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ประเด็นถามตอบ ส าหรับกิจการร้านทอง 
1. การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การเพิ่มทุน และการโอนทรัพย์สินเป็นทุน  

ทรัพย์สินประเภทใดบ้างที่สามารถใช้เป็นทุนในการจดทะเบียน    

 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นทุนในการจดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่  
 เงิน  
 ทรัพย์สิน  (ได้แก่ สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์) 
 แรงงาน (กรณีจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดจะลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้)  

(กรณีเป็นบริษัทจ ากัด จะลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้) 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1026 มาตรา 1083 มาตรา 1108 และมาตรา 1119) 

 

บุคคลธรรมดาโอนทองไปเป็นทุนของนิติบุคคล ต้องท าอย่างไร การโอนทองต้องท าในวันเดียวกับวันที่จด
ทะเบียนหรือไม ่ใช้ราคาใดในการตีราคา และต้องใช้เอกสารใดประกอบบ้าง (ต้องมีคนรับรองเอกสาร หรือไม)่  

 1. กรณีจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัด 

 

1.  เมื่อได้ประชุมจัดตั้งบริษัทแล้ว คณะกรรมการ
จะเรียกเก็บค่าหุ้นจากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น  
 - หากผู้ถือหุ้นใช้ทองเป็นค่าหุ้น ต้องตีราคาตาม

ราคาตลาดในวันที่ช าระค่าหุ้น  
 - ควรมีเอกสารภายในของกิจการเพ่ือใช้เป็น

หลักฐานพิสูจน์การรับช าระค่าหุ้นด้วยทอง 
หรืออาจใช้เอกสารที่มีกรรมการผู้มีอ านาจ   
ลงนามรับรอง ตามตัวอย่างเอกสารของ    
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ 
http://www.dbd.go.th/download/downloads/02_hs/order_66_2558.pdf   

โดยอนุโลม 
2. เมื่อเรียกเก็บค่าหุ้นตาม 1. แล้ว ให้กรรมการผู้มี

อ านาจจัดท าค าขอจดทะเบียนตั้งบริษัทแล้วยื่น
จดทะเบียนต่อนายทะเบียน  

หมายเหตุ : การยื่นจดทะเบียนจะต้องให้กรรมการผู้มีอ านาจเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนและต้องยืน่จดทะเบียนภายใน 3 เดือน
นับแต่วันที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ถ้าไม่จดทะเบียนภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวจะท าให้การประชุมตั้งบริษัทเสียไป หากต่อไปต้องการจด
ทะเบียนตั้งบริษัทก็ต้องด าเนินการจัดประชุมผู้จองซ้ือหุ้นใหม่ 

(ที่มา http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_establish.pdf) 
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  2. กรณีจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

 

1.  จ านวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน
จะน ามาลงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถลงทุน
ด้วยเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ (ยกเว้น
หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดจะลงทุนด้วยแรงงาน
ไม่ได้)  

2.  การลงทุนด้วยทรัพย์สินหรือแรงงาน ต้องตีราคา
(ตามราคาตลาด) เป็นจ านวนเงินและก าหนด
ระยะเวลาช าระเงินหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะ
น ามาลงทุน ซึ่งควรช าระให้ครบก่อนการจด
ทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

(ที่มา http://www.dbd.go.th/download/downloads/02_hs/intro_step_hs_estab.pdf) 

 นอกจากข้างต้นแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 
66/2558 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพ่ิมทุนจดทะเบียน     
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ส าหรับกรณีขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่มีทุนที่ขอ
จดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท และได้ช าระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สิน (เช่น ทอง) ให้ด าเนินการดังนี้ 
 - ให้จัดส่งหนังสือยืนยันของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
จ ากัด หรือหนังสือยืนยันว่าจะให้ห้างหุ้นส่วนใช้ทรัพย์สิน พร้อมค าขอจดทะเบียนจัดตั้ง 
 - เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียนแล้ว ให้จัดส่งเอกสารส าเนาบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค่า
ทรัพย์สินที่น ามาลงทุน (ท่ีมีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรอง) ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนมีค าสั่ง
จดทะเบียน ตามตัวอย่างเอกสารที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/02_hs/order_66_2558.pdf 

 สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Call Center 1570 
(ตามค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 66/2558  

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพิม่ทนุจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษทัจ ากัด  
ลงวันที ่24 มีนาคม 2558 ที่ http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11375&filename=law01) 

 

 เมื่อจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว สามารถเพ่ิมทุนในภายหลัง ได้หรือไม ่
  

 เมื่อมีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้ว หากประสงค์เพ่ิมทุนหรือลดทุนสามารถแจ้งขอจดทะเบียนแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 1. กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดูตัวอย่างเอกสารที่ต้องแจ้งจดทะเบียน ได้ที ่
  http://www.dbd.go.th/download/downloads/02_hs/sample_hs10.pdf 

 2. กรณีเป็นบริษัทจ ากัด ดูตัวอย่างเอกสารที่ต้องแจ้งจดทะเบียน ได้ที ่
  http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj12.pdf 

 สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Call Center 1570 
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ขอทราบข้อดี ข้อเสีย ของการจดนิติบุคคลเดียวแต่มีหลายสาขา กับการจดแยกเป็นแต่ละนิติบุคคล 

การตัดสินใจลงทุนควรเป็นไปตามขนาดการลงทุน ขนาดการเติบโตทางการค้า ความสามารถในการดูแล
ธุรกิจ และข้อเท็จจริงทางธุรกิจ หากมีศักยภาพท่ีเพียงพอย่อมสามารถเป็นนิติบุคคลที่มีหลายสาขาได้ 
 กรณีนิติบุคคลที่มีทั้งส านักงานใหญ่และสาขา ต้องปฏิบัติหน้าที่ทางบัญชีและทางภาษีเพ่ิมขึ้นจากการเป็น
นิติบุคคลที่ไม่มีสาขา ดังนี้ 
 1. ต้องจัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เป็นแยกเป็นรายส านักงานใหญ่และ
สาขา 
 2.  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่ว่ามีสาขาอยู่ในหรือนอกประเทศ 
จะต้องน าก าไรสุทธิของสาขามารวมก าไรสุทธิของส านักงานใหญ่ เพ่ือใช้ประกอบในการยื่นแบบแสดงรายการ
และช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ฉบับเดียวรวมกันที่ส านักงานใหญ่   
 3. กรณเีป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องด าเนินการดังนี้ 
  3.1 แจ้งรายการเพ่ิมสาขาตามแบบค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวล
รัษฎากร (ภ.พ.09)  
  3.2 ต้องออกใบก ากับกับภาษีเป็นรายสถานประกอบการระบุข้อความรายการไว้ในใบก ากับภาษี
เกี่ยวกับสถานประกอบการที่เป็นส านักงานหรือสาขา 
  3.3 จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและ
วัตถุดิบ (เฉพาะการประกอบกิจการขายสินค้า) เป็นรายสถานประกอบการ  
 4. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการช าระภาษีส่วนใหญ่ (ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50))  ให้แยกยื่นและช าระเป็นรายสถาน
ประกอบการ เว้นแต่ 
  4.1 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเ พ่ิมที่ ได้ยื่นค าขอยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมกันตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.02) ต่ออธิบดีกรมสรรพากร และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษมีูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.30)  ณ ส านักงานใหญ่หรือสาขาที่ระบุตามความประสงค์ 
  4.2  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้ยื่นค าขอยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ธุรกิจเฉพาะรวมกันตามประมวลรัษฎากร (ภ.ธ.02) ต่ออธิบดีกรมสรรพากร และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษธีุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ณ ส านักงานใหญ่หรือสาขาที่ระบุตามความประสงค์ 
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การโอนกิจการจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทใด 

 การจัดตั้งเป็นนิติบุคคล  แบ่งประเภทได้ ดังนี้ 
 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  
  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียว คือ หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด โดยหุ้นส่วนทุกคน
ต้องรับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด ห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจด
ทะเบียนจะเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด จะมีคนเดียวหรือหลาย
คนก็ได้ รับผิดไม่เกินจ านวนเงินที่ตนลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจ ากัด และหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดจะมีคนเดียว
หรือหลายคนก็ได้ รับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด โดยก าหนดให้หุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็น
หุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรับผิด  
 3. บริษัทจ ากัด 
  ได้แก่ การทีบุ่คคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันท ากิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรจากการด าเนนิ
กิจการนั้นมาแบ่งปันกัน โดยบริษัทจ ากัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัท 
เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 
 4. บริษัทมหาชนจ ากัด  
  ได้แก่ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิด
จ ากัดไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ต้องช าระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือ
บริคณห์สนธิ โดยมีจ านวนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป จ านวนกรรมการของบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย 
 ทั้งนี้ การตัดสินใจลงทุนควรเป็นไปตามขนาดการลงทุน ขนาดเติบโตทางการค้า ความสามารถในการดูแล
ธุรกิจ ข้อเท็จจริงของธุรกิจ และความรับผิดของผู้เข้าร่วมลงทุน สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
Call Center 1570 
 

ขอจดทะเบียนนิติบุคคลวันที่ 1 มกราคม 2560 ได้หรือไม่ เนื่องจากจะสะดวกในการเริ่มต้นรอบ
บัญชีตามปีปฏิทิน 

1. การเริ่มมีสภาพเป็นนิติบุคคล จะถือตามวันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย คือ 
วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นวันที่ได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล 
 2. ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดให้มีการท าบัญชีนับแต่วันเริ่มท าบัญชี ดังนี้  
          (๑) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่ห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดนั้น ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
          (๒) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่
วันที่นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศนั้นได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
          (๓) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่กิจการร่วมค้านั้นได้เริ่มต้น
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ประกอบกิจการ 
          (๔) สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจ า ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจ านั้น
เริ่มต้นประกอบกิจการ 

(ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543) 
 3. ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเริ่มท าบัญชีที่ก าหนด 
หรือวันเริ่มท าบัญชีตาม 2. แล้วแต่กรณี และปิดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่  
          (๑) เมื่อได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้วอาจปิดบัญชี
ก่อนครบรอบสิบสองเดือนได้ 
          (๒) ในกรณีมีหน้าที่จัดท าบัญชีตามมาตรา ๘ วรรคสอง ให้ปิดบัญชีพร้อมกับส านักงานใหญ่ 

(ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543) 
(คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

https://www.moc.go.th/images/Guide_for_the_citizens/dbd/27.pdf 
 จากค าถามสรุปได้ว่า การเป็นนิติบุคคลต้องถือตามวันที่ในหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล (คือ วันที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียน) และส าหรับการนับรอบระยะเวลาบัญชีสามารถเลือกได้ ดังนี้  
 กรณีตัวอย่าง วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล คือ วันที่ 4 มกราคม 2560  
 1. รอบระยะเวลาบัญชีแรก อาจเลือกได้ 2 กรณี คือ 
  กรณีท่ี 1 รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 หรือ 
   กรณีท่ี 2 รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561  
 2. รอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ต้องนับต่อจากกรณีท่ีเลือกตาม 1. ให้ครบสิบสองเดือน 
  หากเลือกกรณีท่ี 1 รอบระยะเวลาบัญชีถัดไป คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 
2561 หรือ 
  หากเลือกกรณีที่ ๒ รอบระยะเวลาบัญชีถัดไป คือ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 ถึง 3 มกราคม 
2562 
 เมื่อกิจการเลือกให้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่งตามกรณีที่ 1 หรือ 2 แล้ว ให้ถือปฏิบัติ
ตลอดไป เว้นแต่ประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนรอบปีบัญชีต้องขออนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี  
 รวมทั้ง ให้ยื่นค าร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากรขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีด้วย ตาม
มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร 
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2. การโอนทรัพย์สินเป็นทุนจัดตั้งหรือเพิ่มทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีอากร  

(ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ทรัพย์สินที่โอนต้องน าไปเป็นทุนจดทะเบียนเท่านั้น ใช่หรือไม่ และต้องเป็นทรัพย์สินประเภทใดจึงจะ
ได้รับยกเว้นภาษ ี 

 เงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นภาษี คือ บุคคลธรรมดาต้องโอนทรัพย์สิน (ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ และ
สังหาริมทรัพย์รวมถึงสินค้า) ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายไทย โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นทุนหุ้นสามัญของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้  
 

 บุคคลธรรมดาเปิดร้านทอง 2 ร้าน (ร้านทอง นาย ก. และร้านทอง นาย ข.) หากประสงค์จะร่วมกัน
เปิดบริษัทใหม ่1 แห่ง การที่บุคคลโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ 

ให้ยกเว้นภาษีส าหรับแต่ละบุคคลที่ได้โอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตาม
กฎหมายไทย โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นทุนหุ้นสามัญของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ทั้งนี้ ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้  
 

 ภาษีประเภทใดบ้างที่ได้รับยกเว้น 

 ภาษีท่ีได้รับการยกเว้น ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ 
อากรแสตมป ์
 
 

 บุคคลต้องลงทุนในนิติบุคคลใหม่เท่านั้นหรือไม่ จึงจะได้รับยกเว้นภาษี  และสามารถเพ่ิมทุนใน
ภายหลังได้หรือไม ่

 การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ การเพ่ิมทุน และการโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลใหม่ดังกล่าว 
ต้องกระท าภายในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงจะได้รับสิทธิ
การยกเว้นภาษ ี
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โอนอสังหาริมทรัพย์ภายหลังช่วงเวลาตามพระราชกฤษฎีกาฯ จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ 

การโอนทรัพย์สินและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ไม่อยู่ในช่วงเวลา 
ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะไม่ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษี   

3. การขายสินค้า 

ทองรูปพรรณ หมายถึงอะไรบ้าง 

ทองรูปพรรณ ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม หมายความว่า ทองค าที่ท าส าเร็จเป็นเครื่องประดับกาย เครื่อง
แต่งกาย ของช าร่วย หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่มีไว้เพ่ือโชว์ ทั้งนี้ ต้องไม่มีอัญมณีประกอบอยู่ด้วย และหมายความ
รวมถึงนากท่ีสามารถค านวณราคารับซื้อคืนได้ตามส่วนของราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศรับ
ซื้อคืน เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ก าไล กรอบพระ เข็มกลัด 

(ตามข้อ 2 (14) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัที่ 40)  
เร่ือง ก าหนดลักษณะ และเง่ือนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องน ามารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษ ีตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร  

ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535) 
 

  การขายสินค้าของกิจการร้านทอง และการขายสินค้าอ่ืน เช่น ทองรูปพรรณที่สมาคมไม่ประกาศ 
พระ อัญมณี ต้องเสียภาษมีูลค่าเพ่ิมอย่างไร 

ลักษณะทางการค้าของกิจการร้านทองที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม แบ่งได้เป็น 
 1. การขายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ การน าเข้าหรือขายทองแท่ง เฉพาะกรณีกิจการ
ร้านทองทีไ่ด้ยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองค า (ภ.พ.01.3) ต่ออธิบดีกรมสรรพากรแล้ว 
 2. การขายสินค้าทีอ่ยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ 
  2.1 การขายสินค้าประเภททองรูปพรรณ ได้แก่ ทองรูปพรรณชนิดที่สมาคมค้าทองค าประกาศรับ
ซื้อคืนในวันที่ขายทองรูปพรรณ 

 
   - เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อ ในวันที่ส่งมอบทองรูปพรรณให้ผู้ซื้อ หรือวันที่ได้รับช าระเงิน 
หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่ง
รวมค่าก าเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศ 

VAT = (ราคาขายทองรูปพรรณ รวมค่าก าเหน็จ – ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ) x 7% 
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  2.2 การขายสินค้าอ่ืนที่มิใช่ตาม 2.1 เช่น ทองรูปพรรณชนิดที่ไม่ได้ก าหนดในประกาศสมาคม
ค้าทองค า พระเครื่อง อัญมณี 
   - เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อ ในวันที่ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ หรือวันที่ได้รับช าระเงิน หรือ
วันที่ออกใบก ากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน  

VAT = ราคาขายสินค้า x 7% 

 

ในการออกใบก ากับภาษี ราคาทองในแต่ละวัน ขึ้น-ลง หลายครั้ง จะใช้ราคาใด 

ให้ถือตามราคาท่ีสมาคมค้าทองค าประกาศ ณ ช่วงเวลาที่ขาย ซึ่งได้ประกาศไว้ตามรายละเอียดดังนี้ 

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองค า ประจ าวันที่ ............. เวลา .......... น. (ครั้งที่ ..........) 
 
 

การประกอบกิจการขายทองรูปพรรณสามารถออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ ได้หรือไม่ 

กิจการร้านทองมีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อได้ เนื่องจาก 
 1. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 2. ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีกหรือการให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่
บุคคลจ านวนมาก ซึ่งเป็นกิจการค้าปลีกต้องมีลักษณะหรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้    
  (2.1) เป็นการขายสินค้าที่ผู้ขายทราบโดยชัดแจ้งว่าเป็นการขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงและได้ขาย
ในปริมาณซึ่งตามปกติวิสัยของผู้บริโภคนั้นจะน าสินค้าไปบริโภคหรือใช้สอยโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะน าไป
ขายต่อไป   
  (2.2) การให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก  
  (2.3)  ส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้งที่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเรียกร้องให้ออก
ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป กิจการร้านทองต้องจัดท าใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษี (แบบเต็มรูป) พร้อม
ทั้งส่งมอบใบก ากับภาษีดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามที่ร้องขอ 

(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที ่32)  
เร่ือง ก าหนดลักษณะและเง่ือนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลกีหรือ 

ประกอบกิจการให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก ให้เปน็กิจการค้าปลีกตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร  
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2535) 
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ภ.พ.01.3 และ ภ.พ.01.4 คืออะไร 

 1. แบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองค า (ภ.พ.01.3)  
  ส าหรับกิจการร้านทองที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและมีความประสงค์จะ
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการน าเข้าหรือการขายทองค าเฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณ
หรือของรูปพรรณ ให้ยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองค า (ภ.พ.01.3) ผ่านสรรพากรพ้ืนที่ ทั้งนี้ ทองค า
ดังกล่าวต้องมีน้ าหนักเนื้อทองไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.5 และต้องจัดท ารายงานค้าทองค าด้วย 
 2. แบบแจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ (ภ.พ.01.4)  
   ในปัจจุบันได้ยกเลิกการให้ใช้แบบแจ้ง ภ.พ.01.4 แล้ว  

 

การสั่งจองทอง (มีทั้งทองแท่งและทองรูปพรรณ) ราคา ณ วันที่จอง 21,200 บาท ราคา ณ วันรับทอง 
21,300 บาท ในทางธุรกิจจะก าหนดราคาที่ตกลงขายตามราคาทอง ณ วันที่จอง ต้องออกใบก ากับภาษีและ
หลักฐานเอกสารทางบัญชีอย่างไร 

 1.  ลักษณะการซื้อขายทางธุรกิจ  
  กิจการร้านทองค้าปลีก (ผู้ซื้อ) ได้ติดต่อซื้อทองจากกิจการร้านทองค้าส่ง (ผู้ขาย)  แต่ผู้ขายยังไม่มี
สินค้าเพียงพอต่อการขาย จึงต้องท าการสั่งจองไว้ก่อนตามหลักฐานการจอง ใน 2. และเมื่อถึงก าหนดวันที่รับ
ทองตามที่ตกลงกันไว้ (ประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันจอง) ผู้ซื้อจึงมารับสินค้าพร้อมช าระค่าสินค้าในวัน
เดียวกันตามราคาทองที่ตกลงกันไว้ ณ วันจอง 
 2. ตามข้อ 3 (4) ของประกาศส านักคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจร้านทองที่เป็นธรรม ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ของกรมการค้า
ภายใน ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าทองที่ไม่สามารถส่งมอบทองให้แก่ผู้ซื้อได้ ต้องออกหลักฐานการจอง
ให้แก่ผู้ซื้อ  
 หลักฐานการจองอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดและสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ชื่อและสถานที่ตั้งร้านค้าทอง 
 2) เลขที่เอกสาร 
 3) วันที่ที่ซื้อขายทอง 
 4) วันที่ที่ก าหนดรับทอง 
 5) ชื่อหรือที่อยู่ของผู้ซื้อ  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 6) รายการสินค้า น้ าหนัก ราคา และมูลค่ารวมของทอง 
 7) เงื่อนไขการช าระเงินเต็มมูลค่าทองที่จอง 
 8) เงื่อนไขการห้ามโอนเปลี่ยนมือหลักฐานการจองทั้งผู้ซื้อและผู้จ าหน่าย 
 9) ลายมือชื่อผู้มีอ านาจร้านค้าทอง (พร้อมประทับตรา) 
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 3. หลักการทางบัญชี กรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคล 
  กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้า เมื่อเข้าเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ 
  (1) ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว 
  (2)  ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเนื่องในระดับที่เจ้าของพึงกระท า หรือไม่ได้ควบคุม
สินค้าท่ีขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  (3)  วัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ 
  (4)  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 
  (5)  วัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือท่ีจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
  พิจารณาประกอบตามลักษณะการซื้อขายทางธุรกิจใน 1. ผู้ขายต้องรับรู้รายได้ในวันที่ส่งมอบสินค้า
ให้แก่ผู้ซื้อ พร้อมทั้ง รับรู้มูลค่าของรายได้ตามเงื่อนไขการช าระเงินที่ตกลงระหว่างกัน (ราคาตามใบจอง) และ
รับรู้มูลค่าต้นทุนของสินค้าตามต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างน่าเชื่อถือ  
 4. หลักการทางภาษีอากร  
  4.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
   ผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลต้องรับรู้มูลค่ารายไดแ้ละต้นทุนตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65) ถือวันที่รับรู้
รายการและมูลค่าราคาเช่นเดียวกับหลักการทางบัญชีข้างต้น ตามเงื่อนไขการช าระเงินที่ตกลงระหว่างกัน 
(ราคาตามใบจอง) 
  4.2 ภาษมีูลค่าเพ่ิม 
   ผู้ประกอบการขายทองรูปพรรณและมีใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า
ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อตามราคาขายทองรูปพรรณที่ระบุไว้ตามใบจองในวันที่ส่งมอบ
ทองรูปพรรณให้ผู้ซื้อ  
   โดยค านวณจากผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จแต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ราคาตามใบจอง) กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศในวันที่ขาย
ทองรูปพรรณ 
   VAT = (ราคาขายทองรูปพรรณ รวมค่าก าเหน็จ – ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ) x 7% 
 ผู้ขายจึงต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของรายการขายที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
  (1) ใบจองหรือหลักฐานการจอง ตาม 2.ที่ระบุเงื่อนไขทางการค้าในการส่งมอบและการช าระราคา  
  (2) เอกสารประกอบการลงบัญชี เช่น ใบก ากับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารพิสูจน์
การรับเงิน เช่น ส าเนาเช็ค ส าเนาใบโอนเงินผ่านธนาคารหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ใบส าคัญจ่าย 
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4. การรับซื้อทองรูปพรรณเก่า 

เมื่อบุคคลธรรมดาน าทองเก่ามาขายให้ร้านค้าปลีก จะรับซื้อด้วยราคาใด 

 รับซื้อตามราคารับซื้อทองรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้าทอง  
(ประกาศสมาคมค้าทองค าที่ สคท.(ป) 001/2559 เร่ือง การปรับเปลี่ยนราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณของสมาคมค้าทองค า  

และราคาค่าก าเหน็จ ลงวันที ่18 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางวา่ด้วยราคาสินค้าและบริการ  

เร่ือง แนวปฏิบัติทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจรา้นค้าทองที่เป็นธรรม ลงวันที ่13 มีนาคม พ.ศ. 2552) 

5. การน าทองเก่ามาแลกทองใหม่ 

ร้านค้าปลีกน าทองเก่าไปแลกทองใหม่จากร้านค้าส่ง ส าหรับทองเก่าที่น าไปแลกร้านค้าปลีกจะใช้
ราคาใดและบันทึกอย่างไร 

 กรณีหักกลบลบหนี้โดยการน าทองเก่าแลกทองใหม่ ในทางภาษีอากร ถือเป็นการค้าต่างตอบแทนที่ใช้
สินค้าเป็นการช าระหนี้ระหว่างกันแทนการช าระเป็นตัวเงิน 
 รูปแบบธุรกิจและภาษีที่เก่ียวข้องกับร้านทองค้าส่งและร้านทองค้าปลีก มีดังนี้ 

ลักษณะธุรกิจ ร้านทองค้าส่ง ร้านทองค้าปลีก 
1. การขายสินค้า 
 - เมื่อร้านทองค้าส่งได้
ขายทองรูปพรรณใหม่ให้แก่
ร้านทองค้าปลีก 
  
  

ถือว่ามี “รายได้จากการขายสินค้า (ทองรูปพรรณ
ใหม่)” มีภาระภาษีท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ถื อ ว่ า มี ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย สิ น ค้ า
(ทองรูปพรรณใหม่) รับรู้มูลค่าทั้งหมดจาก
การขายสินค้าตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)  
 ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ “ก าไรสุทธิ” 
ซึ่งค านวณได้จากรายได้ทั้งหมดจากกิจการ 
หักรายจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในมาตรา 65 
ทวิ และมาตรา 65 ตรี  
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ร้านทองค้าส่งต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากผู้ซื้อ (ร้านทองค้าปลีก) ในวันที่ส่งมอบ
ทองรูปพรรณใหม่ให้ผู้ซื้อ หรือวันที่ได้รับ
ช าระเงิน หรือวันท่ีออกใบก ากับภาษี แล้วแต่
ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน 
 ฐานภาษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม  คื อ  ร าค าขาย
ทองรูปพรรณ รวมค่าก าเหน็จ หัก ราคารับ
ซื้อคืนทองรูปพรรณ 
 ทั้งนี้ ราคาขายทองรูปพรรณใหม่และราคารับซ้ือ
คืน ให้ใช้ราคาตามประกาศสมาคมในแต่ละวัน 
 

ถือว่า “ซื้อสินค้า (ทองรูปพรรณใหม่)” มี
ภาระภาษีท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ถื อ ว่ า  เ ป็ น ร า ค า ทุ น ข อ ง สิ น ค้ า 
(ทองรูปพรรณใหม่) และจะรับรู้เป็นต้นทุน
เมื่อได้ขายสินค้านี้แล้ว 
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ร้านทองค้าปลีกต้องเรียกใบก ากับภาษี
จากร้านทองค้าส่ง เพื่อน ามาเป็นภาษีซื้อ
ของกิจการ 
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ลักษณะธุรกิจ ร้านทองค้าส่ง ร้านทองค้าปลีก 
2. การรับช าระราคา 
 - ร้านทองค้าปลีกจ่าย
ช าระค่าสินค้าให้ร้านทองค้า
ส่ง โดยน าทองรูปพรรณเก่า
มาช าระแทนตัวเงิน เป็น
การหักกลบลบหนี้ระหว่าง
กัน 
 - ใ น ท า ง ภ า ษี อ า ก ร         
ถือว่า  ร้านทองค้าปลีกขาย
ทองรูปพรรณเก่า และร้านทอง
ค้าส่งรับซื้อทองรูปพรรณเก่า 

ถือว่า “ซื้อสินค้า (ทองรูปพรรณเก่า)”   
มีภาระภาษีท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ถือว่า เป็นราคาทุนของสินค้า (ทองรูปพรรณ
เก่า) และจะรับรู้เป็นต้นทุนเมื่อได้ขายสินค้านี้
แล้ว 
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ร้านทองค้าส่งต้องเรียกใบก ากับภาษีจาก
ร้านทองค้าปลีก เพื่อน ามาเป็นภาษีซื้อของ
กิจการ 

ถือว่ ามี  “ร าย ได้ จ ากการขายสิ นค้ า 
(ทองรูปพรรณเก่ า ) ”  มีภาระภาษีที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ถือว่ ามี ร าย ได้ จ ากการขายสิ นค้ า 
(ทองรูปพรรณเก่า) รับรู้มูลค่าทั้งหมดจาก
การขายสินค้าตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65) 
 ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ “ก าไร
สุทธิ” ซึ่งค านวณได้จากรายได้ทั้งหมดจาก
กิจการ หักรายจ่ายตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี  
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ร้ า น ท อ ง ค้ า ป ลี ก ต้ อ ง เ รี ย ก เ ก็ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อ (ร้านทองค้าส่ง) 
ในวันที่ส่งมอบทองรูปพรรณเก่าให้ผู้ซื้อ 
หรือวันที่ได้รับช าระเงิน หรือวันที่ออก
ใบก ากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน 
 ฐานภาษีมูลค่ า เพิ่ ม  คือ  ราคาขาย
ทองรูปพรรณ รวมค่าก าเหน็จ หัก ราคารับ
ซื้อคืนทองรูปพรรณ 
 ทั้งนี้ ราคาขายทองรูปพรรณเก่าและ
ราคารับซื้อคืน ให้ใช้ราคาตามประกาศ
สมาคมในแต่ละวัน 
 อนึ่ง ในการขายทองรูปพรรณเก่าจะ
ก าหนดราคาขายสุทธิจากการที่ผู้รับซื้อ 
(ร้านทองค้าส่ง) ได้ท าการพิสูจน์คุณภาพ
ทองที่รับซื้อโดยพิจารณาจากน้ าหนักสุทธิ
คงเหลือ ต าหนิ ลักษณะ และลาย เพื่อ
น ามาค านวณราคาขายที่ตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
 

 ด้วยการก าหนดราคาขายและราคาซื้อทองรูปพรรณ (ทั้งเก่าและใหม่) ต้องเป็นไปตามประกาศของ
สมาคมค้าทองค าประจ าวัน ซึ่งเป็นวิธีการค านวณราคาที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทองที่เป็นธรรม 
ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ดังนั้น หากท่านมีข้อสงสัยในวิธีการค านวณราคาดังกล่าว ท่านสามารถสอบถาม
ได้โดยตรงที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือสมาคมค้าทองค า 

(ประกาศสมาคมค้าทองค าที่ สคท.(ป) 001/2559 เร่ือง การปรับเปลี่ยนราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณของสมาคมค้าทองค า  
และราคาค่าก าเหน็จ ลงวันที ่18 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางวา่ด้วยราคาสินค้าและบริการ  
เร่ือง แนวปฏิบัติทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจรา้นค้าทองที่เป็นธรรม ลงวันที ่13 มีนาคม พ.ศ. 2552) 

 



(13) 
 

คู่มือนีเ้ป็นเพียงคู่มอืและตัวอย่างเพื่อเสรมิความเข้าใจ ซ่ึงอาจไม่ครอบคลมุและใชอ้้างองิได้ทุกกรณี         ส านักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 

 

6. การจ าน าทอง การกู้ยืม และการขายฝาก 

 กรณีรับจ าน าทองต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ หรือควรท าเป็นรับซื้อฝากที่ต้องจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
 

 การด าเนินธุรกิจที่ต้องกระท าสัญญาระหว่าง 2 ฝ่าย ต้องพิจารณาตั้งแต่เริ่มแรกกระท าสัญญาว่าเป็น
ชนิดของสัญญาประเภทใดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะไม่พิจารณาตามชื่อที่คู่สัญญาระบุไว้
แต่พิจารณาตามเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญา  
 เมื่อพิจารณาได้แล้วว่าเป็นสัญญาประเภทใด คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญานั้นโดยเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีตามประมวล
รัษฎากรให้สอดคล้องกับลักษณะสัญญานั้นๆ 
 โดยส่วนใหญ่สัญญาทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกิจการร้านทอง แบ่งได้เป็น 
 1. สัญญาจ าน า 
  กิจการร้านทองไม่สามารถถือเป็นการรับจ าน า เนื่องจาก ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ. 
๒๕๐๕ และหากมีทองที่หลุดจ าน าไม่สามารถขายทอดตลาดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 2. สัญญาขายฝาก 
  พิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 หมวด 4 ลักษณะ 1 ขายฝาก 
 ด้านภาษีอากรที่เก่ียวข้อง สามารถศึกษาไดจ้ากคู่มือภาษีอากรส าหรับกิจการร้านทอง (ฉบับปรับปรุง) 
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7. ภาษีซื้อ และการเฉลี่ยภาษีซ้ือ 

กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลเป็น 2 นิติบุคคล โดยนิติบุคคลที่ 1 ขายทองรูปพรรณ นิติบุคคลที่ 2 ขาย
ทองแท่งได้ประโยชน์อย่างไร  

1. นิติบุคคลที่ 1 ขายทองรูปพรรณ  
 หากเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
 1.1 ภาษีขาย 
  ผู้ขายต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อ ในวันที่ส่งมอบทองรูปพรรณให้ผู้ซื้อ หรือวันที่ได้รับช าระ
เงิน หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณ
ซึ่งรวมค่าก าเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศ 
  VAT = (ราคาขายทองรูปพรรณ รวมค่าก าเหน็จ – ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ) x 7% 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าย่อมเป็นภาษีขายของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น 
 1.2 ภาษีซื้อ 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนรายอ่ืนเรียกเก็บ 
เนื่องจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการมาเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการให้ถือเป็นภาษีซื้อของผู้ประกอบการจด
ทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น  
 1.3 การค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้สิทธิค านวณภาษีมูลค่าเ พ่ิมที่ต้องน าส่งหรือขอคืนจาก
กรมสรรพากร โดยค านวณจากการน าภาษีขายตาม 1.1 หักด้วยภาษีซื้อ 1.2 ในแต่ละเดือนภาษี  
 2. นิติบุคคลที่ 2 ขายทองแท่ง  
  หากเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ได้ยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองค า 
(ภ.พ.01.3) ต่ออธิบดีกรมสรรพากรแล้ว 
  2.1 ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการขายทองค าแท่ง ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขายไม่ต้องเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อ 
  2.2 ผู้ประกอบการไมส่ามารถขอคืนภาษีซื้อทั้งจ านวนจากกรมสรรพากรได้ แต่ให้น าไปรวมค านวณ
เป็นมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการ 
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8. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจในช่วงการเปลี่ยนแปลง 

หลังจากเข้าระบบเป็นนิติบุคคลแล้ว สินค้าคงเหลือที่มีอยู่ในกิจการที่เป็นบุคคลธรรมดา จะท าอย่างไร 

กรณีกิจการร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย เมื่อ
เปลี่ยนเป็นนิติบุคคล หากมีสินค้าคงเหลือในกิจการเดิมอยู่ อาจเลือกด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 
 1.  ยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเลิกกิจการ  
  ในกรณีผู้ประกอบการมีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบ
กิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ ให้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อเลิกประกอบกิจการหรือ
แจ้งเลิกประกอบกิจการ    
 2.  ยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งโอนกิจการทั้งหมด 
  สินค้าคงเหลือของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอนกิจการซึ่งเป็นผู้อยู่
ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วยเช่นกัน ไม่ถือเป็นการขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 77/1 (8)(ฉ)  
 

การขออนุญาตประกอบอาชีพค้าของเก่า 

การค้าของเก่าต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าที่เก่ียวข้อง  
 (1) ความหมาย 
  “ของเก่า” หมายถึง ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายโดยประการอ่ืนอย่างทรัพย์ที่ใช้
แล้ว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณด้วย”  
 (2) ประเภท “การค้าของเก่า” ได้แก่          
  ก. ประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ               
  ข. ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรือ อัญมณี 
  ค. ประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการและรถยนต์ส่วนบุคคล 
  ง. ประเภทอ่ืน ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ ไม้เรือนเก่า ขวด เศษเหล็ก กระดาษ เป็นต้น 
 (3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้าของเก่า ประเภท เพชร พลอย ทอง นาค เงิน หรืออัญมณี ปีละ 
10,000 บาท โดยใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี สิ้นสุดใบอนุญาตในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 (4) สถานที่ให้บริการ  
  ที่ท าการปกครองอ าเภอ หรือ ศูนย์บริการประชาชน (ชั้น 1) ส านักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2356 9576 และ 0 2356 9598 
 


