ภ.พ.30
ล้างข้อมูล

แบบแสดงรายการภาษีมลู ค่าเพิม
่
ตามประมวลรัษฎากร

กรณีมสี าขา ยืน่ แบบแสดงรายการโดย :
(1) แยกยืน่ เปนรายสถานประกอบการ เปนแบบฯ ของ
เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร      
(1.1) สำนักงานใหญ่
(1.2) สาขาที่
สาขาที่
(2) ยืน่ รวมกันที่ (ตามทีไ่ ด้ยน่ื คำขอฯและได้รบั อนุมตั แิ ล้ว)
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ ......................................................................................................................................
(2.1) สำนักงานใหญ่
(2.2) สาขาที่
............................................................................................................................................................................

ชือ่ สถานประกอบการ .............................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ : อาคาร........................................................................... ห้องเลขที.่ ....................... ชัน้ ที.่ .............
หมูบ่ า้ น................................................เลขที.่ .....................หมูท่ .่ี .........ตรอก/ซอย...................................
ถนน.......................................................................... ตำบล/แขวง...............................................................
อำเภอ/เขต..................................................................... จังหวัด..................................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์........................................................................................................................................................
การคำนวณภาษี

1. ยอดขายในเดือนนี้
หรือกรณียน่ื เพิม่ เติม
2. ลบ ยอดขายทีเ่ สียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี)
ภาษี 3. ลบ ยอดขายทีไ่ ด้รบั ยกเว้น (ถ้ามี) . .
ขาย 4. ยอดขายทีต่ อ้ งเสียภาษี (1.- 2. - 3.) .
5. ภาษีขายเดือนนี้
. . . .
6. ยอดซือ้ ทีม่ สี ทิ ธินำภาษีซอ้ื หรือกรณียน่ื เพิม่ เติม
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(1.1) ยอดขายแจ้งไว้ขาด
(1.2) ยอดซือ้ แจ้งไว้เกิน
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(6.1) ยอดซือ้ แจ้งไว้ขาด

ภาษี
(6.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน
มาหักในการคำนวณภาษีเดือนนี้
ซื้อ 7. ภาษีซอ้ื เดือนนี้ (ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของยอดซือ้ ตาม 6.) . . .
8. ภาษีทต่ี อ้ งชำระเดือนนี้ (ถ้า มากกว่า ) . . . .
ภาษี
มูลค่า 9. ภาษีทช่ี ำระเกินเดือนนี้ (ถ้า น้อยกว่า ) . . . .
เพิม่ 10. ภาษีทช่ี ำระเกินยกมา 		 . . . . . . . .
11. ต้องชำระ (ถ้า 8. มากกว่า 10.) . . . . . .
ภาษี
สุทธิ
12. ชำระเกิน ((ถ้า 10. มากกว่า 8.) หรือ (9. รวมกับ 10.)) .

ภายในกำหนดเวลา
เกินกำหนดเวลา
” หน้าชือ่ เดือน) พ.ศ. ..............

ยืน่ ปกติ

ยืน่ เพิม่ เติมครัง้ ที่ ......... ของ ภ.พ.30 ซึง่ ยืน่ ไว้

สำหรับเดือนภาษี (ให้ทำเครือ่ งหมาย “” ลงใน “
(1) มกราคม		 (4) เมษายน
(7) กรกฎาคม
(2) กุมภาพันธ์		 (5) พฤษภาคม (8) สิงหาคม
(3) มีนาคม		 (6) มิถนุ ายน
(9) กันยายน

สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL
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(10) ตุลาคม
(11) พฤศจิกายน
(12) ธันวาคม
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กรณียน่ื แบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือยืน่ เพิม่ เติม
13. เงินเพิม่
. . . . . . . . . . .
14. เบี้ยปรับ . . . . . . . . . . .
15. รวมภาษี เงินเพิม่ และเบีย้ ปรับทีต่ อ้ งชำระ ((11. + 13. + 14.) หรือ (13. + 14. - 12.)) .
16. รวมภาษีทช่ี ำระเกิน หลังคำนวณเงินเพิม่ และเบีย้ ปรับแล้ว (12. - 13. - 14.) . . .
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การขอคืนภาษีี

คำรับรอง

ถ้าประสงค์จะขอคืนภาษีทช่ี ำระเกินตามจำนวนเงินทีแ่ สดงไว้ตาม 12. หรือ 16.
เปนเงินสด หรือให้โอนเข้าธนาคาร โปรดลงชือ่ ในช่องข้างล่าง แล้วแต่กรณี
หากไม่ลงชือ่ ถือว่าขอนำภาษีทช่ี ำระเกินเดือนนีไ้ ปชำระภาษีมลู ค่าเพิม่ ในเดือน
ถัดไป เว้นแต่กรณียน่ื เพิม่ เติม หากไม่ลงชือ่ จะต้องยืน่ ขอคืนด้วยแบบ ค.10 เท่านั้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีแ่ สดงในแบบแสดงรายการนี้
ถูกต้องและเปนความจริงทุกประการ กรณียน่ื แบบแสดงรายการ
เกินกำหนดเวลาหรือยืน่ เพิม่ เติม ข้าพเจ้าขอลดเบีย้ ปรับด้วย

เปนเงินสด ลงชือ่ ....................................................................................... ผูป้ ระกอบการ
โอนเข้าธนาคาร (ตามทีไ่ ด้ยน่ื คำขอฯ และได้รบั อนุมตั จิ ากสำนักงานสรรพากรพืน้ ที่
สาขาแล้ว)

ลงชือ่ ...................................................................................... ผูป้ ระกอบการ

ลงชือ่ ..................................................................................ผูป้ ระกอบการ
(.................................................................................)

ยืน่ วันที.่ ..............................................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

(ก่อนกรอกรายการโปรดดูคำแนะนำด้านหลัง)

คำแนะนำการกรอกและยืน
่ แบบ ภ.พ.30

ผูม
้ ห
ี น้าทีย่ น
่ื แบบ ภ.พ.30

แบบ ภ.พ.30 นี้ เปนแบบแสดงรายการสำหรับผู้ประกอบการซึ่ง
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเปนผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีโดยคำนวณ
จากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ประกอบการนั้นจะ
ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองมรดก
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล องค์การของรัฐบาล หรือนิตบิ คุ คล ในรูปแบบใด
ก็ตาม ใช้ยน่ื แสดงรายการเปนรายเดือนภาษี
ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง และมีความประสงค์จะ
ขอยื่นแบบภ.พ.30 และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน ก็ทำได้โดยต้องขออนุมัติต่อ
กรมสรรพากรก่อน และเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว จึงจะยื่นแบบและ
ชำระภาษีรวมกันได้ ในกรณีนใ้ี ห้ผปู้ ระกอบการยืน่ แบบ ภ.พ.30 เพียงฉบับเดียว
พร้อมกับใบแนบตามทีก่ รมสรรพากรกำหนด

วิธกี รอกแบบ

ในกรณีเปนสาขาและแยกยื่นแบบเปนรายสถานประกอบการ ให้กรอก
เลขทีส่ าขาด้วย ทัง้ นี้ ตามทีร่ ะบุในใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.20) โดยให้กรอก
ตัวเลขหลักสุดท้ายชิดช่องขวาสุด
ให้ระบุวา่ เปนการยืน่ รวมกันหรือแยกยืน่ โดยใส่เครือ่ งหมาย “ ü” ลงใน
ช่อง “ ” หน้าข้อความนัน้
ให้ระบุว่าเปนการยื่นปกติหรือยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าใดและเปนการชำระ
ภาษีของเดือนภาษี และป พ.ศ.ใด โดยใส่เครือ่ งหมาย “ ü” ลงในช่อง “ ”
หน้าชือ่ เดือนภาษีนน้ั พร้อมกับกรอกป พ.ศ. ด้ว้ ย
การคำนวณภาษี ให้กรอกรายการดังนี้
1. ยอดขายในเดือนนี้ (หรือกรณียน่ื เพิม่ เติม (1.1) ยอดขายแจ้งไว้ขาด
(1.2) ยอดซือ้ แจ้งไว้เกิน) ให้กรอกจำนวนเงินยอดขายทัง้ สิน้ (ยอดขายทีต่ อ้ ง
เสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7 และร้อยละ 0 รวมกับยอดขายทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามมาตรา 81 แห่งประมวลรัษฎากร) ในเดือนภาษีน้ี
กรณียื่นเพิ่มเติม ให้กรอกเฉพาะยอดขายที่แสดงไว้ขาดไป และหรือ
ยอดซือ้ ทีแ่ สดงไว้เกินไป โดยใส่เครือ่ งหมาย “ ü” ลงในช่อง “ ” หน้าข้อความ
นัน้ แล้วแต่กรณี
2. ลบ ยอดขายทีเ่ สียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี) ให้กรอกจำนวนเงิน
โดยยกยอดมาจากรายงานภาษีขาย เฉพาะยอดขายสินค้าหรือบริการที่เสียภาษี
ในอัตราร้อยละ 0
3. ลบ ยอดขายทีไ่ ด้รบั ยกเว้น (ถ้ามี) ให้กรอกจำนวนเงินเฉพาะยอดขาย
ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามมาตรา 81 แห่งประมวลรัษฎากร ในเดือนภาษีน้ี
4. ยอดขายทีต่ อ้ งเสียภาษี (1. - 2. - 3.) ให้กรอกผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการ
นำยอดขายในเดือนภาษีนี้ตาม 1. ลบด้วยยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0
ตาม 2. และลบด้วยยอดขายทีไ่ ด้รบั ยกเว้นตาม 3.
5. ภาษีขายเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินภาษีขายโดยยกยอดมาจาก
ยอดรวมของช่อง “จำนวนเงินภาษีมลู ค่าเพิม่ ” ในรายงานภาษีขาย
6. ยอดซือ้ ทีม่ สี ทิ ธินำภาษีซอ้ื มาหักในการคำนวณภาษีเดือนนี้ (หรือกรณี
ยืน่ เพิม่ เติม (6.1) ยอดซือ้ แจ้งไว้ขาด (6.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน) ให้กรอกเฉพาะ
จำนวนเงินยอดซือ้ ทีม่ สี ทิ ธินำภาษีซอ้ื มาหักในการคำนวณภาษีของเดือนภาษีน้ี
กรณียน่ื เพิม่ เติม ให้กรอกเฉพาะยอดซือ้ ทีม่ สี ทิ ธินำภาษีซอ้ื มาหักในการ
คำนวณภาษีทแ่ี สดงไว้ขาดไปและหรือยอดขายทีเ่ สียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7 ทีแ่ สดง
ไว้เกินไปโดยใส่เครือ่ งหมาย “ü” ลงในช่อง “ ” หน้าข้อความนัน้ แล้วแต่กรณี
7. ภาษีซื้อเดือนนี้ (ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของยอดซื้อตาม 6.)
ให้กรอกจำนวนเงินภาษีซื้อเดือนนี้ตามหลักฐานใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปของ
ยอดซือ้ ตาม 6.ซึง่ มีสทิ ธินำมาหักเปนภาษีซอ้ื ในการคำนวณภาษี โดยยกยอดมาจาก
ยอดรวมของช่อง “จำนวนเงินภาษีมลู ค่าเพิม่ ” ในรายงานภาษีซอ้ื
8. ภาษีทต่ี อ้ งชำระเดือนนี้ (ถ้า มากกว่า ) ให้นำจำนวนภาษีขาย
เดือนนีต้ าม 5. ลบด้วยจำนวนภาษีซอ้ื เดือนนีต้ าม 7. ผลลัพั ธ์ทไ่ี ด้ให้นำมากรอกใน 8.
9. ภาษีทช่ี ำระเกินเดือนนี้ (ถ้า
น้อยกว่า ) ให้นำจำนวนภาษีซอ้ื
เดือนนีต้ าม 7. ลบด้วยจำนวนภาษีขายเดือนนีต้ าม 5. ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ให้นำมากรอกใน 9.
10. ภาษีทช่ี ำระเกินยกมา กรณีผปู้ ระกอบการมีภาษีทช่ี ำระเกินในเดือนก่อน
และไม่ได้ขอคืนภาษีเปนเงินิ สดหรือให้โอนเข้าธนาคาร ให้กรอกจำนวนเงินภาษีท่ี
ชำระเกินซึง่ ยกยอดมาจากเดือนภาษีกอ่ น
ข้อสังเกต ภาษีทช่ี ำระเกินยกมา ห้ามนำมาใช้ในการคำนวณภาษีกรณียน่ื เพิม่ เติม
11. ภาษีสทุ ธิทต่ี อ้ งชำระ (ถ้า 8. มากกว่า 10.) ให้กรอกจำนวนเงินภาษีสทุ ธิ
ทีต่ อ้ งชำระโดยนำจำนวนเงินตาม 8. ลบด้วยจำนวนเงินตาม 10. ผลลัพธ์ท์ ไ่ี ด้ให้นำมา
กรอกใน 11.

12. ภาษีสทุ ธิทช่ี ำระเกิน ((ถ้า 10. มากกว่า 8.) หรือ (9. รวมกับ 10.)) ถ้าภาษี
ทีช่ ำระเกินยกมาตาม 10. มากกว่าภาษีทต่ี อ้ งชำระเดือนนีต้ าม 8. หรือมีทง้ั ภาษีท่ี
ชำระเกินเดือนนีต้ าม 9. และภาษีทช่ี ำระเกินยกมาตาม 10. จะเปนภาษีสทุ ธิทช่ี ำระเกิน
ให้นำจำนวนเงินตาม 10. ลบด้วยจำนวนเงินตาม 8. หรือนำจำนวนเงินตาม 9.
บวกกับจำนวนเงินตาม 10. แล้วแต่กรณี ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ให้นำมากรอกใน 12.
ข้อสังเกต กรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในกำหนดเวลา
หรือยืน่ ปกติ การกรอกรายการจะสิน้ สุดที่ 11. หรือ 12. แล้วแต่กรณี
กรณียน่ื แบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลาหรือยืน่ เพิม่ เติม
13. เงินเพิ่ม ในกรณีผู้ประกอบการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกำหนดเวลา
จะต้องคำนวณและชำระเงินเพิม่ อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษี
ทีต่ อ้ งชำระเดือนนีต้ าม 8. ทัง้ นี้ ให้คำนวณเงินเพิม่ เปนรายเดือนนับแต่วนั พ้นกำหนดเวลา
ยืน่ แบบ ภ.พ.30 ของเดือนภาษีนน้ั จนถึงวันยืน่ แบบ ภ.พ.30 และชำระภาษี
14. เบีย้ ปรับ ในกรณีผปู้ ระกอบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมลู ค่าเพิม่ ไว้
ไม่ถกู ต้องเปนเหตุให้จำนวนภาษีทต่ี อ้ งเสียคลาดเคลือ่ นไป หรือยืน่ เพิม่ เติมในกรณียอดขาย
แจ้งไว้ขาดและหรือยอดซือ้ แจ้งไว้เกิน หรือยืน่ แบบฯ เกินกำหนดเวลาจะต้องคำนวณ
และชำระเบีย้ ปรับอีก 1 เท่า หรือ 2 เท่า ของเงินภาษีแล้วแต่กรณี ซึง่ เบีย้ ปรับดังกล่าว
ลดได้ตามระเบียบทีอ่ ธิบดีกำหนด ให้กรอกจำนวนเบีย้ ปรับทีข่ อลดได้แล้วตามระเบียบฯ
แบบ ภ.พ.30ที่ผู้ประกอบการยื่นเกินกำหนดเวลาหรือยื่นเพิ่มเติมถือเปน
คำร้องขอลดเบี้ยปรับด้วย ผู้ประกอบการจะได้รับอนุมัติให้ลดเบี้ยปรับตามระเบียบฯ
ในทันทีทย่ี น่ื แบบ ภ.พ.30
15. รวมภาษี เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่ต้องชำระ ((11.+13.+14.) หรือ
(13.+14.-12.)) ให้กรอกยอดรวม ภาษีสทุ ธิทต่ี อ้ งชำระตาม 11. บวกเงินเพิม่ ตาม 13.
บวกเบีย้ ปรับตาม 14. หรือเงินเพิม่ ตาม 13. บวกเบีย้ ปรับตาม 14. ลบภาษีสทุ ธิท่ี
ชำระเกินตาม 12. แล้วแต่กรณี
16. รวมภาษีทช่ี ำระเกินหลังคำนวณเงินเพิม่ และเบีย้ ปรับแล้ว (12.-13.
-14.) ถ้าภาษีสทุ ธิทช่ี ำระเกินตาม 12. มีจำนวนมากกว่าเงินเพิม่ ตาม 13. และเบีย้ ปรับ
ตาม 14. ให้นำยอดภาษีสทุ ธิทช่ี ำระเกินตาม 12. ลบเงินเพิม่ ตาม 13. และลบเบีย้ ปรับ
ตาม 14. ได้ผลลัพธ์เท่าไร ให้นำยอดมากรอกใน 16.
การขอคืนภาษี ถ้าผูป้ ระกอบการประสงค์จะขอคืนภาษีทช่ี ำระเกิน (ตาม 12.
หรือ 16.) เปนเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ลงลายมือชือ่ ผูข้ อคืน
ในช่อง “การขอคืนภาษี” แล้วแต่กรณีดว้ ย
หากไม่ลงลายมือชือ่ ขอคืนภาษีเปนเงินสด หรือไม่ลงลายมือชือ่ ขอคืนภาษี
โดยให้โอนเข้าธนาคาร จะถือว่าท่านขอนำภาษีทช่ี ำระเกินเดือนนีไ้ ปชำระภาษีมลู ค่าเพิม่
ในเดือนถัดไป เว้นแต่กรณียน่ื เพิม่ เติม หากไม่ลงลายมือชือ่ ขอคืนภาษีเปนเงินสด
หรือไม่ลงลายมือชือ่ ขอคืนภาษีโดยให้โอนเข้าธนาคาร จะไม่ถอื ว่าท่านขอนำภาษีทช่ี ำระเกิน
เดือนนีไ้ ปชำระภาษีมลู ค่าเพิม่ ในเดือนถัดไปและต้องยืน่ ขอคืนด้วยแบบ ค.10 เท่านัน้
ข้อสังเกต กรณีขอคืนภาษีโดยให้โอนเข้าธนาคารกรมสรรพากรจะคืนให้โดย
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูป้ ระกอบการ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการต้องเปิดบัญชี
เงินฝากประเภท “กระแสรายวัน” หรือ “ออมทรัพย์” โดยต้องยืน่ คำขอให้นำเงินภาษี
มูลค่าเพิม่ ทีไ่ ด้รบั คืนเข้าบัญชีเงินฝากของตน พร้อมคำรับรองการเปนเจ้าของบัญชีเงินฝาก
จากธนาคารและต้องได้รบั อนุมตั จิ ากสรรพากรอำเภอท้องทีแ่ ล้ว
		 ให้ผู้ประกอบการลงลายมือชื่อ และในกรณีเปนนิติบุคคลให้ประทับตรา
นิติบุคคล (ถ้ามี) ด้วย พร้อมทั้งกรอกวันเดือนปีที่ยื่นแบบ
กำหนดเวลา สถานทีย่ น
่ื แบบและชำระภาษี
ให้ผปู้ ระกอบการทีจ่ ดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ยืน่ แบบ ภ.พ.30 พร้อมกับ
ชำระภาษี (ถ้ามี) เปนรายเดือนภาษีทุกเดือน ไม่ว่าจะได้ขายสินค้าหรือให้บริการ
ในเดือนภาษีนน้ั หรือไม่กต็ าม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ สถานทีด่ งั ต่อไปนี้
1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยน่ื ณ
1.1 สำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในท้องทีท่ ส่ี ถานประกอบการตัง้ อยู่
1.2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 5 สำหรับ
ผูป้ ระกอบการทีข่ ายสินค้าหรือให้บริการทีต่ อ้ งเสียทัง้ ภาษีสรรพสามิตและภาษีมลู ค่าเพิม่
2. นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยน่ื ณ
2.1 สำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในท้องทีท่ ส่ี ถานประกอบการตัง้ อยู่
2.2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ท้องทีท่ โ่ี รงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตัง้ อยู่ สำหรับผูป้ ระกอบการทีข่ ายสินค้า
หรือให้บริการทีต่ อ้ งเสียทัง้ ภาษีสรรพสามิตและภาษีมลู ค่าเพิม่
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
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