
บทที ่11 

ภาษมูีลค่าเพิม่ 

โครงสร้างภาษกีารค้า 

ประมวลรัษฎากร ไดจ้  าแนกประเภทการคา้  เพื่อจดัเก็บภาษีตามบญัชีอตัราภาษีการคา้ออกเป็น 14 
ประเภท ไดแ้ก่ 

1.1   การขายของ   

1.2  โรงสี  โรงเล่ือย 

1.3   การขายหลกัทรัพย ์   

1.4   การรับจา้งท าของ 

1.5   การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น   

1.6   คลงัสินคา้ 

1.7   โรงแรมและภตัตาคาร   

1.8   การขนส่ง 

1.9    โรงรับจ าน า   

1.10   นายหนา้และตวัแทน 

1.11   การคา้อสังหาริมทรัพย ์   

1.12   ธนาคาร 

1.13   ประกนัภยั    

1.14   มหรสพ 

 โดยแต่ละประเภทจะระบุรายการคา้  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีและอตัราภาษีการคา้  ซ่ึงมีหลาย
อตัรา  ตั้งแต่ ร้อยละ 0.1  ถึงร้อยละ 50 แต่ส่วนใหญ่จะเก็บในอตัราร้อยละ 9 
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 การเก็บภาษีซ ้ าซอ้น  ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูง  แมว้า่ภาษีการคา้จะเป็นภาษีการขายทอด
เดียว  ในระดบัการผลิตก็ตาม แต่การจดัเก็บภาษีจากสินคา้ซ่ึงเป็นสินคา้ชั้นกลาง  หรือท่ีใชเ้ป็น
ปัจจยัการผลิตไดส่้งผลใหภ้าษีท่ีจดัเก็บในขั้นตอนการผลิตแรก ๆ ถูกรวมเป็นตน้ทุนสินคา้ และเป็น
ฐานภาษีในขั้นตอนการผลิตต่อไป 

ภาษมูีลค่าเพิม่ช่วยแก้ปัญหาภาษกีารค้าอย่างไร 

         ขจดัอุปสรรคในการส่งออก  เพราะระบบภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมีอตัราร้อยละศูนยท่ี์ใชก้บัสินคา้
ส่งออก จะท าใหสิ้นคา้ส่งออกปลอดจากภาษีทางออ้ม  อนัส่งผลใหต้น้ทุนสินคา้ส่งออกต ่ากวา่การ
ใชร้ะบบภาษีการคา้  เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของสินคา้ไทย 

ชนิดของภาษมูีลค่าเพิม่ 

ภาษีมูลค่าเพิ่มมี 3 ชนิด คือ 

         1  ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบการบริโภค  (Consumtion Type Vat)  เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมุ่งเก็บจาก
การบริโภค ไม่เก็บภาษีจากการลงทุน ในเชิงมหเศรษฐศาสตร์  ฐานของภาษีคือการบริโภครวม 

         2  ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบรายได ้ (Income Type Vat)  เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมุ่งเก็บจากรายได้
ประชาชาติ  ในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มชนิดน้ี จะเก็บจากการลงทุนดว้ย  แต่ยอมใหห้กัค่าเส่ือมราคา
สินคา้ประเภททุนได ้ ในเชิงมหเศรษฐศาสตร์ฐานของภาษีจะเท่ากบัรายไดป้ระชาชาติ  ซ่ึงเท่ากบั
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติ ลบดว้ยค่าเส่ือมราคา  

3. ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบผลิตภณัฑป์ระชาชาติ  (Gross Product Type VAT) ในการจดัเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มชนิดน้ี จะไม่ยอมใหห้กัสินคา้ประเภททุน และไม่ยอมใหห้กัค่าเส่ือมราคาดว้ยใน
เชิงมหเศรษฐศาสตร์ฐานของภาษี คือ ผลิตภณัฑป์ระชาชาติ 

วธีิการค านวณภาษมูีลค่าเพิม่ 

วธีิการค านวณภาษีมูลค่าเพิม่มี  3  วธีิ  คือ 

 1. วธีิบวก  (Addition  Method)  การค านวณภาษีวธีิน้ี ท าไดโ้ดยการหามูลค่าเพิ่มดว้ยวธีิ
บวก  คือเอาค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายใหก้บัปัจจยัการผลิตมาบวกกนัแลว้บวกดว้ยก าไรของกิจการแลว้จึงคูณ
ดว้ยอตัราภาษี 
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 2. วธีิลบ  (Subtraction  Method)  การค านวณหามูลค่าเพิ่มวธีิน้ีคือ  เอามูลค่าของผลผลิต  
(out  put)  ลบดว้ยมูลค่าของวตัถุดิบ (Input)  ท่ีซ้ือมาผลิตแต่ไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายใหก้บัปัจจยัการ
ผลิต เช่น ค่าเช่า  ค่าจา้ง  เป็นตน้ 

 เม่ือค านวณมูลค่าเพิ่มไดเ้ท่าใดแลว้  คูณดว้ยอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มจะไดจ้  านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 3  วธีิเครดิต  (Credit  Method)  วธีิน้ี  สามารถค านวณหาภาษีมูลค่าเพิ่มได ้ โดยไม่ตอ้งหา
มูลค่าเพิ่มก่อน  ท าไดโ้ดยใชภ้าษีของผลผลิต  ( Out Put Tax )  ลบดว้ย  ภาษีของวตัถุดิบ  ( Input 
tax)  

 

ภาษมูีลค่าเพิม่ในประเทศไทย 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีใชใ้นประเทศไทยเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มแบบการบริโภค (Consumption Type 
VAT)  โดยมีวธีิการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  วธีิเครดิต  (Credit  Method ) คือ  มูลค่าเพิ่มมีค่าเท่ากบั
ผลต่างระหวา่งราคาสินคา้หรือบริการท่ีผลิตหรือจ าหน่าย  กบัราคาสินคา้สินคา้หรือบริการท่ีซ้ือมา
เพื่อใชใ้นการผลิต  และตน้ทุนสินคา้ทุนท่ีใชใ้นการผลิต 

  เช่น  ธุรกิจ  A  ซ้ือวตัถุดิบมาเป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อท าการผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงใน
กระบวน การผลิต  ธุรกิจ  A  ไดจ่้ายค่าแรง ค่าเช่าสถานท่ี  และค่าใชจ่้ายอ่ืน  รวมทั้งก าไรของธุรกิจ  
A  ดว้ย เป็นเงิน  5,000  บาท  A  ขายสินคา้ชนิดน้ีใหธุ้รกิจ  B  ในราคา  15,000  บาท  ธุรกิจ  B  เอา
สินคา้จาก  A  ไปท าการผลิตอีกขั้นตอนหน่ึง  โดยเสียค่าใชจ่้ายในการผลิต  4,000  บาท และ
ตอ้งการก าไรอีก  1,000  บาท  จึงไดข้ายสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ไปเป็นเงิน  20,000  บาท  สามารถ
แสดงภาษีมูลค่าเพิ่มไดต้ามตารางต่อไปน้ี  (อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม  10%) 
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ตัวอย่าง    การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 10 % 
    เช่น    ผูผ้ลิตเส้ือส าเร็จรูปซ้ือผา้ 5,000 บาท  วสัดุอ่ืนๆ เช่น ดา้ย , กระดุม , กล่องบรรจุ
รวม 3,000 บาท  ขายเส้ือผา้ส าเร็จรูปไปในราคา 10,000 บาท  เช่นน้ีตอ้งค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มดงัน้ี 

1. กรณีซ้ือขายเกิดข้ึนเดือนเดียวกนั 
ภาษีท่ีผูผ้ลิตเส้ือส าเร็จรูปตอ้งช าระ  =    ภาษีขาย  -  ภาษีซ้ือ 
ภาษีขาย (เรียกเก็บจากผูซ้ื้อ)  =    10,000  X 10    =    1,000   บาท                                                                                                        

            100 
ภาษีซ้ือ (ถูกเรียกเก็บตอนซ้ือวตัถุดิบ)  =    (5,000  +  3,000)  X  10 
                    100 

     =    800  บาท 
    

ธ รก ิ  A 
 มูลค่าของวตัถุดิบ                        10,000                      ภาษีของการซ้ือ            1,000  บาท 
 ค่าใชจ่้ายในการผลิตและก าไร   5,000 
 มูลค่า (ราคา)  สินคา้ท่ี  A  ขาย  15,000                      ภาษีของการขาย             1,500 บาท 
 ภาษีท่ีธุรกิจ  A  เสีย   = ภาษีผลผลิต  (ภาษีขาย)  -  ภาษีวตัถุดิบ  (ภาษีซ้ือ) 
    = 1,500 -    1,000 
    = 500 
ซ่ึงมีค่าเท่ากบั  มูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนของสินคา้ในกระบวนการผลิตของ  A  (มูลค่าสินคา้เพิ่มข้ึนจาก  
10,000  เป็น  15,000  บาท) 
ภาษีมูลค่า  เพิ่ม   = 5,000  x  10    =    500 
       100 
  ธ รก ิ  B 
มูลค่าของวตัถุดิบ        15,000   ภาษีของการซ้ือ  1,500 
ค่าใชจ่้ายในการผลิตและก าไร       5,000 
ราคาสินคา้ท่ี  B  ขาย                  20,000 ภาษีของการขาย  2,000 
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีธุรกิจ  B   ตอ้งเสีย  = ภาษีขาย  - ภาษีซ้ือ 

= 2,000   -   1,500 
     =     500 
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     ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีตอ้งช าระ                =    1,000  -  800 
       =    200  บาท 

2. กรณีการซ้ือขายเกิดข้ึนคนละเดือน 
จากตวัอยา่งเดิมจากการซ้ือผา้ , ดา้ย , กระดุม , กล่องบรรจุ  ในเดือน มกราคม  และ 

ขายผา้ส าเร็จรูปในเดือน กุมภาพนัธ์ 
        การค านวณภาษีในเดือนมกราคม 
        ภาษีท่ีผูผ้ลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปช าระ  =    ภาษีขาย  -  ภาษีซ้ือ 
        ภาษีขาย (ไม่มีเน่ืองจากยงัไม่มีการขายเกิดข้ึนในเดือน มกราคม)  =  0 
        ภาษีซ้ือ     =    (5,000  +  3,000)  X  10 
                     100 
       =    800  บาท 
    ภาษีท่ีผูผ้ลิตเส้ือส าเร็จรูปไดรั้บคืน  =    800  ( 0 – 800 )  
                   (เน่ืองจากผลติดลบ)    =    - 800   บาท 

   การค านวณภาษีเดือน กุมภาพนัธ์ 
    ภาษีท่ีตอ้งช าระ    =    ภาษีขาย  -  ภาษีซ้ือ 
       =   10,000  X   10           -  ( 0 ) 
                  100  
       =    1,000  -  0 
       ภาษีท่ีตอ้งช าระในเดือน กุมภาพนัธ์ คือ 1,000 บาท  เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อส าหรับ 
การขายในเดือนกุมภาพนัธ์  ส่วนภาษีซ้ือในเดือน กุมภาพนัธ์ ไม่มี  เน่ืองจากไม่มีการซ้ือสินคา้หรือ
บริการมาใชใ้นการประกอบกิจการ 

ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษมูีลค่าเพิม่ 

 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบดว้ย  3  กลุ่ม ดงัน้ี 

  1. ผูป้ระกอบการ 

  2. ผูน้ าเขา้  

  3. ผูท่ี้กฎหมายก าหนดเป็นพิเศษ  
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1. ก ิการทีไ่ด้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ 

การประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (มาตรา  81) 

   1. การขายสินค้าทีม่ิใช่การส่งออก  หรือการให้บริการ  ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  การขายพืชผลทางการเกษตร 

  (2)  การขายสัตว ์ ไม่วา่จะมีชีวติหรือไม่มีชีวิตและในกรณีสัตวไ์ม่มีชีวติ  ไม่วา่จะเป็นเน้ือ  
ส่วนต่าง ๆ ของสัตว ์ ไข่  น ้านมและวตัถุพลอยไดจ้ากสัตว ์ 

 (3)  การขายปุ๋ย 

 (4)  การขายปลาป่น  อาหารสัตว ์

 (5)  การขายยาหรือเคมีภณัฑ์ท่ีใชส้ าหรับพืชหรือสัตว ์ เพื่อบ ารุงรักษาป้องกนั  ท าลายหรือ
ก าจดัศตัรูหรือโรคของพืชและสัตว ์

 (6)  การขายหนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร  หรือต าราเรียน 

 ในกรณีของการขายเทปประกอบกบัต าราเรียน  ถือเป็นการขายต าราเรียนท่ีไดรั้บยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพิ่มดว้ย  (ค  าวนิิจฉยัคณะกรรมการวินิจฉยัภาษีอากรท่ี  32/2538) 

 (7)  การใหบ้ริการการศึกษาของทางราชการ  สถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดม 
ศึกษาเอกชน  หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 

 (8)  การใหบ้ริการท่ีเป็นงานทางศิลปะและวฒันธรรมในสาขาและลกัษณะการประกอบ
กิจการท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ฉบบัท่ี  11)  ไดแ้ก่ การใหบ้ริการท่ีเป็นงานทางศิลปะและวฒันธรรมในสาขานาฏศิลป์  และสาขา
ดุริยางคศิ์ลป์และคีตศิลป์ 

อตัราภาษมูีลค่าเพิม่ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย  มี  2  อตัรา  ดงัน้ี 

 1.  อตัราร้อยละ  10  ( 1  เม.ย. 42 เป็นต้นมาลดเหลือ  7%)  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใน
อตัราน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้กิน 1,200,000 บาทต่อปี  หรือผูท่ี้มีรายรับเกิน 600,000  บาท 
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แต่ไม่เกิน  1,200,000  บาทต่อปี  ท่ีประสงคจ์ะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราดงักล่าวก็
สามารถท าได ้ (1  เมษายน  2548  ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้กิน  1,800,000  บาท / ปี) 

 2.  อตัราภาษีร้อยละ  0  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราน้ีไดแ้ก่  ผูป้ระกอบการ
ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  การส่งออกสินคา้  ท่ีมิใช่การส่งออกสินคา้ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 (2)  การใหบ้ริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัร  และไดมี้การใชบ้ริการนั้นใน
ต่างประเทศ  ตามหลกัเกณฑ์วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

 (3)  การใหบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศ โดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเล  
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ค าถามท้ายบทที ่ 11 

1. จงอธิบายเหตุผลความจ าเป็นท่ียกเลิกภาษีการคา้  และน าภาษีมูลค่าเพิ่มมาใชใ้น           
ประเทศไทย พอสังเขป 

2. จงอธิบายความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ใหร้ะบุผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีและฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4. จงอธิบายความแตกต่างระหวา่ง “การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กบัภาษีมูลค่าเพิ่มอตัรา
ร้อยละ  0 

5. ใหย้กตวัอยา่งการประกอบกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มมา  10  ประเภทกิจการ 

6. จงอธิบายความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  กรณีขายสินคา้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 

7. ภาษีซ้ือกรณีใดบา้งท่ีไม่สามารถเครดิตออกจากภาษีขายได ้

8. บริษทั  AAA  จ ากดั  เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (10%) มีรายการซ้ือ
ขายสินคา้และบริการ  ดงัน้ี 
เดือนเมษายน 2560 
 1)  ซ้ือสินคา้มา 100,000  บาท  ถูกเรียกเกบ็ภาษีซ้ือร้อยละ  10 

 2)  ซ้ือวตัถุดิบ  120,000  บาท  ถูกเรียกเกบ็ภาษีซ้ือร้อยละ  10 

 3)  ซ้ือวตัถุดิบ  50,000  บาท  จากร้านคา้ท่ีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 4)  จ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าประปา  6,600  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 

 5)  ขายสินคา้ได ้ 90,000  บาท  (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
เดือนกรกฎาคม  2555 
 1) ไดรั้บใบเพิ่มหน้ี  11,000  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้) 

 2)  ขายสินคา้ได ้ 330,000  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
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 3)  ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  1  เคร่ือง  ราคา  12,000  บาท  (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ในเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม  2560 บริษทั  AAA  ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าใด 


