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ภาษีมูลค่าเพิ�ม
(Value Added Tax : VAT)

ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกับ VAT
ภาษีมูลค่าเพิ�ม (VAT)  เป็นภาษีทางอ้อม

ผู้ที�มีหน้าที�เสียภาษีมูลค่ าเพิ�ม คือบุคคลใดๆที�ขายสินค้าหรือผู้ ให้บริการในทาง
ธุรกิจหรือเป็นอาชีพในราชอาณาจักร

การคํานวณภาษีมูลค่าเพิ�มที�ต้องนําส่ง = ภาษีขาย – ภาษีซื�อ

ภาษีมูลค่าเพิ�มต้องชําระภาษีเป็นรายเดือน ภายในวันที� 15 ของเดือนภาษีถัดไป

ผู้มีหน้าที�เสียภาษีมูลค่าเพิ�ม

ผูป้ระกอบการ

ผู้นําเข้า

ผูที้�กฎหมายกําหนด
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ขาย  : การจําหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชนหรือค่าตอบแทนหรือไม่
กรณีที�ถือเป็นการขาย
 การมอบตัวอย่างให้ใช้ฟรี
 มอบรถยนต์ให้ลูกค้าเป็นรางวัล
 แจกขนมให้ลูกค้าทดลองชิม
 ส่งสินค้าตวัอย่างให้ลูกค้า
 การแลกเปลี�ยนสินค้า
 ให้ยืมสินค้าชนิดใช้ไปสิ�นเปลือง
 การขายสินค้าพร้อมติดตั�ง
 สัญญาเช่าซื�อ
 สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

บริการ  : การกระทําใดๆ อันอาจหาประโยชน์อนัมีมูลค่าซึ�งมิใช่เป็นการขายสินค้า
กรณีที�ถือเป็นการให้บริการ
 ให้ยืมเครื�องมือแพทย์
 ให้เช่าบูธ
 การเป็นตัวแทนนายหน้าประกนัชีวิต
 กจิการโรงแรม
 การบริการไปรษณีย์

ผู้มีหน้าที�เสีย VAT และผู้รับภาระ VAT
กิจกรรมที�ต้องเสีย VAT ผู้มีหน้าทีเสีย

VAT
ผู้รับภาระ

VAT
ประเภท

ภาษี
การขายสินค้าในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ทางอ้อม

การให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ทางอ้อม

การนําเข้าสินค้าหรือบริการโดย
ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ทางอ้อม

การนําเข้าโดยผู้บริโภค ผู้บริโภค ผู้บริโภค ทางตรง
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การขายสินค้ากับการให้บริการ
รายการ ขายสินค้า ให้บริการ 

1. ความมุ่งหมาย มุ่งโอนกรรมสิทธิ�ในสินค้า มุ่งผลสําเร็จของงาน
2. ความรับผิดในการ  
    เสีย VAT

เมื�อส่งมอบสินค้า เมื�อรับชําระราคา

3. ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย โดยทั�วไปไม่ต้องหักภาษีเงิน
ได้ ณ ที�จ่าย 

หักภาษีเงินได้ ณ ที�จ่าย 

4. การจัดทํารายงานสินค้า
และวัตถุดิบ

ต้องจัดทํา ไม่ต้องจัดทํา

5. ปิดอากรแสตมป์ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ โดยเฉพาะสัญญาจ้างทํา
ของต้องปิด 1,000:1

ผู้มหีน้าที�ต้องจดทะเบียนVAT

ผู้ที�ได้รับยกเว้นไม่ต้องจด VAT
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TAX  POINT สําหรับการขายสินค้า
เหตุการณ์ TAX POINT

1.กรณีขายเสร็จเด็ดขาด (สด/เชื�อ) ถือหลักส่งมอบสินค้า
2.กรณีให้เช่าซื�อ ขายผ่อน ตามงวดที�ถึงกําหนดชําระ
3.กรณีฝากขาย (เฉพาะตามหลักเกณฑ์ที�
กําหนด)

เมื�อตัวแทนส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื�อ

4.กรณีขายกระแสไฟฟ้า ,นํ�าประปา เมื�อได้รับชําระราคา
5.กรณีส่งออก เมื�อผ่านการทางพิธีศุลกากร
6.กรณีขายด้วยเครื�อง / ใช้บัตร เมื�อตรวจนับจํานวนเงิน

TAX  POINT สําหรับการให้บริการ
เหตุการณ์ TAX POINT

1.การให้บริการที�แล้วเสร็จในงวดเดียว เมื�อได้รับชําระค่าบริการ(CASH BASIS)
2.กําหนดค่าตอบแทนตามส่วนบริการที �
ทํา

เมื� อได้รับ ชําระค่ าบริการตามส่วน ที�
จ่ายเงิน
ข้อยกเว้น หากมีการออกใบกํากับภาษี
ก่อนรับชําระเงินก็ให้ความรับผิดเกิดขึ�น
ทันที (ตามส่วนที�รับชําระ)

TAX  POINT สําหรับการนําเข้า
เหตุการณ์ TAX POINT

กรณีนําเข้าโดยทั�วไป เมื�อชําระอากรขาเข้า,วางหลักประกัน,จัดให้
มีผู้คํ�าประกัน,ออกใบขนสินค้าหรืออาจ
เรียกว่าเมื�อผ่านพิธีการทางศุลกากร

ก ร ณี นํ า สิ น ค้า จ า ก เ ข ต  EPZ เ ข้ าม า ใ น
ราชอาณาจักร

วันที�นําสินค้าเข้ามา และผ่านพิธีการทาง
ศุลกากร
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TAX  POINT  เกิดแล้วต้องทําอะไรบ้าง
สรุป TAX POINT เกิดเมื�อ ขาย - ส่งมอบ ,ชําระราคา

บริการ - ชําระราคา
นําเข้า – ผ่านพิธีการทางศุลกากร

หรือ ออกใบกํากับภาษีก่อน ชําระราคาก่อน
TAX  POINT  เกิดแล้วต้องทําอะไร

1. เรียกเก็บ 7 % จากลูกค้า
2.ออกใบกํากับภาษี
3.นํา 7% ส่งกรมสรรพากรภายใน วันที� 15 ของเดือนถัดไป
7% เรียกเก็บคํานวณอย่างไร
-ฐานภาษี
-อัตราภาษี 7 %  0 %

การคํานวณภาษี VAT ขณะที�ซื�อหรือขายสินค้ามี 2 กรณี

1. กรณีแยกนอก Exclude VAT คือ ภาษีมูลค่าเพิ�มที�แยกออกจากราคาสินค้า

2. กรณีรวมใน Include VAT คือภาษีมูลค่าเพิ�มที�ราคาสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ�มไว้
แล้ว 

ฐานภาษี  (TAX  BASE)
การขายสินค้าหรือให้บริการ มูลค่าที�ได้รับ (ไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สิน 

ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใด 
ซึ�งอาจคิดคํานวณได้เป็นเงิน) รวมทั�งภาษี
สรรพสามิต

การส่งออกสินค้า มูลค่าของสินค้าส่งออก (ราคา F.O.B + ภาษี
สรรพสามิตและภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื�นตามที�
กําหนด)

การนําเข้าสินค้า มูลค่าของสินค้านําเข้า (ราคา C.I.F. + ภาษี
สรรพสามิตและภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื�นตามที�
กําหนด)
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อัตราภาษีมูลค่าเพิ�ม

อัตราร้อยละ 7
 กรณีทั�วไป   

อัตราร้อยละ 0
 การส่งออกสินค้า ของผู้ประกอบกิจการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ�ม  =  ภาษีขาย – ภาษีซื�อ

ภาษีมูลค่าเพิ�ม  =  ภาษีขาย – ภาษีซื�อ

ภาษีซื�อ : รายจ่าย

ภาษีซื�อ
ภาษีซื�อที�ขอคืนได้

ภาษีซื�อต้องห้าม

ห้ามลงเป็นรายจ่าย

ลงเป็นรายจ่ายได้

ห้ามลงเป็นรายจ่าย

1. ไม่มีใบกํากับภาษี

2. ใบกํากับภาษีซื �อความไม่ครบ / ไม่ถูกต้อง

3. ไม่เกี�ยวกับกิจการโดยตรง

4. ใบกํากับภาษีปลอม

1. ค่ารับรอง

2. ประกาศอธิบดีฯ ฉบับที� 42

“ภาษีซื�อ” ที�ไม่ให้นํามาหักในการคํานวณภาษี
กรณีไม่มี/ไม่อาจแสดงใบกํากับภาษีซื�อได้เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร
ใบกํากับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์ในส่วนที�เป็นสาระสําคัญ
ภาษีซื�อที�ไม่เกี�ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการภาษีมูลค่าเพิ�ม
ภาษีซื�อสําหรับค่ารับรอง
ภาษีซื�อตามใบกํากับภาษีซึ�งออกโดยผู้ที�ไม่มีสิทธิ�ออกใบกํากับภาษี
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“ภาษีซื�อ” ที�ไม่ให้นํามาหักในการคํานวณภาษี
(ประกาศอธิบดีฯ ฉบับที� 42)
ภาษีซื�อสําหรับรถยนต์นั�ง/รถยนต์โดยสารที�มีที�นั�งไม่เกิน 10 คนและอื�นๆ     ที �

เกี�ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าว
ภาษีซื�อที�ได้จากใบกํากับภาษีอย่างย่อ
ภาษีซื�อที�เกิดจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื�อใช้ในกิจการทีเสียVAT แต่ต่อมา

นําไปขายหรือให้เช่า (กระทําภายใน 3 ปี)
“ใบกํากับภาษี” ไม่ได้พิมพ์จากโรงพิมพ์ เว้นแต่พิมพ์ด้วย Com. ทั�งฉบับ
ภาษีซื�อตามใบกํากับภาษี ที�ไม่ได้จัดทําขึ�นตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ใบกํากับภาษีที�รายการเป็นสําเนา (COPY) เว้นแต่ “เอกสารออกเป็นชุด”

กิจการที�ได้รับยกเว้น VAT
ก. การขายพืชผลทางการเกษตร
ข.  การขายสัตว์
ค.  การขายปุ๋ ย
ง.  การขายปลาป่น อาหารสัตว์
จ.  การขายยาหรือเคมีภัณฑ์สําหรับพืชหรือสัตว์
ฉ.  การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตํารา
ช.  การให้บริการการศึกษา ฯลฯ
ซ.  การให้บริการที�เป็นงานทางศิลป์ วัฒนธรรม
ฌ.  การให้บริการประกอบโรคศิลป์, การสอบบัญชีและการว่าความ
ญ.  การให้บริการรักษาพยาบาล ทั�งเอกชนและรัฐบาล

รวมไปถึงการนําเข้าสินค้า

กิจการที�ได้รับยกเว้น VAT
ฎ.  การให้บริการวิจัยหรือบริการทางวิชาการ 
ฎ. การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์  สวนสัตว์
ฐ.  การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน 
ฑ. การให้บริการจัดแข่งกีฬาสมัครเล่น 
ฒ. การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ
ณ.  การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร ทางบก ทางนํ�า ทางอากาศ
ด.  การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ เฉพาะทางบก
ต.  การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ถ.  ………….……..ท…………….ธ………………น………………..
รวมถึงผู้ประกอบการที�มีรายได้ต่อปีไม่ถึง 1,800,000บาทต่อปี
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กําหนดเวลาในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม
ผู้ประกอบการ กําหนดเวลาจดทะเบียน

กรณีเริ�มประกอบกิจการ ก่อนวันเริ�มประกอบกิจการ
กรณีประกอบกิจการอยู่แล้วและมีรายรับ
เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที�มีรายรับเกิน 1.8 
ล้านบาทต่อปี

กรณีผู้ประกอบการที�ได้รับยกว้นแต่มีสิทธิ
ขอจดทะเบียน VATและขอใช้สิทธิจด
ทะเบียน VAT

เมื�อประสงค์ขอจดทะเบียน VAT

กําหนดเวลาในการแจ้งเปลี�ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม

กําหนดเวลาในการแจ้งเปลี�ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม



08/09/53

9

การจัดทํารายงานเกี�ยวกับภาษีมูลค่าเพิ�ม

รายงานภาษีซื�อ

รายงานภาษีสินคา้และวตัถุดิบ

ธุรกจิบริการ
ธุรกจิขายสินคา้

รายงานภาษีขาย

ใบกํากับภาษี (TAX INVOICE)

 ใบกํากับภาษีเป็นเอกสารสําคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ�ม

 ใบกํากับภาษี เป็นเอกสารที�ผู ้ประกอบการจดทะเบียน VATจะต้องออกให้แก่
ผู้ซื�อสินค้าหรือผู้รบับริการทุกครั�งและต้องจดัทําทันทีที�ความรบัผิดใน ก า ร

เสีย VAT เกิดขึ�น

กรณีที�ไม่จําเป็นต้องออกใบกํากับภาษี :
สําหรับการขายสนิค้าหรือการให้บริการที�มีมูลค่าครั �งหนึ�งไม่เกินหนึ�งพนับาท (86/8)

- แผงขายหนังสอืพมิพ,์ แผงขายของ, รถเข็น, อื�นๆ.
- ทางด่วน

ขายนํ�ามนัเชื�อเพลิง (ป ั �มนํ�ามนั)
อื�นๆ.

ประเภทของใบกํากับภาษี

1. ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป
2. ใบกํากับภาษีอย่างย่อ
3. ใบกํากับภาษีที�อธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจกําหนดให้มีรายการเป็นอย่าง

อื�น
4. ใบเพิ�มหนี� / ใบลดหนี�

**ดูข้อเปรียบเทียบรายการในใบกํากับภาษีหน้า 290
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ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป

1. คาํว่า “ใบกํากับภาษี” ในที�เห็นได้เด่นชัด
2. ชื�อ ที �อยู ่ และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจด

ทะเบียน
3. ชื�อ ที�อยู่ ของผู้ซื�อสินค้าหรือผู้รับบริการ
4. หมายเลขกํากับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม
5. ชื�อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
6. จํานวนภาษีมูลค่าเพิ�มที�คํานวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
7. วนั เดือน ปี ที�ออกใบกํากับสินค้า
8. ข้อความอื�นที�อธิบดีกําหนด

ใบกํากับภาษีอย่างย่อ
1. คาํว่า “ใบกํากับภาษี” ในที�ที�เห็นได้เด่นชัด
2. ชื�อและเลขประจาํตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
3. หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม
4. ชื�อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
5. ราคาสินค้าหรือราค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่า ได้รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�มไว้แล้ว
6. วัน เดือน ปีที�ออกไปกํากับภาษี
7. ข้อความอื�นที�อธิบดีกําหนด

ผู้มีสิทธิออกใบกํากับภาษีอย่างย่อ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที �ประกอบกิจการขายสินค้าในลกัษณะขายปลีก หรือ
ให้บริการในลกัษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจาํนวนมาก (ขายให้แก่ผูบ้ริโภคโดยตรง 
เช่น ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต ปั �มนํ�ามัน และจํานวนของลูกค้ารายย่อย เช่น 
ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ เป็นต้น)

ใบเพิ�มหนี� / ใบลดหนี�

ใบเพิ�มหนี� (Debit Note): เพิ�มราคาสินค้าหรือบริการเพราะเหตุการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ�งดังต่อไปนี�
 เพิ�มราคาสินค้าและบริการเกินกว่าข้อกําหนดที�ตกลงกัน
 การวินิจฉัยผิดนําไปสู่ราคาที�ตํ�ากว่าราคาที�แท้จริง

ใบลดหนี� (Credit Note): เพิ�มราคาสินค้าหรือบริการเพราะเหตุการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ�งดังต่อไปนี�
 ลดราคาสินค้าและบริการเกินกว่าข้อกําหนดที�ตกลงกัน
 การวินิจฉัยผิดนําไปสู่ราคาที�สูงกว่าราคาที�แท้จริง



แบบฝึกหัด ภาษีมูลค่าเพิ�ม

บริษทั นิยมการคา้ จาํกดั เป็นผูป้ระกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ�ม ประกอบกิจการขายเครื�องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อม
ให้บริการติดตั�ง ในการตั�งราคาขายสินคา้ บริษทัจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม
รายการคา้ในเดือน สิงหาคม 2552 ดงันี�

สิงหาคม  1 ซื�อสินคา้ มูลค่า 321,000 บาท  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)
4 ขายสินคา้เป็นเงินเชื�อ มูลค่า 85,000 บาท และคิดค่าขนส่ง 500 บาท ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วรวฒัน์ โดย

มีเงื�อนไขการชาํระเงิน 2/ 10,n/ 30 
7 จ่ายค่าซ่อมแซมรถเก๋ง 12,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)
9 ขายสินคา้เป็นเงินสดใหแ้ก่ ร้านนานาภณัฑ์ มูลค่า 30,000 บาท ให้ส่วนลดการคา้ 500 บาทพร้อมแถม

กล่องถนอมอาหาร มูลค่า 1,500 บาท
12 จ่ายค่าอาหารเลี�ยงรับรองลูกคา้ จาํนวน 2,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)
13 รับชาํระหนี�จาก ห้างหุน้ส่วนวรวฒัน์ โดยให้ส่วนลดเงินสดตามเงื�อนไข
15 จ่ายค่าไฟฟ้าสาํนักงาน มูลค่า 14,980 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)
20 รับชาํระหนี� ค่าบริการติดตั�งเครื�องปรับอากาศ จากบริษทั รัตนะ จาํกดั ซึ� งไดใ้ห้บริการเมื�อเดือน กรกฎาคม 

2552 จาํนวน 100,000 บาท และลูกคา้ไดน้าํเงินมาชาํระวนันี�จาํนวน 50,000 บาท
25 รับคืนสินคา้จาก ร้านนานาภณัฑ์ มูลค่า 3,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)  และบริษทัฯไดอ้อกใบ

ลดหนี� ลงวนัที�วนันี�
31 บริษทัฯตรวจพบว่ามีสินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบมูลค่า 1,500 บาท (ราคาไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม)
ให้ทํา แสดงการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ�มประจําเดือนสิงหาคม 2552 ของบริษัท นิยมการค้า จํากัด
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