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 ค าน า 

 ด้วยปัจจุบันผู้ประกอบการค้าทองค าหลายราย (ต่อไปนี้ ในคู่มือนี้ใช้ว่า “กิจการร้านทอง”) มีความประสงค์
จะปรับสถานะจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้การจัดท าบัญชีและการเสียภาษีอากรเป็นไปอย่าง
มีระบบ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจ าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
โอนกิจการ การจัดตั้งนิติบุคคล ความรู้ทางธุรกิจ การจัดท าบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการ    

 กรมสรรพากรจึงได้จัดท า “คู่มือภาษีอากรส าหรับกิจการร้านทอง” เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่
กิจการร้านทอง เฉพาะกรณีโอนกิจการทั้งหมดจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทั้งในทางบัญชีและทางภาษีอากรตามแต่ละกิจกรรมของธุรกิจ ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่ตามคู่มือนี้ ได้จัดท าขึ้น
เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาตามลักษณะการด าเนินธุรกิจของกิจการร้านทอง ซึ่งกรมสรรพากรได้ศึกษาจากประเด็นค าถาม
ของผู้ประกอบกิจการร้านทองทั่วประเทศที่ทางสมาคมค้าทองค าได้รวบรวมให้ไว้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการร้านทองและผู้สนใจ ต่อไป  
 

กรมสรรพากร 
พฤษภาคม 2559 
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คู่มือภาษีอากรส าหรับกิจการร้านทอง 
ส าหรับกรณีโอนกิจการท้ังหมดจากบุคคลธรรมดาเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

1. การโอนกิจการ                                                                               

 

 

 

   

 1.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนกิจการเป็นนิติบุคคล 

รายการ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

1. ฐานภาษ ี เสียภาษฐีานเงินได้พึงประเมินสุทธิ 
- เงินไดพึ้งประเมินสุทธิ =  เงินได้พึงประเมิน  
หัก ค่าใช้จ่าย 75% (หรือค่าใช้จ่ายจริง)  
หัก ค่าลดหย่อน 
 

เสียภาษฐีานก าไรสุทธิ 
- ก าไรสุทธิทางภาษี = รายได้จากกิจการและรายได้
เนื่องจากกิจการ หักด้วย รายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี 
- จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อมีก าไรสุทธิทางภาษี
เท่านั้น  
- ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หากมีผลขาดทุนสุทธิทางภาษี  
- สามารถน าผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี  
ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบันมาเป็นรายจ่ายใน 
การค านวณก าไรสุทธิได้ 

2. อัตราภาษี อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เงินได้สุทธิ ต้ังแต่ (บาท) อัตราภาษ ี

(%) 
0 ถึง    150,000 ยกเว้น 

เกิน 150,000 ถึง    300,000  5 
เกิน 300,000 ถึง    500,000 10 
เกิน 500,000 ถึง    750,000 15 
เกิน 750,000 ถึง 1,000,000 20 

เกิน 1,000,000 ถึง 2,000,000 25 
เกิน 2,000,000 ถึง 4,000,000 30 
  เกิน 4,000,000 บาท ข้ึนไป 35 

 

อัตราภาษเีงินได้นติิบุคคล 
กรณี ก าไรสุทธ ิ อัตราภาษี (%) 

1. ท่ัวไป ทั้งจ านวน 20 
2. SMEs ไม่เกิน 300,000 

เกิน 300,000 ข้ึนไป 
ยกเว้น 
10 

* ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลสามารถน าผล
ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญช ี
ปีปัจจุบัน มาหักออกจากก าไรสุทธิในปีปัจจุบันไดด้้วย 
(มาตรา 65 ตรี (12)) 

 
 
 

บจ. 

หรอื หจก. 

โอนกิจการทั้งหมด 

ช าระราคารับโอนกิจการ 
บุคคลธรรมดา 

ผู้โอนกิจการ
กิจการ 

ผู้รับโอนกิจการ 
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รายการ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

3. การจัดท า
บัญชีและ
เอกสาร
ประกอบ 
การลงบัญชี 

ไม่ต้องจัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 
- ขาดข้อมูลทางบัญชีในเชิงการบริหารจัดการและ
การด าเนินธุรกิจ 
- มีความเสี่ยงตามกฎหมายของกรมสรรพากร
เกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญาฐานหลีกเลี่ยง
หรือฉ้อโกงภาษีที่เข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินด้วย 

ต้องจัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543 
- ท าให้นิติบุคคลมีข้อมูลทางบัญชีที่น่าเชื่อถือในแต่ละ
ธุรกรรม 
- ไม่มีความเสี่ยงตามกฎหมายของกรมสรรพากร
เกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาญาฐานหลีกเลี่ยง
หรือฉ้อโกงภาษีที่เข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินด้วย 
- หากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเป็นนิติบุคคล จะช่วยให้ทั้งสอง
ฝ่ายมีหลักฐานที่ถูกต้องทั้งด้านบัญชีและภาษีอากร 
โดยเฉพาะในฝั่งผู้ซื้อจะมีข้อมูลรายจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
ความส าคัญในการจัดท าบัญชีชุดเดียว 
- ท าให้รู้สภาพปัจจุบันของธุรกิจ ด้านก าไร/ขาดทุน/
ต้นทุน 
- ช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายได้ตรงจุด 
- เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอกู้จากธนาคาร  
- ช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายจากการสนับสนุนของ
ภาครัฐและภาคธนาคาร  
(ปัจจุบันได้เริ่มด าเนินการใน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME 
BANK) แล้ว)  

4. ความรับผดิ
ในหนี้ 

บุคคลที่เป็นเจ้าของต้องรับผิดไม่จ ากัด - กรณีบริษัทจ ากัด ผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผิดจ ากัด 
เพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของ
หุ้นที่ถือ 
- กรณหี้างหุ้นส่วนจ ากัด มีทั้งหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัด
ความรับผิด  และหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด 
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 1.2 วิธีการโอนกิจการ 
  กรณีผู้โอนกิจการ (บุคคลธรรมดา) ที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องการเลิก
ประกอบกิจการและประสงค์โอนกิจการทั้งหมดให้ผู้รับโอนกิจการ (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) ทั้งผู้โอน
กิจการและผู้รับโอนกิจการต้องแจ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ดังนี้ 
  1.2.1  ด้านผู้โอนกิจการ  
   ต้องยื่นค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.09) 
แจ้งการโอนกิจการ และแจ้งการเลิกประกอบกิจการ ณ สถานที่ ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ก่อนวันโอน
กิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน พร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วย  
  1.2.2 ด้านผู้รับโอนกิจการ              
   ต้องยื่นค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.09)  
แจ้งการรับโอนกิจการ และการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ถ้ามี ณ สถานที่ที่ผู้รับโอนได้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันรับโอนกิจการ        
   กรณีผู้รับโอนกิจการไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ผู้รับโอนยื่นค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันรับโอนกิจการ 
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 1.3 ภาระภาษีของผู้โอนกิจการ  
                                                                               

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

บจ. 

หรอื หจก. 

โอนกิจการทั้งหมด 

เมื่อผู้โอนรับช าระ 

ราคาโอนกิจการ 

บุคคลธรรมดา 

ผู้โอนกิจการ ผู้รับโอนกิจการ 

สินค้า สินทรัพย์ 

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40 (8) หักคา่ใช้จ่ายเปน็การเหมา 
ไดร้้อยละ 75 หรือเลอืกหัก
ค่าใช้จ่ายไดต้ามความจ าเป็นและ
สมควร 

2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนเท่าน้ัน)  
ไม่ถือเป็นการขายที่ต้องเสยี
ภาษีมูลคา่เพิ่มตามมาตรา 77/1 
(8)(ฉ) ส าหรับสินค้าคงเหลือของ
ผู้ประกอบการทีไ่ด้โอนกิจการ
ท้ังหมดให้แก่กัน 
  
 

กรณีสังหารมิทรัพย ์

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เป็นเงินได้พึงประเมินทีไ่ดร้ับ
ยกเว้นตามมาตรา 42 (9) 
ส าหรับการขายสังหาริมทรัพย์
อันเป็นมรดก หรือ
สังหาริมทรัพย์ที่ไดม้าโดยมไิด้
มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร 

2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนเท่าน้ัน)  
ไม่ถือเป็นการขายที่ต้องเสยี
ภาษีมูลคา่เพิ่มตามมาตรา 
77/1 (8)(ฉ) ส าหรับสินทรัพย์
ของผู้ประกอบการทีไ่ด้โอน
กิจการทั้งหมดให้แก่กัน 

อาทิ ทองแท่ง  
ทองรูปพรรณ 

กรณีอสังหารมิทรัพย ์

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เป็นเงินได้พึงประเมิน 

ตาม มาตรา 40 (8)  

 การขายอสังหาริมทรัพย์        
อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจาก
การให้โดยเสน่หา หรือ 

 การขายอสังหาริมทรัพย์ท่ี
ได้มาโดยทางอื่น 

2. ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
เฉพาะการขายอสังหารมิทรัพย์
เป็นทางการค้าหรือหาก าไร 
ตามมาตรา 91/2 
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 1.4 การจัดตั้งเป็นนิติบุคคลของผู้รับโอนกิจการ  

  การจัดตั้งเป็นนิติบุคคล1 แบ่งประเภทได ้ดังนี้ 
  1.4.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล   
   ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียว คือ หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด โดยหุ้นส่วน
ทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด ห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจด
ทะเบียนจะเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
  1.4.2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    
   ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด จะมีคนเดียวหรือ
หลายคนก็ได้ รับผิดไม่เกินจ านวนเงินที่ตนลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจ ากัด และหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดจะมีคนเดียว
หรือหลายคนก็ได้ รับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด โดยก าหนดให้หุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นหุ้นส่วน
ประเภทไม่จ ากัดความรับผิด   
  1.4.3 บริษัทจ ากัด 
   ได้แก่ การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปร่วมกันท ากิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรจาก
การด าเนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน โดยบริษัทจ ากัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัท 
เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 
  1.4.4 บริษัทมหาชนจ ากัด   
   ได้แก่ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมี
ความรับผิดจ ากัดไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ต้องช าระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือ
บริคณห์สนธิ โดยมีลักษณะโครงสร้างของบริษัทมหาชนจ ากัด มีดังนี้   
   (1) จ านวนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป   
   (2) ไม่ก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียนขั้นต่ า   
   (3) หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่ากัน และต้องช าระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่าหุ้น 
   (4) จ านวนกรรมการของบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมี
ที่อยู่ในประเทศไทย  
  การขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องติดต่อที่หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ า) 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ บางนา และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึง
สาขาของส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดในพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน 
และเกาะสมุย  
  เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วย 
 
 

                                                           
1 ที่มา : คู่มือสิ่งที่ตอ้งรู้ & ท า เมือ่เป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชนจ ากดั
http://www.dbd.go.th/download/goodgov_file/ebook5812/DBD_eBooks.pdf 
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รายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1. กรณขีอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน 
 ทุกจ านวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งทุนที่ก าหนดไว้  
 เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท   
 แต่เมื่อรวมกันไม่ให้ต่ ากว่า 1,000 บาท และไม่ให้เกิน 5,000 บาท 

100 

2. กรณขีอจดทะเบียนเป็นบริษัท 
 2.1 การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
   ทุกจ านวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งจ านวนทุนที่ก าหนดไว้  
   เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท 
   แต่เมื่อรวมกันไม่ให้ต่ ากว่า 500 บาท และไม่ให้เกิน 25,000 บาท 

 
 

50 

   2.2 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
   ทุกจ านวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งทุนที่ก าหนดไว้ 
   เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท 
   แต่เมื่อรวมกันไม่ให้เกิน 250,000 บาท 

 
500 

 

3. กรณขีอจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
 3.1 การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
   ทุกจ านวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แห่งจ านวนทุนที่จดทะเบียนไว้  
   เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท  
   แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาท 

 
1,000  

 3.2 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัด 
   ทุกจ านวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทแห่งจ านวนทุนที่ก าหนดไว้  
   เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท  
   แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 250,000 บาท 

 
1,000 

4. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 
5. ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 
6. กรณีขอให้นายทะเบียนรับรองเอกสารค าขอจดทะเบียน หน้าละ 50 
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 1.5 หน้าที่ในการจัดท าบัญชีของนิติบุคคล 

  นิติบุคคลตาม 1.4 ถือเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี ดังนี้  
  1.5.1 ต้องจัดท าบัญชีดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี2    
   (๑)  บัญชีรายวัน     
    (ก) บัญชีเงินสด     
    (ข)  บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร     
    (ค)  บัญชีรายวันซื้อ     
    (ง)  บัญชีรายวันขาย     
    (จ)  บัญชีรายวันทั่วไป    
   (๒) บัญชีแยกประเภท     
    (ก)  บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน     
    (ข)  บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย     
    (ค)  บัญชีแยกประเภทลูกหนี้     
    (ง)  บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้    
   (๓)  บัญชีสินค้า    
   (๔)  บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอ่ืน และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจ าเป็นแก่การท าบัญชี
ของธุรกิจ   
  1.5.2 จัดให้มีผู้ท าบัญชีเพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชี  
  1.5.3 ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ท าบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง  
   เอกสารประกอบการลงบัญชี3 ได้แก่ บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการ
ลงรายการในบัญชี ซึ่งแยกได้เป็น ๓ ประเภท คือ     
   (๑) เอกสารประกอบการลงบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยบุคคลภายนอก    
   (๒)  เอกสารประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเ พ่ือออกให้แก่
บุคคลภายนอก     
   (๓)  เอกสารประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือใช้ในกิจการของตนเอง  
  1.5.4 ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มท าบัญชี และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน 
นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน  
  1.5.5 จัดท างบการเงิน4 และจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงิน 
เว้นแต่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 
30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องมีผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจสอบและแสดงความเห็นใน
งบการเงนิ 

                                                           
2 ตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ตอ้งจดัท า ขอ้ความและรายการที่ตอ้งมี
ในบัญชี ระยะเวลาที่ตอ้งลงรายการในบัญชแีละเอกสารทีต่้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔  หมวด 1 ข้อ 3 
3 ตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้องมี
ในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔  หมวด 4 ข้อ 8  
4 ค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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  1.5.6 น าส่งงบการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด  
  1.5.7 ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานแห่งใหญ่ หรือ
สถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ า หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ท างานประจ า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่
วันปิดบัญชี 
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2. กิจกรรมหลักของธุรกิจและภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 

 

 

 

 

 

 2.1 ประเภทสินค้าท่ีขาย ได้แก่ ทองค าแท่ง และทองรูปพรรณ 
  2.1.1 ทองค าแท่ง 
   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทองค าแท่ง 99.99% และทองค าแท่ง 96.5% โดยทองค า
แท่ง 96.5% เป็นที่นิยมในประเทศไทยมากกว่า  
   ราคาทองค าแท่งในประเทศไทยจะเป็นไปตามประกาศสมาคมในแต่ละวัน ดังนี้ 
 

ราคาทองค าแท่ง หนัก 1 บาท = (Gold Spot ± Premium) x อัตราแลกเปลี่ยน x 0.4729 
  ตัวแปรต่างๆ มาจากปัจจยั ดังต่อไปนี ้
  (1) Gold Spot คือ ราคาทองในตลาดโลก 
  (2) Premium คือ ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าหรือส่งออกทองค าแท่ง + ค่าประกันภยั + ค่าความเสี่ยง ซึ่งค่า Premium 
จะมีค่าเป็นบวกเมื่อน าเข้าทองค าแท่ง หรือมีค่าเป็นลบเมื่อส่งออกทองค าแท่ง 
  (3) อัตราแลกเปลีย่น คือ อัตราแลกเปลีย่นค่าเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์  
  (4) ตัวเลข 0.4729 เป็นค่าเปลีย่นแปลงน้ าหนักทองค าแท่ง คิดจาก  (32.148 x0.965 )/65.60  
   - ตัวเลข 32.148 มาจากทองค าน้ าหนัก 1 กิโลกรัม มีน้ าหนักเท่ากับ 32.148 ออนซ์ 
   - ตัวเลข 0.965 มาจากการแปลงคา่ทองค า 99.99% เป็นทองค า 96.50%   
   - ตัวเลข 65.60 มาจาก ทองค า หนัก 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับทองค า หนัก 65.60 บาท 
 

     ในส่วนการรับซื้อคืนทองค าแท่ง ต้องแสดง “ราคารับซื้อคืน” จากสูตร ดังนี้ 
 

ราคารับซื้อคืนทองค าแท่ง = ราคาขายทองค าแท่ง หนัก 1 บาท – 100 บาท 
 

 

   2.1.2 ทองรูปพรรณ        
     เป็นทองที่ท าส าเร็จใช้เป็นเครื่องประดับ แบ่งความบริสุทธิ์ของเนื้อทองเป็น 2 ประเภท คือ 
96.5% และ 99.99% โดยทองรูปพรรณ 96.5% เป็นที่นิยมที่สุด  
      
 

ผู้น าเข้า 
ประมาณ 10 ราย 

ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง 
ประมาณ 75 ราย 

 

ผู้ค้าปลีก 
- รายใหญ่ ย่านเยาวราช 
- รายย่อย ตู้แดง 

 

ผู้ผลิต 

ทองรูปพรรณ 
โรงงานหรือช่างทอง 

ขายทองแท่ง ขายทองแท่ง 

ขายทองรูปพรรณ 

จ้างผลิต 
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     ราคาทองรูปพรรณในประเทศไทยจะเป็นไปตามประกาศสมาคมในแต่ละวัน ดังนี้ 
 
   ราคาทองรูปพรรณ หนัก 1 บาท = ราคาขายทองค าแท่ง หนัก 1 บาท + ค่าก าเหน็จ 
ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ค.2559 ราคาค่าก าเหน็จทองรูปพรรณขั้นต่ าซึ่งร้านค้าทองค าใช้เป็นราคาอ้างอิง เป็นบาทละ 500 บาท 
 
    ในส่วนการรับซื้อคืนทองรูปพรรณ ต้องแสดง “ราคารับซื้อคืน” จากสูตร ดังนี้ 
 

ราคารับซื้อคืนทองค ารูปพรรณ = ราคารับซื้อคืนทองค าแท่ง หนัก 1 บาท – 1.8%  
ตัวเลข “1.8%”  คือ ค่าเสียหายจากการหลอมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่คิดไม่เกินร้อยละ 1.8 ของมูลค่าซื้อคืนทองค าแท่งหนัก 1 บาท  

ณ วันที่ท าการซื้อขายตามราคาที่สมาคมค้าทองค าประกาศ  
   
 2.2 ประเภทสินค้า/บริการและภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 

รายการ 

ประเภทธรุกจิ ภาษีที่เกี่ยวข้อง 
ผู้น

 าเข
้า 

ผู้ค
้าส

่ง 

ผู้ผ
ลิต

 

ผู้ค
้าป

ลีก
 

ภา
ษีเ

งิน
ได

้ 

ภา
ษีหั

ก 
ณ

 ท
ี่

จ่า
ย 

ภา
ษีม

ูลค่
าเ

พิ่ม
 

ภา
ษีธ

ุรกิ
จ

เฉ
พา

ะ 

อา
กร

แส
ตม

ป์ 

1. รายได้จากการขายสินค้า           
 1.1 รายได้จากการขายสินค้า (จ่ายสด)            
    1.2 รายได้จากการขายสินค้า (จ่ายเชื่อ)            
2. ดอกเบี้ยรับ 
 - การให้กู้ยืมโดยมีทองค าค้ าประกัน 

  
 

  
 

 
 

   
 

 
 

3. รายได้จากการรับผลิตงานตามสั่ง          
4. รายได้จากการขายสินค้าหลุดจ าน า          
5. รายได้อ่ืน          
    - รายได้เรียกเก็บค่าหลอมทองเก่า      ?    
6. ต้นทุนขายสินค้า          
 6.1 ซื้อสินค้าต่างประเทศ          
 6.2 ซื้อสินค้าในประเทศ          
 6.3 ค่าแรงช่างท าทอง          
7. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร          
 7.1 เงินเดือนพนักงาน          
 7.2 ค่าเช่าส านักงาน          
 7.3 ค่าใช้จ่ายอื่น (มีบิล)      ? ?   
 7.4 ค่าใช้จ่ายอื่น (ไม่มีบิล)      ?    
  หมายเหตุ ?  = พิจารณาเป็นรายกรณีที่เกี่ยวข้อง 
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3. ประเด็นปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องส าหรับกิจการร้านทองที่เป็นนิติบุคคล  
 (รวบรวมจากค าถามของผู้ประกอบกิจการร้านทองทั่วประเทศ) 

 ด้านรายได ้

 3.1 รายได้จากการขายสินค้า กรณีทั่วไป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายการ รายละเอียดด้านผู้ขาย 
1. การรับรู้รายการทางบัญชี 1. เม่ือส่งมอบสินค้า 

     เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีจ่ายสด) หรือลูกหนี้การค้า (กรณีจ่ายเชื่อ) 
            เครดิต รายได้จากการขาย 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้า 14  
กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้า เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ 
(1) ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับ

ผู้ซื้อแล้ว 
(2) ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเนื่องในระดับที่เจ้าของพึงกระท า หรือไม่ได้

ควบคุมสินค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(3) วัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ 
(4) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

รายการนั้น 
(5) วัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือท่ีจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการนั้นได้อย่าง

น่าเชื่อถือ 
2. เมื่อช าระหนี้ (กรณีจ่ายเชื่อ) 
    เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
          เครดิต ลูกหนี้การค้า 
หมายเหตุ : เนื่องจาก กิจการร้านทองก าหนดวิธีช าระหนี้ (จ่ายเชื่อ) ที่แตกต่างกันตาม
ธรรมเนียมทางการค้า ท าให้ต้องรับรู้รายได้ทางบัญชีแตกต่างกัน โปรดศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมในหัวข้อ 3.2.1 

ผูข้าย ผูซ้ือ้ 

สง่มอบสนิคา้ 

ช าระราคา (จา่ยสด)/ช าระหนี ้(จา่ยเชือ่) 

การบนัทกึบญัชีด้านผู้ขาย (เมื่อสง่มอบสนิค้า) 
     เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีขายสด)  
              หรือลกูหนีก้ารค้า (กรณีขายเช่ือ) 
              เครดิต รายได้จากการขาย 

การบนัทึกบญัชีด้านผู้ซือ้ที่เป็นนิติบคุคล (เมื่อรับมอบสินค้า) 
  เดบิต ซือ้สนิค้า  
            เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีจา่ยสด)  
                      หรือเจ้าหนีก้ารค้า (กรณีจา่ยเช่ือ) 
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รายการ รายละเอียดด้านผู้ขาย 
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้มูลค่าทั้งหมดจากการขายสินค้าตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)  

3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

เฉพาะผู้ขายทองรูปพรรณ (ทีม่ีใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรตามการยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ      
(ภ.พ.01.4) (เอกสารแนบ 1))  
1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อ ในวันที่ส่งมอบทองค าให้ผู้ซื้อ หรือวันที่ได้รับช าระเงิน 
หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน 
  โดยค านวณจากผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จแต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศ 
     VAT = (ราคาทองรูปพรรณ รวมค่าก าเหน็จ – ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ) x 7% 
 2. จัดท าใบก ากับภาษี ที่จะต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ไว้ด้วย 
    (1) ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
    (2) ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศ  
    (3) ผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จแต่ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตาม (1) กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศ ตาม (2)  
    (4) จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ค านวณจาก (3)  
    (5) หมายเลขล าดับของใบรับที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แต่หากผู้ประกอบการ
จดทะเบียนใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบก ากับภาษีด้วย ไม่ต้อง ระบุหมายเลขล าดับ
ของใบรับ        
 (6) เลขรหัสประจ าเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากร ก าหนด       
 ข้อความตาม (1) – (6) จะตีพิมพ์ จัดท าขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง 
เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะ ท านองเดียวกันก็ได้ 
3. จัดท าตารางราคาซื้อขายทองรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้าทองค า (เอกสารแนบ 2) 
4. จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  
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 3.2 รายได้จากการขายสินค้า กรณีผู้ค้าส่งขายเชื่อทองค าให้ผู้ค้าปลีก และการช าระหนี้ทางการค้า 

             3.2.1  การรับรู้รายการทางบัญชี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

               การช าระราคาตามหนี้ค้าง มี 3 วิธ ีคือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.2.2 ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ดูหัวข้อ 3.1 
 

กรณีตัวอย่าง ผู้ค้าส่ง (นิติบุคคล) ตกลงขายเชื่อทองค าแท่งหรือทองรูปพรรณให้ผู้ค้าปลีก 
จ านวนน้ าหนัก 100 บาท ราคาทองค าแท่ง ณ วันท่ีตกลงขายตามประกาศประจ าวัน บาทละ 20,000 บาท  

รวมหนี้ค้าง จ านวน 2,000,000 บาท 
 

วิธีที่ 1 ช าระเป็นตัวเงิน 
 

 ผู้ขายโอนทองค าแท่งหรือทองรูปพรรณ   
ให้ผู้ซื้อ (Risk & Reward) 

 ผู้ขายและผู้ซื้อรับรูภ้าระผูกพันในหนี้ 
 

วิธีที่ 3 ช าระแบบหักกลบลบหนี ้
โดยน าทองเก่าแลกทองใหม ่

สัญญาหรือหลักฐานซื้อขายทางธุรกิจ 
 มูลค่าและปริมาณขาย 

 วันที่ช าระ 

 ข้อตกลงทางการค้า อาทิ ส่วนลด 
  

ผู้ค้าส่ง (ด้านผู้ขาย) 
1) การบันทึกบัญชี  

เดบิต ลูกหนี้การค้า 2,000,000 
       เครดิต รายได้จากการขายสินค้า 2,000,000 

2) ภาษีเงินได้ รับรูต้ามเกณฑส์ิทธิ 
3) ภาษีมลูค่าเพิ่ม  

กรณีขายทองรูปพรรณเรียกเก็บภาษีขายเฉพาะค่าก าเหนจ็ 
(ดูวิธีค านวณที่หน้า 13 ) ใหร้ับรู้ในวันที่ขาย หรือวันที่ได้รับช าระเงิน 
หรือวันที่ออกใบก ากับภาษ ีแล้วแต่วา่จะเกิดกรณีใดก่อน 
 

ผู้ค้าปลีกท่ีเป็นนิติบุคคล (ด้านผู้ซือ้) 
1) การบันทึกบัญชี  

  เดบิต ซ้ือสินค้า  2,000,000 
          เครดิต เจ้าหนี้การค้า 2,000,000 

2) ภาษีเงินได้ รับรูต้ามเกณฑส์ิทธิ 
3) ภาษีมลูค่าเพิ่ม 
     ขอคืนภาษีซื้อตามใบก ากับภาษีที่ได้รับจากผู้ค้าส่ง 
 

ผู้ค้าส่ง (ด้านผู้ขาย) 
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 2,000,000 

      เครดิต ลกูหนีก้ารค้า           2,000,000 

 

ผู้ค้าปลีก (ดา้นผู้ซื้อ) 
เดบิต เจ้าหนีก้ารค้า   2,000,000 

      เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร   2,000,000 

 

ตัวอย่าง ณ วันที่ช าระหนี้  
ราคาทองค าแท่งตามประกาศประจ าวัน  
บาทละ 18,000 บาท 

ผู้ค้าส่ง (ด้านผู้ขาย) 
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร  1,800,000     
          สว่นลดจา่ย                      200,000 
         เครดิต ลกูหนีก้ารค้า              2,000,000 

ผู้ค้าปลีก (ดา้นผู้ซื้อ) 
เดบิต เจ้าหนีก้ารค้า   2,000,000 

         เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร  1,800,000 

                     สว่นลดรับ                200,000 
 

วิธีที่ 2 ช าระเป็นตัวเงิน 

ตามน้ าหนักทองที่ตกลงขาย 
 

ดูหัวข้อ 3.3 

 

**กรณีก าหนดใหม้ีการช าระราคาตามวิธีที่ 2 หรือ 3 ผู้ขายควรจดัท าใบก ากับภาษี/ใบส่งของตามหัวข้อ 3.2.3 
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 บริษทั กจิการร้านทอง จ ากดั 
ที่อยู่ xx แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

โทร. 038-151224-5 แฟกซ ์038-151077 

www.กิจการรา้นทอง.com E-mail : กิจการ@รา้นทอง.com 

 

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษอีำกร xxxxxxxxxxxxx  /ส ำนกังำนใหญ ่

 
รหัสลูกค้า Customer No.: 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี Tax ID. NO. : 

 ส ำนกังำนใหญ่           สำขำท่ี ................................ 

ชื่อลูกค้า/ที่อยู่ Customer Name/Address : 
 

 
เลขที่ใบส่ังซือ้                                    ผู้ส่ังซือ้ 
P/O No.                                      Purchaser                            

เลขทีใ่บก ากบัภาษี Tax Invoice No : 
 

วนัที่ Date : 

เงือ่นไข Method:     
                                      
ครบก าหนด Due  Date : 

ล าดบั 
ltem 

รหัสสินค้า/รายละเอยีด 

Part No./Description 

จ านวน 

Quantity                      

ราคาต่อหน่วย 

Unit Price 

จ านวนเงนิ 

Amount 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 

1. การช าระหน้ีตามใบส่งสนิค้านี้  ผู้ ซ้ือต้องช าระภายใน 14 วัน นับแต่    

วันส่งมอบ และ ให้ถือตามราคาทองค า ณ วันที่จ่ายหน้ี หากราคา ณ  

วันจ่ายหนี้ ไม่เท่ากบัหน้ีตามใบส่งของนี้  ให้ผู้ ซ้ือช าระในมูลหน้ีที่เพ่ิมขึ้น

หรือลดลง แล้วแต่กรณี 

2. การช าระเงินเกนิก าหนดการช าระเงิน บริษัท ฯ จะคิดดอกเบี้ยในอตัรา 

1.25% ต่อเดือน 

รวมเป็นเงิน 

Total Amount 
ส่วนลด 

Discount 
มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลด 

Total Amount After Discount 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

Valued Added Tax 

 

 
จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ Total Amount 

 

ได้รับสินค้าข้างต้นครบถ้วนถกูต้องเรียบร้อยแล้ว  
และได้รับต้นฉบบัใบก ากบัภาษี  

พร้อมยอมรับข้อตกลงตามใบก ากบัสินค้านี ้
 

…………………………………………………………….. 
ผู้ รับของ/Received by 

วนัท่ี/Date……./……../……….. 

 
 

 
..……………………………………………….... 

ผู้สง่ของ/Delivery 

วนัท่ี/Date……./……../……….. 

ในนามบริษัท กิจการร้านทอง จ ากัด 
 

 
..……………………………………………….... 
ผู้มีอ านาจลงนาม/Authorized Signature 

วนัท่ี/Date……./……../……….. 

กจิการ 
ร้านทอง 

ต้นฉบับ  
ใบก ากับภาษี/ใบส่งสนิค้า 

3.2.3 ตัวอย่างใบก ากับภาษี (โปรดดูข้อความในช่องรายการหมายเหตุ) 
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 3.3 การช าระหนี้แบบหักกลบลบหนี้โดยการน าทองเก่าแลกทองใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.3.1 การรับรู้รายการทางบัญชี  
   ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้า 12 ได้แยกการพิจารณา ดังนี้ 
   (1) เมื่อกิจการได้แลกเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะและมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน กิจการต้องไม่ถือว่า
การแลกเปลี่ยนนั้นก่อให้เกิดรายได้ หรือ 
   (2) เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน กิจการต้องถือว่าการ
แลกเปลี่ยนนั้นก่อให้เกิดรายได้ กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ดังกล่าวโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่
ได้รับ ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน หากมูลค่ายุติธรรมของสินค้า
หรือบริการที่ได้รับไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของ
สินค้าหรือบริการที่น าไปแลกปรับปรุงด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน  เช่น 
การบันทึกรายได้เมื่อกิจการร้านทองได้เรียกเก็บค่าสูญเสียจากการหลอมทองเก่า เป็นต้น   
 
 

 ผู้ซื้อช าระคา่หลอมทองเก่า 

   ให้ผู้ขาย 

 

 ช าระหนีแ้บบหกักลบลบหนี ้

โดยสง่มอบทองเก่าให้ผู้ขาย 

ถือตามราคาทอง ณ วนัช าระ 

- สว่นตา่งถือเป็นสว่นลดหรือก าไร แล้วแตก่รณี 

 

 ตกลงขายทองค า จ านวนน า้หนกั 100 บาท  
ราคาบาทละ 20,000 บาท  

รวมหนีค้้าง จ านวน 2,000,000 บาท 

 

 

ผูค้า้สง่ 
ผูค้า้ปลกี 

 ส่งมอบทองใหม่ให้ผู้ซื้อ 

ผูผ้ลติ 

น าทองเก่าไปจ้างผลติใหม ่

น าทองที่ผลติใหมส่ง่ให้ผู้วา่จ้าง 

 สั่งซื้อทองค า 
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  3.3.2 ภาษีที่เกี่ยวข้อง 
   ในทางภาษีอากร กรณหีักกลบลบหนี้โดยการน าทองเก่าแลกทองใหม่ ถือเป็นการค้าต่างตอบแทนที่
ใช้สินค้าเป็นการช าระหนี้ระหว่างกันแทนการช าระเป็นตัวเงิน  

รายการ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก 
1. ณ วันที่ผู้ค้าส่งได้ส่งมอบทองใหม่
ให้ผู้ค้าปลีก 

ถือว่า ได้ขายทองใหม่ ณ วันที่ได้มี
การโอนสินค้า  
(ภาษีอากร ดูหัวข้อ 3.1) 

ถือว่า ได้ซื้อทองใหม่ ณ วันที่ได้มี
การรับโอนสินค้า  
(ภาษีอากร ดูหัวข้อ 3.6) 

2. ณ วันที่หักกลบลบหนี้ ถือว่า ได้ซื้อทองเก่า ณ วันที่ได้มี  
การรับโอนสินค้า  
(ภาษีอากร ดูหัวข้อ 3.6) 

ถือว่า ได้ขายทองเก่า ณ วันที่ได้มี
การโอนสินค้า  
(ภาษีอากร ดูหัวข้อ 3.1) 

3. ณ วันที่ผู้ค้าส่งเรียกเก็บรายได้อ่ืน 
เช่น รายได้ค่าก าเหน็จ  
รายได้ค่าหลอมทองเก่า เป็นต้น 

ถือว่า เป็นรายได้จากการให้บริการ 
ณ วันที่ได้รับเงิน 
 

ถือว่า เป็นต้นทุนหรือรายจ่าย 
(แล้วแต่กรณี) ณ วันที่จ่ายเงิน 

 

 3.4 การขายทองใหม่โดยผู้ซ้ือ (ที่เป็นบุคคลธรรมดา) น าทองเก่ามาแลกเปลี่ยน 
  ให้น าวิธีการตาม 3.3 มาประยุกต์ใช้ โดยในทางภาษีควรแบ่งลักษณะธุรกรรม ดังนี้ 
  3.4.1 การขายทองใหม่ 
   (1)  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
    กิจการร้านทองรับรู้มูลค่าท้ังหมดที่เกิดขึ้นในคราวเดียวกันตามเกณฑ์สิทธิ ได้แก่ รายได้
จากการขายทองรูปพรรณ (ใหม่) รายได้ค่าก าเหน็จ และรายได้ค่าหลอมทองเก่า 
   (2)  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
    รายไดค้่าก าเหน็จ 
    กิจการร้านทองเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อทอง ในวันที่ส่งมอบทองรูปพรรณ (ใหม่)
ให้ผู้ซื้อ หรือวันที่ได้รับช าระเงิน หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน  โดยค านวณจากผลต่าง
ระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคม
ค้าทองค าประกาศ  
    รายไดค้่าหลอมทองเก่า (ถ้ามี) 
    กิจการร้านทองเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อทอง ในวันที่ได้รับช าระเงิน หรือวันที่
ออกใบก ากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน 
 3.4.2 การรับซื้อทองเก่า 
  โดยทั่วไป ผู้น าทองเก่ามาแลกเปลี่ยนต้องออกหลักฐานการขายทองเก่าให้กิจการร้านทอง แต่
หากไม่สามารถด าเนินการได้ กิจการร้านทองต้องจัดเอกสารการรับซื้อทองเก่าแสดงปริมาณและมูลค่าที่รับซื้อ ตาม
เอกสารดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “คู่มือการจัดท าเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่าย
ทางภาษีได”้) 

• ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ หรือ 
• ใบส าคัญรับเงิน หรือ 
• ใบรับรองแทนใบส าคัญรับเงิน 



-18- 
 

คู่มือนีเ้ป็นเพียงคู่มอืและตัวอย่างเพื่อเสรมิความเข้าใจ ซ่ึงอาจไม่ครอบคลมุและใชอ้้างองิได้ทุกกรณ ี               ส านกัมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 

 

 3.5  รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืม โดยมีทองค าเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

 

 
 

 

 

 

 

รายการ รายละเอียดด้านผู้ให้กู้ 
1. การรับรู้รายการทางบัญชี 1. บันทึกรับรู้ดอกเบี้ยรับ 

     เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีจ่ายสด) หรือรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ (กรณีค้างช าระ)  
            เครดิต รายไดด้อกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืม 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้า 29 
กิจการจะรับรู้ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์คงค้าง เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ 
(1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 

 (2) สามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ 
2. เมื่อช าระหนี้ (กรณลี้างหนี้ค้างช าระ) 
    เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
          เครดิต รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ 

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้มูลค่าทั้งหมดจากดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)  
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น) จากดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืม (กิจการเยี่ยง

ธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรา 91/2 (5)) ในอัตราร้อยละ 3.3  
4. อากรแสตมป์ - ผู้ให้กู้ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสารที่ 5  

โดยค านวณจากทุกจ านวน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งยอดเงินที่กู้ยืม 
ต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท 
- ค่าอากรแสตมป์ตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อค านวณแล้วเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 
10,000 บาท 

 

 

 

 

 

ผูใ้หกู้ ้
กจิการรา้นทอง 

 

ผูกู้ ้

ใหกู้ย้มืตามจ านวนเงนิตน้ทีร่ะบใุนสญัญากูย้มื 

1. สง่มอบทองค าเป็นหลักทรัพยค์ ้าประกัน 

2. ช าระหนีต้ามเงนิตน้ และดอกเบีย้ตอ่เดอืน 

3. หากผดิสญัญาจะถกูยดึหลักทรัพยค์ ้าประกัน 

จดัท าสญัญากู้ยมืเงินโดยมีทองค าเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 
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 3.6 รายได้จากการรับผลิตงานตามสั่ง 
 

  3.6.1  ข้อหารือ กรณีถือเป็นการรับจ้างท าของ  
   อ้างตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   กรณีตัวอย่าง 
   (1) การพิจารณาข้อตกลงทางการค้าว่า เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าหรือการจ้างท าของจะต้อง
พิจารณาตามเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่า คู่สัญญามุ่งที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือมุ่งถึงการท างานและ
ผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า การประกอบกิจการของบริษัท ว. จะผลิตสินค้าตามค าสั่ง
ของลูกค้าเท่านั้นโดยไม่มีการวางจ าหน่ายเป็นการทั่วไปไม่ว่าจะใช้วัตถุดิบของบริษัท ว. หรือของผู้ว่าจ้างก็ตาม และไม่
สามารถผลิตแม่พิมพ์ที่จับยึดชิ้นงานตามแบบของลูกค้ารายหนึ่งไปจ าหน่ายให้กับลูกค้าอีกรายหนึ่งได้ เนื่องจากเป็น
ความลับทางการค้าของลูกค้ารายนั้นๆ จึงเป็นการมุ่งถึงผลส าเร็จของงานที่ท า ถือเป็นการรับจ้างท าของตามมาตรา 
587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าจ้างให้แก่บริษัท ว. ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่
จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8 (2) ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528  

(ข้อหารือที่ กค 0702/5561  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553)   
   (2)  กรณี หากโรงงานฯ (ผู้รับจ้าง) มิได้ผลิตสินค้าขายเป็นปกติธุระ แต่รับจ้างผลิตสินค้าตามที่
ห้างฯ (ผู้ว่าจ้าง) ก าหนด กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการรับจ้างท าของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เมื่อห้างฯ (ผู้ว่าจ้าง) จ่ายค่าจ้างให้แก่โรงงานฯ (ผู้รับจ้าง) ห้างฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8(2) ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528  
    กรณี หากโรงงานฯ ผลิตสินค้าขายเป็นปกติธุระ ต่อมาได้รับจ้างผลิตสินค้าตามที่ห้างฯ 
ก าหนด โดยใช้วัตถุดิบของโรงงานฯ ผู้รับจ้าง กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด 

(ข้อหารือที่ กค 0706/259 ลงวันที่ 14 มกราคม 2551)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน มุ่งผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 

สัญญา 

ข้อพิจารณา 

= การขายสินค้า = การให้บริการ 
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  3.6.2 การรับรู้รายการทางบัญชี และภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง  
 
 

 
 

 

 

 
รายการ รายละเอียดด้านผู้ผลิต  

1. การรับรู้รายการทางบัญชี      เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร หรือลูกหนี้การค้า  
            เครดิต รายได้จากการให้บริการ 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้า 20 
กิจการต้องรับรู้รายการรายได้จากการให้บริการเป็นรายได้ตามข้ันความส าเร็จของ

รายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ 
(1) สามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ 
(2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 
(3) สามารถวัดขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้ อย่างน่าเชื่อถือ  

 (4) สามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเพ่ือท าให้รายการนั้น
เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ 

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้มูลค่าทั้งหมดจากรายได้จากการให้บริการตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)  
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อผู้จ่ายเงิน (ผู้ว่าจ้าง) ที่เป็นนิติบุคคลจ่ายค่าจ้างท าของให้แก่ผู้รับเงิน (ผู้รับจ้าง) ต้องหัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 
4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อ ในวันที่ได้รับช าระเงิน หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี 

แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน 
2. จัดท าใบก ากับภาษี  
3. จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ รายงานภาษีขาย  

5. อากรแสตมป์ ผู้รับจ้างต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสารที่ 4. จ้างท าของ 
โดยค านวณจากทุกจ านวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้าง  
ต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูผ้ลติ 
ผูว้า่จา้ง 

กจิการรา้นทอง 

ผลติงานตามสัง่ มุง่ผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 

1. สัง่ผลติ ตามแบบและเงือ่นไขทีก่ าหนด 

2. ช าระราคาตามสนิจา้ง 

พิจารณาตามสัญญาหรือขอ้ตกลงทางการค้าว่า 
เป็นการรับจ้างท าของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือไม่ 
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 ด้านต้นทุนและรายจ่าย 

 3.7 ซื้อสินค้า (ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ และทองเก่า) และสินค้าคงเหลือ 

 

 

                   

 

 

 

  

 

 

 

รายการ รายละเอียดด้านกิจการร้านทอง 
1. การรับรู้รายการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซ้ือ (อาทิ การซื้อ
ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ ทองเก่า) ต้นทุนแปลงสภาพ (ได้แก่ ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต) และ ต้นทุนอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และ
อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือนั้นต้องรับรู้

เป็นค่าใช้จา่ย ในงวดที่มีการรับรู้รายได้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั แล้วแต่มูลค่าใด

จะต่ ากว่า 
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1. รับรู้เป็นต้นทุนของสินค้า ตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)  

2. ราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณตามราคาทุนหรือ
ราคาตลาด แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมา
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ด้วย (มาตรา 65 ทวิ (6)) 

3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม หากผู้ขายทองให้กิจการร้านทองเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
1. กิจการร้านทองต้องเรียกใบก ากับภาษีจากผู้ขายทอง (โดยวันที่ในใบก ากับภาษีต้องระบุ
ตามวันที่รับมอบสินค้า หรือวันที่ได้ช าระเงิน หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิด
กรณีใดก่อน) 
2. จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ และและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

 

ผูซ้ือ้ 
กจิการรา้นทอง ผูข้าย 

ช าระหนีต้ามภาระผกูพันตามเงือ่นไขทางการคา้ 

สง่มอบสนิคา้ตามปรมิาณทีต่กลงระหวา่งกัน 

การบนัทกึบญัชีด้านกิจการร้านทอง (เมื่อรับมอบสนิค้า) 
  เดบิต ซือ้สนิค้า  
            เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีจา่ยสด)  
                      หรือเจ้าหนีก้ารค้า (กรณีจา่ยเช่ือ) 
   

การบนัทึกบญัชีด้านผู้ขายที่เป็นนิติบคุคล (เมื่อสง่มอบสินค้า) 
  เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีขายสด)  
              หรือลกูหนีก้ารค้า (กรณีขายเช่ือ) 
              เครดิต รายได้จากการขาย 
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 3.8 รายจ่ายในการจ้างช่างทอง 

     

   
   

     

 

 

 

 

รายการ รายละเอียดด้านผู้ว่าจ้าง 
1. การรับรู้รายการทางบัญชี ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินค้าคงเหลือ 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซ้ือ ต้นทุนแปลงสภาพ 

(ได้แก่ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต) และ ต้นทุนอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สินค้า
คงเหลือนัน้อยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือนั้นต้องรับรู้

เป็นค่าใช้จา่ย ในงวดที่มีการรับรู้รายได้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้เป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)  
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อผู้จ่ายเงิน (กิจการร้านทองผู้ว่าจ้างที่เป็นนิติบุคคล) จ่ายค่าจ้างท าของให้แก่ช่างทอง  

ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 
4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม หากช่างทองเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

1. กิจการร้านทองต้องเรียกใบก ากับภาษีจากช่างทองตามจ านวนเงินที่จ่ายค่าจ้างรวม
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (โดยวันที่ในใบก ากับภาษีต้องระบุตามวันที่ได้รับช าระเงิน หรือวันที่ออก
ใบก ากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน) 
2. จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ 

5. อากรแสตมป์ กรณีมีการท าสัญญาว่าจ้าง 
- ผู้รับจ้างต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสารที่ 4. จ้างท าของ 
โดยค านวณจากทุกจ านวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้าง  
ต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท 

 

 

ผูว้า่จา้ง ชา่งทอง 

น าทองเก่าไปจ้างผลติใหม ่

น าทองที่ผลติใหมส่ง่ให้ผู้วา่จ้าง 

ช่างทอง (หากเป็นนิติบุคคล) 
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

     เครดิต รายได้จากการให้บริการ 

ผู้ว่าจ้าง (กิจการร้านทอง) 
เดบิต ค่าจา้งช่างทอง  
     เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
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 3.9 ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน 

  3.9.1 หลักเกณฑ์ที่จะถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้   

   ด้วยตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดท า
บัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ประกอบกับ ตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
๒๕๔๓ และประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้องมีใน
บัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด 4 ข้อ 8 
ได้ก าหนดประเภทของเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ๓ ประเภท คือ     
   (๑) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยบุคคลภายนอก    
   (๒)  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือออกให้แก่
บุคคลภายนอก   
   (๓)  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือใช้ในกิจการ
ของตนเอง   
   โดยทั่วไปเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีทั้งสามประเภทข้างต้นสามารถเป็นรายจ่ายได้
ในทางภาษีอากร ได้แก่ ใบก ากับภาษี (กรณีผู้ขายหรือให้บริการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบี ยนภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
หรือใบเสร็จรับเงินที่มีรายการสมบูรณ์ ซึ่งผู้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการมีหน้าที่ต้องออกหลักฐานการรับเงินให้แก่
ผู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการในแต่ละคราว และผู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการสามารถร้องขอให้ผู้รับเงินค่าสินค้า
หรือบริการออกหลักฐานการรับเงินได้ด้วยเช่นกัน  
   แต่มักพบปัญหาว่า เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีในบางกรณีไม่สามารถเป็นรายจ่ายทาง
ภาษีได้ ทั้งที่กิจการได้มีรายจ่ายจริง เนื่องด้วยผู้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการไม่สามารถออกเอกสารหลักฐานแสดง
การรับเงินให้ได้ กรณีนี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยกิจการร้านทองต้องจัดเอกสารแสดงรายการ ปริมาณ และมูลค่าที่
ได้จ่ายจริง ตามเอกสารดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “คู่มือการจัดท าเอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้”) 

• ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ หรือ 
• ใบส าคัญรับเงิน หรือ 
• ใบรับรองแทนใบส าคัญรับเงิน 
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  3.9.2 การรับรู้รายการทางบัญชี และภาษีอากรทีเ่กี่ยวข้อง (เฉพาะกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม 3.9.1) 
 

รายการ รายละเอียดด้านกิจการร้านทอง 
1. การรับรู้รายการทางบัญชี รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของสินค้าคงเหลือ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

1. กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่าย ตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2558) เมื่อ 
 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจากการลดลงของสนิทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้น

ของหนี้สิน  
 กิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อยา่งน่าเชื่อถือ  
 การรับรู้ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้ การเพ่ิมขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงของ

สินทรัพย์  
2. กิจการต้องรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ดังนี้ 
 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซ้ือ (อาทิ การซื้อ

ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ) ต้นทุนแปลงสภาพ (ได้แก่ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่าย
การผลิต) และ ตน้ทุนอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือใหส้ินคา้คงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพ
ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือนั้นต้องรับรู้

เป็นค่าใช้จา่ย ในงวดที่มีการรับรู้รายได้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้เป็นต้นทุนของสินค้าหรือรายจ่ายตามเกณฑ์สิทธิ แล้วแต่กรณี (มาตรา 65)  
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากเป็นกรณีการจ่ายค่าบริการหรือค่าจ้างท าของ  ให้พิจารณาตามค าสั่งกรมสรรพากร    

ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร 
มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 

4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณกีิจการร้านทองได้จ่ายค่าสินค้า/บริการให้ผู้รับเงินที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

 กิจการจะต้องเรียกใบก ากับภาษจีากผู้ขายสินค้า/ให้บริการทุกกรณี จึงจะถือเป็น
หลักฐานในการลงรายจ่ายได้ 

 เฉพาะกรณีนี้ ไมส่มควรใช้ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ หรือใบส าคัญรับเงิน หรือ
ใบรับรองแทนใบส าคัญรับเงิน มาแทนใบก ากับภาษีของผู้ขายสินค้า/ให้บริการ 

5. อากรแสตมป์ เสียอากรแสตมป์ เฉพาะกรณีมีการท าสัญญาหรือตราสาร (28 ลักษณะตราสาร) ตามท่ี
บัญญัติในประมวลรัษฎากร ในหมวด 6 อากรแสตมป์  เช่น สัญญาเช่า สัญญาจ้างท าของ 
สัญญากู้ยืม เป็นต้น 
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 3.10 รายจ่ายเกี่ยวกับผลความเสียหายจากสินค้าประเภททองค า  
  เช่น ค่าสูญเสียจากการหลอมทองเก่า ค่าเสียหายจากทองปลอม เป็นต้น 

รายการ รายละเอียดด้านกิจการร้านทอง 
1. การรับรู้รายการทางบัญชี กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่าย ตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 

2558) เมื่อ 
 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจากการลดลงของสนิทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้น

ของหนี้สิน  
 กิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อยา่งน่าเชื่อถือ  
 การรับรู้ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้การเพ่ิมขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงของ

สินทรัพย์  
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1. กรณีค่าสูญเสียจากการหลอมทองเก่า ให้รับรู้เป็นรายจ่ายตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65) 

โดยมีการจัดท าบัญชีรายการส่วนสูญเสีย ประกอบด้วย ชนิด ปริมาณหรือน้ าหนัก มูลค่า 
และสาเหตุของการสูญเสีย เป็นเอกสารทางบัญชี 
2. กรณีทองปลอม ซึ่งเป็นสินค้าท่ีไม่สามารถจ าหน่ายได้ ต้องด าเนินการขออนุมัติท าลาย
ตามวิธีดังต่อไปนี้ จึงมีสิทธิน ามาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) และ (14)  

 แจ้งการท าลายทองปลอม ให้สรรพากรพื้นที่ในท้องที่ที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้าเป็น
เวลา 30 วันก่อนวันท าลาย ทั้งนี้ ตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.79/2541ฯ ลงวันที่       
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 

 มีเอกสารและหลักฐานที่ชัดแจ้งสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการท าลายสินค้าดังกล่าวจริง  
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4. การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนของกิจการร้านทองตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืน  

 4.1 ตามประมวลรัษฎากร (ตามเอกสารหน้า 27 - 30) 
  4.1.2 การจดแจ้งการประกอบกิจการร้านทอง  
   (1) แบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองค า (ภ.พ.01.3)  
    ส าหรับกิจการร้านทองที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่มีความประสงค์
จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการน าเข้าหรือการขายทองค า เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือ
ของรูปพรรณ โดยยื่นแบบแจ้งฯ ผ่านสรรพากรพื้นที่ ทั้งนี้ ทองค าดังกล่าวต้องมีน้ าหนักเนื้อทองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
96.5 และต้องจัดท ารายงานค้าทองค าด้วย 
   (2) แบบแจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ (ภ.พ.01.4) 
    ส าหรับกิจการร้านทองที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่มีความประสงค์
ไม่ต้องน ามูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายเป็นจ านวนเท่ากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศรับซื้อคืน
ในวันที่ขายทองรูปพรรณ มารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) โดยยื่นแบบแจ้งผ่านสรรพากร
พ้ืนที่ และต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 

 ต้องจัดท าใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 (เต็มรูป) หรือมาตรา 86/6 (อย่างย่อ) 
แล้วแต่กรณี 

 จัดท าตารางราคาซื้อขายทองรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้าทองค า 
 ต้องจัดท าป้ายแสดงข้อความว่า “ให้ขอใบก ากับภาษีทุกครั้ง” และวางไว้บนตู้ส าหรับ

ขายทองรูปพรรณ ณ สถานประกอบการ ในบริเวณท่ีเปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย 
 4.2 ตามกฎหมายอ่ืน 
  4.2.1 กฎหมายของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
   (1) จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้ง ก่อนการท าธุรกรรมซื้อขายทองที่มีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป   
   (2) ให้รายงานต่อ ปปง. ในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ านวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป 
  4.2.2 กฎหมาย และประกาศของกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน) 
   ตามประกาศส านักคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจร้านทองที่เป็นธรรม ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับ 
1) ราคาที่เป็นธรรม 2) น้ าหนักที่เป็นธรรม 3) ก าหนดวันท าการเปิด-ปิดร้านค้าทอง 4) การจองซื้อทอง และ 
5) ให้สมาคมค้าทองค าแจ้งราคาซื้อ ราคาจ าหน่ายทองค าแท่ง ค่าพรีเมี่ยม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ ส านัก
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  
  4.2.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
   ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.
๒๕๔๖) เรื่อง ใหท้องรูปพรรณเป็นสินคา้ทีค่วบคุมฉลาก   
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