
ราคาตลาด 
 
ในทางภาษีเงินไดนิติบุคคล รายไดจากการประกอบกิจการโดยท่ัวไปท่ีเกิดจากการขายสินคา การ

ใหบริการ และการใหกูยืมเงินนั้น มีบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร 
กําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขทางภาษีอากรไววา กิจการตองแสดงหรือรับรูรายไดตามราคาตลาด ณ วันท่ีมี
การโอนขายทรัพยสินหรือสินคาใหบริการหรือใหกูยืมเงินนั้น  ในกรณีท่ีผลตอบแทนดังกลาว หรือไดรับ
ผลตอบแทนแตตํ่ากวาราคาตลาด กิจการตองแสดงไดวามีเหตุผลอันสมควร เจาพนักงานประเมินของ
กรมสรรพากรมีอํานาจประเมินผลตอบแทนใหเปนไปตามราคาในวันท่ีเกิดกจิการมีรายไดนัน้ได โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร  

จากหลักเกณฑและเง่ือนไขดังกลาว จึงขอนํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วสัิชนา ดังตอไปนี้   
  ปุจฉา มีหลักเกณฑเก่ียวกับการกําหนดราคาตลาดในทางภาษีสรรพากรอยางไร   

วิสัชนา “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาของคาตอบแทน คาบริการ หรือดอกเบ้ีย ซ่ึงคูสัญญาท่ีเปนอิสระ
ตอกันพึงกําหนดโดยสุจริตในทางการคา กรณีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงินท่ีมีลักษณะ ประเภท 
และชนดิเชนเดียวกัน ณ วนัท่ีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน (คําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.113/2545)      

     อนึ่ง ในทางภาษีมูลคาเพิม่ไดกําหนดนยิามของราคาตลาดไว “ราคาตลาด” ตามมาตรา 79/3 แหง
ประมวลรัษฎากร เพื่อการคํานวณฐานภาษีมูลคาเพิ่ม ไววา ใหถือราคาเฉล่ียของราคาตลาดท่ีซ้ือขายกันตาม
ความเปนจริงท่ัวไปในวนัท่ีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดข้ึน ท้ังนี้ ตามท่ีไดมีการตรวจสอบ ราคา
ตามหลักเกณฑท่ีอธิบดีกําหนด และในกรณท่ีีไมอาจทราบราคาตลาดไดแนนอน ใหอธิบดีกรมสรรพากรโดย
อนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศใชเกณฑคํานวณเพ่ือใหไดมาซ่ึงราคาตลาดได 

      นอกจากนี ้ในทางภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดกําหนดนิยามของคําวา “ราคาตลาด” ไวตามมาตรา 91/1  
(3) แหงประมวลรัษฎากร ไววาหมายถึง ราคาท่ีซ้ือขายกันหรือท่ีคิดคาบริการกันตามความเปนจริงท่ัวไป
ในขณะใดขณะหน่ึง   

     รายไดจากการประกอบกจิการโดยปกติท่ัวไป ตองมีจาํนวนท่ีคุมกับตนทุนและรายจายของกิจการ 
เนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ วัตถุประสงคท่ีผูประกอบการมุงหมาย
คือ กําไรสูงสุด โดยมีรายจายตํ่าสุด ดังนั้นในกรณีท่ีมีรายการพิเศษอันจะทําใหรายไดจากการประกอบกิจการ
ตํ่ากวาราคาตลาด ผูประกอบการตองสามารถแสดงเหตุผลและหลักฐานท่ีนาเช่ือถือ เชน การใหสวนลด
การคา หรือสวนลดเงินสด ควรมีหลักเกณฑท่ีแนนอนกําหนดไวเปนการลวงหนา  โดยมีหลักฐานอนุมัติของ
กรรมการประกอบ  

     กรณีใหกูยมืเงิน อัตราดอกเบ้ียท่ีควรจะเปน ไดแก อัตราท่ีกิจการกูยมืมาจากสถาบันการเงินอ่ืน 
หรือกูยืมมาจากบุคคลภายนอก  แตถากจิการนําเงินสดในมือของตนออกใหกูยืมโดยมิไดมีแหลงเงินกูยืมเลย  
ใหใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําสําหรับระยะเวลา 1 ปเปนเกณฑ   

ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเหตุอันสมควรอยางไร  
วิสัชนา กรมสรรพากรไดวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเหตุอันสมควรไวดังนี้  



     1. ตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป. 64/2539 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2539 ไดวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบั 
กรณีบริษัทซ่ึงไดโอนทรัพยสินใหแกบริษทัท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนใหม ซ่ึงประกอบกิจการผลิตสินคาและ
ประกอบกิจการใหบริการ คนควา วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยใหถือวาการโอนทรัพยสินท่ีเขาลักษณะ
ดังตอไปนี้ เปนการโอนทรัพยสินโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร   

         (1) ผูรับโอนตองเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัต้ังข้ึนใหม เพื่อการรับโอนกิจการโดยเฉพาะ และ  
         (2) ผูรับโอนตองเปนบริษัทท่ีมีวัตถุประสงคประกอบกิจการผลิตสินคาหรือการใหบริการ

คนควาวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี และตองไดรับโอนทรัพยสินกอนเร่ิมประกอบกิจการ และ  
         (3) ผูโอนตองถือหุนในบริษัทผูรับโอนไมนอยกวารอยละ 99 ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง

ในบริษัทผูรับโอน และ  
         (4) ผูโอนและผูรับโอนตองดําเนนิการโอนและรับโอนทรัพยสินในราคาไมตํ่ากวาราคาตาม

มูลคาท่ีปรากฏในบัญชี (Book Value) ณ วันท่ีโอน และ 
         (5) ผูโอนจะตองไมเปนลูกหนีภ้าษีอากรคางของกรมสรรพากร ณ วนัท่ีโอนเวนแตไดจัดใหมี

ธนาคารหรือหลักทรัพยคํ้าประกันหนีภ้าษอีากรคาง และคาใชจายในการบังคับหนี้ดังกลาวแลว และ  
         (6) ผูโอนตองแจงการโอนทรัพยสินดังกลาวใหกรมสรรพากรทราบลวงหนากอนวันท่ีโอนไม

นอยกวา 7 วนั การโอนทรัพยสินดังกลาว ใหถือราคาท่ีโอนและรับโอนเปนราคาท่ีพงึซ้ือทรัพยสินนั้น ตาม
มาตรา 65 ทวิ (3) แหงประมวลรัษฎากร แตท้ังนี้ไมเปนการเส่ือมสิทธิท่ีเจาพนกังานประเมินจะกําหนดราคา
ขาย ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร และกําหนดจํานวนเงินเพิ่มข้ึน ตามมาตรา 123 ตรี แหงประมวล
รัษฎากร สําหรับการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย   

     2. ตามคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.127/2546 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2546 ไดวางแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับ กรณกีารใหบริการท่ีเขาลักษณะเปนการใหบริการ โดยไมมีคาบริการหรือมีคาบริการต่ํากวาราคาตลาด 
โดยมีเหตุอันสมควร ท้ังนี้ โดยใหใชบังคับต้ังแตวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป โดยใหถือวาการ
ใหบริการโดยไมมีคาบริการหรือมีคาบริการต่ํากวาราคาตลาดท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี ้ เปนการใหบริการโดย
มีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร  

         (1) ผูใหบริการตองใหบริการแกผูรับบริการตาม (2) เฉพาะการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
ของโครงการพิเศษท่ีจัดต้ังข้ึนโดยรัฐบาล  

         (2) ผูรับบริการตองเปนหนวยงานราชการ สํานักงานหรือหนวยงานหรือกองทุนที่มิใชนิติ
บุคคลหรือคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม เพื่อกระทํากิจการตามนโยบาย
รัฐบาล เชน 

         บริษัท ก. จํากัด ผูจําหนายรถยนตไดใหคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการเตรียมการ
จัดประชุมระหวางประเทศของรัฐบาลยืมใชรถยนตโดยไมมีคาตอบแทนจํานวน 10 คัน เพื ่อใชเปน
พาหนะของผูนําตางประเทศที่เดินทางเขามารวมประชุมในการจัดประชุมระหวางประเทศ ซึ่งประเทศ
ไทยรับเปนเจาภาพจัดการประชุม การใหยืมใชรถยนตดังกลาวถือเปนการใหบริการโดยไมมีคาบริการ
โดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร  



 
 
 

คําส่ังกรมสรรพากร 
ท่ี ป. 64/2539 

เร่ือง  ภาษีเงนิไดนติิบุคคลการโอนทรัพยสินท่ีเขาลักษณะเปนการโอนทรัพยสิน 
โดยมีเหตุอันสมควร ตามมาตรา65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร 

 
เพื่อใหเจาพนกังานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัทซ่ึงไดโอนทรัพยสินใหแกบริษทัท่ี

จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนใหม ซ่ึงประกอบกิจการผลิตสินคาและประกอบกจิการใหบริการ คนควา วิจยัและพัฒนา
เทคโนโลยี กรมสรรพากรจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้  

ขอ 1 ใหถือวาการโอนทรัพยสินท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้ เปนการโอนทรัพยสินโดยมีเหตุอันสมควร
ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร   

     (1) ผูรับโอนตองเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัต้ังข้ึนใหม เพื่อการรับโอนกิจการโดยเฉพาะ และ  
     (2) ผูรับโอนตองเปนบริษัทท่ีมีวัตถุประสงคประกอบกิจการผลิตสินคาหรือการใหบริการ

คนควาวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยี และตองไดรับโอนทรัพยสินกอนเร่ิมประกอบกิจการ และ  
     (3) ผูโอนตองถือหุนในบริษัทผูรับโอนไมนอยกวารอยละ 99 ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง

ในบริษัทผูรับโอน และ  
     (4) ผูโอนและผูรับโอนตองดําเนินการโอนและรับโอนทรัพยสินในราคาไมตํ่ากวาราคาตามมูลคา

ท่ีปรากฏในบัญชี (Book Value) ณ วันท่ีโอน และ 
     (5) ผูโอนจะตองไมเปนลูกหนีภ้าษีอากรคางของกรมสรรพากร ณ วนัท่ีโอนเวนแตไดจัดใหมี

ธนาคารหรือหลักทรัพยคํ้าประกันหนีภ้าษอีากรคาง และคาใชจายในการบังคับหนี้ดังกลาวแลว และ  
     (6) ผูโอนตองแจงการโอนทรัพยสินดังกลาวใหกรมสรรพากรทราบลวงหนากอนวันท่ีโอนไม

นอยกวา 7 วนั การโอนทรัพยสินดังกลาว ใหถือราคาท่ีโอนและรับโอนเปนราคาท่ีพงึซ้ือทรัพยสินนั้น ตาม
มาตรา 65 ทวิ (3) แหงประมวลรัษฎากร แตท้ังนี้ไมเปนการเส่ือมสิทธิท่ีเจาพนกังานประเมินจะกําหนดราคา
ขาย ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร และกําหนดจํานวนเงินเพิ่มข้ึน ตามมาตรา 123 ตรี แหงประมวล
รัษฎากร สําหรับการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย   

ขอ 2 คําส่ังนี้ใหใชบังคับ สําหรับการคํานวณกําไรสุทธิเพือ่เสียภาษเีงินไดนิติบุคคลของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนติิบุคคลซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2539 เปนตนไป  
 

                                      ส่ัง ณ วนัท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2539 
  
                                                        รอยเอก สุชาติ เชาววศิิษฐ  



                                               อธิบดีกรมสรรพากร 
 
 

คําส่ังกรมสรรพากร 
ท่ี ป.127/2546 

เร่ือง การเสียภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล กรณีการ
ใหบริการท่ีเขาลักษณะเปนการใหบริการโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 
65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร 

    
           

เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและแนะนําผูเสียภาษีสําหรับการ
พิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร กรณีการใหบริการโดยไมมีคาบริการหรือ
มีคาบริการต่ํากวาราคาตลาด กรมสรรพากรจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหถือวาการใหบริการโดยไมมีคาบริการหรือมีคาบริการตํ่ากวาราคาตลาดท่ีเขาลักษณะ
ดังตอไปนี้ เปนการใหบริการโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร  

     (1) ผูใหบริการตองใหบริการแกผูรับบริการตาม (2) เฉพาะการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โครงการพิเศษท่ีจัดต้ังข้ึนโดยรัฐบาล  

     (2) ผูรับบริการตองเปนหนวยงานราชการ สํานักงานหรือหนวยงานหรือกองทุนที่มิใชนิติ
บุคคลหรือคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม เพื่อกระทํากิจการตามนโยบาย
รัฐบาล 

     ตัวอยาง  
     บริษัท ก. จํากัด ผูจําหนายรถยนตไดใหคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการเตรียมการจัด

ประชุมระหวางประเทศของรัฐบาลยืมใชรถยนตโดยไมมีคาตอบแทนจํานวน 10 คัน เพื่อใชเปนพาหนะ
ของผูนําตางประเทศท่ีเดินทางเขามารวมประชุมในการจัดประชุมระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยรับเปน
เจาภาพจัดการประชุม การใหยืมใชรถยนตดังกลาวถือเปนการใหบริการโดยไมมีคาบริการโดยมีเหตุอัน
สมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร  

ขอ 2 คําส่ังนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป  
 
  ส่ัง ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
 
             ศุภรัตน  ควัฒนกุล 
         (นายศุภรัตน  ควัฒนกุล)  
             อธิบดีกรมสรรพากร          



        สําเนาถูกตอง 
     สาโรช  ทองประคํา 
 (นายสาโรช  ทองประคํา) 
นิติกร 7 ว. สํานักกฎหมาย 

 
 
 

ท่ีมา : สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 3 


