
   ย่ืนปกติ    ย่ืนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี .............  ของ ภ.ธ.40 ซ่ึงย่ืนไว้ 

สำหรับเดือนภาษี (ให้ทำเคร่ืองหมาย “” ลงใน “  ” หน้าช่ือเดือน) พ.ศ. .............................

  (1) มกราคม  (4) เมษายน  (7) กรกฎาคม  (10) ตุลาคม

  (2) กุมภาพันธ์  (5) พฤษภาคม  (8) สิงหาคม  (11) พฤศจิกายน

  (3) มีนาคม  (6) มิถุนายน  (9) กันยายน  (12) ธันวาคม

 กรณีมีสาขา ย่ืนแบบแสดงรายการโดย : 

  (1) แยกย่ืนเปนรายสถานประกอบการ  เปนแบบฯ ของ
    (1.1) สำนักงานใหญ่  (1.2) สาขาท่ี 

  (2) ย่ืนรวมกันท่ี (ตามท่ีได้ย่ืนคำขอฯและได้รับอนุมัติแล้ว)

    (2.1) สำนักงานใหญ่  (2.2) สาขาท่ี 

แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามประมวลรัษฎากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

สาขาท่ี
ช่ือผู้ประกอบกิจการ .......................................................................................................................................
ช่ือสถานประกอบการ ....................................................................................................................................
ท่ีอยู่ : อาคาร.......................................................................................ห้องเลขท่ี.........................ช้ันท่ี..................

หมู่บ้าน.......................................................เลขท่ี........................หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย........................................

ถนน..............................................................................ตำบล/แขวง..........................................................................

อำเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด...........................................................................

รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์.................................................................................................

สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

ประเภทกิจการ

 1. การธนาคาร    ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการฯ   3.0
  	กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายเงินตราฯ 3.0
 2. การประกอบธุรกิจ 	 ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการฯ     3.0
 เงินทุน 	 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราฯ 3.0
 3. การประกอบธุรกิจ 	 ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการฯ   3.0
 หลักทรัพย์ 	 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราฯ

   และหรือจากการขายคืนหลักทรัพย์      3.0
 4. การประกอบธุรกิจ 	ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการฯ    3.0
 เครดิตฟองซิเอร์ 	 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราฯ 3.0
 5. การรับประกันชีวิต 	 ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ     2.5

 6. การรับจำนำ 	 ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม       2.5
  	 เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทนจากการขายของหลุดจำนำเปนสิทธิ 2.5
 7. การประกอบกิจการโดย 	 ดอกเบ้ีย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการฯ

 ปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย์     ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ  ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.0

  	 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราฯ  3.0
 8. การขายอสังหาริมทรัพย์ 	 รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เปนทางค้าหรือหากำไร     ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ  ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

 9. การซ้ือและขายคืนหลักทรัพย์ 	 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายคืนหลักทรัพย์ 3.0
10. การประกอบธุรกิจแฟกเตอริง 	 ดอกเบ้ีย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ     3.0
11. การประกอบกิจการ 	 ดอกเบ้ีย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการฯ  

 ตามพระราชกฤษฎีกา   ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ  ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.01
 ฉบับท่ี 469  	 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายเงินตราฯ  0.01 
  	 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายคืนหลักทรัพย์ 0.01 
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   ใบเสร็จเล่มท่ี..................................................เลขท่ี........................................................

จำนวนเงิน.................................................................................................................บาท

ลงช่ือ................................................ผู้รับเงิน วันท่ี........................................................ 

ประเภทรายรับ อัตราภาษี
ร้อยละจำนวนเงินรายรับ จำนวนเงินภาษี

  3.0
  0.1

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แสดงในแบบแสดงรายการนี้ถูกต้องและ
เปนความจริงทุกประการ

 ลงช่ือ..............................................................................................................ผู้ประกอบกิจการ  

  (.............................................................................................................)       

 ย่ืนวันท่ี........................................................................................................... 

12. รวมยอดภาษีธุรกิจเฉพาะ . . . . . .  

13. เงินเพ่ิม (ถ้ามี)	 . . . . . . . .    

14. เบ้ียปรับ (ถ้ามี)	 . . . . . . . .   

15. รวม (12. + 13. + 14.) . . . . . .   

16. รายได้ส่วนท้องถ่ิน  . . . . . . .   

17. รวมภาษีท้ังส้ิน (15. + 16.) . . . . . 
ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)

 ภายในกำหนดเวลา
 เกินกำหนดเวลา

ภ.ธ.40

(ก่อนกรอกรายการโปรดดูคำแนะนำด้านหลัง)



ผู้มีหน้าท่ีย่ืน ภ.ธ.40

 ผู้มีหน้าที่ยื่น ภ.ธ.40 ได้แก่ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้  

  1. การธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือ 

 กฎหมายเฉพาะ 

  2. การประกอบธุรกิจเงินทุน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ 

 ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

  3. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ 

 ธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

  4. การประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการ 

 ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์   

  5. การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต    

  6. การรับจำนำ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ 

  7. การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้ 

 กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน แลกเปล่ียนเงินตรา ออก ซ้ือ หรือขายต๋ัวเงิน หรือ 

 รับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่างๆ

  8. การขายอสังหาริมทรัพย์เปนทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหา 

 ริมทรัพย์น้ันจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ท้ังน้ี เฉพาะท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ์ 

 วิธีการ และเง่ือนไข ตามท่ีกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

  9. การซ้ือและขายคืนหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืน

 10. การประกอบธุรกิจแฟกเตอริง

 11. การประกอบกิจการตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน 

 ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี 469) พ.ศ. 2551
 ผู้ประกอบกิจการตาม 1. ถึง 11. หากประกอบกิจการอย่างอ่ืนท่ีอยู่ใน 

 ข่ายต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะต้องยื่นแบบแสดงรายการตาม 

 ภ.พ.30 และชำระภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย

 ผู้ประกอบกิจการท่ีมีสถานประกอบการหลายแห่ง และมีความประสงค์ 

 จะขอยื่นแบบฯ และชำระภาษีรวมกัน ก็ทำได้โดยต้องขออนุมัติต่อ 

 กรมสรรพากรก่่อน และเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้วจึงจะ 

 ยื ่นแบบฯ รวมกันได้ ในกรณีนี ้ให้ผู ้ประกอบกิจการยื ่น ภ.ธ.40  
 เพียงฉบับเดียวพร้อมกับใบแนบตามท่ีกรมสรรพากรกำหนด

กำหนดเวลา สถานท่ีย่ืนแบบและชำระภาษี

  1. กรณีท่ัวไป ให้ผู้ประกอบกิจการย่ืน ภ.ธ.40 พร้อมกับชำระภาษี 

 (ถ้ามี) เปนรายเดือนทุกเดือน ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนภาษีน้ันหรือไม่ก็ตาม 

 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 ในท้องท่ีท่ีสถานประกอบการต้ังอยู่

  2. กรณ ีการขายอสังหาริมทรัพย์เปนทางค้าหรือหากำไรให ้

 ผู้ประกอบกิจการย่ืน ภ.ธ.40 พร้อมกับชำระภาษีในขณะจดทะเบียนสิทธิ 

 และนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับจด 

 ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมน้ัน  

คำแนะนำการกรอกและย่ืน ภ.ธ.40

วิธีกรอกแบบ

 โปรดกรอกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ 

 ให้กรอกชื่อผู้ประกอบกิจการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สาขาที่  

 (กรณีมีสาขา) ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งสำนักงาน รหัสไปรษณีย์  

 และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ครบถ้วนชัดเจน

 ให้ระบุว่าเปนการแยกยื่นแบบเปนรายสถานประกอบการ หรือ 

 ย่ืนแบบรวมกัน พร้อมท้ังใส่เคร่ืองหมาย “” ลงในช่่อง “  ” หน้าข้อความ 

 แล้วแต่กรณี

 กรณีเปนสาขาและแยกยื่นแบบเปนรายสถานประกอบการ หรือ 
 กรณีย่ืนแบบรวมกันท่ีสาขา ให้กรอกเลขท่ีสาขาด้วย ท้ังน้ี ตามท่ีระบุใน 
 ใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) โดยให้กรอกตัวเลขหลักสุดท้าย 
 ชิดช่องขวาสุด  
 ให้ระบุว่าเปนการยื่นปกติ หรือยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าใดและเปนการ 
 ชำระภาษีของเดือนภาษีและป พ.ศ.ใด โดยใส่เคร่ืองหมาย “” ลงใน 
 ช่อง “  ” หน้าช่ือเดือนภาษีน้ันพร้อมกับกรอกป พ.ศ. ด้วย
 กรณียื่นเพิ่มเติม ให้ระบุด้วยว่าเปนการยื่นเพิ่มเติมสำหรับ ภ.ธ.40 
 ซ่ึงย่ืนไว้ภายในกำหนดเวลา หรือเกินกำหนดเวลา โดยใส่เคร่ืองหมาย “”  

 ลงในช่อง “  ” หน้าข้อความแล้วแต่กรณี

  การคำนวณภาษี ให้กรอกรายการดังน้ี  

   1. ช่องจำนวนเงินรายรับ ให้กรอกจำนวนเงินรายรับให้ตรงตาม 
 ประเภทกิจการและประเภทรายรับ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน
  2. ช่องจำนวนเงินภาษี ให้กรอกจำนวนเงินภาษี  โดยนำจำนวนเงิน 
 รายรับคูณด้วยอัตราภาษี  
  3. ช่อง 12. ให้กรอกยอดรวมจำนวนเงินภาษีท้ังส้ิน  
  4. ช่อง 13. ในกรณีผู้ประกอบกิจการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะเกินกำหนด 
 เวลา จะต้องคำนวณและชำระเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือน 	
 ให้นับเปน	 1 เดือน) ของเงินภาษีท่ีต้องชำระ ท้ังน้ี ให้คำนวณเงินเพ่ิม 
 เปนรายเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาย่ืน ภ.ธ.40 ของเดือนภาษีน้ันจนถึง 
 วันย่ืน ภ.ธ.40 และชำระภาษี  
  5. ช่อง 14. ในกรณีผู้ประกอบกิจการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
 ธุรกิจเฉพาะไว้ไม่ถูกต้องเปนเหตุให้จำนวนภาษีท่ีต้องเสียคลาดเคล่ือนไป 
 หรือย่ืนเพ่ิมเติม หรือย่ืนแบบเกินกำหนดเวลา จะต้องคำนวณและชำระ 
 เบ้ียปรับ อีก 1 เท่า หรือ 2 เท่า ของเงินภาษีท่ีต้องเสียแล้วแต่กรณี ซ่ึงเบ้ียปรับ 
 ดังกล่าวอาจขอลดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ให้กรอกจำนวนที ่
 ขอลดได้แล้วตามระเบียบฯ   
 ภ.ธ.40 ท่ีผู้ประกอบกิจการย่ืนเกินกำหนดเวลาหรือย่ืนเพ่ิมเติมถือเปน 
 คำร้องขอลดเบ้ียปรับด้วย ผู้ประกอบกิจการจะได้รับอนุมัติให้ลดเบ้ียปรับ 
 ตามระเบียบฯ ในทันทีท่ีย่ืน ภ.ธ.40   
  6. ช่อง 16. เม่ือผู้ประกอบกิจการได้รวมเงินภาษีตามช่อง 15. แล้ว  
 ให้คำนวณรายได้ส่วนท้องถ่ิน ตามอัตราท่ีกฎหมายกำหนดไว้ด้วย
  7. ช่อง 17. ให้กรอกยอดรวมจำนวนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะท้ังส้ินท่ีต้อง 
 ชำระ โดยนำยอดรวมตามช่อง 15. บวกด้วยจำนวนเงินตามช่อง 16.

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence  enter

โทร. 1161

พิมพ์ ม.ค. 2560
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