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ครัง้ท่ี 40 ( 3/2561 ) ( แก้ไข 21 มี.ค.62 ข้อ 2  2.3 ที่พิมพ์วันที่นําส่งภ.พ.36 ผิด ) 

พรบ.2547 

ข้อ1  ก. นางสาวจําปา เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

1 ) สามารถลงลายมือช่ือได้ก่ีรายต่อปี   แจ้งการลงลายมือช่ือในกิจการที่ตรวจสอบอย่างไร    แจ้งหน่วยงานใด 

2) กรณีได้รับอนญุาตเป็นผู้สอบเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2561 คํานวณชัว่โมงพฒันาความรู้ต่อเนื่องวิชาชีพบัญชีปี

แรกอย่างไร   และปีต่อไปอย่างไร 

แนวคําตอบ 

1 )  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตสามารถลงลายมือช่ือ  แจ้งการลงลายมือช่ือในกิจการที่ตรวจสอบ และหน่วยงานที่แจ้ง 

ดงัต่อไปนี ้

  (๑)  รับงานไม่เกิน ๒๐๐ รายต่อปีปฏิทิน ถ้าเกินสนันิษฐานว่าปฏิบติังานเกินความรู้

ความสามารถไม่สอดคล้องกบัมาตรฐาน  

� นบัจํานวนรายเฉพาะผู้ มีหน้าที่จัดทําบญัชีตาม พรบ.การบญัชี 2543 

� พิจารณาจาก วนั/เดือน/ปี ที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือช่ือเป็นสาํคัญ 

  (๒)  แจ้งรายช่ือกิจการที่จะลงลายมือช่ือแสดงความเห็นต่องบการเงนิในปีถดัไป ต่อ

สภาวิชาชีพบัญชีภายในวนัที่ ๓๐ มิถนุายนของทกุปี  และกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงจํานวนและรายช่ือกิจการที่

ได้แจ้งไว้  ให้แจ้งการเปลีย่นแปลงต่อสภาวิชาชีพบญัชี ก่อนผู้สอบบญัชีลงลายมือช่ือแสดงความเห็นต่องบ

การเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี 

(๓)  แจ้งยืนยันรายช่ือกิจการที่ตนลงลายมือช่ือตามรายการที่แจ้งไว้ ต่อสภาวิชาชีพ

บญัชี ดงันี ้

� กิจการที่ลงลายมือช่ือตัง้แต่ ม.ค. - มิ.ย. ต้องแจ้งภายนวันที่ ๓๐ มิ.ย. ของปีที่ลง

ลายมือช่ือ 

� กิจการที่ตนลงลายมือช่ือตัง้แต่ ก.ค. - ธ.ค.  ต้องแจ้งภายใน ๓๑ ธ.ค. ของปีที่ลง

ลายมือช่ือ 

(๔)  หากผู้สอบบญัชี ลงลายมือช่ือฯเกินกว่าจํานวนรายที่แจ้งไว้ หรือลงลายมือช่ือฯ ในรายที่

ยงัไม่ได้แจ้ง   หรือ แจ้งพ้นจากกําหนดตาม ๒) หรือไม่แจ้งยืนยนัภายในกําหนดตาม ๓)  

   � ให้ถือว่าผู้สอบบญัชี มิได้แจ้งข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน  

   � คณะกรรมการสภาฯ อาจมีหนงัสอืให้ผู้สอบบัญชีมาให้ถ้อยคําหรือชีแ้จง หรือสง่

บญัชี   ทะเบียน    เอกสาร หรือหลกัฐานอื่นใดมาประกอบการพิจารณาก็ได้ และ ถ้าในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ 



 

CPA All In One ติว CPA ท่ีได้ครบทกุอย่าง  สอนโดย อ.พฒันา  PC Center 

ปฏิบติัตาม หรือปฏิบติัขดัต่อข้อกําหนดนี ้ให้คณะกรรมการสภาฯ มีหนงัสอืแจ้งคณะกรรมการ จรรยาบรรณ 

เพื่อดําเนินการต่อไป 

แนวคําตอบ 

2) กรณีได้รับอนญุาตเป็นผู้สอบเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2561 ต้องคํานวณชัว่โมงพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพปีแรก   

และปีต่อไป ดงัต่อไปนี ้

�  ในกรณีผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก ต้องมีจํานวนชัว่โมงเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม

ประชมุสมัมนาตามสดัสว่นของจํานวนเดือนที่ได้รับใบอนญุาตในปีนัน้ โดยไม่นบัเศษของเดือน ( ต้องเข้ารับการ

ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสมัมนา มีจํานวนรวมกนัอย่างน้อย 40 ชัว่โมงต่อปี ) 

- กรณีได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2561 คํานวณได้ ดงันี ้

    จํานวนชัง่โมงฝึกอบรม =     40 ชัว่โมง X 10   = 33.33 ชัว่โมง     =  33   ชัว่โมง 

                                              12    

โดยแบ่งเป็น 

(1)ชัว่โมงการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพทีเ่ป็นทางการอย่างน้อย 16.50 ชัว่โมงต่อปี โดยต้องมี

เนือ้หาเก่ียวกบัการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึง่ และเนือ้หาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพ

บญัชี 

(2) ชัว่โมงการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพทีไ่ม่เป็นทางการอย่างน้อย 16.50 ชัว่โมงต่อปี ทัง้นี ้

ให้นบัชัว่โมงสว่นที่เกินจาก (1) เป็นชัว่โมงตามข้อ (2)ได้ด้วย 

□ หลักเกณฑ์และวิธีการนับจาํนวน ช.ม. 

  15 นาที ไม่นบั ช.ม. 

  15 – 44 นาที นบั 1/2 ช.ม. 

   45 – 60 นาที นบั 1 ช.ม. 

- ปีต่อไป ผู้สอบบัญชีต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ดงันี ้

□ ข้อกําหนด (จํานวนชัว่โมง) การพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนญุาต  

  ผู้สอบบญัชีต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชมุสมัมนา มีจํานวนรวมกนัอย่างน้อย 40 ชัว่โมง

ต่อปีดงัต่อไปนี ้

     (1) ชัว่โมงการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการอย่างน้อย 20 ชัว่โมงต่อปี โดยต้องมี

เนือ้หาเก่ียวกบัการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึง่ และเนือ้หาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพ

บญัชี 
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      (2) ชัว่โมงการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการอย่างน้อย 20 ชัว่โมงต่อปี ทัง้นี ้ให้

นบัชัว่โมงสว่นที่เกินจาก (1) เป็นชัว่โมงตามข้อ (2)ได้ด้วย 

จรรยาบรรณ 

ข้อ 1   ข.ผู้สอบบญัชีผิดจรรยาบรรณหรือไม่    อย่างไร ในกรณีต่อไปนี ้                

1) นายเมธเป็นผู้สอบบัญชี หจก.แม่ฟ้า ซึ่งศาลตดัสนิให้เป็นบคุคลล้มละลาย   

2) ผู้สอบบญัชี ได้ ตรวจสอบบัญชี บจก.A ซึง่ทํากิจการ จําหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาล แต่พอผู้สอบบญัชีได้ ทําการ

ตรวจสอบ พบว่า กิจการ ขายหวยใต้ดินด้วย ผู้สอบจงึปฏิเสธการรับงาน  

3 ) ผู้สอบต้องเดินทางไปต่างประเทศ ได้ขอให้สาํนักงานญชีผู้ทําบัญชีบริษัทที่ตรวจสอบขอยืนยนัยอดเงินกู้ กิจการ  

4) ผู้สอบคนปัจจบุนัส่งข้อมูลตรวจสอบของตนให้ผู้สอบที่จะตรวจสอบกิจการต่อจากตวัเอง และผู้สอบคนนีเ้คยตรวจสอบ

กิจการมาก่อนเม่ือหลายปีก่อน  

แนวคําตอบ 

1) นายเมธเป็นผู้สอบบัญชี หจก.แม่ฟ้า ซึ่งศาลตดัสนิให้เป็นบคุคลล้มละลาย   

ไม่ถอืว่าผิดจรรยาบรรณ แต่ถือว่าขาดคุณสมบติัในการขอรับใบอนญุาตเป็นผู้สอบบัญชีส่งผลให้ใบอนุญาตสิน้สดุ      

2) ผู้สอบบญัชี ได้ ตรวจสอบบัญชี บจก.A ซึง่ทํากิจการ จําหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาล แต่พอผู้สอบบญัชีได้ ทําการ

ตรวจสอบ พบว่า กิจการ ขายหวยใต้ดินด้วย ผู้สอบจงึปฏิเสธการรับงาน 

 ไม่ถอืว่าผิดจรรยาบรรณ แต่เป็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามหมวด 2  ข้อบงัคบัข้อ 11(1)  ความซ่ือสตัย์สจุริต  

ผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีต้องปฏิบติังานอย่างตรงไปตรงมา  จริงใจ   ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ  ไม่คดโกง ไม่

หลอกลวง  และถือว่าเป็นการปฏิเสธการรับงานตรวจสอบบญัชีโดยมีเหตผุลอนัสมควรตามมาตรฐานการสอบบญัชีด้วย 

3 ) ผู้สอบต้องเดินทางไปต่างประเทศ ได้ขอให้สาํนักงานญชีผู้ทําบัญชีบริษัทที่ตรวจสอบขอยืนยนัยอดเงินกู้ กิจการ  

 ถอืว่าผิดจรรยาบรรณ หมวด 3 ข้อบงัคบัที่ 13 (1) ผู้สอบบญัชีซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีต้องประกอบวิชาชีพให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการที่เก่ียวข้อง กลา่วคือผู้สอบบญัชีไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอนั

เหมาะสมแก่กรณี ตามกรณีดงักลา่วผู้สอบบญัชีจะต้องขอหนังสอืยืนยนัยอดเงินกู้ของกิจการจากธนาคารด้วยตนเอง โดย

จ่าหน้าซองให้สง่ไปที่สาํนกังานตรวจสอบบัญชีของตน 

4) ผู้สอบคนปัจจบุนัส่งข้อมูลตรวจสอบของตนให้ผู้สอบที่จะตรวจสอบกิจการต่อจากตวัเอง และผู้สอบคนนีเ้คยตรวจสอบ

กิจการมาก่อนเม่ือหลายปีก่อน  

ถอืว่าผิดจรรยาบรรณ  หมวด 4  ข้อบงัคบัที่ 14 การรักษาความลบั ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ( ผู้สอบบญัชี ) ต้องไม่นํา

ข้อมลูที่เป็นความลบัขององค์กร ที่ตนได้มาจากการปฏิบติังานวิชาชีพไปเปิดเผยต่อบคุคลที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบ 

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กร  

.........................................................................      จบ      .................................................................................... 
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ข้อ 2  VAT   

บจ.ประชารัฐ มีรายได้เกิน 1.8 ล้าน ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2561 แล้วทําเร่ืองขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กบั

กรมสรรพากร วนัที่ 8  มิถนุายน 2561 

คําถาม  

2.1 บจ.ประชารัฐ ได้รับรายได้ค่าบริการ 1-7 มิถนุายน 2561 บจ. สามารถออกใบกํากบัภาษีให้กบัผู้ รับบริการได้หรือไม่  

2.2  ในเดือนตลุาคม พบว่าบริษัทได้ย่ืนแบบภ.พ. 30 ของเดือนกรกฎาคม ผิดไป จงึได้ย่ืนเพิ่มเติมแล้วพบว่า เป็นภาษีชําระ

ไว้เกิน บริษัทจะสามารถใช้เครดิตภาษีได้เดือนไหน ใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้มีสทิธ์ิทําอะไรได้บ้าง  

2.3 บจ. ได้จ่ายค่าโปรแกรม ให้บริษัทแม่ซึง่อยู่ต่างประเทศเม่ือวนัที่ 23 สงิหาคม 2561  คําถาม 1) บจ. ต้องย่ืน ภ.พ. 36 

เม่ือใด เพราะเหตใุด 2) ถ้าบจ.นําสง่ภาษีในวนัที่ 15  ตุลาคม 2561 บริษัทจะสามารถนํามาย่ืนภ.พ. 36 ได้หรือไม่  อย่างไร  

3) สามารถนําภาษีซือ้ที่ชําระดังกลา่วไปขอเครดิตภาษีได้หรือไม่ เดือนใด  

2.4 บ.รับจ้างทําความสะอาด ซือ้เคร่ืองจักรจากบริษัทในต่างประเทศในเดือนกรกฎาคม 2561 และเม่ือเดือนสงิหาคม 

2561 ได้ถูกกรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเบีย้ปรับและเงินเพิ่มจํานวน 48,600 บาท แยกเป็นภาษีมลูค่าเพิ่ม 

40,000  บาท เบีย้ปรับ 8,000 บาท กบัเงินเพิ่ม 600  บาท คําถาม  1)บริษัทสามารถนําจํานวนเงินที่ชําระดงักลา่วมา

เครดิตภาษีได้หรือไม่  เม่ือใด   2)  ใช้เอกสารอะไรในการย่ืนขอเครดิตภาษี   

2.5  ปี2562 คาดว่ารายได้ไม่ถงึ1.8ล้าน จงึขอหยุดย่ืนตัง้แต่เดือนมกราคม 2562  ซึง่กิจการจะดําเนินการเลิกกิจการในขัน้

หากนางสาว ส. ประสงค์จะใช้สทิธิหยดุย่ืนภ.พ.30 บริษัท จะทําได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องทําอย่างไร 

แนวคําตอบ 

2.1  

หลักกฎหมาย ผู้ประกอบการที่มีสทิธิออกใบกํากบัภาษีต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ 

อธิบายและสรุป   บจ.ประชารัฐ ไม่สามารถออกใบกํากบัภาษีให้กบัผู้ รับบริการ สําหรับรายได้ค่าบริการตัง้ต่ 1 ถงึ 7 

มิถนุายน 2561 เนื่องจากบจ.ประชารัฐยงัไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน แต่ความรับผิดชอบในการเสยี

ภาษีมลูค่าเพิ่มให้แก่รัฐเกิดตัง้แต่ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2561แล้ว และตัง้แต่ วนัที่ 8  มิถนุายน 2561เป็นต้นไปบจ.ประชา

รัฐจะมีสทิธิในการออกใบกํากบัภาษีให้กบัผู้ ซือ้สนิค้า หรือผู้ รับบริการ และมีหน้าที่ย่ืนแบบ ภ.พ.30 ภายในวนัที่ 15 ของ

เดือนถดัไป 

2.2   

หลักกฎหมาย 

มาตรา 84/1การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสาํหรับการขายสนิค้า หรือการให้บริการให้กระทําได้ ตามเง่ือนไขดังต่อไปนี ้

    (1) การขายสนิค้าหรือการให้บริการในกรณีที่มีภาษีต้องคืน แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมิได้ขอคืนตามมาตรา 84 ให้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสทิธิย่ืนคําร้องขอคืนภาษีภายในสามปีนบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

สาํหรับเดือนภาษีนัน้ 
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    (2) การขายสนิค้าหรือการให้บริการในกรณีอื่น ให้ย่ืนคําร้องขอคืนภายในสามปีนบัแต่วนัที่ได้ชําระภาษี  คําร้องขอคืน

ภาษีให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

      ดคํูาสัง่กรมสรรพากร ท.ป.113/2545  

อธิบายและสรุป    

   ตามกรณีดังกลา่วผู้ขอคืนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ได้ย่ืนภษีขายเกินกําหนดไม่สามารถเอาภาษีขายที่ชําระเกินมา

เครดิตภาษีได้  แต่ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสทิธิย่ืนคําร้องขอคืนภาษีภายในสามปีนบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลาย่ืนแบบ

แสดงรายการ ภ.พ.30 ภาษีสาํหรับเดือนภาษีนัน้โดยให้ย่ืนคําร้องขอคืนภาษี ณ ที่ว่าการอําเภอท้องที่ที่สถานประกอบการ

ตัง้อยู่ และถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ย่ืนคําร้องขอคืนภาษีเป็นรายสถานประกอบการ 

ทัง้นี ้เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนดงักลา่วได้รับอนุมติัจากอธิบดีให้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกนัก็

ให้ย่ืนคําร้องขอคืนภาษีรวมกนั ณ ที่ว่าการอําเภอท้องที่ หรือ ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 83 วรรคสี ่ 

2.3  

 หลักกฎหมาย   เก่ียวกบัการให้บริการในราชอาณาจกัร   พอสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้  

การให้บริการในราชอาณาจกัร กรณีผู้ให้บริการอยู่นอกราชอาณาจักร และผลการใช้บริการอยู่ในราชอาณาจักร ผู้ จ่ายเงิน

ค่าบริการต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7  โดยต้องย่ืนแบบ ภ.พ.36  ภายในวนัที ่7 ของเดือนถดัไป  ตามประมวล

รัษฎากร มาตรา 77/2 วรรคสองและสาม ที ่ตามมาตรา 83/6 

อธิบายและสรุป    

1) กําหนดยื่นภาษีซือ้  ตามกรณีดงักลา่ว เม่ือบริษัทฯ ชําระเงินค่าใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศ  

เข้าลกัษณะเป็นการจ่ายค่าบริการให้กบัผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนัน้ใน

ราชอาณาจักร ( OUT- IN )โดยผู้ประกอบการในต่างประเทศยงัคงเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิสทิธิในลขิสทิธ์ินัน้ บริษัทฯ ผู้

จ่ายเงินค่าบริการจึงมีหน้าที่ต้องนําสง่เงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องย่ืนแบบ ภ.พ.

36 ณ สาํนกังานสรรพากรพืน้ที่ ภายในวนัที ่7 กนัยายน 2561  ความรับผิดในการเสยีภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่

ให้บริการในต่างประเทศ จะเกิดขึน้เม่ือผู้ รับบริการได้ชําระราคาค่าบริการ ตามาตรา 78/1(3) แห่งประมวลรัษฎากร  ต้อง

เสยีภาษีมลูค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7  โดยใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกให้ถือเป็นใบกํากบัภาษีซือ้    

2) กรณีบริษัทนําส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมล่าช้า (จ่ายในวนัที่ 15 ตลุาคม 61) บริษัทยงัมีสทิธ์ิย่ืนภ.พ. 36 ได้ แต่จะต้องรับผิด

เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนด้วย ไม่มีค่าปรับเพราะไม่ใช่ผู้ มีหน้าที่เสยีภาษี 

3) การขอเครดิตภาษี   กรณีย่ืนภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกําหนดเวลา บริษัทสามารถนําใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกให้ 

มาถือเป็นภาษีซือ้ในเดือนที่มีการนําสง่ภาษี( ตลุาคม 2561 )  ซึง่สามารถนํามาหักออกจากภาษีขายได้    
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2.4  

หลักกฎหมาย   บริษัทมีสทิธินําภาษีซือ้ที่ชําระมาหักออกจากภาษีขายในเดือนที่มีการนําสง่ภาษี ทัง้นี ้ ตามมาตรา 

77/1(18)(ค) มาตรา 86/4 และมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร  

อธิบายและสรุป    

1) บริษัทมีสทิธินําภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทฯ ชําระจํานวน 40,000 บาท ซึง่เข้าลกัษณะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทฯ 

ซึง่เป็นผู้นําเข้าได้เสยีไปจากการนําเข้าสนิค้า ถือเป็นภาษีซือ้ตามมาตรา 77/1(18)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร 

บริษัทฯ จงึมีสทิธินําภาษีมลูค่าเพิ่มดงักลา่ว มาถือเป็นภาษีซือ้ในเดือนภาษีที่ชําระภาษี ( สงิหาคม 2561 )ตาม

การประเมินของกรมศุลกากร มาหกัออกจากภาษีขายในเดือนสงิหาคม 2561ได้ ทัง้นี ้ตามมาตรา 82/3 วรรคสี ่

มาตรา 84 และมาตรา 86/14 แห่งประมวลรัษฎากร สว่นเบีย้ปรับ 8,000 บาท กบัเงินเพิ่ม 600  บาทไม่สามารถ

นํามาหกัออกจากภาษีขายได้ 

2) เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอเครดิตภาษี คือ แบบภ.พ.30 ที่ได้ย่ืนเป็นปกติในแต่ละเดือนภาษี 

2.5  ปี2562 คาดว่ารายได้ไม่ถงึ1.8  ล้านบาท  จงึขอหยดุย่ืนตัง้แต่เดือนมกราคม 2562   หากนางสาว ส. ประสงค์จะใช้

สทิธิหยดุย่ืนภ.พ.30 บริษัทและเลกิดําเนินกิจการ จะทําได้หรือไม่    ถ้าไม่ได้ต้องทําอย่างไร 

หลักกฎหมาย   การหยุดดําเนินการและขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมีมลูค่าของฐานภาษีของกิจการต่ํากว่ามลูค่า

ของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัที่ 354) พ.ศ. 2542 เป็นเวลาติดต่อกนัไม่ 

น้อยกว่าสามปีก่อนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/10(1) แห่งประมวลรัษฎากร 

อธิบายและสรุป   ตามกรณีดงักลา่วนางสาว ส. ไม่สามารถหยดุย่ืนภ.พ.30 ได้ บริษัทจะต้องขอถอนทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพิ่มก่อน ตามมาตรา 85/10   

ดงันัน้กรณีที่จะขอให้อธิบดีสัง่ถอนทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มได้   มี 2 กรณีดังต่อไปนี ้ 

1) กรณีกิจการต้องมีมลูค่าฐานภาษีของกิจการไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีเป็นเวลา ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนการขอ

ถอนทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม 

2) กรณีกิจการได้รับยกเว้น แต่ขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม ต้องมีมลูค่าฐานภาษีของกิจการไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปี

เป็นเวลา ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

.........................................................................      จบ      .................................................................................... 
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ข้อ 3 CIT ให้ คํานวณภาษีเงนิได้ นิติบุคคล    (  แก้ ณ วันที่ 11 มี.ค.62 )                          

บริษัท รุ่งเรือง จํากดั                  

รายได้ 100,000 

รายได้อื่น        500 

รวมรายได้ 100,500 

ค่าใช้จ่าย  

หกั ต้นทนุขาย XXX 

      ค่าใช้จ่ายบริหาร XXX 

      ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน XXX 

กําไรก่อนภาษี 20,000 

 

ทนุจดทะเบียน  150,000 บาท ชําระแล้ว 120,000 บาท 

ให้ปรับปรุงรายการ 25x6 และ แสดงข้อกฎหมาย รายการดงัต่อไปนี.้                 

ข้อ 1 รับเงินปันผลจากบริษัท จํากดั 2,000 บาท บริษัทถือหุ้นในบริษัทที่ปันผล 20 % 

ข้อ 2 ค่ารับรอง 860           บาท 

ข้อ 3 จ่ายหนีส้ญู 3,000 บาท แต่เป็นหนีท้ี่ขาดอายุความแล้ว 

ข้อ 4 บริจาคเงินให้วัด 1,000 บาท 

ข้อ 5 ค่าเงินสาํรองประกันภัยสนิค้า 1,000 บาท 

ข้อ 6 ค่าเสือ่มราคา 

  อัตรา ราคาทุน ค่าเสื่อม 

คอมพิวเตอร์ 1 ม.ค. 25x4 33.33% 6,000 2,000 

โปรแกรม 1 ม.ค. 25x5 33.33% 3,000 1,000 

แม่พิมพ์ 1 ม.ค. 25x6 50% 1,000 500 

 

ข้อ 7 จ้างคนพิการ 500 บาท 

ข้อ 8 สง่พนกังานเรียนภาษาองักฤษที่มหาวิทยาลยัของรัฐบาลแห่งหนึง่ บจ. จ่ายเงินให้ 1,000 บาท  

ข้อ 9 ซือ้หนงัสอืบริหารธุรกิจ ไว้ในหอสมุดของบริษัท ราคา    800  บาท 

ข้อ 10 ผลขาดทนุ ยกมา  

25x1 (5,000) 

25x2 1,000 

25x3 (1,500) 

25x4 (600) 

25x5 1,000 

25x6 500 
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แนวคําตอบ 

ข้อ 3 

1.หลักกฎหมาย 65 ทวิ (10) 

 สรุป เงินปันผลที่บริษัทได้รับ 2,000 บาท ได้รับยกเว้นรายได้ 1,000  บาท ตามมาตรา 65 ทวิ (10) เพราะถือหุ้น

ไม่ถงึ 25%   ดงันัน้จงึต้องปรับปรุงหักกําไรก่อนภาษีจํานวน  1,000บาท  

2.หลักกฎหมาย 65 ตรี (4) ค่ารับรอง 

 สรุป ค่ารับรองที่บริษัทได้จ่ายไปนัน้ไม่เข้าเง่ือนไข 65 ตรี (4) เพราะ บนัทกึค่าใช้จ่ายเกินไป 500 บาท ตาม

เง่ือนไข65 ตรี (4) ต้องจ่ายค่ารับรองไม่เกิน 0.3% ของทนุที่เรียกชําระแล้วหรือรายได้แล้วแต่อย่างใด สงูกว่าแต่ต้องไม่เกิน 

10 ล้านบาท ดงันัน้ 120,000 x0.3 % =360 บาท บริษัทสามารถลงค่า รับรองรายได้เพียง 360 บาท ดงันัน้สว่นที่เหลอืต้อง

ปรับปรุงบวกกบักําไรก่อนภาษีจํานวน  500บาท  

3.หลักกฎหมาย 65 ทวิ(9) 

 สรุป บริษัทจ่ายหนีส้ญู 3,000บาท ไม่เข้าเง่ือนไข 65 ทวิ(9) เพราะเป็นหนีท้ี่ขาดอายคุวามแล้ว ดงันัน้ จงึลงเป็น

ค่าใช้จ่ายของบริษัทไม่ได้  ดงันัน้ต้องปรับปรุงบวกกบักําไรก่อนภาษีจํานวน  3,000  บาท  

4.หลักกฎหมาย 65 ตรี (3) รายจ่ายค่าการกุศล / โดยเสน่หา / ค่าการกุศล 

 บริษัทจ่ายเงินบริจาคให้วดั 1,000 บาท เข้าเง่ือนไข 65 ตรี (3) โดยค่าการกศุลต้องจ่ายไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไร

สทุธิ 

 5.หลักกฎหมาย 65 ตรี (1) เงนิสํารอง 

 สรุป เงินสํารองค่าประกนัภัยสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 40% หลกังจากหักเบีย้ประกนัภัยต่อแล้วโดยเข้า

เง่ือนไข 65 ตรี (1) บริษัทจ่ายเงินสาํรองเบีย้ประกนัภัย 1,000 บาท แต่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้เพียง 400 บาท          

ดงันัน้ต้องปรับปรุงบวกกบักําไรก่อนภาษีจํานวน  600 บาท  

6.หลักกฎหมาย 65 ทวิ (2) 

สรุป - ค่าเสือ่มราคา คอมพิวเตอร์ =   (6,000-1 )x33.33%  = 1,999.47 บาท  คิดค่าเสือ่มราคราเกินไป  

เท่ากบั 2,000-1,999.47 = 0.53  บาท       

 - ค่าเสือ่มราคาโปรแกรม           = 3,000x33.33%       = 999.57 บาท คิดค่าเสือ่มราคราเกินไป  

เท่ากบั 1,000-  999.57 = 0.43  บาท     

 - ค่าเสือ่มราคาแม่พิมพ์ =     1,000x20%  = 200 บาท คิดค่าเสือ่มราคราเกินไป  เท่ากบั 500- 

200 = 300  บาท    

  ดงันัน้ต้องปรับปรุงบวกกบักําไรก่อนภาษีจํานวน  300.96   บาท  
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7. ค่าจ้างคนพิการ   500 บาท บริษัทสามารถนํามาเป็นรายจ่ายหกัได้อีก 1 เท่า = 500 บาท ตามประกาศจาก

กรมสรรพากร ดงันัน้จงึต้องปรับปรุงหกักําไรก่อนภาษีจํานวน  500บาท  

8. บริษัทส่งพนักงานไปเรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิยาลยัของรัฐบาลแห่งหนึง่จ่ายเงิน 1,000 บาท บริษัทสามารถนํามา

เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อีก 1 เท่า = 1,000 บาท ไม่ขดัตามมาตรา 65ตรี (3)และ (13 ) ทัง้นีต้้องเป็นการให้พนกังานเป็น

การทัว่ไปและกําหนดเป็นระเบียบของบริษัทด้วย   ดงันัน้จงึต้องปรับปรุงหกักําไรก่อนภาษีจํานวน  1,000บาท  

 9. บริษัทจ่ายซือ้หนังสือบริหารธุรกิจไว้ในสมุดขอบริษัท 800 บาท บริษัทสามารถนํามาเป็นรายจ่ายหกัได้อีก 1 เท่า 

= 800 บาท ตามประกาศกรมสรรพากร เพราะเน้นการให้หบัพนกังานทกุคน  พนกังานทุกคนสามารถมาหาความรู้เพิ่มเติม

ได้ในหอสมดุไม่ขัดตามมาตรา 65ตรี (3)และ (13 )  ดงันัน้จงึต้องปรับปรุงหักกําไรก่อนภาษีจํานวน  800บาท 

10. หลักกฎหมาย 65 ตรี (12)  ( แก้ ณ วันที่ 11 มี.ค.62 ) 

25x 1 (5,000) 

25x 2 1,000 

25x 3 (1,500) 

25x 4 (600) 

25x 5 1,000 

สรุปใช้ผลขาดทนุได้ทัง้หมด (5,100) 

วิธีการคํานวณหากําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี 

กําไรสทุธิตามบญัชี 20,000 

บวก  ค่ารับรอง 500 

         หนีส้ญู 3,000 

         เงินสาํรองค่าประกนัภัย 600 

         ค่าเสือ่มราคาคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 300.96 

       เงินบริจาควดั 1,000 

กําไรสทุธิหลงัปรับปรุงรายจ่ายต้องห้าม 25,400.96 

หกั   เงินปันผล 1,000 

        ค่าจ้างคนพิการ       500 

        ค่าเรียนภาษาองักฤษของพนกังาน  1,000   

        ค่าหนงัสอืห้องสมดุพนกังาน      800 

       ผลขาดทนุสะสมยกมา 5,100 

กําไรสทุธิก่อนหักบริจาคการกุศล 2% 17,000.96 

หกั บริจาคการกศุล  2x17,500.96 หาร 102 343.15 

กําไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี 16,657.81   

 

.........................................................................      จบ      .................................................................................... 

 


