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ข้อสอบจ าลอง 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

คร้ังท่ี 31 (2/2558) 
วชิา   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพสอบบญัชี 2 (อตันยั) 

วนัท่ี  กรกฎาคม  2558                          เวลา  -  น. 
สถานท่ีทดสอบ              -                         ขอ้สอบมี  3     รวม  2  หนา้ 
แยกสมุดค าตอบขอ้ละ 1 เล่ม               แต่ละขอ้มีคะแนนเท่ากนั 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ขอ้ 3 

ก. บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ประกอบกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ซ่ึงเป็น
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศแก่ลูกคา้คนไทย
และลูกคา้ต่างประเทศ   กรณีลูกคา้เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ เปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทั  เม่ือลูกคา้
ตอ้งการสัง่ซ้ือหลกัทรัพยจ์ากต่างประเทศ  และส่งออเดอร์มาทางโทรศพัท ์หรืออีเมล บริษทัจะส่งออเดอร์ท่ีไดรั้บ
จากลูกคา้เขา้สู่ระบบออนไลน ์ ส่งไปโบรกเกอประเทศต่างประเทศ  โดยโบรกเกอร์ดงักล่าวจะน าไปคียต์่อใน
ระบบตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ บริษทัฯจะไดรั้บค่านายหนา้  คา่บริการ และค่าธรรมเนียมอ่ืนจากลูกคา้  

  จากกรณีดงักล่าว ค่านายหนา้  ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอ่ืนจากลูกคา้ ท่ีบริษทัไดรั้บ มีภาระภาษีค่า
เพ่ิมหรือไม่  อยา่งไร    โดยอา้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (5 คะแนน) 

 

ข. บริษทัฯ ประกอบกิจการใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ี ใหบ้ริการส่วนกลาง เคร่ืองอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริม
ทัว่ไป บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารดงักล่าว ในการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ บริษทัฯ ไดอ้อกใบ
แจง้หน้ีใหผู้เ้ช่าช าระค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาท่ีก าหนด เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บค่าเช่าแลว้จะด าเนินการออก
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูเ้ช่า และไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ. 30) น าส่งภาษีขายใน
เดือนท่ีไดรั้บช าระค่าเช่าในการประกอบธุรกิจดงักล่าว บริษทัฯ มีลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่าเช่าและคา่บริการ ซ่ึงได้
ติดตามทวงถามเป็นหนงัสือหลายคร้ังแลว้ แต่บริษทัฯ ไม่ไดรั้บช าระหน้ีแต่อยา่งใด และคาดวา่จะไม่สามารถเรียก
เก็บเงินคา้งช าระค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าวได ้   บริษทัฯ จึงตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญและลงเป็นรายจ่ายในทางบญัชี
ในการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ าปี บริษทัตอ้งกฎกระทรวงฉบบัท่ี 186  หากจ าหน่ายหน้ี
สูญไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 186  กิจการจะตอ้งปรับปรุงยอดก าไรสุทธิโดยการน าหน้ีสูญดงักล่าวไป
บวกกลบัเป็นรายไดใ้นการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล บริษทัตอ้งน าส่งภาษีขายหรือไม่อยา่งไร 
โดยอา้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (5 คะแนน) 

 

ค. บริษทั ค  เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจใหเ้ช่าอาคารส านกังานและบริการสาธารณูปโภค  บริษทั ค เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทั  ท  และมีผูบ้ริหารและกรรมการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั  บริษทั  ท  ประกอบธุรกิจขายท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง โดยไดข้อสินเช่ือเงินกูเ้พ่ือพฒันาโครงการจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญากูย้มื

ขอขอบคุณผู้อบรมจาก EY ทีก่รุณาช่วยสอบทานสาระส าคญัของโจทย์ 
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เงินดงักล่าว  โดยบริษทั ค จ าเป็นตอ้งค ้าประกนัเงินกูท้ั้งจ านวนใหแ้ก่บริษทั ท ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ และเรียกเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 2 ต่อปีของจ านวนเงินกู ้   ทั้งน้ี บริษทั ค ไม่ไดป้ระกอบกิจการในการรับค ้า
ประกนัการกูย้มืเงินใหแ้ก่บุคคลอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนใดในทางการคา้ บริษทั ค ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงิน
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัการกูย้มืท่ีเรียกเก็บกบับริษทั ท  ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือหรือไม่   อยา่งไร โดยอา้ง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (5 คะแนน) 

 

ง. บริษทัเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ประกอบกิจการผลิต ซ้ือมา และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบั
สินคา้อุปโภค ซ่ึงบริษทัฯ จะขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทั ก (ผูจ้ดัจ าหน่าย) แต่เพียงผูเ้ดียว บริษทัฯ และผูจ้ดัจ าหน่ายได้
ท าสญัญาซ้ือขายต่อกนั ซ่ึงสญัญาดงักล่าวก าหนดใหบ้ริษทัฯ คิดราคาสินคา้ตามวธีิการดงัต่อไปน้ี เพ่ือใหผู้จ้ดั
จ าหน่ายมีก าไรจากการด าเนินงานในอตัราร้อยละ 2.25  ของยอดขายของผูจ้ดัจ าหน่าย โดยบริษทัฯ และผูจ้ดั
จ าหน่ายจะท าการวเิคราะห์และตกลงราคาสินคา้ตามวธีิการดงักล่าวอยา่งนอ้ยเป็นรายปี บริษทัฯ และผูจ้ดัจ าหน่าย
จะทราบราคาสินคา้ท่ีเป็นราคาขายท่ีแทจ้ริงเม่ือมีการปิดบญัชีทุกส้ินปี แต่เน่ืองจากในทางปฏิบติั บริษทัฯ ตอ้งส่ง
มอบสินคา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายทุกวนัตามค าสัง่ซ้ือของผูจ้ดัจ าหน่าย บริษทัฯ จึงตอ้งคาดการณ์เพ่ือก าหนดราคา
สินคา้ เพ่ือใชเ้ป็นฐานในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมและออกใบก ากบัภาษี และเม่ือบริษทัฯ ทราบราคาสินคา้ท่ี
แทจ้ริงในภายหลงัแลว้ บริษทัฯ จะปรับปรุงผลต่างดา้นราคาสินคา้ และออกใบเพ่ิมหน้ีและใบลดหน้ี ส าหรับ
สินคา้ท่ีบริษทัฯ ขายใหผู้จ้ดัจ าหน่ายส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนั้น กรณีดงักล่าว บริษทัมีสิทธ์ิออกใบเพ่ิมหน้ี 
และใบลดหน้ีตามมาตรา 82/10 ไดห้รือไม่ (5 คะแนน) 
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แนวค าตอบขอ้สอบจ าลอง 

คร้ังท่ี 31 (2/2558) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ 3 
ก. 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง : 
มาตรา 77/2 และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร 

ขอ้หารือ เลขท่ีหนงัสือ : กค 0702/9618 ลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557 เร่ืองภาษีมูลค่าเพ่ิมฯ 
 

หลกักฎหมายภาษีมูลค่าเพ่ิมเก่ียวกบัการใหบ้ริการตวัแทนหรือนายหนา้ พอสรุปไดด้งัน้ี 

กรณีบริการตวัแทนหรือนายหนา้ ถา้บริษทัท่ีเป็นตวัแทนหรือนายหนา้มีการใหบ้ริการในราชอาณาจกัร ใหถื้อวา่ไดมี้การใช้
บริการในราชอาณาจกัรดว้ย 

( ตามสูตรลบัท่ีสอนในหอ้ง   เล่มรวมสูตรลบัหนา้ 1-17  “ หลกัการ:  ผูใ้หบ้ริการอยูท่ี่ไหน ผลการใชบ้ริการอยูท่ี่นั้น ”  เป็น
แนวทางปฏิบติัของกรมสรรพากร  ตามป.40  ซ่ึงใหผู้อ้บรมจดตามค าพดูในหอ้ง  ) 
 

แนวค าตอบ  

ตามกรณีดงักล่าว บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ประกอบกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศแก่ลูกคา้
คนไทยและลูกคา้ต่างประเทศ  ถือไดว้า่ บริษทัฯ ใหบ้ริการในการเป็นตวัแทนซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย   เขา้
ลกัษณะเป็นการใหบ้ริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัร และไดมี้การใชบ้ริการในราชอาณาจกัร ซ่ึงอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษลค่า
เพ่ิมในอตัราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2 และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร   
 

ข.    

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง : 
- มาตรา 78/1(1) และมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม(ฉบบัท่ี85)ฯ, 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 186 (พ.ศ. 2534) ฯ 
- ขอ้หารือ เลขท่ีหนงัสือ : 0702/1247 ลงวนัท่ี 10 มีนาคม 2557   

 
หลกักฎหมายภาษีมูลค่าเพ่ิม เก่ียวกบัการจ าหน่ายหน้ีสูญ พอสรุปไดด้งัน้ี 
 ตอ้งเป็นหน้ีท่ีเกิดจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ซ่ึงไดอ้อกใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 และใบก ากบัภาษีตาม
มาตรา 86/5 เฉพาะท่ีมีลกัษณะเป็นใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป และมีการจ าหน่ายหน้ีสูญเป็นไปตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 85) ฯ,กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 186 (พ.ศ. 2534) ฯ หากจ าหน่ายหน้ีสูญไม่เป็นไป
ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 186  ตอ้งปรับปรุงยอดก าไรสุทธิโดยการน าหน้ีสูญดงักล่าวไปบวกกลบัเป็นรายไดใ้นการค านวณ
ก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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แนวค าตอบ  
ตามกรณีดงักล่าว  บริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าเช่า และออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูเ้ช่า ไดย้ืน่แบบแสดง

รายการภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ. 30)  น าส่งภาษีขายในเดือนท่ีไดรั้บช าระค่าเช่าในการประกอบธุรกิจดงักล่าว ถือวา่ปฏิบติัถูกตอ้ง
แลว้  ต่อมามีลูกหน้ีท่ีคา้งช าระคา่เช่าและค่าบริการ ซ่ึงไดติ้ดตามทวงถามเป็นหนงัสือหลายคร้ังแลว้ แต่บริษทัฯ ไม่ไดรั้บ
ช าระหน้ีแต่อยา่งใด และคาดวา่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา้งช าระค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าวได ้   บริษทัฯ จึงตดัลูกหน้ี
เป็นหน้ีสูญและลงเป็นรายจ่ายในทางบญัชี  และท าการปรับปรุงยอดก าไรสุทธิโดยการน าหน้ีสูญดงักล่าวไปบวกกลบัเป็น
รายไดใ้นการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากจ าหน่ายหน้ีสูญไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 186  
เป็นการตดัหน้ีสูญทางบญัชีแลว้ ถือวา่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการใหบ้ริการยงัไม่เกิดข้ึน บริษทัฯ จึงไม่
มีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับการใหบ้ริการท่ียงัไม่ไดรั้บช าระ ตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  
( มีพดูเตือนในหอ้งเรียน และในคลิปคู่มือภาษีท่ีลงทาง YouTube   วา่มีโอกาศออกสอบมาก  ) 
ค.  

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง : 
- มาตรา 91/2(5) มาตรา 91/5(5) มาตรา 91/7 มาตรา 91/10 มาตรา 91/6(6)และมาตรา 27 ตรี แห่งประมวล
รัษฎากร 
- ขอ้หารือ เลขท่ีหนงัสือ : 0702/3540  ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2557   ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการค ้าประกนัการกูย้มืเงินใหก้บั
บริษทัในเครือ 

 

หลกักฎหมายเก่ียวกบัภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการค ้าประกนัการกูย้มืเงินใหก้บับริษทัในเครือพอสรุปไดด้งัน้ี 
การค ้าประกนัหน้ีตามสญัญากูย้มืเงินใหแ้ก่บริษทัในเครือ โดยบริษทัคิดค่าตอบแทน แมว้า่บริษทัไม่ไดป้ระกอบ

กิจการในการรับค ้าประกนัการกูย้มืเงินใหแ้ก่บุคคลอ่ืนหรือบริษทัอ่ืนใดในทางการคา้มาก่อน และค ้าประกนับริษทัในเครือ
เป็นคร้ังแรกและคร้ังเดียว การคิดค่าตอบแทนจากการเขา้ไปค ้าประกนัหน้ีดงักล่าว เขา้ลกัษณะเป็นการประกอบกิจการโดย
ปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์จึงอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร  
  

แนวค าตอบ 

การค ้าประกนัในหน้ีตามสญัญากูย้มืเงินภายใตเ้ง่ือนไขของสถาบนัการเงิน  โดยใหบ้ริษทัเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัการ
กูย้มืเงินใหแ้ก่บริษทัในเครือ โดยบริษทัคิดค่าตอบแทน แมว้า่บริษทัไม่ไดป้ระกอบกิจการในการรับค ้าประกนัการกูย้มืเงิน
ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนหรือบริษทัอ่ืนใดในทางการคา้มาก่อน และค ้าประกนับริษทัในเครือเป็นคร้ังแรกและคร้ังเดียว การค ้า
ประกนัโดยคิดค่าตอบแทนดงักล่าว เขา้ลกัษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์ จะตอ้งตอ้งเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ  
 

ความรู้เพิม่เตมิ : 
 - ข้อสังเกตที ่ 1 ตามกรณีดงักล่าว ถา้บริษทัไม่คิดค่าตอบแทนจากการเขา้เป็นผูค้  ้าประกนั ถือวา่ไม่เขา้ลกัษณะเป็นการ
ประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์   จึงไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา ๙๑/๒ (๕) แห่ง
ประมวลรัษฎากร  
- ข้อสังเกตที ่ 2  ตามกรณีดงักล่าว ถา้การค ้าประกนัเป็นการค ้าประกนัในหน้ีตามสญัญากูย้มืเงินท่ีมีก าหนดเวลาช าระ
แน่นอน หากสญัญากูย้มืเงินมีการขยายระยะเวลาการช าระหน้ีออกไป ถือวา่สถาบนัการเงินผูเ้ป็นเจา้หน้ียอมผอ่นเวลาใหแ้ก่
ลูกหน้ี บริษทัผูค้  ้าประกนัยอ่มหลุดพน้จากความรับผิดตามมาตรา ๗๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ แต่หาก
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บริษทั ผูค้  ้าประกนัไดต้กลงในการผอ่นเวลาและยอมผกูพนัตนตามสญัญาค ้าประกนัคร้ังน้ีดว้ย บริษทัผูค้  ้าประกนัไม่หลุด
พน้จากความรับผดิ ตามมาตรา ๗๐๐ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ กรณีดงักล่าว ถือวา่ไม่ใช่การค ้า
ประกนัในหน้ีตามสญัญากูย้มืเงินของบริษทัในเครือเป็นคร้ังแรกและคร้ังเดียวโดยไม่คิดค่าตอบแทนท่ีมีเหตุอนัสมควร  การ
ค ้าประกนัในหน้ีตามสญัญากูย้มืเงินของบริษทัในเครือกบัสถาบนัการเงินท่ีมีการขยายระยะเวลาการช าระหน้ีออกไป เขา้
ลกัษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์จึงอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ (๕) 
แห่งประมวลรัษฎากร  
 
ง.  

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง : 
- มาตรา 82/9  และ 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร 
- ขอ้หารือ เลขท่ีหนงัสือ:  กค 0702/3113   ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2558  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ( เทียบเคียง) 
หลกักฎหมายภาษีมูลค่าเพ่ิม   กรณีการออกใบเพ่ิมหน้ี / ใบลดหน้ี                  พอสรุปไดด้งัน้ี 
- กรณีการออกใบเพ่ิมหน้ี  เม่ือ 1 ) สินคา้ หรือใหบ้ริการเกินกวา่ท่ีตกลง  2)  ค  านวณผิดพลาดราคาต ่ากวา่ท่ีเป็นจริง  บริษทัฯ 
ยอ่มมีสิทธิออกใบเพ่ิมหน้ี ตามมาตรา  82/9 

 

- กรณีการออกใบลดหน้ี  เม่ือ ราคาท่ีแทจ้ริงต ่ากวา่ราคาท่ีก าหนดในใบก ากบัภาษี ซ่ึงเขา้ลกัษณะเป็นการค านวณราคาสินคา้
ผิดพลาดสูงกวา่ท่ีเป็นจริง  บริษทัฯ ยอ่มมีสิทธิออกใบลดหน้ี มาตรา 82/10     

( เนน้ผูอ้บรมท่อง กรณีสาเหตุการออกใบลดหน้ีมีเพียง 9 กรณี น้ีเท่านั้น เล่มรวมสูตรลบั หนา้ 1-9  )  
 
 แนวค าตอบ 

ตามกรณีดงักล่าว   บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ประกอบกิจการผลิต ซ้ือมา และจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสินคา้อุปโภค โดยบริษทัฯ ไดข้ายสินคา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่าย  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมของ
บริษทัฯ จะเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร และมีหนา้ท่ีตอ้งออกใบก ากบัภาษีตาม
มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร  ต่อมาปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ ราคาท่ีแทจ้ริงสูงหรือต ่ากวา่ราคาท่ีก าหนดเบ้ืองตน้ใน
ใบก ากบัภาษี ซ่ึงเขา้ลกัษณะเป็นการค านวณราคาสินคา้ผิดพลาดต ่ากวา่ท่ีเป็นจริงหรือการค านวณราคาสินคา้ผิดพลาดสูงกวา่
ท่ีเป็นจริง  บริษทัฯ สามารถออกใบเพ่ิมหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 82/9 หรือมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร 
แลว้แต่กรณี     

 

( ระบุอยูใ่นเล่มรวมสูตรลบั หนา้ 1-9  และเล่ม 2 หนา้ 2-18  โดยคร้ังท่ี 2/2558  จ้ีใหผู้อ้บรมตอบท่ีละคน  )  
 

เพิม่เตมิ : อยา่งไรก็ดี หากปรากฏขอ้เท็จจริงวา่  บริษทัฯ สามารถค านวณราคาสินคา้ท่ีแทจ้ริงไดใ้นขณะท่ีตกลง
ซ้ือขายกนั ยอ่มไม่เขา้ลกัษณะเป็นการค านวณราคาสินคา้ผดิพลาดต ่ากวา่ท่ีเป็นจริงหรือการค านวณราคาสินคา้ผิดพลาดสูง
กวา่ท่ีเป็นจริง    บริษทัฯ ไม่สามารถออกใบเพ่ิมหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 82/9 หรือมาตรา 82/10 แห่งประมวล
รัษฎากร  แลว้แต่กรณี 
 

 

 


