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ข้อสอบจําลอง 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

คร้ังท่ี 33 (1/2559) 

วชิา   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพสอบบญัชี 2 (อตันยั) 
วนัท่ี  มีนาคม  2559                               เวลา  -  น. 

สถานท่ีทดสอบ              -                                       ขอ้สอบมี  3  ขอ้    รวม  2  หนา้ 
แยกสมุดคาํตอบขอ้ละ 1 เล่ม               แต่ละขอ้มีคะแนนเท่ากนั 

………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อสังเกต : โจทยข์อ้ 2.1 น้ีเป็นเร่ืองท่ีผมวเิคราะห์และเก็งขอ้สอบใหผู้อ้บรมรุ่น 1/2559 ตรงโดยบงัเอิญ ผมส่งใหผู้อ้บรม

เม่ือวนัท่ี 14 และ15 มีนาคม 2559 ( ส่ง 2 คร้ัง) พร้อมอา้งอิงหนงัสือขอ้หารือเสร็จสรรพ และลงทั้งในหอ้งเรียนรู้ 

Facebook ของสถาบนั  สงสยัวญิญาณผูอ้อกขอ้สอบเขา้สิงมัง่  ขนลุก  ( ผูอ้บรมแจง้มาบอกหลายท่าน )   
 
ขอ้ 2 
บริษทั เลค คอนโดมิเนียม จํากดั จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ประกอบกิจการก่อสร้างคอนโดมเินียมขาย และทํากิจการ

ให้เชา่ท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างสาํหรับทาํร้านคา้สะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ และเบเกอร่ี มีรายละเอียดดงันี ้

  2.1  กรณีกิจการก่อสร้างคอนโดมิเนียมขาย บริษัทฯจะกําหนดราคาขายห้องชดุพร้อมตกแตง่ห้องชดุในราคาเป็น 

Package ท่ีรวมเฟอร์นิเจอร์ตกแตง่ โดยทําสญัญาจะซือ้จะขายระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้จะซือ้ในราคาเป็น Package ท่ีรวม

เฟอร์นิเจอร์ตกแตง่แล้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1 ) ติดตัง้เฟอร์นิเจอร์ประเภท Build in ซึง่ตดิตรึงกบัห้องชดุ เช่น เตียงนอน ตู้ เสือ้ผ้า โต๊ะและเก้าอีช้ดุ

รับประทานอาหาร ห้องครัวซึง่ตกแตง่ตดิกบัผนงัห้องชดุ เป็นต้น   

2) มีทีวี ตูเ้ยน็ ท่ีนอน และเคร่ืองปรับอากาศ รวมอยูร่าคาในจะซ้ือจะขายด้วย 

คาํถาม  บริษัทฯ จะต้องนํามลูคา่ท่ีได้รับมาเสยีภาษีมลูคา่เพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้อ้างหลกักฎหมายตาม

ประมวลรัษฎากร ( 12 คะแนน ) 

2.2  กรณีกิจการให้เชา่ท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง บริษัทได้สง่มอบการครอบครองท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง

ให้กบัผู้ เชา่ โดยผู้ เชา่มีหน้าท่ีดําเนินการขอมาตรวดันํา้ และไฟฟ้า จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเองโดยตรง และชําระคา่นํา้ คา่

ไฟฟ้าเอง บริษัทฯ เรียกเก็บคา่เชา่ท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง โดยกําหนดอตัราคงท่ีเป็นรายเดือน  

คาํถาม บริษทัมีภาระภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่  อยา่งไร ให้อ้างหลกักฎหมายตามประมวล

รัษฎากร (8 คะแนน ) 
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แนวคาํตอบ 

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

ข้อ 2  

2.1 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง :  มาตรา 77/1(8)(9) และมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร 

    พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2541  

    เลขท่ีหนงัสือ : กค 0702/298 วนัท่ี : 15 มกราคม 2552 
หลกักฎหมายเก่ียวกบัการขายห้องชดุพร้อมตกแตง่ห้องชดุในราคาเป็นPackageท่ีรวมเฟอร์นิเจอร์ตกแตง่                               

พอสรุปไดด้งัน้ี  

การขายห้องชดุ ถือเป็นการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากําไร อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะ 

สาํหรับเฟอร์นิเจอร์ตกแตง่เข้าลกัษณะเป็นการขายสนิค้า อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีมลูคา่เพ่ิม โดยให้ถือมลูคา่จากการขาย

สนิค้าเทา่กบัต้นทนุสนิค้าท่ีซือ้มา  

คาํอธิบาย 

   รายรับเฉพาะราคาห้องชดุไมร่วมถึงเฟอร์นิเจอร์ตกแตง่ ถือเป็นการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากําไร 

ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากําไร (ฉบบัท่ี 

342) พ.ศ. 2541 บริษัทฯ อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แหง่ประมวลรัษฎากร  

และบริษัทมีหน้าท่ีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี  ภ.ธ.40  ในขณะจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมเก่ียวกบัการขาย

อสงัหาริมทรัพย์พร้อมชําระภาษีตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ รับจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมนัน้ท่ีกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

โดยไมต้่องยื่นแบบ ภ.ธ.40  เพ่ือเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นรายเดอืน ทัง้นีต้ามมาตรา 92 /1(6) มาตรา 91/10  มาตรา 

91/12   และมาตรา 91/13  แหง่ประมวลรัษฎากร    

นอกจากนนีป้ระมวลรัษฎากรยงักําหนดให้ผู้ขายเป็นผู้มีหน้าท่ีเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยเสยีคา่ธรรมเนียมในการ

จดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมในอตัราร้อยละ 3 ของราคาท่ีซือ้ขายจริง หรือราคาประเมินทนุทรัพย์ แล้วแตอ่ยา่งใดจะ

มากกวา่ และเสยีภาษีท้องถ่ินอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ  โดยรวมแล้วจะต้องเสยีในอตัรา 3.3  ของรายรับก่อนหกั

รายจา่ย นอกจากนั้นยงัตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมโอนร้อยละ 2 ของราคาประเมินฯ โดยเป็นภาระของบริษทัฯ และผูซ้ื้อฝ่ายละ

ก่ึงหน่ึง  สาํหรับเงินมดัจําและเงินดาวน์ท่ีได้รับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ หากเงินจํานวนดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของ

รายรับท่ีได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ต้องนํามารวมคาํนวณเพ่ือการยื่นแบบเสยีภาษีในขณะจดทะเบียนสทิธิและนิติ

กรรมด้วย  และกรณีบริษัทมีการริบเงินมดัจําและเงินดาวน์จากผู้ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เน่ืองจากผู้ซือ้ผิดสญัญาจะซือ้จะขาย

อสงัหาริมทรัพย์ เงินดงักลา่วไมไ่ช่เงินท่ีได้มาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีต้องจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรม จึงไมต้่องนํา

เงินดงักลา่วมาเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกา(ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2541 แตอ่ยา่งใด   

หมายเหตุ : สาํหรับผู้ เสยีภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว  ได้รับยกเว้นไมต้่องเสยีอากรแสตมป์ 

 

 สาํหรับรายรับจากราคาเฟอร์นิเจอร์ท่ีตกแตง่ เข้าลกัษณะเป็นการขายสนิค้าตามมาตรา 77/1(8) และมาตรา 

77/1(9) แหง่ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีมลูคา่เพ่ิม   โดยให้ความรับผิดทัง้หมดเกิดขึน้เมื่อสง่มอบ

สนิค้า เว้นแตม่ีได้มีการโอนกรรมสทิธ์ิสนิค้า   ได้รับชําระราคาสนิค้า หรือ ได้ออกใบกํากบัภาษีเกิดขึน้ก่อนสง่มอบสนิค้า  ก็

ให้ความรับผิดเกิดขึน้ตามสว่นของการกระทํานัน้ ๆ แล้วแตก่รณี ตามมาตรา 78  และคิดอตัราภาษี 7 % โดยฐานภาษีให้
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ถือมลูคา่จากการขายสนิค้าเทา่กบัต้นทนุสนิค้าท่ีซือ้มา  บริษัทมีหน้าท่ีออกใบกํากบัภาษีทนัทีท่ีความรับผิดเกิด และสง่

มอบต้นฉบบัใบกํากบัภาษีนัน้แกผู่้ซือ้ สว่นสาํเนาใบกํากบัภาษี ผู้ขายต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าปีนบัแตว่นัท่ี

ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี บริษัทต้องลงรายการในรายงานภาษีขายภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีระบไุว้ในใบกํากบั

ภาษี  บริษัทมีหน้าท่ีต้องนําภาษีขาย  สง่ให้กรมสรรพากรก่อนวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไปโดยการยืน่แบบ ภ.พ.30  สาํหรับ

ภาษีซือ้ท่ีเกิดจากการซือ้เฟอร์นิเจอร์ตกแตง่นัน้ บริษัทสามารถนําไปหกัออกจากภาษีขายได้เพราะถือเป็นภาษีซือ้ท่ี

เก่ียวข้องโดยตรงกบัการประกอบกิจการ ไมถื่อเป็นภาษีซือ้ต้องห้ามตามมาตรา 82/5(3) 

2.2 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : มาตรา 81(1)(ต) มาตรา 77/2 มาตรา 77/1(10) มาตรา 85/1(1) แหง่ประมวลรัษฎากร 

                                    อ้างอิงข้อหารือ 0702/5733  วนัท่ี 16 มิถนุายน 2558 
 
หลักกฎหมายเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพ่ิม การประกอบกิจการให้เช่าและให้บริการพืน้ท่ีพอสรุปได้ดงันี ้ 

การให้เชา่ท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง โดยได้สง่มอบการครอบครองท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง

ให้แก่ผู้ เช่า ได้รับยกเว้นภาษีมลูคา่เพ่ิม  
 

 
คาํอธิบาย 

      ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์  มาตรา  537   สญัญาเชา่ทรัพย์ได้แก่  สญัญาซึง่บคุคลหนึง่

เรียกวา่  "ผู้ให้เช่า"  ตกลงให้บคุคลอีกบคุลหนึง่เรียกวา่  "ผู้ เช่า"  ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สนิอยา่งใดอยา่งหนึง่ชัว่

ระยะเวลาอนัจํากดั โดยผู้ เช่าตกลงจะให้คา่เชา่เพ่ือการนัน้ แตย่งัมิได้มีการโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ  เพียงแตม่ีสทิธิ

ครอบครองใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนินัน้        

ตามกรณีดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ ทําสญัญาให้เช่าท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง โดยได้สง่มอบการ

ครอบครองท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างให้แก่ผู้ เช่า ผู้ เช่ามีสทิธิครอบครองใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนินัน้ โดยผู้ เช่ามี

หน้าท่ีดําเนินการขอมาตรวดันํา้ และไฟฟ้า จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเองโดยตรง และชําระคา่นํา้ คา่ไฟฟ้าเอง บริษัทฯ 

เรียกเก็บคา่เชา่ท่ีดิน หรือท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง โดยกําหนดอตัราคงท่ีเป็นรายเดือน  เข้าลกัษณะเป็นการให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 81(1)(ต) แหง่ประมวลรัษฎากร  

         หมายเหตุ : หากบริษัทฯ ทําสญัญาให้ใช้พืน้ที่สําหรับที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง โดยมิได้สง่มอบการครอบครองที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่ง

ปลกูสร้างแก่ผู้ เชา่ โดยบริษัทฯ ผู้ให้เชา่ยงัคงเป็นผู้ควบคมุดแูลอาคาร และมีการเรียกเก็บคา่บริการสาธารณปูโภคและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ตาม

สญัญาจากผู้ ใช้บริการพืน้ที่หรือผู้ เชา่ ถือเป็นกรณีบริษัทฯ ให้บคุคลอ่ืนใช้พืน้ที่อสงัหาริมทรัพย์ โดยไมไ่ด้สง่มอบการครอบครอง และบริษัทฯ ได้

จดัให้มีบริการสาธารณปูโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกแกผู่้ เชา่ เข้าลกัษณะเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แหง่ประมวล

รัษฎากร ซึง่อยูใ่นบงัคบัต้องเสียภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 77/2 แหง่ประมวลรัษฎากร หากบริษัทฯ มีรายรับจากการให้บริการเกินกวา่ 

1,800,000 บาทตอ่ปี บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม  

 

http://www.tuecp.com/

