
ภ.พ.36

การคำนวณภาษี   
 1.	จำนวนเงินท่ีจ่าย	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .								
	 2.	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีต้องนำส่ง	.	 .	 .	 .		 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 (ตัวอักษร)

กรณีนำส่งภาษีเกินกำหนดเวลา หรือไม่ถูกต้อง		

	 3.	 เงินเพ่ิม		 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .		
	 4.	 เบ้ียปรับ	(ถ้ามี (เฉพาะกรณีรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการท่ีได้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0)) .	 .				
	 5.	รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีต้องนำส่ง เงินเพ่ิม และเบ้ียปรับ		(2. + 3. + 4.)	 .	 .	 .	 .	

	 (ตัวอักษร)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแสดงในแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมน้ีถูกต้องและเปนความจริงทุกประการ 
กรณีย่ืนแบบแสดงรายการเกินกำหนดเวลาหรือย่ืนเพ่ิมเติม ข้าพเจ้าขอลดเบ้ียปรับด้วย

ลงช่ือ....................................................................................	ผู้ประกอบการ
	 	 	 	 	 										(.....................................................................................)
	 	 ย่ืนวันท่ี................................................................................

(ก่อนกรอกรายการโปรดดูคำแนะนำด้านหลัง)

	 	 	 ย่่่ืนปกติ   ย่ืนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี.................

	 ช่่ือผู้ประกอบการซ่ึงเปนผู้รับเงิน	....................................................................................................................

	 ท่ีอยู่ :	อาคาร.................................................................เลขท่ี..........................ถนน...................................................

	 เมือง....................................................................................รัฐ.............................................................................................

	 ประเทศ.........................................................................................................	รหัสไปรษณีย์ สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL
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ช่่ือผู้โอนสินค้าหรือโอนสิทธิในบริการ............................................................................................................................................................................................................................................

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 		ท่ีอยู่ :	อาคาร.......................................................................................................................
ห้องเลขท่ี.............................ช้ันท่ี..............หมู่บ้าน..................................................................เลขท่ี...................................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย.........................................................................

ถนน................................................................................ตำบล/แขวง.................................................................................อำเภอ/เขต.....................................................................................................

จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณีย์ 	 		โทรศัพท์	.........................................................................................................................................
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วัน เดือน ป ท่ีจ่ายเงิน 
วันท่ี................เดือน..........................................พ.ศ. ...................

เลขท่ีเอกสารแลกเปล่ียนเงินตรา

..........................................................................................................

	 	 (1)	 เปนผู้ประกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจักรซ่ึงได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
   ในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเปนการช่ัวคราว

	 	 (2)	 เปนผู้ประกอบการท่ีได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการน้ันในราชอาณาจักร

	 	 (3) อ่ืนๆ (ระบุ)	...................................................................................................................................................................

จ่ายเงินชำระราคาสำหรับ ........................................................................................................................................................................................................................................................................

	 	 ........................................................................................................................................................................................................................................................................

ช่่ือผู้ประกอบการ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 		ท่ีอยู่ :	อาคาร.......................................................................................................................
ห้องเลขท่ี.............................ช้ันท่ี..............หมู่บ้าน..................................................................เลขท่ี...................................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย.........................................................................

ถนน................................................................................ตำบล/แขวง.................................................................................อำเภอ/เขต.....................................................................................................

จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณีย์ 	 		โทรศัพท์	.........................................................................................................................................

วัน เดือน ป ท่ีรับโอน 
วันท่ี................เดือน..........................................พ.ศ. ....................

รายการสินค้าหรือบริการท่ีรับโอน............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

วัน เดือน ป ท่ีจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน 

วันท่ี................เดือน..........................................พ.ศ. ....................

รายการทรัพย์สินท่ีขายทอดตลาด..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามประมวลรัษฎากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

สาขาท่ี

ช่ือผู้นำส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม	..........................................................................................................................
ท่ีอยู่ :	อาคาร............................................................................ห้องเลขท่ี...............................ช้ันท่ี...............

หมู่บ้าน.....................................................เลขท่ี........................หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย.....................................................

ถนน............................................................................ตำบล/แขวง.............................................................................................

อำเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด............................................................................................

รหัสไปรษณีย์        โทรศัพท์.............................................................................................

มีหน้าท่ีนำส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณี 	(ให้ทำเคร่ืองหมาย “ ü” ลงใน  “  ” 
หน้าข้อความแล้วแต่กรณี)		

	(1) จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาประกอบ	
  กิจการในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวฯ หรือให้แก่ผู้ประกอบการ	
  ท่ีได้ให้บริการในต่างประเทศ หรือให้แก่ผู้ประกอบการอ่ืนท่ีกำหนด	
  โดยพระราชกฤษฎีกา 

	(2)	รับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการท่ีได้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 
	(3) ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู ้ประกอบการจดทะเบียนหรือ	

  ส่วนราชการขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีถูกยึดมา	
  ตามกฎหมายโดยวิธีอ่ืน นอกจากการขายทอดตลาด

https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=taxonline&type=pp36


ผู้มีหน้าท่ีย่ืนแบบ ภ.พ.36

	 ผู้มีหน้าท่ีย่ืนแบบ ภ.พ.36  ได้แก่ 

	 (1) ผู้จ่ายเงินซ่ึงจ่ายเงินค่าซ้ือสินค้าหรือค่าบริการให้แก่  

  (ก) ผู ้ประกอบการที ่อยู ่นอกราชอาณาจักรซึ ่งได้เข้ามา

ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเปนการ

ช่ัวคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเปนการช่ัวคราว หรือ

   (ข) ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการ

ใช้บริการน้ันในราชอาณาจักร หรือ   

  (ค) ผู ้ประกอบการอื ่นตามที ่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

(ปัจจุบันยังไม่กำหนด)

	 (2)		ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการท่ีได้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม	

	ในอัตราร้อยละ 0 ได้แก่ การรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการท่ีได้มีการ	

 ขายหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของ	

 สหประชาชาติ  สถานเอกอัครราชทูต  สถานทูต  สถานกงสุลใหญ่ 	

 สถานกงสุล ท้ังน้ี  เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการดังกล่าวท่ี

เปนไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกำหนด

	 (3) ผู้ทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการ	

 จดทะเบียนหรือส่วนราชการ ซ่ึงขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน	

 ท่ีถูกยึดมาตามกฎหมายโดยวิธีอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาด

กำหนดเวลา สถานท่ีย่ืนแบบและนำส่งเงินภาษี

 ให้ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษยีื่นแบบ ภ.พ.36 พร้อมทั้งนำส่งภาษี ณ		

 สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ในท้องท่ีท่ีผู้มีหน้าท่ีนำส่งภาษีมีภูมิลำเนา	

 หรือสำนักงานต้ังอยู่ภายในกำหนดเวลาดังน้ี  

	 1. กรณีเปนผู้จ่ายเงินฯ ตาม (1) หรือเปนผู้ทอดตลาดฯ ตาม (3) 
 ให้นำส่งเงินภาษีภายใน 7 วัน  นับแต่วันส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงินให้	

 ผู้ประกอบการตาม (1)  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการ	

 จดทะเบียนตาม (3)  แล้วแต่กรณี 

	 2.	 กรณีเปนผู้รับโอนสินค้าหรือเปนผู้รับโอนสิทธิในบริการตาม (2) 
 ให้นำส่งเงินภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วันส้ิินเดือนของเดือนท่ีครบกำหนด	

	30 วัน ท่ีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่่าเพ่ิมเกิดข้ึน

 ในกรณีที่จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับมากกว่า 1 ราย หรือ	

 จ่ายเงินได้พึงประเมินมากกว่า 1 ประเภท ให้แยกยื่นแบบ ภ.พ.36		

 แยกเปนแต่ละรายผู้รับ และหรือแยกเปนแต่ละรายประเภทการจ่ายเงิน	

 แล้วแต่กรณี

วิธีการกรอกแบบ

	 โปรดกรอกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน โดยการเขียนหรือพิมพ์	

 ก็ได้

	 ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขท่ีสาขาของสถานประกอบการ	

 ช่ือผู้นำส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมท้ังท่ีอยู่ รหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์	

 ให้ครบถ้วนชัดเจน 

คำแนะนำการกรอกและย่ืนแบบ ภ.พ.36
 ให้ระบุว่าเปนกรณีการนำส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมในลักษณะใด เปนการ	

 ย่ืนปกติหรือย่ืนเพ่ิมเติมคร้ังท่ีเท่าไร โดยให้ทำเคร่ืองหมาย “ ü” ลงใน	

 ช่อง “  ” หน้าข้อความน้ัน พร้อมท้ังกรอกรายละเอียดแล้วแต่กรณี คือ	

 จ่ายเงินค่าซ้ือสินค้าหรือบริการ รับโอนสินค้าฯ ขายทอดตลาด

การคำนวณภาษี 

	 1. จำนวนเงินท่ีจ่าย  ให้กรอกจำนวนเงินท่ีจ่ายจริง หรือราคาขาย	

 ทอดตลาดแล้วแต่กรณี   

	 2. จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่ง ให้กรอกจำนวนเงิน	

 ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีต้องนำส่ง  

กรณีนำส่งภาษีเกินกำหนดเวลาหรือไม่ถูกต้อง

		 3. เงินเพ่ิม ในกรณีผู้นำส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมมิได้นำส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม	

 ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องคำนวณและชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 
 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง ทั้งนี้ ให้คำนวณ	

 เงินเพ่ิมเปนรายเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาย่ืนแบบ ภ.พ.36 นำส่ง	

 ภาษีของเดือนภาษีน้ัน จนถึงวันย่ืนแบบ ภ.พ.36 และนำส่งภาษี  

	 4. เบี้ยปรับ (ถ้ามี) กรณีผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิใน 

 บริการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.36 
 ภายในเวลาท่ีกำหนด จะต้องคำนวณและชำระเบ้ียปรับอีก 1 เท่า หรือ	

	2 เท่า ของเงินภาษีแล้วแต่กรณี ซ่ึงเบ้ียปรับดังกล่าวอาจขอลดได้ตาม	

 ระเบียบท่ีอธิบดีกำหนด ให้กรอกจำนวนท่ีขอลดได้แล้วตามระเบียบฯ

			 แบบ ภ.พ.36 ท่ีผู้ประกอบการย่ืนเกินกำหนดเวลาหรือย่ืนเพ่ิมเติม	

 ถือเปนคำร้องขอลดเบ้ียปรับด้วย ผู้นำส่งภาษีจะได้รับอนุมัติให้ลดเบ้ียปรับ	

 ตามระเบียบฯ ในทันทีท่ีย่ืนแบบ ภ.พ.36		

	 5. รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่ง เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับ  

 (2.+3.+4.) ให้กรอกจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่งตาม 2.		
 เงินเพ่ิมตาม 3. และเบ้ียปรับ (ถ้ามี) ตาม 4.		
 ให้ผู้นำส่งภาษีลงลายมือช่ือ และในกรณีเปนนิติบุคคลให้ประทับตรา	

 นิติบุคคล (ถ้ามี) ด้วย พร้อมท้ังกรอกวันเดือนปท่ีย่ืนแบบฯ

	

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี

ศูนย์สารนิเทศสรรพากร	RD Intelligence  enter
โทร. 1161

พิมพ์ ม.ค. 2560



แบบเปรียบเทียบกําหนดค่าปรบั 

 วันท่ี      ท่ีทําการ 
ชื่อผู้กระทําความผิด      เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
ท่ีอยู่ 
ความผิดท่ีกล่าวหาตามประมวลรัษฎากร  17  35  83  90(2)  91/10  91/21 
รายละเอียด : เม่ือวันที่    ได้ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภ.ง.ด. 90 ปี...... ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภ.ง.ด. 50 รอบระยะเวลาบัญชีวันท่ี ถึง 
   ภ.ง.ด. 91 ปี......    ภ.ง.ด. 51 รอบระยะเวลาบัญชีวันท่ี ถึง 
   ภ.ง.ด. 94 ปี......    ภ.ง.ด. 55 รอบระยะเวลาบัญชีวันท่ี ถึง 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภ.ง.ด. 1,1ก เดือน   ปี  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภ.ง.ด. 53 เดือน  ปี 
หัก ณ ท่ีจ่าย   ภ.ง.ด. 2,2ก เดือน   ปี  หัก ณ ท่ีจ่าย  ภ.ง.ด. 54(ก) เดือน  ปี 
   ภ.ง.ด. 3,3ก เดือน   ปี     ภ.ง.ด. 54(ข) เดือน  ปี 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม   ภ.พ.30 เดือน   ปี  ภาษีธรุกิจเฉพาะ   (ภ.ธ.40)  เดือน  ปี 
   ภ.พ.31 เดือน   ปี    
   ภ.พ.36 เดือน   ปี    
ซ่ึงเป็นการย่ืนแบบเกินกําหนดเวลา อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  17   83  91/10 
มีความผิดตามมาตรา   35  90(2)   91/21 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 กรณีอ่ืนๆ 
 
 
คําสั่ง จํานวนเงินค่าปรับ    บาท (             ) 
รายละเอียด : เปรียบเทียบโดยกําหนดค่าปรับแต่สถานเดียวตามความในมาตรา 3 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินค่าปรับตามจํานวน
ดังกล่าว จะต้องชําระภายใน วันท่ี 

ลงชื่อ        ผู้สั่งเปรียบเทียบปรับ 
         อธิบดีกรมสรรพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
อธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
อธิบดีกรมตํารวจ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

วันท่ี       
 

บันทึกการยินยอม หรือไม่ยินยอมของผู้กระทําผิด 
ข้าพเจ้า  ยินยอม  ไม่ยินยอม ตามคําสั่งปรับดังระบุข้างต้น 
 
       วันท่ี 
       ลงชื่อ        ผู้กระทําความผิด 
       ลงชื่อ        ผู้ให้ทราบและบันทึก 
       ลงชื่อ        พยาน 
       ลงชื่อ        พยาน  

ป.๒ 

ท่ี 
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