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วิธกี รอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล

ภ.ง.ด.51

สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
		 กรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ยน่ื แบบ ภ.ง.ด.51 คนละฉบับ เสมือนหนึง่
เป็นคนละนิติบุคคล
		(1) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีต่ ง้ั ขึน้ ตามกฎหมายไทย
ที่ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศประกอบกิจการ
ทัง้ ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล และกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ได้รบั ยกเว้นฯ
		(2) บริษัทที่ประกอบการทั้งกิจการบริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ (ITC) ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และกิจการอื่นที่
ไม่ได้รับยกเว้นฯ
		(3) บริษัทที่ประกอบการทั้งกิจการที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงพลังงานให้คา้ น้�ำ มันเชือ้ เพลิง เฉพาะเพือ่ การนำ�เข้าและส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากรหรือระหว่างเขตปลอดอากรตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกิจการอื่น
		(4) บริษัทที่ประกอบการทั้งกิจการศูนย์กลางการจัดหา
สินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ และกิจการอื่น
		(5) บริษัทที่ประกอบการทั้งกิจการสำ�นักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค (ROH) และกิจการอื่น
		(6 ) บริษัทที่ประกอบการทั้งกิจการสำ�นักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ (IHQ) และกิจการอื่น
		(7 ) บริษัทที่ประกอบการทั้งกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และกิจการอื่น
		 กรณีเสียภาษีจากกำ�ไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือน
แรก ให้แนบงบการเงินพร้อมแบบ ภ.ง.ด.51 หากประกอบกิจการมากกว่า
หนึง่ ประเภท ให้แนบงบกำ�ไรขาดทุนพร้อมแบบ ภ.ง.ด.51 แยกเป็นราย
กิจการ ส่วนงบดุลยืน่ พร้อมแบบ ภ.ง.ด.51 ของกิจการใดกิจการหนึง่ ก็ได้

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ให้กรอกเลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร ชือ่ บริษทั หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ต้งั สำ�นักงาน รหัสไปรษณีย์ หมายเลข
โทรศัพท์ (เป็นภาษาไทย) และกรอกชือ่ เว็บไซต์ (เว็บไซต์หลักที่ใช้ใน
การประกอบธุรกรรม) ลงในช่องที่จัดไว้ให้ครบถ้วนชัดเจน
กรณีบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีต่ ง้ั ขึน้ ตามกฎหมายไทย
ประกอบกิ จ การขนส่ ง สิ น ค้ า ทางทะเลระหว่ า งประเทศและได้ รั บ
ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ให้ ใช้ เ ลขประจำ � ตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี อ ากร
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
กรณีกิจการดังกล่าวข้างต้นมีสาขาหลายแห่งให้ยังคงใช้
เลขประจำ � ตั ว ฯ หมายเลขเดิ ม สำ � หรั บ กิ จ การนั้ น โดยไม่ ต้ อ งขอมี
เลขประจำ�ตัวฯ ของแต่ละสาขาอีก
กรณีบริษทั ซึง่ ประกอบการทัง้ กิจการสำ�นักงานปฏิบตั กิ าร
ภูมิภาค และกิจการอื่น บริษัทซึ่งประกอบการทั้งกิจการที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงพลังงานให้ค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิงฯ และกิจการอื่น หรือบริษัท
ซึ่ ง ประกอบการทั้ ง กิ จ การศู น ย์ ก ลางการจั ด หาสิ น ค้ า เพื่ อ การผลิ ต
ระหว่างประเทศ และกิจการอืน่ ในการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51 แยกต่างหาก
จากกัน ให้ยังคงใช้เลขประจำ�ตัวฯ เดียวกัน

รอบระยะเวลาบัญชี

ให้กรอกวันเริม่ ต้นและวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

 การยืน่ แบบแสดงรายการ

ให้ระบุวา่ เป็นการยืน่ ปกติหรือยืน่ เพิม่ เติม โดยใส่เครือ่ งหมาย
“” ลงในช่อง “” หน้าข้อความนั้น
กรณียื่นเพิ่มเติม ให้ระบุด้วยว่ายื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไร และ
ให้แสดงรายการพร้อมทัง้ คำ�นวณภาษีใหม่ทงั้ หมด แล้วนำ�ภาษีทไี่ ด้ช�ำ ระ
ไว้แล้วตามแบบ ภ.ง.ด.51 (ที่ยื่นไว้เดิม) มาหักออก

การใช้อตั ราในการคำ�นวณภาษี

ให้ใส่เครื่องหมาย “ ” ลงในช่อง “ ” หน้าข้อความ
แล้วคำ�นวณภาษีตามกรณี ดังนี้
1. กรณีเป็นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทัว่ ไป ให้ค�ำ นวณภาษี
ในอัตราร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิ ตาม พ.ร.บ. (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559
2. กรณีลดอัตราภาษี ได้แก่
(2.1) กรณีเป็นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ ที นุ ทีช่ �ำ ระ
แล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมี
รายได้จากการขายสินค้า และการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่
เกิน 30 ล้านบาท ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
		 สำ � หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเริ่ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 530) แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 583) และ พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 603) ให้ค�ำ นวณภาษีในอัตรา ดังนี้
		 กำ�ไรสุทธิ
อัตราภาษีรอ้ ยละ
ไม่เกิน 300,000 บาท
ยกเว้น
เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท		 15
เกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป		 20
(2.2) กรณีเป็นกิจการนำ�เข้าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ในเขตปลอดอากรหรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให้ค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ให้ค�ำ นวณภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป สำ�หรับรายได้
จากการประกอบธุรกรรมการซื้อขายน้ำ�มันเชื้อเพลิง รวมถึงการซื้อ
และขายน้ำ�มันเชื้อเพลิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย ทั้งนี้ บริษัทที่
ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการประกอบธุรกรรมและการซื้อขาย
น้ำ�มันเชื้อเพลิงได้แจ้งการเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงาน
ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นต้นไป
(2.3) กรณีเป็นกิจการศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการ
ผลิตระหว่างประเทศ ให้ค�ำ นวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของกำ�ไรสุทธิ
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(2.4) กรณีเป็นกิจการสำ�นักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค (ROH) ตาม
		 (ค) เงิ น ปั น ผลที ่ ไ ด้ ร ั บ จากวิ ส าหกิ จ ในเครื อ
		 (2.4.1) พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 405) ให้คำ�นวณภาษีในอัตรา
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับรายได้ ดังนี				
้
		 (ง) รายได้ จ ากการโอนหุ ้ น ของวิ ส าหกิ จ ในเครื อ
			
(ก) รายได้จากการให้บริการของสำ�นักงาน
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคา
ปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคแก่วสิ าหกิจในเครือ หรือสาขาต่างประเทศของสำ�นักงานฯ
เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
			
(ข) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือ
กรมสรรพากรประกาศกำ�หนด
สาขาต่างประเทศของสำ�นักงานฯ ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม
		 (จ) รายได้จากการจัดซือ้ และขายสินค้าในต่างประเทศ
ที่สำ�นักงานฯ ได้กู้มาเพื่อให้กู้ยืมต่อ
โดยสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ ถู ก นำ � เข้ า มาในประเทศไทย หรื อ เข้ า มา
			
(ค) ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือ
ในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนหรือการถ่ายลำ�ตามกฎหมาย
สาขาต่างประเทศของสำ�นักงานฯ หรือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
ว่าด้วยศุลกากร และรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้า
นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เฉพาะค่าสิทธิทเ่ี กิดจากผลการวิจยั และพัฒนา
ระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับ
เทคโนโลยีของสำ�นักงานฯ ทีก่ ระทำ�ขึน้ ในประเทศไทย
จากหรือในต่างประเทศ
			
และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินปันผล
(2.6) กรณีเป็นกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ที่ ไ ด้ รั บ จากวิ ส าหกิ จในเครือที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทยหรือที่ ตั้ ง ขึ้ น
ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
ตามกฎหมายของต่างประเทศ
สงขลา เฉพาะในท้องที่อำ�เภอจะนะ อำ�เภอเทพา อำ�เภอนาทวี และ
		 (2.4.2) พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 508) ให้คำ�นวณภาษีในอัตรา
อำ�เภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล และมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิต
ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับรายได้ ดังนี้
สินค้า การขายสินค้า หรือการให้บริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
			
(ก) รายได้จากการให้บริการของสำ�นักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย
ให้ค�ำ นวณภาษีในอัตราร้อยละ 3 ของกำ�ไรสุทธิ ตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชี 2561
			
(ข) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือ
ทีเ่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี
สาขาต่างประเทศของสำ�นักงานฯ ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม
2563 ทีส่ นิ้ สุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตาม พ.ร.ฎ.
ที่สำ�นักงานฯ ได้กู้มาเพื่อให้กู้ยืมต่อ
(ฉบับที่ 624)
			
(ค) ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือ
		
กรณีบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลซึง่ ประกอบกิจการ
สาขาต่างประเทศของสำ�นักงานฯ หรือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
ทัง้ ทีม่ รี ายได้จากการประกอบกิจการตัง้ อยูใ่ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เฉพาะค่าสิทธิทเ่ี กิดจากผลการวิจยั และพัฒนา
และรายได้จากกิจการอื่น ให้ยื่นแบบฯ และใช้เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี
เทคโนโลยีของสำ�นักงานฯ ทีก่ ระทำ�ขึน้ ในประเทศไทย
			
และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับ
อากรเดี ย วกั น โดยให้ แ ยกกระดาษทำ � การซึ่ ง แสดงรายละเอี ย ด
			
(ก) รายได้ทไี่ ด้จากการให้บริการของสำ�นักงาน
การคำ�นวณกำ�ไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน
ปฏิบัติการภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครือที่อยู่ในต่างประเทศ หรือสาขา
หากรายจ่ายใดไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดแจ้งว่าส่วนใดเป็นรายจ่าย
ต่างประเทศของสำ�นักงานฯ
ของกิจการใด ให้เฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าวตามส่วนของรายได้ระหว่าง
			
(ข) เงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ
รายได้ จ ากการประกอบกิ จ การตั้ ง อยู่ ใ นเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
และรายได้จากกิจการอื่น
( 2.5 ) กรณี เ ป็ น สำ � นั ก งานใหญ่ ข้า มประเทศ (IHQ) ตาม
(2.7 ) กรณีเป็นกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 586) ให้คำ�นวณภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
สำ�หรับรายได้ ดังนี้
ให้คำ�นวณภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับรายได้ที่เกิดขึ้น
		 (ก) รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารด้ า นการบริ ห าร
จากการผลิตสินค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือรายได้ที่เกิดจาก
หรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วสิ าหกิจ
การให้บริการและมีการใช้บริการนั้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้
ในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำ�หนด
		 ( ข ) ค่ า สิ ท ธิ ที ่ ไ ด้ รั บ จ า ก วิ ส า ห กิ จ ใ น เ ค รื อ
(2.8) กรณีเป็นกิจการอื่นที่มิได้ระบุไว้ใน (2.1)-(2.7)
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
3. กรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เสียภาษีจากยอด
		 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับ
รายรับก่อนหักรายจ่าย ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับ
		 (ก) รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารด้ า นการบริ ห าร
หรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วสิ าหกิจ
4. กรณีประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมาย
ในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
เช่น กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กิจการขนส่งสินค้าทางทะเล
(ข) ค่ า สิ ท ธิ ท่ี ไ ด้ รั บ จากวิ ส าหกิ จ ในเครื อ ที่ ต้ั ง ขึ้ น
ระหว่างประเทศ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 314) กิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 621 ) กิจการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่
ตามกฎหมายต่างประเทศ
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(New Start-up) ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 602) และ (ฉบับที่ 637)
กิจการค้าระหว่างประเทศ (ITC) ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 587) กิจการส่งเสริม
ผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 627) และกิจการอื่นที่มิได้ระบุ

วิธกี ารคำ�นวณและชำ�ระภาษี
ให้ใส่เครื่องหมาย “ ” ลงในช่อง “ ” หน้าข้อความ
ตามที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคำ�นวณภาษีโดยวิธีที่ 1 หรือ
วิธีที่ 2 แล้วแต่กรณี ดังนี้
วิธที ่ี 1 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากที่กล่าว
ในวิธีที่ 2 จัดทำ�ประมาณการกำ�ไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งได้จากกิจการ
หรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำ�หรือจะได้กระทำ�ในรอบระยะเวลา
บั ญ ชี นั้ น แล้ ว ให้ คำ�นวณและชำ�ระภาษีจากจำ�นวนกึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกำ�ไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
วิธที ่ี 2 ให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลดังต่อไปนี้ คำ�นวณ
และชำ�ระภาษีจากกำ�ไรสุทธิ ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั แรก
ของรอบระยะเวลาบัญชี
(1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารพาณิชย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน บริษทั หลัก
ทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
โดยไม่ตอ้ งแนบงบแสดงสถานะทางการเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
( 2 ) บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลตามประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฯ เรื่องกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไข สำ � หรั บ บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลตามมาตรา
67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องมีการสอบทานงบแสดง
สถานะทางการเงินเมื่อครบกำ�หนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรก
ของรอบระยะเวลาบัญชี โดยผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อธิบดี
กรมสรรพากรให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้แนบงบแสดงสถานะทางการเงิน
ดังกล่าวและหนังสือรับรองของผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน
พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ด้วย

 งบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือรับรองของผูส้ อบทาน
งบแสดงสถานะทางการเงิน

		 ให้กรอกจำ�นวนเอกสารทัง้ หมดทีแ่ นบ ได้แก่ งบแสดงสถานะ
ทางการเงินและหนังสือรับรองของผูส้ อบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน
ในกรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำ�หนดตามมาตรา 67 ทวิ (2 )
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเสียภาษีจากกำ�ไรสุทธิ

คำ�รับรองของกรรมการ หรือผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน หรือผูจ้ ดั การ
		 ให้กรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการลงลายมือชื่อ
ในช่องว่างและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) เมื่อได้ตรวจสอบรายการ
ถูกต้องแล้ว

		
แบบ ภ.ง.ด.51 ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นเกิน
กำ�หนดเวลา (โดยไม่ได้รับคำ�เตือนหรือคำ�เรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรง
เป็นหนังสือ) ถือเป็นคำ�ร้องขอลดเงินเพิ่มด้วย บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติ
ให้ ล ดเงิ น เพิ่ ม ตามระเบี ย บทั น ที ที่ ยื่ น แบบฯ โดยไม่ ต้ อ งทำ � คำ � ร้ อ ง
เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินอีก

 ชือ่ ผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี

		 ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ได้แก่
		 1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี
และเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นผู้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชีสำ�หรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
		 2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (มีทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวม
ไม่เกิน 30 ล้านบาท)
		
ให้ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลกรอกเลขประจำ � ตั ว
ประชาชนและชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แล้วแต่กรณี ลงในช่อง “เลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร (ของผู้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี)” และช่อง “ชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี”
ตามลำ�ดับ
		 ส่วนการกรอกรายการในช่อง “ทะเบียนเลขที”่ ให้กรอกดังนี้
		 1. กรณีเป็นเลขทะเบียนของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตให้กรอก
ตัวเลขทั้ง 8 ช่อง โดยเพิ่มเลข “0” ข้างหน้าเลขทะเบียนจนครบ 8 หลัก
เช่น ทะเบียนเลขที่ 1234 ให้กรอก 00001234
		 2. กรณีเป็นเลขทะเบียนของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ให้กรอก
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ “T” และ “A” ลงใน 2 ช่องแรก ส่วนอีก 6 ช่อง
ที่เหลือให้กรอกเลขทะเบียน เช่น ทะเบียนเลขที่ 000001 ให้กรอก
TA000001

		 กรณีท�ำ ในนามของสำ�นักงานสอบบัญชี ให้กรอกเลขประจำ�ตัว
ผู้เสียภาษีอากรของสำ�นักงานสอบบัญชีด้วย

 ชือ่ ผูท้ �ำ บัญชี
		 ผู้ทำ�บัญชี ได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็น
ผู้ทำ�บัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
		
ให้ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลกรอกเลขประจำ � ตั ว
ประชาชน ชื่อผู้ทำ�บัญชี ลงในช่อง “เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร
(ของผู้ทำ�บัญชี)” และช่อง “ชือ่ ผูท้ �ำ บัญชี” ตามลำ�ดับ
		 กรณีทำ�ในนามของสำ�นักงานทำ�บัญชี ให้กรอกเลขประจำ�ตัว
ผู้เสียภาษีอากรของสำ�นักงานทำ�บัญชีด้วย

รายการที่ 1 เงินได้ทต่ี อ้ งเสียภาษี และการคำ�นวณภาษี
		 1. กึง่ หนึง่ ของประมาณการ  (1) กำ�ไรสุทธิทต่ี อ้ ง

เสียภาษี  (2) ขาดทุนสุทธิ (จากรายการที่ 2 1. (7) หน้า 2)
			 ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้า (1) หรือ
( 2 ) พร้ อ มทั้ ง กรอกจำ � นวนเงิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของประมาณการกำ � ไรสุ ท ธิ
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ทีต่ อ้ งเสียภาษีหรือขาดทุนสุทธิ แล้วแต่กรณี ตามทีค่ �ำ นวณได้ในรายการที่
2 1. (7) หน้า 2
		 2.  (1) กำ�ไรสุทธิทต่ี อ้ งเสียภาษี  (2) ขาดทุนสุทธิ
(จากรายการที่ 2 2. (4) หน้า 2)
			 ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้า (1) หรือ
(2) พร้อมทั้งกรอกจำ�นวนเงินกำ�ไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีหรือขาดทุนสุทธิ
แล้วแต่กรณี ตามที่คำ�นวณได้ในรายการที่ 2 2. (4) หน้า 2
		 3. รายรับก่อนหักรายจ่าย (กรณีเสียภาษีจากยอดรายรับ)
			 ให้กรอกจำ�นวนเงินรายรับก่อนหักรายจ่าย ตามรายการ
ที่ 2 3. หน้า 2
		 4. ภาษีทค่ี �ำ นวณได้
			 ให้กรอกจำ�นวนภาษีที่คำ�นวณได้ แล้วแต่กรณี
		 5. หัก
			 (1) ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยและภาษีทบ่ี คุ คลอืน่ เสียแทน		
				 ให้กรอกจำ�นวนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ถูก
หักไว้และที่บุคคลอื่นเสียแทนตามมาตรา 3 เตรส 69 ทวิ 69 ตรี
และ 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร ตามหลักฐานที่ถูกหักไว้หรือ
ที่บุคคลอื่นเสียแทนในรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของ
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น
			 (2) ภาษีในส่วนทีไ่ ด้รบั การลดหย่อนอัตราให้รอ้ ยละ 50
ของอัตราปกติ
				 ให้กรอกจำ�นวนเงินภาษีที่ได้รับการลดอัตราภาษี
เงินได้เหลือร้อยละ 50 ของอัตราปกติ กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน
			 (3) ภาษีทช่ี �ำ ระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.51 (กรณียน่ื เพิม่ เติม)
				 ให้กรอกจำ�นวนเงินภาษีที่ชำ�ระไว้แล้วตามรายการ
ที่ 1 5. ของแบบ ภ.ง.ด.51 ฉบับก่อนของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
		 6. คงเหลือภาษีท่ี
ชำ�ระเพิม่ เติม
ชำ�ระไว้เกิน
		 7. บวกเงินเพิม่ (ถ้ามี)
		
กรณีไม่ยน่ื แบบ ภ.ง.ด.51 ภายในกำ�หนดเวลา และมีภาษี
ต้องเสีย จะต้องคำ�นวณและชำ�ระเงินเพิม่ อีกร้อยละ 20 ของเงินภาษี
ที่ต้องชำ�ระตาม 6. ซึ่งเงินเพิ่มดังกล่าวลดได้ตามระเบียบที่อธิบดี
กรมสรรพากรกำ�หนด
		 8. รวมภาษีท่ี
ชำ�ระเพิม่ เติม
ชำ�ระไว้เกิน
			 ให้ใส่เครื่องหมาย“” ลงในช่อง “” แล้วแต่กรณี
พร้อมทั้งกรอกจำ�นวนเงินภาษีเงินได้ที่ชำ�ระเพิ่มเติมหรือชำ�ระไว้เกิน

รายการที่ 2 การคำ�นวณฐานภาษี
		 1. กรณีเสียภาษีจากกึง่ หนึง่ ของประมาณการกำ�ไรสุทธิ

ตามมาตรา 67 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร
			 (1) ประมาณการยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหัก
รายจ่ายใดๆ ของรอบระยะเวลาบัญชีปจั จุบนั
				 ให้กรอกจำ�นวนเงินประมาณการยอดรายรับหรือ
ยอดขายก่อนหักรายจ่ายใดๆ ที่จะต้องนำ�มาคำ�นวณกำ�ไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีเงินได้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

			 (2) หัก ประมาณการรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบนั
				 ให้กรอกจำ�นวนเงินประมาณการรายจ่ายที่เกี่ยวกับ
กิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำ�หรือจะได้กระทำ�ทั้งหมดใน
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
			 (3) คงเหลือ ประมาณการ
กำ�ไรสุทธิ
ขาดทุนสุทธิ
				 ให้ใส่เครื่องหมาย“ ” ลงในช่อง “ ” หน้า
ข้ อ ความแล้ ว แต่ ก รณี แล้ ว กรอกจำ � นวนเงิ น ที่ คำ � นวณได้ โ ดย
นำ�จำ�นวนเงินตาม (1) ลบด้วยจำ�นวนเงินตาม (2)
			 (4) หัก ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะ
เวลาบัญชีปจั จุบนั
				 ให้กรอกจำ�นวนเงินแสดงผลขาดทุนสุทธิทไี่ ด้ปรับปรุง
รายการตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
			 (5) หัก ประมาณการกำ�ไรสุทธิทไ่ี ด้รบั การยกเว้นตาม
กฎหมาย
				 ให้กรอกจำ�นวนเงินประมาณการกำ�ไรสุทธิ (ถ้ามี)
ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย เช่น
กิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
			 (6) ประมาณการ
กำ�ไรสุทธิทต่ี อ้ งคำ�นวณภาษี
ขาดทุนสุทธิ
				 ให้ ใ ส่ เ ครื่ อ งหมาย “  ” ลงในช่ อ ง “  ”
หน้ า ข้ อ ความแล้ ว แต่ ก รณี พร้ อ มทั้ ง กรอกจำ � นวนเงิ น ที่ คำ � นวณได้
โดยนำ�จำ�นวนเงินตาม ( 3 ) ลบด้วยจำ�นวนเงินตาม ( 4 ) และ (5 )
ถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นบวกเป็นประมาณการกำ�ไรสุทธิทต่ี อ้ งคำ�นวณภาษี
ถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นลบเป็นประมาณการขาดทุนสุทธิ
			 (7) กึ่งหนึ่งของประมาณการ
กำ�ไรสุทธิท่ตี ้อง
เสียภาษี
ขาดทุนสุทธิ
				 ให้ ใ ส่ เ ครื่ อ งหมาย “  ” ลงในช่ อ ง “  ”
หน้ า ข้ อ ความแล้ ว แต่ ก รณี พร้ อ มทั้ ง กรอกจำ � นวนเงิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของ
ประมาณการกำ�ไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่คำ�นวณได้ตาม (6)
		 2. กรณีเสียภาษีจากกำ�ไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี
หกเดือนแรก ตามมาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร
			 (1) กำ�ไรสุทธิ
ขาดทุนสุทธิ ของรอบระยะ
เวลาบัญชีหกเดือนแรก
				 ให้ ใ ส่ เ ครื่ อ งหมาย “  ” ลงในช่ อ ง “  ”
หน้าข้อความแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งกรอกจำ�นวนเงินกำ�ไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะ
เวลาบัญชี
			 (2) หัก ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะ
เวลาบัญชีปจั จุบนั
				 ให้กรอกจำ�นวนเงินแสดงผลขาดทุนสุทธิทไี่ ด้ปรับปรุง
รายการตามเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร
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			 (3) หัก กำ�ไรสุทธิทไ่ี ด้รบั การยกเว้นตามกฎหมาย
				 ให้กรอกจำ�นวนเงินกำ�ไรสุทธิ (ถ้ามี) ทีไ่ ด้รบั จากการ
ประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ตามกฎหมาย เช่ น กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
การส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ
		
(4) กำ�ไรสุทธิทต่ี อ้ งเสียภาษี
ขาดทุนสุทธิ
				 ให้ใส่เครื่องหมาย “ ” ลงในช่อง “ ” หน้ า
ข้ อ ความแล้ ว แต่ ก รณี พร้ อ มทั้ ง กรอกจำ � นวนเงิ น ที่ คำ � นวณได้
โดยนำ�จำ�นวนเงินตาม (1) ลบด้วยจำ�นวนเงินตาม (2) และ (3) ถ้าผลลัพธ์
ที่ได้เป็นบวกเป็นกำ�ไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี ถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นลบ
เป็นขาดทุนสุทธิ

คำ�เตือน
		 1. กรณียื่นรายการและชำ�ระภาษีจากประมาณการกำ�ไร

สุทธิโดยแสดงประมาณการกำ�ไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำ�ไร
สุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิด
เสียเงินเพิม่ อีกร้อยละ 20 ของภาษีทช่ี �ำ ระไว้ขาด
		 2. กรณียื่นรายการและชำ�ระภาษีจากกำ�ไรสุทธิจริง โดยยื่น
รายการและชำ�ระภาษีไว้ไม่ถูกต้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำ�ให้
จำ�นวนภาษีที่ต้องชำ�ระขาดไป ต้องรับผิดเสียเงินเพิม่ อีกร้อยละ 20
ของภาษีทช่ี �ำ ระไว้ขาด
		 3. กรณีไม่ยน่ื แบบ ภ.ง.ด.51 หรือไม่ยน่ื ภายในกำ�หนด
เวลาและมี ภ าษี ต้ อ งเสี ย ต้ อ งรั บ ผิ ด เสี ย เงิ น เพิ่ ม อี ก ร้ อ ยละ 20
ของเงินภาษีที่ต้องชำ�ระ
		 4. กรณีไม่ยน่ื แบบ ภ.ง.ด.51 หรือไม่ยน่ื ภายในกำ�หนด
เวลาเว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
2,000 บาทอีกด้วย
		 5. เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมยื่นบัญชีโดยมีผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตหรือผูส้ อบบัญชีภาษีอากร แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและ
รับรอง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
พร้ อ มกั บ ชำ � ระภาษี (ถ้ า มี ) โดยนำ � ภาษี ที่ ชำ � ระไว้ ต าม ภ.ง.ด.51
มาหักออกก่อน

กำ�หนดเวลา สถานทีย่ น่ื แบบ และชำ�ระภาษี
กำ�หนดเวลายืน่ แบบ
			 ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 พร้อมกับชำ�ระภาษี (ถ้ามี) ภายใน
2 เดือนนับแต่วนั สุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั แรก
ของรอบระยะเวลาบัญชีต่อเจ้าพนักงาน ณ สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ที่
สาขา ในท้องที่ทสี่ �ำ นักงานใหญ่ตั้งอยู่
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทศ่ี นู ย์สารนิเทศสรรพากร

การชำ�ระภาษี
			 ผู้เสียภาษีจะชำ�ระภาษีได้ดังนี้
			 1. ชำ�ระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผูถ้ อื บัตรเครดิตเท่านัน้
เป็ น ผู ้ ช ำ � ระค่ า ธรรมเนี ย ม) ผู ้ เ สี ย ภาษี ส ามารถชำ � ระภาษี ไ ด้
ณ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทุกสาขา ยกเว้น			
				 (1) สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดอุทยั ธานี
ได้แก่ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต
				 (2) สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดตราด ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะกูด
				 (3) สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
ได้แก่ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์ และสำ�นักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาไทรโยค
				 (4) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดเชียงราย
ได้แก่ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง
				 (5) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดอุดรธานี
ได้แก่ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง
				 (6) สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดขอนแก่น
ได้แก่ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงใหญ่
				 (7) สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดสกลนคร
ได้แก่ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว
				 (8) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดปัตตานี
ได้แก่ สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาปะนาเระ สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ที่
สาขาทุ่งยางแดง สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น สำ�นักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน
และสำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ
				 (9) สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดนราธิวาส
ได้แก่ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ และสำ�นักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาเจาะไอร้อง
				 (10) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดยะลา
ได้แก่ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต และสำ�นักงานสรรพากร
พื้นที่สาขากาบัง
			 2. ชำ�ระเป็นบัตรภาษี
				 การชำ�ระด้วยบัตรภาษีมีเงื่อนไขดังนี้
				 2.1 ต้องเป็นบัตรระบุชอ่ื ผูเ้ สียภาษี
				 2.2 ห้ามใช้บัตรภาษีที่มีจำ�นวนเงินสูงกว่าจำ�นวนภาษี
อากรที่ต้องชำ�ระ เว้นแต่ผู้เสียภาษี (ผู้มีชื่อในบัตรภาษี) ยอมสละสิทธิ์
ในจำ�นวนเงินส่วนที่เกินนั้น โดยผู้เสียภาษีได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานในแบบแสดงรายการภาษี
			 3. ช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ่ืน ตามที่ก รมสรรพากร
กำ�หนดต่อไป

: 1161

โปรดทราบ

กรมสรรพากรให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบ ภ.ง.ด.51 ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ได้แก่
1. ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51 ยืน่ บัญชี และชำ�ระภาษีผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. Download แบบ ภ.ง.ด.51 จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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ตัวอย่างที่ 1 การกรอกแบบ ภ.ง.ด.51
การคำ�นวณฐานภาษีกรณีเสียภาษีจากกึง่ หนึง่ ของประมาณการกำ�ไรสุทธิ
หน้า 1





200,000 00
-



2,500,000 00
500,000 00
200,000 00
300,000 00
300,000 00



หน้า 2






30,000,000 00
21,000,000 00
9,000,000 00
4,000,000 00
5,000,000 00
2,500,000 00
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ตัวอย่างที่ 2 การกรอกแบบ ภ.ง.ด.51
การคำ�นวณฐานภาษีกรณีเสียภาษีจากกำ�ไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรก
หน้า 1





500,000 00
-




31,000,000 00
6,200,000 00
500,000 00
5,700,000 00
5,700,000 00
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หน้า 2




31,000,000 00
31,000,000 00

พิมพ์ พ.ค. 2561

