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ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 

เร่ือง ก้าวทนัภาษมูีลค่าเพิม่ 
 

1. สรุปกฎหมายภาษีมูลค่าเพิม่(VAT) ทีส่ าคัญๆ 
 

สรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม เร่ือง ก าหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน 
การลงรายการในรายงาน การเก็บใบก ากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงาน
ภาษีซ้ือตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร  
 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
              “ขอ้ 2/1 ให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีค านวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จดัท ารายงานภาษีขายตามมาตรา 87 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และรายงานภาษี
ซ้ือตามมาตรา 87 (2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยตอ้งมีรายการและขอ้ความอยา่งนอ้ยตามแบบแนบ
ทา้ยประกาศน้ี ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป  
                         ข้อ 2/2 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือให้บริการลงรายการเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ ในรายงาน
ภาษีขายตามขอ้ 2/1 ดงัน้ี  
                           (1) รายการเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้รับบริการ ให้ลง
รายการดังกล่าวเฉพาะกรณีการลงรายการส าหรับใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร หรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/10 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงออกใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน  
                            (2) รายการสถานประกอบการ ให้ลงรายการของสถานประกอบการ ซ่ึงเป็น
ส านกังานใหญ่ หรือสาขาท่ี .. ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน และ
เป็นสถานประกอบการท่ีปรากฏตามใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ี



ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร หรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ี
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดอ้อกใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการนั้น แลว้แต่กรณี  
                              รายการเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรตาม (1) และรายการสถานประกอบการตาม 
(2) ใหล้งรายการ ดงักล่าวส าหรับใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป และส าหรับใบเพิ่มหน้ีตามมาตรา 86/9 แห่งประมวล
รัษฎากร และใบลดหน้ีตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีอา้งอิงใบก ากบัภาษีตามมาตรา 
86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป  
                         ข้อ 2/3 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ซ้ือสินค้าหรือรับบริการลงรายการเลข
ประจ าตัว ผูเ้สียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็น
ผูป้ระกอบการ จดทะเบียน ในรายงานภาษีซ้ือตามขอ้ 2/1 ดงัน้ี  
                               (1) รายการเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ให้ลง
รายการดังกล่าวเฉพาะกรณีการลงรายการส าหรับใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร หรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/10 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ท่ีไดรั้บจากผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการนั้น แลว้แต่กรณี  
                              (2) รายการสถานประกอบการ ให้ลงรายการของสถานประกอบการซ่ึงเป็น
ส านักงานใหญ่ หรือสาขาที่ .. ของผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการ ซ่ึงเป็นสถานประกอบการตามท่ี
ปรากฏในใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีตามมาตรา 86/9 แห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีได้รับจากผูข้ายสินคา้
หรือผูใ้หบ้ริการนั้น แลว้แต่กรณี 
                              รายการเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรตาม (1) และรายการสถานประกอบการตาม 
(2) ใหล้งรายการดงักล่าวส าหรับใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป และส าหรับใบเพิ่มหน้ีตามมาตรา 86/9 แห่งประมวล
รัษฎากร และใบลดหน้ีตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีอา้งอิงใบก ากบัภาษีตามมาตรา 
86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป”  
 
 

2. เร่ืองอืน่ๆทีส่ าคัญ  
จุดความรับผดิ (Tax Point) จุดความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
            เม่ือผูป้ระกอบการไดจ้ดทะเบียนเขา้สู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ี ตอ้ง
ท าอยู ่3 อยา่งคือ  
 



1.       ตอ้งออกใบก ากบัภาษี เม่ือมีการขายหรือการใหบ้ริการ 
 
2.       ตอ้งจดัท ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
3.       ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 
 
แต่เรามกัจะพบวา่ แลว้เราควรจะออกใบก ากบัภาษีเม่ือใด เพราะกิจการแต่ละประเภทธุรกิจ มีความ
แตกต่างกนัในลกัษณะขั้นตอนการด าเนินงาน จุดความรับผิดทางภาษีมูลค่าเพิ่ม(Tax Point) ก็
แตกต่างกนัไปด้วย พอจะจ าแนกแนววิธีปฏิบติัของความรับผิดทางภาษีมูลค่าเพิ่มได้ประมาณ 4 
แนวทาง คือ  
 
               1.       ธุรกิจขายสินคา้ 
       
 1.1   การขายสินคา้ทัว่ไป 
 
จุดความรับผิดชอบ(Tax Point)เกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ แต่หากมีการกระท าต่อไปน้ีเกิดข้ึน
ก่อนการส่งมอบสินคา้ ก็ใหจุ้ดความรับผดิเกิดข้ึนทนัทีท่ีมีการกระท านั้น ๆ 
 
ก.      การโอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ 
 
ข.      ไดรั้บช าระค่าสินคา้ 
 
ค.      ไดอ้อกใบก ากบัภาษี 
 
1.2   การขายสินคา้ตามสัญญาให้เช่าซ้ือ / สัญญาซ้ือขายผ่อนช าระ โดยท่ีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ยงั
ไม่ไดโ้อนไปใหผู้ซ้ื้อ โดยผูซ้ื้อไดรั้บมอบสินคา้ไปแลว้ จุดความรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่ม(Tax Point) 
ให้เกิดข้ึนเม่ือถึงก าหนดช าระราคาตามงวดท่ีถึงก าหนดในแต่ละงวด แมย้งัไม่ได้รับเงินค่างวด 
ยกเวน้หากมีการกระท าต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อนถึงก าหนดช าระราคาในแต่ละงวด ก็ให้ถือวา่จุดความรับ
ผดิ เกิดข้ึนทนัทีท่ีมีการกระท านั้น ๆ 
 
ก.      ไดรั้บช าระราคาสินคา้ 
 



ข.      ไดอ้อกใบก ากบัภาษี 
 
1.3   การขายสินคา้ โดยมีการตั้งตวัแทนเพื่อขาย 
 
ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งตวัแทนเพื่อขายสินค้าและได้ส่งมอบสินค้าให้กบัตวัแทนแล้วนั้น โดยท่ี
ตวัแทนขายนั้นจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งเพื่อขาย ตามประเภทของสินคา้และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด  จุดความรับผิดทางภาษี(Tax Point)จะเกิดข้ึน ต่อเม่ือตวัแทนขายไดส่้งมอบ
สินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ เวน้แต่มีการกระท าต่อไปน้ีเกิดข้ึน ก็ให้จุดความรับผิด(Tax Point)เกิดข้ึนทนัทีท่ีมี
การกระท านั้น ๆ  
 
ก.      ตวัแทนโอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ใหผู้ซ้ื้อ 
 
ข.      ตวัแทนไดรั้บช าระค่าสินคา้ 
 
ค.      ตวัแทนไดน้ าสินคา้ไปใช ้โดยตวัแทนเองหรือคนอ่ืน 
 
ง.       ไดอ้อกใบก ากบัภาษี 
 
 

3. ประเด็นที่เกีย่วกบัเร่ืองฐานภาษีทีน่่าสนใจดังนี้ 
1. เงินมัดจ า เงินประกนัความเสียหาย 

  เงินมดัจ าหรือเงินประกนัความเสียหายท่ีมีการตกลงใหแ้ก่กนัตามสัญญาถือไดว้า่เป็นเงิน
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการเป็นฐานภาษีท่ีตอ้งน ามาเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัเงินจองหรือเงินมัดจ าบางกรณไีม่ต้องน ามาถือ
เป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิม่ดังนี ้
 
 1)  กรณขีายสินค้าโดยมีการช าระเงินล่วงหน้า เงินจอง หรือ เงินมัดจ าซ่ึงตามข้อตกลง
จะต้องคืนให้กบัผู้ช าระเงินจองหรือเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไข   หากผูช้  าระเงินจองหรือเงินมดัจ าไม่
ประสงคจ์ะท าการซ้ือขายให้ส าเร็จบริบูรณ์ต่อไป     และในทางปฏิบติัผูไ้ดรั้บเงินจองหรือเงินมดัจ า
ไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าว ถือไดว้า่ผูข้ายซ่ึงไดรั้บเงินจองหรือเงินมดัจ ายงัมิไดรั้บช าระค่าสินคา้
เป็นบางส่วน 



 
2)  กรณเีงินประกนัค่าภาชนะ เมื่อลูกค้าซ้ือสินค้าเช่น แก๊ส และจ่ายเงินประกนัค่าถงัแก๊ส 

กรณีดงักล่าวเงินประกนัค่าภาชนะมีลกัษณะเป็นเงินประกนัการใชสิ้นคา้ท่ีซ้ือมิใช่เป็นการซ้ือขายถงั
แก๊ส โดยเม่ือมีการใชแ้ก๊สหมด ลูกคา้จะน าถงัแก๊สมาคืนและรับเงินประกนัคืน   กรณีดงักล่าวไม่
ตอ้งน าเงินประกนัค่าภาชนะเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 
2. เงินล่วงหน้า  เงินประกนัผลงาน 
กรณีการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  โดยปกติสัญญาดงักล่าวมกัจะมีขอ้ตกลงให้จ่ายเงิน

ล่วงหนา้  และหกัเงินประกนัผลงานซ่ึงคู่สัญญาจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าว  และการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการจ่ายเงินดงักล่าว  ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
 
 

3. เงินทดรองจ่าย 
กรณีท่ีมีการออกเงินทดรองจ่ายให้แก่ผูป้ระกอบการรายอ่ืนไปก่อนและมีการเรียกเก็บคืน

จากผูป้ระกอบการในภายหลัง  โดยไม่มีการขายสินค้าหรือการให้บริการใดแก่ผูป้ระกอบการ
ดงักล่าวการเรียกคืนเงินทดรองจ่ายดงักล่าว  จึงไม่ใช่ผลตอบแทนจากการขายสินคา้หรือให้บริการ 
ไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อยา่งใด 
 
      

4. การขายสินค้าหรือการให้บริการพร้อมบริการขนส่ง 
การขายสินคา้หรือการให้บริการจะมีมูลค่าฐานของฐานภาษีตามราคาของสินคา้หรือราคา

ค่าบริการ  ในกรณีท่ีมีการขนส่งใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการดว้ยนั้น  ซ่ึงหากพิจารณาตามมาตรา 
81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากรพบวา่  การขนส่งเป็นกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม    

 
แต่ตามแนวทางปฏิบติัของกรมสรรพากรก าหนดไวว้่ากรณีการขายสินคา้หรือให้บริการ

พร้อมขนส่งให้ดว้ย ไม่ว่าการขนส่งสินคา้นั้นจะใช้ยานพาหนะของผูข้ายสินคา้เอง  หรือ  จา้งให้
บุคคลอ่ืนขนให้ก็ตาม ผูข้ายสินคา้จะตอ้งน ามูลค่าทั้งหมดจากการขายสินคา้รวมค่าขนส่งค านวณ
เป็นฐานภาษีส าหรับการขายสินคา้ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ีไม่ว่าผูข้ายสินคา้จะ
แยกค่าขนส่งออกจากมูลค่าของสินคา้หรือไม่    เวน้แต่ผูข้ายสินคา้เป็นผูป้ระกอบการรับขนส่ง
สินคา้ใหก้บับุคคลอ่ืนเป็นปกติธุระเป็นส่วนใหญ่ 
 
 



5. การส่งเสริมการขาย 
การประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัมาก  มาตรการ

เก่ียวกบัการส่งเสริมการขายไม่วา่จะเป็นการใหส่้วนลด  การแจก  การแถมสินคา้  สินคา้เป็นรางวลั 
การชิงโชค  ฯลฯ  เป็นมารตราการท่ีมีการน ามาใชเ้พื่อส่งเสริมการขายอยูเ่สมอ 
      ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มการส่งเสริมการขายดงักล่าว  มูลค่าของฐานภาษีส าหรับสินคา้หรือ
บริการท่ีน ามาแจก แถม ฯลฯ ยงัคงตอ้งน ามาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกบักรณีทัว่ไป  แต่ทั้งน้ีมี
ขอ้ก าหนดให้ผูป้ระกอบกิจการสามารถส่งเสริมการขายโดยไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดงัน้ี 
 

(1) การให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อน 
การให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนท่ีไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีจะตอ้ง

เป็นการให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อน ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนได้ลดให้ในขณะขายสินคา้หรือ
ให้บริการและได้ให้หักส่วนลดหรือค่าลดหย่อนดงักล่าวออกจากราคาสินคา้หรือราคาค่าบริการ   
โดยไดแ้สดงให้เห็นไวช้ดัแจง้ว่าไดมี้การหักส่วนลดหรือค่าลดหย่อนไวใ้นใบก ากบัภาษีในแต่ละ
คร้ัง 

 
กรณีปัญหามีอยูว่่ากฎหมายมิไดก้ าหนดว่าการให้ส่วนลดท่ีให้แก่ผูซ้ื้อจ าเป็นตอ้งประกาศ

ใหท้ราบโดยทัว่ไป   ดงันั้นการขายสินคา้ช้ินหน่ึงๆ ให้กบัผูซ้ื้อต่างรายกนัอาจมีการให้ส่วนลดท่ีไม่
เท่ากนั แต่หากมีการให้ส่วนลดในลกัษณะดงักล่าวอาจมีขอ้โตแ้ยง้จากเจา้พนกังานประเมินวา่เป็น
การใหบ้ริการหรือขายสินคา้ต ่ากวา่ราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอนัควรได ้
 
 (2) การแถมสินค้า 

ของแถมท่ีไม่มีมูลค่าของฐานภาษีท่ีจะตอ้งน ามาค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีเง่ือนไขดงัน้ี 
1. มูลค่าของสินคา้ท่ีแถมหรือการใหบ้ริการจะตอ้งไม่เกินกวา่มูลค่าของ

สินคา้ท่ีขายหรือมูลค่าท่ีใหบ้ริการ 
2. สินคา้ท่ีแถมนั้นจะเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัสินคา้ท่ีขายหรือ

ใหบ้ริการท่ีกระท าหรือไม่ก็ได ้
3. สินคา้ท่ีแถมจะตอ้งแถมพร้อมกบัการขายสินคา้ไปในคราวเดียวกนั

เท่านั้น 
            การแถมสินคา้หากไม่ไดแ้ถมพร้อมการขายสินคา้ ของแถมดงักล่าวถือเป็นการขายสินคา้ท่ี
จะตอ้งน าเป็นมูลค่าฐานเพื่อค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มดว้ย   แต่หากเกิดสินคา้ท่ีแถมหมดและไดน้ดัให้
ลูกคา้มารับในวนัหลงั  กรณีดงักล่าวถือเป็นการแถมพร้อมขายสินคา้ไม่ตอ้งน ามูลค่าของของแถม
มาเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งน้ีจะตอ้งระบุรายการของแถมไวใ้นใบก ากบัภาษีดว้ย 



 
(3) การแจกหรือให้สินค้าเป็นรางวลั 
การแจกหรือใหสิ้นคา้เป็นรางวลัท่ีไม่ตอ้งน ามารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีตอ้งเป็นการแจก

ใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการในแต่ละวนั  โดยมีมูลค่ารวมกนัตามจ านวนท่ีผูป้ระกอบการได้
ก าหนดไว ้  แต่มูลค่าของสินคา้ท่ีแจกหรือใหเ้ป็นรางวลัตอ้งมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าของสินคา้ท่ีขาย
หรือมูลค่าของการใหบ้ริการ  

กรณีแจกหรือใหสิ้นคา้เป็นรางวลัท่ีไม่เขา้เง่ือนไขตามหลกัเกณฑด์งักล่าว มูลค่าของสินคา้
ท่ีแจกหรือใหเ้ป็นรางวลัตอ้งน ามารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีดว้ย เช่น แจกสินคา้ในกรณี
สะสมยอดซ้ือไดต้ามเป้าหมายภายในเวลาท่ีก าหนด (เกินกวา่ 1 วนัได)้ 

 
(4) ของขวัญ ของช าร่วย 

     การแจกหรือให้ของขวญั ของช าร่วย ที่จะไม่ต้องน ามูลค่าของของขวัญหรือของช าร่วย
รวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีจะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีแจกหรือให้เป็นของขวญัเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาส
แห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะน าสินคา้ใหม่  
ทั้งน้ีเฉพาะสินคา้ท่ีเป็นปฏิทิน สมุดบนัทึกประจ าวนั (Diary)   แกว้น ้ า  ร่ม  กระเป๋าเอกสาร  นาฬิกา 
หรือสินคา้ท่ีลกัษณะท านองเดียวกนั   ของขวญัหรือของช าร่วยท่ีมีช่ือผูป้ระกอบการ ช่ือการคา้ หรือ
เคร่ืองหมายการคา้ของผูป้ระกอบการปรากฎอยู ่ โดยของขวญัของช าร่วยดงักล่าวตอ้งเป็นส่ิงของท่ี
พึงใหแ้ก่กนัตามประเพณีทางธุรกิจทัว่ไป  และตอ้งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร  
 

กระเช้าของขวญัท่ีบริษัทแจกให้เป็นของขวญัแก่ลูกค้าเน่ืองในพิธีหรือโอกาสแห่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต ์โดยมีนามบัตรของบริษัทที่ระบุช่ือ
และที่อยู่และเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทติดท่ีกระเชา้ของขวญัดงักล่าว  หากกระเชา้ดงักล่าวเป็น
ส่ิงของท่ีบริษทัพึงให้แก่ลูกคา้ตามประเพณีธุรกิจทัว่ไป และมีมูลค่าไม่เกินสมควรบริษทัไม่ตอ้งน า
มูลค่าของกระเช้าของขวญัดงักล่าวไปรวมเป็นฐานเพื่อค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม    และภาษีดังกล่าว
เป็นภาษีซ้ือทีไ่ม่ต้องห้ามมิให้น าไปหักออกจากภาษีขาย 
 

(5) การแจกสินค้าตัวอย่างเพือ่ส่งเสริมการขาย 
       สินคา้ตวัอยา่งท่ีแจกใหลู้กคา้ท่ีไม่ตอ้งน าราคาของสินคา้ดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่า
ของฐานภาษีจะตอ้งเป็นสินคา้ตวัอยา่งท่ีแจกเน่ืองจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย  
            หากไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย แต่มีการแจกสินคา้ เช่น กรณีลูกคา้มาเยีย่มชมโรงงานและ
แจกสินคา้ใหลู้กคา้ กรณีดงักล่าวไม่เขา้เง่ือนไขจะตอ้งน าเอามูลค่าของสินคา้ท่ีแจกมารวมเป็นมูลค่า
ฐานเพื่อค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มดว้ย 



 
(6) ชิงโชคหรือจับรางวัล 

       การชิงโชคหรือจบัรางวลั จะตอ้งน าราคาของสินคา้ท่ีใชใ้นการชิงโชคหรือจบัรางวลัมารวม
ค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีและจะตอ้งหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 5% 
 

(7) การส่งสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อนซ้ือ 
การส่งสินคา้ใหลู้กคา้ทดลองใชก่้อนซ้ือจะตอ้งน าราคาของสินคา้ดงักล่าวมารวมค านวณ

เป็นมูลค่าของฐานภาษีตั้งแต่วนัท่ีมอบสินคา้ใหลู้กคา้ทดลองใช ้  
การส่งสินคา้ใหลู้กคา้ทดลองใชง้านก่อนซ้ือ โดยท่ียงัไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วนัท่ีส่ง

มอบสินคา้ใหลู้กคา้ทดลองใช ้มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
1) สินคา้ท่ีมอบให้ลูกคา้ทดลองใช้ก่อนซ้ือนั้นจะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีผูข้ายมีไวส้ าหรับให้

ทดลองใช้โดยเฉพาะเท่านั้น และเม่ือลูกคา้ตกลงซ้ือสินคา้    ผูข้ายตอ้งมอบสินคา้ตวั
ใหม่ท่ีเป็นชนิดเดียวกนัใหลู้กคา้ 

2) ระยะเวลาท่ีให้ลูกคา้ทดลองใช้สินคา้นั้นจะตอ้งเป็นกรณีท่ีให้ทดลองใช้เพียงชัว่คราว 
เพียงเพื่อทดลองคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสินคา้เท่านั้น และตอ้งไม่เกินความ
จ าเป็นแก่การทดลองและ 

3) สินคา้ท่ีมอบให้ลูกคา้ทดลองใช้ก่อนซ้ือนั้น จะตอ้งมิใช่เป็นสินคา้ชนิดท่ีเป็นของใช้
ส้ินเปลือง 

 
(8) การให้บัตรก านัลและคูปอง 

      การให้บตัรก านลัหรือคูปอง แก่ลูกคา้ท่ีจะไดน้ ามาซ้ือสินคา้หรือรับบริการในคร้ังต่อไป 
และจะไดรั้บส่วนลดตามราคาท่ีก าหนดไวใ้นบตัรก านลัหรือคูปอง  กรณีดงักล่าวเม่ือมีการให้บตัร
ก านลัหรือคูปองดงักล่าวไม่ถือว่ามีการขายสินคา้หรือให้บริการจึงไม่ตอ้งน ามาเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และเม่ือน ามาใชภ้ายหลงั กรณีดงักล่าวถือวา่มูลค่าท่ีตราไวใ้นบตัรก านลัหรือคูปองดงักล่าวเทียบเท่า
กบัส่วนลดการคา้นั้นเอง  จึงไม่ตอ้งน ามูลค่าท่ีตราไวใ้นบตัรก านลัหรือคูปองมาเป็นฐานเพื่อค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

 
 
 
 
 



 
แบบสรุปการน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวชิา 

 
ภาควชิาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยสยาม 

 
เร่ือง ก้าวทนัภาษีมูลค่าเพิม่ 

 
สามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวชิาดังนี้ 
 

1. 131-101   การบัญชีขั้นต้น 1 
2.    131-201  การบัญชีขั้นต้น 2 
3.   131-203  การบัญชีขั้นกลาง 1 
4.   131-301  การบัญชีขั้นกลาง 2 
5.   131-306  การสอบบัญชี 
6.   131-403  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
7.   131-404  การบัญชีข้ันสูง 1 
8.   131-405  การบัญชีข้ันสูง 2 
9.   131-413  สัมมนาการบัญชีการเงิน 
10. 131-432  สัมมนาการสอบบัญชี 
11. 131-451  การบัญชีภาษีอากร 
 
 
 

อาจารย์กติติชัย  ถาวรธรรมฤทธ์ิ 
ผู้สรุป 

15  ตุลาคม  2557 
 
 


