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อตันัยกฎหมาย 2 2/2560 

ขอ้ 3 บริษทันุชนอ้ย จาํกดั ประกอบกิจการรับทาํบญัชีและการสอบบญัชี  

 ก. จะตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลเพ่ิมอยา่งไร     

 ข. ถา้จดทะเบียนภาษีมูลเพ่ิมแลว้   เช่าอาคาร   เงินเดือนพนกังาน   และค่าไฟฟ้า  จะสามรถนาํภาษีซ้ือ มาหกั ภาษีขายไดห้รือไม่   

อยา่งไร 

ค. ถา้บริษทัใหค้าํปรึกษาบริษทัท่ีประเทศลาวผา่นจดหมายอิเลคทรอนิกส์ บริษทัจะตอ้งเสียภาษีมูลคา่เพ่ิมหรือไม่  อยา่งไร 

ง. บริษทัไดใ้ชโ้ปรแกรมงานบญัชีจากต่างประเทศโดยจ่ายค่าโปรแกรมเป็นรายปี จะตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมอยา่งไร   

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

แนวคาํตอบ 

ก. 

ข้อกฎหมาย เก่ียวกบักิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม  พอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

การใหบ้ริการการสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเท่านั้นจึงจะไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม  และไม่มีสิทธิขอจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตามมาตรา 81(1)(ฌ) 

ตามกรณีดงักล่าว บริษทันุชนอ้ย จาํกดั ประกอบกิจการรับทาํบญัชีใหแ้ก่บริษทั หา้งร้าน ทัว่ไป หากมีรายไดเ้กิน 1,800,000 บาท

ต่อปี อยูใ่นบงัคบัท่ีตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เน่ืองจากไม่เขา้ลกัษณะเป็นกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม   ส่วนการ

ใหบ้ริการการสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเท่านั้น  ท่ีจะไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม มาตรา 81(1)(ฌ) แต่ไม่มีสิทธิขอ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ดงันั้น  การประกอบกิจการรับทาํบญัชีสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้  แต่การประกอบกิจการสอบบญัชีไดรั้บยกเวน้

ภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ไม่มีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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ข.  

ข้อกฎหมายเก่ียวกบัเฉล่ียภาษีซ้ือ พอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 กรณีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียน  ประกอบกิจการทั้งประเภทท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และไม่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และ

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดน้าํสินคา้หรือบริการท่ีไดม้าใชใ้นกิจการทั้งสองประเภท  ผูป้ระกอบการจดทะเบียนนั้น ตอ้งเฉล่ีย

ภาษีซ้ือท่ีจะนาํมาหกัออกจากภาษีขายในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยเฉล่ียภาษีซ้ือตามส่วนของรายได ้ของกิจการทั้งประเภท   

 

ตามกรณีดงักล่าว บริษทันุชนอ้ย จาํกดั ประกอบกิจการรับทาํบญัชี ซ่ึงตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และประกอบกิจการสอบบญัชี ซ่ึง

ไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ไดจ่้ายค่าไฟฟ้าซ่ึงมีภาษีซ้ือและนาํมาใชใ้นกิจการทั้งสองประเภท  ดงันั้นบริษทัจะตอ้งเฉล่ียภาษีซ้ือ

ตามส่วนของรายไดข้องกิจการทั้งประเภท     โดยใหน้าํเฉพาะภาษีซ้ือในส่วนของการรับทาํบญัชีมาหกัออกจากภาษีขายในการ

คาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิม  ส่วนค่าเช่าอาคารและเงินเดือนพนกังานไม่มีภาษีซ้ือเน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม   

 

ดงันั้น  บริษทันุชนอ้ย จาํกดั จะสามารถนาํภาษีซ้ือของค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วนเฉล่ียของการรับทาํบญัชีเท่านั้นมาหกัออกจากภาษี

ขายในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิม  ส่วนค่าเช่าอาคาร และเงินเดือนพนกังานไม่มีภาษีซ้ือ เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้

ภาษีมูลค่าเพ่ิม   

ค. 

ข้อกฎหมายเก่ียวกบัการใหบ้ริการในราชอาณาจกัร   พอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี   

การใหบ้ริการในราชอาณาจกัร ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77/2 วรรคสองและสาม ท่ีอยูใ่นบงัคบัท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมนั้น

ตอ้งเขา้ความหมายใน 3 กรณีดงัน้ี 

 กรณีท่ี 1 ผูใ้หบ้ริการอยูใ่นราชอาณาจกัร และผลการใชบ้ริการอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรณีท่ี 2 ผูใ้หบ้ริการอยูใ่นราชอาณาจกัร และผลการใชบ้ริการอยูน่อกราชอาณาจกัร 

 กรณีท่ี 3 ผูใ้หบ้ริการอยูน่อกราชอาณาจกัร และผลการใชบ้ริการอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

กรณีดงักล่าว  บริษทัฯ เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการใหบ้ริการคาํปรึกษา โดยใหบ้ริการคาํปรึกษา 

ผา่นจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ( E-mail ) แก่ผูรั้บบริการท่ีอยูต่่างประเทศ (ประเทศลาว ) โดยการใหบ้ริการดงักล่าวจะกระทาํใน

ประเทศไทย  ยอ่มเขา้ลกัษณะเป็นการใหบ้ริการท่ีกระทาํในราชอาณาจกัรแก่ผูรั้บบริการต่างประเทศ(ประเทศลาว )   เม่ือบริษทัฯ 

มีหลกัฐานแสดงการชาํระราคาค่าบริการใน นามของบริษทัฯ ยอ่มไดรั้บสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0 ตามมาตรา 

80/1แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกบัประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 105) เร่ือง กาํหนดประเภท 
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หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขกรณีการใหบ้ริการท่ีกระทาํในราชอาณาจกัรและไดมี้การใชบ้ริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 

80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543  

ดงันั้น  เม่ือบริษทันุชนอ้ย จาํกดั ใหบ้ริการคาํปรึกษาแก่ผูรั้บบริการท่ีอยูต่่างประเทศ(ประเทศลาว )  ยอ่มไดรั้บสิทธิเสีย

ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0 โดยผูป้ระกอบการจดทะเบียน ตอ้งยืน่แบบ ภ.พ.30  ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไปท่ีสาํนกังาน

สรรพากร พ้ืนท่ี  

ง. 

 ข้อกฎหมายเก่ียวกบัการใหบ้ริการในราชอาณาจกัร   พอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี   

การใหบ้ริการในราชอาณาจกัร ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77/2 วรรคสองและสาม ท่ีอยูใ่นบงัคบัท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมนั้น

ตอ้งเขา้ความหมายใน 3 กรณีดงัน้ี 

 กรณีท่ี 1 ผูใ้หบ้ริการอยูใ่นราชอาณาจกัร และผลการใชบ้ริการอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรณีท่ี 2 ผูใ้หบ้ริการอยูใ่นราชอาณาจกัร และผลการใชบ้ริการอยูน่อกราชอาณาจกัร 

กรณีท่ี 3 ผูใ้หบ้ริการอยูน่อกราชอาณาจกัร และผลการใชบ้ริการอยูใ่นราชอาณาจกัร ผูจ่้ายเงินค่าบริการตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม

ในอตัราร้อยละ 7  โดยตอ้งยืน่แบบ ภ.พ.36  ภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป  ( ตามมาตรา 83/6 ) 

 

ตามกรณีดงักล่าว เม่ือบริษทัฯ ชาํระเงินค่าใชโ้ปรแกรม คอมพิวเตอร์(เป็นรายปี)  

1. เขา้ลกัษณะเป็นการจ่ายค่าบริการใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีไดใ้หบ้ริการในต่างประเทศ และไดมี้การใชบ้ริการนั้นใน

ราชอาณาจกัร โดยผูป้ระกอบการในต่างประเทศยงัคงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิสิทธิในลิขสิทธ์ินั้น บริษทัฯ ผูจ่้ายเงินค่าบริการจึงมี

หนา้ท่ีตอ้งนาํส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยตอ้งยืน่แบบ ภ.พ.36 ณ สาํนกังานสรรพากร

พ้ืนท่ี ภายใน 7 วนันบัแต่วนัส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงินไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการในต่างประเทศตามมาตรา 83/6 วรรคสอง แห่ง

ประมวลรัษฎากร อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมของผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการในต่างประเทศ และ

ไดมี้การใชบ้ริการนั้นในราชอาณาจกัร จะเกิดข้ึนเม่ือผูรั้บบริการไดช้าํระราคาค่าบริการ ตามาตรา 78/1(3) แห่งประมวลรัษฎากร  

2. กรณีอตัราแลกเปล่ียน โดยคาํนวณเงินค่าใชโ้ปรแกรม คอมพิวเตอร์ ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ เพ่ือใชใ้นการคาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีตอ้งนาํส่งใหแ้ก่

สาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ี 
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 ดงันั้น บริษทันุชนอ้ย จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 7  โดยตอ้งยืน่แบบ ภ.พ.36  

ภายใน 7 วนันบัแต่วนัส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงินไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการในต่างประเทศท่ีสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ี  โดยไดรั้บ

ใบเสร็จรับเงินจากสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ี   ดงันั้น ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามใบเสร็จรับเงินดงักล่าว ใหถื้อเป็นภาษีซ้ือตามมาตรา 

77/1(18)(ค) และมาตรา 77/1(22) แห่งประมวลรัษฎากร บริษทัฯ มีสิทธินาํภาษีซ้ือในกรณีน้ีไปหกัออกจากภาษีขายในการ

คาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิมไดต้ามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร 

………………………………………………   จบ     ………………….......................................................................… 


