
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร      

ช่ือ.....................................................................................................................................................................................
(ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด ห้างหุ้นส่วนจำากัด ฯลฯ)

ท่ีต้ังสำานักงาน : อาคาร.........................................................................ห้องเลขท่ี............................ช้ันท่ี...........

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

แยก.................................ถนน...........................................ตำาบล/แขวง..................................................................

อำาเภอ/เขต........................................................................จังหวัด.............................................................................

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

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด.52

สำ�หรับบันทึกข้อมูลจ�กระบบ TCL

 1. รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ (1) ทางบก   
    (2) ทางเรือ   
    (3) ทางอากาศ   
    (4) รวม (1) ถึง (3)   
 2. ภาษีเงินได้คำานวณจาก  (1) ร้อยละ 3 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ
     (2) ภาษีท่ีต้องชำาระภายหลังจากการยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 18) หรือ (ฉบับท่ี 463) 
     (3) ภาษีท่ีต้องชำาระภายหลังจากการยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ อ่ืนนอกจาก (2) . . 

 3. หัก (1) ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร         
   (2) ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  
   (3) ภาษีท่ีชำาระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.52 (กรณีย่ืนเพ่ิมเติม)  
 4. ภาษีที่  ชำาระเพิ่มเติม  ชำาระไว้เกิน . . . . . . . . . . . . 
 5. เงินเพิ่ม (ถ้ามี)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 6. รวมภาษีที่  ชำาระเพิ่มเติม  ชำาระไว้เกิน . . . . . . . . . . . . 

  รายรับจากกิจการอ่ืนซึ่งต้องแสดงในแบบ ภ.ง.ด.50 . . . . . . . . . . . . 

(ก่อนกรอกรายการ โปรดดูวิธีกรอกแบบฯ ด้านหลัง)
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ตัวแทนในประเทศไทย

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร      

ช่ือ.....................................................................................................................................................................................
(ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นนาย นาง นางสาว  บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด ห้างหุ้นส่วนจำากัด ฯลฯ)

ท่ีต้ังสำานักงาน : อาคาร....................................................................ห้องเลขท่ี.............................ช้ันท่ี...............

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

แยก.................................ถนน...........................................ตำาบล/แขวง..................................................................

อำาเภอ/เขต........................................................................จังหวัด............................................................................. รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์.........................................................

รอบระยะเวลาบัญช ี

 ตั้งแต่วันที่  เดือน  พ.ศ. 

 ถึงวันที่  เดือน  พ.ศ.    

  (1) ยื่นปกติ  (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่   .......

รวม

คำารับรองของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการในแบบ ภ.ง.ด.52 นี้แล้ว ขอรับรองว่า 
เป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นความจริง มีเอกสารหลักฐานทางบัญช ี
สนับสนุนครบถ้วนถูกต้อง  ซึ่งแสดงถึงธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ 
ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นในรอบระยะเวลาบัญช0ีตามความเป็นจริงและครบถ้วน

  ลงชื่อ...................................................................................................................

      (..................................................................................................................)
  ตำาแหน่ง.............................................................................................................

  ลงชื่อ...................................................................................................................

      (..................................................................................................................)
  ตำาแหน่ง.............................................................................................................

   ยื่นวันที่  เดือน  พ.ศ.   

คำาร้องขอคืนเงินภาษี

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำาระไว้เกินข้างต้น

     ลงชื่อ...............................................................................................................

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

     ตำาแหน่ง........................................................................................................

     ลงชื่อ...............................................................................................................

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

     ตำาแหน่ง........................................................................................................

      ยื่นวันที่  เดือน  พ.ศ.  

     คำาเตือน ให้แสดงรายการในแบบฯ ตามความเป็นจริงและครบถ้วน 
      หากแจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร 
      มีความผิดและต้องรับโทษตามประมวลรัษฎากร

รายรับก่อนหักรายจ่ายและการคำานวณภาษี รวมการรับขนคนโดยสาร
(เฉพาะที่เรียกเก็บในประเทศไทย)

การรับขนของ (เฉพาะที่เรียกเก็บ 
 เน่ืองในการขนของออกจากประเทศไทย)

63

54
55
56

ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)

ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)



  ให้กรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน และ                
 ถูกต้องสมบูรณ์  โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้

 ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.52 ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งกระทำากิจการในที่อื่นๆ รวมทั้ง
ในประเทศไทยและกิจการนั้นเป็นกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ

  การแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด.52

  บริษัทหรือห้างหุ้นส่่วนนิติบุคคล

 ให้กรอกเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร ช่ือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคล ท่ีต้ังสำานักงาน รหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์เป็น 
ภาษาไทย ลงในช่องที่จัดไว้ใหค้รบถ้วนชัดเจน

  รอบระยะเวลาบัญชี 

 ให้กรอกวันเร่ิมต้นและวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

  การย่ืนแบบแสดงรายการ 
 ให้ระบุว่าเป็นการย่ืนปกติ ย่ืนเพ่ิมเติม โดยใส่เครื่องหมาย  “”  
ลงในช่อง “” หน้าข้อความนั้น
 กรณย่ืีนเพ่ิมเติม ให้ระบุด้วยว่ายื่นเพิ่มเติมคร้ังท่ีเท่าไร และให ้
แสดงรายการพร้อมท้ังคำานวณภาษีใหม่ทั้งหมด0แล้วนำาภาษีท่ีได้ชำาระ 
ไว้แล้วตามแบบ ภ.ง.ด.52 ที่ยื่นไว้เดิมของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
มาหักออก

  ตัวแทนในประเทศไทย

 ให้กรอกเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อ และที่อยู่หรือที่ตั้ง 

สำานักงาน ในประเทศไทยของตัวแทนฯ

  รายรับก่อนหักรายจ่ายและการคำานวณภาษีเงินได้

 1. รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ให้กรอกรายรับ ได้แก่ ค่าโดยสาร 

ค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใด ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ในรอบ 

ระยะเวลาบัญชีตามรายการที่จัดเตรียมไว้ในแบบฯ ดังนี้

  	การรับขนคนโดยสาร เฉพาะที่เรียกเก็บในประเทศไทย

  	การรับขนของ เฉพาะที่เรียกเก็บ (ไม่ว่าในหรือนอก 

ประเทศไทย) เนื่องในการขนของออกจากประเทศไทย

 2. ภาษีเงินได้คำานวณจาก ให้กรอกจำานวนภาษีเงินได้ ดังนี้ 

  (1) ร้อยละ 3 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ

  (2) ภาษีที่ต้องชำาระภายหลังจากการยกเว้นโดยอนุสัญญา 

หรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยได้ทำาไว้กับ 

ประเทศต่างๆ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 18) หรือ (ฉบับท่ี 463)

  (3) ภาษีที่ต้องชำาระภายหลังจากการยกเว้นตามพระราช 

กฤษฎีกาฯ อ่ืนนอกจาก (2)

 3. หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และหรือ 

มาตรา   69  ทวิ   แหง่ประมวลรษัฎากร    ตาม    (1)     (2)      ใหก้รอกจำานวนภาษเีงินได ้

หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส  และหรือมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวล 

รัษฎากร0ตามหลักฐานที่ถูกหักไว้จริงของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.52
และหักภาษีท่ีชำาระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.52 (กรณียื่นเพิ่มเติม) ตาม (3)  

ให้กรอกจำานวนภาษีเงินได้ที่ชำาระเพิ่มเติม0(ไม่รวมเงินเพิ่ม)0ของแบบ 

ภ.ง.ด.52 ฉบับก่อนของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

 4. ภาษีท่ี    ชำาระเพ่ิมเติม    ชำาระไว้เกิน  ให้ใส่เครื่องหมาย      

“” ลงในช่อง “” หน้าข้อความ พร้อมทั้งกรอกจำานวนภาษีเงินได ้

ที่ต้องชำาระหรือภาษีเงินได้ที่ชำาระไว้เกิน แล้วแต่กรณี

  ถ้า 2. มากกว่า 3. เป็นภาษีเงินไดท่ี้ต้องชำาระ

  ถ้า 3. มากกว่า 2. เป็นภาษีเงินได้ทีช่ำาระไว้เกิน

 5. เงินเพ่ิม (ถ้ามี) ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ชำาระ 

ภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี จะต้อง 

คำานวณและชำาระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับ 

เป็น 1 เดือน) ของภาษีที่ชำาระเพิ่มเติมตาม 4. ทั้งนี้ ให้คำานวณเงินเพิ่ม

เป็นรายเดือน0นับแต่วันพ้นกำาหนดเวลายื่นแบบฯ0จนถึงวันยื่นแบบฯ 

และชำาระภาษี

หมายเหตุ :  กรณีบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นแบบฯ

ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 68 แห่งประมวลรษัฎากร และไม่ยืน่บญัชี

ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว  

อาจต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 4,000 บาท (มาตรา 35 แห่งประมวลรษัฎากร) 

 6. รวมภาษีท่ี   ชำาระเพ่ิมเติม   ชำาระไว้เกิน ให้ใส่ 

เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้าข้อความพร้อมทั้งกรอกจำานวน  

ภาษีเงินได้ที่ชำาระเพิ่มเติม หรือชำาระไว้เกิน แล้วแต่กรณี

  ข้อสังเกต 

 1. กิจการขนส่งต้องทำาบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายเกี่ยวกับ 

ค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดอันต้องเสียภาษ ี

ในรอบระยะเวลาบัญชี

 2. ถ้ามีเงินได้จากการประกอบกิจการประเภทอื่นท่ีมิใช่กิจการ 

ขนส่งฯ ต้องนำาเงินได้จากการประกอบกิจการอื่นนั้นไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.50

  คำารับรองของกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ

 ให้กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการลงช่ือในช่องว่าง 

และประทับตรานิติบุคคล0(ถ้ามี)0เม่ือได้ตรวจสอบรายการในแบบ 

ภ.ง.ด.52 ถูกต้องแล้ว

  คำาร้องขอคืนเงินภาษี

 กรณีมีภาษีที่ชำาระไว้เกิน0หากมิได้ลงลายมือชื่อในส่วนคำาร้อง 

ขอคืนเงินภาษี กรมสรรพากรจะไม่พิจารณาคืนเงินภาษีที่ชำาระไว้เกินนั้น

  กำาหนดเวลา สถานท่ีย่ืนแบบ และชำาระภาษี 

 ให้ผู้มีหน้าทีย่ื่นแบบ ภ.ง.ด.52 จะต้องยื่นแบบพร้อมท้ังชำาระ 

ภาษี (ถ้ามี) ภายในกำาหนด 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา  

บัญชี0โดยต้องยื่นเป็นประจำาทุกรอบระยะเวลาบัญชี0ไม่ว่าจะมีรายได้ 

หรือไม่ก็ตามต่อเจ้าพนักงาน ณ สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในท้องที่

ที่สีำานักงานใหญ่ตั้งอยู่

พิมพ์ ม.ค. 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร. 1161
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