
ราคาตลาด 
 
ในทางภาษีเงินไดนิติบุคคล รายไดจากการประกอบกิจการโดยท่ัวไปท่ีเกิดจากการขาย

สินคา การใหบริการ และการใหกูยืมเงินนั้น มีบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทว ิ (4) 
แหงประมวลรัษฎากร กําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขทางภาษีอากรไววา กจิการตองแสดงหรือ
รับรูรายไดตามราคาตลาด ณ วันท่ีมีการโอนขายทรัพยสินหรือสินคาใหบริการหรือใหกูยืมเงินนั้น  
ในกรณีท่ีผลตอบแทนดงักลาว หรือไดรับผลตอบแทนแตต่ํากวาราคาตลาด กิจการตองแสดงไดวามี
เหตุผลอันสมควร เจาพนกังานประเมินของกรมสรรพากรมีอํานาจประเมินผลตอบแทนใหเปนไป
ตามราคาในวนัท่ีเกิดกิจการมีรายไดนัน้ได โดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 65 ทว ิ (4) แหงประมวล
รัษฎากร  

จากหลักเกณฑและเง่ือนไขดังกลาว จึงขอนํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วสัิชนา ดังตอไปน้ี   
  ปุจฉา มีหลักเกณฑเก่ียวกับการกําหนดราคาตลาดในทางภาษีสรรพากรอยางไร   

วิสัชนา “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาของคาตอบแทน คาบริการ หรือดอกเบ้ีย ซ่ึงคูสัญญาท่ี
เปนอิสระตอกนัพึงกําหนดโดยสุจริตในทางการคา กรณโีอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยมืเงินท่ี
มีลักษณะ ประเภท และชนดิเชนเดยีวกนั ณ วนัท่ีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน (คําส่ัง
กรมสรรพากรท่ี ป.113/2545)      

     อนึ่ง ในทางภาษีมูลคาเพิ่มไดกําหนดนิยามของราคาตลาดไว “ราคาตลาด” ตามมาตรา 
79/3 แหงประมวลรัษฎากร เพื่อการคํานวณฐานภาษีมูลคาเพิ่ม ไววา ใหถือราคาเฉล่ียของราคาตลาด
ท่ีซ้ือขายกันตามความเปนจริงท่ัวไปในวันท่ีความรับผิดในการเสียภาษมูีลคาเพิ่มเกิดข้ึน ท้ังนี ้ตามที่
ไดมีการตรวจสอบ ราคาตามหลักเกณฑท่ีอธิบดีกําหนด และในกรณีท่ีไมอาจทราบราคาตลาดได
แนนอน ใหอธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศใช
เกณฑคํานวณเพื่อใหไดมาซ่ึงราคาตลาดได 

      นอกจากนี ้ ในทางภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดกําหนดนยิามของคําวา “ราคาตลาด” ไวตาม
มาตรา 91/1  
(3) แหงประมวลรัษฎากร ไววาหมายถึง ราคาท่ีซ้ือขายกันหรือท่ีคิดคาบริการกันตามความเปนจริง
ท่ัวไปในขณะใดขณะหนึ่ง   

     รายไดจากการประกอบกจิการโดยปกติท่ัวไป ตองมีจํานวนท่ีคุมกบัตนทุนและรายจาย
ของกิจการ เนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น วัตถุประสงคท่ี
ผูประกอบการมุงหมายคือ กาํไรสูงสุด โดยมีรายจายตํ่าสุด ดังนั้นในกรณีท่ีมีรายการพิเศษอันจะทํา
ใหรายไดจากการประกอบกจิการตํ่ากวาราคาตลาด ผูประกอบการตองสามารถแสดงเหตุผลและ
หลักฐานท่ีนาเช่ือถือ เชน การใหสวนลดการคา หรือสวนลดเงินสด ควรมีหลักเกณฑท่ีแนนอน
กําหนดไวเปนการลวงหนา  โดยมีหลักฐานอนุมัติของกรรมการประกอบ  



     กรณีใหกูยมืเงิน อัตราดอกเบ้ียท่ีควรจะเปน ไดแก อัตราท่ีกิจการกูยืมมาจากสถาบัน
การเงินอ่ืน 
หรือกูยืมมาจากบุคคลภายนอก  แตถากิจการนําเงินสดในมือของตนออกใหกูยืมโดยมิไดมีแหลงเงิน
กูยืมเลย  ใหใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําสําหรับระยะเวลา 1 ปเปนเกณฑ   

ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเหตุอันสมควรอยางไร  
วิสัชนา กรมสรรพากรไดวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเหตุอันสมควรไวดังนี้  
     1. ตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป. 64/2539 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2539 ไดวางแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กรณีบริษัทซ่ึงไดโอนทรัพยสินใหแกบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัต้ังข้ึนใหม ซ่ึงประกอบ
กิจการผลิตสินคาและประกอบกิจการใหบริการ คนควา วิจยัและพฒันาเทคโนโลยี โดยใหถือวาการ
โอนทรัพยสินที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ เปนการโอนทรัพยสินโดยมีเหตอัุนสมควรตามมาตรา 65 ทว ิ
(4) แหงประมวลรัษฎากร   

         (1) ผูรับโอนตองเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัต้ังข้ึนใหม เพื่อการรับโอนกิจการ
โดยเฉพาะ และ  

         (2) ผูรับโอนตองเปนบริษัทท่ีมีวัตถุประสงคประกอบกิจการผลิตสินคาหรือการ
ใหบริการคนควาวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี และตองไดรับโอนทรัพยสินกอนเร่ิมประกอบกิจการ 
และ  

         (3) ผูโอนตองถือหุนในบริษัทผูรับโอนไมนอยกวารอยละ 99 ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงในบริษัทผูรับโอน และ  

         (4) ผูโอนและผูรับโอนตองดําเนนิการโอนและรับโอนทรัพยสินในราคาไมต่ํากวา
ราคาตามมูลคาท่ีปรากฏในบัญชี (Book Value) ณ วนัท่ีโอน และ 

         (5) ผูโอนจะตองไมเปนลูกหนีภ้าษีอากรคางของกรมสรรพากร ณ วนัท่ีโอนเวนแตได
จัดใหมีธนาคารหรือหลักทรัพยคํ้าประกนัหนี้ภาษีอากรคาง และคาใชจายในการบังคับหนี้ดังกลาว
แลว และ  

         (6) ผูโอนตองแจงการโอนทรัพยสินดังกลาวใหกรมสรรพากรทราบลวงหนากอน
วันท่ีโอนไมนอยกวา 7 วัน การโอนทรัพยสินดังกลาว ใหถือราคาท่ีโอนและรับโอนเปนราคาท่ีพึง
ซ้ือทรัพยสินนัน้ ตามมาตรา 65 ทวิ (3) แหงประมวลรัษฎากร แตท้ังนี้ไมเปนการเส่ือมสิทธิท่ีเจา
พนักงานประเมินจะกําหนดราคาขาย ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร และกําหนดจํานวนเงิน
เพิ่มข้ึน ตามมาตรา 123 ตรี แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง
ในอสังหาริมทรัพย   

     2. ตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.127/2546 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2546 ไดวางแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กรณีการใหบริการที่เขาลักษณะเปนการใหบริการ โดยไมมีคาบริการหรือมีคาบริการ
ต่ํากวาราคาตลาด โดยมีเหตุอันสมควร ท้ังนี้ โดยใหใชบังคับต้ังแตวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เปน



ตนไป โดยใหถือวาการใหบริการโดยไมมีคาบริการหรือมีคาบริการต่ํากวาราคาตลาดท่ีเขาลักษณะ
ดังตอไปนี้ เปนการใหบริการโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร  

         (1) ผูใหบริการตองใหบริการแกผูรับบริการตาม (2) เฉพาะการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคของโครงการพิเศษท่ีจัดต้ังข้ึนโดยรัฐบาล  

         (2) ผูรับบริการตองเปนหนวยงานราชการ สํานักงานหรือหนวยงานหรือกองทุนท่ี
มิใชนิติบุคคลหรือคณะกรรมการซึ ่งจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม เพื ่อกระทํา
กิจการตามนโยบายรัฐบาล เชน 

         บริษัท ก. จํากัด ผูจําหนายรถยนตไดใหคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการ
เตรียมการจัดประชุมระหวางประเทศของรัฐบาลยืมใชรถยนตโดยไมมีคาตอบแทนจํานวน 10 
คัน เพื่อใชเปนพาหนะของผูนําตางประเทศท่ีเดินทางเขามารวมประชุมในการจัดประชุมระหวาง
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยรับเปนเจาภาพจัดการประชุม การใหยืมใชรถยนตดังกลาวถือเปนการ
ใหบริการโดยไมมีคาบริการโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร  
 
 
 

คําสั่งกรมสรรพากร 
ท่ี ป. 64/2539 

เร่ือง  ภาษีเงินไดนติิบุคคลการโอนทรัพยสินท่ีเขาลักษณะเปนการโอนทรัพยสิน 
โดยมีเหตุอันสมควร ตามมาตรา65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร 

 
เพื่อใหเจาพนกังานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัทซ่ึงไดโอนทรัพยสิน

ใหแกบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนใหม ซ่ึงประกอบกิจการผลิตสินคาและประกอบกจิการใหบริการ 
คนควา วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี กรมสรรพากรจึงมีคําส่ังดังตอไปนี ้ 

ขอ 1 ใหถือวาการโอนทรัพยสินที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ เปนการโอนทรัพยสินโดยมเีหตุ
อันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร   

     (1) ผูรับโอนตองเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัต้ังข้ึนใหม เพื่อการรับโอนกิจการ
โดยเฉพาะ และ  

     (2) ผูรับโอนตองเปนบริษัทท่ีมีวัตถุประสงคประกอบกิจการผลิตสินคาหรือการ
ใหบริการคนควาวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี และตองไดรับโอนทรัพยสินกอนเร่ิมประกอบกิจการ 
และ  

     (3) ผูโอนตองถือหุนในบริษัทผูรับโอนไมนอยกวารอยละ 99 ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงในบริษัทผูรับโอน และ  



     (4) ผูโอนและผูรับโอนตองดําเนินการโอนและรับโอนทรัพยสินในราคาไมต่ํากวาราคา
ตามมูลคาท่ีปรากฏในบัญชี (Book Value) ณ วนัท่ีโอน และ 

     (5) ผูโอนจะตองไมเปนลูกหนีภ้าษีอากรคางของกรมสรรพากร ณ วนัท่ีโอนเวนแตได
จัดใหมีธนาคารหรือหลักทรัพยคํ้าประกนัหนี้ภาษีอากรคาง และคาใชจายในการบังคับหนี้ดังกลาว
แลว และ  

     (6) ผูโอนตองแจงการโอนทรัพยสินดังกลาวใหกรมสรรพากรทราบลวงหนากอนวันท่ี
โอนไมนอยกวา 7 วนั การโอนทรัพยสินดงักลาว ใหถือราคาท่ีโอนและรับโอนเปนราคาท่ีพึงซ้ือ
ทรัพยสินนั้น ตามมาตรา 65 ทวิ (3) แหงประมวลรัษฎากร แตท้ังนี้ไมเปนการเส่ือมสิทธิท่ีเจา
พนักงานประเมินจะกําหนดราคาขาย ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร และกําหนดจํานวนเงิน
เพิ่มข้ึน ตามมาตรา 123 ตรี แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง
ในอสังหาริมทรัพย   

ขอ 2 คําส่ังนี้ใหใชบังคับ สําหรับการคํานวณกําไรสุทธิเพือ่เสียภาษเีงินไดนิติบุคคลของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2539 
เปนตนไป  
 

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

คําสั่งกรมสรรพากร 
ท่ี ป.127/2546 

เร่ือง การเสียภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
กรณีการใหบริการท่ีเขาลักษณะเปนการใหบริการโดยมีเหตุอัน
สมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร 

    
           

เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและแนะนําผูเสียภาษี
สําหรับการพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร กรณีการใหบริการ
โดยไมมีคาบริการหรือมีคาบริการต่ํากวาราคาตลาด กรมสรรพากรจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 



ขอ 1 ใหถือวาการใหบริการโดยไมมีคาบริการหรือมีคาบริการต่ํากวาราคาตลาดท่ีเขา
ลักษณะดังตอไปนี้ เปนการใหบริการโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวล
รัษฎากร  

     (1) ผูใหบริการตองใหบริการแกผูรับบริการตาม (2) เฉพาะการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคของโครงการพิเศษท่ีจัดต้ังข้ึนโดยรัฐบาล  

     (2) ผูรับบริการตองเปนหนวยงานราชการ สํานักงานหรือหนวยงานหรือกองทุนท่ี
มิใชนิติบุคคลหรือคณะกรรมการซึ ่งจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม เพื ่อกระทํา
กิจการตามนโยบายรัฐบาล 

     ตัวอยาง  
     บริษัท ก. จํากัด ผูจําหนายรถยนตไดใหคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการ

เตรียมการจัดประชุมระหวางประเทศของรัฐบาลยืมใชรถยนตโดยไมมีคาตอบแทนจํานวน 10 
คัน เพื่อใชเปนพาหนะของผูนําตางประเทศท่ีเดินทางเขามารวมประชุมในการจัดประชุมระหวาง
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยรับเปนเจาภาพจัดการประชุม การใหยืมใชรถยนตดังกลาวถือเปนการ
ใหบริการโดยไมมีคาบริการโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 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          
 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 4 
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