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(1) ยื่นปกติ

รายได้ทต่ี อ้ งเสียภาษี และการคำ�นวณภาษี
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(2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่  .......

สำ�หรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL
อัตราภาษี
ร้อยละ

รายได้ทต่ี อ้ งเสียภาษี

1. รายได้สว่ นทีเ่ ป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร      
2. รายได้อน่ื ๆ . . . . . .		
. . . .
3. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
4. รวม . . . . . . . . . . .
5. หัก ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย . . . . . . .
6. หัก ภาษีที่ชำ�ระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.55 (กรณียื่นเพิ่มเติม) .
7. ภาษีที่
ชำ�ระเพิ่มเติม		
ชำ�ระไว้เกิน .
8. เงินเพิ่ม (ถ้ามี) . . . . . . . . .
9. รวมภาษีที่ ชำ�ระเพิม่ เติม		
ชำ�ระไว้เกิน .
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24-25

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.55 จะต้องยื่นเป็นประจำ�
ทุกรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม
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จำ�นวนเงินภาษี
26-27
28-29
29.1
30
31
32
33-34
35
36-37

คำ�รับรองของผูม้ อี �ำ นาจกระทำ�การในนามของมูลนิธหิ รือสมาคม

คำ�ร้องขอคืนเงินภาษี
			 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำ�ระไว้เกินข้างต้น
38

			 ลงชื่อ.................................................................................................................
				 (................................................................................................................)
			 ตำ�แหน่ง...........................................................................................................
			 ลงชื่อ.................................................................................................................
				 (................................................................................................................)
			 ตำ�แหน่ง.............................................................................................................
				
ยื่นวันที่
เดือน
พ.ศ.

1

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

				 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการในแบบ ภ.ง.ด.55นีแ้ ล้ว ขอรับรองว่า
เป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นความจริง และมีเอกสารหลักฐานทางบัญชี
สนับสนุนครบถ้วนถูกต้อง
			 ลงชื่อ.................................................................................................................
				 (................................................................................................................)
			 ตำ�แหน่ง...........................................................................................................
			 ลงชื่อ.................................................................................................................
				 (................................................................................................................)
			 ตำ�แหน่ง.............................................................................................................
				
ยื่นวันที่
เดือน
พ.ศ.

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

คำ�เตือน 1. ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.55 จะต้องยื่นเป็นประจำ�ทุกรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม
2. ให้แสดงรายการในแบบฯ ตามความเป็นจริงและครบถ้วน หากแจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีความผิดและต้องรับโทษ
ตามประมวลรัษฎากร

(ก่อนกรอกรายการโปรดดูวธิ กี รอกแบบฯ ด้านหลัง)

วิธกี รอกแบบ ภ.ง.ด.55
ให้กรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย
ชัดเจน และถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเขียนหรือพิมพ์กไ็ ด้
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.55 ได้แก่ มูลนิธิหรือสมาคม
ที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้0แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม
ทีร่ ฐั มนตรีประกาศ กำ�หนด ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวล
รัษฎากร

การแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด.55
มูลนิธิหรือสมาคม
ให้กรอกเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร0ชื่อมูลนิธิหรือ
สมาคม ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่หรือสาขาแล้วแต่กรณีที่ตั้งอยู่
ในประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์เป็น
ภาษาไทย ลงในช่องที่จัดไว้ให้ครบถ้วนชัดเจน

รอบระยะเวลาบัญชี
ให้กรอกวันเริม่ ต้นและวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
การยืน่ แบบแสดงรายการ
ให้ระบุวา่ เป็นการยืน่ ปกติ ยืน่ เพิม่ เติม โดยใส่เครือ่ งหมาย
“”  ลงในช่อง “” หน้าข้อความนั้น
กรณียื่นเพิ่มเติม ให้ระบุด้วยว่ายื่นเพิ่มเติมครัง้ ทีเ่ ท่าไร
และให้แสดงรายการพร้อมทั้งคำ�นวณภาษีใหม่ทั้งหมด แล้ว
นำ�ภาษีที่ได้ชำ�ระไว้แล้วตามแบบ ภ.ง.ด.55 ที่ยื่นไว้เดิมของ
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันมาหักออก

รายได้ที่ต้องเสียภาษีและการคำ�นวณภาษีเงินได้
1. รายได้ที่เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากร  ให้กรอกจำ�นวนเงินได้ทต่ี อ้ งเสียภาษีและคำ�นวณภาษีเงินได้
ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ
2. รายได้อน่ื ๆ0ให้กรอกรายได้ทต่ี อ้ งเสียภาษีและคำ�นวณ
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้กอ่ นหักรายจ่ายใดๆ
3. รายได้ทไ่ี ด้รบั การยกเว้นภาษีตามมาตรา0650ทวิ (13)
แห่งประมวลรัษฎากร
4. รวม ให้นำ�จำ�นวนเงินตาม 1. บวกจำ�นวนเงินตาม 2.
5. หัก ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย ให้กรอกจำ�นวนภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกหักไว้ตามมาตรา 3 เตรส และหรือ 69 ทวิ
และหรือ 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร0ตามหลักฐานที่มูลนิธิ
หรือสมาคมถูกหักไว้จริงของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
6. หัก ภาษีทช่ี �ำ ระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.55 (กรณียน่ื เพิม่ เติม)
ให้กรอกจำ�นวนภาษีเงินได้ที่ชำ�ระเพิ่มเติมตาม 7. ของแบบ
ภ.ง.ด.55 ฉบับก่อนของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร

7. ภาษีที่  ชำ�ระเพิ่มเติม  ชำ�ระไว้เกิน ให้ใส่
เครือ่ งหมาย “”  ลงในช่อง “” หน้าข้อความ พร้อมทัง้
กรอกจำ�นวนภาษีเงินได้ทต่ี อ้ งชำ�ระหรือภาษีเงินได้ทช่ี �ำ ระไว้เกิน
แล้วแต่กรณี
ถ้า 4. มากกว่า 5. และ 6. เป็นภาษีเงินได้ที่ต้องชำ�ระ
ถ้า 5. และ 6. มากกว่า 4. เป็นภาษีเงินได้ทช่ี �ำ ระไว้เกิน
8. เงินเพิม่ (ถ้ามี) ในกรณีมลู นิธหิ รือสมาคมไม่ช�ำ ระภาษี
ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
จะต้องคำ�นวณและชำ�ระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
(เศษของเดือนให้นบั เป็น 1 เดือน) ของภาษีทช่ี �ำ ระเพิม่ เติมตาม 7.
ทั้งนี้ ให้คำ�นวณเงินเพิ่มเป็นรายเดือน นับแต่วันพ้นกำ�หนด
เวลายื่นแบบฯ จนถึงวันยื่นแบบฯ และชำ�ระภาษี
หมายเหตุ : ในกรณีมูลนิธิหรือสมาคมไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.55
ภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าวอาจต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
2,000 บาท ด้วย
9. รวมภาษีท่ี  ชำ�ระเพิม่ เติม  ชำ�ระไว้เกิน
ให้ใส่เครือ่ งหมาย “”  ลงในช่อง “” หน้าข้อความ
พร้อมทัง้ กรอก จำ�นวนภาษีเงินได้ทช่ี �ำ ระเพิม่ เติม หรือชำ�ระไว้เกิน
แล้วแต่กรณีด้วย

คำ�รับรองของผู้มีอำ�นาจกระทำ�การในนามของ
มูลนิธิหรือสมาคม
ให้ผู้มีอำ�นาจกระทำ�การในนามของมูลนิธิหรือสมาคม
ลงชื่อในช่องว่าง และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) เมื่อได้
ตรวจสอบรายการในแบบ ภ.ง.ด.55 ถูกต้องแล้ว

คำ�ร้องขอคืนเงินภาษี
กรณีมีภาษีที่ชำ�ระไว้เกิน หากมิได้ลงลายมือชื่อในส่วน
คำ�ร้องขอคืนเงินภาษี กรมสรรพากรจะไม่พิจารณาคืนเงิน
ภาษีที่ชำ�ระไว้เกินนั้น

กำ�หนดเวลา สถานที่ยื่นแบบ และชำ�ระภาษี
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.55 จะต้องยื่นแบบพร้อมทั้ง
ชำ�ระภาษี(ถ้ามี) ภายในกำ�หนด 150 วัน นับแต่วันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบั ญ ชี โ ดยต้ อ งยื ่ น เป็ น ประจำ � ทุ ก รอบ
ระยะเวลาบัญชี ไม่วา่ จะมีรายได้หรือไม่กต็ ามต่อเจ้าพนักงาน
ณ สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในท้องทีท่ ส่ี �ำ นักงานใหญ่
ตั้งอยู่

โทร. 1161

พิมพ์ มี.ค. 2559

