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ครัง้ที่ 43 (2/2562 ) 

ข้อ 3   

3.1 บริษัท พีซี จํากดั จดทะเบียนนิติบุคคล ประกอบกิจการพิพิธภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้โดยมีรูปหุ่นขีผ้ึง้ พระเกจิอาจารย์ และ

พระมหากษัตริย์ 10 รัชกาล โดยเปิดให้ชมทุกวนั จะมีผู้ เข้าชมมากเฉพาะวนัเสาร์อาทิตย์ สว่นวนัอื่นมีผู้ เข้าชมน้อย เก็บ 

ค่าบตัรเข้าชมผู้ใหญ่และเด็กคนละราคา สว่นกิจการขายของที่ระลกึ รูปโปสการ์ด ขนมห่อและขนมถงุ  

บริษัท พีซี จํากดัมีค่าใช้จ่ายเก่ียวต้นทนุหุ้นขีผ้ึง้ ค่าซ่อมแซมหุ้นขีผ้ึง้ ค่าใช้จ่ายซือ้ของที่ระลกึ ขนมและสนิค้าต่างๆ ค่านํา้  

ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ ค่าบริการทําความสะอาด และยามรักษาความปลอดภัย 

1) สาํหรับพิพิธภัณฑ์ บริษัทจะต้องเสยีภาษีทางอ้อมประเภทใด หรือไม่ อย่างไร  ( 2 คะแนน ) 

2) สาํหรับกิจกรรมขายของที่ระลกึ บริษัทจะต้องเสยีภาษีทางอ้อมหรือไม่ ประเภทใด อย่างไร ( 4 คะแนน ) 

3) รายจ่ายที่เกิดภาษีซือ้ขึน้ กิจการจะสามารถนําไปใช้ได้อย่างไร ต้องดําเนินการอย่างไร  ( 4 คะแนน ) 

 แนวคําตอบ 

หลักกฎหมาย   มาตรา 77/2, มาตรา 81 (1) (ฎ), มาตรา 81/3 

อธิบายและสรุป 

1) กิจการพิพิธภัณฑ์หุ่นขีผึ้ง้ บริษัทจะต้องเสียภาษีทางอ้อม ดงันี ้

กิจการพิพิธภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้โดยเก็บค่าบัตรผ่านประต ูเข้าลกัษณะเป็นการประกอบกิจการพิพิธภัณฑ์จึงเป็นกิจการ

ซึง่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ฏ) แห่งประมวลรัษฎากรไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเป็น

กิจการซึง่ไม่มีสทิธ์ิขอต่ออธิบดีเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81/3 แห่งประมวลรัษฎากร 

2) กิจการขายของที่ระลึก บริษัทจะต้องเสียภาษีทางอ้อม  ดังนี ้

              กิจการขายของที่ระลกึ รูปโปสการ์ด ขนมห่อและขนมถุง เข้าลกัษณะเป็นการประกอบกิจการขายสนิค้า 

หรือการให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ จงึต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2  แห่งประมวลรัษฎากร และ 

ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  กรณีรายรับเกิน  1,800,000 บาทต่อปี จดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มตามมาตรา 82/16 

แห่งประมวลรัษฎากร  โดยเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม ในอตัราร้อยละ 7 ของยอดรายรับตามมาตรา 80/2 แห่งประมวลรัษฎากร                                                         

 3) รายจ่ายที่เกิดภาษีซือ้ขึน้ กิจการจะสามารถนําไปใช้ได้โดยวิธีเฉลี่ยภาษีซือ้ ดงันี ้

บริษัทฯ มีภาษีซือ้จากการประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือกิจการขายของที่ระลกึ และ

ประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม คือ กิจการพิพิธภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้ และผู้ประกอบการจดทะเบียนได้นําสนิค้าหรือบริการที่

ได้มาหรือได้รับมาในการ ประกอบกิจการของตนไปใช้หรือจะใช้ในกิจการทัง้สองประเภท ถ้าไม่สามารถแยกได้อย่างชดั

แจ้งว่าภาษีซือ้ ดงักลา่วเป็นภาษีซือ้ของกิจการประเภทใด ให้เฉลี่ยภาษีซือ้ตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการตามข้อ 

2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัที่ 29)ฯ ลงวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ดี 
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หากบริษัทฯ มีรายได้ของกิจการประเภทที่ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิ่มมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการ

ทัง้หมด บริษัทฯ มีสทิธิเลอืกนําภาษีซือ้ทัง้จํานวนไปหักออกจากภาษีขาย และเม่ือบริษัทฯ ได้เลอืกปฏิบติัตามกรณี

ดงักลา่วแล้วบริษัทฯ ต้องถือปฏิบติัตลอดไป เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับอนมุติั จากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลีย่นแปลงได้ 

ทัง้นี ้ตามข้อ 3(1) และข้อ 3 วรรคสอง ของประกาศอธิบดี กรมสรรพากรฉบบัดงักล่าว 

3.2 บริษัท ประกนั จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภัยอบุติัเหตุสว่นบคุคล  มีรายได้ดงันี ้

1) เบีย้ประกนัชีวิต อย่างเดียว 1 กรมธรรม์ 

2) เบีย้ประกนัภัยอบุติัเหตุสว่นบคุคล อย่างเดียว 1 กรมธรรม์ 

3) เบีย้ประกนัชีวิตและเบีย้ประกนัอบุติัเหตุสว่นบุคคล อยู่ในกรมธรรม์ฉบบัเดียวกนั 

4) ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร ที่ได้จากการนําค่าเบีย้ประกนัชีวิตไปฝากธนาคาร 

5) ดอกเบีย้จากการนําค่าเบีย้ประกนัภัยอบุติัเหตุสว่นบุคคลไปให้บริษัทอื่นกู้ ยืม 

คําถาม 

1. บริษัทมีภาษีทางอ้อมหรือไม่ และต้องจดทะเบียนหรือไม่ ( 5 คะแนน ) 

2. บริษัทต้องจ่ายภาษีทางอ้อมสาํหรับรายได้(1)-(5) หรือไม่ ฐานภาษีอะไร อตัราเท่าใด ( 5 คะแนน ) 

แนวคําตอบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : มาตรา 91/2  

อธิบายและสรุป 

กรมธรรม์ประกนัภัยอบุัติเหตสุ่วนบคุคลเป็นกรมธรรม์ที่มุ่งเฉลีย่ภัยอนัเนื่องจากการตาย การสญูเสยีอวยัวะ หรือ

ทพุพลภาพของบคุคลหนึง่เป็นสาํคัญ จงึถือเป็นการรับประกนัชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต ซึง่อยู่ในบงัคบัต้อง

เสยีภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(3) แห่งประมวลรัษฎากร โดยฐานภาษีสาํหรับกิจการรับประกนัชีวิต ได้แก่ ดอกเบีย้ 

ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ ตามมาตรา 91/5(3)  แห่งประมวลรัษฎากร ดงันัน้ ค่าเบีย้ประกนัภัยอบุติัเหตสุว่นบุคคลจงึ

ไม่ใช่ฐานภาษีสาํหรับกิจการรับประกนัชีวิต บริษัทจงึไม่ต้องนําค่าเบีย้ประกนัภัยที่ได้รับจากผู้ เอาประกนัภัยดงักลา่ว มา

เสยีภาษีธุรกิจเฉพาะ 

1. บริษัทมีภาษีทางอ้อมที่เกี่ยวข้องและจดทะเบียน ดงันี ้

เบีย้ประกนัชีวิต  เบีย้ประกนัภัยอบุติัเหตุสว่นบุคคล  เบีย้ประกนัชีวิตและเบีย้ประกนัอบุติัเหตุสว่นบุคคล            

( กรมธรรม์ฉบบัเดียวกนั )  ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารฯ และดอกเบีย้จากการนําค่าเบีย้ประกนัภัยอบุติัเหตุสว่น

บคุคลไปให้บริษัทอื่นกู้ ยืม  อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ไม่อยู่ใน

บงัคบัต้องเสยีภาษีมลูค่าเพิ่ม 

2. ฐานภาษี และอัตราภาษีทางอ้อมสําหรับรายได้ (1)-(5) ดงันี ้

- เบีย้ประกนัชีวิต  เบีย้ประกนัภัยอบุติัเหตุสว่นบุคคล  เบีย้ประกนัชีวิตและเบีย้ประกนัอบุติัเหตุสว่นบุคคล            

( กรมธรรม์ฉบบัเดียวกนั ) ไม่ใช่ฐานภาษีสําหรับกิจการรับประกนัชีวิต บริษัทจงึไม่ต้องนําค่าเบีย้ประกนัภัย
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ที่ได้รับจากผู้ เอาประกนัภัยดงักลา่ว มาเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะ และไม่ต้องนําค่าเบีย้ประกนัภัยที่ได้รับมารวม

คํานวณเป็นฐานภาษีมลูค่าเพิ่ม   

- ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารที่เกิดจากการนําเงินเบีย้ประกนัชีวิตไปฝากธนาคาร เข้าลกัษณะเป็นรายรับที่  

ต้องเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/5 (3) อตัราภาษี 2.5 % ( ยงัไม่รวมภาษีท้องถ่ิน ) 

- ดอกเบีย้จากการนําค่าเบีย้ประกนัภัยอบุัติเหตุสว่นบคุคลไปให้บริษัทอื่นกู้ ยืม เข้าลกัษณะเป็นรายรับที่  

ต้องเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะ อตัราภาษี  2.5 % ( ยงัไม่รวมภาษีท้องถ่ิน )  

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


