
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือความรู้ทั่วไป 
เกี่ยวกับกิจการร้านทองบุคคลธรรมดา 

 
 
 
 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี  
กรมสรรพากร 

     พฤศจิกายน 2560 



การซื้อ-ขายทองค าเป็นธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนอย่างมาก เนื่องจาก
กิจการร้านทองส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบกิจการซื้อ-ขายทองค าเพียงอย่างเดียว แต่ยังท าธุรกิจ 
อ่ืนด้วย เช่น การรับขายฝาก การขายอัญมณีและเครื่องประดับ การให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น 
ซึ่งแต่ละธุรกิจอาจมีภาระทางภาษีอากรแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ของการขายทองรูปพรรณท่ีมีลักษณะพิเศษกว่ากิจการประเภทอ่ืน ประกอบกับกิจการร้านทอง
บุคคลธรรมดาส่วนใหญ่ไม่มีการบันทึกรายได้และรายจ่ายอย่างเป็นระบบ หรืออาจจะไม่ได้
จัดท าบัญชีที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการช าระภาษีอากรไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ของการประกอบกิจการ  

กรมสรรพากร โดยกองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี จึงได้รวบรวม
องคค์วามรู้เกี่ยวกับกิจการร้านทองบุคคลธรรมดา และภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการร้านทองบุคคลธรรมดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี ขอขอบคุณ กองกฎหมาย  
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สละเวลาให้ค าปรึกษา และ
แนะน า มาโดยตลอด จนท าให้คู่มือฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการปฏิบัติงานต่อไป  

 
กรมสรรพากร  

พฤศจิกายน 2560 
 

ค าน า 
 

  

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

 
เร่ือง 

  
หน้า 

1. ท าความรู้จักกับกิจการร้านทอง  

 ทองค าคืออะไร? 1 

 ค่าก าเหน็จคืออะไร? 2 

 กิจการร้านทองมีรายได้จากไหน? 2 

 รายจ่ายของกิจการร้านทองเกิดจากอะไร?  5 

2. ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการร้านทองบุคคลธรรมดา  

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 6 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 11 

 อากรแสตมป์ 11 
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ทองค ำคืออะไร? 

 

 

 

 

 
ทองค ำ (เฉพาะในคู่มือฉบับนี้) หมายถึง ทองค าแท่ง 

และทองรูปพรรณ 

ทองค ำแท่ง คือ ทองค าที่ยังไม่ได้น าไปขึ้นรูปเป็น
ทองรูปพรรณ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทองค าแท่ง 
99.99% และทองค าแท่ง 96.5% โดยทองค าแท่ง 
96.5% เป็นที่นิยมในประเทศไทยมากกว่า 

 
ทองรูปพรรณ คือ ผลิตภัณฑ์ทองค าที่ท าส าเร็จ 

เป็นเครื่องประดับกาย เครื่องแต่งกาย ของช าร่วย หรือ
สิ่ งของต่าง ๆ ที่มี ไว้ เ พ่ือโชว์  ทั้ งนี้  ต้องไม่มี อัญมณี
ประกอบอยู่ด้วย (ทองรูปพรรณ หมายความรวมถึง นาก 
ที่สามารถค านวณราคารับซื้อคืนได้ตามส่วนของราคา
ทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศรับซื้อคืน)1 

ทองรูปพรรณ มี 2 ประเภท คือ ทองรูปพรรณ 
99.99% และ ทองรูปพรรณ 96.5% โดยทองรูปพรรณ 
96.5% เป็นที่นิยมที่สุด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 ประกาศอธิบดกีรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที ่40) เรื่อง ก าหนดลกัษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไมต่้องน ามารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษี  

  ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที ่26 สิงหาคม พ.ศ. 2535  

ข้อสังเกต 
เครื่องประดับที่ท าจากทองค า หากมี 

อัญมณีอ่ืนประกอบอยู่  เช่น เพชร พลอย 
ทับทิม เป็นต้น ไม่ถือเป็นทองรูปพรรณ และ
ไม่ได้รับสิทธิค านวณภาษีมูลค่าเ พ่ิมจาก    
ผลต่างแต่อย่างใด 
 

1. ท ำควำมรู้จักกิจกำรร้ำนทอง 

เครื่องประดับ 
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กิจกำรร้ำนทองมีรำยได้จำกไหน? 

ค่ำก ำเหน็จคืออะไร?  
 

ค่ำก ำเหน็จ คือ ค่าผลิตทองค ารูปพรรณให้เป็น
แบบลวดลายต่าง ๆ รวมทั้ง  ค่าการตลาดของ        
ผู้ประกอบธุรกิจร้านทอง ซึ่ งราคาจะขึ้นอยู่กับ    
ความยากง่ายของการผลิตชิ้นงานรูปพรรณนั้น2 

 
 
 
 
 
 

 
รายได้หลักของกิจการร้านทองมาจากการขายทองค ารูปพรรณและทองค าแท่ง แต่ กิจการร้านทองอาจมี 

การประกอบธุรกิจอ่ืนรวมอยู่ด้วย เช่น การรับขายฝาก การขายเครื่องประดับ การขายสินค้าอ่ืน การให้บริการ เป็นต้น 
จึงท าให้มีแหล่งที่มาของเงินได้จากหลายทาง ดังนี้ 
 
ขำยทองรูปพรรณ 

การขายทองรูปพรรณม ี2 ลักษณะ คือ3 
ทองรูปพรรณใหม่ จะขายให้กับลูกค้าทั่วไป
ที่มาซื้อทอง และทองรูปพรรณเก่า ซึ่งปกติ
จะขายให้กับผู้ค้าส่งทองค า หรือผู้ผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 ประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทองที่เป็นธรรม ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

3 มาตรา 86 และมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 39) เรื่อง ก าหนดข้อความอื่นในใบก ากับภาษี 
  ตามมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 45) เรื่อง ก าหนดข้อความอื่น 
  ในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2536  

 ผู้ซื้อ 
(ทั่วไป) 

ขำยทองใหม่ 

ช ำระด้วยเงิน หรือทองเก่ำ 

ร้ำนทอง 

ช ำระด้วยเงิน หรือทองเก่ำ 

ผู้ค้ำส่ง/ 
ผู้ผลิต 

ขำยทองใหม่ 

ข้อสังเกต การออกใบก ากับภาษี หรือใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ3 กรณี
กิจการร้านทองน าทองรูปพรรณเก่าไปแลกทองใหม่กับผู้ค้าส่ง ถือว่า 
เป็นการขายทองรูปพรรณเก่า ผู้ขายมีหน้าที่ต้องออกเอกสารหลักฐาน
แสดงปริมาณและมูลค่าที่ขายให้แก่ผู้รับซื้อทองรูปพรรณเก่า  ดังนี้ 

1. กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องออก
ใบก ากับภาษใีห้แก่กิจการร้านทองที่รับซื้อ 

2. กรณีไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องออก
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
ให้แก่กิจการร้านทองที่รับซื้อ  
   

ค่ำก ำเหน็จ 
เมื่อขายส่งทองรูปพรรณ ผู้ค้าส่งจะบวก

ค่าจ้างผลิตทองรูปพรรณ (ค่าก าเหน็จ) เพ่ิมจาก
ราคาทองค าแท่งที่น ามาผลิต และเมื่อกิจการ
ร้านทองน าทองรูปพรรณมาขายปลีกก็จะบวก
ก าไรอีกทอดหนึ่ง เพ่ือให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายอ่ืน
นอกจากค่าสินค้า เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น  
ท าให้ราคาทองรูปพรรณที่ขายจริงสูงกว่าราคาขาย
ทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศ 
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ขำยทองค ำแท่ง 
      กิจการร้านทองอาจมีช่องทางการขายทองค าแท่ง
หลายรูปแบบ เช่น ขายหน้าร้าน ขายออนไลน์ (Gold 
online) เป็นต้น โดยในปัจจุบัน การลงทุนในรูปแบบ 
Gold online ก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก และมีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

รับขำยฝำกทองรูปพรรณ 
ขายฝากทองรูปพรรณ คือ การขายทองรูปพรรณ

โดยมีข้อตกลงว่าผู้ขายมีสิทธิไถ่ทองคืนได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามสัญญา ซึ่งปกติร้านทองจะก าหนด
ช่วงเวลาขายฝากเป็นรายเดือน หรือในระยะสั้น โดย
จะบวกค่าตอบแทนที่ค านวณตามระยะเวลาที่ก าหนด
ในสัญญาขายฝาก 
  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
4
 มาตรา 491 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

5
 มาตรา 747 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

6
 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ. 2505 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำง “ขำยฝำก” กับ “จ ำน ำ” เกี่ยวกับกิจกำรร้ำนทอง 
ขำยฝำก4 จ ำน ำ5 

ลักษณะของธุรกรรม 
เป็นการซื้อขายทองรูปพรรณโดยมีข้อตกลงว่า
ผู้ขายสามารถซื้อทองรูปพรรณที่ขายฝากคืนได้
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน
เวลาที่กฎหมายก าหนด 

เป็นการน าทองรูปพรรณมาเพ่ือเป็นประกัน
การช าระหนี้ 

ผู้ประกอบกำร 
ร้านทองทั่วไป ต้องได้รับอนุญาตให้ตั้ งโรงรับจ าน าตาม  

พรบ. โรงรับจ าน า พ.ศ. 25056 

รำยได้ 
มูลค่าสินไถ่ตามสัญญา ดอกเบี้ยรับ 

ภำษี 
ภาษีเงินได้/ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้/ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

กรณีไม่ไถ่ทองคืนภำยในก ำหนดเวลำตำมสัญญำ 
กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยเด็ดขาด ต้องขายทอดตลาด 

 

ผู้ 
ขำยฝำก 

ร้ำนทอง 

ผูร้ับซ้ือฝำก 
น ำทองมำขำยฝำก 

ส่งมอบเงิน 

ข้อสังเกต 
ผู้ที่จะประกอบกิจการรับจ าน า จะต้องได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงรับจ าน า 
ตาม พรบ.โรงรับจ าน า เท่านั้น 



4 
 

คู่มือนีเ้ป็นเพียงคู่มอืและตัวอย่างเพื่อเสรมิสร้างความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใชอ้้างอิงไดทุ้กกรณ ี   กองมาตรฐานการก ากบัและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 
 

 

ขำยสินค้ำอื่น  
กิจการร้านทองอาจมีการขายสินค้าอ่ืน เช่น ทองหุ้ม 

(ทองไมครอน) เครื่องประดับ อัญมณี วัตถุมงคล เป็นต้น  
 
 

 
 
ให้บริกำร 

โดยทั่ ว ไปกิ จการร้ านทองจะมีการ ให้ บริ การ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบการร้านทอง เช่น รับซ่อมทอง 
ซ่อมเครื่องประดับ การใส่กรอบพระ รับจองวัตถุมงคล   
ชุบทอง ฝังพลอย รมด า เชื่อม ตัด ต่อ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  
กิจการร้านทองอาจมีรายได้จากการประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น  

ให้กู้ยืมเงิน ให้เช่าอาคาร รับจ าน า เป็นต้น ซึ่งจะต้องน าเงินได้ทุกประเภทที่ต้องเสียภาษีอากรมารวม
ค านวณภาษีท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงของการประกอบกิจการ   

 

รำยได ้

ให้บริกำร 

รำยได้อื่น ๆ เช่น 

ให้กู้ยิมเงิน ให้เช่ำอำคำร  

รับจ ำน ำ เป็นต้น  

ขำย
ทองรูปพรรณ 

ขำย 

ทองค ำแท่ง 

รับขำยฝำก
ทองรูปพรรณ 

ขำยสินค้ำอื่น 
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รำยจ่ำยของกิจกำรร้ำนทองเกิดจำกอะไร? 

 

 
 

 
ค่ำซื้อสินค้ำ 
1. ค่าซื้อทองรูปพรรณใหม ่
2. ค่าซื้อทองรูปพรรณเก่า 
3. ค่าซื้อทองค าแท่ง 
4. ค่าซือ้สินค้าอ่ืน (ถ้ามี) 

 
 
 

 
ค่ำจ้ำงช่ำงท ำทอง 

กิจการร้านทองอาจมีการให้บริการในด้านต่าง ๆ 
เช่น ซ่อมทอง ชุบทอง เป็นต้น ซึ่งท าให้มีรายจ่าย
ค่าจ้างช่างท าทองด้วย  
 
 

ดอกเบี้ยจ่ำย 
กิจการร้านทองอาจมีการกู้ยืมเงินมาเป็นทุนหมุนเวียน

ในกิจการ ซึ่งอาจท าให้มีดอกเบี้ยจ่าย 
 
 
 
 

 
 
รำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
      นอกจากรายจ่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการแล้ว 
ร้านทองยังมีรายจ่ายในการด าเนินการ เช่น เงินเดือน
พนักงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าขนส่ง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าพาหนะ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา เป็นต้น 
 
 
 
  
 

หมำยเหตุ  
กิจการร้านทองบุคคลธรรมดาอาจมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 

ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงของการประกอบกิจการ 
แต่ละราย  
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ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 
 

 

 
 

ประเภทเงินได้ 
เงินได้จากการขายทองรูปพรรณ และทองค าแท่ง 

เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากร หากร้านทองประกอบธุรกิจอ่ืนด้วย ก็ต้อง
พิจารณาประเภทเงินได้ตามธุรกิจแต่ละประเภท โดย
ต้ องน า เงิ นได้ ทุ กประเภทที่ ต้ อง เสี ยภาษี เ งิ นได้  
บุคคลธรรมดา มารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีอากรให้ครบถ้วน 

 
กำรหักค่ำใช้จ่ำย 

เงินได้จากการขายทองรูปพรรณ หรือทองค าแท่ง 
หรือเงินได้อ่ืนตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
หักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี 7 ได้แก่ 

 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 60 หรือ 
 หักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร  

(น ามาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม) 

 
 
กำรท ำบัญชีหรือรำยงำนแสดงรำยได้และรำยจ่ำย 

กิจการร้านทองบุคคลธรรมดา จะต้องจัดท าบัญชีหรือ
รายงานแสดงรายได้และรายจ่าย แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีผู ้ประกอบกิจการที ่เป็นบุคคลธรรมดา 
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และ
ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จะต้อง
จ ัดท าบ ัญช ีหร ือรายงานแสดงรายได ้และรายจ ่าย 
เป็นประจ าวัน8 (รายงานเงินสดรับ -จ่าย) โดยจะต้อง 
ลงรายการในบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย
ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย  

                                                           
7 มาตรา 46 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หัก จากเงินได้พึงประเมิน  
  (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
8 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) เรื่อง ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดท า 
  บัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

2. ภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรร้ำนทองบุคคลธรรมดำ 

 

- ขำยทองรูปพรรณ 
- ขำยทองค ำแท่ง 
- รับขำยฝำกทอง 
- ขำยสินค้ำอื่น 
- ให้บริกำร 

ม.40 (8) 

เงื่อนไข การหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น
และสมควร 
1. เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติมีความเกี่ยวข้อง
และจ าเป็นต่อกิจการหรือเงินได้ 
2. มีจ านวนที่สมควรและเหมาะสมต่อกิจการ 
3. ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี 
แห่งประมวลรัษฎากร 
4. ต้องมีหลักฐานการจ่าย 
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ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

2. กรณีผู้ประกอบกิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล นอกจากต้องจัดท ารายงาน 
เงินสดรับ - จ่าย ตาม 1. แล้ว จะต้องจัดท าบัญชีรับ - จ่าย
ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
เพ่ือแสดงยอดเงินคงเหลือยกมา จ านวนรวมของยอด
รายได้และยอดรายจ่ายที่ได้มีการรับมาหรือจ่ายไป 
ในระหว่างปีภาษีและยอดเงินคงเหลือยกไป เพ่ือยื่น
พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ของ 
ทุกปีภาษี910 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรจดทะเบียนภำษมีูลค่ำเพิ่ม 

กิจการร้านทองที่มีเงินได้จากการขายสินค้า หรือ
ให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นค าขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มีเงินได้เกิน 1.8 ล้านบาท11 

 
 
 
 
                                                           
9
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔๙) เรื่อง ก าหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จัดท าบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย    

  ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
10

ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.149/2558 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 
11

 มาตรา 85/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 

หมำยเหตุ  
ก า ร นั บ มู ล ค่ า ฐ า น ภ า ษี จ า ก ก า ร ข า ย

ทองรูปพรรณเพ่ือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเ พ่ิม 
จะต้องนับเงินได้ทั้งจ ำนวนที่ได้รับ ไม่ใช่นับจาก
ผลต่างหรือค่าก าเหน็จ เนื่องจากผลต่างหรือ 
ค่าก าเหน็จเป็นฐานในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม
ส าหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
แล้วเท่านั้น 
 

หมำยเหตุ  
หากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่

นิติบุคคลแบ่งส่วนแบ่งของก าไร หรือส่วนแบ่งเงินได้ 
ให้แก่หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคล 
ในคณะบุคคลในปีภาษีใด หุ้นส่วนหรือบุคคลนั้น
ต้องน าส่วนแบ่งของก าไรหรือส่วนแบ่งเงินได้  
ซึ่งถือเป็นเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40(8)  
แห่งประมวลรัษฎากร มารวมค านวณเสียภาษีเงินได้
กับเงินได้พึงประเมินประเภทอ่ืน ๆ ที่ได้รับ ทั้งนี้  
ส าหรับส่วนแบ่งของก าไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ที่ได้รับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป10 
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VAT = (รำคำขำยทองรูปพรรณรวมค่ำก ำเหน็จ – รำคำรับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมำคมค้ำทองค ำประกำศ) x 7% 

ฐำนภำษมีูลค่ำเพิ่ม 
การขายทองรูปพรรณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากฐานภาษีที่แตกต่างจากกิจการประเภทอ่ืน ซึ่งหากกิจการร้านทอง

ประกอบธุรกิจหลายอย่าง จะท าให้มีฐานภาษีมูลค่าเพ่ิมที่แตกต่างกัน เช่น 
 
ขำยทองรูปพรรณ  

การขายทองรูปพรรณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจาก
ผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณรวมค่าก าเหน็จ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) หักด้วยราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ
ที่สมาคมค้าทองค าประกาศในแต่ละวัน12 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
ขำยทองค ำแท่ง13  

การขายทองค าแท่ ง  จะ ได้ รั บยก เว้ น
ภาษีมู ลค่ าเ พ่ิม กรณี ได้ปฏิบั ติ ตามเ งื่ อนไข 
ที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดเท่านั้น  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                                           
12

 มาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง ก าหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้อง 
   น ามารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535  
13ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไข ส าหรับการน าเข้าหรือการขายทองค า เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึน้เป็นทองรูปพรรณ  
   หรือของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะไดร้ับยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที ่11 สิงหาคม พ.ศ. 2543 

 

เงื่อนไข การได้รับสิทธิค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จากผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณหักด้วย
ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค า
ประกาศ 
1. ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2. ต้องประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ 
3. ต้องมีใบอนุญาตค้าของเก่า ตามกฎหมายว่าด้วย
การค้าของเก่า 
(ร้านทองได้รับสิทธิค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมจาก
ผลต่างดังกล่าวโดยไม่ต้องยื่นแบบแจ้งการประกอบ
กิจการขายทองรูปพรรณ (ภ.พ.01.4)) 
 

เงื่อนไข การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่า เพ่ิม 
ส าหรับการขายทองค าแท่ง13 

1. ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2. ต้องเป็นการขายทองค าแท่งที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้น
เป็นทองรูปพรรณ 
3. ต้องแจ้งการประกอบกิจการค้าทองค าต่ออธิบดี
กรมสรรพากร (ยื่นแบบ ภ.พ.01.3) 
4. ทองค าแท่งต้องมีน้ าหนักเนื้อทองไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 96.5 
5. ผู้ขายต้องเป็นสมาชิกของสมาคมที่เก่ียวข้องกับ
การค้าทองค า หรืออัญมณี สมาคมใดสมาคมหนึ่ง 
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VAT = ฐำนภำษี x 7% 

 
VAT = (มูลค่ำสินไถ่ตำมสัญญำ – รำคำขำยฝำก) x 7% 

VAT = (มูลค่ำสินไถ่ตำมสัญญำ – (มูลค่ำสินไถ่ตำมสัญญำ x 85%)) x 7% 

 

 

VAT = (รำคำขำยทองรูปพรรณเก่ำ – รำคำรับซื้อคืนทองรูปพรรณ) x 7% 

กำรขำยฝำก 
รายได้จากการขายฝาก ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 2 กรณ ี

ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในการท าสัญญาขายฝาก14 คือ 
1. กรณีมีการก าหนดราคาขายฝากไว้ในสัญญาขายฝาก 

 

2. กรณีไม่มีการก าหนดราคาขายฝากไว้ในสัญญาขายฝาก 

 

กำรขำยทองรูปพรรณเก่ำ  
การขายทองรูปพรรณต้องค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม

เช่นเดียวกับการขายทองรูปพรรณใหม่ 

 
 
 
 
 

 
กำรขำยสินค้ำอื่น และกำรให้บริกำร15 

การขายสินค้าอ่ืน และการให้บริการ ที่ ไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมจาก 
ฐานภาษีท่ัวไป15 
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 มาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง ก าหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้อง 
   น ามารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
15

 มาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร 

เงื่อนไข การขายฝากทองค าที่ได้รับสิทธิ
ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผลต่างมูลค่า
สินไถ่  
1. ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2. ต้องมีใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการค้าของเก่า 
3. ต้องรับขายฝากทองรูปพรรณ  

หมำยเหตุ  
การน าทองเก่าไปแลกทองใหม่ 

ถือเป็นการซื้ อขายทองตามปกติ 
เพียงแต่ช าระราคาด้วยทองแทนเงินสด 
ดังนั้น กรณีร้านทองน าทองเก่าไปแลก
ทองใหม่ จึงต้องออกใบก ากับภาษี 
หรือใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรด้วย 

หมำยเหตุ  การขายสินค้า อ่ืน หรือการ
ให้บริการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ต้องค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหลักทั่วไป 
ซึ่งรวมถึงการขายเครื่องประดับทองค า 
ที่มีอัญมณีประกอบอยู่ด้วย 
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ใบก ำกับภำษ ี
ใบก ากับภาษีของกิจการร้านทองมีสาระส าคัญเพ่ิมเติมมากกว่าใบก ากับภาษีของกิจการประเภทอ่ืน เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจจึงต้องตรวจสอบด้วยว่า มีสาระส าคัญถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ 
 

ใบก ำกับภำษีแบบเต็มรูป 

ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปของกิจการร้านทอง 
นอกจากต้องมีสาระส าคัญตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว จะต้องระบุข้อความ
ดังต่อไปนี้ไว้ในใบก ากับภาษีด้วย1617 

1. ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จ 
2. ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคม

ค้าทองค าประกาศ  
3. ผลต่างระหว่างราคาขายกับราคารับซื้อคืน 
4. จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
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 มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดกีรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 39) เรือ่ง ก าหนดข้อความอืน่ในใบก ากับภาษีตามมาตรา  
   86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
17 มาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 45) เรื่อง ก าหนดข้อความอื่นในใบก ากับภาษีตามมาตรา  
   86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2536 
 

 
 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร xxxxxxxxxxxxx  /ส านักงานใหญ ่
ใบเสร็จรบัเงิน/ใบก ำกับภำษีอยำ่งย่อ 

เลขที่ xxxx                                                                  
วันที่ 
 
รายการ จ านวน ราคารวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ทองรูปพรรณ .....%  1 
บาท 

1 เส้น 20,617.43 
 

ราคาทองรูปพรรณรวมค่าก าเหน็จ 
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อคืนประจ าวัน 
มูลค่าฐานภาษีสุทธ ิ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
รวมเงินสุทธิ 

20,550.00 
19,586.72 

963.28 
67.43 

20,617.43 
 

เลขรหัสประจ าเครื่อง xxxxxxxxxxxxxx 
 

3 

ใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อ 
ใบก ากับภาษีอย่างย่อของกิจการร้านทอง 

นอกจากต้องมีสาระส าคัญตามมาตรา 86/6 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว จะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
ไว้ในใบก ากับภาษีด้วย17 

1. ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จ  
2. ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค า

ประกาศ 
3. ผลต่างระหว่างราคาขายกับราคารับซื้อคืน 
4. จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

1 

4 

หมำยเหตุ  
1. กรณีมีการออกใบรับด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ใบก ากับภาษีต้องมีหมายเลขล าดับของใบรับ
ที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน  
2. กรณีใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบก ากับภาษีด้วย ไม่ต้องระบุหมายเลขล าดับของใบรับ 
แตต่้องมเีลขรหัสประจ าเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
 

1 

2 

3 

4 

นายสมชาย  ขายทองดี 

นายสมชาย  ขายทองดี 

2 
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ภำษีธุรกิจเฉพำะ 

อำกรแสตมป์ 

SBT = รำยรับ x 3.3% 

SBT = รำยรับ x 2.75% 

ผู้ให้เช่ำ เสียอากร 1,000 ละ 1 บาท 

กำรเฉลี่ยภำษีซื้อ  

กรณีกิจการร้านทองประกอบธุรกิจหลายประเภท ซึ่งมีทั้งรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและที่ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม จะต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามข้อเท็จจริงของการประกอบกิจการ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 29) 18   

 
 
 
 

กิจการร้านทองอาจประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น การรับจ าน า การให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น  
โดยต้องค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังนี้ 
 
กำรรับจ ำน ำ  

เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยรับ ค่าธรรมเนียม 
หรือ รายได้จากการขายของที่หลุดจ าน า ในอัตราร้อยละ 
2.75 (รวมภาษีท้องถิ่น) 19 
 
กำรให้กู้ยืมเงิน 

เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยรับในอัตราร้อยละ 
3.3 (รวมภาษีท้องถิ่น) 20 
 

 
 
 

 
กิจการร้านทองอาจมีการกระท าตราสารที่ต้องเสียอากร เช่น การให้เช่า การรับจ้าง การให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น  

ซึ่งต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามท่ีประมวลรัษฎากรก าหนดไว้ 
 

กำรให้เช่ำที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน 
ผู้ ให้ เช่ามีหน้าที่ เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท  

ของทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท 
ของค่าเช่าหรือเงินกินเปล่าหรือทั้งสองอย่างรวมกัน
ตลอดอายุการเช่า 21 
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 มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการเฉลี่ย 
   ภาษีซ้ือตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรษัฎากร ลงวันที่ 9 มนีาคม พ.ศ. 2535 
19

 มาตรา 91/5 (4) และมาตรา 91/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
20

 มาตรา 91/5 (5) และมาตรา 91/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
21

 บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 1 
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ผู้รับจ้ำง เสียอากร 1,000 ละ 1 บาท 

ผู้ให้กู้ เสียอากร 2,000 ละ 1 บาท 

กำรจ้ำงท ำของ  
ผู้รับจ้างมีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ของ

ทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทของ
ค่าจ้างที่ก าหนดไว้22 

 
กำรให้กู้ยืมเงิน 

ผู้ให้กู้มีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ของ 
ทุกจ านวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท 
ของยอดเงินที่ให้กู้ยืม ถ้าค านวณแล้วเกิน 10,000 บาท 
ให้เสีย 10,000 บาท23 
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 บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4  
23

 บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 5 


