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คานา
ด้วยปัจจุบันผู้ประกอบการค้าทองคาหลายราย (ต่อไปนี้ ในคู่มือนี้ใช้ว่า “กิจการร้านทอง”) มีความประสงค์
จะปรั บ สถานะจากบุ ค คลธรรมดาเป็ น นิ ติ บุ ค คล เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ทาบั ญ ชี แ ละการเสี ย ภาษี อ ากรเป็ น ไปอย่ า ง
มีระบบ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจาเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
โอนกิจ การ การจัดตั้งนิติบุคคล ความรู้ทางธุรกิจ การจัดทาบัญชี และการปฏิบัติห น้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้อ ง
กับกิจการ
กรมสรรพากรจึงได้จัด ทา “คู่มือ ภาษีอากรสาหรับกิจการร้า นทอง” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่
กิจการร้านทอง เฉพาะกรณีโอนกิจการทั้งหมดจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทั้งในทางบัญชีและทางภาษีอากรตามแต่ละกิจกรรมของธุรกิจ ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่ตามคู่มือนี้ ได้จัดทาขึ้น
เพื่อมุ่งแก้ปัญหาตามลักษณะการดาเนินธุรกิจของกิจการร้านทอง ซึ่งกรมสรรพากรได้ศึกษาจากประเด็น คาถาม
ของผู้ประกอบกิจการร้านทองทั่วประเทศที่ทางสมาคมค้าทองคาได้รวบรวมให้ไว้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ กิจการร้านทองและผู้สนใจ ต่อไป
กรมสรรพากร
พฤษภาคม 2559
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คู่มือภาษีอากรสาหรับกิจการร้านทอง
สาหรับกรณีโอนกิจการทั้งหมดจากบุคคลธรรมดาเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
1. การโอนกิจการ
ผู้รับโอนกิจการ

ผู้โอนกิจการ
กิจการ

โอนกิจการทั้งหมด
บจ.
หรือ หจก.
บุคคลธรรมดา

ชาระราคารับโอนกิจการ

1.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนกิจการเป็นนิติบุคคล
รายการ
1. ฐานภาษี

2. อัตราภาษี

บุคคลธรรมดา
เสียภาษีฐานเงินได้พึงประเมินสุทธิ
- เงินได้พึงประเมินสุทธิ = เงินได้พึงประเมิน
หัก ค่าใช้จ่าย 75% (หรือค่าใช้จ่ายจริง)
หัก ค่าลดหย่อน

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ (บาท)
อัตราภาษี
(%)
0 ถึง 150,000
ยกเว้น
เกิน 150,000 ถึง 300,000
5
เกิน 300,000 ถึง 500,000
10
เกิน 500,000 ถึง 750,000
15
เกิน 750,000 ถึง 1,000,000
20
เกิน 1,000,000 ถึง 2,000,000
25
เกิน 2,000,000 ถึง 4,000,000
30
เกิน 4,000,000 บาท ขึ้นไป
35
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นิติบุคคล
เสียภาษีฐานกาไรสุทธิ
- กาไรสุทธิทางภาษี = รายได้จากกิจการและรายได้
เนื่องจากกิจการ หักด้วย รายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี
- จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อมีกาไรสุทธิทางภาษี
เท่านั้น
- ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หากมีผลขาดทุนสุทธิทางภาษี
- สามารถนาผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี
ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบันมาเป็น รายจ่ายใน
การคานวณกาไรสุทธิได้
อัตราภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
กรณี
กาไรสุทธิ
อัตราภาษี (%)
1. ทั่วไป
ทั้งจานวน
20
2. SMEs ไม่เกิน 300,000
ยกเว้น
เกิน 300,000 ขึ้นไป
10
* ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลสามารถนาผล
ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชี
ปีปัจจุบัน มาหักออกจากกาไรสุทธิในปีปัจจุบันได้ด้วย
(มาตรา 65 ตรี (12))
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-3รายการ

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

3. การจัดทา
บัญชีและ
เอกสาร
ประกอบ
การลงบัญชี

ไม่ต้องจัดทาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
- ขาดข้อมูลทางบัญชีในเชิงการบริหารจัดการและ
การดาเนินธุรกิจ
- มีความเสี่ยงตามกฎหมายของกรมสรรพากร
เกี่ยวกับการกระทาความผิดอาญาฐานหลีกเลี่ยง
หรือฉ้อโกงภาษีที่เข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินด้วย

ต้องจัดทาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543
- ทาให้นิติบุคคลมีข้อมูลทางบัญชีที่น่าเชื่อถือในแต่ละ
ธุรกรรม
- ไม่มีความเสี่ยงตามกฎหมายของกรมสรรพากร
เกี่ยวกับการกระทาความผิดทางอาญาฐานหลีกเลี่ยง
หรือฉ้อโกงภาษีที่เข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินด้วย
- หากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเป็นนิติบุคคล จะช่วยให้ทั้งสอง
ฝ่ายมีหลักฐานที่ถูกต้องทั้งด้านบัญชีและภาษีอากร
โดยเฉพาะในฝั่งผู้ซื้อจะมีข้อมูลรายจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์
ความสาคัญในการจัดทาบัญชีชุดเดียว
- ทาให้รู้สภาพปัจจุบันของธุรกิจ ด้านกาไร/ขาดทุน/
ต้นทุน
- ช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายได้ตรงจุด
- เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอกู้จากธนาคาร
- ช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายจากการสนับสนุนของ
ภาครัฐและภาคธนาคาร
(ปัจจุบันได้เริ่มดาเนินการใน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME
BANK) แล้ว)
- กรณีบริษัทจากัด ผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผิดจากัด
เพียงไม่เกินจานวนเงินที่ยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของ
หุ้นที่ถือ
- กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด มีทั้งหุ้นส่วนจาพวกจากัด
ความรับผิด และหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด

4. ความรับผิด บุคคลที่เป็นเจ้าของต้องรับผิดไม่จากัด
ในหนี้
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-41.2 วิธีการโอนกิจการ
กรณีผู้ โ อนกิจ การ (บุ ค คลธรรมดา) ที่เป็นผู้ ประกอบการจดทะเบีย นภาษีมู ล ค่าเพิ่ ม ต้องการเลิ ก
ประกอบกิจการและประสงค์โอนกิจการทั้งหมดให้ผู้รับโอนกิจการ (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) ทั้งผู้โอน
กิจการและผู้รับโอนกิจการต้องแจ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
1.2.1 ด้านผู้โอนกิจการ
ต้องยื่นคาขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.09)
แจ้งการโอนกิจการ และแจ้งการเลิกประกอบกิจการ ณ สถานที่ ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ก่อนวันโอน
กิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน พร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย
1.2.2 ด้านผู้รับโอนกิจการ
ต้องยื่นคาขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.09)
แจ้งการรับ โอนกิจการ และการเปลี่ ยนแปลงรายการทะเบีย นภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้ามี ณ สถานที่ที่ผู้รับโอนได้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันรับโอนกิจการ
กรณี ผู้ รั บ โอนกิ จ การไม่ ใ ช่ ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย น ให้ ผู้ รั บ โอนยื่ น ค าขอจดทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันรับโอนกิจการ
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-51.3 ภาระภาษีของผู้โอนกิจการ
ผู้โอนกิจการ

ผู้รับโอนกิจการ

โอนกิจการทั้งหมด
บจ.
หรือ หจก.
บุคคลธรรมดา

อาทิ ทองแท่ง
ทองรูปพรรณ

เมื่อผู้โอนรับชาระ
ราคาโอนกิจการ

สินค้า

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40 (8) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
ได้ร้อยละ 75 หรือเลือกหัก
ค่าใช้จ่ายได้ตามความจาเป็นและ
สมควร
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนเท่านั้น)
ไม่ถือเป็นการขายที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1
(8)(ฉ) สาหรับสินค้าคงเหลือของ
ผู้ประกอบการทีไ่ ด้โอนกิจการ
ทั้งหมดให้แก่กัน

สินทรัพย์
กรณีสังหาริมทรัพย์
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เป็นเงินได้พึงประเมินทีไ่ ด้รับ
ยกเว้นตามมาตรา 42 (9)
สาหรับการขายสังหาริมทรัพย์
อันเป็นมรดก หรือ
สังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้
มุ่งในทางการค้าหรือหากาไร
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนเท่านั้น)
ไม่ถือเป็นการขายที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
77/1 (8)(ฉ) สาหรับสินทรัพย์
ของผู้ประกอบการทีไ่ ด้โอน
กิจการทั้งหมดให้แก่กัน
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กรณีอสังหาริมทรัพย์
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เป็นเงินได้พึงประเมิน
ตาม มาตรา 40 (8)
 การขายอสังหาริมทรัพย์
อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจาก
การให้โดยเสน่หา หรือ
 การขายอสังหาริมทรัพย์ที่
ได้มาโดยทางอื่น
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นทางการค้าหรือหากาไร
ตามมาตรา 91/2
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-61.4 การจัดตั้งเป็นนิติบุคคลของผู้รับโอนกิจการ
การจัดตั้งเป็นนิติบุคคล1 แบ่งประเภทได้ ดังนี้
1.4.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียว คือ หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด โดยหุ้นส่วน
ทุกคนต้องรับผิ ดร่ วมกัน ในหนี้สิ นของห้ างหุ้นส่ว นทั้งหมด ห้างหุ้นส่ว นสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจด
ทะเบียนจะเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
1.4.2 ห้างหุ้นส่วนจากัด
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นส่วนจากัดความรับผิด จะมีคนเดียวหรือ
หลายคนก็ได้ รับผิดไม่เกินจานวนเงินที่ตนลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจากัด และหุ้นส่วนไม่จากั ดความรับผิดจะมีคนเดียว
หรือหลายคนก็ได้ รับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด โดยกาหนดให้หุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นหุ้นส่วน
ประเภทไม่จากัดความรับผิด
1.4.3 บริษัทจากัด
ได้แก่ การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันทากิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรจาก
การดาเนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน โดยบริษัทจากัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัท
เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจานวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ
1.4.4 บริษัทมหาชนจากัด
ได้แก่ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้ว ยประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมี
ความรับผิดจากัดไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชาระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือ
บริคณห์สนธิ โดยมีลักษณะโครงสร้างของบริษัทมหาชนจากัด มีดังนี้
(1) จานวนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
(2) ไม่กาหนดจานวนทุนจดทะเบียนขั้นต่า
(3) หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่ากัน และต้องชาระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่าหุ้น
(4) จานวนกรรมการของบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมี
ที่อยู่ในประเทศไทย
การขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องติดต่อที่หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า)
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ บางนา และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึง
สาขาของสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน
และเกาะสมุย
เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วย

1

ที่มา : คู่มือสิ่งที่ตอ้ งรู้ & ทา เมือ่ เป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด

http://www.dbd.go.th/download/goodgov_file/ebook5812/DBD_eBooks.pdf
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-7รายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1. กรณีขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
ทุกจานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งทุนที่กาหนดไว้
เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท
แต่เมื่อรวมกันไม่ให้ต่ากว่า 1,000 บาท และไม่ให้เกิน 5,000 บาท
2. กรณีขอจดทะเบียนเป็นบริษัท
2.1 การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ทุกจานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งจานวนทุนที่กาหนดไว้
เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท
แต่เมื่อรวมกันไม่ให้ต่ากว่า 500 บาท และไม่ให้เกิน 25,000 บาท
2.2 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด
ทุกจานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งทุนที่กาหนดไว้
เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท
แต่เมื่อรวมกันไม่ให้เกิน 250,000 บาท
3. กรณีขอจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจากัด
3.1 การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ทุกจานวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แห่งจานวนทุนที่จดทะเบียนไว้
เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท
แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาท
3.2 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด
ทุกจานวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทแห่งจานวนทุนที่กาหนดไว้
เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท
แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 250,000 บาท
4. หนังสือรับรอง ฉบับละ
5. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ
6. กรณีขอให้นายทะเบียนรับรองเอกสารคาขอจดทะเบียน หน้าละ
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-81.5 หน้าที่ในการจัดทาบัญชีของนิติบุคคล
นิติบุคคลตาม 1.4 ถือเป็นผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี ดังนี้
1.5.1 ต้องจัดทาบัญชีดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี2
(๑) บัญชีรายวัน
(ก) บัญชีเงินสด
(ข) บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร
(ค) บัญชีรายวันซื้อ
(ง) บัญชีรายวันขาย
(จ) บัญชีรายวันทั่วไป
(๒) บัญชีแยกประเภท
(ก) บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
(ข) บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย
(ค) บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
(ง) บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
(๓) บัญชีสินค้า
(๔) บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจาเป็นแก่การทาบัญชี
ของธุรกิจ
1.5.2 จัดให้มีผู้ทาบัญชีเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาบัญชี
1.5.3 ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ทาบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง
เอกสารประกอบการลงบัญชี3 ได้แก่ บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการ
ลงรายการในบัญชี ซึ่งแยกได้เป็น ๓ ประเภท คือ
(๑) เอกสารประกอบการลงบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยบุคคลภายนอก
(๒) เอกสารประกอบการลงบั ญ ชี ที่ จั ด ท าขึ้ น โดยผู้ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าบั ญ ชี เ พื่ อ ออกให้ แ ก่
บุคคลภายนอก
(๓) เอกสารประกอบการลงบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง
1.5.4 ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทาบัญชี และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน
นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน
1.5.5 จัดทางบการเงิน4 และจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงิน
เว้นแต่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจากัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน
30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องมีผู้สอบบัญชี ภาษีอากรตรวจสอบและแสดงความเห็นใน
งบการเงิน
2

ตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง กาหนดชนิดของบัญชีที่ตอ้ งจัดทา ข้อความและรายการที่ตอ้ งมี
ในบัญชี ระยะเวลาที่ตอ้ งลงรายการในบัญชีและเอกสารทีต่ ้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด 1 ข้อ 3
3
ตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง กาหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทา ข้อความและรายการที่ต้องมี
ในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด 4 ข้อ 8
4

คาชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
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1.5.6 นาส่งงบการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด
1.5.7 ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานแห่งใหญ่ หรือ
สถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจา หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทางานประจา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่
วันปิดบัญชี
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-102. กิจกรรมหลักของธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวข้อง

ผู้นาเข้า
ประมาณ 10 ราย

ขายทองแท่ง

ผู้ค้าส่ง
ผู้ผลิต ประมาณ
75 ราย

ขายทองแท่ง
ขายทองรูปพรรณ

ผู้ค้าปลีก
- รายใหญ่ ย่านเยาวราช
- รายย่อย ตู้แดง

จ้างผลิต

ผู้ผลิต
ทองรูปพรรณ
โรงงานหรือช่างทอง

2.1 ประเภทสินค้าที่ขาย ได้แก่ ทองคาแท่ง และทองรูปพรรณ
2.1.1 ทองคาแท่ง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทองคาแท่ง 99.99% และทองคาแท่ง 96.5% โดยทองคา
แท่ง 96.5% เป็นที่นิยมในประเทศไทยมากกว่า
ราคาทองคาแท่งในประเทศไทยจะเป็นไปตามประกาศสมาคมในแต่ละวัน ดังนี้
ราคาทองคาแท่ง หนัก 1 บาท = (Gold Spot ± Premium) x อัตราแลกเปลี่ยน x 0.4729
ตัวแปรต่างๆ มาจากปัจจัย ดังต่อไปนี้
(1) Gold Spot คือ ราคาทองในตลาดโลก
(2) Premium คือ ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าหรือส่งออกทองคาแท่ง + ค่าประกันภัย + ค่าความเสี่ยง ซึ่งค่า Premium
จะมีค่าเป็นบวกเมื่อนาเข้าทองคาแท่ง หรือมีค่าเป็นลบเมื่อส่งออกทองคาแท่ง
(3) อัตราแลกเปลีย่ น คือ อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์
(4) ตัวเลข 0.4729 เป็นค่าเปลีย่ นแปลงน้าหนักทองคาแท่ง คิดจาก (32.148 x0.965 )/65.60
- ตัวเลข 32.148 มาจากทองคาน้าหนัก 1 กิโลกรัม มีน้าหนักเท่ากับ 32.148 ออนซ์
- ตัวเลข 0.965 มาจากการแปลงค่าทองคา 99.99% เป็นทองคา 96.50%
- ตัวเลข 65.60 มาจาก ทองคา หนัก 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับทองคา หนัก 65.60 บาท

ในส่วนการรับซื้อคืนทองคาแท่ง ต้องแสดง “ราคารับซื้อคืน” จากสูตร ดังนี้
ราคารับซื้อคืนทองคาแท่ง = ราคาขายทองคาแท่ง หนัก 1 บาท – 100 บาท
2.1.2 ทองรูปพรรณ
เป็นทองที่ทาสาเร็จใช้เป็นเครื่องประดับ แบ่งความบริสุทธิ์ของเนื้อทองเป็น 2 ประเภท คือ
96.5% และ 99.99% โดยทองรูปพรรณ 96.5% เป็นที่นิยมที่สุด
คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี
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-11ราคาทองรูปพรรณในประเทศไทยจะเป็นไปตามประกาศสมาคมในแต่ละวัน ดังนี้
ราคาทองรูปพรรณ หนัก 1 บาท = ราคาขายทองคาแท่ง หนัก 1 บาท + ค่ากาเหน็จ
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2559 ราคาค่ากาเหน็จทองรูปพรรณขั้นต่าซึ่งร้านค้าทองคาใช้เป็นราคาอ้างอิง เป็นบาทละ 500 บาท

ในส่วนการรับซื้อคืนทองรูปพรรณ ต้องแสดง “ราคารับซื้อคืน” จากสูตร ดังนี้
ราคารับซื้อคืนทองคารูปพรรณ = ราคารับซื้อคืนทองคาแท่ง หนัก 1 บาท – 1.8%
ตัวเลข “1.8%” คือ ค่าเสียหายจากการหลอมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คิดไม่เกินร้อยละ 1.8 ของมูลค่าซื้อคืนทองคาแท่งหนัก 1 บาท
ณ วันที่ทาการซื้อขายตามราคาที่สมาคมค้าทองคาประกาศ

2.2 ประเภทสินค้า/บริการและภาษีที่เกี่ยวข้อง

1. รายได้จากการขายสินค้า
1.1 รายได้จากการขายสินค้า (จ่ายสด)

1.2 รายได้จากการขายสินค้า (จ่ายเชื่อ)

2. ดอกเบี้ยรับ
- การให้กู้ยืมโดยมีทองคาค้าประกัน
3. รายได้จากการรับผลิตงานตามสั่ง
4. รายได้จากการขายสินค้าหลุดจานา
5. รายได้อื่น
- รายได้เรียกเก็บค่าหลอมทองเก่า
6. ต้นทุนขายสินค้า
6.1 ซื้อสินค้าต่างประเทศ

6.2 ซื้อสินค้าในประเทศ
6.3 ค่าแรงช่างทาทอง
7. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
7.1 เงินเดือนพนักงาน

7.2 ค่าเช่าสานักงาน

7.3 ค่าใช้จ่ายอื่น (มีบิล)

7.4 ค่าใช้จ่ายอื่น (ไม่มีบิล)

หมายเหตุ ? = พิจารณาเป็นรายกรณีที่เกี่ยวข้อง
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คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี
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-123. ประเด็นปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องสาหรับกิจการร้านทองที่เป็นนิติบุคคล
(รวบรวมจากคาถามของผู้ประกอบกิจการร้านทองทั่วประเทศ)
ด้านรายได้
3.1 รายได้จากการขายสินค้า กรณีทั่วไป
ิ ค ้า
สง่ มอบสน

ผู ้ขาย

ื่ )
ชาระราคา (จ่ายสด)/ชาระหนี้ (จ่ายเชอ

การบันทึกบัญชีด้านผู้ขาย (เมื่อส่งมอบสินค้ า)
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีขายสด)
หรื อลูกหนี ้การค้ า (กรณีขายเชื่อ)
เครดิต รายได้ จากการขาย

ื้
ผู ้ซอ

การบันทึกบัญชีด้านผู้ซื ้อที่เป็ นนิติบคุ คล (เมื่อรับมอบสินค้ า)
เดบิต ซื ้อสินค้ า
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีจา่ ยสด)
หรื อเจ้ าหนี ้การค้ า (กรณีจา่ ยเชื่อ)

รายการ
รายละเอียดด้านผู้ขาย
1. การรับรู้รายการทางบัญชี 1. เมื่อส่งมอบสินค้า
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีจ่ายสด) หรือลูกหนี้การค้า (กรณีจ่ายเชื่อ)
เครดิต รายได้จากการขาย
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้า 14
กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้า เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับ
ผู้ซื้อแล้ว
(2) ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเนื่องในระดับที่เจ้าของพึงกระทา หรือไม่ได้
ควบคุมสินค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม
(3) วัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
(4) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
รายการนั้น
(5) วัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการนั้นได้อย่าง
น่าเชื่อถือ
2. เมื่อชาระหนี้ (กรณีจ่ายเชื่อ)
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
เครดิต ลูกหนี้การค้า
หมายเหตุ : เนื่องจาก กิจการร้านทองกาหนดวิธีชาระหนี้ (จ่ายเชื่อ) ที่แตกต่างกันตาม
ธรรมเนียมทางการค้า ทาให้ต้องรับรู้รายได้ทางบัญชีแตกต่างกัน โปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ 3.2.1
คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี
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-13รายการ
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายละเอียดด้านผู้ขาย
รับรู้มูลค่าทั้งหมดจากการขายสินค้าตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เฉพาะผู้ขายทองรูปพรรณ (ทีม่ ีใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรตามการยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ
(ภ.พ.01.4) (เอกสารแนบ 1))
1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อ ในวันที่ส่งมอบทองคาให้ผู้ซื้อ หรือวันที่ได้รับชาระเงิน
หรือวันที่ออกใบกากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน
โดยคานวณจากผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่ากาเหน็จแต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคาประกาศ
VAT = (ราคาทองรูปพรรณ รวมค่ากาเหน็จ – ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ) x 7%
2. จัดทาใบกากับภาษี ที่จะต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ไว้ด้วย
(1) ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่ากาเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2) ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคาประกาศ
(3) ผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่ากาเหน็จแต่ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตาม (1) กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคาประกาศ ตาม (2)
(4) จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คานวณจาก (3)
(5) หมายเลขลาดับของใบรับที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน แต่หากผู้ประกอบการ
จดทะเบียนใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกากับภาษีด้วย ไม่ต้อง ระบุหมายเลขลาดับ
ของใบรับ
(6) เลขรหัสประจาเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากร กาหนด
ข้อความตาม (1) – (6) จะตีพิมพ์ จัดทาขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง
เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะ ทานองเดียวกันก็ได้
3. จัดทาตารางราคาซื้อขายทองรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้าทองคา (เอกสารแนบ 2)
4. จัดทารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี
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-143.2 รายได้จากการขายสินค้า กรณีผู้ค้าส่งขายเชื่อทองคาให้ผู้ค้าปลีก และการชาระหนี้ทางการค้า
3.2.1 การรับรู้รายการทางบัญชี
กรณีตัวอย่าง ผู้ค้าส่ง (นิติบุคคล) ตกลงขายเชื่อทองคาแท่งหรือทองรูปพรรณให้ผู้ค้าปลีก
จานวนน้าหนัก 100 บาท ราคาทองคาแท่ง ณ วันที่ตกลงขายตามประกาศประจาวัน บาทละ 20,000 บาท
รวมหนี้ค้าง จานวน 2,000,000 บาท



สัญญาหรือหลักฐานซื้อขายทางธุรกิจ

ผู้ขายโอนทองคาแท่งหรือทองรูปพรรณ
ให้ผู้ซื้อ (Risk & Reward)
ผู้ขายและผู้ซื้อรับรูภ้ าระผูกพันในหนี้






มูลค่าและปริมาณขาย
วันที่ชาระ
ข้อตกลงทางการค้า อาทิ ส่วนลด

**กรณีกาหนดให้มีการชาระราคาตามวิธีที่ 2 หรือ 3 ผู้ขายควรจัดทาใบกากับภาษี/ใบส่งของตามหัวข้อ 3.2.3

ผู้ค้าส่ง (ด้านผู้ขาย)
1) การบันทึกบัญชี

ผู้ค้าปลีกทีเ่ ป็นนิติบุคคล (ด้านผู้ซอื้ )
1) การบันทึกบัญชี

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

เดบิต ซื้อสินค้า 2,000,000
เครดิต เจ้าหนี้การค้า 2,000,000

2) ภาษีเงินได้ รับรูต้ ามเกณฑ์สิทธิ
3) ภาษีมลู ค่าเพิ่ม

2) ภาษีเงินได้ รับรูต้ ามเกณฑ์สิทธิ
3) ภาษีมลู ค่าเพิ่ม

กรณีขายทองรูปพรรณเรียกเก็บภาษีขายเฉพาะค่ากาเหน็จ
(ดูวิธีคานวณที่หน้า 13 ) ให้รับรู้ในวันที่ขาย หรือวันที่ได้รับชาระเงิน

ขอคืนภาษีซื้อตามใบกากับภาษีที่ได้รับจากผู้ค้าส่ง

หรือวันที่ออกใบกากับภาษี แล้วแต่วา่ จะเกิดกรณีใดก่อน

การชาระราคาตามหนี้ค้าง มี 3 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ชาระเป็นตัวเงิน
ผู้ค้าส่ง (ด้านผู้ขาย)
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 2,000,000
เครดิต ลูกหนี ้การค้ า
2,000,000

ผู้ค้าปลีก (ด้านผู้ซื้อ)
เดบิต เจ้ าหนี ้การค้ า 2,000,000
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 2,000,000

วิธีที่ 3 ชาระแบบหักกลบลบหนี้
โดยนาทองเก่าแลกทองใหม่

วิธีที่ 2 ชาระเป็นตัวเงิน
ตามน้าหนักทองที่ตกลงขาย
ตัวอย่าง ณ วันที่ชาระหนี้
ราคาทองคาแท่งตามประกาศประจาวัน
บาทละ 18,000 บาท
ผู้ค้าส่ง (ด้านผู้ขาย)

ดูหัวข้อ 3.3

เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 1,800,000
ส่วนลดจ่าย
200,000
เครดิต ลูกหนี ้การค้ า
2,000,000

ผู้ค้าปลีก (ด้านผู้ซื้อ)
เดบิต เจ้ าหนี ้การค้ า 2,000,000
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 1,800,000
ส่วนลดรับ
200,000

3.2.2 ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ดูหัวข้อ 3.1
คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-153.2.3 ตัวอย่างใบกากับภาษี (โปรดดูข้อความในช่องรายการหมายเหตุ)

กิจการ
ร้ านทอง

บริษทั กิจการร้ านทอง จากัด

ต้ นฉบับ
ใบกากับภาษี/ใบส่ งสินค้ า

ที่อยู่ xx แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 038-151224-5 แฟกซ์ 038-151077
www.กิจการร้านทอง.com E-mail : กิจการ@ร้านทอง.com

เลขประจำต ัวผูเ้ สียภำษีอำกร xxxxxxxxxxxxx /สำน ักงำนใหญ่

รหัสลูกค้ า Customer No.:
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี Tax ID. NO. :
 สำนักงำนใหญ่
 สำขำที่ ................................
ชื่อลูกค้ า/ที่อยู่ Customer Name/Address :

เลขทีใ่ บกากับภาษี Tax Invoice No :

เลขที่ใบสั่งซือ้
P/O No.

ครบกาหนด Due Date :

ลาดับ
ltem

วันที่ Date :
เงือ่ นไข Method:

ผู้ส่ ังซือ้
Purchaser

รหัสสินค้ า/รายละเอียด

จานวน

ราคาต่ อหน่ วย

จานวนเงิน

Part No./Description

Quantity

Unit Price

Amount

หมายเหตุ :
1. การชาระหนี้ตามใบส่งสินค้ านี้ ผู้ซ้ อื ต้ องชาระภายใน 14 วัน นับแต่
วันส่งมอบ และ ให้ ถือตามราคาทองคา ณ วันที่จ่ายหนี้ หากราคา ณ
วันจ่ายหนี้ไม่เท่ากับหนี้ตามใบส่งของนี้ ให้ ผ้ ซู ้ อื ชาระในมูลหนี้ท่เี พิ่มขึ้น
หรือลดลง แล้ วแต่กรณี
2. การชาระเงินเกินกาหนดการชาระเงิน บริษัท ฯ จะคิดดอกเบี้ยในอัตรา
1.25% ต่อเดือน

รวมเป็ นเงิน
Total Amount
ส่ วนลด
Discount
มูลค่ าสินค้ าหลังหักส่ วนลด
Total Amount After Discount
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
Valued Added Tax
จานวนเงินรวมทัง้ สิน้ Total Amount

ในนามบริษัท กิจการร้ านทอง จากัด

ได้ รับสินค้ าข้ างต้ นครบถ้ วนถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
และได้ รับต้ นฉบับใบกากับภาษี
พร้ อมยอมรับข้ อตกลงตามใบกากับสินค้ านี ้
……………………………………………………………..
ผู้รับของ/Received by
วันที่/Date……./……../………..

..………………………………………………....
ผู้สง่ ของ/Delivery
วันที่/Date……./……../………..

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

..………………………………………………....
ผู้มีอานาจลงนาม/Authorized Signature
วันที่/Date……./……../………..

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-163.3 การชาระหนี้แบบหักกลบลบหนี้โดยการนาทองเก่าแลกทองใหม่
 ตกลงขายทองคา จานวนน ้าหนัก 100 บาท

ราคาบาทละ 20,000 บาท
รวมหนี ้ค้ าง จานวน 2,000,000 บาท
 ส่งมอบทองใหม่ให้ผู้ซื้อ

นาทองที่ผลิตใหม่สง่ ให้ ผ้ วู า่ จ้ าง

 สั่งซื้อทองคา

ผู ้ผลิต

ผู ้ค ้าสง่

 ชาระหนี ้แบบหักกลบลบหนี ้

โดยส่งมอบทองเก่าให้ ผ้ ขู าย
ถือตามราคาทอง ณ วันชาระ
- ส่วนต่างถือเป็ นส่วนลดหรือกาไร แล้ วแต่กรณี

ผู ้ค ้าปลีก

นาทองเก่าไปจ้ างผลิตใหม่

 ผู้ซื้อชาระค่าหลอมทองเก่า

ให้ผู้ขาย

3.3.1 การรับรู้รายการทางบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้า 12 ได้แยกการพิจารณา ดังนี้
(1) เมื่อกิจการได้แลกเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะและมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน กิจการต้องไม่ถือว่า
การแลกเปลี่ยนนั้นก่อให้เกิดรายได้ หรือ
(2) เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน กิจการต้องถือว่าการ
แลกเปลี่ยนนั้นก่อให้เกิดรายได้ กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ดังกล่าวโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่
ได้รับ ปรับปรุงด้วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน หากมูลค่ายุติธรรมของสินค้า
หรือบริการที่ได้รับไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของ
สินค้าหรือบริการที่นาไปแลกปรับปรุงด้วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน เช่น
การบันทึกรายได้เมื่อกิจการร้านทองได้เรียกเก็บ ค่าสูญเสียจากการหลอมทองเก่า เป็นต้น

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-173.3.2 ภาษีที่เกี่ยวข้อง
ในทางภาษีอากร กรณีหักกลบลบหนี้โดยการนาทองเก่าแลกทองใหม่ ถือเป็นการค้าต่างตอบแทนที่
ใช้สินค้าเป็นการชาระหนี้ระหว่างกันแทนการชาระเป็นตัวเงิน
รายการ
ผู้ค้าส่ง
1. ณ วันที่ผู้ค้าส่งได้ส่งมอบทองใหม่ ถือว่า ได้ขายทองใหม่ ณ วันที่ได้มี
ให้ผู้ค้าปลีก
การโอนสินค้า
(ภาษีอากร ดูหัวข้อ 3.1)
2. ณ วันที่หักกลบลบหนี้
ถื อ ว่ า ได้ ซื้ อ ทองเก่ า ณ วั น ที่ ไ ด้ มี
การรับโอนสินค้า
(ภาษีอากร ดูหัวข้อ 3.6)
3. ณ วันที่ผู้ค้าส่งเรียกเก็บรายได้อื่น ถือว่า เป็นรายได้จากการให้บริการ
เช่น รายได้ค่ากาเหน็จ
ณ วันที่ได้รับเงิน
รายได้ค่าหลอมทองเก่า เป็นต้น

ผู้ค้าปลีก
ถื อ ว่ า ได้ ซื้ อ ทองใหม่ ณ วั น ที่ ไ ด้ มี
การรับโอนสินค้า
(ภาษีอากร ดูหัวข้อ 3.6)
ถือว่ า ได้ข ายทองเก่า ณ วันที่ ได้ มี
การโอนสินค้า
(ภาษีอากร ดูหัวข้อ 3.1)
ถือว่า เป็นต้นทุนหรือรายจ่าย
(แล้วแต่กรณี) ณ วันที่จ่ายเงิน

3.4 การขายทองใหม่โดยผู้ซื้อ (ที่เป็นบุคคลธรรมดา) นาทองเก่ามาแลกเปลี่ยน
ให้นาวิธีการตาม 3.3 มาประยุกต์ใช้ โดยในทางภาษีควรแบ่งลักษณะธุรกรรม ดังนี้
3.4.1 การขายทองใหม่
(1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กิจการร้านทองรับรู้มูลค่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคราวเดียวกันตามเกณฑ์สิทธิ ได้แก่ รายได้
จากการขายทองรูปพรรณ (ใหม่) รายได้ค่ากาเหน็จ และรายได้ค่าหลอมทองเก่า
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ค่ากาเหน็จ
กิจการร้านทองเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อทอง ในวันที่ส่งมอบทองรูปพรรณ (ใหม่)
ให้ผู้ซื้อ หรือวันที่ได้รับชาระเงิน หรือวันที่ออกใบกากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน โดยคานวณจากผลต่าง
ระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่ากาเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคม
ค้าทองคาประกาศ
รายได้ค่าหลอมทองเก่า (ถ้ามี)
กิจการร้านทองเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อ ทอง ในวันที่ได้รับชาระเงิน หรือวันที่
ออกใบกากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน
3.4.2 การรับซื้อทองเก่า
โดยทั่วไป ผู้นาทองเก่ามาแลกเปลี่ยนต้องออกหลักฐานการขายทองเก่าให้กิจการร้านทอง แต่
หากไม่สามารถดาเนินการได้ กิจการร้านทองต้องจัดเอกสารการรับซื้อทองเก่าแสดงปริมาณและมูลค่าที่รับซื้อ ตาม
เอกสารดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “คู่มือการจัดทาเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ สามารถเป็นรายจ่าย
ทางภาษีได้”)
• ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ หรือ
• ใบสาคัญรับเงิน หรือ
• ใบรับรองแทนใบสาคัญรับเงิน
คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-183.5 รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืม โดยมีทองคาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน
ั ญากู ้ยืม
ให ้กู ้ยืมตามจานวนเงินต ้นทีร่ ะบุในสญ

ผู ้ให ้กู ้

กิจการร ้านทอง

จัดทาสัญญากู้ยมื เงินโดยมีทองคาเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน
1.
2.
3.

ผู ้กู ้

สง่ มอบทองคาเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกัน
ชาระหนีต
้ ามเงินต ้น และดอกเบีย
้ ต่อเดือน
ั ญาจะถูกยึดหลักทรัพย์ค้าประกัน
หากผิดสญ

รายการ
รายละเอียดด้านผู้ให้กู้
1. การรับรู้รายการทางบัญชี 1. บันทึกรับรู้ดอกเบี้ยรับ
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีจ่ายสด) หรือรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ (กรณีค้างชาระ)
เครดิต รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืม
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้า 29
กิจการจะรับรู้ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์คงค้าง เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น
(2) สามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
2. เมื่อชาระหนี้ (กรณีล้างหนี้ค้างชาระ)
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
โดยคานวณจากทุกจานวน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งยอดเงินที่กู้ยืม
ต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อคานวณแล้วเกิน 10,000 บาท ให้เสีย
10,000 บาท

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-193.6 รายได้จากการรับผลิตงานตามสั่ง
3.6.1 ข้อหารือ กรณีถือเป็นการรับจ้างทาของ
อ้างตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กรณีตัวอย่าง
(1) การพิจารณาข้อตกลงทางการค้าว่า เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าหรือการจ้างทาของจะต้อง
พิจารณาตามเจตนาที่แท้จริ งของคู่สั ญญาว่า คู่สั ญญามุ่งที่จะโอนกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สิ นหรือมุ่งถึงการทางานและ
ผลสาเร็จของงานเป็นสาคัญ กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า การประกอบกิจการของบริษัท ว. จะผลิตสินค้าตามคาสั่ง
ของลูกค้าเท่านั้นโดยไม่มีการวางจาหน่ายเป็นการทั่วไปไม่ว่าจะใช้วัตถุดิบของบริษัท ว. หรือของผู้ว่าจ้างก็ตาม และไม่
สามารถผลิตแม่พิมพ์ที่จับยึดชิ้นงานตามแบบของลูกค้ารายหนึ่งไปจาหน่ายให้กับลูกค้าอีกรายหนึ่งได้ เนื่องจากเป็น
ความลับทางการค้าของลูกค้ารายนั้นๆ จึงเป็นการมุ่งถึงผลสาเร็จของงานที่ทา ถือเป็นการรับจ้างทาของตามมาตรา
587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าจ้างให้แก่บริษัท ว. ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่
จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8 (2) ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
(ข้อหารือที่ กค 0702/5561 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553)
(2) กรณี หากโรงงานฯ (ผู้รับจ้าง) มิได้ผลิตสินค้าขายเป็นปกติธุระ แต่รับจ้างผลิตสินค้าตามที่
ห้างฯ (ผู้ว่าจ้าง) กาหนด กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทาของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เมื่อห้างฯ (ผู้ว่าจ้าง) จ่ายค่าจ้างให้แก่โรงงานฯ (ผู้รับจ้าง) ห้างฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8(2) ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528
กรณี หากโรงงานฯ ผลิ ตสิ นค้าขายเป็นปกติธุระ ต่ อมาได้รั บจ้างผลิ ตสิ นค้าตามที่ห้ างฯ
กาหนด โดยใช้วัตถุดิบของโรงงานฯ ผู้รับจ้าง กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด
(ข้อหารือที่ กค 0706/259 ลงวันที่ 14 มกราคม 2551)
สัญญา
ข้อพิจารณา

มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

มุ่งผลสาเร็จของงานเป็นสาคัญ

= การขายสินค้า

= การให้บริการ

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-203.6.2 การรับรู้รายการทางบัญชี และภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
ผลิตงานตามสงั่ มุง่ ผลสาเร็จของงานเป็ นสาคัญ

ผู ้ผลิต

พิจารณาตามสัญญาหรือข้อตกลงทางการค้าว่า
เป็นการรับจ้างทาของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือไม่

ผู ้ว่าจ ้าง
กิจการร ้านทอง

1. สงั่ ผลิต ตามแบบและเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด
ิ
2. ชาระราคาตามสนจ ้าง

รายการ
1. การรับรู้รายการทางบัญชี

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. อากรแสตมป์

รายละเอียดด้านผู้ผลิต
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร หรือลูกหนี้การค้า
เครดิต รายได้จากการให้บริการ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้า 20
กิจการต้องรับรู้รายการรายได้จากการให้บริการเป็นรายได้ตามขั้นความสาเร็จของ
รายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
(1) สามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
(2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น
(3) สามารถวัดขั้นความสาเร็จของรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้ อย่างน่าเชื่อถือ
(4) สามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเพื่อทาให้รายการนั้น
เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ
รับรู้มูลค่าทั้งหมดจากรายได้จากการให้บริการตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)
เมื่อผู้จ่ายเงิน (ผู้ว่าจ้าง) ที่เป็นนิติบุคคลจ่ายค่าจ้างทาของให้แก่ผู้รับเงิน (ผู้รับจ้าง) ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0
1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อ ในวันที่ได้รับชาระเงิน หรือวันที่ออกใบกากับภาษี
แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน
2. จัดทาใบกากับภาษี
3. จัดทารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ รายงานภาษีขาย
ผู้รับจ้างต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสารที่ 4. จ้างทาของ
โดยคานวณจากทุกจานวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้าง
ต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-21ด้านต้นทุนและรายจ่าย
3.7 ซื้อสินค้า (ทองคาแท่ง ทองรูปพรรณ และทองเก่า) และสินค้าคงเหลือ
ิ ค ้าตามปริมาณทีต
สง่ มอบสน
่ กลงระหว่างกัน

ื้
ผู ้ซอ

ผู ้ขาย

กิจการร ้านทอง

ชาระหนีต
้ ามภาระผูกพันตามเงือ
่ นไขทางการค ้า

การบันทึกบัญชีด้านกิจการร้ านทอง (เมื่อรับมอบสินค้ า)
เดบิต ซื ้อสินค้ า
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีจา่ ยสด)
หรื อเจ้ าหนี ้การค้ า (กรณีจา่ ยเชื่อ)

การบันทึกบัญชีด้านผู้ขายที่เป็ นนิติบคุ คล (เมื่อส่งมอบสินค้ า)
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีขายสด)
หรื อลูกหนี ้การค้ า (กรณีขายเชื่อ)
เครดิต รายได้ จากการขาย

รายการ
รายละเอียดด้านกิจการร้านทอง
1. การรับรู้รายการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซือ้ (อาทิ การซื้อ
ทองคาแท่ง ทองรูปพรรณ ทองเก่า) ต้นทุนแปลงสภาพ (ได้แก่ ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต) และ ต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และ
อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือนั้นต้องรับรู้
เป็นค่าใช้จา่ ย ในงวดที่มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
 สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั แล้วแต่มูลค่าใด
จะต่ากว่า
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1. รับรู้เป็นต้นทุนของสินค้า ตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)
2. ราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณตามราคาทุนหรือ
ราคาตลาด แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมา
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ด้วย (มาตรา 65 ทวิ (6))
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากผู้ขายทองให้กิจการร้านทองเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. กิจการร้านทองต้องเรียกใบกากับภาษีจากผู้ขายทอง (โดยวันที่ในใบกากับภาษีต้องระบุ
ตามวันที่รับมอบสินค้า หรือวันที่ได้ชาระเงิน หรือวันที่ออกใบกากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิด
กรณีใดก่อน)
2. จัดทารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ และและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-223.8 รายจ่ายในการจ้างช่างทอง
นาทองที่ผลิตใหม่สง่ ให้ ผ้ วู า่ จ้ าง

ชา่ งทอง

ช่างทอง (หากเป็นนิติบุคคล)
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
เครดิต รายได้จากการให้บริการ

ผู ้ว่าจ ้าง

นาทองเก่าไปจ้ างผลิตใหม่

ผู้ว่าจ้าง (กิจการร้านทอง)
เดบิต ค่าจ้างช่างทอง
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร

รายการ
รายละเอียดด้านผู้ว่าจ้าง
1. การรับรู้รายการทางบัญชี ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซือ้ ต้นทุนแปลงสภาพ
(ได้แก่ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต) และ ต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สินค้า
คงเหลือนัน้ อยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือนั้นต้องรับรู้
เป็นค่าใช้จา่ ย ในงวดที่มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้เป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เมื่อผู้จ่ายเงิน (กิจการร้านทองผู้ว่าจ้างที่เป็นนิติบุคคล) จ่ายค่าจ้างทาของให้แก่ช่างทอง
ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากช่างทองเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. กิจ การร้ านทองต้องเรียกใบกากับภาษีจากช่างทองตามจานวนเงินที่จ่ายค่าจ้างรวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (โดยวันที่ในใบกากับภาษีต้องระบุตามวันที่ได้รับชาระเงิน หรือวันที่ออก
ใบกากับภาษี แล้วแต่ว่าจะเกิดกรณีใดก่อน)
2. จัดทารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ
5. อากรแสตมป์
กรณีมีการทาสัญญาว่าจ้าง
- ผู้รับจ้างต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสารที่ 4. จ้างทาของ
โดยคานวณจากทุกจานวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้าง
ต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-233.9 ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
3.9.1 หลักเกณฑ์ที่จะถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
ด้ว ยตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้ผู้มีห น้าที่จัดทา
บัญ ชีที่เ ป็น ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดทา
บัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ประกอบกับ ตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๓ และประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง กาหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทา ข้อความและรายการที่ต้องมีใน
บัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด 4 ข้อ 8
ได้กาหนดประเภทของเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ๓ ประเภท คือ
(๑) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยบุคคลภายนอก
(๒) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีเพื่อออกให้แก่
บุคคลภายนอก
(๓) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีเพื่อใช้ในกิจการ
ของตนเอง
โดยทั่วไปเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีทั้งสามประเภทข้างต้นสามารถเป็นรายจ่ายได้
ในทางภาษีอากร ได้แก่ ใบกากับภาษี (กรณีผู้ขายหรือให้บริการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบี ยนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หรือใบเสร็จรับเงินที่มีรายการสมบูรณ์ ซึ่งผู้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการมีหน้าที่ต้องออกหลักฐานการรับเงินให้แก่
ผู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการในแต่ละคราว และผู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการสามารถร้องขอให้ผู้รับเงินค่าสินค้า
หรือบริการออกหลักฐานการรับเงินได้ด้วยเช่นกัน
แต่มักพบปัญหาว่า เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีในบางกรณีไม่สามารถเป็นรายจ่ายทาง
ภาษีได้ ทั้งที่กิจการได้มีรายจ่ายจริง เนื่องด้วยผู้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการไม่สามารถออกเอกสารหลักฐานแสดง
การรับเงินให้ได้ กรณีนี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยกิจการร้านทองต้องจัดเอกสารแสดงรายการ ปริมาณ และมูลค่าที่
ได้จ่ายจริง ตามเอกสารดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “คู่มือการจัดทาเอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้”)
• ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ หรือ
• ใบสาคัญรับเงิน หรือ
• ใบรับรองแทนใบสาคัญรับเงิน
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-243.9.2 การรับรู้รายการทางบัญชี และภาษีอากรทีเ่ กี่ยวข้อง (เฉพาะกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม 3.9.1)
รายการ
รายละเอียดด้านกิจการร้านทอง
1. การรับรู้รายการทางบัญชี รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของสินค้าคงเหลือ แล้วแต่กรณี ดังนี้
1. กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่าย ตามกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง
2558) เมื่อ
 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้น
ของหนี้สิน
 กิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ
 การรับรู้ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงของ
สินทรัพย์
2. กิจการต้องรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ดังนี้
 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซือ้ (อาทิ การซื้อ
ทองคาแท่ง ทองรูปพรรณ) ต้นทุนแปลงสภาพ (ได้แก่ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่าย
การผลิต) และ ต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพ
ทีเ่ ป็นอยู่ในปัจจุบัน
 เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือนั้นต้องรับรู้
เป็นค่าใช้จา่ ย ในงวดที่มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับรู้เป็นต้นทุนของสินค้าหรือรายจ่ายตามเกณฑ์สิทธิ แล้วแต่กรณี (มาตรา 65)
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หากเป็นกรณีการจ่ายค่าบริการหรือค่าจ้างทาของ ให้พิจารณาตามคาสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร
มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีกิจการร้านทองได้จ่ายค่าสินค้า/บริการให้ผู้รับเงินที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 กิจการจะต้องเรียกใบกากับภาษีจากผู้ขายสินค้า/ให้บริการทุกกรณี จึงจะถือเป็น
หลักฐานในการลงรายจ่ายได้
 เฉพาะกรณีนี้ ไม่สมควรใช้ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ หรือใบสาคัญรับเงิน หรือ
ใบรับรองแทนใบสาคัญรับเงิน มาแทนใบกากับภาษีของผู้ขายสินค้า/ให้บริการ
5. อากรแสตมป์
เสียอากรแสตมป์ เฉพาะกรณีมีการทาสัญญาหรือตราสาร (28 ลักษณะตราสาร) ตามที่
บัญญัติในประมวลรัษฎากร ในหมวด 6 อากรแสตมป์ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจ้างทาของ
สัญญากู้ยืม เป็นต้น
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-253.10 รายจ่ายเกี่ยวกับผลความเสียหายจากสินค้าประเภททองคา
เช่น ค่าสูญเสียจากการหลอมทองเก่า ค่าเสียหายจากทองปลอม เป็นต้น
รายการ
รายละเอียดด้านกิจการร้านทอง
1. การรับรู้รายการทางบัญชี กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่าย ตามกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง
2558) เมื่อ
 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้น
ของหนี้สิน
 กิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ
 การรับรู้ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงของ
สินทรัพย์
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1. กรณีค่าสูญเสียจากการหลอมทองเก่า ให้รับรู้เป็นรายจ่ายตามเกณฑ์สิทธิ (มาตรา 65)
โดยมีการจัดทาบัญชีรายการส่วนสูญเสีย ประกอบด้วย ชนิด ปริมาณหรือน้าหนัก มูลค่า
และสาเหตุของการสูญเสีย เป็นเอกสารทางบัญชี
2. กรณีทองปลอม ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่สามารถจาหน่ายได้ ต้องดาเนินการขออนุมัติทาลาย
ตามวิธีดังต่อไปนี้ จึงมีสิทธินามาถือเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) และ (14)
 แจ้งการทาลายทองปลอม ให้สรรพากรพื้นที่ในท้องที่ที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้าเป็น
เวลา 30 วันก่อนวันทาลาย ทั้งนี้ ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ป.79/2541ฯ ลงวันที่
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
 มีเอกสารและหลักฐานที่ชัดแจ้งสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการทาลายสินค้าดังกล่าวจริง

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-264. การปฏิบัติหน้าที่อื่นของกิจการร้านทองตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่น
4.1 ตามประมวลรัษฎากร (ตามเอกสารหน้า 27 - 30)
4.1.2 การจดแจ้งการประกอบกิจการร้านทอง
(1) แบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคา (ภ.พ.01.3)
สาหรับกิจการร้านทองที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีความประสงค์
จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนาเข้าหรือการขายทองคา เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือ
ของรูปพรรณ โดยยื่นแบบแจ้งฯ ผ่านสรรพากรพื้นที่ ทั้งนี้ ทองคาดังกล่าวต้องมีน้าหนักเนื้อทองไม่น้อยกว่าร้อยละ
96.5 และต้องจัดทารายงานค้าทองคาด้วย
(2) แบบแจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ (ภ.พ.01.4)
สาหรับกิจการร้านทองที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีความประสงค์
ไม่ต้องนามูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายเป็นจานวนเท่ากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคาประกาศรับซื้อคืน
ในวันที่ขายทองรูปพรรณ มารวมคานวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) โดยยื่นแบบแจ้งผ่านสรรพากร
พื้นที่ และต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ด้วย
 ต้องจัดทาใบกากับภาษีตามมาตรา 86/4 (เต็มรูป) หรือมาตรา 86/6 (อย่างย่อ)
แล้วแต่กรณี
 จัดทาตารางราคาซื้อขายทองรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้าทองคา
 ต้องจัดทาป้ายแสดงข้อความว่า “ให้ขอใบกากับภาษีทุกครั้ง” และวางไว้บนตู้สาหรับ
ขายทองรูปพรรณ ณ สถานประกอบการ ในบริเวณที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย
4.2 ตามกฎหมายอื่น
4.2.1 กฎหมายของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
(1) จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้ง ก่อนการทาธุรกรรมซื้อขายทองที่มีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
(2) ให้รายงานต่อ ปปง. ในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจานวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
4.2.2 กฎหมาย และประกาศของกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน)
ตามประกาศสานักคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจร้านทองที่เป็นธรรม ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งได้กาหนดเกี่ยวกับ
1) ราคาที่เป็นธรรม 2) น้าหนักที่เป็นธรรม 3) กาหนดวันทาการเปิด -ปิดร้านค้าทอง 4) การจองซื้อทอง และ
5) ให้ ส มาคมค้ า ทองค าแจ้ ง ราคาซื้ อ ราคาจ าหน่ า ยทองค าแท่ ง ค่ า พรี เ มี่ ย ม และค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ให้ ส านั ก
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
4.2.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ตามประกาศคณะกรรมการว่ าด้ว ยฉลาก ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.
๒๕๔๖) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าทีค่ วบคุมฉลาก

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-27-

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-28-

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-29-

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

-30-

คู่มือนีเ้ ป็นเพียงคู่มอื และตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมและใช้อ้างอิงได้ทุกกรณี

สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

