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Dear Clients,

2020 Thailand Tax Calendar

Enclosed herewith please find 2020 Thailand Tax Calendar.  As you may be aware, failure to meet a tax deadline 
usually results in the imposition of penalties and surcharges.  This Tax Calendar is designed to assist you and your 
staff to keep track of and meet the filing requirements of tax returns and payments under the following laws:

• The Revenue Code, as amended
• The Land and Building Tax Act, B.E. 2562
• The Signboard Tax Act, B.E. 2510
• The Civil and Commercial Code
• The Social Security Act B.E. 2533

We would be glad to provide any assistance that you may require in the area of tax compliance and tax planning 
or to answer any questions that you may have.

Very truly yours,
KPMG Phoomchai Tax Ltd.

BENJAMAS KULLAKATTIMAS
Partner
Head of Tax
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คำ�แนะนำ�ในก�รใช้ปฏิทินภ�ษี และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

1. ให้ยื่นชำ�ระภ�ษีต�มประมวลรัษฎ�กร ณ สำ�นักง�นเขตหรือที่ว่�ก�รอำ�เภอซึ่งสถ�นประกอบธุรกิจของท่�นอันได้จดทะเบียนไว้ตั้งอยู่ในเขต ปัจจุบันกรมสรรพ�กรได้ให้บริก�รก�รยื่นแบบแสดงร�ยก�รและชำ�ระภ�ษีผ่�นระบบเครือข่�ยอินเตอร์เน็ตท�ง
    เว็บไซต์ของกรมสรรพ�กร(www.rd.go.th) 

2. ท่�นส�ม�รถขอรับแบบฟอร์มเสียภ�ษีต�มประมวลรัษฎ�กรได้ที่สำ�นักง�นเขต หรือที่ว่�ก�รอำ�เภอ หรือที่กรมสรรพ�กร หรืออ�จสั่งพิมพ์จ�กเว็บไซต์ของกรมสรรพ�กร www.rd.go.th ส่วนแบบฟอร์มเสียภ�ษีที่ดินและโรงเรือน ภ�ษีป้�ย และภ�ษีบำ�รุงท้อง
    ที่จะรับได้ที่สำ�นักง�นเทศบ�ล สำ�นักง�นเขตหรือที่ว่�ก�รอำ�เภอ 

3. กรมสรรพ�กรสนับสนุนให้ผู้เสียภ�ษียื่นแบบแสดงร�ยก�รชำ�ระภ�ษีผ่�นระบบเครือข่�ยอินเตอร์เน็ต  อย่�งไรก็ดี ท่�นต้องติดต่อแจ้งคว�มจำ�นงต่อสำ�นักง�นสรรพ�กรเขตพื้นที่ก่อนที่ยื่นแบบเพื่อชำ�ระภ�ษีด้วยวิธีดังกล่�ว

4. ส�ข�ของบริษัทต่�งประเทศที่จำ�หน่�ยเงินกำ�ไร หรือเงินที่ถือได้ว่�เป็นเงินกำ�ไรออกไปจ�กประเทศไทย มีหน้�ที่ต้องหักภ�ษีเงินได้ ณ ที่จ่�ย แล้วนำ�ส่งภ�ษีดังกล่�วต่อสำ�นักง�นเขตหรือที่ว่�ก�รอำ�เภอ พร้อมกับยื่นร�ยก�ร ภ.ง.ด. 54 ภ�ยใน 7 วัน นับแต่วัน
    สุดท้�ยของเดือนที่ทำ�ก�รจำ�หน่�ยเงินกำ�ไรนั้น 

5. ในก�รจ่�ยเงินได้ประเภทต่�ง ๆ ที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภ�ษีเงินได้ ณ ที่จ่�ย (ภ�ยใต้บทบัญญัติอนุสัญญ�ภ�ษีซ้อนระหว่�งประเทศไทยกับประเทศที่ผู้รับมีถิ่นที่อยู่) และก�รนำ�ส่งภ�ษีมูลค่� เพิ่มกรณีก�รจ่�ยเงินได้ให้แก่นิติบุคคลต่�งประเทศที่มิได้มีสถ�น
    ประกอบก�รในประเทศไทย ผู้จ่�ยมีหน้�ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 54 เพื่อนำ�ส่งภ�ษีเงินได้ที่หักไว้นั้น และต้องยื่นแบบ ภ.พ. 36 เพื่อชำ�ระภ�ษีมูลค่�เพิ่มสำ�หรับจำ�นวนเงินค่�สินค้�หรือบริก�รที่จ่�ยไปนั้น ต่อสำ�นักง�นเขตหรือที่ว่�ก�รอำ�เภอ ภ�ยใน 7 วัน นับ
    แต่วันสุดท้�ยของเดือนที่ทำ�ก�รจ่�ยเงินได้นั้น ๆ  

6. นิติบุคคลผู้จ่�ยเงินได้มีหน้�ที่ต้องหักภ�ษีเงินได้ ณ ที่จ่�ยต�มม�ตร� 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎ�กร ตัวอย่�งของเงินได้ซึ่งต้องหัก ณ ที่จ่�ยและอัตร�ที่ต้องหัก ณ ที่จ่�ย มีดังนี้คือ

นอกจ�กนี้ ผู้จ่�ยเงินได้ยังมีหน้�ที่ต้องออกหนังสือรับรองภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ยต�มแบบที่อธิบดีกรมสรรพ�กรกำ�หนด ให้กับผู้รับเงินได้พึงประเมินไว้เป็นหลักฐ�นด้วย

ประเภทของเงินได้ อัตร�ภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ย

     ค่�สิทธิ ค่�แห่งกู๊ดวิลล์ 3%

     ค่�ดอกเบี้ย

     • จ่�ยให้แก่นิติบุคคลที่มิใช่สถ�บันก�รเงิน

     • จ่�ยให้แก่มูลนิธิหรือสม�คม (มีข้อยกเว้นบ�งประก�ร)

1%

10%

     เงินปันผล (มีข้อยกเว้นบ�งประก�ร) 10%

     ค่�เช่�

     • จ่�ยให้แก่บุคคลธรรมด�หรือนิติบุคคล

     • จ่�ยให้แก่มูลนิธิหรือสม�คม (มีข้อยกเว้นบ�งประก�ร)

5%

10%

     ค่�โฆษณ� 2%

     ค่�ขนส่งที่ไม่ใช่ค่�โดยส�รสำ�หรับก�รขนส่งส�ธ�รณะ 1%

     ร�งวัล ส่วนลด เนื่องจ�กก�รส่งเสริมก�รข�ย 3%

     ค่�เบี้ยประกันวิน�ศภัย 1%

     ค่�บริก�ร

     • จ่�ยให้แก่ส�ข�ของบริษัทต่�งประเทศ

     • กรณีอื่น ๆ

     • จ่�ยให้แก่มูลนิธิหรือสม�คม (มีข้อยกเว้นบ�งประก�ร)

5%

3%

10%
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7. บุคคลธรรมด�ซึ่งมีหน้�ที่ต้องชำ�ระภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีภ�ษี เป็นจำ�นวนเงินตั้งแต่ 3,000 บ�ท ขึ้นไป มีสิทธิขออนุมัติผ่อนชำ�ระภ�ษีได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละเท่�กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ โดยงวดแรกต้องชำ�ระในวันยื่นแบบแสดงร�ยก�ร 
    ภ�ษีเงินได้ประจำ�ปี 

8.  ผู้ประกอบก�รที่ได้จดทะเบียนภ�ษีมูลค่�เพิ่มมีหน้�ที่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษีมูลค่�เพิ่มเป็นร�ยเดือนภ�ยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถึงแม้ว่�ในเดือนภ�ษีนั้นๆ จะไม่มียอดร�ยรับหรือร�ยจ่�ยใด ๆ เลย (กล่�วคือไม่มีภ�ษีข�ยหรือภ�ษีซื้อเลย)

9. ถ้�วันสุดท้�ยของระยะเวล�ยื่นเสียภ�ษีตรงกับวันหยุดร�ชก�ร ก�รยื่นแบบแสดงร�ยก�รและชำ�ระภ�ษีดังกล่�วให้ส�ม�รถกระทำ�ได้ในวันทำ�ก�รของร�ชก�รวันถัดไปโดยไม่ถือว่�เป็นก�รยื่นแบบแสดงร�ยก�รและชำ�ระภ�ษีล่�ช้�
10. ก�รละเลยไม่ยื่นแบบแสดงร�ยก�รและชำ�ระภ�ษีภ�ยในกำ�หนดเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด จะก่อให้เกิดคว�มรับผิดในอันที่จะต้องเสียเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับ ดังนี้

 10.1 เงินเพิ่ม

 • กรณีภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�, ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล (ไม่รวมภ�ษีเงินได้นิติบุคคลกล�งปี), ภ�ษีเงินได้หัก ณ ที่จ่�ย, ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม และภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะ จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตร�ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ของเงินภ�ษีที่
                      ต้องชำ�ระ แต่เงินเพิ่มดังกล่�วต้องไม่เกินจำ�นวนภ�ษีที่ต้องนำ�ส่ง

 • กรณีภ�ษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตร�ร้อยละ 20 ของจำ�นวนเงินภ�ษีที่ต้องชำ�ระหรือของภ�ษีที่ชำ�ระข�ดแล้วแต่กรณี

 • กรณีภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตร�ต่�ง ๆ จนถึงร้อยละ 10 ของจำ�นวนภ�ษีที่ค้�ง ห�กชำ�ระภ�ษีภ�ยใน 4 เดือนนับแต่วันพ้นกำ�หนดเวล�เสียภ�ษี ถ้�เกิน 4 เดือนแล้วยังไม่ชำ�ระภ�ษีอีก เจ้�พนักง�นท้องถิ่นมีอำ�น�จยึด 
                     โรงเรือนและที่ดินดังกล่�วเพื่อออกข�ยทอดตล�ดแล้วนำ�เงินชำ�ระภ�ษีที่ค้�ง 

 • กรณีภ�ษีบำ�รุงท้องที่ จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตร�ตั้งแต่ร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 24 ของจำ�นวนเงินภ�ษีที่ต้องชำ�ระ

 • กรณีภ�ษีป้�ย จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำ�นวนภ�ษีที่ต้องชำ�ระ

 • กรณีเงินกองทุนประกันสังคม ก�รนำ�ส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้�กองทุนประกันสังคมภ�ยหลังวันที่กฎหม�ยกำ�หนด (ภ�ยในวันที่ 15 ของเดือนถัดจ�กเดือนที่จ่�ยเงินเดือนพนักง�น) จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตร�ร้อยละ 2 ต่อเดือนของ
   จำ�นวนเงินที่ต้องนำ�ส่ง

 10.2 เบี้ยปรับ

 • กรณีภ�ษีเงินได้นิติบุคคล จำ�นวนเบี้ยปรับสูงสุดคือ 2 เท่�ของภ�ษีที่ถูกประเมิน ซึ่งใช้บังคับเฉพ�ะกรณีที่มีก�รประเมินเรียกเก็บภ�ษีภ�ยหลังจ�กที่มีก�รตรวจสอบภ�ษีอ�กรโดยกรมสรรพ�กร

 • ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม และภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะ
 
 - เบี้ยปรับไม่เกิน 2 เท่�ของภ�ษี กรณีไม่ได้ยื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษี หรือแบบนำ�ส่งภ�ษี
 - เบี้ยปรับไม่เกิน 1 เท่�ของภ�ษีที่ชำ�ระไม่ครบถ้วน กรณียื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษีหรือแบบนำ�ส่งภ�ษีไม่ถูกต้อง
 
 • บี้ยปรับข้�งต้นอ�จงด หรือลดได้ต�มคำ�สั่งกรมสรรพ�กรซึ่งออกโดยอธิบดีกรมสรรพ�กร โดยอนุมัติจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง 

 10.3 ค่�ปรับท�งอ�ญ�

 • กรณียื่นร�ยก�รเกินกำ�หนดเวล� ผู้มีเงินเดือนต้องระว�งโทษปรับท�งอ�ญ�ไม่เกิน 2,000 บ�ท และ
 • กรณียื่นบัญชีเกินกำ�หนดเวล� ผู้มีเงินได้ต้องระว�งโทษปรับท�งอ�ญ�ไม่เกิน 2,000 บ�ท



วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

2 มกราคม 2563

(ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่)

ภงด. 51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่น

และชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปี

บัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ว

แต่กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

สบช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี 

และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือ

หุ้นสามัญประจำาปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และมีงบการ

เงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบการ

เงินต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

7 มกราคม 2563

ภงด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 

59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้

ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน

เดือนธันวาคม 2562 และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 มกราคม 

2563

ภงด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินได้ ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตาม

มาตรา 70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2562 ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอ

ท้องที่

ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่

จ่ายจากบริษัท) และ/หรือ 

ภงด.3 (หักภาษี ณ ที่จ่าย

จากบุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของคำาแนะนำาในการ

ใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนธันวาคม 2562 มีหน้าที่ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่

จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภพ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำาหรับภาษีซื้อจากการนำาเข้า

สินค้าหรือบริการและสำาหรับผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นำาเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักรในเดือนธันวาคม 2562 มีหน้าที่นำาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิด

คำานวณจากค่าสินค้าหรือบริการนั้นต่ออำาเภอท้องที่

© 2020 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
a Swiss entity. All right reserved.

มกราคม
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a Swiss entity. All right reserved.

วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

15 มกราคม 2563

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและ

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 และ (1) ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) 

ขอนำาภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่

กรณี ต่ออำาเภอท้องที่ ภายในวันที่ 23 มกราคม 

2563

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน 

เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจำานำา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) 

มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับรายรับเดือนธันวาคม 

2562 และชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

28 มกราคม 2563 ภงด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 

59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้

ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน

เดือนธันวาคม 2562 และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

31 มกราคม 2563

ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 มีหน้าที่ต้องยื่น

และชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปี

บัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ว

แต่กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

สบช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และมีงบการ

เงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบการเงิน

ต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

มกราคม



วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

7 กุมภาพันธ์ 2563

ภงด.1
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 
59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน
เดือนมกราคม 2563 และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2563

ภงด.54
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินได้ ตามมาตรา 
40(2) – (6) ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตาม
มาตรา 70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนมกราคม 2563 ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอ
ท้องที่

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 
59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน
เดือนธันวาคม 2562 และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท) และ/หรือ 
ภงด.3 (หักภาษี ณ ที่จ่าย
จากบุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 7 ของคำาแนะนำาในการ
ใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนมกราคม 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภพ.36
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำาหรับภาษีซื้อจากการนำาเข้าสินค้า
หรือบริการและสำาหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นำาเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่
นอกราชอาณาจักรในเดือนมกราคม 2563 มีหน้าที่นำาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิด
คำานวณจากค่าสินค้าหรือบริการนั้นต่ออำาเภอท้องที่

17 กุมภาพันธ์ 2563
(แทนวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563
ซึ่งเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์)

หนังสือรับรองการหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย รายปี
สำาหรับลูกจ้าง

ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำาหรับเงินได้ที่จ่าย
ในปี 2562 ให้ลูกจ้างแต่ละคน เพื่อลูกจ้างจะได้ใช้แนบในการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำาหรับปี 2562

ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2563

ภพ.30 ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม ต�มม�ตร� 83

ผู้ประกอบก�รจดทะเบียนภ�ษีมูลค่�เพิ่มมีหน้�ที่ยื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษีข�ยและ
ภ�ษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนมกร�คม 2563 และ (1) ชำ�ระภ�ษีมูลค่�เพิ่มสุทธิ หรือ (2) 
ขอนำ�ภ�ษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภ�ษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่
กรณี ต่ออำ�เภอท้องที่

ภพ.30 ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม ต�มม�ตร� 83

ผู้ประกอบก�รจดทะเบียนภ�ษีมูลค่�เพิ่มมีหน้�ที่ยื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษีข�ยและ
ภ�ษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนมกร�คม 2563 และ (1) ชำ�ระภ�ษีมูลค่�เพิ่มสุทธิ หรือ (2) 
ขอนำ�ภ�ษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภ�ษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่
กรณี ต่ออำ�เภอท้องที่

27 กุมภาพันธ์ 2563 ภงด.50 ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลประจำ�ปี ต�มม�ตร� 68

บริษัทจำ�กัดซึ่งมีรอบระยะเวล�บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2562 มีหน้�ที่ต้องยื่น

แบบแสดงร�ยก�รเงินได้ พร้อมทั้งงบก�รเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตตรวจสอบ

รับรองแล้วและชำ�ระภ�ษีต่ออำ�เภอท้องที่

© 2020 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
a Swiss entity. All right reserved.

กุมภาพันธ์
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ� กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

2 มีนาคม 2563

(แทนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

และวันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็น

วันเสาร์ และวันอาทิตย์)

ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่นและ

ชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปีบัญชี 

หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่

กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

สบช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 และมีงบการ

เงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 31 มกราคม 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบการเงิน

ต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

ภงด.1 ก

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสรุปรายปี

สำาหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างและ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้จ่ายเงินได้หรือนายจ้าง ซึ่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างและหักภาษี ณ ที่

จ่ายไว้ในระหว่างปี 2562 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว

ต่ออำาเภอท้องที่

วันที่ 9 มีนาคม 2563

(แทนวันที่ 7-8 มีนาคม 2563

ซึ่งเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์)

ภงด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 

59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้

ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2563และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 16 มีนาคม 

2563

ภงด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินได้ ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตาม

มาตรา 70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่อ

อำาเภอท้องที่

ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่

จ่ายจากบริษัท) และ/หรือ 

ภงด.3 (หักภาษี ณ ที่จ่าย

จากบุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของคำาแนะนำาในการใช้

ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่

จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภพ.36

ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม (สำ�หรับภ�ษีซื้อจ�กก�รนำ�เข้�สินค้�

หรือบริก�รและสำ�หรับผู้ประกอบก�รที่อยู่นอก

ร�ชอ�ณ�จักร ต�มม�ตร� 83/6)

ผู้นำ�เข้�สินค้�หรือบริก�รซึ่งจ่�ยเงินค่�สินค้�หรือบริก�รให้แก่ผู้ประกอบก�รที่อยู่

นอกร�ชอ�ณ�จักรในเดือนกุมภ�พันธ์ 2563 มีหน้�ที่นำ�ส่งเงินภ�ษีมูลค่�เพิ่มซึ่งคิด

คำ�นวณจ�กค่�สินค้�หรือบริก�รนั้นต่ออำ�เภอท้องที่

มีนาคม
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ� กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

16 มีนาคม 2563

(แทนวันที่ 15 มีนาคม 2563

ซึ่งเป็นวันอาทิตย์)

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและ

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ (1) ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) 

ขอนำาภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่

กรณี ต่ออำาเภอท้องที่ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 

2563

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน 

เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจำานำา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) 

มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับรายรับเดือนกุมภาพันธ์ 

2563 และชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

30 มีนาคม 2563

(แทนวันที่ 29 มีนาคม 2563

ซึ่งเป็นวันอาทิตย์)

ภงด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำาปี ตามมาตรา 68

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่น

แบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

รับรองแล้วและชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่น

และชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปี

บัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ว

แต่กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563
สบช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และมีงบการ

เงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบการ

เงินต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

ภงด.90 หรือ ภงด.91

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายปี

(แนบแบบ บช.35 กรณีขอผ่อนชำาระภาษีอากร

ภายใน 3 เดือน ตามมาตรา 64 และแนบแบบ ทป.

2 กรณีขออนุมัติขอผ่อนชำาระภาษีอากรภายใน 12 

เดือน)

บุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงินได้พึงประเมินหลายประเภทในปี 2562 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ 

ภงด. 90 โดยนำาส่งและชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

ถ้าบุคคลนั้นมีรายได้จากการจ้างแรงงานเพียงอย่างเดียว จะต้องใช้แบบ ภงด.91 ใน

การยื่นและชำาระภาษีดังกล่าว

มีนาคม
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ต่อ) ภ.ป.1 ภาษีป้าย

เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่ออำาเภอท้อง

ที่ โดยจะต้องชำาระภาษีภายในวันสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปีสำาหรับป้ายที่มีอยู่เดิม 

หรือภายใน 15 วัน นับจากวันที่ (1) ติดตั้งป้ายใหม่ที่ต้องเสียภาษี หรือ (2)  มีการ

เปลี่ยนแปลงป้ายเก่า หรือ (3) ได้รับหนังสือประเมิน  ทั้งนี้ ผู้ถูกประเมินมีสิทธิยื่น

อุทธรณ์การประเมินดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน

การชำาระเงินค่าภาษีดังกล่าวซึ่งมีจำานวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป อาจแบ่งชำาระได้

เป็น สามงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยต้องยื่นคำาร้องขอผ่อนชำาระก่อนวันครบกำาหนด

ชำาระดังกล่าวข้างต้น

มีนาคม
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

7 เมษายน 2563

ขยายออกไปถึงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2563

ภงด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 

59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้

ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน

เดือนมีนาคม 2563 และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 16 เมษายน 

2563

ขยายออกไปถึงวันที่  

15 พฤษภาคม 2563

ภงด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินได้ ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตาม

มาตรา 70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2563 ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอ

ท้องที่

ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่

จ่ายจากบริษัท) และ/หรือ 

ภงด.3 (หักภาษี ณ ที่จ่าย

จากบุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของคำาแนะนำาในการใช้

ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนมีนาคม 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

นั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภพ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำาหรับภาษีซื้อจากการนำาเข้าสินค้า

หรือบริการและสำาหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก

ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นำาเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักรในเดือนมีนาคม 2563 มีหน้าที่นำาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิด

คำานวณจากค่าสินค้าหรือบริการนั้นต่ออำาเภอท้องที่

16 เมษายน 2563

(แทนวันที่ 15 เมษายน 2563

ซึ่งเป็นวันสงกรานต์)

ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 

2563

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและ

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 และ (1) ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) 

ขอนำาภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่

กรณี ต่ออำาเภอท้องที่
ภายในวันที่ 23 เมษายน 

2563

ขยายออกไปถึงวันที่ 23 

พฤษภาคม 2563
ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน 

เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจำานำา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) 

มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับรายรับเดือนมีนาคม 

2563 และชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

เมษายน
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

28 เมษายน 2563 ภงด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำาปี ตามมาตรา 68

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีหน้าที่ต้อง

ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

รับรองแล้วและชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

30 เมษายน 2563

ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2562 มีหน้าที่ต้องยื่น

และชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปี

บัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ว

แต่กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

สบช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และมี

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบ

การเงินต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 

เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

เมษายน
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

7 พฤษภาคม 2563

ขยายออกไปถึงวันที่  

15 พฤษภาคม 2563

ภงด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตาม

มาตรา 59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่

จ่ายให้ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน

เดือนเมษายน 2563 และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 

2563

ภงด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินได้ ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตาม

มาตรา 70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนเมษายน 2563 ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอ

ท้องที่

ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่

จา่ยจากบรษัิท)และ/หรอื

ภงด.3(หักภาษี ณ ที่จ่าย

จากบุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของคำาแนะนำาในการใช้

ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนเมษายน 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

นั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภพ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำาหรับภาษีซื้อจากการนำาเข้า

สินค้าหรือบริการและสำาหรับผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นำาเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักรในเดือนเมษายน 2563 มีหน้าที่นำาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิด

คำานวณจากค่าสินค้าหรือบริการนั้นต่ออำาเภอท้องที่

15 พฤษภาคม 2563

ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 

2563

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและ

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 และ (1) ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) 

ขอนำาภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่

กรณี ต่ออำาเภอท้องที่ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 

2563

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน 

เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจำานำา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) 

มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับรายรับเดือนเมษายน 

2563 และชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

29 พฤษภาคม 2563 ภงด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำาปี ตามมาตรา 68 

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่น

แบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

รับรองแล้วและชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563

พฤษภาคม
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

1 มิถุนายน 2563

(แทนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ซึ่งเป็นวันอาทิตย์)

ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่นและ

ชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปีบัญชี 

หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่

กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีงบการ

เงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 30 เมษายน 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบการเงิน

ต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

8 มิถุนายน 2563

(แทนวันที่ 7 มิถุนายน 2563

ซึ่งเป็นวันอาทิตย์)

ภงด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 

59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้

ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน

เดือนพฤษภาคม 2563และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 

2563

ภงด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินได้ ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตาม

มาตรา 70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2563 ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่อ

อำาเภอท้องที่

ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่

จ่ายจากบริษัท) และ/หรือ 

ภงด.3 (หักภาษี ณ ที่จ่าย

จากบุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของคำาแนะนำาในการใช้

ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่

จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภพ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำาหรับภาษีซื้อจากการนำาเข้าสินค้า

หรือบริการและสำาหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก

ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นำาเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม 2563 มีหน้าที่นำาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิด

คำานวณจากค่าสินค้าหรือบริการนั้นต่ออำาเภอท้องที่

มิถุนายน
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

15 มิถุนายน 2563

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและ

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 และ (1) ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) 

ขอนำาภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่

กรณี ต่ออำาเภอท้องที่ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 

2563

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน 

เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจำานำา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) 

มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับรายรับเดือนพฤษภาคม 

2563  และชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

29 มิถุนายน 2563 ภงด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำาปี ตามมาตรา 68 

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 มีหน้าที่ต้องยื่น

แบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

รับรองแล้วและชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

30 มิถุนายน 2563

ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มีหน้าที่ต้อง

ยื่นและชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปี

บัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ว

แต่กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

สบช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีงบการ

เงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบการ

เงินต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

มิถุนายน
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

7 กรกฎาคม 2563

ภงด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 

59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้

ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน

เดือนมิถุนายน 2563และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 

2563

ภงด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินได้ ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตาม

มาตรา 70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2563 ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอ

ท้องที่

ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่

จ่ายจากบริษัท) และ/หรือ 

ภงด.3 

(หักภาษี ณ ที่จ่ายจาก

บุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของคำาแนะนำาในการ

ใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนมิถุนายน 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่

จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภพ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำาหรับภาษีซื้อจากการนำาเข้าสินค้า

หรือบริการและสำาหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก

ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นำาเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายน 2563 มีหน้าที่นำาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิด

คำานวณจากค่าสินค้าหรือบริการนั้นต่ออำาเภอท้องที่

15 กรกฎาคม 2563

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและ

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563 และ (1) ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) 

ขอนำาภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่

กรณี ต่ออำาเภอท้องที่ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 

2563

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน 

เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจำานำา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) 

มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับรายรับเดือนมิถุนายน 

2563 และชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

กรกฎาคม
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

29 กรกฎาคม 2563

(แทนวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร)

ภงด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำาปี ตามมาตรา 68 

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีหน้าที่ต้อง

ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

รับรองแล้วและชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

31 กรกฎาคม 2563

ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่น

และชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปี

บัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ว

แต่กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

สบช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และมีงบ

การเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบ

การเงินต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 

เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

กรกฎาคม
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

7 สิงหาคม 2563

ภงด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 

59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้

ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน

เดือนกรกฎาคม 2563และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 

2563

ภงด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินได้ ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตาม

มาตรา 70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2563 ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่อ

อำาเภอท้องที่

ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่

จ่ายจากบริษัท) และ/หรือ 

ภงด.3 (หักภาษี ณ ที่จ่าย

จากบุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของคำาแนะนำาในการใช้

ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนกรกฎาคม 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่

จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภพ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำาหรับภาษีซื้อจากการนำาเข้าสินค้า

หรือบริการและสำาหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก

ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นำาเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม 2563 มีหน้าที่นำาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิด

คำานวณจากค่าสินค้าหรือบริการนั้นต่ออำาเภอท้องที่

17 สิงหาคม 2563

(แทนวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563

ซึ่งเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์)

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและ

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 และ (1) ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) 

ขอนำาภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่

กรณี ต่ออำาเภอท้องที่ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 

2563

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน 

เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจำานำา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) 

มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับรายรับเดือนกรกฎาคม 

2563 และชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

สิงหาคม
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

28 สิงหาคม 2563 ภงด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำาปีตามมาตรา 68

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีหน้าที่ต้องยื่น

แบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

รับรองแล้วและชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

31 สิงหาคม 2563

ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2563 มีหน้าที่ต้องยื่น

และชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปี

บัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ว

แต่กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 8 กันยายน 

2563

สบช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และมีงบการ

เงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบการ

เงินต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

ภ.ด.ส.6 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และต้องชำาระภาษีภายในวันสิ้นเดือนเมษายนของทุกปีตามหนังสือแจ้งการ

ประเมินจากเจ้าพนักานประเมิน ทั้งนี้ผู้ถูกประเมินมีสิทธิยื่นอุทธรณ์การประเมินดัง

กล่าวได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี

การชำาระเงินค่าภาษีดังกล่าวซึ่งมีจำานวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป อาจแบ่งชำาระได้

เป็นสามงวด งวดละเท่าน ๆ กัน โดยต้องยื่นคำาร้องขอผ่อนชำาระก่อนวันครบกำาหนด

ชำาระดังกล่าวข้างตัน

สิงหาคม
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

7 กันยายน 2563

ภงด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 

59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้

ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน

เดือนสิงหาคม 2563และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 กันยายน 

2563

ภงด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินได้ ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตาม

มาตรา 70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2563 ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอ

ท้องที่

ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่

จ่ายจากบริษัท) และ/หรือ 

ภงด.3 (หักภาษี ณ ที่จ่าย

จากบุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของคำาแนะนำาในการ

ใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนสิงหาคม 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่

จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภพ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำาหรับภาษีซื้อจากการนำาเข้าสินค้า

หรือบริการและสำาหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก

ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นำาเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักรในเดือนสิงหาคม 2563 มีหน้าที่นำาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิด

คำานวณจากค่าสินค้าหรือบริการนั้นต่ออำาเภอท้องที่

15 กันยายน 2563

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและ

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2563  และ (1) ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) 

ขอนำาภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่

กรณี ต่ออำาเภอท้องที่ ภายในวันที่ 23 กันยายน 

2563

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน 

เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจำานำา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) 

มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับรายรับเดือนสิงหาคม 

2563 และชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

28 กันยายน 2563

(แทนวันที่ 27 กันยายน 2563

ซึ่งเป็นวันอาทิตย์)

ภงด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำาปี ตามมาตรา 68

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 มีหน้าที่ต้องยื่น

แบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

รับรองแล้วและชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

และชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

กันยายน
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

30 กันยายน 2563

ภงด.94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5), (6), (7) และ (8) เช่น เงินได้จากการให้

เช่าทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ การประกอบธุรกิจ ซึ่งได้รับในระหว่างเดือนมกราคมถึง

มิถุนายน 2563 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2563

ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 มีหน้าที่ต้องยื่น

และชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปี

บัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ว

แต่กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

สบช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมีงบการ

เงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบการเงิน

ต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

กันยายน
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

7 ตุลาคม 2563

ภงด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 

59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้

ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน

เดือนกันยายน 2563 และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 

2563

ภงด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินได้ ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตาม

มาตรา 70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนกันยายน 2563 ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอ

ท้องที่

ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่

จ่ายจากบริษัท) และ/หรือ 

ภงด.3 (หักภาษี 

ณ ที่จ่ายจากบุคคล

ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของคำาแนะนำาในการ

ใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนกันยายน 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่

จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภพ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำาหรับภาษีซื้อจากการนำาเข้าสินค้า

หรือบริการและสำาหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก

ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นำาเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักรในเดือนกันยายน 2563 มีหน้าที่นำาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิด

คำานวณจากค่าสินค้าหรือบริการนั้นต่ออำาเภอท้องที่

15 ตุลาคม 2563

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและ

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2563 และ (1) ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) 

ขอนำาภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่

กรณี ต่ออำาเภอท้องที่ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 

2563

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน 

เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจำานำา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) 

มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับรายรับเดือนกันยายน 

2563 และชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

28 ตุลาคม 2563 ภงด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำาปี ตามมาตรา 68

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีหน้าที่ต้อง

ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

รับรองแล้วและชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

ตุลาคม



© 2020 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
a Swiss entity. All right reserved.

วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

2 พฤศจิกายน 2563

(เนื่องจากวันที่ 31 ตุลาคม 2653-

1 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันเสาร์

และวันอาทิตย์)

ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2563 มีหน้าที่ต้องยื่นและ

ชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปีบัญชี 

หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่

กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

สบช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และมีงบ

การเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 30 กันยายน 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบ

การเงินต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 

เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

9 พฤศจิกายน 2563

(แทนวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

ซึ่งเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์)

ภงด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 

59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้

ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน

เดือนตุลาคม 2563 และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 

2563

ภงด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินได้ ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตาม

มาตรา 70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2563 ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอ

ท้องที่

ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่

จ่ายจากบริษัท) และ/หรือ 

ภงด.3 (หักภาษี ณ ที่จ่าย

จากบุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของคำาแนะนำาในการใช้

ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนตุลาคม 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

นั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภพ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำาหรับภาษีซื้อจากการนำาเข้าสินค้า

หรือบริการและสำาหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก

ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นำาเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักรในเดือนตุลาคม 2563 มีหน้าที่นำาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิด

คำานวณจากค่าสินค้าหรือบริการนั้นต่ออำาเภอท้องที่

พฤศจิกายน
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

16 พฤศจิกายน 2563

(แทนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ซึ่งเป็นวันอาทิตย์)

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและ

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2563 และ (1) ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) 

ขอนำาภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่

กรณี ต่ออำาเภอท้องที่ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 

2563

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน 

เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจำานำา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) 

มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับรายรับเดือนตุลาคม 

2563 และชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

27 พฤศจิกายน 2563 ภงด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำาปี ตามมาตรา 68

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีหน้าที่ต้องยื่น

แบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

รับรองแล้วและชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

30 พฤศจิกายน 2563

ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2563 มีหน้าที่ต้องยื่น

และชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปี

บัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ว

แต่กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

สบช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และมีงบการ

เงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบการเงิน

ต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

พฤศจิกายน
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

8 ธันวาคม 2563

(แทนวันที่ 7 ธันวาคม 2563 

ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันคล้าย

วันพระบรมราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ)

ภงด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 

59 สำาหรับเงินค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้

ลูกจ้างตามมาตรา 40 (1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการทำางานที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างใน

เดือนตุลาคม 2563 และต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 

2563

ภงด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินได้ ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตาม

มาตรา 70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2563 ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออำาเภอ

ท้องที่

ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่

จ่ายจากบริษัท) และ/หรือ 

ภงด.3 (หักภาษี ณ ที่จ่าย

จากบุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของคำาแนะนำาในการใช้

ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งภาษีหัก ณ ที่

จ่ายนั้นต่ออำาเภอท้องที่

ภพ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำาหรับภาษีซื้อจากการนำาเข้าสินค้า

หรือบริการและสำาหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก

ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นำาเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีหน้าที่นำาส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิด

คำานวณจากค่าสินค้าหรือบริการนั้นต่ออำาเภอท้องที่

15 ธันวาคม 2563

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและ

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ (1) ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ 

(2) ขอนำาภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้ว

แต่กรณี ต่ออำาเภอท้องที่ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 

2563

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจ

เงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจำานำา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคาร

พาณิชย์) มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับรายรับเดือน

พฤศจิกายน 2563  และชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

28 ธันวาคม 2563 ภงด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำาปี ตามมาตรา 68

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีหน้าที่ต้อง

ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

รับรองแล้วและชำาระภาษีต่ออำาเภอท้องที่

ธันวาคม
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วันกำ�หนดยื่น แบบแสดงร�ยก�ร ประเภทของแบบแสดงร�ยก�ร คำ�แนะนำ�
กำ�หนดยื่นแบบท�ง

อินเทอร์เน็ต

2 มกราคม 2563

(แทนวันหยุดสิ้นปี)

ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีหน้าที่ต้องยื่น

และชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำาไรสุทธิเต็มรอบปี

บัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ว

แต่กรณีโดยนำาส่งต่ออำาเภอท้องที่

สบช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี

บริษัทจำากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และมีงบการ

เงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีหน้าที่ต้องนำาส่งงบการ

เงินต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

มกราคม 2564


