อ
ในทางกลับกันที่ผู๎ขายกลับกลายมาเป็นผู๎ซื้อ กิจการจะต๎องจําย ภาษีซื้อ ( VAT ซื้อ) ให๎กับ
ผู๎ขาย นอกเหนือไปจากราคาสินค๎าหรือบริการ เมื่อถูกเก็บภาษีไป กิจการจะสามารถนา “ภาษี
ซื้อ” มาหักจาก “ภาษีขาย” เพื่อนา “ภาษีมูลคําเพิ่มสุทธิ” นาสํงให๎แกํกรมสรรพากรหรือเรียกเงิน
คืนจากกรมสรรพากร (แตํสํวนใหญํจะเครดิตไว๎หัก ในงวดถัดไป) กํอนวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป (ในแบบ ภ.พ.3.0) ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรอานวยความสะดวกโดยสามารถทาเรื่องขอยื่น
ผํานอินเตอร์เน็ต และชาระที่ธนาคารใกล๎บ๎านได๎ กิจการสามารถนาภาษีซื้อที่ลืมนาไปหักนั้น มาหัก
กับภาษีขายได๎ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากเดือนที่ระบบในใบกากับภาษี และให๎หมายเหตุไว๎
ที่ใบกากับภาษีด๎วยวํา ถือเป็นภาษีซื้อเดือน…….

1.

2.
3.

4.

ขั้นตอนการจัดทารายงานภาษีซื้อ
เรียงเลขที่เอกสาร ตามเลขที่ เดือนที่ได๎รับต๎นฉบับใบกากับภาษี มาจัดเรียงตามลาดับที่
และเขียนไว๎ที่มุมบนด๎านขวามือให๎ตรงกับรายงานภาษีซื้อ เพื่อที่จะได๎ค๎นหาได๎งําย
ทุกครั้งที่ได๎รับต๎นฉบับใบกากับภาษี ให๎มาเก็บใสํแฟ้ม
นาสาเนาใบกากับภาษีซื้อมาลงรายการภาษีซื้อ จัดทาใบตรวจรับพัสดุ และบันทึกในสมุด
รายวันซื้อ
สรุปรายงานภาษีซื้อ และพิมพ์แยกประเภท
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รูปที่ 2.12 ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ

60

สรุปภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อกรอกแบบฟอร์ม ภ.พ.30 นาส่งกรมสรรพากร
การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีขาย – ภาษีซื้อ = ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ
ส่วนต่างที่เกิดขึ้น
ภาษีขาย > ภาษีซื้อ
ภาษีขาย < ภาษีซื้อ

= ภาษีมูลคําเพิ่มที่ต๎องชาระ
= ภาษีที่มีสิทธิได๎รับคืน หรือเครดิตภาษี

วิธีทา
1. กรอกแบบฟอร์ม นาเสนอผู๎ประกอบการ
2. ถํายสาเนาแนบใบสาคัญจําย และ แฟ้ม ภ.พ.30 (แฟ้มรายงานภาษีซื้อภาษีขาย)
3. จัดทาเช็คจําย และนาสํงกํอนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เชํน ภ.พ.30 เดือน มีนาคม
2555 นาสํง 15 เมษายน 2555
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รูปที่ 2.13 ตัวอย่างแบบฟอร์ม กรณี ภาษีขาย มากกว่า ภาษีซื้อ

62

รูปที่ 2.14 ตัวอย่างแบบฟอร์ม กรณี ภาษีขาย น้อยกว่า ภาษีซื้อ
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รูปที่ 2.15 ตัวอย่างแบบฟอร์ม กรณี ภาษีขาย เท่ากับ ภาษีซื้อ
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วิธีคิด ถ้าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
กิจการขายสินค๎าเป็นเงินสด 1,000 บาท ต๎องคิดเงินจากลูกค๎า จานวน 1,070 บาท
(1,000 x 7%) เงินจานวน 70 บาทที่เกินมานี้ คือ ภาษีมูลคําเพิ่มหรือ “VAT ขาย”
กิจการซื้อสินค๎า ต๎องโดนบังคับโดยอัตโนมัติให๎จําย ภาษีซื้อ แกํคนขาย ดังนั้น ถ๎ากิจการ
ซื้อสินค๎าจานวน 1,000 บาท กิจการต๎องจําย 1,070 บาท เงินจานวน 70 บาท ที่เกินมานี้ คือ
ภาษีมูลคําเพิ่มหรือ “VAT ซื้อ”
ดังนั้นถ๎า สินค๎าจานวน 1,000 บาท ภาษีมูลคําเพิ่มอัตราอยูํที่ 7% กิจการต๎องจํายเงินทั้งสิ้น
1,070 บาท เงินจานวน 1,000 บาทถือเป็นคําใช๎จํายของกิจการ สํวนเงินอีก 70 บาท ถือเป็น “ภาษี
ซื้อ” ที่กิจการสามารถนามาหักจาก “ภาษีขาย” ในแบบ ภ.พ.30 กํอนที่จะนาสํงกรมสรรพากร (ภาษี
ขายและภาษีซื้อที่นามาหัก ต๎องเป็นภาษีที่เกิดในเดือนเดียวกัน)
วิธีคานวณ นา “ภาษีขาย” จานวน 70 บาท มาหักจาก “ภาษี
ซื้อ” จานวน 70 บาท ยอดสุทธิที่ได้จะเท่ากับศูนย์ ซึ่งหมายความวํา กิจการไมํจาเป็นต๎องนาไป
จํายให๎กับกรมสรรพากร แตํกิจการต๎องยื่นแบบ ภ.พ.30 ให๎ทันวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยกรอก
แบบฟอร์มให๎เรียบร๎อย
กรณีที่ ถ๎ากิจการบังเอิญมีภาษีซื้อมากกวําภาษีขาย กิจการสามารถขอภาษีซื้อสํวนที่เกิน
จากภาษีขายคืนจากกรมสรรพากรได๎ แตํขอแนะนาวํา ควรยกยอดไปหักจากภาษีขายในเดือนถัดไป
กรณีที่ ถ๎ากิจการมีภาษีซื้อน๎อยกวําภาษีขาย แตํกิจการนาใบกากับภาษีซื้อมาหักจากภาษี
ขายในเดือนที่ต๎องมาคานวณ กิจการสามารถนาภาษีซื้อที่ลืมนั้น นามาหักจากภาษีขายได๎ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน นับจากเดือนที่ระบุในใบกากับภาษี พร๎อมทั้งอธิบายเหตุผล
กรณีที่ กิจการลืมนาภาษีขาย มาคานวณ เพื่อยื่น ภ.พ.30 กิจการต๎องยื่นเพิ่มเติมในเดือน
ถัดไป พร๎อมเสียคําปรับร๎อยละ 0.50 คูณด๎วยจานวนเดือน กรณีนี้ควบคุมได๎โดยการจัดเก็บ
เอกสารอยํางมีระเบียบและมีการบันทึกและกํอนยื่นภาษี ภ.พ.30 ก็ตรวจสอบความถูกต๎องกํอนให๎
แนํใจ

บทที่ 3
สรุปผลการปฏิบัติงาน
3.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานในฝ่ายบัญชีภายในบริษัท กฎหมายและบัญชีวรกาญจน์ (44) จากัด นั้นส่งผลให้
ดิฉันได้รับความรู้ ประสบการณ์และประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านดังนี้
 ด้านสังคม
1. ทาให้เห็นถึงแนวคิดและลักษณะการทางานของผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพบัญชี
2. ได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการทางานทางด้านบัญชีมากขึ้น
3. ได้เรียนรู้หลักการทางานที่ถูกต้อง และเป็นขั้นเป็นตอน
4. ได้เข้าใจการทางานในรูปแบบของบริษัท
5. ทาให้เกิดการเรียนรู้ การปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ
6. ทาให้ได้เข้าใจลักษณะของการทางานจริง รวมทั้งการใช้ชีวิตประจาวันในการทางาน
7. ได้ฝึกทักษะในด้านการใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ทางาน การมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีกับคนภายในองค์กร รวมถึงการได้เข้าใจถึงระบบการทางานร่วมกันเป็นทีม
8. การได้เห็นถึงระบบการจัดการที่ดีที่สามารถทาให้งานต่าง ๆ เสร็จทันกาหนดเวลา
 ด้านทฤษฎี
1.
2.
3.
4.
5.

ได้รับความรู้เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนจากการได้เข้าไปปฏิบัติงานจริง
ได้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดทาบัญชี การรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ทางด้านบัญชี
ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทาบัญชีและการเสียภาษีอากรแต่ละประเภท
ได้ทราบการคานวณอัตราการคานวณภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามหลักภาษีอากร
ทาให้สามารถประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาจากหนังสือ หรือตาราเรียนมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้
6. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสานักงาน
7. ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างการทางานได้อย่างทันท่วงที
 ด้านการปฏิบัติ
1. ได้ทาการตรวจสอบเอกสาร และได้จัดเอกสารต่าง ๆ เข้าแฟ้มตามหมวดหมู่ เพื่อให้ง่าย
ต่อการทางาน
2. ได้บันทึกบัญชีลงโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป

เช่น การบันทึกรายการประจาวัน การ

บันทึกการขายสด-ขายเชื่อ การบันทึกการรับชาระหนี้-จ่ายชาระหนี้ เป็นต้น
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3. ได้จัดทาใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่าย และใบสาคัญทั่วไป
4. การใช้โปรแกรมการจัดการบัญชีในการจัดทาภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่าง ๆ
5. ได้จัดทาบัญชีและจัดเตรียมงบการเงิน
6. สามารถลงบัญชีได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. ได้เห็นถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการทางาน
8. ได้ฝึกทักษะของตนเองทั้งในด้านความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การอดทน การ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ฝึกระบบการคิดอย่างมีเหตุผล และรวมถึงการทางานด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบเพื่อให้งานที่ออกมามีความถูกต้องและครบถ้วนไม่ผิดพลาด
3.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
 ปัญหา
จากการปฏิบัติงานบัญชีในฝ่ายบัญชี บริษัท กฎหมายและบัญชีวรกาญจน์ (44) จากัด นอกจากจะ
เป็นการนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการทางานจริงแล้ว ยังได้รับ
ความรู้ ใ หม่ ๆ เพิ่ ม เติม อีก มากมาย ซึ่งเป็น ประสบการณ์ที่ ดี ม ากซึ่ งจะมี ส่วนช่ว ยให้ ส ามารถน าไป
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาความรู้ในการทางานจริงในอนาคตต่อไป
ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ย่อมประสบกับปัญหาบางประการ มากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละ
ปัญหาอาจเกิดจากความไม่พร้อมของบุคคล อุปกรณ์ ตลอดจนระบบการทางานที่จาเป็นต้องได้รับการ
แก้ ไ ข ปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป ทั้ งนี้ใ นการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ สามารถสรุปปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ดังนี้
- ในการทางานครั้งแรกมีปัญหาเล็กน้อย เนื่องจากยังต้องปรับตัวและไม่ค่อยเข้าใจวิธี
และระบบการทางาน แต่ก็ได้รับคาแนะนาจนสามารถทางานได้ดีขึ้น
- ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สานักงานที่ยังไม่สามารถใช้ได้คล่อง
- อุปกรณ์ในการทางานมีไม่เพียงพอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดทารายงาน
ภาษีซื้อและภาษีขาย (ภาษีซื้อและภาษีขายจะต้องจัดทาและยื่นเสียภาษีให้เสร็จภายใน
วัน ที่ 15
ของเดือ นถั ดไป) ในช่ ว งเวลานั้ น พนัก งานทุ ก คนต้ อ งการใช้เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน จึงทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
- ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการ
บัญชี ซึ่งไม่เคยศึกษาและใช้โปรแกรมนี้มาก่อน
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- เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทที่รับให้บริการทางด้านบัญชีกับลูกค้าจานวนมาก จึงทาให้
การปฏิบัติงานเกิดความล้าช้า เนื่องจากต้องรอเอกสารจากลูกค้าให้ครบ
 ข้อเสนอแนะ
- ในส่วนของมหาวิทยาลัย ช่วงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ทางสหกิจศึกษาควร
จะจัดเตรีย มความพร้อมในส่วนของโปรแกรมสาเร็จ รูปทางบัญชี เช่ น โปรแกรมที่
เกี่ ย วข้ องทางการบั ญชีมาสอนเพื่ อความสะดวกในการออกไปปฏิ บัติงาน ณ สถาน
ประกอบการต่าง ๆ
- ในส่วนของสถานประกอบการ อาจจะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากเดิม หรือ
พนักงานในบริษัทควรจะจัดแบ่งเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละคนให้เป็นสัดส่วน
เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

-ญ-
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