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ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

(ก่อนกรอกรายการ โปรดดูวิธีกรอกแบบฯ ด้านหลัง)

วิธกี รอกแบบ ภ.ง.ด.52
		
ให้กรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน และ
ถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.52 ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งกระทำ�กิจการในที่อื่นๆ รวมทั้ง
ในประเทศไทยและกิจการนั้นเป็นกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ

การแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด.52

บริษทั หรือห้างหุน้ ส่ว่ นนิตบิ คุ คล
ให้กรอกเลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร ชือ่ บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิตบิ คุ คล ทีต่ ง้ั สำ�นักงาน รหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์เป็น
ภาษาไทย ลงในช่องที่จัดไว้ให้ครบถ้วนชัดเจน

รอบระยะเวลาบัญชี
ให้กรอกวันเริม่ ต้นและวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
การยืน่ แบบแสดงรายการ
ให้ระบุว่าเป็นการยืน่ ปกติ ยืน่ เพิม่ เติม โดยใส่เครื่องหมาย “”
ลงในช่อง “” หน้าข้อความนั้น
กรณียน่ื เพิม่ เติม ให้ระบุด้วยว่ายื่นเพิ่มเติมครัง้ ทีเ่ ท่าไร และให้
แสดงรายการพร้อมทั้งคำ�นวณภาษีใหม่ทั้งหมด0แล้วนำ�ภาษีที่ได้ชำ�ระ
ไว้แล้วตามแบบ ภ.ง.ด.52 ที่ยื่นไว้เดิมของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
มาหักออก

ตัวแทนในประเทศไทย
ให้กรอกเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อ และที่อยู่หรือที่ตั้ง
สำ�นักงาน ในประเทศไทยของตัวแทนฯ

รายรับก่อนหักรายจ่ายและการคำ�นวณภาษีเงินได้
1. รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ให้กรอกรายรับ ได้แก่ ค่าโดยสาร

ค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใด ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีตามรายการที่จัดเตรียมไว้ในแบบฯ ดังนี้
		  การรับขนคนโดยสาร เฉพาะที่เรียกเก็บในประเทศไทย
		  การรับขนของ เฉพาะที่เรียกเก็บ (ไม่ว่าในหรือนอก
ประเทศไทย) เนื่องในการขนของออกจากประเทศไทย
2. ภาษีเงินได้ค�ำ นวณจาก ให้กรอกจำ�นวนภาษีเงินได้ ดังนี้
		 (1) ร้อยละ 3 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ
		 (2) ภาษีที่ต้องชำ�ระภายหลังจากการยกเว้นโดยอนุสัญญา
หรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่ประเทศไทยได้ทำ�ไว้กับ
ประเทศต่างๆ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) หรือ (ฉบับที่ 463)
		 (3) ภาษี ที่ ต้ อ งชำ � ระภายหลั ง จากการยกเว้ น ตามพระราช
กฤษฎีกาฯ อืน่ นอกจาก (2)
3. หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และหรือ
มาตรา 69 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ตาม (1) (2) ให้กรอกจำ�นวนภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และหรือมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร0ตามหลักฐานที่ถูกหักไว้จริงของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร

และหักภาษีทช่ี �ำ ระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.52 (กรณียื่นเพิ่มเติม) ตาม (3)
ให้กรอกจำ�นวนภาษีเงินได้ที่ชำ�ระเพิ่มเติม0(ไม่รวมเงินเพิ่ม)0ของแบบ
ภ.ง.ด.52 ฉบับก่อนของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
4. ภาษีท่ี  ชำ�ระเพิม่ เติม  ชำ�ระไว้เกิน ให้ใส่เครื่องหมาย
“” ลงในช่อง “” หน้าข้อความ พร้อมทั้งกรอกจำ�นวนภาษีเงินได้
ที่ต้องชำ�ระหรือภาษีเงินได้ที่ชำ�ระไว้เกิน แล้วแต่กรณี
		 ถ้า 2. มากกว่า 3. เป็นภาษีเงินได้ทต่ี อ้ งชำ�ระ
		 ถ้า 3. มากกว่า 2. เป็นภาษีเงินได้ทชี่ �ำ ระไว้เกิน
5. เงินเพิม่ (ถ้ามี) ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ชำ�ระ
ภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี จะต้อง
คำ�นวณและชำ�ระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับ
เป็น 1 เดือน) ของภาษีที่ชำ�ระเพิ่มเติมตาม 4. ทั้งนี้ ให้คำ�นวณเงินเพิ่ม
เป็นรายเดือน0นับแต่วันพ้นกำ�หนดเวลายื่นแบบฯ0จนถึงวันยื่นแบบฯ
และชำ�ระภาษี
หมายเหตุ : ในกรณี บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลไม่ ยื่ น แบบ
ภ.ง.ด.520ภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าวอาจต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
2,000 บาท
6. รวมภาษีท่ี  ชำ�ระเพิ่มเติม  ชำ�ระไว้เกิน ให้ใส่
เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้าข้อความ พร้อมทั้งกรอกจำ�นวน
ภาษีเงินได้ที่ชำ�ระเพิ่มเติม หรือชำ�ระไว้เกิน แล้วแต่กรณี
ข้อสังเกต
1. กิจการขนส่งต้องทำ�บัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายเกี่ยวกับ
ค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดอันต้องเสียภาษี
ในรอบระยะเวลาบัญชี
2. ถ้ามีเงินได้จากการประกอบกิจการประเภทอื่นที่มิใช่กิจการ
ขนส่งฯ ต้องนำ�เงินได้จากการประกอบกิจการอื่นนั้นไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.50

คำ�รับรองของกรรมการหรือผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนหรือผูจ้ ดั การ
ให้กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการลงชื่อในช่องว่าง
และประทับตรานิติบุคคล0(ถ้ามี)0เมื่อได้ตรวจสอบรายการในแบบ
ภ.ง.ด.52 ถูกต้องแล้ว

คำ�ร้องขอคืนเงินภาษี

กรณีมีภาษีที่ชำ�ระไว้เกิน0หากมิได้ลงลายมือชื่อในส่วนคำ�ร้อง
ขอคืนเงินภาษี กรมสรรพากรจะไม่พิจารณาคืนเงินภาษีที่ชำ�ระไว้เกินนั้น

กำ�หนดเวลา สถานทีย่ น่ื แบบ และชำ�ระภาษี

ให้ผู้มีหน้าทีย่ ื่นแบบ ภ.ง.ด.52 จะต้องยื่นแบบพร้อมทั้งชำ�ระ
ภาษี (ถ้ามี) ภายในกำ�หนด 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชี0โดยต้องยื่นเป็นประจำ�ทุกรอบระยะเวลาบัญชี0ไม่ว่าจะมีรายได้
หรือไม่ก็ตามต่อเจ้าพนักงาน ณ สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในท้องที่
ทีส่ี �ำ นักงานใหญ่ตั้งอยู่
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