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ข้อสอบจําลอง 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

คร้ังท่ี 30 (1/2558) 
วชิา   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพสอบบญัชี 2 (อตันยั) 

วนัท่ี  มีนาคม  2558                               เวลา  -  น. 
สถานท่ีทดสอบ              -                                       ขอ้สอบมี  3  ขอ้    รวม  2  หนา้ 
แยกสมุดคาํตอบขอ้ละ 1 เล่ม               แต่ละขอ้มีคะแนนเท่ากนั 

…………………………………………………………………………… 
ขอ้ 3.    
 ก.  สหกรณ์ ไดซ้ื้ออสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นอาคารชุดโครงการบา้นเอ้ืออาทรจากการเคหะแห่งชาติ  และการเคหะฯ ไดน้ดัจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวใหส้หกรณ์ฯ ณ สาํนกังานท่ีดินจงัหวดั เจา้หนา้ท่ีท่ีดินไดเ้รียกเก็บภาษีธุรกิจ

เฉพาะจากสหกรณ์ฯ โดยใหส้หกรณ์ฯ ชาํระภาษีธุรกิจเฉพาะแทนการเคหะฯ สหกรณ์ฯ จึงขอทราบวา่ การโอนกรรมสิทธ์ิ

ดงักล่าว สหกรณ์ฯ หรือการเคหะฯ มีหนา้ท่ีชาํระภาษีธุรกิจเฉพาะ 
( 5 คะแนน )  
    
 ข.  
 บริษทั ก รับเป็นผูบ้ริหารหรือจดัการการใหกู้ย้มืเงิน จากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ก่อใหเ้กิดรายไดจ้าก

การบริหารจดัการ ดงัน้ี  
          1.ค่าธรรมเนียมจากการจดัทาํบญัชีลูกหน้ีรายบุคคล  
          2.ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้าย ค่าครองชีพ เขา้บญัชีนกัศึกษารายบุคคล  
          3.ค่าธรรมเนียมการจดัเก็บเอกสาร บริการตรวจคน้ขอ้มูล จดัทาํสญัญาเงินกู ้ 
          4.ค่าธรรมเนียมจากการจดัทาํหนงัสือทวงถามหน้ี ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ีและจดัส่งหนงัสือ บอกเลิกสญัญา  
          5.รายไดจ้ากการรับดาํเนินคดีเพ่ือบงัคบัชาํระหน้ี กรณีท่ีไม่ชาํระหน้ีเป็นรายบุคคลจากกองทุน กยศ.  
 รายไดใ้ดบา้งท่ีบริษทั ก ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  ( 5 คะแนน )  
 ค. 
 1 มี.ค. 2544  นาย ก และนาง ข ทาํพิธีสมรสกนั 
 6 ต.ค. 2545 นาย ก และนาง ข ซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารพาณิชย ์และจาํนองไวก้บัธนาคาร 
 ระหวา่งนั้น นาย ก และนาง ข มีลูกดว้ยกนั 3 คน โดยทั้งหมดอาศยัในอาคารพาณิชย ์น้ีดงักล่าว ดว้ยกนัทั้ง  ครอบครัว 
 4 ต.ค. 2546 นาย ก ไดย้า้ยทะเบียนเขา้มาอยูบ่า้นอาคารพาณิชย ์ท่ีซ้ือ 
 22 เม.ย. 2547 นาย ก และนาง ข จดทะเบียนสมรสกนั 
 10  มี.ค. 2550 ขายท่ีดินพร้อมอาคารพาณิชยด์งักล่าวไป 
 กรณีดงักล่าวเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ ( 5 คะแนน )  
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 ง.  
เดือน เม.ย. 2546 นางสาว ข ขายและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหน้าย ค  ต่อมานาย ค นาํโฉนดท่ีดินดงักล่าวไปขายฝากกบัโจทกใ์น

ราคา 3,500,000 บาทกาํหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี   
 เดือน มิ.ย. 2546 นางสาว ข ไดฟ้้องนาย ค จาํเลยท่ี 1และโจทกเ์ป็นจาํเลยท่ี 2 ขอใหเ้พิกถอนนิติกรรม การซ้ือขาย

ท่ีดินแปลงดงักล่าว ระหวา่ง นางสาว ข กบั นาย ค  และเพิกถอนนิติกรรมตามสญัญาขายฝากระหวา่ง นาย ค กบัโจทก ์ ต่อมา

โจทกก์บันางสาว ข ตกลงประนีประนอมความกนั ศาลพิพากษาตามยอม โดยให ้นางสาว ข ชาํระเงิน 3,000,000 บาทแก่

โจทก ์และโจทกโ์อนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินใหน้างสาว ข  โดยจดทะเบียนซ้ือขายในราคา 9,200,000 บาท ขณะนั้นท่ีดินมี

ราคาประเมินทุนทรัพยเ์พ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 2,300,000 บาท   
 โจทกโ์อนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินใหน้างสาว ข  เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือไม่ ( 5 คะแนน )  
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แนวคาํตอบขอ้สอบจาํลอง 
คร้ังท่ี 30 (1/2558) 

……………………………………………………………………………………………… 
   

ขอ้ 3  
ก. 
  กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง :มาตรา 91/2(6)  , มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการขาย

อสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหากาํไร (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2541  ,    ตามมาตรา 91/3(5) ,         คาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ป. 

82/2542    ขอ้ 5 ลว. 15 ก.พ.2542 
หลกักฎหมายเกีย่วกบัการยกเว้นภาษีธุรกจิเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาํไร   พอสรุปไดด้งัน้ี  
    - ตามคาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ป. 82/2542   ขอ้ 5 ลว. 15 ก.พ.2542 ผูข้ายอสงัหาริมทรัพย ์จะตอ้งเป็นผูมี้หนา้ท่ีภาษีธุรกิจเฉพาะ 
** อยูใ่นเอกสารเล่มท่ี 2 สไลดท่ี์ 9 หนา้ 7-3 และ สไลดท่ี์ 21 หนา้ 7-7 
 
    - ตามมาตรา 91/3(5) กิจการของการเคหะแห่งชาติ สาํหรับการขายอสงัหาริมทรัพย ์ไดรั้บยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 
แนวคาํตอบ 
  การขายอาคารชุดโครงการบา้นเอ้ืออาทรจากการเคหะแห่งชาติใหก้บัสหกรณ์  และไดมี้การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ

และนิติกรรมในอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว ถือเป็นการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหากาํไร อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกบัมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล

รัษฎากร วา่ดว้ยการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหากาํไร (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2541 ผูข้ายอสงัหาริมทรัพย ์จะตอ้งเป็นผู ้

มีหนา้ท่ีภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ป. 82/2542 ขอ้ 5  ลว. 15 ก.พ.2542) แตเ่น่ืองจากกิจการของการเคหะฯ สาํหรับการขาย

อสงัหาริมทรัพย ์ไดรั้บยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/3(5) แห่งประมวลรัษฎากร การเคหะแห่งชาติ จึงไม่ตอ้งตอ้งเสีย

ภาษีธุรกิจเฉพาะกบัสาํนกังานท่ีดิน ส่วนสหกรณ์ไม่ใช่ผูข้าย จึงไม่มีหนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะต่อสาํนกังานท่ีดินดว้ยเช่นกนั   
* เม่ือไม่มีผูใ้ดตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่จาํเป็นตอ้งอธิบายการคาํนวณภาษี และการยืน่แบบภาษี ( โจทยไ์ม่ไดถ้าม)  
 
ข.   
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง :มาตรา 91/2  ,   มาตรา 77/1 (9) ,      มาตรา 81/1                  
หลกักฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิทีต้่องเสียภาษีธุรกจิเฉพาะ พอสรุปไดด้งัน้ี 
  ตามมาตรา 91/2    ธุรกิจท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมี 8 ประเภทไดแ้ก่ 1. การธนาคาร 2. การประกอบธุรกิจเงินทุนฯ  3. การ

รับประกนัชีวติ 4. การรับจาํนาํ 5. การขายหลกัทรัพย ์6.การขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหากาํไร 7.  การประกอบธุรกิจ

โดยปกติเยีย่งธนาคาร 8. การประกอบธุรกิจอ่ืนตามก พรฎ.กาํหนด เช่น แฟ็กตอริง 
** อยูใ่นเอกสารเล่มท่ี 2  สไลดท่ี์ 3 หนา้ 7-2 
 
แนวคาํตอบ 

 บริษทั ก ไม่ตอ้งนาํรายไดใ้ดๆ มารวมเพ่ือเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เพราะบริษทั ก ไม่ไดป้ระกอบกิจการท่ีอยูใ่นบงัคบัท่ี

ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ( 8 ประเภท ) ตามมาตรา 91/2    อน่ึง ค่าธรรมเนียม และรายไดต้ามท่ีโจทยใ์หม้าทั้ง 5 ขอ้นั้นเป็นการ
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ใหบ้ริการ ท่ีอยูใ่นบงัคบัท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา มาตรา 77/1 (9)           หากรายไดฐ้านภาษีเกิน 1,8000,000 บาท 

ตามมาตรา 81/1            

 
ค.  
 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง : มาตรา 91/1(4)  , มาตรา 91/2(6) 
พรฎ.วา่ดว้ยการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหากาํไร (ฉบบัท่ี 244) พ.ศ. 2534 มาตรา 3 

คาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ป. 82/2542  ขอ้ 4  ลว. 15 ก.พ. 2542 (3)(ง) 
หลกักฎหมายเกีย่วกบัการยกเว้นภาษีธุรกจิเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาํไรพอสรุปไดด้งัน้ี 
-  ตามมาตรา 91/2(6) การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยน์ั้น เขา้ลกัษณะ

เป็นการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางการคา้หรือหากาํไรท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ตามคาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ป. 82/2542  ขอ้ 4 (3)(ง) ลว. 15 ก.พ. 2542 กรณีการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหากาํไรท่ี

เป็นสินสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีอยูอ่าศยัอนัเป็นแหลง่สาํคญั

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ไม่ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  
 
** อยูใ่นเอกสารเล่มท่ี 2  สไลดท่ี์ 7 หนา้ 7-3 
 
แนวคาํตอบ 

   การขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว เป็นการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์นาย ก และนาง ข ใชเ้ป็นสถานท่ีอยูอ่าศยัอนัเป็น

แหล่งสาํคญั และผูข้าย (  นาย ก และนาง ข ) เป็นสามีภริยาโดยชอบดว้ยกฎหมายอยูกิ่นดว้ยกนัมาตลอด  โดยฝ่ายหน่ึงคือนาย ก 

มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี การขายอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว จึงมิใช่เป็นการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็น

ทางคา้หรือหากาํไร  จึงไม่ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) 

ง. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง :มาตรา 91/1(4)  , มาตรา 91/2(6) 
  พรฎ.วา่ดว้ยการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหากาํไร (ฉบบัท่ี 244) พ.ศ. 2534 
   คาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ป. 82/2542    ขอ้ 6 (1)(2)  ลว. 15 ก.พ.2542 
 
หลกักฎหมายเก่ียวกบัการคาํนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะพอสรุปไดด้งัน้ี 
-  ตามมาตรา 91/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร คาํวา่ “ขาย หมายความรวมถึง สญัญาจะขาย ขายฝาก แลกเปล่ียน ให ้ใหเ้ช่าซ้ือ

หรือจาํหน่าย จ่าย โอนไม่วา่จะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ 
- ตามมาตรา 91/2(6) การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยน์ั้น เขา้ลกัษณะ

เป็นการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางการคา้หรือหากาํไรท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 - ตามคาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ป. 82/2542    ขอ้ 6 (1)(2)  ลว. 15 ก.พ.2542 
กรณีราคาซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์สูงกวา่ราคาประเมินทุนทรัพยเ์พ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงเป็นราคาท่ีใชอ้ยูใ่นวนัท่ีมีการโอนนั้น ใหค้าํนวณภาษีธุรกิจเฉพาะตามราคาซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์
 
แนวคาํตอบ 
         การท่ีโจทกโ์อนท่ีดินใหแ้ก่นางสาว ข. ตามสญัญาประนีประนอมยอมความและคาํพิพากษาตามยอมของศาล  การจด

ทะเบียนนิติกรรมเป็นการซ้ือขาย ตอ้งดว้ยคาํนิยามคาํวา่ “ขาย” เม่ือโจทกเ์บิกความประกอบบนัทึกถอ้ยคาํพยานท่ีบนัทึกไว้



 

สงวนลิขสิทธ์ิ โดยอ.พฒันา  บุญสุข  อนุญาตเผยแพร่เป็นความรู้เพ่ือใชใ้นการสอบ   www.tuecpa.com  โทร . 089-1600-632 
PC Center เป็นสถาบนัท่ีมีหลกัฐานยนืยนัรายช่ือผูส้อบผา่นแต่ละรุ่น 

 

ล่วงหนา้วา่ โจทกรั์บซ้ือฝากท่ีดินดงักล่าวในราคา 3,500,000.- บาท มีกาํหนด 1 ปี  ดงันั้น หากผูข้ายฝาก( นาย ค  )ไม่มาไถ่

ทรัพยน์ั้นคืนภายในกาํหนด โจทกย์อ่มไดก้รรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวซ่ึงมีราคาสูงและในกรณีท่ีมีการไถ่ทรัพยสิ์นคืนโจทกย์งัคง

ไดผ้ลประโยชน์อนัเป็นสินไถ่ ประกอบกบัการท่ีโจทกต์อ้งโอนท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่นางสาว ข. เป็นการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ได้

กระทาํภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยน์ั้น จึงเขา้ลกัษณะเป็นการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางการคา้หรือหา

กาํไรท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6)แห่งประมวลรัษฎากรและพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นทางคา้หรือหากาํไร (ฉบบัท่ี 244) พ.ศ. 2534 การทาํนิติกรรมการขาย

ท่ีดินของโจทกด์งักล่าวอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ การท่ีโจทกรั์บซ้ือฝากท่ีดินในราคา 3,500,000.- บาท ขณะ

โจทกโ์อนท่ีดินใหแ้ก่นางสาว ข. ท่ีดินมีราคาประเมินทุนทรัพยเ์พ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

2,300,000.- บาท แต่โจทกไ์ดรั้บชาํระเงินจาํนวน 3,000,000.- บาท ซ่ึงใหถื้อเป็นรายรับท่ีโจทกต์อ้งคาํนวณภาษีธุรกิจ

เฉพาะ  (ตามคาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ป. 82/2542    ขอ้ 6 (1)(2)  ลว. 15 ก.พ.2542 ) 
โดยการคาํนวณจากฐานภาษีรายรับก่อนหกัรายจ่ายใดๆ ทั้งส้ินตามมาตรา 91/5(6) ในขณะท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีกรมท่ีดิน ในอตัรา 3% (ยงัไม่รวมภาษีทอ้งถ่ินอีก 10%) ตามมาตรา 91/6 (3) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

จะตอ้งยืน่แบบ ภ.พ.40 ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีกรมท่ีดิน ทั้งน้ีเป็นการจดัเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่ือกรมสรรพากร 

  
 

 


