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Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand
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บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด
ชั ้น 49 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร +66 2677 2000 แฟกซ์ 2677 2222

Dear Clients,
2021 Thailand Tax Calendar
Enclosed herewith please find 2021 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 (2019)
The Signboard Tax Act, B.E. 2510 (1967)
The Civil and Commercial Code
The Social Security Act, B.E. 2533 (1990)

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.

Abhisit, Pinmaneekul
Partner
Head of Tax
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1. ให้ ยื่นชําระภาษี ตามประมวลรัษฎากร ณ สํานักงานเขตหรื อที่วา่ การอําเภอซึง่ สถานประกอบธุรกิจของท่านอันได้ จดทะเบียนไว้ ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขต ปั จจุบนั กรมสรรพากรได้
ให้ บริ การการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผา่ นระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th)
2. ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์ มเสียภาษี ตามประมวลรัษฎากรได้ ที่สาํ นักงานเขต หรื อที่วา่ การอําเภอ หรื อที่กรมสรรพากร หรื ออาจสัง่ พิมพ์จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
www.rd.go.th ส่วนแบบฟอร์ มเสียภาษี ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง และภาษี ปา้ ยจะรับได้ ที่สาํ นักงานเทศบาล สํานักงานเขตหรื อที่วา่ การอําเภอ
3. กรมสรรพากรสนับสนุนให้ ผ้ เู สียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีผา่ นระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต อย่างไรก็ดี ท่านต้ องติดต่อแจ้ งความจํานงต่อสํานักงานสรรพากร
เขตพื ้นที่ก่อนที่ยื่นแบบเพื่อชําระภาษี ด้วยวิธีดงั กล่าว
4. สาขาของบริ ษัทต่างประเทศที่จําหน่ายเงินกําไร หรื อเงินที่ถือได้ วา่ เป็ นเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย มีหน้ าที่ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย แล้ วนําส่งภาษี ดงั กล่าวต่อ
สํานักงานเขตหรื อที่วา่ การอําเภอ พร้ อมกับยื่นรายการ ภ.ง.ด. 54 ภายใน 7 วัน นับแต่ วันสุดท้ ายของเดือนที่ทาํ การจําหน่ ายเงินกําไรนัน้
5. ในการจ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ ที่อยูใ่ นบังคับต้ องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ภายใต้ บทบัญญัติอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผ้ รู ับมีถิ่นที่อยู)่
และการนําส่งภาษี มลู ค่า เพิ่มกรณีการจ่ายเงินได้ ให้ แก่นิติบคุ คลต่างประเทศที่มิได้ มีสถานประกอบการในประเทศไทย ผู้จ่ายมีหน้ าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 54 เพื่อนําส่งภาษี
เงินได้ ที่หกั ไว้ นนั ้ และต้ องยื่นแบบ ภ.พ. 36 เพื่อชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มสําหรับจํานวนเงินค่าสินค้ าหรื อบริ การที่จ่ายไปนัน้ ต่อสํานักงานเขตหรื อที่วา่ การอําเภอ ภายใน 7 วัน
นับแต่ วันสุดท้ ายของเดือนที่ทาํ การจ่ ายเงินได้ นัน้ ๆ
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6. นิติบคุ คลผู้จ่ายเงินได้ มีหน้ าที่ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ตัวอย่างของเงินได้ ซงึ่ ต้ องหัก ณ ที่จ่ายและอัตราที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
มีดงั นี ้คือ
ประเภทของเงินได้
ค่าสิทธิ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์

อัตราภาษีหกั ณ ที่จ่าย
3%

ค่าดอกเบี ้ย
- จ่ายให้ แก่นิติบคุ คลที่มิใช่สถาบันการเงิน
- จ่ายให้ แก่มลู นิธิหรื อสมาคม (มีข้อยกเว้ นบางประการ)

1%
10%

เงินปั นผล (มีข้อยกเว้ นบางประการ)

10%

ค่าเช่า
- จ่ายให้ แก่บคุ คลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล
- จ่ายให้ แก่มลู นิธิหรื อสมาคม (มีข้อยกเว้ นบางประการ)
ค่าโฆษณา

5%
10%
2%

ค่าขนส่งที่ไม่ใช่คา่ โดยสารสําหรับการขนส่งสาธารณะ

1%

รางวัล ส่วนลด เนื่องจากการส่งเสริ มการขาย

3%

ค่าเบี ้ยประกันวินาศภัย
ค่าบริ การ
- จ่ายให้ แก่สาขาของบริ ษัทต่างประเทศ
- กรณีอื่น ๆ
- จ่ายให้ แก่มลู นิธิหรื อสมาคม (มีข้อยกเว้ นบางประการ)

1%
5%
3%
10%

นอกจากนี ้ ผู้จ่ายเงินได้ ยงั มีหน้ าที่ต้องออกหนังสือรับรองภาษี หกั ณ ที่จ่ายตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ให้ กบั ผู้รับเงินได้ พงึ ประเมินไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย
© 2021 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private
English company limited by guarantee. All rights reserved. The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

4

¤ํÒá¹Ð¹ํÒã¹¡ÒÃãªŒ»¯Ô·Ô¹ÀÒÉÕ áÅÐ¡®ËÁÒÂ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§
7. บุคคลธรรมดาซึง่ มีหน้ าที่ต้องชําระภาษี เงินได้ สาํ หรับปี ภาษี เป็ นจํานวนเงินตังแต่
้ 3,000 บาท ขึ ้นไป มีสทิ ธิขออนุมตั ิผอ่ นชําระภาษี ได้ ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละเท่ากัน โดยไม่
ต้ องเสียเงินเพิ่มใดๆ โดยงวดแรกต้ องชําระในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ ประจําปี
ผู้ประกอบการที่ได้ จดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มมีหน้ าที่ที่จะต้ องยื่นแบบแสดงรายการภาษี มลู ค่าเพิ่มเป็ นรายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถึงแม้ วา่ ในเดือนภาษี นนๆ
ั้
จะไม่มียอดรายรับหรื อรายจ่ายใด ๆ เลย (กล่าวคือไม่มีภาษีขายหรื อภาษีซื ้อเลย)
9. ถ้ าวันสุดท้ ายของระยะเวลายื่นเสียภาษีตรงกับวันหยุดราชการ การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีดงั กล่าวให้ สามารถกระทําได้ ในวันทําการของราชการวันถัดไป
โดยไม่ถือว่าเป็ นการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีลา่ ช้ า
10. การละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด จะก่อให้ เกิดความรับผิดในอันที่จะต้ องเสียเงินเพิ่ม และเบี ้ยปรับ ดังนี ้
10.1 เงินเพิ่ม
• กรณีภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา, ภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล (ไม่รวมภาษี เงินได้ นิติบคุ คลกลางปี ), ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย, ภาษี มลู ค่าเพิ่ม และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ จะต้ องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้ อยละ 1.5 ต่อเดือนหรื อเศษของเดือน ของเงินภาษี ที่ต้องชําระ แต่เงินเพิ่มดังกล่าวต้ องไม่เกิน
จํานวนภาษี ที่ต้องนําส่ง
•

กรณีภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี จะต้ องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินภาษี ที่ต้องชําระหรื อของภาษี ที่ชําระขาดแล้ วแต่กรณี

•

กรณีภาษี ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง หากไม่ชําระเมื่อได้ รับการประเมินภาษี จะต้ องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้ อยละ 1 ต่อเดือนของจํานวนภาษีที่
ต้ องชําระ นอกจากนี ้ ผู้บริ หารท้ องถิ่มมีอํานาจออกคําสัง่ ยึด อายัด และขายทอดทรัพย์สนิ ของผู้เสียภาษีได้ เมื่อพ้ น 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือแจ้ งเตือนรายการภาษี ค้างชําระ

•

กรณีภาษี ปา้ ย จะต้ องรับผิดเสียเงินเพิ่มร้ อยละ 10 ของจํานวนภาษีที่ต้องชําระ หรื อเสียเงินเพิ่มร้ อยละ 2 ต่อเดือนของจํานวนภาษีที่ต้องชําระ
ตามแต่กรณี

•

กรณีเงินกองทุนประกันสังคม การนําส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคมภายหลังวันที่กฎหมายกําหนด (ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน) จะต้ องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้ อยละ 2 ต่อเดือนของจํานวนเงินที่ต้องนําส่ง
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10.2 เบี ้ยปรับ
•

กรณีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล จํานวนเบี ้ยปรับสูงสุดคือ 2 เท่าของภาษี ที่ถกู ประเมิน ซึง่ ใช้ บงั คับเฉพาะกรณีที่มีการประเมินเรี ยกเก็บภาษี ภายหลังจากที่มีการ
ตรวจสอบภาษี อากรโดยกรมสรรพากร

•

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม และภาษี ธุรกิจเฉพาะ
- เบี ้ยปรับไม่เกิน 2 เท่าของภาษี กรณีไม่ได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรื อแบบนําส่งภาษี
- เบี ้ยปรับไม่เกิน 1 เท่าของภาษี ที่ชําระไม่ครบถ้ วน กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษี หรื อแบบนําส่งภาษีไม่ถกู ต้ อง

•

เบี ้ยปรับข้ างต้ นอาจงด หรื อลดได้ ตามคําสัง่ กรมสรรพากรซึง่ ออกโดยอธิบดีกรมสรรพากร โดยอนุมตั ิจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง

•

กรณีภาษี ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง หากไม่ชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดจะต้ องรับผิดเสียเบี ้ยปรับในอัตราต่าง ๆ ตังแต่
้ ร้อยละ 10 จนถึงร้ อยละ 40 ของ
จํานวนภาษี ที่ค้างชําระ ตามแต่กรณี

10.3 ค่าปรับทางอาญา
•
•

กรณียื่นรายการเกินกําหนดระยะเวลา ผู้มีเงินได้ ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000บาท
กรณียื่นงบการเงินเกินกําหนดระยะเวลา ผู้มีเงินได้ ต้องระวางโทษปรับอาญาอีกไม่เกิน 2,000 บาท
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แบบแสดงรายการ

วันกําหนดยื่น

ภ.ง.ด. 51
4 มกราคม 2564
(แทนวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึง่
เป็ นวันหยุดสิ ้นปี )

ส.บ.ช.3

ภ.ง.ด.1

7 มกราคม 2564

ภ.ง.ด.2

ภ.ง.ด.54

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ประจําปี
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน
ค่าตอบแทนการทํางานทีจ่ า่ ยให้
ลูกจ้ างตามมาตรา 40(1), (2)
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยสําหรับเงินได้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่ จ่ายให้ แก่
บริ ษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

คําแนะนํา
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
มีหน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก
กําไรทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่อ
อําเภอท้ องที่

อินเทอร์ เน็ต

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม
2563 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจําปี ในวันที่
30 พฤศจิกายน 2563 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิดงั กล่าว

ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564

นายจ้ างต้ องหักภาษี ไว้ ณ เวลาที่จา่ ยค่าตอบแทนการทํางานที่จา่ ย
ให้ แก่ลกู จ้ างในเดือนธันวาคม 2563 และต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ย
นันต่
้ ออําเภอท้ องที่
ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนธันวาคม 2563 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภายในวันที่ 15 มกราคม
2564

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนธันวาคม 2563 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
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7 มกราคม 2564
(ต่อ)

แบบแสดงรายการ
ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 3
จ่ายจากบริ ษัท) และ/หรือ เตรส
ภ.ง.ด.3 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบุคคลธรรมดา)
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (สําหรับภาษี ซื ้อจาก
ภ.พ.36
การนําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การและ
สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่ อก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ภ.พ.30

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

15 มกราคม 2564

28 มกราคม 2564

ภ.ธ.40

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ภ.ง.ด.50

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประจําปี ตาม
มาตรา 68

แบบรายงานประจําปี
สําหรับนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั (TP
Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปี สาํ หรับบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

คําแนะนํา
ผู้จา่ ยเงินได้ ซึง่ จ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้ อ 6 ของ
คําแนะนําในการใช้ ปฏิทินภาษี ฉบับนี ้) ซึง่ จ่ายในเดือนธันวาคม
2563 มีหน้ าที่ต้องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
ผู้นําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การซึง่ จ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริ การให้ แก่
ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในเดือนธันวาคม 2563 มี
หน้ าที่นําส่งเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ คิดคํานวณจากค่าสินค้ าหรื อ
บริ การนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ มีหน้ าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ขายและภาษี ซื ้อที่เกิดขึ ้นในเดือนธันวาคม 2563 และ
(1) ชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มสุทธิ หรื อ (2) ขอนําภาษี ซื ้อส่วนเกินไปใช้ ใน
เดือนถัดไป หรื อ (3) ขอคืนภาษี ซื ้อส่วนเกิน แล้ วแต่กรณี ต่ออําเภอ
ท้ องที่
ผู้ประกอบกิจการซึง่ ต้ องจดทะเบียนภาษี ธรุ กิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจํานํา
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้ าที่ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนธันวาคม 2563 และ
ชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563
มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้ อมทังงบการเงิ
้
นที่ผ้ สู อบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้ วและชําระภาษีตอ่ อําเภอท้ องที่
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้ าน
บาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้ อมกับ ภ.ง.ด.50

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 15 มกราคม
2564

ภายในวันที่ 25 มกราคม
2564
(แทนวันที่ 23 มกราคม 2564
ซึง่ เป็ นวันเสาร์ )

ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2564
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แบบแสดงรายการ

ภ.ง.ด.2 ก ปี 2563

1 กุมภาพันธ์
2564
ภ.ง.ด.51
(แทนวันที่ 31
มกราคม 2564
ซึง่ เป็ นวันอาทิตย์)
ส.บ.ช.3

8 กุมภาพันธ์
ภ.ง.ด.1
2564
(แทน วันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2564
ซึง่ เป็ นวันอาทิตย์)
ภ.ง.ด.2

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่ายสรุปรายปี สําหรับสําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ประจําปี
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน
ค่าตอบแทนการทํางานทีจ่ า่ ยให้
ลูกจ้ างตามมาตรา 40(1), (2)
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)

คําแนะนํา

อินเทอร์ เน็ต

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวและหักภาษี ณ ที่จา่ ยไว้ ในระหว่างปี 2563 มี
หน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี หกั ณ ที่จา่ ยดังกล่าวต่ออําเภอ
ท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 มี
หน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก
กําไรที่เกิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่อ
อําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม
2563 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจําปี ในวันที่
31 ธันวาคม 2563 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิดงั กล่าว
นายจ้ างต้ องหักภาษี ไว้ ณ เวลาที่จา่ ยค่าตอบแทนการทํางานที่จา่ ย
ให้ แก่ลกู จ้ างในเดือนมกราคม 2564 และต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ย
นันต่
้ ออําเภอท้ องที่
ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนมกราคม 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2564

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2564
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แบบแสดงรายการ

วันกําหนดยื่น

ภ.ง.ด.54
8 กุมภาพันธ์
2564
(แทน วันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2564
ซึง่ เป็ นวันอาทิตย์)
(ต่อ)

ประเภทของแบบแสดงรายการ

คําแนะนํา

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยสําหรับเงินได้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่ จ่ายให้ แก่
บริ ษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนมกราคม 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
ผู้จา่ ยเงินได้ ซึง่ จ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้ อ 7 ของ
จ่ายจากบริ ษัท) และ/หรือ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 3 คําแนะนําในการใช้ ปฏิทินภาษี ฉบับนี ้) ซึง่ จ่ายในเดือนมกราคม
ภ.ง.ด.3 (หักภาษี ณ ที่
เตรส
2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
จ่ายจากบุคคลธรรมดา)

หนังสือรับรองการหัก
ภาษี เงินได้ ณ ที่จา่ ย

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (สําหรับภาษี ซื ้อจาก
การนําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การและ
สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่ อก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)
หนังสือรับรองการหักภาษี เงินได้ ณ ที่
จ่าย รายปี สําหรับลูกจ้ าง

ผู้นําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การซึง่ จ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริ การให้ แก่
ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในเดือนมกราคม 2564 มี
หน้ าที่นําส่งเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ คิดคํานวณจากค่าสินค้ าหรื อ
บริ การนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
ผู้จา่ ยเงินได้ มีหน้ าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ย สําหรับ
เงินได้ ที่จา่ ยในปี 2563 ให้ ลกู จ้ างแต่ละคน เพื่อลูกจ้ างจะได้ ใช้ แนบ
ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาสําหรับปี
2563

ภ.พ.30

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ มีหน้ าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ขายและภาษี ซื ้อที่เกิดขึ ้นในเดือนมกราคม 2564 และ
(1) ชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มสุทธิ หรื อ (2) ขอนําภาษี ซื ้อส่วนเกินไปใช้ ใน
เดือนถัดไป หรื อ (3) ขอคืนภาษี ซื ้อส่วนเกิน แล้ วแต่กรณี ต่ออําเภอ
ท้ องที่
ผู้ประกอบกิจการซึง่ ต้ องจดทะเบียนภาษี ธรุ กิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจํานํา
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้ าที่ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนมกราคม 2564 และ
ชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

ภ.พ.36

15 กุมภาพันธ์
2564
ภ.ธ.40

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2564

ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2564
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วันกําหนดยื่น

แบบแสดงรายการ

ภ.ง.ด.50

แบบรายงานประจําปี
สําหรับนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั (TP
Disclosure Form)
1 มีนาคม 2564
(แทนวันที่ 27-28
กุมภาพันธ์ 2564
ซึง่ เป็ นวันเสาร์
และวันอาทิตย์)

ภ.ง.ด.1 ก, ภ.ง.ด.1ก
พิเศษ ปี 2563

ภ.ง.ด.51

ส.บ.ช.3

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประจําปี ตาม
มาตรา 68
แบบรายงานประจําปี สาํ หรับบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

คําแนะนํา

อินเทอร์ เน็ต

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้ อมทังงบการเงิ
้
นที่ผ้ สู อบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้ วและชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้ าน
บาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้ อมกับ ภ.ง.ด.50

ผู้จา่ ยเงินได้ หรื อนายจ้ าง ซึง่ จ่ายเงินเดือนและค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ าง
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่ายสรุปรายปี สําหรับเงินเดือนและ
และหักภาษี ณ ที่จา่ ยไว้ ในระหว่างปี 2563 มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบ
ค่าจ้ างที่จา่ ยให้ ลกู จ้ างและภาษี หกั ณ แสดงรายการภาษี หกั ณ ที่จา่ ยดังกล่าวต่ออําเภอท้ องที่
ที่จา่ ย
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
มีหน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี
กําไรทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่อ
อําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
2563 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจําปี ในวันที่
ณ วันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
31 มกราคม 2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน
ประจําปี
นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิดงั กล่าว

ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564
(แทนวันที่ 7 มีนาคม 2564 ซึง่
เป็ นวันอาทิตย์)
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แบบแสดงรายการ

วันกําหนดยื่น

ภ.ง.ด.1

ภ.ง.ด.2
8 มีนาคม 2564
(แทนวันที่ 7
มีนาคม 2564 ซึง่
เป็ นวันอาทิตย์)

ภ.ง.ด.54

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน
ค่าตอบแทนการทํางานทีจ่ า่ ยให้
ลูกจ้ างตามมาตรา 40(1), (2)
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)

คําแนะนํา
นายจ้ างต้ องหักภาษี ไว้ ณ เวลาที่จา่ ยค่าตอบแทนการทํางานที่จา่ ย
ให้ แก่ลกู จ้ างในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และต้ องนําส่งภาษีหกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยสําหรับเงินได้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่ จ่ายให้ แก่
บริ ษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ
ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

อินเทอร์ เน็ต

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ
ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
ผู้จา่ ยเงินได้ ซึง่ จ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้ อ 6 ของ
จ่ายจากบริ ษัท) และ/หรือ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 3
คําแนะนําในการใช้ ปฏิทินภาษี ฉบับนี ้) ซึง่ จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์
ภ.ง.ด.3 (หักภาษี ณ ที่
เตรส
2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
จ่ายจากบุคคลธรรมดา)
ภ.พ.36

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (สําหรับภาษี ซื ้อจาก
การนําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การและ
สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่ อก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การซึง่ จ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริ การให้ แก่
ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มี
หน้ าที่นําส่งเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ คิดคํานวณจากค่าสินค้ าหรื อ
บริ การนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
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แบบแสดงรายการ

วันกําหนดยื่น

ภ.พ.30

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

15 มีนาคม 2564
ภ.ธ.40

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ภ.ง.ด.50

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประจําปี ตาม
มาตรา 68

30 มีนาคม 2564

แบบรายงานประจําปี
สําหรับนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั (TP
Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปี สาํ หรับบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

คําแนะนํา
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ มีหน้ าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ขายและภาษี ซื ้อที่เกิดขึ ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และ
(1) ชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มสุทธิ หรื อ (2) ขอนําภาษี ซื ้อส่วนเกินไปใช้ ใน
เดือนถัดไป หรื อ (3) ขอคืนภาษี ซื ้อส่วนเกิน แล้ วแต่กรณี ต่ออําเภอ
ท้ องที่
ผู้ประกอบกิจการซึง่ ต้ องจดทะเบียนภาษี ธรุ กิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจํานํา
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้ าที่ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และ
ชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 มี
หน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้ อมทังงบการเงิ
้
นที่ผ้ สู อบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้ วและชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้ าน
บาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้ อมกับ ภ.ง.ด.50
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้ าน
บาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้ อมกับ ภ.ง.ด.50

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 23 มีนาคม
2564

ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564
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แบบแสดงรายการ

วันกําหนดยื่น

31 มีนาคม 2564

ประเภทของแบบแสดงรายการ

ภ.ง.ด.51

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี

ภงด.90 หรือ ภงด.91

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดารายปี
(แนบแบบ บช.35 กรณีขอผ่อนชําระ
ภาษี อากรภายใน 3 เดือน ตามมาตรา
64 และแนบแบบ ทป.2 กรณีขอ
อนุมตั ิขอผ่อนชําระภาษี อากรภายใน
12 เดือน)

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ประจําปี

ภ.ป.1

ภาษี ป้าย

คําแนะนํา
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 มี
หน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก
กําไรทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่อ
อําเภอท้ องที่

อินเทอร์ เน็ต

บุคคลธรรมดา ซึง่ มีเงินได้ พงึ ประเมินหลายประเภทในปี 2563 มี
หน้ าที่ต้องยื่นแบบภงด. 90 โดยนําส่งและชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่
ถ้ าบุคคลนันมี
้ รายได้ จากการจ้ างแรงงานเพียงอย่างเดียว จะต้ องใช้
แบบ ภงด.91 ในการยื่นและชําระภาษี ดงั กล่าว
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึง่
ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจําปี ในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน นับจาก
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิดงั กล่าว
เจ้ าของป้ายที่ต้องเสียภาษี มีหน้ าทีย่ ื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้าย
ต่ออําเภอท้ องที่ โดยจะต้ องชําระภาษี ภายในวันสิ ้นเดือนมีนาคมของ
ทุกปี สํา หรับป้ายที่มีอยูเ่ ดิมหรื อภายใน 15 วัน นับจากวันที่ (1)
ติดตังป้
้ ายใหม่ที่ต้องเสียภาษี หรื อ (2) มีการเปลี่ยนแปลงป้ายเก่า
หรื อ (3) ได้ รับหนังสือประเมิน ทังนี
้ ้ ผู้ถกู ประเมินมีสิทธิยื่นอุทธรณ์
การประเมินดังกล่าวได้ ภายใน 30 วัน
การชําระเงินค่าภาษี ดงั กล่าวซึง่ มีจํา นวนตังแต่
้ 3,000 บาทขึ ้นไป
อาจแบ่งชําระได้ เป็ นสามงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยต้ องยื่นคําร้ องขอ
ผ่อนชําระก่อนวันครบกําหนดชําระดังกล่าวข้ างต้ น

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2564
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วันกําหนดยื่น

7 เมษายน 2564

แบบแสดงรายการ

ประเภทของแบบแสดงรายการ

คําแนะนํา

ภ.ง.ด.1

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน
ค่าตอบแทนการทํางานทีจ่ า่ ยให้
ลูกจ้ างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้ างต้ องหักภาษี ไว้ ณ เวลาที่จา่ ยค่าตอบแทนการทํางานที่จา่ ย
ให้ แก่ลกู จ้ างในเดือนมีนาคม 2564 และต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ย
นันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภ.ง.ด.2

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)

ภ.ง.ด.54

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยสําหรับเงินได้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่ จ่ายให้ แก่
บริ ษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

อินเทอร์ เน็ต

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนมีนาคม 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนมีนาคม 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภายในวันที่ 16 เมษายน
2564
(แทนวันที่ 15 เมษายน 2564
ซึง่ เป็ นวันสงกรานต์)

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายเงินได้ ซึง่ จ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้ อ 6 ของ
จ่ายจากบริ ษัท) และ/หรือ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 3 คําแนะนําในการใช้ ปฏิทินภาษี ฉบับนี ้) ซึง่ จ่ายในเดือนมีนาคม 2564
มีหน้ าที่ต้องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
ภ.ง.ด.3 (หักภาษี ณ ที่
เตรส
จ่ายจากบุคคลธรรมดา)
ภ.พ.36

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (สําหรับภาษี ซื ้อจาก
การนําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การและ
สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่ อก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การซึง่ จ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริ การให้ แก่
ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในเดือนมีนาคม 2564 มี
หน้ าที่นําส่งเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ คิดคํานวณจากค่าสินค้ าหรื อ
บริ การนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
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แบบแสดงรายการ

วันกําหนดยื่น

16 เมษายน 2564
(แทนวันที่ 15
เมษายน 2564 ซึง่
เป็ นวันสงกรานต์)

ภ.พ.30

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ภ.ธ.40

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ภ.ง.ด.50

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประจําปี ตาม
มาตรา 68

แบบรายงานประจําปี
สําหรับนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั (TP
Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปี สาํ หรับบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

29 เมษายน 2564

คําแนะนํา
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ มีหน้ าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ขายและภาษี ซื ้อที่เกิดขึ ้นในเดือนมีนาคม 2564 และ (1)
ชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มสุทธิ หรื อ (2) ขอนําภาษีซื ้อส่วนเกินไปใช้ ใน
เดือนถัดไป หรื อ (3) ขอคืนภาษี ซื ้อส่วนเกิน แล้ วแต่กรณี ต่ออําเภอ
ท้ องที่
ผู้ประกอบกิจการซึง่ ต้ องจดทะเบียนภาษี ธรุ กิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจํานํา
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้ าที่ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนมีนาคม 2564 และ
ชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน
2563 มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้ อมทั ้งงบการเงินที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้ วและชําระภาษี ตอ่ อําเภอ
ท้ องที่
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้ าน
บาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้ อมกับ ภ.ง.ด.50

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 23 เมษายน
2564

ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม
2564
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แบบแสดงรายการ

วันกําหนดยื่น

ประเภทของแบบแสดงรายการ

ภ.ง.ด.51

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ประจําปี

ภ.ด.ส.6

ภาษี ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง

30 เมษายน 2564

คําแนะนํา
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 กันยายน 2563 มี
หน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก
กําไรทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่อ
อําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2563 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจําปี ในวันที่
31 มีนาคม 2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน นับจาก
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิดงั กล่าว
เจ้ าของที่ดินหรื อสิ่งปลูกสร้ างมีหน้ าที่ยื่นแบบแสดงรายการต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และต้ องชําระภาษี ภายในวันสิ ้นเดือน
เมษายนของทุกปี ตามหนังสือแจ้ งการประเมินจากเจ้ าพนักงาน
ประเมิน ทังนี
้ ้ผู้ถกู ประเมินมีสิทธิยื่นอุทธรณ์การประเมินดังกล่าวได้
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ งการประเมินภาษี
การชําระเงินค่าภาษี ดงั กล่าวซึง่ มีจํานวนตังแต่
้ 3,000 บาทขึ ้นไป
อาจแบ่งชําระได้ เป็ นสามงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยต้ องยื่นคําร้ องขอ
ผ่อนชําระก่อนวันครบกําหนดชําระดังกล่าวข้ างตัน

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม
2564
(แทนวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
ซึง่ เป็ นวันเสาร์ )
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7 พฤษภาคม
2564

แบบแสดงรายการ

ประเภทของแบบแสดงรายการ

ภ.ง.ด.1

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน
ค่าตอบแทนการทํางานทีจ่ า่ ยให้
ลูกจ้ างตามมาตรา 40(1), (2)

ภ.ง.ด.2

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)

ภ.ง.ด.54

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยสําหรับเงินได้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่ จ่ายให้ แก่
บริ ษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

คําแนะนํา

อินเทอร์ เน็ต

นายจ้ างต้ องหักภาษี ไว้ ณ เวลาที่จา่ ยค่าตอบแทนการทํางานที่จา่ ย
ให้ แก่ลกู จ้ างในเดือนเมษายน 2564 และต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ย
นันต่
้ ออําเภอท้ องที่
ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนเมษายน 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนเมษายน 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม
2564
(แทนวันที่ 15 พฤษภาคม
2564 ซึง่ เป็ นวันเสาร์ )

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
ผู้จา่ ยเงินได้ ซึง่ จ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้ อ 6 ของ
จ่ายจากบริ ษัท)และ/
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 3
คําแนะนําในการใช้ ปฏิทินภาษี ฉบับนี ้) ซึง่ จ่ายในเดือนเมษายน
หรือภ.ง.ด.3(หักภาษี ณ เตรส
2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
ที่จา่ ยจากบุคคลธรรมดา)
ภ.พ.36

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (สําหรับภาษี ซื ้อจาก
การนําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การและ
สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่ อก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การซึง่ จ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริ การให้ แก่
ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในเดือนเมษายน 2564 มี
หน้ าที่นําส่งเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ คิดคํานวณจากค่าสินค้ าหรื อ
บริ การนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
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แบบแสดงรายการ
ภ.พ.30

วันกําหนดยื่น

17 พฤษภาคม
2564
(แทนวันที่ 15
พฤษภาคม 2564
ซึง่ เป็ นวันเสาร์ )

31 พฤษภาคม
2564
(แทนวันที่ 30
พฤษภาคม 2564
ซึง่ เป็ นวันอาทิตย์)

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ภ.ธ.40

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ภ.ง.ด.50

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประจําปี ตาม
มาตรา 68

แบบรายงานประจําปี
สําหรับนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั (TP
Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปี สาํ หรับบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

คําแนะนํา
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ มีหน้ าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ขายและภาษี ซื ้อที่เกิดขึ ้นในเดือนเมษายน 2564 และ
(1) ชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มสุทธิ หรื อ (2) ขอนําภาษี ซื ้อส่วนเกินไปใช้ ใน
เดือนถัดไป หรื อ (3) ขอคืนภาษี ซื ้อส่วนเกิน แล้ วแต่กรณี ต่ออําเภอ
ท้ องที่
ผู้ประกอบกิจการซึง่ ต้ องจดทะเบียนภาษี ธรุ กิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจํานํา
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้ าที่ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนเมษายน 2564 และ
ชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม
2564
(แทนวันที่ 23 พฤษภาคม
2564 ซึง่ เป็ นวันอาทิตย์)

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้ อมทังงบการเงิ
้
นที่ผ้ สู อบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้ วและชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้ าน
บาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้ อมกับ ภ.ง.ด.50

ภายในวันที่ 7 มิถนุ ายน 2564
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31 พฤษภาคม
2564

แบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.51

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี

คําแนะนํา
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มี
หน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก
กําไรทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่อ
อําเภอท้ องที่

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจําปี ในวันที่
30 เมษายน 2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิดงั กล่าว

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 8 มิถนุ ายน 2564
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7 มิถนุ ายน 2564

แบบแสดงรายการ

ประเภทของแบบแสดงรายการ

คําแนะนํา

ภ.ง.ด.1

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน
ค่าตอบแทนการทํางานทีจ่ า่ ยให้
ลูกจ้ างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้ างต้ องหักภาษี ไว้ ณ เวลาที่จา่ ยค่าตอบแทนการทํางานที่จา่ ย
ให้ แก่ลกู จ้ างในเดือนพฤษภาคม 2564 และต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภ.ง.ด.2

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)

ภ.ง.ด.54

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยสําหรับเงินได้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่ จ่ายให้ แก่
บริ ษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

อินเทอร์ เน็ต

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนพฤษภาคม 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ
ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนพฤษภาคม 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ
ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภายในวันที่ 15 มิถนุ ายน
2564

ผู้จา่ ยเงินได้ ซึง่ จ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้ อ 6 ของ
ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริ ษัท) และ/หรือ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 3 คําแนะนําในการใช้ ปฏิทินภาษี ฉบับนี ้) ซึง่ จ่ายในเดือนพฤษภาคม
ภ.ง.ด.3 (หักภาษี ณ ที่
เตรส
2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
จ่ายจากบุคคลธรรมดา)

ภ.พ.36

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (สําหรับภาษี ซื ้อจาก
การนําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การและ
สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่ อก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การซึง่ จ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริ การให้ แก่
ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม 2564 มี
หน้ าที่นําส่งเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ คิดคํานวณจากค่าสินค้ าหรื อ
บริ การนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
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แบบแสดงรายการ

ภ.พ.30

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

15 มิถนุ ายน
2564
ภ.ธ.40

ภ.ง.ด.50

แบบรายงานประจําปี
สําหรับนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั
30 มิถนุ ายน 2564
(Disclosure Form)

ภ.ง.ด.51

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

คําแนะนํา
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ มีหน้ าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ขายและภาษี ซื ้อที่เกิดขึ ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 และ
(1) ชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มสุทธิ หรื อ (2) ขอนําภาษี ซื ้อส่วนเกินไปใช้ ใน
เดือนถัดไป หรื อ (3) ขอคืนภาษี ซื ้อส่วนเกิน แล้ วแต่กรณี ต่ออําเภอ
ท้ องที่
ผู้ประกอบกิจการซึง่ ต้ องจดทะเบียนภาษี ธรุ กิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจํานํา
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้ าที่ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนพฤษภาคม 2564 และ
ชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประจําปี ตาม
มาตรา 68

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564
มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้ อมทังงบการเงิ
้
นที่ผ้ สู อบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้ วและชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

แบบรายงานประจําปี สาํ หรับบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้ าน
บาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้ อมกับ ภ.ง.ด.50

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 23 มิถนุ ายน
2564

ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม
2564

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
มีหน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก
กําไรทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่อ
อําเภอท้ องที่
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แบบแสดงรายการ

30 มิถนุ ายน 2564
ส.บ.ช.3
(ต่อ)

ประเภทของแบบแสดงรายการ
งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ประจําปี

คําแนะนํา
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม
2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจําปี ในวันที่
31 พฤษภาคม 2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิดงั กล่าว

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม
2564
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7 กรกฎาคม
2564

แบบแสดงรายการ

ประเภทของแบบแสดงรายการ

คําแนะนํา

ภ.ง.ด.1

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน
ค่าตอบแทนการทํางานทีจ่ า่ ยให้
ลูกจ้ างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้ างต้ องหักภาษี ไว้ ณ เวลาที่จา่ ยค่าตอบแทนการทํางานที่จา่ ย
ให้ แก่ลกู จ้ างในเดือนมิถนุ ายน 2564 และต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภ.ง.ด.2

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)

ภ.ง.ด.54

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยสําหรับเงินได้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่ จ่ายให้ แก่
บริ ษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

อินเทอร์ เน็ต

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนมิถนุ ายน 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนมิถนุ ายน 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
2564

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริ ษัท) และ/หรือ
ผู้จา่ ยเงินได้ ซึง่ จ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้ อ 6 ของ
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 3 คําแนะนําในการใช้ ปฏิทินภาษี ฉบับนี ้) ซึง่ จ่ายในเดือนมิถนุ ายน
ภ.ง.ด.3
(หักภาษี ณ ที่จา่ ยจาก
เตรส
2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
บุคคลธรรมดา)

ภ.พ.36

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (สําหรับภาษี ซื ้อจาก
การนําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การและ
สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่ อก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การซึง่ จ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริ การให้ แก่
ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในเดือนมิถนุ ายน 2564 มี
หน้ าที่นําส่งเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ คิดคํานวณจากค่าสินค้ าหรื อ
บริ การนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
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แบบแสดงรายการ

ภ.พ.30

ประเภทของแบบแสดงรายการ

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

15 กรกฎาคม
2564

29 กรกฎาคม
2564
(แทนวันที่ 28
กรกฎาคม
2564 ซึง่ เป็ นวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จประ
เจ้ าอยูห่ วั มหา
วชิราลง
กรณบดินทร
เทพยวรางกูร)

คําแนะนํา
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ มีหน้ าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ขายและภาษี ซื ้อที่เกิดขึ ้นในเดือนมิถนุ ายน 2564 และ
(1) ชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มสุทธิ หรื อ (2) ขอนําภาษี ซื ้อส่วนเกินไปใช้ ใน
เดือนถัดไป หรื อ (3) ขอคืนภาษี ซื ้อส่วนเกิน แล้ วแต่กรณี ต่ออําเภอ
ท้ องที่
ผู้ประกอบกิจการซึง่ ต้ องจดทะเบียนภาษี ธรุ กิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจํานํา
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้ าที่ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนมิถนุ ายน 2564 และ
ชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

ภ.ธ.40

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ภ.ง.ด.50

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประจําปี ตาม
มาตรา 68

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้ อมทังงบการเงิ
้
นที่ผ้ สู อบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้ วและชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

แบบรายงานประจําปี สาํ หรับบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้ าน
บาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้ อมกับ ภ.ง.ด.50

แบบรายงานประจําปี
สําหรับนิติบคุ คลทีม่ ี
ความสัมพันธ์ กนั (TP
Disclosure Form)

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม
2564
(แทนวันที่ 23 กรกฎาคม
2564 ซึง่ เป็ นวันอาสาฬหบูชา
และวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
ซึง่ เป็ นวันหยุดชดเชยวัน
เข้ าพรรษา)

ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564
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แบบแสดงรายการ

ภ.ง.ด.51
2 สิงหาคม
2564
(แทนวันที่ 31
กรกฎาคม
2564 ซึง่ เป็ นวัน
เสาร์ )
ส.บ.ช.3

ประเภทของแบบแสดงรายการ

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ประจําปี

ภ.ง.ด.1

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน
ค่าตอบแทนการทํางานทีจ่ า่ ยให้
ลูกจ้ างตามมาตรา 40(1), (2)

9 สิงหาคม
2564
ภ.ง.ด.2
(แทนวันที่ 7
สิงหาคม 2564
ซึง่ เป็ นวันเสาร์ )

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)

ภ.ง.ด.54

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยสําหรับเงินได้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่ จ่ายให้ แก่
บริ ษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

คําแนะนํา
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 มี
หน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก
กําไรทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่อ
อําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจําปี ในวันที่
30 มิถนุ ายน 2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิดงั กล่าว

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564
(แทนวันที่ 8 สิงหาคม 2564
ซึง่ เป็ นวันอาทิตย์)

นายจ้ างต้ องหักภาษี ไว้ ณ เวลาที่จา่ ยค่าตอบแทนการทํางานที่จา่ ย
ให้ แก่ลกู จ้ างในเดือนกรกฎาคม 2564 และต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนกรกฎาคม 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ
ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภายในวันที่ 16 สิงหาคม
2564
(แทนวันที่ 15 สิงหาคม 2564
ซึง่ เป็ นวันอาทิตย์)

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนกรกฎาคม 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ
ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
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แบบแสดงรายการ

ประเภทของแบบแสดงรายการ

คําแนะนํา

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
ผู้จา่ ยเงินได้ ซึง่ จ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้ อ 6 ของ
จ่ายจากบริ ษัท) และ/หรือ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 3
คําแนะนําในการใช้ ปฏิทินภาษี ฉบับนี ้) ซึง่ จ่ายในเดือนกรกฎาคม
ภ.ง.ด.3 (หักภาษี ณ ที่
เตรส
2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
จ่ายจากบุคคลธรรมดา)

9 สิงหาคม
2564
(แทนวันที่ 7
สิงหาคม 2564
ซึง่ เป็ นวันเสาร์ )
(ต่อ)
ภ.พ.36

16 สิงหาคม
2564 (แทน
วันที่ 15
สิงหาคม 2564
ซึง่ เป็ นวัน
อาทิตย์)

ภ.พ.30

ภ.ธ.40

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (สําหรับภาษี ซื ้อจาก
การนําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การและ
สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่ อก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา
91/10

ผู้นําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การซึง่ จ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริ การให้ แก่
ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม 2564 มี
หน้ าที่นําส่งเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ คิดคํานวณจากค่าสินค้ าหรื อ
บริ การนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มมีหน้ าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซื ้อที่เกิดขึ ้นในเดือนกรกฎาคม 2564
และ (1) ชําระภาษีมลู ค่าเพิ่มสุทธิ หรื อ (2) ขอนําภาษีซื ้อส่วน
เกินไปใช้ ในเดือนถัดไป หรื อ (3) ขอคืนภาษีซื ้อส่วนเกิน แล้ วแต่
กรณี ต่ออําเภอท้ องที่
ผู้ประกอบกิจการซึง่ ต้ องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวติ โรงรับจํานํา
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้ าที่ในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนกรกฎาคม
2564 และชําระภาษีตอ่ อําเภอท้ องที่

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 16 สิงหาคม
2564
(แทนวันที่ 15 สิงหาคม 2564
ซึง่ เป็ นวันอาทิตย์)

ภายในวันที่ 23 สิงหาคม
2564
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แบบแสดงรายการ

ภ.ง.ด.50
30 สิงหาคม
2564
(แทนวันที่ 28
สิงหาคม 2564 แบบรายงานประจําปี
ซึง่ เป็ นวันเสาร์ ) สําหรับนิตบิ คุ คลทีม่ ี

ความสัมพันธ์กนั (TP
Disclosure Form)

ภ.ง.ด.51
31 สิงหาคม
2564

ส.บ.ช.3

ประเภทของแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลประจําปี ตาม
มาตรา 68

แบบรายงานประจําปี สําหรับ
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คลที่
มีความสัมพันธ์กนั
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึง่ แห่ง
ประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลครึ่งปี

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น
สามัญประจําปี

คําแนะนํา

อินเทอร์ เน็ต

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564 มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้ อมทังงบ
้
การเงินที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้ วและชําระ
ภาษีตอ่ อําเภอท้ องที่
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คลที่มีความสัมพันธ์กนั ตาม
มาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่
ปรากฏตามงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50
ไม่น้อยกว่า 200 ล้ านบาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงาน
ประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คลที่มี
ความสัมพันธ์กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
พร้ อมกับ ภ.ง.ด.50

ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564
(แทนวันที่ 5 กันยายน 2564
ซึง่ เป็ นวันอาทิตย์ )

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 มกราคม
2564 มีหน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลจาก
ครึ่งหนึง่ ของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี
เงินได้ นิตบิ คุ คลจากกําไรที่เกิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก
แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่ออําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม
2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตซึง่ ได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ประจําปี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบ
การเงินต่อสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
อนุมตั ดิ งั กล่าว

ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564
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7 กันยายน
2564

แบบแสดงรายการ

ประเภทของแบบแสดงรายการ

ภ.ง.ด.1

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน
ค่าตอบแทนการทํางานทีจ่ า่ ยให้
ลูกจ้ างตามมาตรา 40(1), (2)

ภ.ง.ด.2

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)

ภ.ง.ด.54

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยสําหรับเงินได้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่ จ่ายให้ แก่
บริ ษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

คําแนะนํา

อินเทอร์ เน็ต

นายจ้ างต้ องหักภาษี ไว้ ณ เวลาที่จา่ ยค่าตอบแทนการทํางานที่จา่ ย
ให้ แก่ลกู จ้ างในเดือนสิงหาคม 2564 และต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ย
นันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนสิงหาคม 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนสิงหาคม 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภายในวันที่ 15 กันยายน
2564

ผู้จา่ ยเงินได้ ซึง่ จ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้ อ 6 ของ
ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริ ษัท) และ/หรือ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 3 คําแนะนําในการใช้ ปฏิทินภาษี ฉบับนี ้) ซึง่ จ่ายในเดือนสิงหาคม
ภ.ง.ด.3 (หักภาษี ณ ที่
เตรส
2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
จ่ายจากบุคคลธรรมดา)
ภ.พ.36

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (สําหรับภาษี ซื ้อจาก
การนําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การและ
สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่ อก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การซึง่ จ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริ การให้ แก่
ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในเดือนสิงหาคม 2564 มี
หน้ าที่นําส่งเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ คิดคํานวณจากค่าสินค้ าหรื อ
บริ การนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
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15 กันยายน
2564

27 กันยายน
2564

แบบแสดงรายการ

ภ.พ.30

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

คําแนะนํา
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ มีหน้ าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ขายและภาษี ซื ้อที่เกิดขึ ้นในเดือนสิงหาคม 2564 และ
(1) ชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มสุทธิ หรื อ (2) ขอนําภาษี ซื ้อส่วนเกินไปใช้ ใน
เดือนถัดไป หรื อ (3) ขอคืนภาษี ซื ้อส่วนเกิน แล้ วแต่กรณี ต่ออําเภอ
ท้ องที่
ผู้ประกอบกิจการซึง่ ต้ องจดทะเบียนภาษี ธรุ กิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจํานํา
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้ าที่ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนสิงหาคม 2564 และ
ชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

ภ.ธ.40

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ภ.ง.ด.50

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประจําปี ตาม
มาตรา 68

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564
มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้ อมทังงบการเงิ
้
นที่ผ้ สู อบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้ วและชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

แบบรายงานประจําปี
สําหรับนิติบคุ คลทีม่ ี
ความสัมพันธ์ กนั (TP
Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปี สาํ หรับบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้ าน
บาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้ อมกับ ภ.ง.ด.50

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 23 กันยายน
2564

ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
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แบบแสดงรายการ

ภ.ง.ด.94

30 กันยายน
2564

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาครึ่งปี

ภ.ง.ด.51

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ประจําปี

คําแนะนํา

อินเทอร์ เน็ต

บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 40 (5), (6), (7) และ (8) เช่น
เงินได้ จากการให้ เช่าทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ การประกอบธุรกิจ ซึง่
ได้ รับในระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถนุ ายน 2564 มีหน้ าที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
มีหน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก
กําไรทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่อ
อําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน
2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจําปี ในวันที่
31 สิงหาคม 2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิดงั กล่าว

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564
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แบบแสดงรายการ

ภ.ง.ด.1

ภ.ง.ด.2

7 ตุลาคม 2564

ภ.ง.ด.54

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน
ค่าตอบแทนการทํางานทีจ่ า่ ยให้
ลูกจ้ างตามมาตรา 40(1), (2)

คําแนะนํา
นายจ้ างต้ องหักภาษี ไว้ ณ เวลาที่จา่ ยค่าตอบแทนการทํางานที่จา่ ย
ให้ แก่ลกู จ้ างในเดือนกันยายน 2564 และต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ย
นันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนกันยายน 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยสําหรับเงินได้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่ จ่ายให้ แก่
บริ ษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนกันยายน 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริ ษัท) และ/หรือ
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 3
ภ.ง.ด.3 (หักภาษี
เตรส
ณ ที่จา่ ยจากบุคคล
ธรรมดา)
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (สําหรับภาษี ซื ้อจาก
การนําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การและ
ภ.พ.36
สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่ อก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ผู้จา่ ยเงินได้ ซึง่ จ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้ อ 6 ของ
คําแนะนําในการใช้ ปฏิทินภาษี ฉบับนี ้) ซึง่ จ่ายในเดือนกันยายน
2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
ผู้นําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การซึง่ จ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริ การให้ แก่
ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในเดือนกันยายน 2564 มี
หน้ าที่นําส่งเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ คิดคํานวณจากค่าสินค้ าหรื อ
บริ การนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
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แบบแสดงรายการ

ประเภทของแบบแสดงรายการ

ภ.พ.30

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ภ.ธ.40

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ภ.ง.ด.50

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประจําปี ตาม
มาตรา 68

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม
2564 มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้ อมทังงบการเงิ
้
นที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้ วและชําระภาษี ตอ่ อําเภอ
ท้ องที่

แบบรายงานประจําปี
สําหรับนิติบคุ คลทีม่ ี
ความสัมพันธ์ กนั (TP
Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปี สาํ หรับบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้ าน
บาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้ อมกับ ภ.ง.ด.50

15 ตุลาคม
2564

28 ตุลาคม
2564

คําแนะนํา
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ มีหน้ าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ขายและภาษี ซื ้อที่เกิดขึ ้นในเดือนกันยายน 2564 และ
(1) ชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มสุทธิ หรื อ (2) ขอนําภาษี ซื ้อส่วนเกินไปใช้ ใน
เดือนถัดไป หรื อ (3) ขอคืนภาษี ซื ้อส่วนเกิน แล้ วแต่กรณี ต่ออําเภอ
ท้ องที่
ผู้ประกอบกิจการซึง่ ต้ องจดทะเบียนภาษี ธรุ กิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจํานํา
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้ าที่ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนกันยายน 2564 และ
ชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

อินเทอร์ เน็ต
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564
(แทนวันที่ 23 ตุลาคม 2564
ซึง่ เป็ นวันเสาร์ ) และวันที่ 25
ตุลาคม 2564 (ซึง่ เป็ น
วันหยุดชดเชยวันปิ ย
มหาราช)

ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน
2564
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แบบแสดงรายการ

1 พฤศจิกายน ภ.ง.ด.51
2564
(แทนวันที่ 31
สิงหาคม
2564 ซึง่ เป็ น
วันอาทิตย์)
ส.บ.ช.3

ภ.ง.ด.1

8 พฤศจิกายน
2564
(แทน วันที่ 7
พฤศจิกายน ภ.ง.ด.2
2564
ซึง่ เป็ นวัน
อาทิตย์)
ภ.ง.ด.54

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ประจําปี
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน
ค่าตอบแทนการทํางานทีจ่ า่ ยให้
ลูกจ้ างตามมาตรา 40(1), (2)
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยสําหรับเงินได้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่ จ่ายให้ แก่
บริ ษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

คําแนะนํา
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 มีนาคม 2564 มี
หน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก
กําไรทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่อ
อําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม
2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจําปี ในวันที่
30 กันยายน 2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิดงั กล่าว

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน
2564

นายจ้ างต้ องหักภาษี ไว้ ณ เวลาที่จา่ ยค่าตอบแทนการทํางานที่จา่ ย
ให้ แก่ลกู จ้ างในเดือนตุลาคม 2564 และต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ย
นันต่
้ ออําเภอท้ องที่
ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนตุลาคม 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภายในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2564

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนตุลาคม 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
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8 พฤศจิกายน
2564
(แทน วันที่ 7
พฤศจิกายน
2564
ซึง่ เป็ นวัน
อาทิตย์)
(ต่อ)

แบบแสดงรายการ

ประเภทของแบบแสดงรายการ

คําแนะนํา

ผู้จา่ ยเงินได้ ซึง่ จ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้ อ 6 ของ
ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริ ษัท) และ/หรือ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 3 คําแนะนําในการใช้ ปฏิทินภาษี ฉบับนี ้) ซึง่ จ่ายในเดือนตุลาคม 2564
ภ.ง.ด.3 (หักภาษี ณ ที่
เตรส
มีหน้ าที่ต้องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
จ่ายจากบุคคลธรรมดา)
ภ.พ.36

ภ.พ.30

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (สําหรับภาษี ซื ้อจาก
การนําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การและ
สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่ อก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

15 พฤศจิกายน
2564
ภ.ธ.40

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้นําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การซึง่ จ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริ การให้ แก่
ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในเดือนตุลาคม 2564 มี
หน้ าที่นําส่งเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ คิดคํานวณจากค่าสินค้ าหรื อ
บริ การนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ มีหน้ าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ขายและภาษี ซื ้อที่เกิดขึ ้นในเดือนตุลาคม 2564 และ (1)
ชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มสุทธิ หรื อ (2) ขอนําภาษีซื ้อส่วนเกินไปใช้ ใน
เดือนถัดไป หรื อ (3) ขอคืนภาษี ซื ้อส่วนเกิน แล้ วแต่กรณี ต่ออําเภอ
ท้ องที่
ผู้ประกอบกิจการซึง่ ต้ องจดทะเบียนภาษี ธรุ กิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจํานํา
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้ าที่ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนตุลาคม 2564 และ
ชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
2564

ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน
2564
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แบบแสดงรายการ

ภ.ง.ด.50

29 พฤศจิกายน
2564
(แทนวันที่ 27
พฤศจิกายน
แบบรายงานประจําปี
2564 ซึง่ เป็ นวัน สําหรับนิติบคุ คลที่มี
เสาร์ )
ความสัมพันธ์ กนั (TP
Disclosure Form)

ภ.ง.ด.51
30 พฤศจิกายน
2564
ส.บ.ช.3

ประเภทของแบบแสดงรายการ

คําแนะนํา

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประจําปี ตาม
มาตรา 68

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้ อมทังงบการเงิ
้
นที่ผ้ สู อบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้ วและชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

แบบรายงานประจําปี สาํ หรับบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้ าน
บาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้ อมกับ ภ.ง.ด.50

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ประจําปี

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 เมษายน 2564 มี
หน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก
กําไรทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่อ
อําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 30 มิถนุ ายน
2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจําปี ในวันที่
31 ตุลาคม 2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน นับจาก
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิดงั กล่าว

อินเทอร์ เน็ต
ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564
(แทนวันที่ 5 ธันวาคม 2564
ซึง่ เป็ นวันคล้ ายวันพระบรม
ราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564
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7 ธันวาคม
2564

แบบแสดงรายการ

ประเภทของแบบแสดงรายการ

คําแนะนํา

ภ.ง.ด.1

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน
ค่าตอบแทนการทํางานทีจ่ า่ ยให้
ลูกจ้ างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้ างต้ องหักภาษี ไว้ ณ เวลาที่จา่ ยค่าตอบแทนการทํางานที่จา่ ย
ให้ แก่ลกู จ้ างในเดือนพฤศจิกายน 2564 และต้ องนําส่งภาษีหกั ณ ที่
จ่ายนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภ.ง.ด.2

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ตามมาตรา 59 สําหรับการ
จ่ายเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา
40(3), (4)

ภ.ง.ด.54

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยสําหรับเงินได้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่ จ่ายให้ แก่
บริ ษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

อินเทอร์ เน็ต

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั
ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ผู้จา่ ยเงินได้ ดงั กล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2564 ต้ องนําส่งภาษี หกั ณ
ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม
2564

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
ผู้จา่ ยเงินได้ ซึง่ จ่ายเงินได้ ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้ อ 6 ของ
จ่ายจากบริ ษัท) และ/หรื อ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ตามมาตรา 3
คําแนะนําในการใช้ ปฏิทินภาษี ฉบับนี ้) ซึง่ จ่ายในเดือนพฤศจิกายน
ภ.ง.ด.3 (หักภาษี ณ ที่
เตรส
2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
จ่ายจากบุคคลธรรมดา)
ภ.พ.36

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (สําหรับภาษี ซื ้อจาก
การนําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การและ
สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่ อก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้นําเข้ าสินค้ าหรื อบริ การซึง่ จ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริ การให้ แก่
ผู้ประกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายน 2564 มี
หน้ าที่นําส่งเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มซึง่ คิดคํานวณจากค่าสินค้ าหรื อ
บริ การนันต่
้ ออําเภอท้ องที่
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แบบแสดงรายการ

ภพ.30

ประเภทของแบบแสดงรายการ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

15 ธันวาคม
2564

28 ธันวาคม
2564

คําแนะนํา
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ มีหน้ าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ขายและภาษี ซื ้อที่เกิดขึ ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564
และ (1) ชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มสุทธิ หรื อ (2) ขอนําภาษีซื ้อส่วนเกินไป
ใช้ ในเดือนถัดไป หรื อ (3) ขอคืนภาษี ซื ้อส่วนเกิน แล้ วแต่กรณี ต่อ
อําเภอท้ องที่
ผู้ประกอบกิจการซึง่ ต้ องจดทะเบียนภาษี ธรุ กิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจํานํา
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้ าที่ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนพฤศจิกายน 2564
และชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

ภ.ธ.40

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ภ.ง.ด.50

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประจําปี ตาม
มาตรา 68

บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้ อมทังงบการเงิ
้
นที่ผ้ สู อบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้ วและชําระภาษี ตอ่ อําเภอท้ องที่

แบบรายงานประจําปี
สําหรับนิติบคุ คลทีม่ ี
ความสัมพันธ์ กนั (TP
Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปี สาํ หรับบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มี
ความสัมพันธ์ กนั
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ ทงหมดที
ั้
่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้ าน
บาท มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปี สําหรับบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ กนั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้ อมกับ ภ.ง.ด.50

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 23 ธันวาคม
2564

ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565
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4 มกราคม
2565
(แทนวันที่ 31
ธันวาคม 2564
ซึง่ เป็ นวันหยุด
สิ ้นปี )

แบบแสดงรายการ

ภ.ง.ด.51

ส.บ.ช.3

ประเภทของแบบแสดงรายการ

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่งปี

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ประจําปี

คําแนะนํา
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
มีหน้ าที่ต้องยื่นและชําระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปี บญ
ั ชี หรื อภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก
กําไรทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้ วแต่กรณีโดยนําส่งต่อ
อําเภอท้ องที่
บริ ษัทจํากัดซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม
2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจําปี ในวันที่
30 พฤศจิกายน 2564 มีหน้ าที่ต้องนําส่งงบการเงินต่อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนและบริ ษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิดงั กล่าว

อินเทอร์ เน็ต

ภายในวันที่ 10 มกราคม
2565 (แทนวันที่ 8 มกราคม
2565 ซึง่ เป็ นวันเสาร์ )
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