
 
 
 

การเฉลี่ยภาษีซ้ือ 
 

ในการทําธุรกิจผูประกอบการหลายรายมักทําธุรกิจใหมคีวามหลากหลายและครบวงจรมากขึ้นเพ่ือเปนการ
ตอบสนองความตองการของลกูคา โดยผูประกอบการคนเดียวอาจประกอบธุรกิจหลายประเภท ซึ่งบาง
ธุรกิจตองเสยีภาษีมูลคาเพ่ิมและบางธุรกิจไมตองเสียภาษีมลูคาเพ่ิม เชน ธุรกิจขายปลาสวยงาม ถาขาย
เฉพาะปลาสวยงามก็ไมตองเสยีภาษีมลูคาเพ่ิม แตถาผูประกอบการมีบริการรับจางทําและตกแตงตูปลา 

รวมทั้งจําหนายอุปกรณตางๆ ดวยก็อยูในขายตองเสียภาษีมลูคาเพ่ิม ดังน้ันจึงเปนเรื่องสําคัญที่
ผูประกอบการจะตองจัดการกับภาษีซื้อที่เกิดข้ึนในธุรกิจทั้งสองประเภทอยางถูกตอง 

 
           ทําไมตองเฉล่ียภาษีซื้อ ? 

 
           การเฉลี่ยภาษีซื้อจะเกิดข้ึนในกรณีทีผู่ประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพ่ิมไดประกอบกิจการทั้ง
ประเภททีต่องเสียภาษีมูลคาเพ่ิม(VAT) และประเภทที่ไมตองเสียภาษีมลูคาเพ่ิม (NON VAT) และ

ผูประกอบการไดนําสินคาหรือบริการ   มาใชในกิจการทั้ง 2 ประเภท โดยไมสามารถแยก ไดอยางชดัเจน
วาสินคาหรือบรกิารที่นํามาใชน้ัน เปนการใชในกิจการประเภทที่ตองเสยีภาษีมูลคาเพ่ิม หรือประเภทที่ไม
ตองเสียภาษีมลูคาเพ่ิม จึงไมสามารถแยกแยะไดวา ภาษีซื้อที่เกิดจากสินคาหรือบริการน้ันเปนภาษีซื้อ

ของกิจการประเภทใดแน จึงตองนําภาษีซื้อทีเ่กิดข้ึนมาเฉล่ียตามสวนของกิจการทีต่นเองนํา
ภาษีมูลคาเพ่ิมไปใช 

 
          ธุรกิจอะไรบางทีอ่าจตองเฉล่ียภาษีซื้อ ? 

 
          การประกอบธุรกิจประเภทที่อาจจําเปนตองเฉลี่ยภาษีซื้อ ตัวอยางเชน 

         - การประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง (VAT) และธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย (NON   VAT) 
         - การประกอบธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรพัย (NON VAT) และใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง 

(VAT) 
         - การประกอบธุรกิจขายพืชผลทางการเกษตร (NON VAT) และประกอบธุรกิจสงออกพืชผล

ทางการเกษตร (VAT) 
         - การประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย (NON VAT) และประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต (VAT)   

 
           การเฉล่ียภาษีซื้อมวีิธกีารใดบาง ? 

 
           การเฉลี่ยภาษีซื้อมี  2 วิธีคือ  

           1. เฉลี่ยภาษีซื้อตามสวนของรายได   
           2. เฉลี่ยภาษีซื้อตามพ้ืนที่การใชอาคาร 

 
           การเฉล่ียภาษีซื้อตามสวนของรายได   

 
              การเฉล่ียภาษีซื้อตามสวนของรายได ใชสําหรับเฉล่ียภาษีซื้อที่เกิดจากสินคาหรือบริการ ที่ใช
ในการดาํเนินกิจการทั้งประเภททีต่องเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และประเภทที่ไมตองเสียภาษีมลูคาเพ่ิม  ไดแก 

           1. ภาษีซื้อสําหรับคาซื้อทรัพยสนิสวนกลาง เชน เครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตงสํานักงาน 
เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ วสัดสุิ้นเปลือง เปนตน 

           2. ภาษีซื้อสําหรับคาใชจายสวนกลาง เชน คาสาธารณูปโภค คาโฆษณา คาซอมแซม เปนตน 
 

           การเฉล่ียภาษีซื้อตามสวนของรายได   มีวิธกีารอยางไร ? 
 

           การเฉลี่ยภาษีซื้อตามสวนของรายไดมีวิธีการและข้ันตอน ดังน้ี 
 

          - ปแรกที่เริ่มมีรายได   
 

            1.ใหประมาณการรายไดของกิจการทั้ง 2 ประเภททั้งทีต่องเสียและไมตองเสยีภาษีมูลคา-เพ่ิม
ในปที่เริ่มมีรายได (ปแรกที่มีรายไดเกิดข้ึนจรงิไมนอยกวา 6 เดือนภาษี ทั้งน้ีไมวาจะมี  รายไดตอเน่ืองกัน
ทุกเดือนภาษีหรือไมก็ตาม) เพ่ือใชเปนเกณฑในการเฉลี่ยภาษีซื้อ โดยในปแรกใหถือเปนภาษีซื้อไดไม

เกินรอยละ 50 ของภาษีซื้อทีนํ่ามาเฉล่ีย 
            2. สิ้นปแรกที่เริ่มมีรายไดใหผูประกอบการทําการปรับปรุงภาษีซื้อใหเปนไปตามสวนของรายได



ที่เกิดข้ึนจริงของแตละประเภทกิจการ ภายในเดือนภาษีแรกของปถัดจากปที่เริ่มมี   รายได โดยให
ปรับปรุงตั้งแตเดือนภาษีแรกทีไ่ดมีการเฉล่ียภาษีซื้อถึงเดือนภาษีสดุทายของปที่เริ่มมีรายได พรอมทั้งยื่น
แบบแสดงรายการภาษีมลูคาเพ่ิม ภ.พ.30.2 เพ่ิมเติมเพียงฉบับเดียวภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก

เดือนภาษีแรกภายหลังสิน้สดุปที่เริ่มมีรายได โดยแยกเปน 2 กรณี ดังน้ี 
 

            กรณีตองจายชําระภาษีเพ่ิมเติม  
 

            ถาภาษีซื้อที่เฉลีย่ตามประมาณการรายได และไดนํามาหักออกจากภาษีขายแลว มากกวา ภาษี
ซื้อที่หักไดจริง ผูประกอบการจะตองชาํระภาษีซื้อสวนที่เกินน้ัน โดยผูประกอบการไมตองเสียเบ้ียปรับและ

เงินเพ่ิมแตอยางใด 
            นอกจากน้ีใหผูประกอบการนําภาษีซือ้สวนที่เกินดังกลาวซึ่งยังมิไดนําไปรวมเปนตนทุนของ

ทรัพยสินหรือรายจายของกิจการไปรวมคํานวณเปนตนทุนของทรัพยสินหรอืรายจายของกิจการในปที่เกิด
รายการภาษีซื้อน้ัน  

 
            กรณีไดคืนภาษีมูลคาเพ่ิม  

 
            ถาภาษีซื้อที่เฉลีย่ตามประมาณการรายไดและไดนํามาหักออกจากภาษีขายแลวนอยกวา ภาษี

ซื้อที่หักไดจริง ผูประกอบการมีสทิธิขอคืนภาษีซื้อสวนที่ขาดน้ัน  
            นอกจากน้ีใหผูประกอบการนําภาษีซือ้สวนที่ขาดดังกลาวซึ่งไดนําไปรวมเปนตนทนุของ

ทรัพยสินหรือรายจายของกิจการแลวไปหักออกจากตนทุนของทรัพยสินหรอืรายจายของกิจการในปที่เกิด
รายการภาษีซื้อน้ัน   

 
            - ปที่ 2 และปตอๆไป 

 
            1. ใหผูประกอบการเฉล่ียภาษีซื้อที่เกิดข้ึนในปที่ 2 และปตอๆ ไป โดยใชรายไดของปที่ผานมา

เปนเกณฑในการเฉล่ียภาษีซือ้ 
            2. สิ้นปที่ 2 และปตอๆ ไป ผูประกอบการ สามารถเลือกปฏิบัติไดดงัน้ี 

            - ปรับปรุงภาษีซื้อใหเปนไปตามสวนของรายไดที่เกิดข้ึนจริงในปปจจุบันของแตละประเภท
กิจการ ภายในเดือนภาษีแรกของปถัดไป โดยปฏิบัติเชนเดยีวกับสิ้นปแรกที่เริ่มมีรายได หรอื 

           - ไมปรับปรุงภาษีซื้อใหเปนไปตามสวนของรายไดทีเ่กิดข้ึนจริงในปปจจุบัน วิธีน้ีจะทําใหกิจการ
ไดรับความสะดวกในการจัดทาํบัญช ีโดยเมื่อเริ่มตนปภาษีใหมก็จะใชรายไดของปที่ผานมาเปนเกณฑใน

การเฉล่ียภาษีซื้อ 
             เม่ือผูประกอบการไดเลือกปฏิบัติตามวิธีใดแลวใหถือปฏิบัตติามวธีินั้นตลอดไป เวนแตจะไดรับ

อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเปลี่ยนแปลงได 
 

            กรณศีึกษา 1 การเฉล่ียภาษีซื้อตามสวนของรายได 
            หางหุนสวนจํากัดปลาสวย เริ่มเปดดาํเนินการในป 2549 ประกอบธุรกิจขายปลาสวยงาม (NON 

VAT) และขายอุปกรณการเลี้ยงปลาตางๆ (VAT) ไดประมาณการสัดสวนรายไดของธุรกิจขายปลา
สวยงามและอุปกรณการเลี้ยงปลาตางๆ ในสัดสวน  40  :  60 ตามลําดับในป 2549 มีภาษีซือ้ที่เกิดจาก
ทรัพยสินและบริการสวนกลางที่ใชในกิจการทั้ง 2 ประเภท ซึ่งไมสามารถระบุไดอยางชัดเจน ดังน้ี 

 
            เม่ือสิ้นป 2549  ปรากฏวารายไดที่เกิดข้ึนจริงของธุรกิจขายปลาสวยงามและอุปกรณการเลี้ยง

ปลาตางๆ มีสัดสวน  55 : 45  ตามลําดับ 
 

            ประเด็นที่ 1 ในระหวางป 2549 หางหุนสวนจํากัดปลาสวย จะตองเฉลี่ยภาษีซื้ออยางไรในแต



ละเดือน ? 
 

            ในระหวางป 2549 ใหเฉลี่ยภาษีซื้อตามประมาณการรายได ของธุรกิจขายปลาสวยงามและ
อุปกรณการเลี้ยงปลาตางๆ ในสัดสวน 40  :  60 ตามลําดับ ในป 2549 เปนปแรกที่เริ่มมี  รายได ใหถือ

เปนภาษีซื้อไดไมเกินรอยละ 50 ของภาษีซือ้ที่นํามาเฉลี่ย 

 

 
 

            ประเด็นที่ 2 สิ้นป 2549 หางหุนสวนจํากัดปลาสวยจะตองปรับปรงุภาษีซื้ออยางไร และมี
ผลกระทบตอตนทุนของทรัพยสินและบริการอยางไร? 

            
            สิ้นป 2549  ถือเปนสิ้นปแรกที่เริ่มมรีายได ผูประกอบการจะตองปรับปรุงภาษีซื้อใหเปนไปตาม
สวนของรายไดที่เกิดข้ึนจริงในป 2549 ของแตละประเภทกิจการ ภายในเดือนมกราคม 2550  ดังน้ี 

 

 
            จะเหน็ไดวา ภาษีซือ้ที่เฉลีย่ตามประมาณการรายได มากกวา ภาษีซื้อที่หักไดจรงิ  45,750 > 

41,175  = 4,575 บาท 
 



            ดังน้ัน ผูประกอบการจะตองชาํระภาษีเพ่ิมเติม 4,575 บาท โดยยืน่แบบแสดงรายการ ภ.พ.30.2 
เพ่ิมเติมเพียงฉบับเดียว ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 ทัง้น้ี ผูประกอบการไมตองเสยีเบ้ียปรับและเงิน
เพ่ิมแตอยางใดโดยผูประกอบการจะตองนําภาษีซื้อ จํานวน 4,575 บาท ไปรวมคํานวณเปนตนทุนของ

ทรัพยสินหรือรายจายของป 2549 ที่เกิดรายการภาษีซื้อน้ัน 
 

             ประเด็นที่ 3 ในระหวางป 2550 หากมีภาษีซื้อทีต่องนํามาเฉล่ีย จะตองเฉลีย่ภาษีซื้ออยางไร ? 
 

             ป 2550 ถือเปนปที่ 2 ที่มีรายไดใหผูประกอบการเฉล่ียภาษีซื้อที่เกิดข้ึน โดยใชสดัสวนรายไดที่
เกิดข้ึนจริงของป 2549 เปนเกณฑในการเฉล่ียภาษีซื้อป 2550  ในกรณีพบวาป 2549 หางหุนสวนจํากัด
ปลาสวย มีรายไดจากการประกอบกิจการประเภทที่ไมตองเสยีภาษีมลูคาเพ่ิม และประเภทที่ตองเสยี
ภาษีมูลคาเพ่ิมในสดัสวน 55 : 45 ดังน้ันในป 2550 หางหุนสวนจํากัดปลาสวยจึงมสีทิธินําภาษีซื้อมาใช
ในอัตรารอยละ 45   เม่ือสิ้นป 2550 ผูประกอบการสามารถเลือกปรับปรุงภาษีซื้อใหเปนไปตามสวน
ของ   รายไดทีเ่กิดข้ึนจริง ในป 2550 หรือเลอืกที่จะ  ไมปรับปรุงภาษีซื้อใหเปนไปตามสวนของ

รายได    ที่เกิดข้ึนจริงในป 2550 ก็ได แตวิธีหลังผูประกอบการจะไดรับความสะดวกในการจัดทําบัญชี
มากกวา 

 
             การเฉล่ียภาษีซื้อตามสวนของรายได มีขอยกเวนหรือไม ? 

 
             การเฉล่ียภาษีซื้อตามสวนของรายได มีขอยกเวนไมตองนําภาษีซือ้มาเฉล่ีย หากรายไดจากการ

ประกอบกิจการของปที่ผานมาเปนดังน้ี 
 

            (1) หากรายไดของปที่ผานมาของกิจการ VAT มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 90 ของรายได
ทั้งหมด ผูประกอบการมีสทิธิเลือกนําภาษีซื้อทั้งจํานวนไปหกัออกจากภาษีขาย แตผูประกอบการหามนํา
ภาษีซื้อดังกลาวไปรวมคํานวณเปนตนทุนของทรัพยสินหรอืรายจายของกิจการ และสิ้นป ก็ไมตอง

ปรับปรุงภาษีซือ้ เชน 
 

                        - รายไดจากการรับเหมากอสราง (VAT)                  90% 
                        - รายไดจากการใหเชาอสงัหาริมทรัพย (NON VAT)   10% 
                                                                       รวมรายได    100% 

 
            (2) หากรายไดของปที่ผานมาของกิจการประเภท NON VAT มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 90 
ของรายไดทั้งหมด ผูประกอบการมีสทิธิ เลอืกไมนําภาษีซือ้ทั้งจํานวนไปหักออกจาก   ภาษีขาย แตให
นําไปรวมคาํนวณเปนตนทุนของทรัพยสินหรอืรายจายของกิจการ และสิ้นปก็ไมตองปรับปรุงภาษีซื้อ เชน 

 
                       - รายไดจากกิจการขายพืชผลทางการเกษตร (NON VAT) 90%  
                       - รายไดจากการสงออกพืชผลทางการเกษตร (VAT)         10% 
                                                                        รวมรายได        100% 

 
                  สรุปประเด็นการเฉล่ียภาษีซือ้ไดตามสวนของรายได  

กว
ยุงยากและอาจมีปญหาในภายหลังได  ดังน้ันหากผูประกอบการตองการหลกีเลี่ยงการเฉล่ียภาษีซื้อ หรือ
ตองการขจัดปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการเฉล่ียภาษีซื้อ ผูประกอบการควรตองวางแผนการดําเนินธุรกิจให

ชัดเจนตั้งแตแรก  ซึ่งมีหลายแนวทางยกตัวอยางเชน 
ธุรกิจออกจากกันอยางชดัเจนระหวางธุรกิจที่ตองเสียภ

ที่ไมตองเสยีภาษีมูลคาเพ่ิม โดยแยกตั้งธุรกิจเปนคนละบุคคลหรือคนละนติิบุคคล หรือ 
      2. แยกสถานประกอบการ และแยกการบรหิารงานของกิจการที่ตองเสยีภาษีมูลคาเพ

กิจการที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมออกจากกันอยางชัดเจน หรือ 
รายไดและคาใชจายของกิจการทั้ง 2 ประเภทออกจากกัน เชน แย

การออกใบกํากับภาษี แยกการใชสินทรัพยหรอืบริการ เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือเปนการลดการเฉล่ียภาษีซื้อให
เหลือเฉพาะที่ไมสามารถแบงแยกไดจริงๆเทาน้ัน 

                 ผูประกอบการหลายรายอาจมีความรูสึ าหากกิจการตองทําการเฉลีย่ภาษีซื้อ จะเกิดความ

                1. แยกหนวย าษีมูลคาเพ่ิม    กับธุรกิจ

          ิ่ม และ

               3. แยก กการจัดซื้อ แยก

การเฉล่ียภาษีซื้อตามพื้นทีก่ารใชอาคาร 

                การเฉล่ียภาษีซื้อตามพ้ืนที่การใชอาคาร สําหรับเฉล่ียภาษีซื้อที่เกิดจากการกอสรางอาคาร
 
 ใช

เพ่ือใชในกิจการทั้งประเภททีต่องเสียภาษีมลูคาเพ่ิม และประเภทที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งจะนํา
ภาษีซื้อที่เกิดข้ึนมาเฉล่ียตามพ้ืนที่การใชอาคาร 

 



     การเฉล่ียภาษีซื้อตามพืน้ที่การใชอาคาร มีวธิกีารอยางไร ? 

                การเฉล่ียภาษีซื้อตามพ้ืนท อาคารมีวิธีการและข้ันตอน ดังน้ี 

                - เมื่อเริ่มกอสรางอาคาร

 
ี่การใช
 

 
                  1. ใหผูประกอบการ รประกอบกิจการ VAT และ NON 

                 2.ใหผูประกอบการเฉล่ียภาษ งการใชพ้ืนที่อาคารที่ไดประมาณไวตาม

                - เมื่ออาคารกอสรางเสร็จสมบูรณ

ทําการประมาณพ้ืนที่อาคารท่ีใชเพ่ือกา
VAT โดยใหแจงประมาณการใชพ้ืนที่เปนตารางเมตรในแตละชั้นตออธิบดีกรมสรรพากร ตามแบบ ภ.พ.
05.1 ภายใน 30 วันนับแตวันเริ่มกอสรางอาคาร หรือวันที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคาร แลวแตวันใดจะ

เกิดข้ึนกอน  
ซีือ้ตามสวนขอ

อัตราสวนของแตละกิจการ โดยเริ่มเฉล่ียตั้งแตเดือนภาษีแรกที่เกิดภาษีซื้อจากคากอสรางอาคาร 
 

 
                  1. ใหผูประกอ ีกรมสรรพากร  ตามแบบ 

         ูรณ 
             ตามที่ได

ป ร

                  รณีศกึษา 2

บการแจงการกอสรางอาคารเสร็จสมบูรณตออธิบด
ภ.พ.05.2 ภายใน 30 วันนับแตวันที่กอสรางอาคารเสร็จสมบูรณ 
         2. ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่กอสรางอาคารเสร็จสมบ

         หากผูประกอบการยังไมไดใชพ้ืนที่ของอาคาร หรือใชพ้ืนทีข่องอาคารตรง
ระมาณไว หรอืใชพ้ืนที่ของอาคารในสวนของกิจการ VAT และ NON VAT ไมเกินกวาที่ไดประมาณกา

ไวในแตละสวน ในกรณีน้ีผูประกอบการไมตองปรับปรุงภาษีซื้อที่ไดเฉลี่ยไว 
 
ก    

                  บริษัท แคน จํากัด มีแผนกอสรางอาคารสาํนักงาน ไดประมาณสัดสวนการใชพ้ืนที่อาคาร
 

 

สํานักงาน ในกิจการทีต่องเสยีภาษีมูลคาเพ่ิมและกิจการที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ในสดัสวน  70 : 30
ตามลําดับเม่ือกอสรางอาคารเสร็จสมบูรณแลว    สมมติวาบริษัท แคน จํากัด มีสัดสวนการใชอาคาร

เกิดข้ึนจริงในกรณีตางๆ ดังน้ี 

 

 
                  ขอสรปุ เม่ือกอสรางอาคารสาํนักงานเสร็จสมบูรณแลว และบริษัท แคน จาํกัด มีการใช
พ 

                  หากผูประกอบการใชพ้ืนที่อาคารไ ามที่ไดแจงประมาณการไวเปนครัง้แรก ให

                 1. ใหผูประกอบการแจง คารตออธิบดีกรมสรรพากรภาย  ใน 

                 2. ปรับปรุง ีแรกที่ใชพ้ืนที่อาคารไม

แ

                กรณีตอง ายชําระภาษีเพ่ิมเติม

ื้นที่อาคารจริงตามที่ไดสมมตไิว 4 กรณีดังกลาวขางตน บรษัิท แคน จํากัด ไมตองปรับปรุงภาษีซื้อที่ได
เฉลี่ยไวแลว   

 
มตรงต

ผูประกอบการดาํเนินการ ดังน้ี 
การเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่อา

30 วันนับแตวันที่มีการเปลีย่นแปลงการใชพ้ืนที่อาคาร 
ภาษีซื้อของกิจการที่ตองเสยีภาษีมูลคาเพ่ิมในเดอืนภาษ

ตรงตามที่ไดประมาณการไว โดยใหปรับปรุงการเฉลีย่ภาษีซื้อเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนภาษีแรกที่มีภาษี
ซื้อจากการกอสรางอาคารเกิด    ข้ึนจนถึงเดือนภาษีกอนเดือนภาษีที่ไดใชพ้ืนที่อาคารดงักลาว โดยยื่น
บบแสดงรายการภาษีมลูคาเพ่ิม ภ.พ.30.3 เปนรายเดือนภาษีทุกเดือน เดือนละ 1 ฉบับ ตามจํานวนเดือน
ภาษีที่ปรับปรุงภาษีซื้อ โดยยืน่พรอมกันทั้งหมดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีที่มีการ

ปรับปรุงภาษีซือ้ โดยแยกเปน 2 กรณี ดังน้ี 
 
จ  

                ถาภาษีซื้อที่เฉล ภาษีขายแลว มากกวา ภาษีีย่ไวตามประมาณการและไดนํามาหักออกจาก
ซื้อที่เฉลีย่ตามการใชพ้ืนที่จริง ผูประกอบการตองชําระภาษีซื้อสวนเกิน โดยผูประกอบการตองเสียเบ้ีย

ปรับและเงินเพ่ิม 



นอกจากน้ีใหผูประกอบการนําภาษีซื้อสวน รวมเปนตนทุนของทรัพยสนิหรือรายจาย

                กรณีไ คืนภาษีมลูคาเพ่ิม

เกินซึ่งยังมิไดนําไป
ของกิจการไปรวมคํานวณเปนตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการในปที่เกิดรายการภาษีน้ัน 

 
ด  

                ถาภาษีซื้อที่เฉลีย่ไ ากภาษีขายแลว นอยกวา ภาษี

ผูปร

                กรณศีึกษา 3

วตามประมาณการและไดนํามาหักออกจ
ซื้อที่เฉลีย่ตามการใชพ้ืนที่จริง ผูประกอบการมีสทิธิขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิมสวนที่ขาด นอกจากน้ีให
ะกอบการนําภาษีซื้อสวนทีข่าดซ่ึงไดนําไปรวมเปนตนทนุของทรัพยสินหรือรายจายของกิจการแลวไป

หักออกจากตนทุนของทรัพยสนิหรือรายจายของกิจการในปที่เกิดรายการภาษีน้ัน 
 

   

                บริษัท แคน จํากัด มีแผนกอสรางอาค รสํานักงาน ไดประมาณสัดสวนการใชพ้ืนที่อาคาร
ส  

                เม่ือกอสรางอาคารเสร็จสมบูรณแ าบริษัท แคน จํากัด มีสัดสวนการใชอาคาร

 
า

ํานักงาน ในกิจการทีต่องเสยีภาษีมูลคาเพ่ิมและกิจการที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในสดัสวน  70 : 30
ตามลําดับ  
ลว    สมมติว

เกิดข้ึนจริงในกรณีตางๆ ดงัน้ี 

 

 
               ขอสรุป เม่ือกอสรางอาคารสํานักงานเส มบูรณแลว และบรษัิท แคน จํากัด มีการใชพ้ืนที่

               หากผูประก นครั้งที่สองหรือครั้ง

               1. ใหผูประกอบการ อธิบดีกรมสรรพากรภายใน 30 

               2. ปรับปรุงการ แปลงการใชพ้ืนที่อาคาร

               3. เม่ือพนกําหนดระยะเวลา รางเสรจ็สมบูรณแลว ผูประกอบการจะ

      ราง

             ก ีศกึษา 4

ร็จส
อาคารจริงตามที่ไดสมมติไว 4 กรณีดังกลาวขางตน บริษัท แคน จํากัด ตองปรับปรุงภาษีซือ้ที่ไดเฉลีย่ไว
แลว เน่ืองจากมีการใชพ้ืนทีจ่ริงในสวนของกิจการทีต่องเสยีภาษีมูลคาเพ่ิมและกิจการที่ไมตองเสีย

ภาษีมูลคาเพ่ิมเกินกวาที่ไดประมาณการไวในแตละสวน 
อบการใชพ้ืนที่อาคารไมตรงตามที่ไดแจงประมาณการไวเป

ตอๆ ไป ใหผูประกอบการดาํเนินการดังน้ี 
แจงการเปลีย่นแปลงการใชพ้ืนที่อาคารตอ

วันนับแตวันที่มกีารเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่อาคาร 
เฉลี่ยภาษีซื้อดังกลาวตั้งแต เดือนภาษีทีม่ีการเปล่ียน

ในครั้งกอน จนถึงเดือนที่มีการเปล่ียนแปลงการใชพ้ืนที่อาคารครั้งหลังสุด และใหปฏิบัติเชนเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งแรก  
3 ป นับแตวันที่อาคารกอส

เปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่อาคารอยางไรก็ได โดยไมตองปรบัปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อแตอยางใด 
        4. ในกรณีที่อาคารไดกอสรางเสรจ็สมบูรณแลว และตอมาไดมภีาษีซื้อที่เกิดจากการกอส

อาคารเกิดข้ึนอีก โดยไมสามารถแยกไดชดัเจนวาเปนภาษีซือ้ในสวนใด จะตองนําภาษีซื้อดังกลาวมา
เฉลี่ยตามอัตราสวนการใชพ้ืนที่ที่เกิดข้ึนจริง 

 
รณ  

             บริษัท บีบี จํากัด เริม่กอสราง ื่อใชในกิจการทีต่องเสยีภาษีมูลคาเพ่ิม
และไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม โดยไดประมาณก การใชพ้ืนที่อาคารในสวนของกิจการทีต่องเสีย

ท ง

 
ในเดอืนสิงหาคม 2548 เพ

าร
ภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรา 70% และกิจการที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรา 30% ของพ้ืนที่อาคาร
ั้งหมด อาคารไดกอสรางเสรจ็สมบูรณในเดอืนพฤษภาคม 2549 โดยมีภาษีซื้อที่เกิดจากการกอสรา

อาคารตั้งแตเดอืนสิงหาคม 2548 ถึงเดือนพฤษภาคม 2549 ดังน้ี 
 

            เม่ือเริ่มกอสรางอาคาร 

การที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมใน
            ใหเฉลี่ยภาษีซื้อตามประมาณการทีไ่ดกําหนดไวสาํหรับกิจการทีต่องเสียภาษีมลูคาเพ่ิมในอัตรา 

70% และกิจ อัตรา 30% 



 

 
           เม่ือกอสรางอาคารเสร็จสมบูรณ  

           ไดมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การใชอาคารดังน้ี 
 

           
 

           การเปล่ียนแปลงครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2549 กิจการไมตองปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลีย่ไว 
เน่ืองจากการใชพ้ืนที่อาคารจริงไมเกินกวาทีไ่ดประมาณการไว 

           การเปล่ียนแปลงครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2549 กิจการตองปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยไว เน่ืองจาก
พ้ืนที่การใชอาคารจริงไมเปนไปตามที่ไดประมาณการไว โดยใชพ้ืนที่อาคารเพ่ือกิจการประเภทที่ไมตอง

เสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกินกวาที่ประมาณการไว 
 

           ดังน้ันกิจการตองเฉลีย่ภาษีซื้อตามพ้ืนที่การใชอาคารท่ีเกิดข้ึนจริง ในสวนของกิจการทีต่องเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม 40% และกิจการที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม 60% 



 

 
  

 

 
          การปรบัปรุงภาษีซื้อในเดือนตุลาคม 2549 จะตองปฏิบัติดังน้ี 

 
         1.ชําระภาษีซื้อสวนเกิน เน่ืองจากภาษีซื้อที่เฉลีย่ไวตามประมาณการ มากกวา ภาษีซื้อที่เฉลี่ย

ตามการใชพ้ืนที่จริง 
                               765,100  > 437,200  = 327,900  บาท  

                                ดังน้ันผูประกอบการตองชําระภาษีซื้อเพ่ิมเติม 327,900  บาท  
            ผูประกอบการตองยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม ภ.พ.30.3 เปนรายเดือนภาษีทั้ง 10 



เดือน เดือนละ 1 ฉบับ ตามจํานวนเดือนภาษีที่ปรับปรุงภาษีซื้อ โดยยืน่พรอมกันทั้งหมด 10 ฉบับ ภายใน
วันที ่15 ของเดือนพฤศจิกายน 2549 โดยผูประกอบการตองเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

 
         2. นําภาษีซื้อสวนเกินจํานวน  327,900  บาท ไปรวมคํานวณเปนตนทุนของอาคารหรือรายจาย

ของกิจการในปที่เกิดรายการภาษีน้ัน 
 

         สรุปประเด็นการเฉล่ียภาษีซือ้ตามพ้ืนทีก่ารใชอาคาร  
 

        ผูประกอบการควรทาํการประมาณการใชพ้ืนที่อาคารอยางระมัดระวัง โดยตองประมาณการการใช
พ้ืนที่ใหชัดเจนและแนนอน สําหรับกิจการประเภทที่ตองเสยีภาษีมูลคาเพ่ิม และประเภทที่ไมตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม เพ่ือหลีกเลี่ยงความยุงยากในการตองปรับปรงุภาษีซื้อที่ไดเฉลี่ยไวแลว โดยเมื่ออาคาร
กอสรางเสร็จสมบูรณผูประกอบการจะตองใชพ้ืนที่อาคารตามสวนที่ไดแจงประมาณการไวหรือไมเกินกวา
ที่ไดประมาณการไวในแตละสวนเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป นับตั้งแตเดือนภาษีที่อาคารกอสรางเสร็จ

สมบูรณ  
        หากผูประกอบการใชพ้ืนที่อาคารสําหรบักิจการประเภททีต่องเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และประเภทที่ไม
ตองเสียภาษีมลูคาเพ่ิมเกินกวาสวนที่ไดประมาณการไว จะมผีลตอภาษีซื้อที่เฉลีย่ไวในชวงของการ
กอสรางอาคาร ทําใหผูประกอบการตองปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อใหตรงตามการใชพ้ืนทีจ่ริง โดยตอง
ปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อ ยอนหลังกลับไปตัง้แตแรกที่เริ่มมภีาษีซื้อจาก การกอสรางอาคาร และปรับปรุง
เปนรายเดือน-ภาษี หากผูประกอบการใชภาษีซื้อมากเกินไปตองเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมดวย อีกทั้งเมื่อมี
การปรับปรุงการเฉลีย่ภาษีซื้อจะสงผลตอการ จัดทาํบัญชีของผูประกอบการ โดยผูประกอบการตอง

ปรับปรุงตนทุนของอาคารและคาเสื่อมราคาใหถูกตองอีกดวย 
 
  

บทสรปุ 
 

        จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดในเรื่องของการเฉลีย่ภาษีซือ้ คงจะทาํใหผูประกอบการหลายๆทานมีความ
เขาใจในเรื่องราวของการเฉล่ีย  ภาษีมากข้ึน โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหมที่ประกอบธุรกิจทั้งประเภท 
VAT และ NON VAT จะไดใชเปนแนวทางในการวางแผนและจัดการกับภาษีซื้อที่เกิดข้ึนไดอยางถูกตอง
ทั้งการเฉลี่ยภาษีซื้อตามสวนของรายไดและการเฉลีย่ภาษีซือ้ตามพ้ืนที่การใชอาคาร ดังน้ัน จึงเปนเรื่อง
สําคญัทีผู่ประกอบการจะตองวางแผนจัดการกับการเฉลีย่ภาษีซื้อตั้งแตเริ่มตนเพ่ือที่จะไดไมเกิดปญหา

ยุงยากและเปนภาระในภายหลงัเมื่อตองปรับปรุงบัญชหีรือเสยีภาษีเพ่ิมเติมอีก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่มา  : สรรพากรสาสน 

 


