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รหสัวชิา :  3523302

อ. สมใจ  เภาด้วง



ค าอธิบายรายวชิา

บทที ่4
การบญัชีภาษธุีรกจิเฉพาะ



ผู้มีหน้าที่เสียภาษธุีรกจิเฉพาะ

กจิการที่ได้รับยกเว้นภาษธุีรกจิเฉพาะ

รายรับที่ไม่ต้องน าไปรวมค านวณภาษธุีรกจิเฉพาะ

ฐานภาษธุีรกจิเฉพาะ

หัวข้อส าคญั



การจดัท ารายงานและการเกบ็เอกสาร

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษธุีรกจิเฉพาะและการช าระภาษี

การบันทึกรายการเกีย่วกบัภาษธุีรกจิเฉพาะ

การค านวณภาษธุีรกจิเฉพาะ

หัวข้อส าคญั



ได้แก่  บุคคลธรรมดา กองมรดก ห้างหุ้นส่วนสามญั คณะบุคคลทีม่ใิช่นิติบุคคล
กองทุนหรือมูลนิธิทีม่ใิช่นิติบุคคล บริษทัหรือห้างหุ้นสวนนิติบุคคล  สหกรณ์ 
กฎหมายก าหนดให้เป็นนิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษธุีรกจิเฉพาะ



3. การรับประกนัชีวติ

4. การรับจ าน า

2. การประกอบธุรกจิเงินทุน ธุรกจิหลกัทรัพย์ธุรกจิเครดิตฟองซิเอร์

1. การธนาคาร

5. การประกอบกจิการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณชิย์

กจิการที่ต้องเสียภาษธุีรกจิเฉพาะ



7. การขายหลกัทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. การประกอบกจิการอ่ืน ตามก าหนดโดยพระราชกฤษฏกีา 
8.1 การซ้ือและขายคืนหลกัทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
8.2 การประกอบธุรกจิแฟ็คเตอร่ิง

6. การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไร

กจิการที่ต้องเสียภาษธุีรกจิเฉพาะ



3. กจิการของสหกรณ์ออมทรัพย์

2.  กจิการของบรรษทัเงินทุนอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1.  กจิการของธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

4. กจิการกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลีย้งชีพ

กจิการที่ได้รับยกเว้นภาษธุีรกจิเฉพาะ



6.  กจิการรับจ าน าของกระทรวง ทบวง กรม และองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

5.  กจิการของการเคหะแห่งชาติ  เฉพาะการขายหรือการ ให้เช่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์

7.  กจิการตามทีก่ าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา

กจิการที่ได้รับยกเว้นภาษธุีรกจิเฉพาะ

8. กจิการบรรษทัเงินทุนอตุสาหกรรมขนาดย่อม

9. กจิการบรรษทัประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม



10. กจิการของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

กจิการที่ได้รับยกเว้นภาษธุีรกจิเฉพาะ

11. กจิการของกองทุนส่ิงแวดล้อม

12. กจิการของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า

13. กจิการของบรรษทับริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 

*  อ่ืน ๆ  P’ 117



กจิการ ฐาน อตัรา

1. กจิการธนาคาร ธุรกจิ

เงินทุน ธุรกจิหลกัทรัพย์ ธุรกจิ

เครดิตฟองซิเอร์ และการ

ประกอบกจิการปกติเยีย่ง

ธนาคารพาณชิย์

• ดอกเบีย้ ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
หรือก าไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซ้ือหรือ
ขายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนีใ้ด ๆ 

• ก าไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการ
แลกเปลีย่นหรือซ้ือขายเงินตรา การออกตัว๋เงิน
หรือการส่งเงินไปต่างประเทศ

3.0

3.0

ฐานภาษธุีรกจิเฉพาะ



กจิการ ฐาน อตัรา

2. กจิการรับประกนัชีวติ • ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ
ในการให้กู้ยืมเงิน

2.5

3.  กจิการโรงรับจ าน า • ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม 

• เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือ
ประโยชน์ ใด ๆ อนัมมูีลค่าทีไ่ด้รับ หรือพงึ
ได้รับจากการขายของทีจ่ าน าหลดุเป็นสิทธิ

2.5

ฐานภาษธุีรกจิเฉพาะ



กจิการ ฐาน อตัรา
4. การขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางการค้า/    

หาก าไร

- รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ 3.0

5. การขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ - รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ 0.1

(ยกเว้น)

ฐานภาษธุีรกจิเฉพาะ



กจิการ ฐาน อตัรา
6. การซ้ือและขายคืนหลกัทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

- ก าไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการ
ขายสินค้าหลกัทรัพย์แต่ไม่รวมถึง
ดอกเบีย้เงินปันผล หรือผลประโยชน์
ใด ๆ ทีไ่ด้จากหลกัทรัพย์ 

3.0

7. ธุรกจิแฟ็คเตอร่ิง - ดอกเบีย้ ส่วนลด ค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการ 

3.0

ฐานภาษธุีรกจิเฉพาะ



กจิการ ฐาน อตัรา
8. การประกอบกจิการตามพระราช
กฤษฎกีาฉบับที ่469

- ดอกเบีย้ ส่วนลด ค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการ  
- ก าไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการ
แลกเปลีย่นหรือซ้ือขายเงินตรา

- ก าไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการ
ขายคืนหลกัทรัพย์

0.01

ฐานภาษธุีรกจิเฉพาะ

ที่มา : www.rd.go.th อัตราภาษีและฐานภาษีธุรกิจเฉพาะ

http://www.rd.go.th/


1. แบบค าขอทีใ่ช้ขอจดทะเบียนภาษีธุรกจิเฉพาะ ภ.ธ.01
2. กรอกแบบเอกสารขอจดทะเบียนภาษีธุรกจิเฉพาะ ภ.ธ.01 จ านวน 3 ฉบับ
3. เอกสารทีต้่องแนบค าขอจดทะเบียนภาษีธุรกจิเฉพาะ

3.1 ส าเนาทะเบียนบ้านหรือหลกัฐานแสดงการอยู่อาศัยจริงพร้อมส าเนา
บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรพร้อมส าเนา

3.2 สัญญาเช่าอาคารอนัเป็นทีต่ั้งสถานประกอบการ (กรณเีช่า)

หน้าทีใ่นการจดทะเบียนภาษธุีรกจิเฉพาะ



3.3 หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 
3.4 หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท 
3.5 ใบช าระค่าหุ้น
3.6 แผนทีซ่ึ่งแสดงทีต่ั้งของสถานประกอบการมาโดยสังเขป
3.7 เอกสารอ่ืนถ้ามีกรณมีอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน

ที่มา : www.rd.go.th หลักฐานการขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

http://www.rd.go.th/


ก าหนดเวลาจดทะเบียนภาษธุีรกจิเฉพาะ

1. ผู้ประกอบการต้องย่ืนค าขอจดทะเบียนภาษีธุรกจิเฉพาะภายใน 30 วนั
ตั้งแต่วนัเร่ิมประกอบกจิการ

กรุงเทพมหานคร ยื่นที่

ส านักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

จังหวัดอื่น ยื่นที่

ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

ท้องท่ีที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 



2.   รายรับทีเ่ป็นดอกเบีย้ของกจิการเยีย่งธนาคารพาณชิย์

1. รายรับของธนาคารพาณชิย์ทีเ่ป็นกจิการวเิทศธนกจิ

2.1 กรณบีริษทัในเครือเดียวกนัให้กู้ยืมเงิน

2.2 กรณบีริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน าเงินทุน เงินกู้ยืม เงินเพิม่ทุน 
หรือเงินอ่ืนทีเ่หลืออยู่ไปฝากธนาคาร หรือซ้ือตั๋วเงินของสถาบัน
การเงินอ่ืน

รายรับที่ไม่ต้องน าไปรวมค านวณภาษธุีรกจิเฉพาะ



2.3  กรณบีริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมรีะเบียบเกีย่วกบัเงินกองทุนสะสม  
พนักงาน หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือพนักงาน และน ากองทุนนีอ้อกให้พนักงาน
ทีเ่ป็นสมาชิกกู้ยืมเป็นสวสัดิการ

รายรับที่ไม่ต้องน าไปรวมค านวณภาษธุีรกจิเฉพาะ

3. กรณปีระกอบธุรกจิธนาคาร ธุรกจิเงินทุน ธุรกจิหลกัทรัพย์ ให้ยกเว้นจากการ
ซ้ือหรือขายตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนีใ้นแต่ละเดือนภาษ ีเป็นจ านวนเท่ากบั
ผลขาดทุนจากกรณดีังกล่าวในเดือนภาษน้ัีน



รายรับที่ไม่ต้องน าไปรวมค านวณภาษธุีรกจิเฉพาะ

4. กรณซ้ืีอขายหลกัทรัพย์ ให้ยกเว้น ส าหรับก าไรทีไ่ด้ จากการโอนหลกัทรัพย์
ให้แก่ผู้ซ้ือหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ทีอ่ธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด

5. กรณกีารค้าอสังหาริทรัพย์ ให้ยกเว้นผู้จัดสรรทีด่ินส าหรับรายรับอนัเน่ืองจาก
การโอนทรัพย์สินทีเ่ป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ



การค านวณภาษธุีรกจิเฉพาะ

ขั้นตอนการค านวณภาษธุีรกจิเฉพาะ

รายได้/รายรับ
(ฐานภาษี) 

อตัราภาษีทีก่ าหนด
ส าหรับกจิการ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ

N (ภาษีธุรกจิเฉพาะ) ภาษีท้องถิ่นอตัราภาษีท้องถิ่น
ร้อยละ 10

ภาษีทีต้่องเสีย



ผู้ประกอบธุรกจิทีต้่องเสียภาษธุีรกจิเฉพาะ  มหีน้าทีต้่องจัดท ารายงาน
แสดงรายรับก่อนหักรายจ่าย  โดยรวบรวมทั้งรายวนัทีต้่องเสียภาษธุีรกจิเฉพาะ
และทีไ่ม่ต้องเสียภาษธุีรกจิเฉพาะมาบันทกึรายการในรายงานตามแบบทีก่ าหนด
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วนั ท าการนับแต่วนัทีม่รีายรับ

การจดัท ารายงาน



การย่ืนแบบแสดงรายการภาษธุีรกจิเฉพาะ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องย่ืน แบบ ภ.ธ.40 พร้อมช าระภาษีเป็นรายเดือนทุกเดือน
(จากรายได้ทีเ่กดิขึน้ทั้งหมดตั้งแต่ ต้นเดือน - ส้ินเดือนน้ัน ๆ น ามาค านวณภาษี)

ย่ืนแบบภายในวนัที ่15 ของเดือนถัดไป 
*เว้นแต่กรณย่ืีนแบบแสดงรายการผ่านอนิเทอร์เน็ต ได้ท าการขยายเวลาออกไปอกี 8 วนั 

*เว้นกรณขีายอสังหาริมทรัพย์ ทางการค้าหาก าไร ย่ืนแบบและช าระภาษี ณ วนัจดทะเบียน 
โอนกรรมสิทธ์ิ ณ ส านักงานทีด่ิน



ตัวอย่าง  แบบแสดงรายการภาษธุีรกจิเฉพาะ





ตัวอย่าง 4.1 กจิการค้าอสังหาริมทรัพย์  P’ 132
กจิการบ้านและที่ดินแสนสุข ประกอบกจิการค้าอสังหาริมทรัพย์ 

มีรายการเกีย่วกบัภาษีธุรกิจเฉพาะที่เป็นรายการรับเงินมัดจ าช าระเงินจากผู้ซ้ือ
และจ่ายค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม เม่ือโอนกรรมสิทธ์ิทีด่ิน
25x1

ม.ค. 1 ออกใบเสร็จรับเงินเลขที ่349/73 เพ่ือรับเงินมดัจ าจากนายทรงธรรม 
10% ของราคาขาย สัญญาซ้ือขายทีด่ินเป็นเงิน 2,000,000 บาท

การบันทึกบัญชีเกีย่วกบัภาษธุีรกจิเฉพาะ



ม.ค.  1    เงินฝากธนาคาร            2,000,000
เงินมัดจ ารับล่วงหน้า 2,000,000

รับเงนิมดัจ าจากการขายทีด่นิ

หน้า x1
พ.ศ. 25x1
เดือน   วนัที่

รายการ
เดบิต

บาท        ส.ต
เครดิต

บาท    ส.ต

เลขที่
บัญชี

สมุดรายวนัทัว่ไป

การบันทกึบัญชี



25x1
ม.ค. 10 รับช าระค่าที่ดินจาก นาย ข. 13,500,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 349/74

ตามสัญญา ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม ปีที่ผ่านมา ซ่ึงรับเงินมัดจ า 10% 1,500,000
บาท มีต้นทุนค่าที่ดิน 12,000,000 บาท บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิทีด่ิน 2% เป็นเงิน 300,000 บาท (2%x1,500,000) ค่าภาษเีงินได้หัก ณ 
ทีจ่่าย 1% ของราคาประเมนิ 150,000 บาท ย่ืนแบบแสดงรายการภาษธุีรกจิ
เฉพาะ (ภ.ธ.40) และจ่ายค่าภาษธุีรกจิเฉพาะ 3.3% (รวมภาษท้ีองถิ่น) เป็นเงิน 
495,000 บาท



พ.ศ. 25x1
เดือน   วนัที่

รายการ
เดบิต

บาท         ส.ต

เครดิต

บาท         ส.ต

เงินฝากธนาคาร
เงินมัดจ ารับล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
ค่าภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ภาษีธุรกจิเฉพาะ

ขาย
เงินสด 

ม.ค.      10

เลขที่
บัญชี

13,500,000    -
1,500,000 -

300,000    -
150,000    -

495,000   -
15,000,000 -

945,000    -

สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า x1

(300,000+150,000+495,000)



สมุดรายวนัทัว่ไป

พ.ศ. 25x1
เดือน  วนัที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต

เครดิต

บาท    ส.ต

ม.ค. 10 ต้นทุนทีด่นิทีข่าย 12,000,000    -

ทีด่นิ 12,000,000  -
บันทกึต้นทุนทีด่นิทีข่าย

เลขที่
บัญชี

หน้า x1



25x1
ม.ค. 23 โอนขายที่ดินให้กรรมการบริษัทได้รับเงิน 1,200,000บาท ตามใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 349/75 มีต้นทุนค่าที่ดินและค่าพัฒนารวม 4,000,000 บาทเท่ากับราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแปลง บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียม 2% ของราคา
ประเมนิเป็นเงิน 80,000 บาท  ค่าภาษีเงินได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%  เป็นเงิน 
132,000 บาท (4 ล้าน 3.3%)



พ.ศ. 25x1
เดือน   วนัที่

รายการ
เดบิต

บาท         ส.ต

เครดิต

บาท         ส.ต

เงินฝากธนาคาร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
ค่าภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ค่าภาษีธุรกจิเฉพาะ(4ลา้นx3.3%)

ขาย
ได้รับเช็คค่าขายทีด่ิน

ม.ค.      23

เลขที่
บัญชี

948,000    -
80,000 -
40,000    -

132,000    -
1,200,000 -

สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า x1

(1,200,000-80,000-40,000-132,000= 948,000 )



สมุดรายวนัทัว่ไป

พ.ศ. 25x1
เดือน   วนัที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต

เครดิต

บาท    ส.ต

ม.ค. 23 ต้นทุนทีด่นิทีข่าย 4,000,000    -

ทีด่นิ 4000,000  -
บันทกึต้นทุนทีด่นิทีข่าย

เลขที่
บัญชี

หน้า x1



ตัวอย่าง 4.2 กจิการไทยประกนัชีวติ P’ 134
25x1

ก.ย. 10 ออกใบเสร็จรับเงินเลขที ่2/34 เพ่ือรับเช็คจากบริษทัสามสหาย จ ากัดและได้น า
ฝากธนาคารแล้วจ านวน 300,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตพนักงานของ
บริษทัชัยดี จ ากดั

13 รับดอกเบีย้เงินฝากประจ าจากธนาคารไทยพาณชิย์ 2 ล้านบาท  ซ่ึงถูกหักภาษ ี
ณ ทีจ่่าย 20,000 บาท  ตามรายการในสมุดคู่ฝากของกจิการ



สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า X1

พ.ศ. 25X1
เดือน  วนัที่

รายการ เดบิต

บาท      ส.ต

เครดิต

บาท    ส.ต
ก.ย.  10   เงนิฝากธนาคาร                300,000    -

รายได้เบีย้ประกนัชีวติ         300,000    -
รับเช็คค่าเบีย้ประกนัชีวติ

เลขที่
บัญชี



สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า X1

พ.ศ. 25X1
เดือน  วนัที่

รายการ เดบิต

บาท      ส.ต

เครดิต

บาท    ส.ต
ก.ย.  13   เงนิฝากธนาคาร 1,980,000    -

ค่าภาษีเงนิได้จ่ายล่วงหน้า 20,000    -
ดอกเบีย้รับ         2,000,000    -

รับดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร

เลขที่
บัญชี



สมุดรายวนัทัว่ไป

พ.ศ. 25x1
เดือน  วนัที่ รายการ

เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต

บาท    ส.ต
ก.ย. 30 ค่าภาษีธุรกจิเฉพาะ(2,000,000x2.75%) 55,000    -

ค่าภาษีธุรกจิเฉพาะค้างจ่าย   55,000   -
ปรับปรุงภาษีส้ินเดือน

เลขที่
บัญชี

ต.ค.   15 ค่าภาษีธุรกจิเฉพาะค้างจ่าย                         55,000   -
เงนิสด/เงนิฝากธนาคาร 55,000 -

ย่ืนแบบและช าระภาษี

หน้า X1



ตัวอย่าง 4.3 กจิการโรงรับจ าน า  P’ 135
กจิการโรงรับจ าน าดี ค านวณรายได้ทีเ่ป็นฐานภาษีธุรกจิเฉพาะโดยรวบรวม

จากบัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร และสรุปการรับ-จ่ายเงินเดือนกนัยายน 25x1

ดอกเบีย้(เฉพาะดอกเบีย้จากการรับจ าน า)             800,000 -
รายได้จากการของหลุดจ าน า                         176,000  -
ค่าธรรมเนียมช าระดอกเบีย้ล่าช้า 20,000 -
รวมรายรับทีต้่องเสียภาษี                     996,000  -
ค่าภาษีธุรกจิเฉพาะ(996,000x2.5%) 24,900  -
บวก  ภาษีท้องถิ่น(24,900x10%) 2,490 -
รวมภาษีประจ าเดือน ก.ย. ทีต้่อช าระ                     27,390  -
( 996,000x2.75%= 27,390 )



สมุดรายวนัทัว่ไป

พ.ศ. 25x1
เดือน  วนัที่ รายการ

เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต

บาท    ส.ต
ก.ย. 30 ค่าภาษีธุรกจิเฉพาะ(996,000x2.75%) 27,390    -

ค่าภาษีธุรกจิเฉพาะค้างจ่าย  27,390   -
ปรับปรุงภาษีส้ินเดือน

เลขที่
บัญชี

ต.ค.   15 ค่าภาษีธุรกจิเฉพาะค้างจ่าย                             27,390   -
เงนิสด/เงนิฝากธนาคาร 27,390 -

ย่ืนแบบและช าระภาษี

หน้า X1






