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ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรบัการขายทองตามสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 661 และ 662 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2561 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรบัการซื่อขายทองตามสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดงันี้ 
- ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาจากการขายทองท าแท่งตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีก่ระท าในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้า โดยผูม้เีงนิไดย้อมใหผู้จ้่ายเงนิไดห้กัภาษ ีณ ที่จ่ายไว ้15% และไม่ขอคนืหรอืเครดติภาษี 
- ยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัเงนิชดเชยจากการเลื่อนการรบัมอบหรอืการส่งมอบทองค าแท่งตามสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้าทีก่ระท าในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยผูม้เีงนิไดย้อมใหผู้จ้่ายเงนิไดห้กัภาษ ีณ ที่จ่ายไว ้
15% และไม่ขอคนืหรอืเครดติภาษี 

- ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรบัการขายทองค าแท่งตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่กระท าในศูนยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า 

 
การหกัเงินได้เพ่ือช าระคืนเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ตามทีพ่ระราชบญัญตักิองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไดก้ าหนดใหผู้จ้่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวล
รษัฎากรมหีน้าทีห่กัเงนิไดพ้งึประเมนิของผูกู้ย้มืเงนิซึง่เป็นพนักงาน หรอืลูกจา้งของผู้จ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิดงักล่าวเพื่อ
ช าระเงนิกูย้มืคนืตามจ านวนทีก่องทุนแจง้ให้ทราบ ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากรลงวนัที ่19 กรกฎาคม 2561 (และให้
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มผีลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2561) ก าหนดใหผู้จ้่ายเงนิไดต้ามมาตรา 40(1) ซึง่เป็นกระทรวงทบวงกรม 
หรอืหน่วยงานของรฐัหกัเงนิไดพ้งึประเมนิของขา้ราชการและลกูจา้งตามทีก่องทุนแจง้ 
 
หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร 
การฝากขายสินค้าในต่างประเทศ 
บรษิทัไทยจ าหน่ายเพชรพลอย ไดส้่งสนิคา้ไปฝากชายในต่างประเทศ กรรมสทิธิใ์นสนิคา้ยงัเป็นของบรษิทัจนกว่าจะขาย
ไดจ้รงิ  หากขายสนิคา้ไม่ได ้จะสง่กลบัเขา้มาภายในหนึ่งปี บรษิทัจะตอ้งรบัรูเ้พื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลอย่างไร 
กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่าการส่งสนิคา้ไปฝากขายในต่างประเทศถอืเป็นการขายในประเทศไทย และใหถ้อืราคาสนิคา้ตาม
ราคาตลาดในวนัทีส่่งไป  หากขายสนิคา้ไม่ไดแ้ละมกีารส่งสนิคา้กลบัเขา้มาในประเทศไทย บรษิทัสามารถปรบัยอดขาย
ตามแบบแสดงรายการทีไ่ดย้ื่นในปีทีส่ง่ออก และน าสนิคา้ทีส่ง่กลบัคนืมาเป็นสนิคา้คงเหลอืได้ 
 
ค าพิพากษาฎีกาคดีภาษีอากร – ภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์
บรษิทัขายทีด่นิ โดยสญัญาก าหนดใหผู้ซ้ือ้ช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมและออกค่าภาษใีนการซือ้ขาย
อสงัหารมิทรพัยแ์ทนผู้ขาย  บรษิัทไดค้ านวณรายรบัเพื่อเสยีภาษีธุรกจิเฉพาะจากราคาประเมนิทุนทรพัย์เพื่อเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ เจา้พนักงานประเมนิไดป้ระเมนิภาษีธุรกจิเฉพาะ
โดยน าค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมและค่าภาษใีนการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยม์ารวมเป็นฐานภาษดีว้ย 
ศาลฎกีาวนิิจฉัยว่าส าหรบัค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมนัน้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์ญัญตัใิหผู้้
ซือ้และผูข้ายพงึออกใชเ้ท่ากนัทัง้สองฝ่าย แต่คู่กรณีสามารถตกลงเป็นอย่างอื่นได ้ดงันัน้ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนทีผู่ซ้ือ้
ทีด่นิจ่ายจงึไม่เขา้ลกัษณะเป็นรายรบัทีต่อ้งเสยีภาษธีุรกจิเฉพาะ ส่วนค่าภาษใีนการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยอ์นัไดแ้ก่ภาษี
เงนิได้หกั ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีบ ารุงท้องที่และอากรแสตมป์ บรษิัทในฐานะผู้ขายมหีน้าที่ตามกฎหมายที่
จะต้องเสยีภาษี ภาษีที่ผู้ซื้อออกแทนจงึเป็นเงิน ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รบัอนัเนื่องมาจากการประกอบ
กจิการ จงึเป็นรายรบัทีต่อ้งเสยีภาษธีุรกจิเฉพาะ 
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