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ขอ้สอบจาํลอง 
คร้ังท่ี 32 (3/2558) 

วชิา   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพสอบบญัชี 2 (อตันยั) 
………………………………………………………………………………………………… 
ขอ้ 1  
บริษทัจาํกดั  จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือประกอบกิจการ ใหบ้ริการนวดแผนไทย 
  
ก. บริษทัไดใ้หบ้ริการนวดแผนไทย และออกใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ใหก้บัลูกคา้ท่ีจ่ายค่าบริการดว้ยเคร่ืองบนัทึกเงินสด โดย

บริษทัไดแ้บ่งรายได ้ร้อยละ 55 บนัทึกเป็นรายไดเ้พ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมของกิจการ ส่วนอีก ร้อยละ 45 จะแบ่งใหพ้นกังาน

นวด ซ่ึงพนกังานนวดไม่ไดท้าํสญัญาจา้งแรงงานและไม่ไดจ่้ายเงินเดือน บริษทั ทาํถูกตอ้งหรือไม่เร่ืองการยืน่แบบ ภพ.30 
ทุกส้ินเดือน  
 
ข.  บริษทัไดท้าํสญัญากบั บริษทัทวัร์ ซ่ึงลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดจ่้ายค่าบริการใหก้บับริษทัทวัร์แลว้ ทุกส้ินเดือน บริษทัจะทาํ

ใบแจง้หน้ีไปใหบ้ริษทัทวัร์ เพ่ือเรียกเก็บค่าบริการ และบริษทัทวัร์จะจ่ายเช็คมาใหภ้ายใน 30 วนั หรือ 45 วนั ตาม

ขอ้ตกลง คาํถามจุดรับผิดภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนเม่ือใด 
 
ค.  บริษทัไดท้าํบตัรสมาชิกใหก้บัลูกคา้ฟรี แต่ถา้บตัรหาย บริษทัจะคิดค่าปรับ 100 บาท  ค่าปรับดงักล่าวตอ้งเสีย

ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่ อยา่งไร 
 
ง.  บริษทัจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพ่ิม ต่อมารายไดไ้ม่ถึง 1.8 ลา้น บริษทัจะขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไดห้รือไม่ 

อยา่งไร 
 
 
 

แนวคาํตอบข้อสอบจาํลอง 
คร้ังท่ี 31 (2/2558) 

ขอ้ 1 

ก. 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง :  มาตรา 77/2 มาตรา 79   

หลกักฎหมาย ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม จะตอ้งผูป้ระกอบการ ซ่ึงมีคุณลกัษณะพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

2.  ขายสินคา้ หรือใหบ้ริการในทางธุรกิจ หรือวชิาชีพ 

3. ขายสินคา้ หรือใหบ้ริการในราชอาณาจกัร  

ฐานภาษีกรณีทัว่ไป (ตามมาตรา 79) ไดแ้ก่ มูลค่าทั้งหมดท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการขายสินคา้ หรือ

ใหบ้ริการ  รวมทั้งภาษีสรรพสามิต   ( เล่ม  2 สไลดท่ี์ 4 หนา้ 1-10   ) 

 
แนวคาํตอบ  

กรณีจึงถือวา่ บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการใหบ้ริการนวด อนัอยูใ่นบงัคบัตอ้งภาษีมูลค่าเพ่ิม เน่ืองเป็น

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล ประกอบกิจการอนัเขา้ข่ายการใหบ้ริการตามมาตรา  77/2  และเป็นการใหบ้ริการใน



 

  สงวนลิขสิทธ์ิ โดยอ.พฒันา    สถาบนั PC Center www.tuecpa.com 

ราชอาณาจกัร ซ่ึงการคาํนวณหาฐานภาษีมูลค่าเพ่ิมนั้น(ตามมาตรา 79) ใหบ้ริษทัฯ นาํเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ

ซ่ึงเป็นเงินค่านวดทั้งหมด โดยมิตอ้งหกัส่วนแบ่ง ท่ี จะแบ่งใหพ้นกังานนวด( ร้อยละ 45 ) ออก เพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม โดย

ยืน่แบบ ภ.พ.30 ภายใน 15 วนัของเดือนถดัไป  ส่วนผูใ้ชบ้ริการสามารถนาํภาษีซ้ือไปขอคืนได ้  
การท่ีบริษทันาํเฉพาะส่วนแบ่งรายไดข้องตน( ร้อยละ 55)  บนัทึกเป็นรายไดเ้พ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมของกิจการนั้น

จึงไม่ถูกตอ้ง  บริษทัจะตอ้งเสียเบ้ียปรับ 1 เท่า และเงินเพ่ิมอีก 1.5 %  ต่อเดือน  ท่ีถูกตอ้งคือบริษทัฯตอ้ง นาํเงินรายไดค้่า

นวดทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ ( โดยมิตอ้งหกัส่วนแบ่งรายได ้ท่ี จะแบ่งใหพ้นกังานนวดออก) เพ่ือนาํมา

คาํนวณเป็นฐานภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
ภาษีอืน่ทีเ่กีย่วข้อง:   
ภาษีเงนิได้เงนินิตบุิคคล   : บริษทัตอ้งนาํรายไดเ้งินค่านวดทั้งหมดมารวมคาํนวณเป็นรายไดเ้พ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

ส่วนเงินส่วนแบ่งท่ีใหก้บัพนกังานนวดก็สามารถลงเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทัได ้

ภาษีเงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย :  บริการนวด ถือเป็นเงินไดป้ระเภท 40 ( 8) ผูจ่้ายเงินได ้จะตอ้ง หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 
ข. 

แนวคาํตอบ 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง    คาํส่ังกรมสรรพากรที ่ป. 51/2537  

หลกักฎหมายเกีย่วกบั ความรับผดิท่ีชาํระดว้ยเช็ค พอสรุปไดด้งัน้ี 

 

1) กรณีผูป้ระกอบการ ไดรั้บชาํระราคาสินคา้ดว้ยเช็ค ซ่ึงลงวนัท่ีก่อนส่งมอบสินคา้หรือก่อนโอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ หรือเป็นผู ้

ประกอบกิจการใหบ้ริการ ไดรั้บชาํระค่าบริการดว้ยเช็ค ใหจ้ดัทาํใบกาํกบัภาษีและใบรับในวนัท่ีไดรั้บมอบเช็ค 

2) กรณีผูป้ระกอบการ ไดรั้บชาํระค่าสินคา้หรือบริการดว้ยเช็ค โดยไดรั้บมอบเช็คลงวนัท่ีท่ีผา่นมาแลว้ ใหค้วามรับผิด

เกิดข้ึนตามวนัท่ีลงในเช็คนั้น เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี ใหจ้ดัทาํใบกาํกบัภาษีและใบรับในวนัท่ีไดรั้บมอบเช็คนั้น 

                        (1) กรณีรัฐบาล ฯเป็นผูอ้อกเช็ค หรือ 

                        (2) กรณีผูอ้อกเช็คเป็นบุคคลธรรมดา บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงไดอ้อกเอกสาร

รับรองเก่ียวกบัเช็คดงักล่าว 

3)  กรณีผูป้ระกอบการ ไดรั้บชาํระค่าสินคา้หรือบริการดว้ยเช็ค โดยไดรั้บมอบเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ ใหค้วามรับผิดเกิดข้ึน

ตามวนัท่ีลงในเช็คนั้น  ( เล่ม 2 สไลดท่ี์ 2 หนา้ 1-10 ) 

 

 อธิบายหลกัการและสรุปคาํตอบ 

1 )  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ประกอบกิจการขายสินคา้ ไดรั้บชาํระราคาสินคา้ดว้ยเช็ค ซ่ึงลงวนัท่ีก่อน

ส่งมอบสินคา้ หรือก่อนโอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ หรือเป็นผูป้ระกอบกิจการใหบ้ริการ ไดรั้บชาํระค่าบริการดว้ยเช็ค ให้

ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีออกใบกาํกบัภาษีและใบรับตามวนัท่ีลงในเช็ค 

  

 2 )  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ไดรั้บชาํระค่าสินคา้หรือบริการ

ดว้ยเช็ค โดยไดรั้บมอบเช็คลงวนัท่ีท่ีผา่นมาแลว้ ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนจดัทาํใบกาํกบัภาษีและใบรับตามวนัท่ีลงใน

เช็คนั้น  เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี ใหจ้ดัทาํใบกาํกบัภาษีและใบรับในวนัท่ีไดรั้บมอบเช็คนั้น 
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                        (1) กรณีรัฐบาล องคก์ารของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนเป็นผู ้

ออกเช็ค 

                        (2) นอกจากกรณีตาม (1) ในกรณีผูอ้อกเช็คเป็นบุคคลธรรมดาบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติ

บุคคลอ่ืน ซ่ึงไดอ้อกเอกสารรับรองวา่ ไดส่้งมอบเช็คใหผู้ป้ระกอบการเม่ือ วนั เดือน ปีใด และไดส่้งมอบเอกสารดงักล่าวให้

ในวนัเดียวกบัท่ีส่งมอบเช็คนั้น และผูป้ระกอบการตอ้งมีเอกสารน้ีพร้อมท่ีจะใหเ้จา้พนกังานสรรพากรตรวจสอบไดท้นัที 

 3 )  กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ไดรั้บชาํระค่าสินคา้หรือบริการ

ดว้ยเช็คโดยไดรั้บมอบเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนจดัทาํใบกาํกบัภาษีและใบรับตามวนัท่ีลงในเช็คนั้น   

 

ค.  

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง :มาตรา 79 และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร  

 

หลกักฎหมายเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีค่าปรับท่ีไม่ไดรั้บจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ พอสรุปไดด้งัน้ี 

รายรับท่ีไม่ไดม้าจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

แนวคาํตอบ 

กรณีบริษทัไดท้าํบตัรสมาชิกใหก้บัลูกคา้ฟรี ถา้บตัรหาย บริษทันโยบายคิดค่าปรับจากลูกคา้   ค่าปรับดงักล่าวไม่ตอ้งเสีย

ภาษีมูลค่าเพ่ิมเน่ืองจากมิใช่มูลค่าของฐานภาษีท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ ตามมาตรา 79 แห่ง

ประมวลรัษฎากร จึงไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร 
  
ภาษีอืน่ทีเ่กีย่วข้อง:   
ภาษีเงนิได้เงนินิตบุิคคล   : ค่าปรับสมาชิกเน่ืองจากสมาชิกทาํบตัรหาย ถือเป็นเงินไดห้รือผลกาํไร  ท่ีตอ้งนาํมาคาํนวณภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล ตามมาตรา 65 วรรค 3 แห่งประมวลรัษฎากร โดยจะตอ้งยืน่ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยของ

รอบระยะเวลา 6 เดือน  และยืน่ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลา 

ภาษีเงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย :  การจ่ายค่าปรับสมาชิกเน่ืองจากสมาชิกทาํบตัรหาย ไม่ตอ้ง หกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายเน่ืองจากไม่อยูใ่น

บงัคบั ตาม มาตรา 3 เตรส  ท.ป.4/2528  ( ดูตารางหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย เล่ม 1 หนา้ 2-23 ถึง 2-24 ขอ้ 4,5,6 ไม่บงัคบัใหห้กั ) 

 

ง.  

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง :มาตรา 81/10 พระราชกฤษฎีกา ฯ ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 432) พ.ศ. 2548  

 

หลกักฎหมายเก่ียวกบั   การถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม   พอสรุปไดด้งัน้ี 

ขอใหอ้ธิบดีสัง่ถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไดมี้ 2 กรณี  

1) กรณีกิจการตอ้งมีมูลค่าฐานภาษีของกิจการไม่เกิน1,800,000 บาทตอ่ปีเป็นเวลา ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีก่อนการ

ขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2) กรณีกิจการไดรั้บยกเวน้ แต่ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตอ้งมีมูลค่าฐานภาษีของกิจการไม่เกิน1,800,000 บาทต่อ

ปีเป็นเวลา ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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แนวคาํตอบ 

ตามกรณีดงักล่าว บริษทัไม่สามารถขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้ เพราะกิจการมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 

1,800,000 บาทต่อปีเพียง 1 ปีเท่านั้น จึงไม่เขา้หลกัเกณฑท่ี์จะขอใหอ้ธิบดีสัง่ถอนทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิมตาม มาตรา 

85/10(2) แห่งประมวลรัษฎากรได ้ ( เล่ม 2 สไลดท่ี์ 1 หนา้ 1-22 ) 

ดงันั้นกรณีท่ีจะขอใหอ้ธิบดีสัง่ถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้  มี 2 กรณีดงัต่อไปน้ี  

1)  กรณีกิจการตอ้งมีมูลค่าฐานภาษีของกิจการไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีเป็นเวลา ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีก่อน

การขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2) กรณีกิจการไดรั้บยกเวน้ แต่ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตอ้งมีมูลค่าฐานภาษีของกิจการไม่เกิน1,800,000 บาทต่อ

ปีเป็นเวลา ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 


