
โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ ยนผ่านสู่นิติบุคคล 

1 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ค ู่มือภาษีอากรส าหรบักิจการรา้นทอง 



      ขอบเขตเน้ือหาการบรรยาย 

2 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

• Nation e-Payment 

• การโอนกิจการ 

o ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเป็นนติบิคุคล 

o วิธีการโอนกิจการ 

o ภาระภาษีของผูโ้อนกิจการ  

o การจดัตัง้เป็นนติบิคุคลของผูร้บัโอนกิจการ 

o หนา้ท่ีในการจดัท าบญัชขีองนติิบคุคล 

• กิจกรรมหลกัของธรุกิจและภาษีท่ีเกีย่วขอ้ง 

• ประเด็นปัญหาภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง  

 (รวบรวมจากค าถามของผูป้ระกอบกิจการรา้นทองทัว่ประเทศ) 

• การปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนของกิจการรา้นทองตามประมวลรษัฎากร

และกฎหมายอ่ืน  

 



      National e-Payment 

3 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

เงนิรางวลั 3.5M.+3.5M. 

ตอ่เดอืน x 12 เดอืน 

เริม่ 1 มกราคม 2560 

วางเครือ่งรูดบตัร

ทกุที ่



      National e-Payment 

4 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

 

 
 

เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 



      National e-Payment 

5 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

บตัรอิเล็กทรอนกิส ์

(บตัรเดบิต) 

เคร่ืองรดูบตัร 

Electronic Data Capture  
(EDC)  

• เป็นการบรกิารรบัช าระคา่สนิคา้และบรกิารผา่นเครือ่งรบับตัรเครดติ/เดบติ (เครือ่ง EDC) 

• แจกจา่ยเครือ่ง EDC ใหแ้กร่า้นคา้ท ั่วประเทศ ประมาณเดอืนสงิหาคม 2559 

• วางเครือ่ง EDC ใหก้บัหน่วยงานราชการ  



      National e-Payment 

6 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ผูป้ระกอบการ ขนาดรายได ้ เขา้ระบบ e-Tax Invoice 

ขนาดใหญ่ > 500 ล้านบาท 
ภายใน 31 ธนัวาคม 2560 

ขนาดกลาง มากกว่า 30 ล้านบาท ถงึ 500 ล้านบาท 

ขนาดเล็ก มากกว่า 1.8 ล้านบาท ถงึ 30 ล้านบาท ภายใน 31 ธนัวาคม 2562 

ขนาดไมโคร ≤ 1.8 ล้านบาท ภายใน 31 ธนัวาคม 2564 



      การโอนกิจการ : ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเป็นนิติบคุคล 

7 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

รายการ บุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 

1. ฐานภาษี เสยีภาษีฐานเงนิไดพ้งึประเมนิสทุธ ิ

เงนิไดพ้งึประเมนิสทุธ ิ=   

เงนิไดพ้งึประเมนิ  

หกั คา่ใชจ้า่ย 75%  

     (หรือคา่ใชจ้า่ยจรงิ)  

หกั คา่ลดหยอ่น 

 

เสยีภาษีฐานก าไรสทุธ ิ

- ก าไรสทุธทิางภาษี =  

รายไดจ้ากกจิการและรายไดเ้น่ืองจากกจิการ  

หกั รายจา่ยตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้น  

       ม. 65 ทว ิและ ม. 65 ตร ี

- มีก าไรสทุธทิางภาษีเทา่นัน้ จงึจะเสยี

ภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคล / มีผลขาดทนุสทุธิ

ทางภาษี ไมเ่สยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคลแต่

อยา่งใด  

- สามารถน าผลขาดทนุสทุธยิกมาไมเ่กนิ 

5 ปี กอ่นรอบบญัชีปีปจัจบุนัมาเป็น

รายจา่ยในการค านวณก าไรสทุธไิด ้



      การโอนกิจการ : ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเป็นนิติบคุคล 

8 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

รายการ บุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 

2. อตัราภาษี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ตอ่- 



      เปรียบเทียบการเสียภาษีเงินได ้

9 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

บุคคลธรรมดา ปีภาษี  2559 นิตบิุคคล  SMEs รอบบญัชี 2559 

เสยีภาษีฐานเงนิไดพ้งึประเมนิสทุธ ิ

รายไดจ้ากกจิการรา้นทอง 30,000,000 

หกั คชจ.เหมา (75%) 22,500,000 

หกั คา่ลดหยอ่นสว่นตวั  30,000 

เงนิไดพ้งึประเมนิสทุธ ิ 7,470,000 

เสยีภาษีฐานก าไรสทุธ ิ

รายไดจ้ากกจิการรา้นทอง 30,000,000 

หกั ตน้ทนุจรงิ   

     รายจา่ยจรงิ 25,500,000 

      รายจา่ยพเิศษ  

ก าไรสทุธ ิ 4,500,000 
 

ภาษีทีค่ านวณได ้ 2,179,500 ภาษีทีค่ านวณได ้ 420,000 

กรณีรำยได้จำกกิจกำรร้ำนทองในปี = 30 ล้ำนบำท 

≈85% 



      เปรียบเทียบการเสียภาษีเงินได ้

10 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

บุคคลธรรมดา ปีภาษี  2559 นิตบิุคคล  กรณีท ั่วไป รอบบญัชี 2559 

เสยีภาษีฐานเงนิไดพ้งึประเมนิสทุธ ิ

รายไดจ้ากกจิการรา้นทอง 100,000,000 

หกั คชจ.เหมา (75%) 75,000,000 

หกั คา่ลดหยอ่นสว่นตวั  30,000 

เงนิไดพ้งึประเมนิสทุธ ิ 24,970,000 

เสยีภาษีฐานก าไรสทุธ ิ

รายไดจ้ากกจิการรา้นทอง 100,000,000 

หกั ตน้ทนุจรงิ   

     รายจา่ยจรงิ 85,000,000 

     รายจา่ยพเิศษ  

ก าไรสทุธ ิ 15,000,000 
 

ภาษีทีค่ านวณได ้ 8,304,500 ภาษีทีค่ านวณได ้ 3,000,000 

กรณีรำยได้จำกกิจกำรร้ำนทองในปี = 100 ล้ำนบำท 

≈85% 



      การโอนกิจการ : ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเป็นนิติบคุคล 

11 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

รายการ บุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 

3. การจดัท า

บญัชีและ

เอกสาร

ประกอบการ

ลงบญัชี 

ไมต่อ้งจดัท าบญัชีตามพระราชบญัญตัิ

การบญัชี พ.ศ. 2543 

- ขาดขอ้มูลทางบญัชีในเชงิ         

การบรหิารจดัการและการด าเนินธรุกจิ 

- มีความเสีย่งตามกฎหมายของ

กรมสรรพากรเกีย่วกบัการกระท า

ความผดิอาญาฐานหลีกเลีย่งหรือ

ฉ้อโกงภาษีทีเ่ขา้ขา่ยกฎหมาย     

ฟอกเงนิดว้ย 

 

ตอ้งจดัท าบญัชีตามพระราชบญัญตั ิ

การบญัชี พ.ศ. 2543 

- ท าใหนิ้ตบิุคคลมีขอ้มลูทางบญัชีที่

น่าเชือ่ถอืในแตล่ะธุรกรรม 

- ไมม่ีความเสีย่งตามกฎหมายของ

กรมสรรพากรเกีย่วกบัการกระท า

ความผดิอาญาฐานหลีกเลีย่งหรือฉ้อโกง

ภาษีทีเ่ขา้ขา่ยกฎหมายฟอกเงนิดว้ย 

- หากท ัง้ผูซ้ื้อและผูข้ายเป็นนิตบิคุคล 

จะชว่ยใหท้ ัง้สองฝ่ายมีหลกัฐานที่

ถกูตอ้งท ัง้ดา้นบญัชีและภาษีอากร 

โดยเฉพาะในฝั่งผูซ้ื้อจะมีขอ้มูลรายจา่ย

ทีถ่กูตอ้งสมบรูณ์  

-ตอ่- 



      การโอนกิจการ : ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเป็นนิติบคุคล 

12 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

รายการ บุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 

3. การจดัท า

บญัชีและ

เอกสาร

ประกอบการ

ลงบญัชี 

- ตอ่ - 

ความส าคญัในการจดัท าบญัชีชุดเดยีว 

- ท าใหรู้ส้ภาพปจัจบุนัของธรุกจิ 

  ก าไร/ขาดทนุ/ตน้ทนุ 

- ชว่ยแกป้ญัหาคา่ใชจ้า่ยไดต้รงจุด 

- เป็นขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืในการขอกูจ้าก Bank  

- ชว่ยลดตน้ทนุดอกเบีย้จา่ยจากการสนบัสนุน

ของภาครฐั & Bank  

  (ปจัจบุนัไดเ้ริม่ด าเนินการใน SMEs Bank) 

 

-ตอ่- 



      การโอนกิจการ : ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเป็นนิติบคุคล 

13 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

รายการ บุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 

4. ลดความเสีย่ง

ทางแพง่ 

บคุคลทีเ่ป็นเจา้ของ 

ตอ้งรบัผดิไมจ่ ากดั 

- กรณีบรษิทัจ ากดั  

  ผูถ้อืหุน้ทกุคนมีความรบัผดิจ ากดั

เพียงไมเ่กนิจ านวนเงนิทีย่งัสง่ใช ้     

ไมค่รบตามมลูคา่ของหุน้ทีถ่อื 

- กรณีหา้งหุน้สว่นจ ากดั  

มีท ัง้หุน้สว่นจ าพวกจ ากดัความรบัผดิ  

และหุน้สว่นจ าพวกไมจ่ ากดัความรบัผดิ  

-ตอ่- 



การเสียภาษีในช่วงการเปลี่ยนผา่น 

14 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

• ปี 2559  

   จดทะเบียนนติบิคุคล + ยื่นภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา 

• ปี 2560  

 เลิกกจิการบคุคลธรรมดา + เร่ิมตน้การเป็นนติบิคุคล 

 



      การโอนกิจการ : วิธีการโอนกจิการ 

สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

โอนกจิการท ัง้หมด 

ช าระราคารบัโอนกจิการ 



      การโอนกิจการ : ภาระภาษีของผ ูโ้อนกิจการ  

16 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

16 

 ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ 

ตาม ม. 40 (8)  

หกัคา่ใชจ้า่ยเหมา ไดร้อ้ยละ 75 

หรือเลือกหกัคา่ใชจ้า่ยตาม        

ความจ าเป็นและสมควร 

 ภาษีมูลคา่เพิม่  

(กรณีเป็นผูป้ระกอบการVAT)  

ไมถ่ือเป็นการขาย 

ทีต่อ้งเสีย VAT ตาม ม. 77/1 

(8)(ฉ) ส าหรบัสนิคา้คงเหลือของ

ผูป้ระกอบการทีไ่ดโ้อนกจิการ

ท ัง้หมดใหแ้กก่นั 

  
  

กรณีสงัหารมิทรพัย์ 

  ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บั

ยกเวน้ตาม ม. 42 (9)  

ส าหรบั  การขายสงัหารมิทรพัย์

อนัเป็นมรดก หรือสงัหารมิทรพัย์

ทีไ่ดม้าโดยมไิดมุ้ง่ในทางการคา้

หรือหาก าไร 

 ภาษีมูลคา่เพิม่  

(กรณีเป็นผูป้ระกอบการ VAT)  

ไมถ่ือเป็นการขายทีต่อ้งเสียVAT

ตามมาตรา 77/1 (8)(ฉ) ส าหรบั

สนิทรพัย์ของผูป้ระกอบการทีไ่ด้

โอนกจิการท ัง้หมดใหแ้กก่นั 

กรณีอสงัหารมิทรพัย์ 

 ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ 

ตาม ม. 40 (8)  

• การขายอสงัหารมิทรพัย์ 

อนัเป็นมรดกหรือทีไ่ดร้บั

จากการใหโ้ดยเสน่หา หรือ 

• การขายอสงัหารมิทรพัย์ที่

ไดม้าโดยทางอืน่  

  ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

เฉพาะการขาย

อสงัหารมิทรพัย์เป็นทางการคา้

หรือหาก าไร ตาม ม. 91/2 

ผูโ้อน (บุคคลธรรมดา) รบัช าระราคาโอนกจิการจาก ผูร้บัโอน (นิตบิุคคล) 

สนิคา้ สนิทรพัย์ 
1 2 



      การโอนกิจการ : การจดัตัง้เป็นนิติบคุคล 

17 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ขอ้พจิารณากอ่นจดัต ัง้ 

• เงนิลงทนุ 

• ผูร้ว่มลงทนุ 

• ความน่าเชือ่ถือ 

• ความรบัผดิในหน้ี 

ลกัษณะธรุกจิ 

• หา้งหุน้สว่นสามญันิตบิุคคล 

• หา้งหุน้สว่นจ ากดั 

• บรษิทัจ ากดั 

• บรษิทัมหาชนจ ากดั 

ผูม้ีหน้าทีจ่ดัท าบญัชี ตาม พ.ร.บ. การบญัชี 2543 

บรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นจ ากดั  

ตามมาตรา 39 แหง่ประมวลรษัฎากร 

เลข

ทะเบยีน

นิตบิคุคล 
(13หลกั) 

จดทะเบยีนจดัต ัง้ที ่



      การโอนกิจการ : หนา้ท่ีในการจดัท าบญัชีของนิติบคุคล 

18 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

แบง่เป็น 3 ประเภท คือ 

เอกสารประกอบ 

การลงบญัชี 
บญัชี งบการเงิน 

พระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 

• ผูจ้ดัท าบญัชี คอื ผูท้ าบญัชี ตาม พ.ร.บ.วชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

• ผูต้รวจสอบและรบัรองบญัชี คอื ผูส้อบบญัชี หรอื ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 



กิจกรรมหลกัของธรุกิจและภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

19 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ผูน้ าเขา้ 
ประมาณ 10 ราย 

ผูค้า้สง่ 

ประมาณ 75 ราย 

ผูค้า้ปลีก 
-รายใหญ ่ยา่นเยาวราช 

-รายยอ่ย ตูแ้ดง 

ขายทองแทง่ ขายทองแทง่ 

ขายทองรูปพรรณ 

จา้งผลติ 

ผูผ้ลติ 

ทองรูปพรรณ 
โรงงานหรือชา่งทอง 



ประเด็นท่ี 1 รายไดจ้ากการขายสินคา้ กรณีทัว่ไป 

20 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ผูข้าย(รา้นทอง) ผูซ้ื้อ 

หลกัท ั่วไปของการขายสนิคา้ 

ช าระราคา (จา่ยสด)/ช าระหน้ี (จา่ยเชือ่) 

สง่มอบสนิคา้ (ทองค าแทง่/ทองรปูพรรณ) 

TAS 18 : โอน ความเสีย่ง  &  ผลตอบแทน ??? 

รายการ รายละเอียดดา้นผูข้าย 

ภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคล รบัรูม้ลูคา่ท ัง้หมดจากการขายสนิคา้ตามเกณฑ์สทิธ ิ

ภาษีมลูคา่เพิม่ 
(เฉพาะทองรปูพรรณ) 

เรยีกเกบ็ภาษีมลูคา่เพิม่จากผูซ้ื้อ ในวนัทีส่ง่มอบทองค าใหผู้ซ้ื้อ 

หรือวนัทีไ่ดร้บัช าระเงนิ หรือวนัทีอ่อกใบก ากบัภาษี แลว้แตว่า่จะ

เกดิกรณีใดกอ่น 

VAT = (ราคาทองรูปพรรณ รวมคา่ก าเหน็จ – ราคารบัซื้อคนืทองรูปพรรณ) x 7% 



ประเด็นท่ี 2 การขายเช่ือทองค าของผ ูค้า้สง่ใหผ้ ูค้า้ปลีก 

21 

ผูค้า้สง่ (นิตบิุคคล) ตกลงขายเชือ่ทองค าแทง่หรือทองรปูพรรณใหผู้ค้า้ปลีก 

น ้าหนกั 100 บาท ราคาทองค าแทง่ ณ วนัทีต่กลงขายตามประกาศประจ าวนั บาทละ 20,000 บาท  

รวมหน้ีคา้ง จ านวน 2,000,000 บาท 
  

 ผูข้ายโอนทองค าแทง่หรือทองรูปพรรณ   

ใหผู้ซ้ื้อ (Risk & Reward) 

 ผูข้ายและผูซ้ื้อรบัรูภ้าระผกูพนัในหน้ี 
  

สญัญาหรือหลกัฐานซ้ือขายทางธุรกจิ 

 มลูคา่และปรมิาณขาย 

 วนัทีช่ าระ 

 ขอ้ตกลงทางการคา้ อาท ิสว่นลด  

  

  **กรณีก าหนดใหม้ีช าระราคาตามวธิีที ่2 หรือ 3  

ผูข้ายควรจดัท าใบก ากบัภาษี/ใบสง่ของทีม่ีขอ้ความระบุเงือ่นไขการช าระเงนิ 

วธิีที ่1 ช าระเป็นตวัเงนิ 
  

วธิีที ่3 ช าระแบบหกักลบลบหน้ี 

โดยน าทองเกา่แลกทองใหม ่

วธิีที ่2 ช าระเป็นตวัเงนิ 

ตามน ้าหนกัทองทีต่กลงขาย 
  

ควรระบุขอ้ความดงัตอ่ไปน้ีไวใ้นใบก ากบัภาษี/ใบสง่ของ : 

1. การช าระหน้ีตามใบสง่สนิคา้น้ี ผูซ้ื้อตอ้งช าระภายใน 14 วนันบัแตว่นัสง่มอบ และใหถ้ือตามราคา

ทองค า ณ วนัทีจ่า่ยหน้ี หากราคา ณ วนัจา่ยหน้ีไมเ่ทา่กบัหน้ีตามใบสง่ของน้ี ใหผู้ซ้ื้อช าระในมูลหน้ีที่

เพิม่ขึน้หรอืลดลง แลว้แตก่รณี 

2. การช าระเงนิเกนิก าหนดการช าระเงนิ บรษิทั ฯ จะคดิดอกเบี้ยในอตัรา 1.25% ตอ่เดอืน 

ช าระหน้ี ช าระหน้ี ช าระหน้ี 



ประเด็นท่ี 2 การขายเช่ือทองค าของผ ูค้า้สง่ใหผ้ ูค้า้ปลีก 

22 

ควรระบขุอ้ความดงัตอ่ไปนีไ้วใ้นใบก ากบัภาษี/ใบสง่ของ : 

1. การช าระหนีต้ามใบส่งสินคา้นี ้ผูซ้ื้อตอ้งช าระภายใน 14 วนั   

นบัแตว่นัส่งมอบ และใหถื้อตามราคาทองค า ณ วนัที่จา่ยหนี ้

หากราคา ณ วนัจา่ยหนีไ้มเ่ทา่กบัหนีต้ามใบสง่ของนี ้             

ใหผู้ซ้ื้อช าระในมลูหนีท้ี่เพิ่มขึน้หรือลดลง แลว้แตก่รณี 

2. การช าระเงนิเกนิก าหนดการช าระเงนิ บริษทั ฯ จะคิดดอกเบ้ียใน

อตัรา 1.25% ตอ่เดือน 

-ตอ่- 



ประเด็นท่ี 3 การขายเช่ือทองค าของผ ูค้า้สง่ใหผ้ ูค้า้ปลีก  

(กรณีช าระแบบหกักลบลบหน้ี) 

23 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

วธิีที ่3 ช าระแบบหกักลบลบหน้ี 

โดยน าทองเกา่แลกทองใหม ่

รายการ ผ ูค้า้สง่ ผ ูค้า้ปลีก 

1. ณ วนัท่ีผ ูค้า้สง่ไดส้ง่

มอบทองใหมใ่หผ้ ูค้า้ปลีก 

ถือวา่ ไดข้ายทองใหม ่ณ 

วนัท่ีไดม้กีารโอนสินคา้  

ถือวา่ ไดซ้ื้อทองใหม ่ณ 

วนัท่ีไดม้กีารรบัโอนสินคา้  

2. ณ วนัท่ีหกักลบลบหน้ี ถือวา่ ไดซ้ื้อทองเกา่ ณ 

วนัท่ีไดม้กีารรบัโอนสินคา้  

ถือวา่ ไดข้ายทองเกา่ ณ 

วนัท่ีไดม้กีารโอนสินคา้  

3. ณ วนัท่ีผ ูค้า้สง่เรียก

เก็บรายไดอ่ื้น เช่น รายได้

ค่าก าเหน็จ รายไดค้่า

หลอมทองเกา่ เป็นตน้ 

ถือวา่ เป็นรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการ ณ วนัท่ีไดร้บัเงนิ 

  

ถือวา่ เป็นตน้ทนุหรือ

รายจา่ย (แลว้แตก่รณี)  

ณ วนัท่ีจา่ยเงนิ 

ในทางภาษีอากร กรณีหกักลบลบหน้ีโดยการน าทองเกา่แลกทองใหม ่

ถือเป็นการคา้ตา่งตอบแทนทีใ่ชส้นิคา้เป็นการช าระหน้ีระหวา่งกนั

แทนการช าระเป็นตวัเงนิ  



ประเด็นท่ี 4 การขายทองใหมโ่ดยผ ูซ้ื้อน าทองเกา่มาแลกเปลี่ยน 

24 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ผูข้าย(รา้นทอง) ผูซ้ื้อ/ผูแ้ลกทอง 
 สง่มอบทองเกา่ +ช าระคา่ก าเหน็จ&คา่หลอมทองเกา่ 

สง่มอบทองรปูพรรณใหม ่

TAS 18 : โอน ความเสีย่ง  &  ผลตอบแทน ??? 

การขายทองใหม ่

(1) ภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคล  

     รบัรูม้ลูคา่ท ัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในคราวเดยีวกนัตามเกณฑ์สทิธ ิไดแ้ก ่รายไดจ้าก     

การขายทองรปูพรรณ (ใหม)่ รายไดค้า่ก าเหน็จ และรายไดค้า่หลอมทองเกา่ 

(2) ภาษีมลูคา่เพิม่  

o  รายไดค้า่ก าเหน็จ  

       VAT = (ราคาขายทองรูปพรรณ รวมคา่ก าเหน็จ – ราคารบัซ้ือคนืทองรูปพรรณ) x 7% 

o รายไดค้า่หลอมทองเกา่ (ถา้ม)ี 
 



ประเด็นท่ี 4 การขายทองใหมโ่ดยผ ูซ้ื้อน าทองเกา่มาแลกเปลี่ยน -ต่อ- 

25 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ผูข้าย(รา้นทอง) ผูซ้ื้อ/ผูแ้ลกทอง 
 สง่มอบทองเกา่ +ช าระคา่ก าเหน็จ&คา่หลอมทองเกา่ 

สง่มอบทองรปูพรรณใหม ่

TAS 18 : โอน ความเสีย่ง  &  ผลตอบแทน ??? 

การน าทองเกา่มาแลก 

 โดยท ั่วไป ผูน้ าทองเกา่มาแลกเปลีย่นตอ้งออกหลกัฐานการขายทองเกา่ใหก้จิการ

รา้นทอง  

 หากไมส่ามารถด าเนินการได ้กจิการรา้นทองตอ้งจดัเอกสารการรบัซ้ือทองเกา่

แสดงปรมิาณและมลูคา่ทีร่บัซ้ือ ตามเอกสารดงัตอ่ไปน้ี  

 (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น “คูม่อืการจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชีทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได”้) 

• ใบรบั ตามมาตรา 105 ทว ิหรือ 

• ใบส าคญัรบัเงนิ หรือ 

• ใบรบัรองแทนใบส าคญัรบัเงนิ 
 



ประเด็นท่ี 5 กรณีขายทองรปูพรรณเกา่ 

26 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

• ผูซ้ื้อ  

ตอ่รองราคาตามต าหนิหรือ%ทองเกา่ 

ผูข้าย 

 

ช าระหน้ีตามภาระผกูพนั 

สง่มอบสนิคา้ (ทองรปูพรรณเกา่) 

TAS 18 : โอน ความเสีย่ง  &  ผลตอบแทน ??? 

รา้นทองตูแ้ดง (ผูข้าย: ผปก. VAT) ตอ้งเรียกเก็บภาษีมูลคา่เพิม่จากผูซ้ื้อ  

ราคาขายทองรูปพรรณเกา่ xx 

บวก คา่ก าเหน็จ (ถา้มี) xx 

หกั ราคารบัซ้ือคนืทองรูปพรรณ xx 

ราคาสุทธ ิ(ฐานภาษี VAT) xx (1) 

คณู อตัราภาษี VAT 7% (2) 

ภาษีมูลคา่เพิม่ (3) = (1)x(2) xx (3) 

เม่ือเกิดฐำนภำษี 
จงึจะเสีย VAT 



ประเด็นท่ี 6 รายไดด้อกเบ้ียรบัจากการใหก้ ูย้ืม 

โดยมีทองค าเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกน้ 

27 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ผูใ้หกู้ ้(รา้นทอง) ผูกู้ ้(เจา้ของทอง) 

1. สง่มอบทองค าเป็นหลกัทรพัย์ค า้ประกนั 

2. จา่ยคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ 

ใหกู้ย้ืมเงนิ  

จ าน า ขายฝาก 
การใหกู้ย้ืมเงนิ

โดยมีหลกัทรพัย์

ค า้ประกนั 

• โดยท ัว่ไปเรียกวา่ “จ าน า” 

• ลกัษณะธรุกรรม = จ าน า ตาม ป.พ.พ. 

• มกีารท าสญัญา ใชชื้อ่วา่ “ขายฝาก” 

• เลีย่งมาใชค้ าวา่ “ขายฝาก” แทน 

  เพราะไมไ่ดข้ออนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงรบัจ าน า 

• ลกัษณะธรุกรรมไมใ่ชข่ายฝากตาม ป.พ.พ.  

• จดัเก็บภาษีตามธรุกรรมทีแ่ทจ้รงิ

ภายใตอ้ านาจตามประมวลรษัฎากร 

• ผูใ้หกู้ม้ีรายไดจ้ากดอกเบี้ยรบั 

o ตอ้งเสียภาษีเงนิได ้

o ตอ้งเสีย SBT 

??? ลกัษณะธุรกรรมในการเสยีภาษี 

?? เกณฑ์พจิารณา 

http://www.google.co.th/url?url=http://forum.thaidvd.net/index.php?act=findpost&pid=2961731&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjC9d3gk6nMAhWLGJQKHRjCBf84FBDBbggdMAQ&usg=AFQjCNFP84s3CXMROZrnAUCYUA8g_H6Qcw
http://www.google.co.th/url?url=http://th.seaicons.com/26555/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjttPCFlKnMAhUJmpQKHX49CTQ4PBDBbggxMA4&usg=AFQjCNF_qLiZxXVyY_VP3twTzd47fvebsA
http://www.google.co.th/url?url=http://megaicons.net/iconspack-624/21450/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjMvdvCmKnMAhVEW5QKHXXNAhQQwW4IGTAC&usg=AFQjCNGheJQampJy35Umc3cSqlqTH8-R0Q
http://www.google.co.th/url?url=http://www.webgame.in.th/?act=passport.doregist&lang=th&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj6tsXWmKnMAhXLQpQKHSkuAVEQwW4IFzAB&usg=AFQjCNFWf2ldi9cMPe8QrjfqoMTpjAu2wA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.webgame.in.th/?act=passport.doregist&lang=th&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj6tsXWmKnMAhXLQpQKHSkuAVEQwW4IFzAB&usg=AFQjCNFWf2ldi9cMPe8QrjfqoMTpjAu2wA


ประเด็นท่ี 7 รายไดจ้ากการผลิตงานตามสัง่ 

28 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

สญัญา 

ขอ้พจิารณาในสญัญา 

มุง่โอนกรรมสทิธิ ์

ในทรพัย์สนิ 

= ขายสนิคา้ 

มุง่ผลส าเร็จของ

งานเป็นส าคญั 

= การใหบ้รกิาร 

ป.พ.พ. มาตรา 587 

ผูผ้ลติ/ชา่งทอง 

“ถอืเป็นรายได”้ 

TAS 18 

1. ส ั่งผลติ ตามแบบและเงือ่นไขทีก่ าหนด 

2. ช าระราคาตามสนิจา้ง 

ผลติงานตามส ั่ง  

ผูส้ ั่งผลติ 

“ถอืเป็นตน้ทนุสนิคา้” 

TAS 2 

 ภาษีเงนิได ้

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 
 ภาษีเงนิได ้

 ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 

 อากรแสตมป์ 



ประเด็นท่ี 8 ซ้ือสนิคา้และสินคา้คงเหลือ 

29 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ผูซ้ื้อ (รา้นทอง) 

“ถอืเป็นซ้ือสนิคา้” 

TAS 2 

ผูข้าย 
ช าระหน้ีตามภาระผกูพนั 

สง่มอบสนิคา้ (ทองค าแทง่/ทองรปูพรรณ/ทองเกา่) 

TAS 18 : โอน ความเสีย่ง  &  ผลตอบแทน ??? 

สนิคา้คงเหลือ ตน้ทนุสนิคา้ = ตน้ทนุในการซ้ือ + แรงงานทางตรง + คา่ใชจ้า่ยการผลติ 

บญัชี : สนิคา้คงเหลือตอ้งวดัมูลคา่ดว้ยราคาทนุหรอืมูลคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บั 

แลว้แตมู่ลคา่ใดจะต ่ากวา่ 

ภาษี : สนิคา้คงเหลือในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี ใหค้ านวณ

ตามราคาทนุหรอืราคาตลาด แลว้แตอ่ยา่งใดจะน้อยกวา่  

• ทองค าแทง่ 

• ทองรปูพรรณ 

• ทองเกา่ 



ประเด็นท่ี 9 ค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจรงิแต่ไม่มีใบเสรจ็รบัเงิน 

30 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ดเูพิม่เตมิ “คูม่ือการจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชีทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได้ 



      หลกัเกณฑร์ายจ่ายทางภาษี 

เอกสารหลกัฐานท่ีควรมี (ทกุกรณี) 
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• เอกสารการรบัเงนิของผูร้บัเงนิ 

• ใบก ากบัภาษีหรือใบเสร็จรบัเงนิปรากฏเป็นชือ่ผูอ่ื้น แตก่ิจการพิสจูน ์ 

ไดว้่าไดจ้่ายไปจริง 

• ใบส าคญัจ่าย (Payment Voucher) พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน       

การจ่ายเงนิ  

o ส าเนาเช็คระบชุื่อผูร้บัเงนิ ซ่ึงขดีฆา่ผูถื้อและขดีคร่อม A/C Payee only ท่ีมี

หลกัฐานวา่ไดต้ดับญัช ีBank statement ของผูจ้า่ยเงนิแลว้ หรือ 

o ส าเนาใบโอนเงนิผา่นธนาคารหรือชอ่งทางอิเล็กทรอนกิสอ่ื์น 

• แนบบตัรประจ าตวัประชาชนผูร้บัเงนิ (เฉพาะกรณีช าระเป็นเงนิสด) 

สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 



เอกสารการรบัเงินของผ ูร้บัเงิน 

32 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ใบรบั  

ตามมาตรา 105 ทวิ  

ใช้ในกรณ ี

ผู้รับเงนิยินยอม 

ออกใบรับเงิน 



เอกสารการรบัเงินของผ ูร้บัเงิน 

33 
สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ใช้ในกรณผู้ีรับเงนิ 

ไม่สามารถออกใบเสรจ็รับเงินให้ได้  

แต่ยินยอมที่ จะลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน 



เอกสารการรบัเงินของผ ูร้บัเงิน 

34 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

ใช้ในกรณกีจิการจ่ายเงินค่าซื้ อสนิค้าหรือ 

บริการเบด็เตลด็ แต่ไม่สามารถเรียก 

ใบเสรจ็รับเงินจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้  

ต้องให้พนักงานของกจิการเป็น 

ผู้รับรองการจ่ายเงนิดังกล่าว 



ประเด็นท่ี 10 รายจ่ายเกี่ยวกบัผลเสียหายจากสินคา้ 

35 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

เชน่ คา่สูญเสียจากการหลอมทองเกา่ คา่เสียหายจากทองปลอม เป็นตน้ 

รายการ รายละเอียดดา้นกจิการรา้นทอง 

1. บญัชี กจิการตอ้งรบัรูค้า่ใชจ้า่ย 

2. ภาษี 1. กรณีคา่สญูเสยีจากการหลอมทองเกา่  

    ให้รบัรูเ้ป็นรายจ่าย โดยมีการจดัท าบญัชีรายการส่วนสูญเสีย ประกอบด้วย 

ชนิด ปรมิาณ หรือน ้าหนกั มูลคา่ และสาเหตขุองการสญูเสยี 

2. กรณีทองปลอม  

 มีสทิธนิ ามาถอืเป็นรายจา่ยได ้โดยตอ้งขออนุมตัทิ าลายตามวธิีดงัตอ่ไปน้ี  

• แจง้การท าลายทองปลอม ใหส้รรพากรพื้นทีท่ราบลว่งหน้าเป็นเวลา 30 วนั

กอ่นวนัท าลาย ท ัง้น้ี ตามค าส ั่งกรมสรรพากรที ่ป.79/2541ฯ  

• มีเอกสารและหลกัฐานทีช่ดัแจง้สามารถพสิจูน์ไดว้า่มกีารท าลายสนิคา้

ดงักลา่วจรงิ  



การปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามประมวลรษัฎากรและกฎหมายอ่ืน  

36 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

1. ตามประมวลรษัฎากร    

    การจดแจง้การประกอบกิจการรา้นทอง  

   (1) แบบแจง้การประกอบกจิการคา้ทองค า (ภ.พ.01.3)  

   (2) แบบแจง้การประกอบกจิการขายทองรปูพรรณ (ภ.พ.01.4) 

2. ตามกฎหมายอื่น 

 (1) กฎหมายของส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) 

   (2) กฎหมายและประกาศของกระทรวงพาณิชย ์(กรมการคา้ภายใน) 

   (3) พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

 



ขอ้มลูส านกังานบญัชี 

37 สงวนลขิสทิธ์ิ โดย ส ำนกัมำตรฐำนกำรสอบบญัชีภำษีอำกร กรมสรรพำกร 

1.  ส านกังานบญัชตีวัแทน  

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_uplo

ad/account/pdf/TaxAgent-List-020359.pdf 

2. สมาคมส านกังานบญัชีคณุภาพ 

 www.actap.org 

3. สมาคมส านกังานบญัชีไทย  

www.tafa2004.net 
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จบการน าเสนอ 


