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        เฉพาะกรณีท่ีใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานตามมาตรา 76 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร 
ให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในช่องท่ีจัดไว้ให้ครบถ้วน โดยคำานวณจำานวนเงินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียระหว่างอัตราซื้อและ
อัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำานวณไว้ในวันทำาการสุดท้ายก่อนวันชำาระภาษี ตามตัวอย่างดังนี้
   1. เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย ค้นหาอัตราแลกเปลี่ยน แล้วคลิกอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์์  
(เลือกช่วงเวลา : เดือน ไตรมาส ปี)

ภ.ง.ด. 51วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562

       กรณีดังต่อไปน้ี ให้ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 คนละฉบับ เสมือนหน่ึง

เป็นคนละนิติบุคคล

  (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย

ท่ีประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศประกอบกิจการ

ท้ังท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และกิจการอ่ืนท่ีไม่ได้รับยกเว้นฯ

  (2) บริษัทที่ประกอบการท้ังกิจการบริษัทการค้าระหว่าง

ประเทศ (ITC) ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และกิจการอื่นที่

ไม่ได้รับยกเว้นฯ

  (3) บริษัทที่ประกอบการทั้งกิจการที่ได้รับอนุญาตจาก

กระทรวงพลงังานใหค้า้น ้ำามนัเชือ้เพลงิ เฉพาะเพือ่การนำาเข้าและสง่ออก

ไปนอกราชอาณาจกัรในเขตปลอดอากรหรอืระหวา่งเขตปลอดอากรตาม

กฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกิจการอื่น

  (4) บริษัทที่ประกอบการทั้งกิจการศูนย์กลางการจัดหา

สินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ และกิจการอื่น

  (5) บริษัทที่ประกอบการทั้งกิจการสำานักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค (ROH)  และกิจการอื่น

  (6) บริษัทที่ประกอบการทั้งกิจการสำานักงานใหญ่ข้าม

ประเทศ (IHQ) และกิจการอื่น

  (7) บริษัทที่ประกอบการทั้งกิจการต้ังอยู่ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ และกิจการอื่น

  (8) บรษิทัทีป่ระกอบการทัง้กจิการศนูยก์ลางธรุกจิระหวา่ง

ประเทศ และกิจการอื่น

  กรณีเสียภาษีจากกำ�ไรสุทธิของรอบระยะเวล�บัญชีหกเดือน

แรก ให้แนบงบการเงินพร้อมแบบ ภ.ง.ด.51 หากประกอบกิจการมากกว่า

หน่ึงประเภท ให้แนบงบกำาไรขาดทุนพร้อมแบบ ภ.ง.ด.51 แยกเป็นราย

กิจการ ส่วนงบดุลย่ืนพร้อมแบบ ภ.ง.ด.51 ของกิจการใดกิจการหน่ึงก็ได้

 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

  ให้กรอกเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีต้ังสำานักงาน รหัสไปรษณีย์ หมายเลข 
โทรศัพท์ (เป็นภาษาไทย) และกรอกช่ือเว็บไซต์ (เว็บไซต์หลักที่ใช้ใน
การประกอบธุรกรรม) ลงในช่องที่จัดไว้ใหค้รบถ้วนชัดเจน
  กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศและได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ใช้เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร 
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ 
  กรณีกิจการดังกล่าวข้างต้นมีสาขาหลายแห่งให้ยังคงใช้ 
เลขประจำาตัวฯ หมายเลขเดิมสำาหรับกิจการนั้นโดยไม่ต้องขอมี 
เลขประจำาตัวฯ ของแต่ละสาขาอีก
  กรณีบริษัทซ่ึงประกอบการท้ังกิจการสำานักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค และกิจการอื่น บริษัทซึ่งประกอบการทั้งกิจการที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงพลังงานให้ค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิงฯ และกิจการอื่น หรือบริษัท
ซ่ึงประกอบการทั้งกิจการศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพ่ือการผลิต
ระหว่างประเทศ และกิจการอ่ืน ในการย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 แยกต่างหาก
จากกัน ให้ยังคงใช้เลขประจำาตัวฯ เดียวกัน

รอบระยะเวลาบัญชี

        ให้กรอกวันเร่ิมต้นและวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

 การย่ืนแบบแสดงรายการ 

            ใหร้ะบวุา่เปน็การย่ืนปกติหรอืย่ืนเพ่ิมเติม โดยใสเ่ครือ่งหมาย 

“” ลงในช่อง “” หน้าข้อความนั้น

      กรณีย่ืนเพ่ิมเติม ให้ระบุด้วยว่ายื่นเพิ่มเติมคร้ังท่ีเท่าไร และ 

ใหแ้สดงรายการพรอ้มทัง้คำานวณภาษใีหมท่ัง้หมด แลว้นำาภาษีทีไ่ดช้ำาระ

ไว้แล้วตามแบบ ภ.ง.ด.51 (ที่ยื่นไว้เดิม) มาหักออก
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 งบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือรับรองของผู้สอบทาน

 งบแสดงสถานะทางการเงิน

      ให้กรอกจำานวนเอกสารทั้งหมดที่แนบ ได้แก่ งบแสดงสถานะ 
ทางการเงนิและหนังสอืรบัรองของผูส้อบทานงบแสดงสถานะทางการเงนิ
ในกรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำาหนดตามมาตรา 67 ทวิ (2)  
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเสียภาษีจากกำาไรสุทธิ

 คำารับรองของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ

     ให้กรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการลงลายมือช่ือ 

ในช่องว่างและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) เม่ือได้ตรวจสอบรายการ 

ถูกต้องแล้ว

      แบบ ภ.ง.ด.51 ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นเกิน 

กำาหนดเวลา (โดยไม่ได้รับคำาเตือนหรือคำาเรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรง

เป็นหนังสือ) ถือเป็นคำาร้องขอลดเงินเพิ่มด้วย บริษัทฯ จะได้รับอนุมัต ิ

ให้ลดเงินเพิ่มตามระเบียบทันทีที่ยื่นแบบฯ โดยไม่ต้องทำาคำาร้อง 

เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินอีก

	ช่ือผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

       ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ได้แก่ 

      1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี 
และเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นผู้ตรวจสอบ 
และรับรองบัญชีสำาหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

      2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต 
จากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะ 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (มีทุนจดทะเบียน 
ไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน  30 ล้านบาท และรายได้รวม 
ไม่เกิน 30 ล้านบาท)
     ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกรอกเลขประจำาตัว 
ประชาชนและชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
แล้วแต่กรณี ลงในช่อง “เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี)” และช่อง “ช่ือผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี” ตาม
ลำาดับ
       ส่วนการกรอกรายการในช่อง “ทะเบียนเลขท่ี” ให้กรอกดังนี้

       1. กรณีเป็นเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กรอก
ตัวเลขทั้ง  8  ช่อง โดยเพิ่มเลข “0” ข้างหน้าเลขทะเบียนจนครบ 8 หลัก 
เช่น ทะเบียนเลขที่ 1234  ให้กรอก 00001234
       2. กรณีเป็นเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ให้กรอก      
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ “T” และ “A” ลงใน 2 ช่องแรก ส่วนอีก 6 ช่อง          
ที่เหลือให้กรอกเลขทะเบียน เช่น ทะเบียนเลขที่ 000001 ให้กรอก  
TA000001
       กรณีทำาในนามของสำานักงานสอบบัญชี ให้กรอกเลขประจำาตัว 
ผู้เสียภาษีอากรของสำานักงานสอบบัญชีด้วย

	ช่ือผู้ทำาบัญชี

  ผู้ทำาบัญชี ได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็น 

ผู้ทำาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
  ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกรอกเลขประจำาตัว 

ประชาชน ชื่อผู้ทำาบัญชี ลงในช่อง “เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร  

(ของผู้ทำาบัญชี)” และช่อง “ช่ือผู้ทำาบัญชี” ตามลำาดับ 

  กรณีทำาในนามของสำานักงานทำาบัญชี ให้กรอกเลขประจำาตัว 

ผู้เสียภาษีอากรของสำานักงานทำาบัญชีด้วย 

 สกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงาน 

                  ให้ใส่เคร่ืองหมาย “” ลงในช่อง “” หน้าสกุลเงินท่ีใช้ 

ในการดำาเนินงาน กรณีท่ีใช้เงินตราสกุลอ่ืนนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงิน 

ท่ีใช้ในการดำาเนินงาน ให้กรอกสกุลเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง

กำาหนด และได้รับแจ้ง หรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา 76 ตรี  

แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

วิธีการคำานวณและชำาระภาษี 

           ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้าข้อความ 

ตามท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคำานวณภาษีโดยวิธีท่ี 1 หรือ         

วิธีที่ 2 แล้วแต่กรณี ดังนี้

 วิธีท่ี 1 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากที่กล่าว

ในวิธีที่ 2 จัดทำาประมาณการกำาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งได้จากกิจการ

หรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำาหรือจะได้กระทำาในรอบระยะเวลา 

บัญชีนั้น แล้วให้คำานวณและชำาระภาษีจากจำานวนก่ึงหน่ึงของ 

โปรดดูตัวอย่างการคำานวณอัตราแลกเปล่ียน หน้า 10 - 11

       2. คลิกช่วงเวลา รายวัน ตั้งแต่ เดือน ปี ถึง เดือน ปี จะพบอัตรากลางของแต่ละสกุลเงิน ให้นำา อัตรากลาง ในวัน เดือน ปี  
ก่อนวันชำาระภาษี ของสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานมากรอกในช่องจำานวนเงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
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ประมาณการกำาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

 วิธีท่ี 2 ใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลดงัตอ่ไปนี ้คำานวณ 

และชำาระภาษีจากกำาไรสุทธิ ของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนบัแตว่นัแรก 

ของรอบระยะเวลาบัญชี 

             (1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารพาณิชย ์

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณชิย ์หรือบรษิทัเงนิทนุ บริษทัหลัก

ทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

ธุรกิจ เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์  และธุรกิจ เครดิตฟองซิ เอร์  

โดยไม่ต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี 

ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด 

      (2 ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประกาศอธิบดี 

กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฯ เร่ืองกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ         

และเง่ือนไข สำาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา  

67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงจะต้องมีการสอบทานงบแสดง 

สถานะทางการเงินเมื่อครบกำาหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรก 

ของรอบระยะเวลาบัญชี โดยผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อธิบดี 

กรมสรรพากรให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้แนบงบแสดงสถานะทางการเงิน

ดังกล่าวและหนังสือรับรองของผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน

พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ด้วย

รายการท่ี 1  การคำานวณฐานภาษี

      1. กรณีเสียภาษีจากก่ึงหน่ึงของประมาณการกำาไรสุทธิ ตาม
มาตรา 67 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร
  (1) ประมาณการยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหัก 
รายจ่ายใดๆ ของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
     ให้กรอกจำานวนเงินประมาณการยอดรายรับหรือ 
ยอดขายก่อนหักรายจ่ายใดๆ ที่จะต้องนำามาคำานวณกำาไรสุทธิเพื่อ 
เสียภาษีเงินได้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
  (2) หัก ประมาณการรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
ปัจจุบัน
     ให้กรอกจำานวนเงินประมาณการรายจ่ายท่ีเกี่ยวกับ 
กิจการ หรือเนื่องจากกิจการท่ีได้กระทำาหรือจะได้กระทำาทั้งหมดใน 
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
  (3) คงเหลือ ประมาณการ    กำาไรสุทธิ

  ขาดทุนสุทธิ

     ให้ใส่เครื่องหมาย“ ” ลงในช่อง “ ” หน้า 
ข้อความแล้วแต่กรณี  แล้วกรอกจำานวนเงินที่คำ านวณได้ โดย 
นำาจำานวนเงินตาม (1) ลบด้วยจำานวนเงินตาม (2)
  (4) หัก ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลา
บัญชีปัจจุบัน 
   ให้กรอกจำานวนเงินแสดงผลขาดทุนสุทธิที่ได้ปรับปรุง
รายการตามเงื่อนไขที่กำาหนดในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี    
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
  (5) หัก ประมาณการกำาไรสุทธิท่ีได้รับการยกเว้นตาม
กฎหมาย
   ให้กรอกจำานวนเงินประมาณการกำาไรสุทธิ (ถ้ามี)  

ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย เช่น  

กิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ 

   (6) ประมาณการ   กำาไรสุทธิท่ีต้องคำานวณภาษี 

  ขาดทุนสุทธิ

    ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้า

ข้อความแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ งกรอกจำานวนเงินที่คำานวณได้ 

โดยนำาจำานวนเงินตาม (3) ลบด้วยจำานวนเงินตาม (4) และ (5)  

ถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นบวกเป็นประมาณการกำาไรสุทธิท่ีต้องคำานวณภาษี 

ถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นลบเป็นประมาณการขาดทุนสุทธิ

   (7) ก่ึงหน่ึงของประมาณการ   กำาไรสุทธิท่ีต้อง 

เสียภาษี    ขาดทุนสุทธิ

    ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้า

ข้อความแล้วแต่กรณี  พร้อมทั้ งกรอกจำานวนเงินกึ่ งห น่ึงของ 

ประมาณการกำาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่คำานวณได้ตาม (6)

  2. กรณีเสียภาษีจากกำาไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี  

หกเดือนแรก ตามมาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร

   (1)   กำาไรสุทธิ     ขาดทุนสุทธิ  ของรอบระยะ 
เวลาบัญชีหกเดือนแรก
    ให้ใส่เครื่องหมาย “ ” ลงในช่อง “ ” 
หน้าข้อความแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งกรอกจำานวนเงินกำาไรสุทธิหรือ 
ขาดทุนสุทธิของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะ 
เวลาบัญชี
   (2) หัก ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะ
เวลาบัญชีปัจจุบัน
    ใหก้รอกจำานวนเงนิแสดงผลขาดทนุสทุธท่ีิไดป้รบัปรงุ
รายการตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหง่
ประมวลรัษฎากร
   (3) หัก กำาไรสุทธิท่ีได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

    ใหก้รอกจำานวนเงนิกำาไรสทุธ ิ(ถ้าม)ี ท่ีไดร้บัจากการ 
ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย เช่น กิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ

       (4)  กำาไรสุทธิท่ีต้องเสียภาษี    ขาดทุนสุทธิ

    ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้า

ข้อความแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งกรอกจำานวนเงินที่คำานวณได้

โดยนำาจำานวนเงินตาม (1) ลบด้วยจำานวนเงินตาม (2) และ (3) ถ้าผลลัพธ์

ที่ได้เป็นบวกเป็นกำาไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี ถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นลบ

เป็นขาดทุนสุทธิ 

รายการท่ี 2  เงินได้ท่ีต้องเสียภาษี และการคำานวณภาษี

  1. ก่ึงหน่ึงของประมาณการ   (1) กำาไรสุทธิท่ีต้อง 

เสียภาษี   (2) ขาดทุนสุทธิ (จากรายการท่ี 1   1. (7) )

   ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้า (1) หรือ 

(2) พร้อมทั้งกรอกจำานวนเงินก่ึงหน่ึงของประมาณการกำาไรสุทธิ 

ท่ีต้องเสียภาษีหรือขาดทุนสุทธิ แล้วแต่กรณี ตามท่ีคำานวณได้ในรายการท่ี  

1  1. (7) 
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  2.  (1) กำาไรสุทธิท่ีต้องเสียภาษี   (2) ขาดทุนสุทธิ 

(จากรายการท่ี 1   2. (4) ) 

   ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้า (1) หรือ 

(2) พร้อมทั้งกรอกจำานวนเงินกำาไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีหรือขาดทุนสุทธิ

แล้วแต่กรณี ตามที่คำานวณได้ในรายการที่ 1  2. (4) 

  3. รายรับก่อนหักรายจ่าย (กรณีเสียภาษีจากยอดรายรับ)

   ใหก้รอกจำานวนเงนิรายรบักอ่นหกัรายจา่ย ตามรายการ        

ที่ 1  3. 
  4. การคำานวณภาษี

                 ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้าข้อความ 

แล้วคำานวณภาษีตามกรณี ดังนี้

             1. กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ัวไป ให้

คำานวณภาษีในอัตราร้อยละ 20  ของกำาไรสุทธิ ตาม พ.ร.บ. (ฉบับท่ี 42) 
พ.ศ. 2559
             2. กรณีลดอัตราภาษี  ได้แก่

     (2.1) กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี 

ทนุทีช่ำาระแลว้ในวนัสดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีมเ่กนิ 5 ล�้นบาท 

และมรีายได้จากการขายสินค้า และการให้บรกิารในรอบระยะเวลาบญัชี

ไม่เกิน 30 ล้�นบาท ต่อเนื่องกัน ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริ่มใน 

หรือหลังวันที่ 1 มกร�คม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา 

    สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 

1 มกร�คม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 530) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 583) และ พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 603) ให้คำานวณภาษีในอัตรา 

(SMEs) ดังนี้

  กำาไรสุทธิ อัตราภาษีร้อยละ

 ไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้น

 เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  15
 เกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป  20
              (2.2) กรณีเป็นกิจการนำาเข้าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในเขตปลอดอากรหรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย

ศุลกากร ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให้ค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง 

ให้คำานวณภาษีในอตัรารอ้ยละ 10 ของกำาไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกร�คม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป สำาหรับรายได้

จากการประกอบธุรกรรมการซื้อขายน้ำ�มันเชื้อเพลิง รวมถึงการซื้อ

และขายน้ำ�มันเชื้อเพลิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย ทั้งนี้ บริษัทที่

ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการประกอบธุรกรรมและการซื้อขาย

น้ำ�มันเชื้อเพลิงได้แจ้งการเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงาน

ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นต้นไป

     (2.3) กรณีเป็นกิจการศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพ่ือการ 

ผลิตระหว่างประเทศ ให้คำานวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของกำาไรสุทธิ  

      (2.4) กรณีเป็นกิจการสำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค  

 (ROH) ตาม

         (2.4.1) พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 405 และฉบับท่ี 671) 
ให้คำานวณภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรายได้ ดังนี ้  

     (ก) รายได้จากการให้บริการของสำานักงาน

ปฏิบัติการภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาต่างประเทศของสำานักงานฯ

      (ข) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือ

สาขาต่างประเทศของสำานักงานฯ ทั้งน้ี เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม

ที่สำานักงานฯ ได้กู้มาเพื่อให้กู้ยืมต่อ 

     (ค) ค่าสิทธิที่ ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ  

เฉพาะค่าสิทธิท่ีเกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาท่ีกระทำาข้ึนในประเทศไทย

โดยสำานักงานปฏิบัติการภูมิภาคได้วิจัยและพัฒนาเองหรือผู้อ่ืนวิจัยและ

พัฒนา ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศกำาหนด      

     และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับเงินปันผล 

ที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือท่ีตั้งขึ้น

ตามกฎหมายของต่างประเทศ

    (2.4.2) พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 508 และฉบับท่ี 671)  

ให้คำานวณภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรายได้ ดังนี้ 

       (ก) รายได้จากการให้บริการของสำานักงาน

ปฏิบัติการภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย

       (ข) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือ

สาขาต่างประเทศของสำานักงานฯ ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม

ที่สำานักงานฯ ได้กู้มาเพื่อให้กู้ยืมต่อ

     (ค) ค่ าสิทธิที่ ได้ รับจากวิสาหกิจในเครือ 

เฉพาะค่าสิทธิท่ีเกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาท่ีกระทำาข้ึนในประเทศไทย

โดยสำานักงานปฏิบัติการภูมิภาคได้วิจัยและพัฒนาเองหรือผู้อ่ืนวิจัยและ

พัฒนา

      และได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้สำ�หรับ

     (ก) รายได้ท่ีได้จากการให้บริการของสำานักงาน

ปฏิบัติการภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครือที่อยู่ในต่างประเทศ หรือสาขา

ต่างประเทศของสำานักงานฯ

      (ข) เงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ

               (2.5) กรณีเป็นสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) ตาม พ.ร.ฎ. 

(ฉบับท่ี 586 และฉบับท่ี 666) ให้คำานวณภาษีในอัตราร้อยละ 10  

ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรายได้ ดังนี ้      

      (ก) รายได ้จากการให ้บร ิการด ้านการบร ิหาร

หรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจ

ในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

    (ข )  ค ่ าส ิทธิท ี ่ ได ้ ร ับจากวิสาหกิจ ในเครือที่ตั้ง

ขึ้นตามกฎหมายไทย เฉพาะค่าสิทธิที่เกิดจากผลการวิจัยและพัฒนา 

ที่กระทำาขึ้นเองในประเทศไทย โดยสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศได้วิจัย

และพัฒนาเอง หรือจ้างผู้อื่นวิจัยและพัฒนา โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์

ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำาหนด ทั้งนี้ สำาหรับค่าสิทธิที่ได้รับ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

     และได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้สำ�หรับ

    (ก)  รายได้จากการให้บริการด้านการบริหาร

หรือดา้นเทคนิค การใหบ้รกิารสนบัสนนุ หรอืการบรหิารเงนิแกว่สิาหกจิ

ในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
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     (ข) ค่าสิทธิท่ีได้รับจากวิสาหกิจในเครือท่ีต้ังข้ึน

ตามกฎหมายต่างประเทศ เฉพาะค่าสิทธิที่เกิดจากผลการวิจัยและ

พัฒนาท่ีกระทำาข้ึนในประเทศไทย โดยสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศได้วิจัย

และพัฒนาเอง หรือจ้างผู้อื่นวิจัยและพัฒนา โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์

ตามที่ี่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำาหนด ทั้งนี้ สำาหรับค่าสิทธิที่ได้รับ 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

     (ค) เ ง ินป ันผลท ี ่ ได ้ ร ับจากว ิสาหก ิจในเคร ือ 

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

     (ง) รายได้จากการโอนหุ ้นของวิสาหกิจในเครือ 

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งน้ี เฉพาะการโอนหุ้นท่ีตีราคา 

เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี

กรมสรรพากรประกาศกำาหนด

     (จ) รายได้จากการจัดซ้ือและขายสินค้าในต่างประเทศ 

โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกนำาเข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามา

ในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนหรือการถ่ายลำาตามกฎหมาย

ว่าด้วยศุลกากร และรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้า

ระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับ

จากหรือในต่างประเทศ

 (2.6 ) กรณีเป็นกิจการต้ังอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  

ซ่ึงประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา  

จังหวัดสงขลา เฉพาะในท้องที่อำาเภอจะนะ อำาเภอเทพา อำาเภอนาทวี 

และอำาเภอสะบา้ยอ้ย และจงัหวดัสตลู และมรีายได้ทีเ่กิดขึน้จากการผลิต

สินค้า การขายสินค้า หรือการให้บริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  

ให้คำานวณภาษีในอัตราร้อยละ 3 ของกำาไรสุทธิ ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2561 

ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกร�คม พ.ศ. 2561 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2563 

ที่สิ้นสุดภ�ยในหรือหลังวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2563 ตาม พ.ร.ฎ. 

(ฉบับที่ 624)                                                

    กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการ 

ท้ังท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจก�รต้ังอยู่ในเขตพัฒน�พิเศษเฉพ�ะกิจ

และร�ยได้จ�กกิจก�รอ่ืน ให้ย่ืนแบบฯ และใช้เลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กร

เดียวกัน โดยให้แยกกระด�ษทำ�ก�รซึ่งแสดงร�ยละเอียดก�รคำ�นวณ

กำ�ไรสุทธิและข�ดทุนสุทธิของแต่ละกิจก�รแยกต่�งห�กจ�กกัน ห�กร�ยจ�่ย

ใดไม่ส�ม�รถแยกกันได้โดยชัดแจ้งว่าส่วนใดเป็นรายจ่ายของกิจการใด 

ให้เฉล่ียร�ยจ่�ยดังกล่�วต�มส่วนของร�ยได้ระหว่างรายได้จากการ

ประกอบกิจการต้ังอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และรายได้จากกิจการอ่ืน

 (2.7) กรณีเป็นกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ให้คำานวณภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรายได้ที่เกิดขึ้น

จากการผลติสนิคา้ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ หรอืรายไดท้ีเ่กดิจากการ

ให้บริการและมีการใช้บริการนั้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังนี้  

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำาหนด 

 (2.8) กรณีเป็นกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) 

ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 674) ให้คำานวณภาษีในอัตราภาษี

     ร้อยละ 8 (กรณีมีรายจ่ายท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทย 

ไม่น้อยกว่า 60,000,000 บาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี) 

     ร้อยละ 5 (กรณีมีรายจ่ายท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทย 

ไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี) 

     ร้อยละ 3 (กรณีมีรายจ่ายท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทย 

ไม่น้อยกว่า 600,000,000 บาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี) 

     ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรายได้ ดังน้ี

     (ก) รายได้จากการให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการ 

ด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุน หรือให้บริการด้านการบริหารเงินแก่

วิสาหกิจในเครือ

     (ข) ค่าสิทธิท่ีได้รับจากวิสาหกิจในเครือ ท้ังน้ี เฉพาะค่า

สิทธิท่ีเกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีกระทำาข้ึนในประเทศไทย 

โดยศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศได้วิจัยและพัฒนาเองหรือจ้างผู้อ่ืนวิจัย

และพัฒนา

    และได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้สำ�หรับเงินปันผลท่ีได้รับจาก

วิสาหกิจในเครือ

 (2.9) กรณีเป็นกิจการอื่นที่มิได้ระบุไว้ใน (2.1)-(2.8) 

          3. กรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เสียภาษีจากยอด 

รายรับก่อนหักรายจ่าย ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับ

          4. กรณีประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมาย
เช่น กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กิจการขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 314) กิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 621) กิจการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่  
(New Start-up) ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 602) (ฉบับที่ 637) และ  
(ฉบับที่ 658) กิจการค้าระหว่างประเทศ (ITC) ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 587) 
กิจการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 627) และกิจการอื่นที่มิได้ระบุ

       5. หัก 

  (1) ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายและภาษีท่ีบุคคลอ่ืนเสียแทน  

   ให้กรอกจำานวนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีถูก 

หักไว้และที่บุคคลอื่นเสียแทนตามมาตรา 3 เตรส 69 ทวิ 69 ตรี  

และ 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร ตามหลักฐานที่ถูกหักไว้หรือ 

ที่บุคคลอื่นเสียแทนในรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของ 

รอบระยะเวลาบัญชีนั้น

  (2) ภาษีในส่วนท่ีได้รับการลดหย่อนอัตราไม่เกินร้อยละ 50 
ของอัตราปกติ

   ให้กรอกจำานวนเงินภาษีที่ได้รับการลดอัตราภาษี 

เงินได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราปกติ กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน

  (3) ภาษีท่ีชำาระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.51 (กรณีย่ืนเพ่ิมเติม)

   ให้กรอกจำานวนเงินภาษีที่ชำาระไว้แล้วตามรายการที่ 2  

6. ของแบบ ภ.ง.ด.51 ฉบับก่อนของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

       6. คงเหลือภาษีท่ี   ชำาระเพ่ิมเติม   ชำาระไว้เกิน
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  7. บวกเงินเพ่ิม (ถ้ามี)

  กรณไีม่ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 ภายในกำาหนดเวลา และมีภาษี 

ต้องเสีย  จะต้องคำานวณและชำาระเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 20 ของเงินภาษี      

ที่ต้องชำาระตาม 6. ซ่ึงเงินเพิ่มดังกล่าวลดได้ตามระเบียบที่อธิบดี 

กรมสรรพากรกำาหนด

  8. รวมภาษีท่ี   ชำาระเพ่ิมเติม   ชำาระไว้เกิน

   ให้ใส่เครื่องหมาย“” ลงในช่อง “” แล้วแต่กรณี 

พร้อมทั้งกรอกจำานวนเงินภาษีเงินได้ที่ชำาระเพิ่มเติมหรือชำาระไว้เกิน

 คำาเตือน

  1. กรณียื่นรายการและชำาระภาษีจากประมาณการกำาไร 

สุทธโิดยแสดงประมาณการกำาไรสุทธิขาดไปเกนิร้อยละ 25 ของกำาไร 

สุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิด 

เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 20 ของภาษีท่ีชำาระไว้ขาด

  2. กรณียื่นรายการและชำาระภาษีจากกำาไรสุทธิจริง โดยยื่น

รายการและชำาระภาษีไว้ไม่ถูกต้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำาให้ 

จำานวนภาษีที่ต้องชำาระขาดไป ต้องรับผิดเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 20  

ของภาษีท่ีชำาระไว้ขาด

  3. กรณีไม่ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 หรือไม่ย่ืนภายในกำาหนด 

เวลาและมีภาษีต้องเสีย ต้องรับผิดเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 20 
ของเงินภาษีที่ต้องชำาระ

  4. กรณไีม่ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 หรือไม่ย่ืนภายในกำาหนด 

เวลาเว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

2,000 บาทอีกด้วย

  5. เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 

นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมยื่นบัญชีโดยมีผู้สอบ 

บญัชรีบัอนญุาตหรอืผูส้อบบญัชภีาษอีากร แลว้แตก่รณ ีตรวจสอบและ 

รับรอง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 

พร้อมกับชำาระภาษี (ถ้ามี) โดยนำาภาษีที่ชำาระไว้ตาม ภ.ง.ด.51 

มาหักออกก่อน

 กำาหนดเวลา สถานท่ีย่ืนแบบ และชำาระภาษี

กำาหนดเวลาย่ืนแบบ

   ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 พร้อมกับชำาระภาษี (ถ้ามี) ภายใน  

2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรก

ของรอบระยะเวลาบัญชีต่อเจ้าพนักงาน ณ สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี

สาขา ในท้องที่ทีส่ำานักงานใหญ่ตั้งอยู่

การชำาระภาษี

   ผู้เสียภาษีจะชำาระภาษีได้ดังนี้

   1. ชำาระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผู้ถือบัตรเครดิตเท่าน้ัน

เป ็นผ ู ้ช ำาระค ่าธรรมเน ียม) ผ ู ้ เส ียภาษ ีสามารถช ำาระภาษ ีได ้ 

ณ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทุกสาขา ยกเว้น   

    (1) สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดอุทัยธานี 

ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต

    (2) สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดตราด ได้แก่

สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะกูด

    (3) สำานกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขาในเขตจงัหวดักาญจนบรุ ี

ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์ และสำานักงานสรรพากร

พื้นที่สาขาไทรโยค

    (4) สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดเชียงราย 

ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง

    (5) สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดอุดรธานี 

ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง

    (6) สำานกังานสรรพากรพ้ืนทีส่าขาในเขตจงัหวดัขอนแกน่

ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงใหญ่

    (7) สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดสกลนคร

ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว

    (8) สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดปัตตานี 

ไดแ้ก ่สำานกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขาปะนาเระ สำานกังานสรรพากรพืน้ที่

สาขาทุ่งยางแดง สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น สำานักงาน

สรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ สำานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาแม่ลาน  

และสำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ

    (9) สำานกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขาในเขตจงัหวดันราธวิาส

ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ และสำานักงานสรรพากร

พื้นที่สาขาเจาะไอร้อง

    (10) สำานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในเขตจังหวัดยะลา 

ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต และสำานักงานสรรพากร

พื้นที่สาขากาบัง

   2. ชำาระเป็นบัตรภาษี

    การชำาระด้วยบัตรภาษีมีเงื่อนไขดังนี้

    2.1 ต้องเป็นบัตรระบุช่ือผู้เสียภาษี

    2.2 ห้ามใช้บัตรภาษีที่มีจำานวนเงินสูงกว่าจำานวนภาษี 

อากรที่ต้องชำาระ เว้นแต่ผู้เสียภาษี (ผู้มีชื่อในบัตรภาษี) ยอมสละสิทธิ์ 

ในจำานวนเงินส่วนที่เกินนั้น โดยผู้เสียภาษีได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้ 

เป็นหลักฐานในแบบแสดงรายการภาษี

   3. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ตามท่ีกรมสรรพากร 

กำาหนดต่อไป
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3 กรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เสียภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย ให้เสียภาษรี้อยละ 5 ของยอดรายรับ 

4 กรณีประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมาย เช่น กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ       
             ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที ่314) กิจการวสิาหกิจเพือ่สงัคม ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบบัที ่621) กจิการส่งเสรมิผู้ประกอบการรายใหม ่(New Start-up) ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบบัที ่602)    
 (ฉบับที่ 637) และ (ฉบับที่ 658) กิจการค้าระหว่างประเทศ (ITC) ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 587) กิจการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)  
      ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 627) และกิจการอื่นที่มิได้ระบุ

ลำาดับ
ท่ี คำาอธิบายการใช้อัตราในการคำานวณภาษี      กำาไรสุทธิ

อัตราภาษี
ร้อยละ

1 กรณีทั่วไป ตาม พ.ร.บ. (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559
2 กรณีลดอัตราภาษี 

 (2.1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนท่ีชำาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน

  5 ล้�นบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน

  30 ล้�นบาท ต่อเน่ืองกัน ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกร�คม พ.ศ. 2555
  เป็นต้นมา 

  สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที ่เริ ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

  ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 530) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 583) และ พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 603)
 (2.2) กิจการนำาเข้าส่งออกที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิง

  ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 426)      
 (2.3) กิจการศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพ่ือการผลิตระหว่างประเทศ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 518)      

 (2.4) กิจการสำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 405) แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

  พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 508) พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 535) และ พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 671) 
 (2.5) กิจการสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 586) และ พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 666) 
 (2.6) กิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 624)   

 (2.7) กิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 591)
 (2.8) กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 674) สำาหรับรายได้ของ 
             กิจการที่มีรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทย                               
     รายจ่ายไม่น้อยกว่า 60,000,000 บาท
     รายจ่ายไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาท        
     รายจ่ายไม่น้อยกว่า 600,000,000 บาท       

 (2.9) กิจการอื่นที่มิได้ระบุไว้ใน (2.1)-(2.8)

         ทั้งจำานวน                   20

          ไม่เกิน 300,000        ยกเว้น

 เกิน 300,000 แต่ไม่เกิน 3,000,000     15
        เกิน 3,000,000 ข้ึนไป            20 
 

            ทั้งจำานวน                   10

       ทั้งจำานวน                   15
          ทั้งจำานวน                   10
 

         ทั้งจำานวน                   10
         ทั้งจำานวน                    3
         ทั้งจำานวน                   10

         ทั้งจำานวน                     8
         ทั้งจำานวน                    5
         ทั้งจำานวน                    3
            ตามอัตราท่ีกฎหมายกำาหนด 
 

โปรดทราบ
กรมสรรพากรให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบ ภ.ง.ด.51 ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรท่ี www.rd.go.th ได้แก่

 1. ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 ย่ืนบัญชี และชำาระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  2. Download แบบ ภ.ง.ด.51 จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร. 1161
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30,000,000 00
21,000,000 00
9,000,000 00
4,000,000 00

 - 
5,000,000 00
2,500,000 00





ตัวอย่างที่ 1 การกรอกแบบ ภ.ง.ด.51
การคำานวณฐานภาษีกรณีเสียภาษีจากก่ึงหน่ึงของประมาณการกำาไรสุทธิ





500,000 00

200,000 00
300,000 00

 -      
300,000 00

200,000 00
 - 
 - 

2,500,000 00
 - 
 - 
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ตัวอย่างที่ 2 การกรอกแบบ ภ.ง.ด.51

การคำานวณฐานภาษีกรณีเสียภาษีจากกำาไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรก





 - 
31,000,000 00

 -      

6,200,000 00

500,000 00
5,700,000 00

 - 
5,700,000 00

500,000 00
 - 
 - 





 31,000,000 00
 - 
 - 

31,000,000 00
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30,000,000 00
21,000,000 00
9,000,000 00
4,000,000 00
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5,000,000 00
2,500,000 00

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา





ตัวอย่างที่ 3 การกรอกแบบ ภ.ง.ด.51
การคำานวณฐานภาษีกรณีเสียภาษีจากก่ึงหน่ึงของประมาณการกำาไรสุทธิ

และใช้เงินตราสกุลอ่ืนเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงาน 

     1. กรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบ หน้า 2 ดังน้ี
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200,000 00
300,000 00
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200,000 00
 - 
 - 

2,500,000 00
 - 
 - 
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พิมพ์ ก.ค. 2562

ตัวอย่างที่ 3 การกรอกแบบ ภ.ง.ด.51 (ต่อ)
    2. กรอกรายละเอียดการคำานวณภาษีเป็นเงินตราไทยด้วยอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียระหว่างอัตราซ้ือและอัตราขาย ณ วันทำาการสุดท้าย 

               ก่อนวันชำาระภาษี ในแบบ หน้า 1 ดังน้ี

     2.1 กรณีย่ืนแบบชำาระภาษีในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ให้ใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562   

หน้� 1

     2.2  คำ�นวณจำ�นวนเงินดอลล่�ร์สหรัฐอเมริก�เป็นเงินตร�ไทย ดังน้ี

   จำ�นวนเงินภ�ษี   (300,000)  x 31.7026  = 9,510,780.00                        
   บวก เงินเพ่ิม (ถ้�มี)       (0) x 31.7026  =            0.00
   จำ�นวนเงินรวม   (300,000)  x 31.7026  = 9,510,780.00

1 7 พค 2 5 6 2 3 1  7 0 2 6

9,510,780

9,510,780

00

00
-


