
 
 
                                        
                                                                     ภาษธุีรกิจเฉพาะ 
 
 
              ภาษีธุรกิจเฉพาะเปนภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการ
เฉพาะอยางแทนภาษีการคาทีถู่กยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใชบังคับใน พ.ศ.2535 พรอมกันกับ
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
  
ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  

ผูมีหนาที่เสยีภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดแก ผูประกอบกิจการทีต่องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไมวาผู
ประกอบกิจการดังกลาวจะประกอบกิจการในรปูของ  
 
        -   บุคคลธรรมดา  
 
        -   คณะบุคคลที่มิใชนิตบุิคคล  
 
        -   กองมรดก  
 
        -   หางหุนสวนสามัญ  
 
        -   กองทุน  
 
        -   หนวยงานหรือกิจการของเอกชนทีก่ระทําโดยบุคคลธรรมดาตั้งแตสองคนข้ึนไปอันมิใชนิติบุคคล  
 
        -   องคการของรัฐบาล สหกรณ และองคกรอ่ืนที่กฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล  
 

ในกรณีผูประกอบกิจการอยูนอกราชอาณาจกัร ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการรวม
ตลอดถึง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูทาํการแทนซึง่มีอํานาจในการจัดการแทนโดยตรง หรือโดยปริยายที่อยูใน
ราชอาณาจักร เปนผูมีหนาที่เสียภาษีรวมกับผูประกอบกิจการดังกลาวขางตน  
  
 
การประกอบกจิการที่ตองเสียภาษีธรุกิจเฉพาะ 
  

กิจการทีจ่ะตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไดแก การประกอบกิจการดังตอไปน้ีในราชอาณาจักร โดย
กิจการน้ัน ไมไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ  
 
        1.   การธนาคาร ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย หรือกฎหมายเฉพาะ  
 
        2.   การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดติฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวย การ
ประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  
 
        3.   การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต  
 
        4.   การรับจํานํา ตามกฎหมายวาดวยโรงรับจํานํา  
 
        5.   การประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย เชน การใหกูยมืเงินค้ําประกัน แลกเปลี่ยน
เงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตัว๋เงิน หรือรับสงเงินไปตางประเทศดวยวิธีตาง ๆ  
 
              ในกรณีที่มีปญหาวา กิจการใดเปนการประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชยหรือไม 
อธิบดีกรมสรรพากรจะเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดขอบเขตและเง่ือนไขของ
การประกอบกิจการดังกลาวน้ันก็ไดและเม่ือคณะกรรมการวินิจฉัย ภาษีอากรไดวินิจฉยัแลว ใหประกาศคาํ
วินิจฉยัน้ันในราชกิจจานุเบกษา 



        6.   การขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร ไมวาอสังหารมิทรัพยน้ันจะไดมาโดยวิธีใดก็
ตาม ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 (ใชบังคับ
ตั้งแต 1 มกราคม 2542 เปนตนไป) ดังตอไปน้ี  
 
              การขายอสังหาริมทรัพยทีถ่ือวาเปนทางการคาหรือหากําไรตามพระราชกฤษฎีกาฯ ไดแกการ
ขายอสังหาริมทรัพยทีต่องจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรม ดังตอไปน้ี  
 
            (1)   การขายอสังหาริมทรัพยที่ถือวาเปนทางการคาหรือหากําไรตามพระราชกฤษฎีกาฯ ไดแก 
การขายอสังหาริมทรัพยที่ตองจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดงัตอไปน้ี  
 
            (2)   การขายหองชดุของผูประกอบการซ่ึงเปนผูขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายวาดวย 
อาคารชุด  
 
            (3)   การขายอสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารทีส่รางข้ึนเพ่ือขาย รวมถึงการขายทีด่นิอันเปนที่ตั้ง
ของ อาคารดังกลาว  
 
            (4)   การขายอสังหรมิทรัพยที่ไมเขาลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3) เฉพาะกรณีทีม่ีการแบงขาย 
หรือแบงแยกไวเพ่ือขาย โดยไดจัดทําถนนหรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืน หรือใหคําสั่นวาจะจัดใหมสีิ่งดังกลาว  
 
            (5)   การขายอสังหาริมทรัพยทีผู่ขายมีไวในการประกอบกิจการเฉพาะของบริษัทหรื หางหุนสวน 
ที่มีหนาที่เสยีภาษีเงินไดนิติบุคคล องคการของรัฐบาล สหกรณ และองคกรอ่ืนที่กฎหมายกําหนดใหเปน
นิติบุคคล  
 
            (6)   การขายอสังหาริมทรัพยที่ไมเขาลักษณะตาม (1) (2) (3) (4) (5) ที่ไดกระทําภายในหาป 
นับแตวันที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยน้ัน เวนแต  
 
                    (ก)   การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมาย วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
 
                    (ข)   การขายอสังหารมิทรัพยที่ไดมาโดยทางมรดก  
 
                    (ค)   การขายอสังหารมิทรัพยทีใ่ชเปนสถานที่อยูอาศยัอันเปนแหลงสาํคญัทีผู่ขายมีชื่อ 
อยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรเปนเวลาไมนอยกวาหน่ึงปที่นับแตวันที่ไดมาซึง่ 
อสังหารมิทรัพยน้ันในกรณีทีท่ี่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาม (ค) ไดมาไมพรอมกันกําหนดเวลาหา 
ปตามความใน (16) ใหถือตามระยะเวลาการไดมาซึ่งที่ดินหรืออาคารหรือสิง่ปลูกสรางที่ไดมาภายหลัง  
 
                    (ง)   การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย โดยไมมีคาตอบแทน 
ใหแกบุตรชอบดวยกฎหมายของตน แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม  
 
                    (จ)   การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ทางมรดกใหแกทายาท 
โดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมซึง่เปนทายาทโดยธรรม  
 
                    (ฉ)   การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแกสวนราชการหรือ 
องคการของรัฐบาลโดยไมมีคาตอบแทน  
 
                    (ช)   การแลกเปล่ียนกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยกับสวนราชการ 
หรือองคการของรัฐบาลเฉพาะในกรณีทีส่วนราชการหรือองคการของรัฐบาลน้ันมิไดมีการจายคาตอบแทน
เปนอยาง อ่ืน นอกจากอสังหาริมทรัพยทีแ่ลกเปล่ียนน้ัน  
 
หมายเหตุ ผูมีเงินไดที่ไดรับเงินไดพึงประเมินจากการขายอสงัหาริมทรัพยตาม (6) ซึ่งไดถกูหักภาษีเงิน
ได ณ ที่จาย และไดเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะไวแลวเม่ือถึงกําหนดยื่นรายการเสยีภาษีเงินไดใหไดรับยกเวนไม
ตองนําเงินไดดงักลาว มาคํานวณเปนเงินไดพึงประเมิน ทั้งน้ีเพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา(พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 376 พ.ศ.2544)  
 
            (7)   การขายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในตลาด
หลักทรัพย  
 
            (8)   การประกอบกิจการอ่ืน ตามกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  



 
            กําหนดใหกิจการซื้อและขายคืนหลกัทรัพยที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยเปนกิจการที่อยูในบังคับตอง 
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เน่ืองจากการประกอบกิจการซื้อหรือขายคืนหลักทรัพยโดยมีสัญญาหรือซื้อคืน
ดังกลาวมี ลักษณะอ่ืนที่อยูในบัง คับตองเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะ (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 
2524  
 
            กําหนดใหการประกอบธุรกิจแฟกเตอริงเปนกิจการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจ เฉพาะ 
เน่ืองจากการประกอบธุรกิจดังกลาวมีลักษณะคลายคลึงกับการใหกูยืมเงินทีเ่ปนการประกอบกิจการโดย
ปกติ เยี่ยงธนาคารพาณิชย (พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบับที่ 358) พ.ศ.2542 )  
 
            คําวา "ธุรกิจแฟกเตอริง" หมายความวา ธุรกิจทีผู่ขายสินคาหรือผูใหบริการตกลงจะ โอน
ทรัพยสินที่จะไดรับจากการชําระหน้ีเน่ืองจากการขายสินคาหรือการใหบริการระหวางตนกับลูกหน้ีของตน 
ใหแกผูประกอบธุรกิจแฟกเตอริง โดยผูประกอบธุรกิจแฟกเตอริงตกลงจะใหสินเชื่อซึ่งรวมถึงการใหกูยืม
และการ ทดรองจายแกผูขายสินคาหรือผูใหบริการและรับทีจ่ะดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  
 
                    (ก)   จัดใหมีบัญชทีรัพยสินทีจ่ะไดรับการชาํระหน้ี  
 
                    (ข)   เรียกเก็บทรัพยสินที่จะไดรับจากการชําระหน้ี  
 
                    (ค)   รับผิดชอบในหน้ีทีลู่กหน้ีของผูขายสนิคาหรือผูใหบริการผิดนัด  

ฐานภาษี และอัตราภาษี 

           ฐานภาษีสําหรับการประกอบกิจการที่ตองเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดแก รายรับกอนหักรายจายใด ๆ 
ที่ผูประกอบกิจการไดรับ หรือพึงไดรับเน่ืองจากการประกอบกิจการ  
 

"รายรบั" หมายความวา เงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน หรือประโยชนใด ๆ อันมีมูลคาทีผู่ประกอบ
กิจการ ไดรับหรือพึงไดรับ ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรอันเน่ืองมาจากการประกอบกิจการ  
 

กิจการทีต่องเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะ จะตองเสยีภาษีโดยคํานวณจากฐานภาษี ซึ่งไดแก รายรับตาม
ฐานภาษี ของแตละประเภทกิจการ คูณดวยอัตราภาษีที่กําหนดไว และจะตองเสียภาษีทองถิ่นอีก รอยละ 
10 ของจํานวนภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกลาว 
 
 

กิจการ ฐานภาษี อัตราภาษี
รอยละ 

-   ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม คาบริการ 
หรือกําไรกอนหักรายจาย ใดๆ จากการซ้ือ
หรือขายตั๋วเงินหรือ ตราสารแสดงสทิธิในหน้ี
ใด ๆ  

3.0 

1.   กิจการธนาคาร,ธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจ
หลักทรัพย, ธุรกิจเครดติฟองซิเอร และ
การประกอบกิจการเยี่ยง ธนาคารพาณิชย  

-   กําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการ 
แลกเปลี่ยนหรอืซื้อขายเงินตรา การออกตั๋ว
เงินหรือการสงเงินไปตางประเทศ 

3.0 

2.   กิจการรับประกันชีวติ -   ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาบริการ 2.5 

-   ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม 2.5 3.   กิจการโรงรับจํานํา 

-  เงิน ทรัพยสนิ คาตอบแทน หรือ 
ประโยชนใดๆ อันมีมูลคาที่ไดรับ หรือพึง
ไดรับจากการขายของที่ จํานําหลุดเปนสิทธิ 

2.5 

4.   การคาอสังหาริมทรัพย - รายรับกอนหกัรายจายใดๆ 0.1 

5.   การขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพย -   รายรับกอนหักรายจายใดๆ 0.1 (ยกเวน) 



6.   การซ้ือและการขายคืนหลัก ทรัพยที่
ไดรับอนุญาตจาก คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและ ตลาดหลักทรพัย 

-   กําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการขายคนื
หลักทรัพย แตไมรวมถึง ดอกเบี้ย เงินปนผล 
หรือประโยชนใดๆ ที่ไดจากหลักทรัพย 

3.0 

7.   ธุรกิจแฟกเตอริง -   ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม หรือ
คาบริการ 3.0 

 
 
หมายเหตุ   อัตราภาษีของการคาอสังหาริมทรัพยใหลดและคงจดัเก็บในอัตรารอยละ 0.1 โดยมีผลใช
บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 (พระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 366) พ.ศ.2543) 
 

การคํานวณรายรับดังกลาวขางตนใหเปนไปตามวิธีการหลักเกณฑและการปฏิบัตทิางบัญชี และ
เม่ือไดเลือก ปฏิบัติเปนอยางใดแลว (เชน เลอืกใชเกณฑเงินสดหรือเกณฑสิทธิ เปนตน) จะตองถือปฏิบัติ
เปนอยางเดียวตลอดไป เวนแต จะไดรับอนุมตัิจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเปล่ียนแปลง  

 
  

 


