
บทที ่12 

 ภาษธุีรกจิเฉพาะ 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะถือเป็นภาษีทางออ้มท่ีจดัเก็บจากฐานการบริโภคเร่ิมน ามาใชใ้นประเทศ
ไทยพร้อมกบัภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อทดแทนภาษีการคา้ท่ีถูกยกเลิกไป 

 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ  ผูป้ระกอบการเฉพาะอยา่งท่ีกฎหมายก าหนด  ซ่ึงไม่
เหมาะสมท่ีจะเสียภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดงันั้น  ผูเ้สียภาษีท่ีอยูใ่นข่ายบงัคบัของภาษีธุรกิจ
เฉพาะไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก  เพื่อป้องกนัปัญหาการเสียภาษีจากฐานการบริโภคซ ้ าซอ้น 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นอากรประเมินโดยฐานภาษี คือ รายรับ ซ่ึงหมายถึง เงิน ทรัพยสิ์น 
ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใดๆ อนัมีมูลค่าท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บไม่วา่ในหรือนอกราชอาณาจกัร 
อนัเน่ืองมาจากการประกอบการ 

กจิการทต้ีองเสียภาษธุีรกจิเฉพาะ 
1.  การธนาคาร  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ หรือกฎหมายเฉพาะ 

2.  การประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

3.  การรับประกนัชีวติ  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวิต  (การรับประกนัวินาศภยัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยั  อยูใ่นข่ายบงัคบัของภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตั้งแต่  1  มกราคม  2542) 

4.  การรับจ าน า  ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงรับจ าน า 

5.  การประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์ ไม่วา่จะกระท าเป็นธุรกิจหลกัหรือ
ส่วนประกอบของธุรกิจอ่ืน    การประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์ คือ  การใหกู้ย้มืเงิน  
ค  ้าประกนั  แลกเปล่ียนเงินตรา  ออก  ซ้ือ  หรือขายตัว๋เงิน  หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศดว้ยวธีิ
ต่างๆ  

6.  การขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้  หรือหาก าไรไม่วา่อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะไดม้าโดยวธีิใดก็
ตาม  ทั้งน้ี  เฉพาะท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการและเง่ือนไขตามท่ีก าหนดโดย พระราชกฤษฎีกา
ฯ  (ฉบบัท่ี  342)  พ.ศ. 2541  ใชบ้งัคบัตั้งแต่  1  มกราคม  พ.ศ.  2542  
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การยกเว้นภาษธุีรกจิเฉพาะ 

กิจการดงัต่อไปน้ี  ไดรั้บยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ม. 91) 

1. กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

2. กิจการของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

3. กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์เฉพาะการใหกู้ย้มืเงินแก่สมาชิกหรือแก่ สหกรณ์
ออมทรัพยอ่ื์น 

4. กิจการของกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

5. กิจการของการเคหะแห่งชาติ  เฉพาะการขายหรือใหเ้ช่าซ้ืออสังหาริมทรัพย ์

6. กิจการรับจ าน าของกระทรวง  ทบวง  กรม  และราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

        7. กิจการตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบบัท่ี  240)  พ.ศ. 2534  และ  (ฉบบั
ท่ี  303)  พ.ศ.  2540  ไดแ้ก่  

  (1)  กิจการขายหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  (2)  กิจการของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

  (3)  กิจการของบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

  (4)  กิจการของธนาคารเพื่อส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

  (5)  กิจการของกองทุนส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

  (6)  กิจการขององคก์ารเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน 

  (7)  กิจการของบรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 

  (8)  กิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจในส่วนท่ีเก่ียวกบัการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพยเ์ฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี 
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ฐานภาษแีละอตัราภาษี 

 ฐานภาษีส าหรับกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายรับก่อนหกัรายจ่ายท่ี
ผูป้ระกอบการไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการประกอบกิจการ ฉะนั้น จึงตอ้งค านวณภาษีจากฐานภาษี
คูณดว้ยอตัราภาษีตามท่ีก าหนดไว ้และตอ้งเสียภาษีทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ ดงั
ตารางต่อไปน้ี 

 ตารางที ่6-1  แสดงฐานภาษีและอตัราภาษีของกิจการแต่ละประเภท 

ประเภทกิจการ ฐานภาษี ร้อยละอตัราภาษี 
1.  กิจการธนาคาร, ธุรกิจ
เงินทุน,ธุรกิจหลกัทรัพย,์ ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์และการ
ประกอบกิจการเยีย่งธนาคาร
พาณิชย ์

-  ดอกเบ้ีย  ส่วนลด  
ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  หรือ
ก าไรก่อนหกัรายจ่ายใดๆ จาก
การซ้ือหรือขายตัว๋เงินหรือตรา
สารแสดงสิทธิในหน้ีใดๆ 
-  ก าไรก่อนหกัรายจ่ายใดๆ จาก
การแลกเปล่ียนหรือซ้ือขาย
เงินตราการออกตัว๋เงินหรือการ
ส่งเงินไปต่างประเทศ 

3.0 
  
  

3.0 

2.  กิจการรับประกนัชีวติ -  ดอกเบ้ีย  ค่าธรรมเนียม  หรือ
ค่าบริการ 

2.5 

3.  กิจการโรงรับจ าน า - ดอกเบ้ีย  
ค่าธรรมเนียม 

- เงิน  ทรัพยสิ์น  
ค่าตอบแทน  
หรือประโยชน์
ใดๆ  อนัมีมูล
ค่าท่ีไดรั้บ  หรือ
พึงไดรั้บจากการ
ขายของท่ีจ าน า
หลุดเป็นสิทธิ 

2.5 
2.5 
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4.  การคา้อสังหาริมทรัพย ์ -  รายรับก่อนหกัรายจ่ายใดๆ 3.0 
5.  การขายหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพย ์

-   รายรับก่อนหกัรายจ่ายใดๆ 0.1 (ยกเวน้) 

 
6.  การซ้ือและขายคืน
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

-  ก าไรก่อนหกัรายจ่ายใดๆ จาก
การขายคืนหลกัทรัพย ์ แต่ไม่
รวมถึง  ดอกเบ้ีย  เงินปันผล  
หรือผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีไดจ้าก
หลกัทรัพย ์

3.0 

7.  ธุรกิจแฟ็กเตอริง -  ดอกเบ้ีย  ส่วนลด  
ค่าธรรมเนียม  หรือค่าบริการ 

3.0 

   

ตัวอย่างการค านวณภาษีธุรกจิเฉพาะ 
 บริษทั พฒันา  จ  ากดั  ประกอบกิจการจดัสรรท่ีดินขาย  ปรากฏวา่ในเดือนมกราคมมีรายรับ
จากการขายท่ีดิน  (ก่อนหกัรายจ่าย)  เป็นเงิน  1,000,000  บาท แต่ราคาประเมินท่ีใชจ้ดทะเบียนสิทธิ  
และนิติกรรม  600,000  บาท  นอกจากน้ีไดย้กท่ีดินให้กรรมการบริษทั  1  แปลง  คิดเป็นมูลค่าตาม
ราคาประเมินท่ีใชจ้ดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   400,000  บาทอีกดว้ย  บริษทัจะตอ้งค านวณภาษี
ธุรกิจเฉพาะส าหรับเดือนภาษีมกราคม  ดงัน้ี 
 วธีิค านวณ 
รายรับจากการขายท่ีดินและยกท่ีดินใหผู้อ่ื้น  (ถือวา่ขาย)     =   1,400,000  บาท 
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัราร้อยละ   3  =  3/100 * 1,400,000   =        42,000  บาท 
เสียภาษีทอ้งถ่ิน  อีกร้อยละ  10  ของภาษีธุรกิจเฉพาะ   =          4,200  บาท 
  รวม       =        46,200  บาท 
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ค าถามท้ายบทที ่  12 

1. ภาษีมูลค่าเพิ่มกบัภาษีธุรกิจเฉพาะ เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 

2. จงอธิบายผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  

3. จงอธิบายความแตกต่างของการนบัระยะเวลาในการครอบครองสังหาริมทรัพย ์
เพื่อค  านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ท่ีจ่าย กบัการค านวณภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 

4. ใหร้ะบุประเภทกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

5. ธุรกิจแฟ็กเตอริง หมายถึงอะไร และรายรับของธุรกิจแฟ็คเตอริงคืออะไร อธิบาย 

6. ฐานภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับกิจการธนาคาร ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

7. นาย  ก ซ้ือบา้นและท่ีดินเพื่อใหเ้กง็ก าไรเม่ือ 1 เมษายน 2557 ในราคา 1,000,000 
บาท และไดข้ายไปเม่ือ 1มีนาคม 2561 ราคา  1,800,000 บาท (ราคาประเมินทุน
ทรัพยเ์พื่อจดทะเบียนสิทธิ 1,200,000 บาท) 

             7.1  จงแสดงการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  

 7.2  จงแสดงการค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีส่วนทอ้งถ่ิน 

 7.3  กรณีดงักล่าว ใครเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี 

 


