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ค าน า  

(ฉบับปรับปรุง) 

 ในเดือนพฤษภาคม 2559 กรมสรรพากรได้เผยแพร่ “คู่มือภาษีอากรส าหรับกิจการร้านทอง” เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจแก่กิจการร้านทอง เฉพาะกรณีโอนกิจการทั้งหมดจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล ให้สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งในทางบัญชีและทางภาษีอากรตามแต่ละกิจกรรมของธุรกิจ 

 ต่อมา กรมสรรพากรได้มีการประชุมหารือร่วมกับสมาคมค้าทองค า ชมรมค้าส่งทองรูปพรรณ สมาคมธุรกิจ
ทองค า และชมรมร้านทองจังหวัดต่างๆ ในหลายวาระ พบประเด็นทางธุรกิจเพ่ิมเติม อาทิ การขายฝาก การท า
สัญญาทางธุรกิจ และประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรปรับปรุง “คู่มือภาษีอากรส าหรับกิจการร้านทอง” 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่กิจการร้านทองได้ทราบโดยทั่วกัน   

 กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ (ฉบับปรับปรุง) นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการร้านทองและผู้สนใจ 
ต่อไป ขอขอบคุณสมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการร้านทองข้างต้นมา ณ โอกาสนี้ 

 

กรมสรรพากร 
มกราคม 2560 
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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 ี การค้าทองถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยค านวณภาษจีาก 2 วธิี ดังต่อไปนี้ 
แล้วให้ช าระภาษจีากยอดทีม่ากกว่า 
วิธีที่ 1 ค านวณจากเงินได้สุทธิ คูณด้วยอัตราภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา  
 โดยเงินได้สุทธิค านวณจาก : 

เงินได้พึงประเมินตลอดปีภาษี  
หัก ค่าใช้จ่าย เลือกได้ 2 วิธี คือ 
    - หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 60% (ตามพระราช
กฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการ
ก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) 

พ.ศ. 25021)  หรือ 
    - หักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร 

หัก ค่าลดหย่อน 
วิธีที่ 2 ค านวณจากเงินได้พึงประเมิน (ไม่รวมเงินได้
พึงประเมินมาตรา 40(1) และมีจ านวนตั้งแต่ 60,000 
บาทขึ้นไป) คูณด้วย 0.005 เวน้แต่ค านวณแล้ว  
ไม่เกิน  5,000 บาท ให้ช าระภาษีจากวิธีที่ 1. 

เสียภาษเีงินได้นิติบุคคลจากฐานก 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 

                                                           
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629)  ให้ใช้บังคับ
ส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ าปีภาษี พ.ศ. 2560 ที่จะต้องย่ืนรายการใน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

บจ. 

หรอื หจก. 

โอนกิจการทั้งหมด 

ช าระราคารับโอนกิจการ 
บุคคลธรรมดา 

ผู้โอนกิจการ
กิจการ 

ผู้รับโอนกิจการ 
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รายการ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

2. อัตราภาษี อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เงินได้สุทธิ ต้ังแต่ (บาท) อัตราภาษ ี

(%) 
1 ถึง    150,000 ยกเว้น 

150,001 ถึง    300,000  5 
300,001 ถึง    500,000 10 
500,001 ถึง    750,000 15 
750,001 ถึง 1,000,000 20 

1,000,001 ถึง 2,000,000 25 
2,000,001 ถึง 5,000,000 30 

5,000,001 ขึ้นไป 35 
* ให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ าปีภาษี พ.ศ. 
2560 ท่ีจะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป2 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

รายการ 

ปี 2559 ปี 2560 เป็นต้นไป 
ก าไรสุทธ ิ
(บาท) 

อัตรา 
ภาษ ี
(%) 

ก าไรสุทธ ิ
(บาท) 

อัตรา 
ภาษ ี
(%) 

1. SMEs 
บัญช ี
ชุดเดียว 

ทั้งจ านวน ยกเว้น 
 

≤300,000 
300,001 บาท ขึ้นไป 

ยกเว้น 
10 

2. SMEs ≤300,000 
300,001 บาท ขึ้นไป 

ยกเว้น 
10 

≤300,000 
300,001  – 3,000,000 
3,000,001 ขึ้นไป 

ยกเว้น 
15 
20 

3. ทั่วไป ทั้งจ านวน 20 ทั้งจ านวน 20 

* ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลสามารถน าผลขาดทุน
สุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญช ี
ปีปัจจุบัน มาหักออกจากก าไรสุทธิในปีปัจจุบันไดด้้วย 
(มาตรา 65 ตรี (12)) 

 

3. การจัดท า
บัญชีและ
เอกสาร
ประกอบ 
การลงบัญชี 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
ไม่ต้องจัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543  
- ท าให้ขาดข้อมูลทางบัญชีในเชิงการบริหาร
จัดการและการด าเนินธุรกิจ 
- มีความเสี่ยงตามกฎหมายของกรมสรรพากร
เกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญาฐานหลีกเลี่ยง
หรือฉ้อโกงภาษีที่เข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินด้วย 
ประมวลรัษฎากร 
- ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) 
และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องจัดท าบัญชี
หรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายเป็น
ประจ าวัน3  
- กรณเีลือกการหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและ
สมควรตาม 1. ต้องแสดงบัญชีและหลักฐานต่อ
เจ้าพนักงานประเมิน เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่ามี
ค่าใช้จ่ายตามนั้น ทั้งนี้ การหักค่าใช้จ่ายให้น า
มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวล
รัษฎากร มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

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 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) แล้ว)  

                                                           
2
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่44) พ.ศ. 2560 

3 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่ 161) เรื่อง ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดท าบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย ลงวันที่  21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
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รายการ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

4. การตรวจสอบ
และรับรอง
บัญชี 

การจัดท าบัญชีตาม 3. ไม่ต้องมีผู้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชี 

การจัดท าบัญชีและงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีโดย 
(1) ผู้สอบบัญชี ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคล
ที่มิใช่ตาม (2)  
(2) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ส าหรับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทยที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท  
มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวม
ไม่เกิน 30 ล้านบาท 

5. ความรับผดิ
ในหนี้ 

บุคคลที่เป็นเจ้าของต้องรับผิดไม่จ ากัด - กรณีบริษัทจ ากัด ผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผิดจ ากัด 
เพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของ
หุ้นที่ถือ 
- กรณหี้างหุ้นส่วนจ ากัด มีทั้ง  
  1) หุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิด  และ  
 2) หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดโดยต้องรับผิด
ในหนี้ของห้างไม่จ ากัดจ านวน 
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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) 
แจ้งการโอนกิจการทั้งหมด และแจ้งการเลิกประกอบกิจการ พร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ หน่วยจด
ทะเบียนซึ่งสถานประกอบการหรือสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ (กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง) 
ของผู้โอนตั้งอยู่ในปัจจุบัน ก่อนวันโอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
  1.2.2 ด้านผู้รับโอนกิจการ              
   (1) กรณผีู้รับโอนกิจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน   
    ต้องยื่นค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.09)  
ณ หน่วยจดทะเบียนซึ่งสถานประกอบการหรือสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ (กรณีมีสถานประกอบการ
หลายแห่ง) ของผู้รับโอนตั้งอยู่ในปัจจุบัน ก่อนวันรับโอนกิจการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15 วัน  
   (2)  กรณผีู้รับโอนกิจการมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน    
    จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01) เพ่ือขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และยื่นค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.09) 
เพ่ือแจ้งรับโอนกิจการทั้งหมด ณ หน่วยจดทะเบียน ซึ่งสถานประกอบการหรือสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ 
(กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง) ของผู้รับโอนตั้งอยู่ ก่อนวันรับโอนกิจการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15 วัน 
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 1.3 ภาระภาษีของผู้โอนกิจการ 

  1.3.1 กรณีทั่วไป 

                                                                               

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บจ. 

หรอื หจก. 

โอนกิจการทั้งหมด 

เมื่อผู้โอนรับช าระ 

ราคาโอนกิจการ 

บุคคลธรรมดา 

ผู้โอนกิจการ ผู้รับโอนกิจการ 

สินค้า สินทรัพย์ 

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40 (8) หักคา่ใช้จ่ายเปน็การเหมา 
ไดร้้อยละ 60 หรือเลอืกหัก
ค่าใช้จ่ายไดต้ามความจ าเป็นและ
สมควร 

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

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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  1.3.2 กรณีการโอนทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
   (1)  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร       
(ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 

     - ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่
บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้า หรือการกระท าตราสาร อันเนื่องมาจากการ
โอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายไทย โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นทุนหุ้นสามัญของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เฉพาะการโอนทรัพย์สินและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่ได้กระท าตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ (วันที่ 10 สิงหาคม 2559) ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2560  

     - ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันถัดจากวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล (วันที่ 
10 สิงหาคม 2559) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท 
สามารถน ารายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าท าบัญชี และค่าสอบบัญชี     
มาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี นับแต่วันที่ได้รับการจัดตั้งเป็นบริษัทห รือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

     การได้รับสิทธิตาม (1) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

   (2)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเพื่อช าระค่าหุ้นให้แก่นิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 
0.01 (จากเดิมร้อยละ 2) ส าหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560 เพ่ือช าระค่าหุ้นให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลดังกล่าว ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

   (3)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนห้องชุดของผู้ถือหุ้นเพ่ือช าระค่าหุ้นให้แก่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
ตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้องชุด ร้อยละ 0.01 (จากเดิมร้อยละ 
2) ส าหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นโอนห้องชุดให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 
สิงหาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560 เพ่ือช าระค่าหุ้นให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ประกาศนี้ให้
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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สรุปเปรียบเทียบภาระภาษีของบุคคลธรรมดาผู้โอนกิจการ 
ให้แก่นิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560 

 

รายละเอียด 
กรณีโอนกิจการภายในช่วงเวลา 

10 สิงหาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560 
กรณีโอนกิจการในช่วงเวลาปกติ 

1. การโอนอสังหาริมทรัพยเ์ป็น 
หุ้นสามัญ 

 
 
 
 
 
 
 

ได้รับยกเว้นภาษี 
ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และอากรแสตมป ์

ให้แก่บุคคลธรรมดา 
เฉพาะการโอนทรัพย์สินเป็นหุ้นสามัญ 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ที่ต้อง
เสียภาษี 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ถือเป็นการขายที่ต้องเสียภาษี เฉพาะการขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหาก าไร 
ตามมาตรา 91/2 

2. การโอนสังหาริมทรัพย์อันเป็น
มรดก หรือทีไ่ด้มาโดยมิได้มุ่งในทาง
การค้าหรือหาก าไร เป็นหุ้นสามัญ 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 
42 (9)  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ไม่ถือเป็นการขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 77/1 (8)(ฉ) ส าหรับสินทรัพย์ของ
ผู้ประกอบการที่ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน 

3. การโอนสังหาริมทรัพย์ทีไ่ด้มาโดย
มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร เป็น  
หุ้นสามัญ 
(เช่น สินค้า (ทองรูปพรรณ)) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ที่ต้อง
เสียภาษี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ไม่ถือเป็นการขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 77/1 (8)(ฉ) ส าหรับสินทรัพย์ของ
ผู้ประกอบการที่ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน 

4. การโอนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มทุนให้แก่
นิติบุคคลที่จดัตั้งใหม่ระหว่างวันที่    
10 สิงหาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 
2560 

ได้รับยกเว้นภาษี 
เช่นเดียวกับกรณีตาม 1. 2. และ 3.  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ถือเป็นเงินได้ของผู้ถือหุ้น  
เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ประกอบกิจการมุ่งค้าหา
ก าไร จึงถือเป็นการขายที่ได้รับยกเว้นตาม
มาตรา 42 (9) 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ไม่ถือเป็นการขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 77/1 (8)(ฉ) ส าหรับสินทรัพย์ของ
ผู้ประกอบการที่ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน 

5. กรณีบุคคลธรรมดาทีห่ยุดประกอบ
กิจการ และได้จดัตั้งเปน็นิติบคุคลใหม่ 
แต่ไม่มีการโอนทรัพย์สินเป็น        
หุ้นสามัญ 

ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี หากมีการโอนสินทรัพย์เมื่อใด ต้องถือเป็นเงินได้
หรือเป็นการขายที่ต้องเสียภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 
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 1.4 การจัดตั้งเป็นนิติบุคคลของผู้รับโอนกิจการ  

  การจัดตั้งเป็นนิติบุคคล4 แบ่งประเภทได ้ดังนี้ 
  1.4.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล   
   ได้แก่ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันท ากิจการโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งปันผลก าไรจาก
การกระท ากิจการนั้น ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียว คือ หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด โดย
หุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด ห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้า
จดทะเบียนจะเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
  1.4.2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    
   ได้แก่ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันท ากิจการโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งปันผลก าไรจาก
การกระท ากิจการนั้น ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ 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 คน ขึ้นไป   
   (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 

                                                           
4 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  เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 

  ตามค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 66/2558 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพ่ิมทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 
ได้ก าหนดเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพ่ิมทุนจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีที่มีทุนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
เพ่ือให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่ขอจดทะเบียน สรุปได้ดังนี้ 

รายละเอียด 
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนจัดต้ังและเพ่ิมทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 

กรณีช าระค่าลงหุ้นหรือค่าหุ้นด้วยเงิน กรณีช าระค่าลงหุ้นหรือค่าหุ้นด้วยทรัพย์สิน 
1. กรณีจดทะเบียนจัดตั้ง 1. ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ 

เพื่อรับรองหรือแสดงว่า หุ้นส่วนผู้จัดการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามคนใดคนหนึ่ง 
ได้รับช าระเงินลงหุ้นหรือเงินค่าหุ้นตามที่ช าระ
ไว้แล้ว พร้อมค าขอจดทะเบียนจัดตั้ง 
2. เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียนแล้ว 
ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ 
เพื่อรับรองหรือแสดงว่า ห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทจ ากัดได้รับช าระเงินลงหุ้นหรือเงินค่าหุ้น
แล้วที่หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการเก็บ
รวบรวมเก็บรักษาไว้แล้วตาม 1. ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่นายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียน 
 

1. ให้จัดส่งหนังสือยืนยันของผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจ ากัด หรือหนังสือยืนยันว่าจะให้
ห้างหุ้นส่วนใช้ทรัพย์สิน พร้อมค าขอจดทะเบียน
จัดตั้ง 
2. เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียนแล้ว 
ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่นายทะเบียนมีค าสั่งจดทะเบียน 

ก) ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่มีทะเบียน ให้ส่งส าเนาหลักฐานซึ่ง
แสดงว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

ข) ทรัพย์สินประเภทอื่น ให้ส่งส าเนาบัญชี
แสดงรายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สินที่น ามา
ลงทุน  

ค) ทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนน ามาให้ 
ห้างหุ้นส่วนใช้แทนการลงหุ้น ให้จัดส่งสัญญา
ให้ใช้ทรัพย์สิน 

2. กรณีเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้
พร้อมค าขอจดทะเบียน เพื่อรับรองหรือแสดง
ว่า ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดได้รับช าระเงิน
ลงหุ้นหรือเงินค่าหุ้นแล้ว 

ให้จัดส่งหนังสือช้ีแจงยืนยันการรับช าระค่าลงหุ้น
หรือค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทจ ากัด  
และเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  ให้จัดส่ง
พร้อมค าขอจดทะเบียน 

ก) ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่มีทะเบียน ให้ส่งส าเนาหลักฐานซึ่ง
แสดงว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

ข)  ทรัพย์สินประเภทอื่น ให้ส่งส าเนาบัญชี
แสดงรายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สินที่น ามา
ลงทุน  

ค)  ทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนน ามาให้ห้าง
หุ้นส่วนใช้แทนการลงหุ้น ให้จัดส่งสัญญาให้ใช้
ทรัพย์สิน 
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  การก าหนดราคาโอนทรัพย์สินของบุคคลธรรมดา 
  1) กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์  
   ให้ค านวณจากราคาขายอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าพนักงานก าหนดขึ้น ในกรณีโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน ไม่ว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของ
อสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม โดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น ตามมาตรา 49 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
  2) กรณีโอนสังหาริมทรัพย์ 
   ให้ถือตามราคาตลาดในวันที่โอน และให้นิติบุคคลผู้รับโอนถือราคาของทรัพย์สินนั้นเป็นราคาที่
ปรากฏในบัญชีในวันที่รับโอนกิจการเพื่อประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจนกว่าจะได้มี
การจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไป    
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 1.6 หน้าที่ในการจัดท าบัญชีของนิติบุคคล 

  นิติบุคคลตาม 1.4 ถือเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี ดังนี้  
  1.6.1 ต้องจัดท าบัญชีดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี5    
   (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   
  1.6.2 จัดให้มีผู้ท าบัญชีเพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชี  
  1.6.3 ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ท าบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง  
   เอกสารประกอบการลงบัญชี6 ได้แก่ บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานใน
การลงรายการในบัญชี ซึ่งแยกได้เป็น ๓ ประเภท คือ     
   (๑) เอกสารประกอบการลงบัญชีที่จัดท าข้ึนโดยบุคคลภายนอก    
   (๒)  เอกสารประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเ พ่ือออกให้แก่
บุคคลภายนอก     
   (๓)  เอกสารประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือใช้ในกิจการของตนเอง  
  1.6.4 ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มท าบัญชี และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน 
นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน  
  1.6.5 จัดท างบการเงิน7 และจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงิน 
เว้นแต่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 
30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องมีผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจสอบและแสดงความเห็นใน
งบการเงนิ 

                                                           
5 ตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้องมี
ในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด 1 ข้อ 3 
6 ตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้องมี
ในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด 4 ข้อ 8  
7 ค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



-13- 
 

คู่มือนีเ้ป็นเพียงคู่มอืและตัวอย่างเพื่อเสรมิความเข้าใจ ซ่ึงอาจไม่ครอบคลมุและใชอ้้างองิได้ทุกกรณ ี               ส านกัมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 

 

 
  1.6.6 น าส่งงบการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด  
  1.6.7 ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานแห่งใหญ่ หรือ
สถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ า หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ท างานประจ า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่
วันปิดบัญชี 
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2. กิจกรรมหลักของธุรกิจและภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 

 

 

 

 

 

 2.1 ประเภทสินค้าที่ขาย ได้แก่ ทองค าแท่ง และทองรูปพรรณ 

 
 

 
 

 

 

 

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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  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 
 

ราคาขายทองค 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 าหนักเท่ากบั 32.148 ออนซ ์
   - ตัวเลข 0.965 มาจากการแปลงคา่ทองค า 99.99% เป็นทองค า 96.50%   
   - ตัวเลข 65.60 มาจาก ทองค า หนัก 1 กิโลกรมั 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   
     ทองรูปพรรณ8 หมายความว่า ทองค าที่ท าส าเร็จเป็นเครื่องประดับกาย เครื่องแต่งกาย ของช าร่วย 
หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่มีไว้เพ่ือโชว์ ทั้งนี้ ต้องไม่มีอัญมณีประกอบอยู่ด้วย และหมายความรวมถึงนากที่สามารถ
ค านวณราคารับซื้อคืนได้ตามส่วนของราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศรับซื้อคืน   
     ทองรูปพรรณ แบ่งความบริสุทธิ์ของเนื้อทองเป็น 2 ประเภท คือ 96.5% และ 99.99% 
โดยทองรูปพรรณ 96.5% เป็นที่นิยมที่สุด  
     ราคาทองรูปพรรณในประเทศไทยจะเป็นไปตามประกาศสมาคมในแต่ละวัน ดังนี้ 
 
   ราคาขายทองรูปพรรณ หนัก 1 บาท = ราคาขายทองค าแท่ง หนัก 1 บาท + ค่าก าเหน็จ9 

ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ค.2559 ราคาค่าก าเหน็จทองรูปพรรณขั้นต่ าซึ่งร้านค้าทองค าใช้เป็นราคาอ้างอิง เป็นบาทละ 500 บาท 
 
 
 
 
 
                                                           
8 ตามขอ้ 2 (14) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง ก าหนดลักษณะ และเงือ่นไข ค่าตอบแทนที่ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณ
มูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัที ่26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
9 ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการค้าของผู้ประกอบธรุกิจร้านค้าทองที่เป็นธรรม ลงวันที่ 13 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 ให้ความหมายค าว่า “ค่าก าเหน็จ” หมายถึง ค่าผลิตทองค ารูปพรรณให้เป็นลวดลายต่างๆ รวมทั้ง ค่าการตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจร้านทอง ซึ่งราคาจะ
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการผลิตชิน้งานรูปพรรณนั้น  
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    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  
    
   ลักษณะของทองรูปพรรณที่กิจการร้านทองมีไว้เพ่ือการขาย แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   (1)  ทองรูปพรรณใหม่ 
     เป็นทองรูปพรรณที่ผลิตขึ้นใหม่โดยกลุ่มผู้ค้าส่งทอง ผู้ค้าปลีกทองจะซื้อได้จากร้านทองค้าส่ง
หรือร้านทองค้าปลีกรายใหญ่ 
   (2)  ทองรูปพรรณเก่า 
     เป็นทองรูปพรรณที่ซ้ือจากผู้ขายที่มาติดต่อหน้าร้าน ได้แก่ ร้านทองค้าปลีก หรือบุคคลทั่วไป 
ซึ่งกิจการร้านทอง (ผู้ซื้อ) ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพโดยอาศัยประสบการณ์ 
     (2.1) ทองตัน เป็นทองที่มีลักษณะลายเรียบ สภาพทนทานกว่าทองโปร่ง จะรับซื้อโดยตี
ราคาจากราคาทองตามท้องตลาด หักด้วยร้อยละ 5 โดยประมาณตามสภาพทอง 
     (2.2) ทองโปร่ง เป็นทองที่ตีโป่ง ข้างในกลวง น้ าหนักเบา ดูมีขนาดใหญ่ขึ้นและดูสวยงาม
กว่าทองตัน มีสภาพสึกหรือขาดได้ง่าย จะรับซื้อโดยตีราคาจากราคาทองตามท้องตลาด หักด้วยร้อยละ 8 
โดยประมาณตามสภาพทอง 
     (2.3) ทองเขียว เป็นทองทีผ่ลิตโดยใช้เนื้อทองที่ต่ ากว่ามาตรฐานของทองค าในประเทศไทย
ที่ก าหนดไว้ที่ 96.5% โดยการผสมโลหะทองค า (GOLD) กับโลหะเงิน (Silver) ซึ่งจะท าให้สีของทองค าซีดจางลง 
เมื่อเผาไฟแล้วสีของทองจะซีดจางจนดูเป็นสีเขียว จะรับซื้อโดยตีราคาตามสภาพข้อเท็จจริง 
     (2.4) ตะขอทอง จะรับซื้อโดยตีราคาจากราคาทองตามท้องตลาด หักด้วยร้อยละ 1 
โดยประมาณตามสภาพทอง 
    โดยทั่วไป ทองรูปพรรณเก่าที่รับซื้อจะน าไปขายต่อไปยังร้านทองค้าส่งเพ่ือหลอมเป็นทองค า
แท่งและน าไปผลิตเป็นทองรูปพรรณใหม่ต่อไป แต่ในบางกรณีหากทองรูปพรรณเก่าอยู่ในสภาพที่ดีอาจใช้วิธีน าไป
ซ่อมหรือล้างแล้วน าออกขายซึ่งจะท าให้ขายได้ในราคาเท่ากับทองรูปพรรณใหม่ 
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 2.2 ประเภทสินค้า/บริการและภาษีที่เกี่ยวข้อง 

รายการ 

ประเภทธรุกจิ ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้น
 าเข

้า 

ผู้ค
้าส

่ง 

ผู้ผ
ลิต

 

ผู้ค
้าป

ลีก
 

ภา
ษีเ

งิน
ได้

 

ภา
ษีห

ัก 
ณ

 ท
ี่จ่า

ย 

ภา
ษีมู

ลค
่าเพ

ิ่ม 

ภา
ษีธ

ุรกิ
จเ

ฉพ
าะ

 

อา
กร

แส
ตม

ป์ 

1. รายได้จากการขายสินค้า           
 1.1 รายได้จากการขายสินค้า (จ่ายสด)            
    1.2 รายได้จากการขายสินค้า (จ่ายเชื่อ)            
2. ดอกเบี้ยรับ 
 - การให้กู้ยืม 

  
 

  
 

 
 

   
 

 
 

3. รายได้จากการรับซื้อฝากสังหาริมทรัพย์ 
(ทองรูปพรรณ) 

         

4. รายได้จากการรับผลิตงานตามสั่ง          
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  
 1) ?  = พิจารณาเป็นรายกรณีท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) หากรายการบัญชีใดมีภาษีที่เกี่ยวข้อง (อาทิ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ) ให้บันทึกรายการตาม
ภาระภาษีที่ต้องน าส่งกรมสรรพากร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้อง 
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3. ประเด็นปญัหาภาษีที่เกี่ยวข้องส าหรับกิจการร้านทองที่เป็นนิติบุคคล  
 (รวบรวมจากค าถามของผู้ประกอบกิจการร้านทองทั่วประเทศ) 

 ด้านรายได ้

 3.1 รายได้จากการขายสินค้า กรณีทั่วไป (ได้แก่ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณใหม่ ทองรูปพรรณเก่า และ
การขายสินค้าที่เก่ียวเนื่อง) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายการ รายละเอียดด้านผู้ขาย 
1. การรับรู้รายการทางบัญชี 1. เมื่อส่งมอบสินค้า 

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

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้า 14  
กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้า เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ 
(1)  ได้โอนความเสี ่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า

ให้กับผู้ซื้อแล้ว 
(2)  ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเนื่องในระดับที่เจ้าของพึงกระท า หรือไม่ได้

ควบคุมสินค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(3)  วัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ 
(4)  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 
(5)  วัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการนั้นได้อย่าง

น่าเชื่อถือ 
2. เมื่อช าระหนี้ (กรณีจ่ายเชื่อ) 
    เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
          เครดิต ลูกหนี้การค้า 
หมายเหตุ : เนื่องจาก กิจการร้านทองก าหนดวิธีช าระหนี้ (จ่ายเชื่อ) ที่แตกต่างกันตาม
ธรรมเนียมทางการค้า ท าให้ต้องรับรู้รายได้ทางบัญชีแตกต่างกัน โปรดศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมในหัวข้อ 3.2 

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) 
 



-19- 
 

คู่มือนีเ้ป็นเพียงคู่มอืและตัวอย่างเพื่อเสรมิความเข้าใจ ซ่ึงอาจไม่ครอบคลมุและใชอ้้างองิได้ทุกกรณ ี               ส านกัมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 

 

รายการ รายละเอียดด้านผู้ขาย 
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้มูลค่าทั้งหมดจากการขายสินค้าตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)  

3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

1. กรณีเป็นผู้ประกอบการน าเข้าหรือขายทองค า เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็น
ทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณ  (ทองค าดังกล่าวต้องมีน้ าหนักเนื้อทองไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.5) 
และที่ได้ยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองค า (ภ.พ.01.3) ต่ออธิบดีกรมสรรพากรแล้ว   
 1.1 ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการน าเข้าหรือการขายทองค า ทองค าขาว ทองขาว 
เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณ  

(ตามมาตรา 3 ทว ิแห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร  
ว่าดว้ยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที ่311) พ.ศ. 2540) 

 1.2 ต้องจัดท ารายงานค้าทองค า (เอกสารหน้า 49) 

2. กรณีเป็นผู้ประกอบการขายทองรูปพรรณและมีใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วย
การค้าของเก่า 
 2.1 เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อ ในวันที่ส่งมอบทองรูปพรรณให้ผู้ซื้อ หรือวันที่
ได้รับช าระเงิน หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน 
  โดยค านวณจากผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จแต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศ 

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

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

    VAT = (ราคาขายทองรูปพรรณ รวมค่าก าเหน็จ – ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ) x 7% 
  2.2 จัดท าใบก ากับภาษี ตามหัวข้อ 4.1.2 
 2.3 จัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามหัวข้อ 4.1.3 ได้แก่ รายงานภาษีขาย และ
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ  
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 3.2 รายได้จากการขายสินค้า กรณีผู้ค้าส่งขายเชื่อทองค าให้ผู้ค้าปลีก และการช าระหนี้ทางการค้า 

   3.2.1  เงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า 

    ตามประเพณีทางการค้าส าหรับการขายเชื่อของกิจการร้านทองมักจะท าข้อตกลงทางการค้า
กับผู้ซื้อทอง โดยก าหนดจากผู้ค้าแต่ละรายซึ่งอาจไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและช่องทางในการค้าขาย 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธี ดังนี้ 
    (1) วิธีที่ 1 ก าหนดราคาขายโดยให้ช าระราคาตามราคาทอง ณ วันส่งมอบ 
     วิธีนี้จะท าข้อตกลงทางการค้าโดยส่งมอบทองใหม่ตามน้ าหนักทองที่ตกลงซื้อขาย
ระหว่างกัน และจะค านวณราคาทองที่ต้องช าระจากน้ าหนักทองที่ส่งมอบ คูณด้วยราคาขายทองตามที่สมาคม
ค้าทองค าประกาศ ณ วันที่ส่งมอบ ซึ่งราคาที่ค านวณได้นี้จะถือเป็นราคาที่ต้องช าระหนี้จากการขายเชื่อด้วย วิธีนี้
ผู้ขายสามารถบันทึกบัญชีได้ตามหลักการบัญชีสากลและค านวณภาษีที่เกี่ยวข้องตามประมวลรัษฎากรในวันที่ส่ง
มอบทองไดต้าม 3.1 ซึ่งเป็นลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจขายสินค้าโดยทั่วไป    
    (2) วิธีที่ 2 ก าหนดราคาขายโดยให้ช าระราคาตามราคาทอง ณ วันช าระหนี้ 
     วิธีนี้จะท าข้อตกลงทางการค้า โดยส่งมอบทองใหมต่ามน้ าหนักที่ตกลงซื้อขายระหว่างกัน 
ซึ่งในช่วงการส่งมอบทองจะยังไม่มีการก าหนดราคา และเมื่อถึงก าหนดเวลาการช าระหนี้ จึงจะค านวณราคาที่ต้อง
ช าระจากน้ าหนักทองที่ส่งมอบ คูณด้วยราคาขายทองตามที่สมาคมค้าทองค าประกาศ ณ วันที่ช าระหนี้  
     วิธีนี้ท าให้ไม่สามารถบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีสากล (รับรู้รายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว) และไม่สามารถค านวณภาษีที่เกี่ยวข้องตาม
ประมวลรัษฎากรในวันที่ส่งมอบทองได้ (ความรับผิดทางภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้า) ดังนั้น ณ 
วันส่งมอบทอง กิจการร้านทองจึงจ าเป็นต้องระบุราคาทองที่ส่งมอบด้วย โดยค านวณราคาจากน้ าหนักทองที่ส่งมอบ 
คูณด้วยราคาขายทอง (ตามชนิดของทองที่ตกลงขาย) ตามที่สมาคมค้าทองค าประกาศ ณ วันที่ส่งมอบทอง และต้อง
ระบุข้อความที่แสดงถึงเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าไว้ใน “ใบส่งของ” ส าหรับกรณีเป็นการขายทองแท่ง หรือ 
“ใบก ากับภาษี/ใบส่งของ” ส าหรับกรณีเป็นการขายทองรูปพรรณด้วย (ดูตัวอย่างใบก ากับภาษีในหัวข้อ 4.1.2) ตาม
ตัวอย่างข้อความดังต่อไปนี้      
     “1. การช าระหนี้ตามใบส่งสินค้านี้ ผู้ซื้อต้องช าระภายใน 14 วัน นับแต่วันส่งมอบ และให้
ถือตามราคาทองค า ณ วันที่จ่ายหนี้ หากราคา ณ วันจ่ายหนี้ไม่เท่ากับหนี้ตามใบส่งของนี้ ให้ผู้ซื้อช าระในมูลหนี้ที่
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง แล้วแต่กรณี  
     2. การช าระเงินเกินก าหนดการช าระเงิน บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยในอัตรา 1.25% ต่อเดือน” 
    (3) วิธีที่ 3 ก าหนดราคาขายโดยช าระราคาแบบหักกลบลบหนี้จากการน าทองเก่าแลกทองใหม ่
     วิธีนี้จะท าข้อตกลงทางการค้าโดยส่งมอบทองใหม่ตามน้ าหนักทองที่ตกลงซื้อขาย
ระหว่างกัน โดยในขณะส่งมอบทองจะยังไม่มีการก าหนดราคา และเมื่อถึงก าหนดเวลาการช าระหนี้ ผู้ซื้อจะช าระ
หนี้โดยการน าทองเก่ามาหักกลบหนี้ตามน้ าหนักทองใหม่ที่ตกลงซื้อขายระหว่างกันเริ่มแรก วิธีการค านวณราคา
ขายทองใหม่และราคารับซื้อทองเก่า ดูหัวข้อ 3.3.2  
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        3.2.2  การรับรู้รายการทางบัญชี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

               การช าระราคาตามหนี้ค้าง มี 3 วิธ ีคือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

รวมหนี้ค้าง จ านวน 2,000,000 บาท 
 

วิธีที่ 1 ช าระเป็นตัวเงิน 
โดยมีข้อตกลงให้ถือตามราคาทอง ณ วันส่งมอบ 

 

 ผู้ขายโอนทองค าให้ผู้ซื้อ (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  

-  กรณีขายทองรูปพรรณเรียกเก็บภาษีขายในวันที่ส่งมอบ 
หรือวันที่ได้รับช าระเงิน หรือวันทีอ่อกใบก ากบัภาษี แลว้แต่วา่จะ
เกิดกรณีใดก่อน 
 

ผู้ค้าปลีกท่ีเป็นนิติบุคคล (ด้านผู้ซือ้) 
1) การบันทึกบัญชี  

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

2) ภาษีเงินได้ รับรูต้ามเกณฑส์ิทธิ 
3) ภาษีมลูค่าเพิ่ม 
     ขอคืนภาษีซื้อตามใบก ากับภาษีที่ได้รับจากผู้ค้าส่ง 
หรือขอคืนภาษีซื้อโดยการเฉลี่ยภาษีซ้ือตาม 4.1.4 
(แล้วแต่กรณี) 
  

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  
กรณีที่ 1 ราคาทองค าแท่งตามประกาศประจ าวัน 

บาทละ 18,000 บาท 
ผู้ค้าส่ง (ด้านผู้ขาย) 
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร  1,800,000     
       ส่วนลดจ่าย (ออกใบลดหนี้)  200,000 
         เครดิต ลูกหนี้การค้า                2,000,000 

ผู้ค้าปลีก (ด้านผู้ซ้ือ) 
เดบิต เจ้าหนี้การค้า              2,000,000 

         เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร           1,800,000 

                 ส่วนลดรับ                       200,000 
กรณีที่ 2 ราคาทองค าแท่งตามประกาศประจ าวัน 

บาทละ 22,000 บาท 

ผู้ค้าส่ง (ด้านผู้ขาย)     
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร  2,200,000     
         เครดิต ลูกหนี้การค้า               2,000,000 
                  รายได้จากการขายสินค้า    200,000 

                   (ออกใบเพิ่มหนี้)   
ผู้ค้าปลีก (ด้านผู้ซ้ือ) 
เดบิต เจ้าหนี้การค้า             2,000,000 
         ซื้อสินค้า                    200,000 
         เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร           2,200,000 
 

วิธีที่ 2 ช าระเปน็ตัวเงิน 
 โดยมีข้อตกลงให้ถือตามราคา ณ วนัช าระหนี้ 

 

ดูหัวข้อ 3.3 

 

**กรณีก าหนดใหม้ีการช าระราคาตามวิธีที่ 2 หรือ 3 ผู้ขายควรจดัท าใบก ากับภาษี/ใบส่งของตามหัวข้อ 3.2.3 
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  3.2.3 ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ดูหัวข้อ 3.1 
 
 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 



-23- 
 

คู่มือนีเ้ป็นเพียงคู่มอืและตัวอย่างเพื่อเสรมิความเข้าใจ ซ่ึงอาจไม่ครอบคลมุและใชอ้้างองิได้ทุกกรณ ี               ส านกัมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 

 

  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 3.8) 

2. ณ วันที่หักกลบลบหนี้ ถือว่า ได้ซื้อทองเก่า ณ วันที่ได้มี  
การรับโอนสินค้า  
(ภาษีอากร ดูหัวข้อ 3.8) 

ถือว่า ได้ขายทองเก่า ณ วันที่ได้มี
การโอนสินค้า  
(ภาษีอากร ดูหัวข้อ 3.1) 
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 3.4 การขายทองรูปพรรณใหม่ของผู้ค้าปลีก โดยผู้ซื้อ (ที่เป็นบุคคลธรรมดา) น าทองเก่ามาแลกเปลี่ยน 

ภาพวงจรธุรกิจค้าทองรูปพรรณของผู้ค้าปลีก 

 

 

 

 

 

 

 

  
  ให้น าวิธีการตาม 3.3 มาประยุกต์ใช้ โดยในทางภาษีควรแบ่งลักษณะธุรกรรม ดังนี้ 
  3.4.1 การขายทองรูปพรรณ (ได้แก่ ทองรูปพรรณเก่า และ ทองรูปพรรณใหม่) 
   (1)  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
    กิจการร้านทองค้าปลีกรับรู้มูลค่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคราวเดียวกันตามเกณฑ์สิทธิ โดยน า
ก าไรสุทธิตลอดทั้งปีมาค านวณเสียภาษีฐานก าไรสุทธิ ซึ่งค านวณได้จาก “ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจากการขาย
ทองรูปพรรณใหม่” บวกด้วย “ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจากการขายทองรูปพรรณเก่า” และน าไปรวมกับ“ก าไรสุทธิ
หรือขาดทุนสุทธิจากการประกอบการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการ” (ถ้ามี) 
     

ก าไรสุทธิจากการขายทองรูปพรรณใหม่ ก าไรสุทธิจากการขายทองรูปพรรณเก่า 
รายได้หลัก : รายได้จากขายทองรูปพรรณใหม่ 
หัก ต้นทุนขาย : ซ้ือสินค้า (ทองรูปพรรณใหม่) 
หัก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ  

รายได้หลัก : รายได้จากขายทองรูปพรรณเก่า 
หัก ต้นทุนขาย : ซ้ือสินค้า (ทองรูปพรรณเก่า) 
หัก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ  

 

   (2)  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
    กิจการร้านทองค้าปลีกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเ พ่ิมจากผู้ซื้อทอง ในวันที่ส่ งมอบ
ทองรูปพรรณ (ใหม่)ให้ผู้ซื้อ หรือวันที่ได้รับช าระเงิน หรือวันที่ออกใบก ากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน โดย
ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในใบก ากับภาษีด้วย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 
39) เรื่อง ก าหนดข้อความอ่ืนในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 
2535 
     (ก) ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
                              (ข) ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศ  
                              (ค) ผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
(ก) กับราคาซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศตาม (ข)  
                              (ง) จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ค านวณจาก (ค)  
 

ผูค้า้ปลกี บคุคลท่ัวไป ผูค้า้สง่ 

 ช าระราคาโดย 

ส่งมอบทองรูปพรรณเก่า 
ที่ผ่านการตีราคาจากผู้ค้าปลีก
โดยมีการหักค่าเสียหายตาม
สภาพทองที่รับแลกเปลี่ยน 

= “รับซ้ือทองรูปพรรณเก่า” 
 

 ขายทองรูปพรรณใหม ่ ซื้อทองรูปพรรณใหม ่
 

 ช าระราคาโดย 

ส่งมอบทองรูปพรรณเก่า 
ที่ผ่านการตีราคาจากผู้ค้าส่ง
โดยมีการหักค่าเสียหายตาม
สภาพทองที่รับแลกเปลี่ยน 

= “ขายทองรูปพรรณเก่า” 
 

ธุรกรรมซ้ือขายโดยปกติธุระ ธุรกรรมซ้ือขายโดยปกติธุระ 
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                              (จ) หมายเลขล าดับของใบรับที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แต่หากผู้ประกอบการ
จดทะเบียนใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบก ากับภาษีด้วย ไม่ต้องระบุหมายเลขล าดับของใบรับ  
                              (ฉ) เลขรหัสประจ าเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด   

 3.4.2 การซื้อสินค้า   (ได้แก่ ทองรูปพรรณเก่า และ ทองรูปพรรณใหม่)  
  ถือเป็นต้นทุนในการซื้อสินค้าของผู้รับซื้อ ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ 3.7  
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 3.5  รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืม  
 

 
 

 

 

   

  3.5.1 สัญญากู้ยืมเงิน  
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
   มาตรา 650 อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งให้ยืมโอน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไป
สิ้นไปนั้น เป็นปริมาณมีก าหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิดและ ปริมาณ
เช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น 
    สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม 
   มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็น
หนังสือนั้น ท่านว่าจะน าสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมา
แสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว 
   มาตรา 654 ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญาก าหนดดอกเบี้ยเกิน
กว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี 
   มาตรา 656 ถ้าท าสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่ งของ หรือทรัพย์สินอย่างอ่ืน
แทนจ านวนเงินนั้นไซร้ ท่านให้คิดเป็นหนี้เงินค้างช าระโดยจ านวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของ หรือทรัพย์สิน 
นั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ 
    ถ้าท าสัญญากู้ยืมเงินกันและผู้ให้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนเป็นการ
ช าระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมไซร้ หนี้อันระงับไปเพราะการช าระเช่นนั้น ท่านให้คิดเป็นจ านวนเท่ากับราคาท้องตลาด 
แห่งสิ่งของ หรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ 
    ความตกลงกันอย่างใด ๆ ขัดกับข้อความดั่งกล่าวมานี้ท่านว่าเป็นโมฆะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูใ้หกู้ ้
กจิการรา้นทอง 

 

ผูกู้ ้

ใหกู้ย้มืตามจ านวนเงนิตน้ทีร่ะบใุนสญัญากูย้มื 

ช าระหนีต้ามเงนิตน้ และดอกเบีย้ตอ่เดอืน 

จดัท าสญัญากู้ยมืเงิน 
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  3.5.2 การรับรู้รายการทางบัญชีและภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 

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 
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 3.6 รายได้จากการรับผลิตงานตามสั่ง 

  3.6.1 สัญญาจ้างท าของ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แนววินิจฉัยตามข้อหารือที่ กค 0702/36367 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ได้อธิบาย
การพิจารณาชนิดของสัญญา ไว้ดังนี้ 
   “1. สัญญาซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สิน
ให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินให้แก่ผู้ขายตามมาตรา 453 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์10  
   2. สัญญารับจ้างท าของนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ้างตกลงรับจะท าการ
งานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส าเร็จ ให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพ่ือผลส าเร็จ
ของงานที่ท านั้น ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์11            
   3. การพิจารณาชนิดของสัญญา จะไม่พิจารณาตามชื่อที่คู่สัญญาระบุไว้แต่พิจารณาตาม
เจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญา ซึ่งอาจปรากฏจากข้อความตอนหนึ่งตอนใดในสัญญาหรือปรากฏจากทางปฏิบัติของ
คู่สัญญาก็ได้ การซื้อขายและการรับจ้างท าของจึงต่างกันที่การซื้อขายมุ่งถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ส่วนการ
รับจ้างท าของมุ่งถึงการท างานและผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ ซึ่งผลส าเร็จของงานอาจปรากฏออกมาเป็นทรัพย์
สิ่งของหรือไม่ก็ได้ เทียบค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2537/2520 โจทก์ท าเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงส่งแก่การไฟฟ้า
นครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สัญญาที่โจทก์ท ากับการไฟฟ้าทั้งสองระบุว่าเป็นหนังสือสัญญาซื้อขาย 
ข้อความในหนังสือสัญญาแสดงให้เห็นว่าคู่สัญญามีเจตนามุ่งจะให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เพ่ือตอบแทนการใช้
ราคา มิใช่มุ่งหวังในผลส าเร็จในการงาน แม้ข้อความในสัญญาจะได้ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะของทรัพย์ที่
จะต้องส่งมอบว่าจะต้องเป็นไปตามแบบและรายการแนบท้ายสัญญาก็เห็นได้ว่าเป็นการก าหนดรายละเอียดไว้เป็น

                                                           
10 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “มาตรา 453 อันว่าซ้ือขายนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่
บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกวา่ผู้ซ้ือ และผู้ซ้ือตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นใหแ้ก่ผูข้าย” 
11 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “มาตรา 587 อันว่าจ้างท าของนั้น คือ สัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะท าการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จนส าเร็จให้แก่ บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลส าเร็จแห่งการที่ท านั้น” 

พิจารณาตามเจตนาของคู่สัญญา 

 มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

 ด้านผู้ผลิต : ผลิตสินค้าเพ่ือวางขาย
เป็นปกติธุระ 

พิจารณาตามเจตนาของคู่สัญญา 

 มุ่งผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 

 ด้านผู้ผลิต : ผลิตตามค าสั่งของ
ลูกค้าเท่านั้นโดยไม่มีการวางขาย
เป็นการทั่วไป 

สัญญา 

ข้อพิจารณา 

= การขายสินค้า = การรับจ้างท าของ 
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เงื่อนไขในการรับซื้อสัญญาดังกล่าว จึงเข้าลักษณะสัญญาซื้อขาย หาใช่สัญญาจ้างท าของไม่ และค าพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 2169 - 2170/2534 วินิจฉัยว่า การที่โจทก์ขายคอนกรีตผสมเสร็จให้ลูกค้าโดยผสมตามสูตรและ
อัตราส่วนของลูกค้านั้นเป็นสัญญาซื้อขายเพราะคู่สัญญามิได้หวังผลส าเร็จในการงานอันเป็นสาระส าคัญที่จะให้เป็น
สัญญาจ้างท าของ  
   4. การพิจารณาสัมภาระกับการงานที่รับท าจนส าเร็จนั้นสิ่งไหนส าคัญกว่ากันในเรื่องสัญญา
ซื้อขายกับสัญญาจ้างท าของ มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 258/2530 ได้วินิจฉัยข้อแตกต่างระหว่างการซื้อขายและ
การรับจ้างท าของนั้น หาได้อยู่ที่เจตนาและกริยาของคู่กรณีที่ประพฤติต่อกันแต่ประการเดียวไม่ แต่ความส าคัญอยู่
ที่ว่า สัมภาระกับการงานที่รับท าจนส าเร็จนั้นสิ่งไหนส าคัญกว่ากัน ถ้าการงานที่รับท าจนส าเร็จส าคัญกว่าสัมภาระก็
เป็นรับจ้างท าของ แต่ถ้าไม่ส าคัญกว่าก็เป็นการซื้อขาย” 

  3.6.2  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. 4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน 
ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 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. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528  
    กรณี หากโรงงานฯ ผลิตสินค้าขายเป็นปกติธุระ ต่อมาได้รับจ้างผลิตสินค้าตามที่ห้างฯ 
ก าหนด โดยใช้วัตถุดิบของโรงงานฯ ผู้รับจ้าง กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด 

(ข้อหารือที่ กค 0706/259 ลงวันที่ 14 มกราคม 2551)   
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  3.6.3 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. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ว่าจ้าง 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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 3.7 รายได้จากการรับซ้ือฝากทอง (ได้แก่ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณเก่า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.7.1 สัญญาขายฝากประเภทสังหาริมทรัพย์  
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
   มาตรา 491 อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมี
ข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ 
   มาตรา 494 ท่านห้ามมิให้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากเม่ือพ้น เวลาดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ 
    (1)  ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ ก าหนดสิบปีนับแต่เวลาซื้อขาย 
    (2)  ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ ก าหนดสามปีนับแต่เวลาซื้อขาย 
   มาตรา 497 สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้น จะพึงใช้ได้แต่บุคคลเหล่านี้คือ 
    (1)  ผู้ขายเดิม หรือทายาทของผู้ขายเดิม หรือ 
    (2)  ผู้รับโอนสิทธินั้น หรือ 
    (3)  บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้ 
   มาตรา 499 สินไถ่นั้น ถ้าไม่ได้ก าหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก 
    ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากท่ีก าหนดไว้สูงกว่า ราคาขายฝากท่ีแท้จริง
เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขาย ฝากท่ีแท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี  

  3.7.2 ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง 

รายการ รายละเอียดด้านกิจการร้านทอง (ผู้รับซื้อฝาก) 
1. ลักษณะธุรกิจ โดยทั่วไป กิจการการร้านทอง (ผู้รับซื้อฝาก) จะก าหนดราคารับซื้อฝากหรือที่เรียกว่า  

“สินไถ”่ ตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา ซึ่งส่วนใหญ่มี 2 วิธี คือ 
วิธีที่ 1 ก าหนดราคาตามคุณภาพทองที่รับซื้อ เช่น กรณีรับซื้อฝากทองรูปพรรณ 
ค านวณจาก 
 ราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศประจ าวัน (คิดตามน้ าหนัก) 
 หัก ค่าสูญเสีย (เช่น ต าหนิ น้ าหนักทองที่ขาด)  
 บวก ดอกเบี้ยรับที่ค านวณตามระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญาขายฝาก 
วิธีที่ 2 ก าหนดราคาตามราคาทองที่ผู้ขายฝากได้ตกลงกับผู้ซื้อฝาก (ซึ่งอาจต่ ากว่าราคา
ทองตามท้องตลาด ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้ขายฝากสามารถไถ่คืนได้โดยง่าย) บวกด้วย 
ดอกเบี้ยรับที่ค านวณตามระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญาขายฝาก 
 

ผูข้ายฝาก 
ผูรั้บซือ้ฝาก 
กจิการรา้นทอง 

 น าทองมาขายฝาก 

 ช าระราคาที่รับซือ้ฝาก 

ตามราคาทีก่ าหนดเป็นคา่สนิไถ่ 

 ไถ่คืนด้วยคา่สนิไถ ่ ระ
ยะ
เวล

าต
าม
สญั

ญ
า 
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รายการ รายละเอียดด้านกิจการร้านทอง (ผู้รับซื้อฝาก) 
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล การรับซื้อฝาก 

 เมื่อรับซื้อฝากจะถือว่า กิจการร้านทองได้การซื้อสินค้าในราคาที่ได้ตกลงกันตาม
สัญญา กิจการร้านทองต้องรับรู้ทองที่รับซื้อเป็นสินค้าคงเหลือตามเกณฑ์สิทธิ 
การไถ่คืน 
 เมื่อผู้ขายฝากมาไถ่คืนจะถือเป็นกิจการร้านทองได้ขายสินค้า ต้องรับรู้การขาย 
และรับรู้เป็นต้นทุนซื้อสินค้าในวันที่มีการขาย (ไถ่คืน) ตามเกณฑ์สิทธิ 

3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม เมื่อผู้ขายฝากมาไถ่ถอนจะถือว่ากิจการร้านทองขายสินค้า หากกิจการร้านทองมี
ใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่าด้วย ย่อมได้สิทธิไม่ต้องน า
ค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าทองรูปพรรณ มารวมค านวณเป็นมูลค่า
ของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (14) ของประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 40) เรื่อง ก าหนดลักษณะ และเงื่อนไข 
ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องน ามารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวล
รัษฎากร วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535  

กิจการร้านทอง (ผู้รับซื้อฝาก) จึงต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ขายฝากที่มาไถ่คืน 
รวมทั้ง ต้องจัดท าใบก ากับภาษี และรายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่นเดียวกับตาม 3.1  

ทั้งนี้ หากกิจการร้านทอง (ผู้รับซื้อฝาก) ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากผู้ขายฝากก่อน
ก าหนดการไถ่คืน ถือว่า เป็นการได้รับช าระราคาเป็นบางส่วนก่อนการส่งมอบ
กรรมสิทธิ์ในสินค้า จึงต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ขายฝากด้วย  
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 ด้านต้นทุนและรายจ่าย 

 3.8 ซื้อสินค้า (ได้แก่ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณใหม่ และทองรูปพรรณเก่า) และสินค้าคงเหลือ 

 

 

                   

 

 

 

  

 

 

 

  3.8.1 ประเภทการซื้อสินค้า 
   (1) ทองแท่งและทองรูปพรรณใหม่  
    ร้านค้าปลีกทองจะซื้อทองแท่งหรือทองรูปพรรณใหม่จากร้านค้าส่งทองที่เป็นผู้ผลิต
ทองรูปพรรณซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความบริสุทธิ์ทองรูปพรรณจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) จากราคาขายตามประกาศของสมาคมค้าทองค า 
   (2) ทองรูปพรรณเก่า 
    ในการรับซื้อทองรูปพรรณเก่า ผู้รับซื้อ (ผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีก) จะท าการพิสูจน์คุณภาพ
ทองที่รับซื้อโดยพิจารณาจากน้ าหนักสุทธิคงเหลือ ต าหนิ ลักษณะ และลาย เพ่ือน ามาค านวณราคารับซื้อสุทธิ 
    ราคารับซื้อทองรูปพรรณเก่าสุทธิ ถือเป็นต้นทุนในการซื้อสินค้าของผู้รับซื้อ โดยค านวณได้จาก 
 
 

 ราคารับซื้อทองรูปพรรณเก่าสุทธิ =  ราคารับซื้อทองรูปพรรณเก่า หัก ค่าใช้จ่ายในการหลอมเป็นทองแท่ง 
 
 ค านวณจากน้ าหนักทองตามที่ชั่งได้จริง 

(เช่น ทองรูปพรรณ 1 บาท โดยปกติมี
น้ าหนัก 15.16 กรัม เมื่อน ามาชั่งจริงอาจ
มีทองที่สูญเสียไป จึงท าให้น้ าหนักทองที่
รับซ้ือจริงน้อยกว่า 15.16 กรัม)   
คูณ ราคารับซ้ือทองแท่งตามที่สมาคม
ประกาศในวันที่ส่งมอบทอง 

 โดยทั่วไปในทางธุรกิจจะค านวณจากร้อยละ  
1.8 ของราคารับซื้อทองแท่งตามที่สมาคม 
ประกาศในวันที่ส่งมอบทอง 

 
 
 
 

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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  เอกสารประกอบการลงบัญชีและพิสูจน์การซื้อ 
  ผู้น าทองรูปพรรณเก่ามาแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นการขายทองรูปพรรณเก่า มีหน้าที่ต้องออก
เอกสารหลักฐานแสดงปริมาณและมูลค่าที่ขายให้แก่กิจการร้านทองผู้ซื้อทองรูปพรรณเก่า ดังนี้ 
  1) กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องออกเอกสารหลักฐานเป็นใบก ากับ
ภาษ ีและใบเสร็จรับเงินให้แก่กิจการร้านทองที่รับซื้อ  
  2) กรณีมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องออกเอกสารหลักฐานเป็น
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่กิจการร้านทองที่รับซื้อ  
  หากผู้น าทองรูปพรรณเก่ามาแลกเปลี่ยนไม่สามารถออกเอกสารหลักฐานตาม 2) ได้ กิจการ
ร้านทองที่รับซื้อต้องจัดท าเอกสารการรับซื้อทองเก่าที่แสดงปริมาณและมูลค่าที่รับซื้อ เพ่ือเป็นเอกสารหลักฐานใน
การบันทึกบัญชีและในการเสียภาษีอากรที่เก่ียวข้อง ตามรายละเอียดในหัวข้อ 3.10 

  3.8.2 การรับรู้รายการบัญชีและภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

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

 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย  
ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ (อาทิ การซื้อทองค าแท่ง ทองรูปพรรณใหม่ ทองรูปพรรณเก่า)  
ต้นทุนแปลงสภาพ (ได้แก่ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต) และ  
ต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 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 
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 3.9 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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 3.10 ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน 

  3.10.1 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 (กรณีผู้ขายหรือให้บริการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม) ใบรับ 
ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร หรือใบเสร็จรับเงินที่มีรายการสมบูรณ์ ซึ่งผู้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการมี
หน้าที่ต้องออกหลักฐานการรับเงินให้แก่ผู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการในแต่ละคราว และผู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือ
บริการสามารถร้องขอให้ผู้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการออกหลักฐานการรับเงินได้ด้วยเช่นกัน  
   แต่มักพบปัญหาว่า เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีในบางกรณีไม่สามารถเป็นรายจ่ายทาง
ภาษีได้ ทั้งที่กิจการได้มีรายจ่ายจริง เนื่องด้วยผู้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการไม่สามารถออกเอกสารหลักฐานแสดง
การรับเงินให้ได้ กรณีนี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยกิจการร้านทองหรือผู้รับเงิน (แล้วแต่กรณี) ต้องจัดเอกสารแสดง
รายการ ปริมาณ และมูลค่าที่ได้จ่ายจริง ตามเอกสารดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “คู่มือการจัดท า
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้”) 

• ใบส าคัญรับเงิน ออกโดยผู้รับเงินหรือกิจการร้านทอง หรือ 
• ใบรับรองแทนใบส าคัญรับเงิน ออกโดยกิจการร้านทอง 
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  3.10.2 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 ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ (อาทิ การซื้อทองค าแท่ง 

ทองรูปพรรณ) ต้นทุนแปลงสภาพ (ได้แก่ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต) และ 
ต้นทุนอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือนั้นต้องรับรู้

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

4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก
ภาษีเงินได้ 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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 3.11 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  
  4.1.2 การจดแจ้งการประกอบกิจการค้าทองค า  
   ส าหรับกิจการร้านทองที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่มีความประสงค์จะ
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการน าเข้าหรือการขายทองค า เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือ
ของรูปพรรณ โดยยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองค า (ภ.พ.01.3) ผ่านสรรพากรพ้ืนที่ (เอกสารหน้า 48)
ทั้งนี ้ทองค าดังกล่าวต้องมีน้ าหนักเนื้อทองไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.5 และต้องจัดท ารายงานค้าทองค าด้วย (เอกสาร
หน้า 49) 

(พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 311) พ.ศ. 2540) 
  4.1.2 การจัดท าใบก ากับภาษี 
   (1) ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป (มาตรา 86/4) 
    ใบก ากับภาษ ีต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้     
    (1.1)  ค าว่า "ใบก ากับภาษี" ในที่ท่ีเห็นได้เด่นชัด     
    (1.2)  ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร และรายการสถานประกอบการของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออก 
    (1.3)  ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร และรายการสถานประกอบการของผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการ  
      ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ออกค าชี้แจงกรมสรรพากรเรื่อง การระบุเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ในใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป 
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้ 
      - กรณีผู้ ซื้อสินค้าหรือผู้ รับบริการที่ ไม่ ได้ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

 ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการไม่ต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการนั้นไว้ในใบก ากับภาษีแต่อย่างใด 

 ผู้ ซื้ อสินค้ าหรื อผู้ รับบริ การที่ ไม่ ได้ เป็นผู้ ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่ต้องแจ้งเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของตนเองให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแต่อย่างใด 
      - กรณีผูซ้ื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทีเ่ป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 ต้องแจ้งเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการที่ซื้อ
สินค้าหรือรับบริการของตนเอง เมื่อมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการ เพื่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจะได้ระบุรายการ
ดังกล่าวให้ครบถ้วนในใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป  

 ถ้ามิได้แจ้งรายการดังกล่าวและได้รับใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งไม่มี
รายการดังกล่าวนั้น ภาษีซื้อตามใบก ากับภาษีนั้นถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ไม่สามารถน าไปใช้ในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ และถ้าการที่ไม่ได้แจ้งรายการดังกล่าวนั้นมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรก็จะต้องรับผิด
ตามกฎหมายต่อไป 

 กรณีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้แจ้งให้
ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการแจ้งรายการเกี่ยวกับเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร โดยวิธีปิดเป็นประกาศ 
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หรือแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปหรือเป็นรายบุคคล หรือแจ้งโดยวิธีการอ่ืนใดแล้ว เช่น ข้อความที่ปิดประกาศ
ในสถานประกอบการ หนังสือแจ้งลูกค้ารายบุคคล หรือข้อความประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หรือบนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด หากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ได้แจ้ง
รายการเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรให้ทราบ หรือแจ้งว่าไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และ
ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการได้ออกใบก ากับภาษีโดยไม่ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการไว้ในใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป ถือได้ว่าผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการมิได้มีเจตนาที่จะออกใบก ากับภาษี
แบบเต็มรูปที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามกฎหมายแต่อย่างใด         
    (1.4)  หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี และหมายเลขล าดับของเล่ม ถ้ามี     
    (1.5)  ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ     
    (1.6)  จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ค านวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยก
ออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง     
    (1.7)  วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี     
    (1.8)  ข้อความอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดไว้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 39) เรื่อง ก าหนดข้อความอ่ืนในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4(8) แห่งประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
      อนึ่ง ตามความใน (1.8) ส าหรับกิจการร้านทองที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและมีใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่าด้วย ได้สิทธิไม่ต้องน ามูลค่าของ
ทองรูปพรรณที่ขายเป็นจ านวนเท่ากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศรับซื้อคืนในวันที่ขาย
ทองรูปพรรณมารวมค านวณมูลค่าของฐาน12  จึงต้องจัดท าใบก ากับภาษีโดยจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้13 ไว้ใน
ใบก ากับภาษดี้วย  
      1) ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
      2) ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศ  
      3) ผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่ งรวมค่าก า เหน็จแต่ ไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 1) กับราคาซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศตาม 2)                           
      4) จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ค านวณจาก 3)  
      5) หมายเลขล าดับของใบรับที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แต่หาก
ผู้ประกอบการจดทะเบียนใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบก ากับภาษีด้วย ไม่ต้องระบุหมายเลขล าดับของใบรับ  
      6) เลขรหัสประจ าเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด  
      ข้อความตาม 1) ถึง 6) จะตีพิมพ์ จัดท าขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง 
เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือท าให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันก็ได้ 
 
 
 
 
                                                           
12 ตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับขอ้ 2 (14) ชองประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง ก าหนดลักษณะ 
และเงือ่นไข ค่าตอบแทนที่ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
13 ตามตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับขอ้ 6 ของประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบับที่ 39) เรือ่ง ก าหนดขอ้ความอืน่ใน
ใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวนัที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
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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 รหัสสินค้า/รายละเอยีด จ านวน  ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ 

1. 
 
 
 
 

ทองรูปพรรณ .....%  1 บาท รวมค่าก าเหน็จ 

 
หมายเหต ุราคาทองรูปพรรณประจ าวนั 
ทองค าแทง่ซือ้เข้า บาทละ                บาท 

ทองค าแทง่ขายออก บาทละ            บาท 

ทองรูปพรรณรับซือ้คืน บาทละ         บาท 
ทองรูปพรรณรับซือ้คืน กรัมละ          บาท 

   

หมายเหตุ : 

1. การช าระหน้ีตามใบส่งสนิค้านี้  ผู้ ซ้ือต้องช าระภายใน 14 วัน นับแต่    

วันส่งมอบ และ ให้ถือตามราคาทองค า ณ วันที่จ่ายหน้ี หากราคา ณ  

วันจ่ายหน้ีไม่เท่ากบัหน้ีตามใบส่งของน้ี ให้ผู้ ซ้ือช าระในมูลหน้ีที่เพ่ิมขึ้น

หรือลดลง แล้วแต่กรณี 

2. การช าระเงินเกนิก าหนดการช าระเงิน บริษัท ฯ จะคิดดอกเบี้ยในอตัรา 

1.25% ต่อเดือน 

ราคาทองรูปพรรณรวมค่าก าเหน็จ 

หัก ราคาทองรูปพรรณรับซือ้คืนประจ าวัน 

มูลค่าฐานภาษี 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

 รวมรับเงนิ ทัง้สิน้   

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 



-42- 
 

คู่มือนีเ้ป็นเพียงคู่มอืและตัวอย่างเพื่อเสรมิความเข้าใจ ซ่ึงอาจไม่ครอบคลมุและใชอ้้างองิได้ทุกกรณ ี               ส านกัมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 

 

   (2) ใบก ากับภาษีอย่างย่อ (มาตรา 86/6) 
    (2.1) ผู้มีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ ได้แก่ ผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ประกอบ
กิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีกหรือการให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก ซึ่งเป็น
กิจการค้าปลีกต้องมีลักษณะหรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้14 ดังต่อไปนี้     
      (2.1.1) เป็นการขายสินค้าที่ผู้ขายทราบโดยชัดแจ้งว่าเป็นการขายให้แก่
ผู้บริโภคโดยตรงและได้ขายในปริมาณซึ่งตามปกติวิสัยของผู้บริโภคนั้นจะน าสินค้าไปบริโภคหรือใช้สอยโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์ที่จะน าไปขายต่อไป   
      (2.1.2) การให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก  
      (2.1.3)  ผู้ประกอบการตาม (2.1.1) และ (2.1.2) ต้องจัดท าใบก ากับภาษีเต็ม
รูปและส าเนาใบก ากับภาษี ซึ่งมีรายการครบถ้วนตาม 4.1.2 (1) หากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเรียกร้อง พร้อมทั้ง 
ส่งมอบใบก ากับภาษีดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
    (2.2)  ใบก ากับภาษีอย่างย่อ ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้     
      (2.2.1)  ค าว่า "ใบก ากับภาษีอย่างย่อ" ในที่ท่ีเห็นได้เด่นชัด     
      (2.2.2)  ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจด
ทะเบียนที่ออกใบก ากับภาษี     
      (2.2.3)  หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี และหมายเลขล าดับของเล่ม ถ้ามี     
      (2.2.4)  ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ     
      (2.2.5)  ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว     
      (2.2.6)  วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี     
      (2.2.7)  ข้อความอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 45) เรื่อง ก าหนดข้อความอ่ืนในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/6 
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2536 
       อนึ่ง ตามความใน (2.2.7) ส าหรับกิจการร้านทองที่เป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและมีใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่าด้วย ได้สิทธิไม่ต้องน า
มูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายเป็นจ านวนเท่ากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศรับซื้อคืนในวันที่
ขายทองรูปพรรณ มารวมค านวณค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนจะต้องระบุความดังต่อไปนี้15 ไว้ในใบก ากับภาษีอย่างย่อด้วย  
       1)  ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จ แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
                                 2)  ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศ  
                                 3)  ผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่าก าเหน็จ แต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 1) กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณท่ีสมาคมค้าทองค าประกาศตาม 2) 
                                 4) จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ค านวณจาก 3)  

                                                           
14 ตามขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที ่32) เรื่อง ก าหนดลกัษณะและเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสนิค้าในลกัษณะ 
ขายปลีกหรือประกอบกจิการให้บริการในลกัษณะบรกิารรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก ให้เป็นกิจการค้าปลีกตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที ่7 
กรกฎาคม พ.ศ. 2535 
15 ตามขอ้ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที ่45) เรื่อง ก าหนดข้อความอืน่ในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
ลงวันที ่3 มนีาคม พ.ศ. 2536 
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                                 5)  หมายเลขล าดับของใบรับที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แต่
หากผู้ประกอบการจดทะเบียนใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบก ากับภาษีด้วย ไม่ต้องระบุหมายเลขล าดับของใบรับ  
       6)  เลขรหัสประจ าเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด  
       ข้อความตาม 1) ถึง 6) จะตีพิมพ์ จัดท าขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันก็ได้ 
 

บริษัท กิจการร้านทอง จ ากัด 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี xxxxxxxxxxxxx  /ส านักงานใหญ ่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษ ี

เลขท่ี                                                                   วันท่ี 
 

รายการ จ านวน ราคารวมภาษีมลูค่าเพิม่ 
ทองรูปพรรณ .....%  1 บาท 1 เส้น 20,617.43 

 
 

ราคาทองรูปพรรณรวมค่าก าเหน็จ 

หัก ราคาทองรูปพรรณรบัซื้อคืนประจ าวัน 

มูลค่าฐานภาษีสุทธิ 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

รวมเงินสุทธ ิ

20,550.00 
19,586.72 

963.28 
67.43 

20,617.43 
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   4.1.3 รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

     (1) รายงานภาษีขาย  
      กิจการร้านทองที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและมีใบอนุญาต
ค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่าด้วย ซ่ึงได้สิทธิไม่ต้องน าค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขาย
สินค้าหรือการให้บริการมารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ต้องจัดท ารายงานภาษีขายโดยต้องมีรายการและ
ข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 104) 
เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดท ารายงานแตกต่างไปจากรายงานตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ระบุไว้ในใบก ากับภาษี  (ตาม
เอกสารหน้า 50) 
 

 
 
 
ราคาทองรูปพรรณรวมค่าก าเหน็จ 

หัก ราคาทองรูปพรรณรบัซื้อคืนประจ าวัน 

มูลค่าฐานภาษีสุทธิ 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

รวมเงินสุทธ ิ

20,550.00 
19,586.72 

963.28 
67.43 

20,617.43 

 
     (2) รายงานภาษีซื้อ  
      ให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับใบก ากับภาษี (ตามเอกสารหน้า  51) 
     (3) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ  
      ให้ลงรายการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่รับมาหรือจ่ายไปซึ่งสินค้าหรือ
วัตถุดิบ (ตามเอกสารหน้า 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,550.00 19,586.72 963.28 67.43 
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   4.1.4 การเฉลี่ยภาษีซื้อ 

     กรณีกิจการร้านทองประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม (เช่น การขาย
ทองรูปพรรณ) และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม (เช่น การขายทองแท่ง16)  ต้องมีการเฉลี่ยภาษีซื้อตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข17 ดังนี้ 
     (1) ภาษีซื้อของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยตรง 
      ให้ถือเป็นภาษีซื้อทั้งจ านวนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
     (2) ภาษีซื้อของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยตรง 
      ไม่น าภาษีซื้อทั้งจ านวนไปหักออกจากภาษีขาย แต่ให้น าไปรวมค านวณเป็น
มูลค่าต้นทุนทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการ 
     (3) ภาษีซื้อที่ใช้ร่วมกันในกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและประเภทที่
ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
      ให้เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการ (ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเฉลี่ยภาษีซ้ือตามมาตรา 82/6 แห่ง ประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535)  

      ปีที่เริ่มมีรายได้ (25x0) (หมายถึง ปีแรกที่มีรายได้เกิดขึ้นจริงไม่น้อยกว่า 6 
เดือนภาษ)ี ให้น าภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของประมาณการรายได้ของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมมา
หักออกจากภาษีขาย แต่ภาษีซื้อดังกล่าวจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของภาษีซื้อที่น ามาเฉลี่ย และเมื่อสิ้นปีของปีแรกที่
เริ่มมีรายได้ ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริง 
      ปีที่ 2 และปีต่อๆไป สามารถเลือกเฉลี่ยภาษีซื้อได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ (เมื่อได้
เลือกปฏิบัติเป็นอย่างใดแล้ว ก็ให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันตลอดไป) 
      - วิธีที่ 1 เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา ของกิจการทั้งสอง
ประเภท โดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีกในภายหลัง หรือ 
      - วิธีที่ 2 ปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปี ภายใน
เดือนมกราคมของปีถัดไป หากพบว่า มีภาษีที่ต้องช าระเพ่ิมเติมเนื่องจากได้หักภาษีซื้อเกินกว่าภาษีซื้อที่หักได้จริง 
ให้ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30.2 (ฉบับเดียว) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป 
      ทั้งนี้ ถ้ารายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิเลือกน าภาษีซื้อทั้ง
จ านวนไปหักออกจากภาษีขาย หรือถ้ารายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิเลือกไม่น าภาษีซื้อ
ทั้งจ านวนไปหักออกจากภาษีขาย แต่ให้น าไปรวมค านวณเป็นมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการ   

 

 
                                                           
16 ตามมาตรา 3 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 311) พ.ศ. 2540 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส าหรับการน าเข้าหรือการขายทองค า ทองค าขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียมเฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณของผู้ประกอบการจด
ทะเบียน 
17 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซ้ือตามมาตรา 82/6 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 
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 4.2 ตามกฎหมายอ่ืน 

  4.2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   บรรพ 3 เอกเทศสัญญา 
    ลักษณะ 1 ซื้อขาย  
     กรณีการซื้อขายทั่วไป ในหมวด 1 ถึงหมวด 3 และ 
     กรณีการซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ได้แก่ การขายฝาก ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 
    ลักษณะ 7 จ้างท าของ 
    ลักษณะ 9 ยืม 
  4.2.2 กฎหมายของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
   ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
   (1) จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้ง ก่อนการท าธุรกรรมซื้อขายทองที่มีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป   
   (2) ให้รายงานต่อ ปปง. ในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ านวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป 
  4.2.3 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 และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ให้ส านักคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  
  4.2.4 กฎหมายของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  
   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ประกอบกับ 

 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.
๒๕๔๖) เรื่อง ใหท้องรูปพรรณเป็นสินคา้ทีค่วบคุมฉลาก   

 ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองตรา
สัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) พ.ศ. 2555 ส าหรับผู้ผลิตทองรูปพรรณ
ที่ผ่านการตรวจสอบปริมาณและความบริสุทธิ์จาก สคบ. 
  4.2.5 กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 
   ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔ ประกอบกับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2533  
   (1) ความหมาย 
    “ของเก่า” หมายถึง ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายโดยประการอ่ืนอย่าง
ทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณด้วย” 
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   (2) ประเภท “การค้าของเก่า” ได้แก่           
    ก. ประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ               
    ข. ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี 
    ค. ประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ
และรถยนต์ส่วนบุคคล 
    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 านักการสอบสวนและนิติ
การ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลข
โทรศัพท์ 02-3569576 และ 02-3569598 
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