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ข้อสอบจําลอง 

การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

คร้ังท่ี 32 (3/2558) 

วชิา   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพสอบบญัชี 2 (อตันยั) 

วนัท่ี  พฤศจิกายน 2558                          เวลา  -  น. 

สถานท่ีทดสอบ              -                      ขอ้สอบมี  3     รวม  2  หนา้ 

แยกสมุดคาํตอบขอ้ละ 1 เล่ม               แต่ละขอ้มีคะแนนเท่ากนั 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอ้ 2. 

 บริษทัไทย จาํกดั จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตนํ้ ามนัปาลม์  ไดท้าํสญัญาวา่จา้งบริษทั BMLC 

ซ่ึงจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีประเทศบรูไน ไม่มีสถานประกอบการหรือตวัแทนในประเทศไทย ใหม้าติดตั้งเคร่ืองจกัรใหใ้น

ประเทศไทย โดยจะจ่ายค่าติดตั้งใหต้่อเม่ือเคร่ืองจกัรสามารถใชง้าน บริษทั BMLC ส่งพนกังานมาติดตั้งเคร่ืองจกัรใหใ้น

ประเทศไทยเป็นเวลา 15 วนั คิดคา่บริการ 15 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เม่ือบริษทัไทยจ่ายเงินใหแ้ก่บริษทั BMLC 

บริษทัไทยมีภาระตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือไม่  อยา่งไร   ใหอ้ธิบายพร้อมยกขอ้กฎหมายโดยละเอียด 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

แนวคาํตอบข้อสอบจาํลอง 

คร้ังที ่31 (2/2558) 

ขอ้ 2 

แนวคาํตอบ 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  มาตรา 76 ทว ิ   3 เตรส   แห่งประมวลรัษฎากร 

                                 คาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ทป.4/2528 

 

หลกักฎหมายเก่ียวกบั   การหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย กรณีจ่ายเงินไดใ้หก้บันิติบุคคลต่างประเทศ   พอสรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศไทย  จะมีหนา้ท่ีตอ้ง หกัภาษี เงิน

ไดนิ้ติบุคคล ณ ท่ีจ่าย ต่อเม่ือนิติบุคคลต่างประเทศผูรั้บจา้งนั้น ตอ้งเป็นผูมี้หนา้เสีย ภาษี เงินไดนิ้ติบุคคลก่อน   

 

- ตามมาตรา 76 ทว ิวรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร :  ( ตามเอกสารเล่ม 1 หนา้ 1-2 ขอ้ 1 (5)(จ) แบบยอ่ ) 

“ มาตรา 76 ทว ิบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ มีลูกจา้ง หรือผูท้าํการแทน หรือ

ผูท้าํการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึงเป็นเหตุใหไ้ดรั้บเงินไดห้รือผลกาํไรในประเทศไทย ใหถื้อวา่

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น ประกอบกิจการในประเทศไทย และใหถื้อวา่บุคคลผูเ้ป็นลูกจา้ง หรือผูท้าํการแทน 

หรือผูท้าํการติดต่อเช่นวา่นั้น ไมว่า่จะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตวัแทนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

ซ่ึงตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ และใหบุ้คคลนั้นมีหนา้ท่ี และความรับผิดในการยืน่รายการและเสียภาษีตาม
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บทบญัญติัในส่วนน้ี เฉพาะท่ีเก่ียวกบัเงินไดห้รือผลกาํไรท่ีกล่าวแลว้ ”  

 

- ตามมาตรา 3 เตรส ขอ้ 12  คาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ทป.4/2528 :  

กาํหนดสาระสาํคญัไวว้า่ ถา้ผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินสาํหรับค่าจา้งทาํของเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศไทย  

และผูรั้บจา้งเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมิไดมี้สาํนกังานสาขา

ตั้งอยูเ่ป็นการถาวรในประเทศไทย  ใหห้กั ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ5 ของเงินไดท่ี้จ่าย   แต่หากผูรั้บจา้งเป็นนิติบุคคลท่ี

ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย  มีสาํนกังานสาขาตั้งอยูเ่ป็นการถาวรในประเทศไทย  

ใหห้กั ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของเงินไดท่ี้จ่าย   

 

- ลกัษณะของสญัญาจา้งทาํของ : ( ตามคลิปบรรยายท่ี  CPA-L2-15 รายจ่าย CIT+WHT  ) 

 จะมุ่งผลสาํเร็จของงานโดยไม่คาํนึงถึงการโอนกกรมสิทธ์ิในส่ิงของ  ผูรั้บจา้งตอ้งทาํงานจนสาํเร็จ จึงจะไดรั้บค่าตอบแทน

จากนายจา้ง ถา้ทาํงานไม่สาํเร็จ ก็ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้ง  

- ตาม แนวทางปฏิบติัตามคาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ป. 8/2528 : ใชก้บัเฉพาะการจ่ายค่าจา้งทาํของอนัเป็นเงินไดพึ้งประเมินตาม

มาตรา 40 (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยผูจ่้ายเงินไดท่ี้เป็นผูว้า่จา้ง ไม่วา่จะเป็นบุคคล บริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติ

บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าจา้งทาํของใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง

จะตอ้งคาํนวณหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย และนาํส่งในอตัราร้อยละ 5.0 ของยอดเงินค่าจา้งท่ีจ่าย   จะตอ้งปรากฏวา่  

(1) ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย  

(2) การประกอบกิจการในประเทศไทย ของผูรั้บจา้งตาม (1) จะตอ้งมิใช่กรณีท่ีผูรั้บจา้งมีสาํนกังานสาขาตั้งอยูเ่ป็นการถาวร

ในประเทศไทย ( มาตรา 66 ) 

 

 อธิบายหลกัการและสรุปคาํตอบ  ( เล่ม 1 หนา้ 1-19 กรณีท่ี  4  ค่าจา้งทาํของนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ  )  

ตามกรณีดงักล่าว การท่ีบริษทัไทย จาํกดัเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศไทย  ไดท้าํสญัญาวา่จา้งบริษทั 

BMLC ซ่ึงจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีประเทศบรูไน โดยมิไดมี้สาํนกังานสาขาตั้งอยูเ่ป็นการถาวรในประเทศไทย  ใหส่้ง

พนกังานเขา้มาติดตั้งเคร่ืองจกัรใหใ้นประเทศไทยเป็นเวลา 15 วนัโดยไดรั้บรายไดค้่าบริการติดตั้ง 15 ลา้นบาท พนกังานท่ี

เขา้มาติดตั้งเคร่ืองจกัรดงักล่าวเขา้ลกัษณะเป็นลูกจา้งท่ีเขา้มาประกอบกิจการในประเทศไทยของบริษทั BMLC เป็นเหตุให้

ไดรั้บเงินไดห้รือผลกาํไร ดงันั้นบริษทั BMLC จึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ฐานกาํไรสุทธิเฉพาะท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศไทยเท่านั้น(ปรนยัเคยออก) ซ่ึงลูกจา้งดงักล่าวจะตอ้งมีหนา้ท่ี และความรับผดิในการยืน่รายการและเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลแทนบริษทั BMLC ตามมาตรา 76 ทว ิโดยจะตอ้งยืน่ ภ.ง.ด.51ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา 

6 เดือน  และยืน่ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  และเน่ืองจากการติดตั้งเคร่ืองจกัรจะตอ้งทาํให้

เสร็จจนสามารถใชง้านได ้ จึงจะจ่ายค่าติดตั้ง 15 ลา้นบาท กรณีจึงถือเป็นสญัญาจา้งทาํของ คือเป็นเงินไดพึ้งประเมิน 40(8)  

ดงันั้นบริษทัไทย จาํกดัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 5 ของเงินไดท่ี้จ่ายคือ 15 

ลา้นบาท  เป็นจาํนวนเงินเท่ากบั 75,000 บาท ตามมาตรา 3 เตรส ขอ้ 12 คาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 โดยยืน่แบบ 

ภ.ง.ด.53 และนาํส่งภายใน 7 วนันบัแต่วนัส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงินไดพึ้งประเมิน  

 

ภาษีอืน่ทีเ่กีย่วข้อง: ( โจทยไ์ม่ไดถ้าม แต่อาจเป็นขอ้สอบในอนาคต )   

กรณภีาษีมูลค่าเพิม่ ( เอกสาร เล่ม 2 หนา้ 1-9  )  
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- สาํหรับมูลค่าเคร่ืองจกัรท่ีซ้ือและนาํเขา้มา จะตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในฐานะการนาํเขา้โดยยืน่แบบ ภ.พ.30 ภายใน 15 วนั

ในอตัราร้อยละ 7 นบัตั้งแต่วนัท่ี 1-15 ของเดือนถดัไปนบัแต่วนัส้ินเดือนท่ีมีการจ่ายเงินได ้  แต่ไม่ตอ้งหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

เพราะเป็นการขายสินคา้ 

- สาํหรับค่าติดตั้งเคร่ืองจกัร ถือเป็นการจ่ายค่าบริการในราชอาณาจกัร โดยบริษทัผูป้ระกอบการต่างประเทศ BMLC เขา้มา

ใหบ้ริการในประเทศไทยเป็นการชัว่คราว และบริษทัผูป้ระกอบต่างประเทศ BMLC มิไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม บริษทั

ไทย จาํกดัซ่ึงเป็นผูจ่้ายจึงเป็นผูห้นา้ท่ีตอ้งนาํส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยยืน่แบบ ภ.พ.36 ในอตัราร้อยละ 7 นบัตั้งแต่วนัท่ี 1-7 

ของเดือนถดัไปนบัแต่วนัส้ินเดือนท่ีมีการจ่ายเงินได ้

 

ประชาสัมพนัธ์ : สอนคร้ังท่ี 1/2559 เนน้สอนหลกัการ ขอ้สอบและขอ้หารือท่ีคดัเลือกมา   

คอร์สปกติเร่ิมสอน อาทิตยท่ี์ 10 มกราคม 2559 

คอร์สเร่งรัดสอน 21 ,22(วนัหยดุ) ,28 ก.พ. 2559 


