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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

KPMG Phoomchai Tax Ltd.
Empire Tower, 49th Floor
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand 
Tel +66 2677 2000, Fax 2677 2222

บริษัท สํานักภาษี เคพเีอ็มจ ีภมิูไชย จาํกัด

ชัน้ 49 เอ็มไพร์ทาวเวอร์

1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทร +66 2677 2000 แฟกซ์ 2677 2222
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¤ํÒá¹Ð¹ํÒã¹¡ÒÃãªŒ»¯Ô·Ô¹ÀÒÉÕ áÅÐ¡®ËÁÒÂ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§
1. ให้ยื่นชําระภาษีตามประมวลรัษฎากร ณ สาํนกังานเขตหรือท่ีวา่การอําเภอซึง่สถานประกอบธุรกิจของทา่นอนัได้จดทะเบียนไว้ตัง้อยูใ่นเขต ปัจจบุนักรมสรรพากรได้

ให้บริการการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผา่นระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) 

2. ทา่นสามารถขอรับแบบฟอร์มเสยีภาษีตามประมวลรัษฎากรได้ท่ีสาํนกังานเขต หรือท่ีวา่การอําเภอ หรือท่ีกรมสรรพากร หรืออาจสัง่พิมพ์จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 

www.rd.go.th สว่นแบบฟอร์มเสยีภาษีท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง และภาษีปา้ยจะรับได้ท่ีสาํนกังานเทศบาล สาํนกังานเขตหรือท่ีวา่การอําเภอ

3. กรมสรรพากรสนบัสนนุให้ผู้ เสยีภาษียื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีผา่นระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต อยา่งไรก็ดี ทา่นต้องติดตอ่แจ้งความจํานงตอ่สาํนกังานสรรพากร

เขตพืน้ท่ีก่อนท่ียื่นแบบเพ่ือชําระภาษีด้วยวิธีดงักลา่ว

4. สาขาของบริษัทตา่งประเทศท่ีจําหนา่ยเงินกําไร หรือเงินท่ีถือได้วา่เป็นเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย มีหน้าท่ีต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย แล้วนําสง่ภาษีดงักลา่วตอ่

สาํนกังานเขตหรือท่ีวา่การอําเภอ พร้อมกบัยื่นรายการ ภ.ง.ด. 54 ภายใน 7 วัน นับแต่วันสุดท้ายของเดอืนที่ทาํการจาํหน่ายเงนิกาํไรนัน้

5. ในการจ่ายเงินได้ประเภทตา่ง ๆ  ท่ีอยูใ่นบงัคบัต้องถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย (ภายใต้บทบญัญตัิอนสุญัญาภาษีซ้อนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศท่ีผู้ รับมีถ่ินท่ีอยู)่ 

และการนําสง่ภาษีมลูคา่ เพ่ิมกรณีการจ่ายเงินได้ให้แก่นิติบคุคลตา่งประเทศท่ีมิได้มีสถานประกอบการในประเทศไทย ผู้จ่ายมีหน้าท่ีต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 54 เพ่ือนําสง่ภาษี

เงินได้ท่ีหกัไว้นัน้ และต้องยื่นแบบ ภ.พ. 36 เพ่ือชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสาํหรับจํานวนเงินคา่สนิค้าหรือบริการท่ีจ่ายไปนัน้ ตอ่สาํนกังานเขตหรือท่ีวา่การอําเภอ ภายใน 7 วัน 

นับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่ทาํการจ่ายเงนิได้นัน้ ๆ  
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¤ํÒá¹Ð¹ํÒã¹¡ÒÃãªŒ»¯Ô·Ô¹ÀÒÉÕ áÅÐ¡®ËÁÒÂ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§
6. นิติบคุคลผู้จ่ายเงินได้มีหน้าท่ีต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 3 เตรส แหง่ประมวลรัษฎากร ตวัอยา่งของเงินได้ซึง่ต้องหกั ณ ท่ีจ่ายและอตัราท่ีต้องหกั ณ ท่ีจ่าย 

มีดงันีค้ือ

ประเภทของเงนิได้ อัตราภาษีหกั ณ ที่จ่าย

คา่สิทธิ คา่แหง่กู๊ดวิลล์ 3%

คา่ดอกเบีย้

- จา่ยให้แก่นิติบคุคลที่มิใชส่ถาบนัการเงิน

- จา่ยให้แก่มลูนิธิหรือสมาคม (มีข้อยกเว้นบางประการ)

1%

10%

เงินปันผล (มีข้อยกเว้นบางประการ) 10%

คา่เชา่

- จา่ยให้แกบ่คุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล

- จา่ยให้แก่มลูนิธิหรือสมาคม (มีข้อยกเว้นบางประการ)

5%

10%

คา่โฆษณา 2%

คา่ขนสง่ที่ไมใ่ชค่า่โดยสารสาํหรับการขนสง่สาธารณะ 1%

รางวลั สว่นลด เน่ืองจากการสง่เสริมการขาย 3%

คา่เบีย้ประกนัวนิาศภยั 1%

คา่บริการ

- จา่ยให้แกส่าขาของบริษัทตา่งประเทศ

- กรณีอ่ืน ๆ

- จา่ยให้แก่มลูนิธิหรือสมาคม (มีข้อยกเว้นบางประการ)

5%

3%

10%

นอกจากนี ้ผู้จ่ายเงินได้ยงัมีหน้าท่ีต้องออกหนงัสอืรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ให้กบัผู้ รับเงินได้พงึประเมินไว้เป็นหลกัฐานด้วย
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7. บคุคลธรรมดาซึง่มีหน้าท่ีต้องชําระภาษีเงินได้สาํหรับปีภาษี เป็นจํานวนเงินตัง้แต ่3,000 บาท ขึน้ไป มีสทิธิขออนมุตัิผอ่นชําระภาษีได้ไมเ่กิน 3 งวด ๆ ละเทา่กนั โดยไม่
ต้องเสยีเงินเพ่ิมใดๆ โดยงวดแรกต้องชําระในวนัยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี 

ผู้ประกอบการท่ีได้จดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าท่ีท่ีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมลูคา่เพ่ิมเป็นรายเดือนภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป ถึงแม้วา่ในเดือนภาษีนัน้ๆ 
จะไมม่ียอดรายรับหรือรายจ่ายใด ๆ เลย (กลา่วคือไมม่ีภาษีขายหรือภาษีซือ้เลย)

9. ถ้าวนัสดุท้ายของระยะเวลายื่นเสยีภาษีตรงกบัวนัหยดุราชการ การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีดงักลา่วให้สามารถกระทําได้ในวนัทําการของราชการวนัถดัไป
โดยไมถื่อวา่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีลา่ช้า

10. การละเลยไมย่ื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด จะก่อให้เกิดความรับผิดในอนัท่ีจะต้องเสยีเงินเพ่ิม และเบีย้ปรับ ดงันี ้

10.1 เงินเพ่ิม

• กรณีภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบคุคล (ไมร่วมภาษีเงินได้นิติบคุคลกลางปี), ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย, ภาษีมลูคา่เพ่ิม และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ จะต้องรับผิดเสยีเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 1.5 ตอ่เดือนหรือเศษของเดือน ของเงินภาษีท่ีต้องชําระ แตเ่งินเพ่ิมดงักลา่วต้องไมเ่กิน
จํานวนภาษีท่ีต้องนําสง่

• กรณีภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี จะต้องรับผิดเสยีเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 20 ของจํานวนเงินภาษีท่ีต้องชําระหรือของภาษีท่ีชําระขาดแล้วแตก่รณี

• กรณีภาษีท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง หากไมชํ่าระเมื่อได้รับการประเมินภาษีจะต้องรับผิดเสยีเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 1 ตอ่เดือนของจํานวนภาษีท่ี
ต้องชําระ นอกจากนี ้ ผู้บริหารท้องถ่ิมมีอํานาจออกคําสัง่ยดึ อายดั และขายทอดทรัพย์สนิของผู้ เสยีภาษีได้เมื่อพ้น 90 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับ
หนงัสอืแจ้งเตอืนรายการภาษีค้างชําระ

• กรณีภาษีปา้ย จะต้องรับผิดเสยีเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของจํานวนภาษีท่ีต้องชําระ หรือเสยีเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ตอ่เดือนของจํานวนภาษีท่ีต้องชําระ 
ตามแตก่รณี

• กรณีเงินกองทนุประกนัสงัคม การนําสง่เงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคมภายหลงัวนัท่ีกฎหมายกําหนด (ภายในวนัท่ี 15 ของ
เดือนถดัจากเดือนท่ีจ่ายเงินเดือนพนกังาน) จะต้องรับผิดเสยีเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 2 ตอ่เดือนของจํานวนเงินท่ีต้องนําสง่
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10.2 เบีย้ปรับ

• กรณีภาษีเงินได้นิติบคุคล จํานวนเบีย้ปรับสงูสดุคือ 2 เทา่ของภาษีท่ีถกูประเมิน ซึง่ใช้บงัคบัเฉพาะกรณีท่ีมีการประเมินเรียกเก็บภาษีภายหลงัจากท่ีมีการ
ตรวจสอบภาษีอากรโดยกรมสรรพากร

• ภาษีมลูคา่เพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ

- เบีย้ปรับไมเ่กิน 2 เทา่ของภาษี กรณีไมไ่ด้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือแบบนําสง่ภาษี
- เบีย้ปรับไมเ่กิน 1 เทา่ของภาษีท่ีชําระไมค่รบถ้วน กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนําสง่ภาษีไมถ่กูต้อง

• เบีย้ปรับข้างต้นอาจงด หรือลดได้ตามคําสัง่กรมสรรพากรซึง่ออกโดยอธิบดีกรมสรรพากร โดยอนมุตัิจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั

• กรณีภาษีท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง หากไมชํ่าระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องรับผิดเสยีเบีย้ปรับในอตัราตา่ง ๆ  ตัง้แตร้่อยละ 10 จนถึงร้อยละ 40 ของ
จํานวนภาษีท่ีค้างชําระ ตามแตก่รณี

10.3 คา่ปรับทางอาญา

• กรณียื่นรายการเกินกําหนดระยะเวลา ผู้มีเงินได้ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไมเ่กิน 2,000บาท 
• กรณียื่นงบการเงินเกินกําหนดระยะเวลา ผู้มีเงินได้ต้องระวางโทษปรับอาญาอีกไมเ่กิน 2,000 บาท
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วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

4 มกราคม 2564

(แทนวนัที่ 31

ธันวาคม 2563 ซึง่

เป็นวนัหยดุสิน้ปี)

ภ.ง.ด. 51 ภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563

มีหน้าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้นิติบคุคลจากคร่ึงหนึ่งของ

ประมาณการกําไรสทุธิเต็มรอบปีบญัชี หรือภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก

กําไรทีเ่กิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแตก่รณีโดยนําสง่ตอ่

อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 8 มกราคม 2564

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัที่ 31 กรกฎาคม 

2563 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีในวนัที่ 

30 พฤศจิกายน 2563 มีหน้าที่ต้องนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังาน

ทะเบียนหุ้นสว่นและบริษัท กรมพฒันาธรุกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิดงักลา่ว

7 มกราคม 2564

ภ.ง.ด.1 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน

คา่ตอบแทนการทํางานทีจ่า่ยให้

ลกูจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหกัภาษีไว้ ณ เวลาที่จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานที่จา่ย

ให้แก่ลกูจ้างในเดือนธันวาคม 2563 และต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย

นัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 15 มกราคม 

2564

ภ.ง.ด.2 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนธนัวาคม 2563 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54 ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยสําหรับเงินได้ 

ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จา่ยให้แก่

บริษัทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนธนัวาคม 2563 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

Á¡ÃÒ¤Á
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7 มกราคม 2564 

(ตอ่)

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบริษัท) และ/หรือ 

ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย ตามมาตรา 3 

เตรส

ผู้จา่ยเงินได้ ซึง่จา่ยเงินได้ประเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในข้อ 6 ของ

คําแนะนําในการใช้ปฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จา่ยในเดือนธันวาคม 

2563 มีหน้าที่ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่
ภายในวนัที่ 15 มกราคม 

2564
ภ.พ.36 ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สําหรับภาษีซือ้จาก

การนําเข้าสินค้าหรือบริการและ

สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่อก

ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผู้ นําเข้าสินค้าหรือบริการซึง่จา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการให้แก่

ผู้ประกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัรในเดอืนธันวาคม 2563 มี

หน้าที่นําสง่เงินภาษีมลูคา่เพ่ิมซึง่คิดคํานวณจากคา่สินค้าหรือ

บริการนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

15 มกราคม 2564

ภ.พ.30 ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึน้ในเดือนธันวาคม 2563 และ 

(1) ชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสทุธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซือ้สว่นเกินไปใช้ใน

เดือนถดัไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แล้วแตก่รณี ตอ่อําเภอ

ท้องที่
ภายในวนัที่ 25 มกราคม 

2564

(แทนวนัที่ 23 มกราคม 2564

ซึง่เป็นวนัเสาร์)

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึง่ต้องจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ

ธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ เครดติฟองซิเอร์ ประกนัชีวิต โรงรับจํานํา 

กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนธนัวาคม 2563 และ

ชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

28 มกราคม 2564

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี ตาม

มาตรา 68

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 

มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทัง้งบการเงินที่ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตตรวจสอบรับรองแล้วและชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 5 กมุภาพนัธ์

2564

แบบรายงานประจําปี

สําหรับนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั (TP 

Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปีสาํหรับบริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แหง่

ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 

ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ

การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไมน้่อยกวา่ 200 ล้าน

บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฎากรพร้อมกบั ภ.ง.ด.50
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1 กมุภาพนัธ์ 

2564

(แทนวนัที่ 31

มกราคม 2564

ซึง่เป็นวนัอาทติย์)

ภ.ง.ด.2 ก ปี 2563

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ยสรุปรายปีสําหรับสาํหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วและหกัภาษี ณ ที่จา่ยไว้ในระหวา่งปี 2563 มี

หน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหกั ณ ที่จา่ยดงักลา่วตอ่อําเภอ

ท้องที่

ภายในวนัที่ 8 กมุภาพนัธ์

2564

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัที่ 1 มิถนุายน 2563 มี

หน้าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้นิตบิคุคลจากคร่ึงหนึ่งของ

ประมาณการกําไรสทุธิเต็มรอบปีบญัชี หรือภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก

กําไรที่เกิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแตก่รณีโดยนําสง่ตอ่

อําเภอท้องที่

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัที่ 31 สิงหาคม 

2563 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีในวนัที่ 

31 ธันวาคม  2563  มีหน้าที่ต้องนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังาน

ทะเบียนหุ้นสว่นและบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิดงักลา่ว

8 กมุภาพนัธ์ 

2564

(แทน วนัที่ 7

กมุภาพนัธ์ 2564

ซึง่เป็นวนัอาทติย์)

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน

คา่ตอบแทนการทํางานทีจ่า่ยให้

ลกูจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหกัภาษีไว้ ณ เวลาที่จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานที่จา่ย

ให้แก่ลกูจ้างในเดือนมกราคม 2564 และต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย

นัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 

2564

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนมกราคม 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่
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วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

8 กมุภาพนัธ์ 

2564

(แทน วนัที่ 7 

กมุภาพนัธ์ 2564 

ซึง่เป็นวนัอาทติย์) 

(ตอ่)

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยสําหรับเงินได้ 

ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จา่ยให้แก่

บริษัทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนมกราคม 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 

2564

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบริษัท) และ/หรือ 

ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย ตามมาตรา 3 

เตรส

ผู้จา่ยเงินได้ ซึง่จา่ยเงินได้ประเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในข้อ 7 ของ

คําแนะนําในการใช้ปฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จา่ยในเดือนมกราคม 

2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สําหรับภาษีซือ้จาก

การนําเข้าสินค้าหรือบริการและ

สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่อก

ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผู้ นําเข้าสินค้าหรือบริการซึง่จา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการให้แก่

ผู้ประกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัรในเดอืนมกราคม 2564 มี

หน้าที่นําสง่เงินภาษีมลูคา่เพ่ิมซึง่คิดคํานวณจากคา่สินค้าหรือ

บริการนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

15 กมุภาพนัธ์ 

2564

หนงัสือรับรองการหกั

ภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ย

หนงัสือรับรองการหกัภาษีเงินได้ ณ ที่

จา่ย รายปีสําหรับลกูจ้าง

ผู้จา่ยเงินได้มีหน้าที่ออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จา่ย สําหรับ

เงินได้ที่จา่ยในปี 2563 ให้ลกูจ้างแตล่ะคน เพ่ือลกูจ้างจะได้ใช้แนบ

ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาสําหรับปี

2563

ภายในวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 

2564

ภ.พ.30 ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 83 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึน้ในเดือนมกราคม 2564 และ 

(1) ชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสทุธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซือ้สว่นเกินไปใช้ใน

เดือนถดัไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แล้วแตก่รณี ตอ่อําเภอ

ท้องที่

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผู้ประกอบกิจการซึง่ต้องจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ

ธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ เครดติฟองซิเอร์ ประกนัชีวิต โรงรับจํานํา 

กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนมกราคม 2564 และ

ชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่
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ÁÕ¹Ò¤Á
วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

1 มีนาคม 2564

(แทนวนัที่ 27-28 

กมุภาพนัธ์ 2564

ซึง่เป็นวนัเสาร์

และวนัอาทิตย์)

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี ตาม

มาตรา 68

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทัง้งบการเงินที่ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตตรวจสอบรับรองแล้วและชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 8 มีนาคม 2564 

(แทนวนัที่ 7 มีนาคม 2564 ซึง่

เป็นวนัอาทิตย์)

แบบรายงานประจําปี

สําหรับนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั (TP 

Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปีสาํหรับบริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แหง่

ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 

ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ

การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไมน้่อยกวา่ 200 ล้าน

บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฎากรพร้อมกบั ภ.ง.ด.50

ภ.ง.ด.1 ก, ภ.ง.ด.1ก 

พิเศษ ปี 2563

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ยสรุปรายปีสําหรับเงินเดือนและ

คา่จ้างที่จา่ยให้ลกูจ้างและภาษีหกั ณ 

ที่จา่ย

ผู้จา่ยเงินได้หรือนายจ้าง ซึง่จา่ยเงินเดือนและคา่จ้างให้แกล่กูจ้าง

และหกัภาษี ณ ที่จา่ยไว้ในระหวา่งปี 2563 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีหกั ณ ที่จา่ยดงักลา่วตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

มีหน้าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้นิติบคุคลจากคร่ึงหนึ่งของ

ประมาณการกําไรสทุธิเต็มรอบปีบญัชี หรือภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก

กําไรทีเ่กิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแตก่รณีโดยนําสง่ตอ่

อําเภอท้องที่

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัที่ 30 กนัยายน

2563 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีในวนัที่ 

31 มกราคม 2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังาน

ทะเบียนหุ้นสว่นและบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิดงักลา่ว
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ÁÕ¹Ò¤Á
วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

8 มีนาคม 2564

(แทนวนัที่ 7 

มีนาคม 2564 ซึง่

เป็นวนัอาทิตย์)

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน

คา่ตอบแทนการทํางานทีจ่า่ยให้

ลกูจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหกัภาษีไว้ ณ เวลาที่จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานที่จา่ย

ให้แก่ลกูจ้างในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 และต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 15 มีนาคม 2564

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ 

ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยสําหรับเงินได้ 

ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จา่ยให้แก่

บริษัทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ 

ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบริษัท) และ/หรือ 

ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย ตามมาตรา 3 

เตรส

ผู้จา่ยเงินได้ ซึง่จา่ยเงินได้ประเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในข้อ 6 ของ

คําแนะนําในการใช้ปฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จา่ยในเดือนกมุภาพนัธ์ 

2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สําหรับภาษีซือ้จาก

การนําเข้าสินค้าหรือบริการและ

สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่อก

ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผู้ นําเข้าสินค้าหรือบริการซึง่จา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการให้แก่

ผู้ประกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัรในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2564 มี

หน้าที่นําสง่เงินภาษีมลูคา่เพ่ิมซึง่คิดคํานวณจากคา่สินค้าหรือ

บริการนัน้ตอ่อําเภอท้องที่
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ÁÕ¹Ò¤Á
วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

15 มีนาคม 2564

ภ.พ.30 ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 และ 

(1) ชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสทุธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซือ้สว่นเกินไปใช้ใน

เดือนถดัไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แล้วแตก่รณี ตอ่อําเภอ

ท้องที่ ภายในวนัที่ 23 มีนาคม 

2564

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึง่ต้องจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ

ธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร์ ประกนัชีวิต โรงรับจํานํา 

กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 และ

ชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

30 มีนาคม 2564

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี ตาม

มาตรา 68

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ตลุาคม 2563 มี

หน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทัง้งบการเงินที่ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตตรวจสอบรับรองแล้วและชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 

ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ

การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไมน้่อยกวา่ 200 ล้าน

บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฎากรพร้อมกบั ภ.ง.ด.50

ภายในวนัที่ 7 เมษายน 2564

แบบรายงานประจําปี

สําหรับนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั (TP 

Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปีสาํหรับบริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แหง่

ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 

ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ

การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไมน้่อยกวา่ 200 ล้าน

บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฎากรพร้อมกบั ภ.ง.ด.50
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ÁÕ¹Ò¤Á
วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

31 มีนาคม 2564

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัที่ 1 สิงหาคม 2563 มี

หน้าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้นิตบิคุคลจากคร่ึงหนึ่งของ

ประมาณการกําไรสทุธิเต็มรอบปีบญัชี หรือภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก

กําไรทีเ่กิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแตก่รณีโดยนําสง่ตอ่

อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 8 เมษายน 2564

ภงด.90 หรือ ภงด.91

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดารายปี

(แนบแบบ บช.35 กรณีขอผ่อนชําระ

ภาษีอากรภายใน 3 เดือน ตามมาตรา 

64 และแนบแบบ ทป.2 กรณีขอ

อนมุตัิขอผ่อนชําระภาษีอากรภายใน 

12 เดือน)

บคุคลธรรมดา ซึง่มีเงินได้พงึประเมินหลายประเภทในปี 2563 มี

หน้าที่ต้องยื่นแบบภงด. 90 โดยนําสง่และชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

ถ้าบคุคลนัน้มีรายได้จากการจ้างแรงงานเพียงอยา่งเดียว จะต้องใช้

แบบ ภงด.91 ในการยื่นและชําระภาษีดงักลา่ว

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัที่ 31 ตลุาคม 2563

และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตซึง่

ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีในวนัที่ 28

กมุภาพนัธ์ 2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังานทะเบียน

หุ้นสว่นและบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน นบัจาก

วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิดงักลา่ว

ภ.ป.1 ภาษีป้าย

เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีมีหน้าทีย่ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

ตอ่อําเภอท้องที่ โดยจะต้องชําระภาษีภายในวนัสิน้เดือนมีนาคมของ

ทกุปีสํา หรับป้ายที่มีอยูเ่ดิมหรือภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่ (1) 

ติดตัง้ป้ายใหมท่ี่ต้องเสียภาษี หรือ (2) มีการเปลี่ยนแปลงป้ายเกา่ 

หรือ (3) ได้รับหนงัสือประเมิน ทัง้นี ้ผู้ถกูประเมินมีสิทธิยื่นอทุธรณ์

การประเมินดงักลา่วได้ภายใน 30 วนั

การชําระเงินคา่ภาษีดงักลา่วซึง่มีจํา นวนตัง้แต ่3,000 บาทขึน้ไป 

อาจแบง่ชําระได้เป็นสามงวด งวดละเทา่ๆ กนั โดยต้องยื่นคําร้องขอ

ผ่อนชําระก่อนวนัครบกําหนดชําระดงักลา่วข้างต้น
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7 เมษายน 2564

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน

คา่ตอบแทนการทํางานทีจ่า่ยให้

ลกูจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหกัภาษีไว้ ณ เวลาที่จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานที่จา่ย

ให้แก่ลกูจ้างในเดือนมีนาคม 2564 และต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย

นัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 16 เมษายน 

2564

(แทนวนัที่ 15 เมษายน 2564

ซึง่เป็นวนัสงกรานต์)

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนมีนาคม 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยสําหรับเงินได้ 

ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จา่ยให้แก่

บริษัทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนมีนาคม 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบริษัท) และ/หรือ 

ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย ตามมาตรา 3 

เตรส

จา่ยเงินได้ ซึง่จา่ยเงินได้ประเภทตา่ง ๆ  (ดงัที่กลา่วในข้อ 6 ของ

คําแนะนําในการใช้ปฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จา่ยในเดือนมีนาคม 2564

มีหน้าที่ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สําหรับภาษีซือ้จาก

การนําเข้าสินค้าหรือบริการและ

สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่อก

ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผู้ นําเข้าสินค้าหรือบริการซึง่จา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการให้แก่

ผู้ประกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัรในเดอืนมีนาคม 2564 มี

หน้าที่นําสง่เงินภาษีมลูคา่เพ่ิมซึง่คิดคํานวณจากคา่สินค้าหรือ

บริการนัน้ตอ่อําเภอท้องที่
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16 เมษายน 2564

(แทนวนัที่ 15 

เมษายน 2564 ซึง่

เป็นวนัสงกรานต์)

ภ.พ.30 ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึน้ในเดือนมีนาคม 2564 และ (1) 

ชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสทุธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซือ้สว่นเกินไปใช้ใน

เดือนถดัไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แล้วแตก่รณี ตอ่อําเภอ

ท้องที่ ภายในวนัที่ 23 เมษายน 

2564

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึง่ต้องจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ

ธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร์ ประกนัชีวิต โรงรับจํานํา 

กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนมีนาคม 2564 และ

ชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

29 เมษายน 2564

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี ตาม

มาตรา 68

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 

2563 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทัง้งบการเงินที่

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบรับรองแล้วและชําระภาษีตอ่อําเภอ

ท้องที่

ภายในวนัที่ 7 พฤษภาคม 

2564แบบรายงานประจําปี

สําหรับนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั (TP 

Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปีสาํหรับบริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แหง่

ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 

ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ

การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไมน้่อยกวา่ 200 ล้าน

บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฎากรพร้อมกบั ภ.ง.ด.50
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30 เมษายน 2564

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัที่ 1 กนัยายน 2563 มี

หน้าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้นิตบิคุคลจากคร่ึงหนึ่งของ

ประมาณการกําไรสทุธิเต็มรอบปีบญัชี หรือภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก

กําไรทีเ่กิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแตก่รณีโดยนําสง่ตอ่

อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 10 พฤษภาคม 

2564

(แทนวนัที่ 8 พฤษภาคม 2564 

ซึง่เป็นวนัเสาร์)

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 

2563 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีในวนัที่ 

31 มีนาคม 2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังานทะเบยีน

หุ้นสว่นและบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน นบัจาก

วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิดงักลา่ว

ภ.ด.ส.6 ภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง

เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้างมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการตอ่

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และต้องชําระภาษีภายในวนัสิน้เดือน

เมษายนของทกุปีตามหนงัสือแจ้งการประเมินจากเจ้าพนกังาน

ประเมิน ทัง้นีผู้้ถกูประเมินมีสิทธิยื่นอทุธรณ์การประเมินดงักลา่วได้

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีไ่ด้รับแจ้งการประเมินภาษี

การชําระเงินคา่ภาษีดงักลา่วซึง่มีจํานวนตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไป 

อาจแบง่ชําระได้เป็นสามงวด งวดละเทา่ ๆ  กนั โดยต้องยื่นคําร้องขอ

ผ่อนชําระก่อนวนัครบกําหนดชําระดงักลา่วข้างตนั
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วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

7 พฤษภาคม 

2564

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน

คา่ตอบแทนการทํางานทีจ่า่ยให้

ลกูจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหกัภาษีไว้ ณ เวลาที่จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานที่จา่ย

ให้แก่ลกูจ้างในเดือนเมษายน 2564 และต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย

นัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 17 พฤษภาคม 

2564

(แทนวนัที่ 15 พฤษภาคม 

2564 ซึง่เป็นวนัเสาร์)

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนเมษายน 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยสําหรับเงินได้ 

ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จา่ยให้แก่

บริษัทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนเมษายน 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบริษัท)และ/

หรือภ.ง.ด.3(หกัภาษี ณ

ที่จา่ยจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย ตามมาตรา 3 

เตรส

ผู้จา่ยเงินได้ ซึง่จา่ยเงินได้ประเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในข้อ 6 ของ

คําแนะนําในการใช้ปฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จา่ยในเดือนเมษายน 

2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สําหรับภาษีซือ้จาก

การนําเข้าสินค้าหรือบริการและ

สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่อก

ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผู้ นําเข้าสินค้าหรือบริการซึง่จา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการให้แก่

ผู้ประกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัรในเดอืนเมษายน 2564 มี

หน้าที่นําสง่เงินภาษีมลูคา่เพ่ิมซึง่คิดคํานวณจากคา่สินค้าหรือ

บริการนัน้ตอ่อําเภอท้องที่
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17 พฤษภาคม 

2564

(แทนวนัที่ 15

พฤษภาคม 2564

ซึง่เป็นวนัเสาร์)

ภ.พ.30 ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 83 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึน้ในเดือนเมษายน 2564 และ 

(1) ชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสทุธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซือ้สว่นเกินไปใช้ใน

เดือนถดัไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แล้วแตก่รณี ตอ่อําเภอ

ท้องที่
ภายในวนัที่ 24 พฤษภาคม 

2564

(แทนวนัที่ 23 พฤษภาคม 

2564 ซึง่เป็นวนัอาทิตย์)

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผู้ประกอบกิจการซึง่ต้องจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ

ธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร์ ประกนัชีวิต โรงรับจํานํา 

กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนเมษายน 2564 และ

ชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

31 พฤษภาคม

2564

(แทนวนัที่ 30 

พฤษภาคม 2564

ซึง่เป็นวนัอาทติย์)

ภ.ง.ด.50 ภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี ตาม

มาตรา 68

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทัง้งบการเงินที่ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตตรวจสอบรับรองแล้วและชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 7 มิถนุายน 2564

แบบรายงานประจําปี

สําหรับนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั (TP 

Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปีสาํหรับบริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แหง่

ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 

ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ

การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไมน้่อยกวา่ 200 ล้าน

บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฎากรพร้อมกบั ภ.ง.ด.50
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วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

31 พฤษภาคม

2564

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัที่ 1 ตลุาคม 2563 มี

หน้าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้นิตบิคุคลจากคร่ึงหนึ่งของ

ประมาณการกําไรสทุธิเต็มรอบปีบญัชี หรือภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก

กําไรทีเ่กิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแตก่รณีโดยนําสง่ตอ่

อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 8 มิถนุายน 2564
ส.บ.ช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีในวนัที่ 

30 เมษายน 2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังาน

ทะเบียนหุ้นสว่นและบริษัท กรมพฒันาธรุกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิดงักลา่ว
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วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

7 มิถนุายน 2564

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน

คา่ตอบแทนการทํางานทีจ่า่ยให้

ลกูจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหกัภาษีไว้ ณ เวลาที่จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานที่จา่ย

ให้แก่ลกูจ้างในเดือนพฤษภาคม 2564 และต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 15 มิถนุายน

2564

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนพฤษภาคม 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ 

ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยสําหรับเงินได้ 

ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จา่ยให้แก่

บริษัทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนพฤษภาคม 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ 

ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบริษัท) และ/หรือ 

ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย ตามมาตรา 3 

เตรส

ผู้จา่ยเงินได้ ซึง่จา่ยเงินได้ประเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในข้อ 6 ของ

คําแนะนําในการใช้ปฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จา่ยในเดือนพฤษภาคม 

2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สําหรับภาษีซือ้จาก

การนําเข้าสินค้าหรือบริการและ

สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่อก

ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผู้ นําเข้าสินค้าหรือบริการซึง่จา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการให้แก่

ผู้ประกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัรในเดอืนพฤษภาคม 2564 มี

หน้าที่นําสง่เงินภาษีมลูคา่เพ่ิมซึง่คิดคํานวณจากคา่สินค้าหรือ

บริการนัน้ตอ่อําเภอท้องที่
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วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

15 มิถนุายน 

2564

ภ.พ.30 ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึน้ในเดือนพฤษภาคม 2564 และ 

(1) ชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสทุธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซือ้สว่นเกินไปใช้ใน

เดือนถดัไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แล้วแตก่รณี ตอ่อําเภอ

ท้องที่
ภายในวนัที่ 23 มิถนุายน

2564

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึง่ต้องจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ

ธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร์ ประกนัชีวิต โรงรับจํานํา 

กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนพฤษภาคม 2564 และ

ชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

30 มิถนุายน 2564

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี ตาม

มาตรา 68 

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2564

มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทัง้งบการเงินที่ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตตรวจสอบรับรองแล้วและชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 8 กรกฎาคม 

2564

แบบรายงานประจําปี

สําหรับนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั 

(Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปีสาํหรับบริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แหง่

ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 

ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ

การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไมน้่อยกวา่ 200 ล้าน

บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฎากรพร้อมกบั ภ.ง.ด.50

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2563

มีหน้าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้นิติบคุคลจากคร่ึงหนึ่งของ

ประมาณการกําไรสทุธิเต็มรอบปีบญัชี หรือภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก

กําไรทีเ่กิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแตก่รณีโดยนําสง่ตอ่

อําเภอท้องที่
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วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

30 มิถนุายน 2564

(ตอ่)
ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัที่ 31 มกราคม 

2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีในวนัที่ 

31 พฤษภาคม 2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังาน

ทะเบียนหุ้นสว่นและบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิดงักลา่ว

ภายในวนัที่ 8 กรกฎาคม 

2564
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วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

7 กรกฎาคม

2564

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน

คา่ตอบแทนการทํางานทีจ่า่ยให้

ลกูจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหกัภาษีไว้ ณ เวลาที่จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานที่จา่ย

ให้แก่ลกูจ้างในเดือนมิถนุายน 2564 และต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 15 กรกฎาคม 

2564

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนมิถนุายน 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยสําหรับเงินได้ 

ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จา่ยให้แก่

บริษัทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนมิถนุายน 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบริษัท) และ/หรือ 

ภ.ง.ด.3 

(หกัภาษี ณ ที่จา่ยจาก

บคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย ตามมาตรา 3 

เตรส

ผู้จา่ยเงินได้ ซึง่จา่ยเงินได้ประเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในข้อ 6 ของ

คําแนะนําในการใช้ปฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จา่ยในเดือนมิถนุายน 

2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สําหรับภาษีซือ้จาก

การนําเข้าสินค้าหรือบริการและ

สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่อก

ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผู้ นําเข้าสินค้าหรือบริการซึง่จา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการให้แก่

ผู้ประกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัรในเดอืนมิถนุายน 2564 มี

หน้าที่นําสง่เงินภาษีมลูคา่เพ่ิมซึง่คิดคํานวณจากคา่สินค้าหรือ

บริการนัน้ตอ่อําเภอท้องที่
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15 กรกฎาคม

2564

ภ.พ.30 ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึน้ในเดือนมิถนุายน 2564 และ 

(1) ชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสทุธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซือ้สว่นเกินไปใช้ใน

เดือนถดัไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แล้วแตก่รณี ตอ่อําเภอ

ท้องที่

ภายในวนัที่ 27 กรกฎาคม 

2564

(แทนวนัที่ 23 กรกฎาคม 

2564 ซึง่เป็นวนัอาสาฬหบชูา 

และวนัที่ 26 กรกฎาคม 2564

ซึง่เป็นวนัหยดุชดเชยวนั

เข้าพรรษา)ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึง่ต้องจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ

ธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ เครดติฟองซิเอร์ ประกนัชีวิต โรงรับจํานํา 

กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนมิถนุายน 2564 และ

ชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

29 กรกฎาคม

2564

(แทนวนัที่ 28

กรกฎาคม 

2564 ซึง่เป็นวนั

เฉลมิพระ

ชนมพรรษา

สมเด็จประ

เจ้าอยูห่วัมหา

วชิราลง

กรณบดินทร

เทพยวรางกรู)

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี ตาม

มาตรา 68 

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564

มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทัง้งบการเงินที่ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตตรวจสอบรับรองแล้วและชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 5 สิงหาคม 2564

แบบรายงานประจําปี

สําหรับนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั (TP 

Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปีสาํหรับบริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แหง่

ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 

ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ

การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไมน้่อยกวา่ 200 ล้าน

บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฎากรพร้อมกบั ภ.ง.ด.50
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2 สิงหาคม 

2564

(แทนวนัที่ 31

กรกฎาคม 

2564 ซึง่เป็นวนั

เสาร์)

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัที่ 1 ธันวาคม 2563 มี

หน้าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้นิตบิคุคลจากคร่ึงหนึ่งของ

ประมาณการกําไรสทุธิเต็มรอบปีบญัชี หรือภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก

กําไรทีเ่กิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแตก่รณีโดยนําสง่ตอ่

อําเภอท้องที่ ภายในวนัที่ 9 สิงหาคม 2564 

(แทนวนัที่ 8 สิงหาคม 2564

ซึง่เป็นวนัอาทิตย์)

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 

2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีในวนัที่ 

30 มิถนุายน 2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังาน

ทะเบียนหุ้นสว่นและบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิดงักลา่ว

9 สิงหาคม 

2564

(แทนวนัที่ 7

สิงหาคม 2564 

ซึง่เป็นวนัเสาร์)

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน

คา่ตอบแทนการทํางานทีจ่า่ยให้

ลกูจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหกัภาษีไว้ ณ เวลาที่จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานที่จา่ย

ให้แก่ลกูจ้างในเดือนกรกฎาคม 2564 และต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 16 สิงหาคม 

2564

(แทนวนัที่ 15 สิงหาคม 2564 

ซึง่เป็นวนัอาทิตย์)

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนกรกฎาคม 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ 

ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยสําหรับเงินได้ 

ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จา่ยให้แก่

บริษัทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนกรกฎาคม 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ 

ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่
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9 สิงหาคม 

2564

(แทนวนัที่ 7

สิงหาคม 2564 

ซึง่เป็นวนัเสาร์)

(ตอ่)

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบริษัท) และ/หรือ 

ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย ตามมาตรา 3 

เตรส

ผู้จา่ยเงินได้ ซึง่จา่ยเงินได้ประเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในข้อ 6 ของ

คําแนะนําในการใช้ปฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จา่ยในเดือนกรกฎาคม 

2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่ ภายในวนัที่ 16 สิงหาคม 

2564

(แทนวนัที่ 15 สิงหาคม 2564 

ซึง่เป็นวนัอาทิตย์)

ภ.พ.36

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สําหรับภาษีซือ้จาก

การนําเข้าสินค้าหรือบริการและ

สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่อก

ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผู้ นําเข้าสินค้าหรือบริการซึง่จา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการให้แก่

ผู้ประกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัรในเดอืนกรกฎาคม 2564 มี

หน้าที่นําสง่เงินภาษีมลูคา่เพ่ิมซึง่คิดคํานวณจากคา่สินค้าหรือ

บริการนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

16 สิงหาคม 

2564 (แทน

วนัที่ 15 

สิงหาคม 2564 

ซึง่เป็นวนั

อาทิตย์)

ภ.พ.30 ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าท่ีย่ืนแบบแสดง

รายการภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนกรกฎาคม 2564

และ (1) ชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสทุธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซือ้ส่วน

เกินไปใช้ในเดือนถดัไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซือ้ส่วนเกิน แล้วแต่

กรณี ตอ่อําเภอท้องท่ี

ภายในวนัที่ 23 สิงหาคม 

2564

ภ.ธ.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 

91/10

ผู้ประกอบกิจการซึง่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ

ธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ เครดติฟองซเิอร์ ประกนัชีวติ โรงรับจํานํา 

กิจการโดยปกตเิย่ียงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าท่ีในการย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนกรกฎาคม 

2564 และชําระภาษีตอ่อําเภอท้องท่ี
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30 สิงหาคม

2564

(แทนวนัที่ 28

สิงหาคม 2564 

ซึง่เป็นวนัเสาร์)

ภ.ง.ด.50 ภาษีเงินได้นิตบิคุคลประจําปีตาม

มาตรา 68

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม

2564 มีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทัง้งบ

การเงินท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบรับรองแล้วและชําระ

ภาษีตอ่อําเภอท้องท่ี

ภายในวนัที่ 6 กนัยายน 2564 

(แทนวนัที่ 5 กนัยายน 2564

ซึง่เป็นวนัอาทิตย์ )แบบรายงานประจําปี

สําหรับนิตบิคุคลท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนั (TP 

Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปีสําหรับ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิคุคลท่ี

มีความสมัพนัธ์กนั

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึง่ แหง่

ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์กนัตาม

มาตรา 71 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดท่ี

ปรากฏตามงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 

ไม่น้อยกวา่ 200 ล้านบาท มีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบรายงาน

ประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิคุคลท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร

พร้อมกบั ภ.ง.ด.50

31 สิงหาคม

2564

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิตบิคุคลคร่ึงปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัท่ี 1 มกราคม 

2564 มีหน้าท่ีต้องย่ืนและชําระภาษีเงินได้นิตบิคุคลจาก

คร่ึงหนึง่ของประมาณการกําไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรือภาษี

เงินได้นิตบิคุคลจากกําไรท่ีเกิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก 

แล้วแตก่รณีโดยนําส่งตอ่อําเภอท้องท่ี

ภายในวนัที่ 8 กนัยายน 2564

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และบญัชีรายช่ือผู้ ถือ

หุ้น ณ วนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น

สามญัประจําปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตซึง่ได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปีในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 มีหน้าท่ีต้องนําส่งงบ

การเงินตอ่สํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้

อนมุตัดิงักล่าว



© 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. 29

¡Ñ¹ÂÒÂ¹
วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

7 กนัยายน 

2564

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน

คา่ตอบแทนการทํางานทีจ่า่ยให้

ลกูจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหกัภาษีไว้ ณ เวลาที่จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานที่จา่ย

ให้แก่ลกูจ้างในเดือนสิงหาคม 2564 และต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย

นัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 15 กนัยายน 

2564

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนสิงหาคม 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยสําหรับเงินได้ 

ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จา่ยให้แก่

บริษัทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนสิงหาคม 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบริษัท) และ/หรือ 

ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย ตามมาตรา 3 

เตรส

ผู้จา่ยเงินได้ ซึง่จา่ยเงินได้ประเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในข้อ 6 ของ

คําแนะนําในการใช้ปฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จา่ยในเดือนสิงหาคม 

2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สําหรับภาษีซือ้จาก

การนําเข้าสินค้าหรือบริการและ

สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่อก

ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผู้ นําเข้าสินค้าหรือบริการซึง่จา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการให้แก่

ผู้ประกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัรในเดอืนสิงหาคม 2564 มี

หน้าที่นําสง่เงินภาษีมลูคา่เพ่ิมซึง่คิดคํานวณจากคา่สินค้าหรือ

บริการนัน้ตอ่อําเภอท้องที่
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15 กนัยายน 

2564

ภ.พ.30 ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึน้ในเดือนสิงหาคม 2564 และ 

(1) ชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสทุธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซือ้สว่นเกินไปใช้ใน

เดือนถดัไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แล้วแตก่รณี ตอ่อําเภอ

ท้องที่ ภายในวนัที่ 23 กนัยายน 

2564

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึง่ต้องจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ

ธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ เครดติฟองซิเอร์ ประกนัชีวิต โรงรับจํานํา 

กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนสงิหาคม 2564 และ

ชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

27 กนัยายน 

2564

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี ตาม

มาตรา 68

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 เมษายน 2564

มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทัง้งบการเงินที่ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตตรวจสอบรับรองแล้วและชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 5 ตลุาคม 2564
แบบรายงานประจําปี

สําหรับนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั (TP 

Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปีสาํหรับบริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แหง่

ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 

ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ

การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไมน้่อยกวา่ 200 ล้าน

บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฎากรพร้อมกบั ภ.ง.ด.50
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30 กนัยายน 

2564

ภ.ง.ด.94 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาคร่ึงปี

บคุคลธรรมดาผู้ มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5), (6), (7) และ (8) เชน่

เงินได้จากการให้เชา่ทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ การประกอบธุรกิจ ซึง่

ได้รับในระหวา่งเดือนมกราคมถึงมิถนุายน 2564 มีหน้าที่ต้องยื่น

แบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 8 ตลุาคม 2564
ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2564

มีหน้าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้นิติบคุคลจากคร่ึงหนึ่งของ

ประมาณการกําไรสทุธิเต็มรอบปีบญัชี หรือภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก

กําไรทีเ่กิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแตก่รณีโดยนําสง่ตอ่

อําเภอท้องที่

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัที่ 30 เมษายน 

2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีในวนัที่ 

31 สิงหาคม 2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังาน

ทะเบียนหุ้นสว่นและบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิดงักลา่ว
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วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

7 ตลุาคม 2564

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน

คา่ตอบแทนการทํางานทีจ่า่ยให้

ลกูจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหกัภาษีไว้ ณ เวลาที่จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานที่จา่ย

ให้แก่ลกูจ้างในเดือนกนัยายน 2564 และต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย

นัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 15 ตลุาคม 2564

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนกนัยายน 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยสําหรับเงินได้ 

ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จา่ยให้แก่

บริษัทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนกนัยายน 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบริษัท) และ/หรือ 

ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี 

ณ ที่จา่ยจากบคุคล

ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย ตามมาตรา 3 

เตรส

ผู้จา่ยเงินได้ ซึง่จา่ยเงินได้ประเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในข้อ 6 ของ

คําแนะนําในการใช้ปฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จา่ยในเดือนกนัยายน 

2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สําหรับภาษีซือ้จาก

การนําเข้าสินค้าหรือบริการและ

สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่อก

ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผู้ นําเข้าสินค้าหรือบริการซึง่จา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการให้แก่

ผู้ประกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัรในเดอืนกนัยายน 2564 มี

หน้าที่นําสง่เงินภาษีมลูคา่เพ่ิมซึง่คิดคํานวณจากคา่สินค้าหรือ

บริการนัน้ตอ่อําเภอท้องที่
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วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

15 ตลุาคม 

2564

ภ.พ.30 ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึน้ในเดือนกนัยายน 2564 และ 

(1) ชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสทุธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซือ้สว่นเกินไปใช้ใน

เดือนถดัไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แล้วแตก่รณี ตอ่อําเภอ

ท้องที่

ภายในวนัที่ 26 ตลุาคม 2564

(แทนวนัที่ 23 ตลุาคม 2564

ซึง่เป็นวนัเสาร์) และวนัที่ 25 

ตลุาคม 2564 (ซึง่เป็น

วนัหยดุชดเชยวนัปิย

มหาราช)ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึง่ต้องจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ

ธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ เครดติฟองซิเอร์ ประกนัชีวิต โรงรับจํานํา 

กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนกนัยายน 2564 และ

ชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

28 ตลุาคม 

2564

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี ตาม

มาตรา 68

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 พฤษภาคม 

2564 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทัง้งบการเงินที่

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบรับรองแล้วและชําระภาษีตอ่อําเภอ

ท้องที่

ภายในวนัที่ 5 พฤศจิกายน

2564แบบรายงานประจําปี

สําหรับนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั (TP 

Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปีสาํหรับบริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แหง่

ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 

ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ

การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไมน้่อยกวา่ 200 ล้าน

บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฎากรพร้อมกบั ภ.ง.ด.50
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1 พฤศจิกายน 

2564

(แทนวนัท่ี 31 

สิงหาคม 

2564 ซึง่เป็น

วนัอาทติย์)

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัที่ 1 มีนาคม 2564 มี

หน้าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้นิตบิคุคลจากคร่ึงหนึ่งของ

ประมาณการกําไรสทุธิเต็มรอบปีบญัชี หรือภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก

กําไรทีเ่กิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแตก่รณีโดยนําสง่ตอ่

อําเภอท้องที่
ภายในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 

2564

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัที่ 31 พฤษภาคม 

2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีในวนัที่ 

30 กนัยายน 2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังาน

ทะเบียนหุ้นสว่นและบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิดงักลา่ว

8 พฤศจิกายน 

2564

(แทน วนัท่ี 7 

พฤศจิกายน 

2564 

ซึง่เป็นวนั

อาทติย์)

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน

คา่ตอบแทนการทํางานทีจ่า่ยให้

ลกูจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหกัภาษีไว้ ณ เวลาที่จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานที่จา่ย

ให้แก่ลกูจ้างในเดือนตลุาคม 2564 และต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย

นัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัท่ี 15

พฤศจิกายน 2564
ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนตลุาคม 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยสําหรับเงินได้ 

ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จา่ยให้แก่

บริษัทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนตลุาคม 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่
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8 พฤศจิกายน 

2564

(แทน วนัที่ 7

พฤศจิกายน 

2564 

ซึง่เป็นวนั

อาทิตย์)

(ตอ่)

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบริษัท) และ/หรือ 

ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย ตามมาตรา 3 

เตรส

ผู้จา่ยเงินได้ ซึง่จา่ยเงินได้ประเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในข้อ 6 ของ

คําแนะนําในการใช้ปฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จา่ยในเดือนตลุาคม 2564

มีหน้าที่ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 15 พฤศจิกายน

2564

ภ.พ.36

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สําหรับภาษีซือ้จาก

การนําเข้าสินค้าหรือบริการและ

สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่อก

ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผู้ นําเข้าสินค้าหรือบริการซึง่จา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการให้แก่

ผู้ประกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัรในเดอืนตลุาคม 2564 มี

หน้าที่นําสง่เงินภาษีมลูคา่เพ่ิมซึง่คิดคํานวณจากคา่สินค้าหรือ

บริการนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

15 พฤศจิกายน

2564

ภ.พ.30 ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึน้ในเดือนตลุาคม 2564 และ (1) 

ชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสทุธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซือ้สว่นเกินไปใช้ใน

เดือนถดัไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แล้วแตก่รณี ตอ่อําเภอ

ท้องที่

ภายในวนัที่ 23 พฤศจิกายน 

2564

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึง่ต้องจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ

ธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ เครดติฟองซิเอร์ ประกนัชีวิต โรงรับจํานํา 

กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนตลุาคม 2564 และ

ชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่
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29 พฤศจิกายน

2564

(แทนวนัที่ 27

พฤศจิกายน 

2564 ซึง่เป็นวนั

เสาร์)

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี ตาม

มาตรา 68

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564

มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทัง้งบการเงินที่ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตตรวจสอบรับรองแล้วและชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่
ภายในวนัที่ 7 ธันวาคม 2564 

(แทนวนัที่ 5 ธันวาคม 2564

ซึง่เป็นวนัคล้ายวนัพระบรม

ราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศรมหาภมิูพลอดลุย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วนัชาติ และวนัพอ่แหง่ชาติ)

แบบรายงานประจําปี

สําหรับนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั (TP 

Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปีสาํหรับบริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แหง่

ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 

ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ

การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไมน้่อยกวา่ 200 ล้าน

บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฎากรพร้อมกบั ภ.ง.ด.50

30 พฤศจิกายน

2564

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัที่ 1 เมษายน 2564 มี

หน้าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้นิตบิคุคลจากคร่ึงหนึ่งของ

ประมาณการกําไรสทุธิเต็มรอบปีบญัชี หรือภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก

กําไรทีเ่กิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแตก่รณีโดยนําสง่ตอ่

อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 8 ธันวาคม 2564 

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัที่ 30 มิถนุายน 

2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีในวนัที่ 

31 ตลุาคม 2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังานทะเบียน

หุ้นสว่นและบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน นบัจาก

วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิดงักลา่ว
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7 ธันวาคม 

2564

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับเงิน

คา่ตอบแทนการทํางานทีจ่า่ยให้

ลกูจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหกัภาษีไว้ ณ เวลาที่จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานที่จา่ย

ให้แก่ลกูจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2564 และต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่

จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 15 ธันวาคม 

2564

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่

จา่ย  ตามมาตรา 59 สําหรับการ

จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 

40(3), (4)

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนพฤศจิกายน 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั 

ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยสําหรับเงินได้ 

ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จา่ยให้แก่

บริษัทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผู้จา่ยเงินได้ดงักลา่วในเดือนพฤศจิกายน 2564 ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ 

ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบริษัท) และ/หรือ 

ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ที่

จา่ยจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย ตามมาตรา 3 

เตรส

ผู้จา่ยเงินได้ ซึง่จา่ยเงินได้ประเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในข้อ 6 ของ

คําแนะนําในการใช้ปฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จา่ยในเดือนพฤศจิกายน 

2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยนัน้ตอ่อําเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สําหรับภาษีซือ้จาก

การนําเข้าสินค้าหรือบริการและ

สําหรับผู้ประกอบการที่อยูน่อก

ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผู้ นําเข้าสินค้าหรือบริการซึง่จา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการให้แก่

ผู้ประกอบการที่อยูน่อกราชอาณาจกัรในเดอืนพฤศจิกายน 2564 มี

หน้าที่นําสง่เงินภาษีมลูคา่เพ่ิมซึง่คิดคํานวณจากคา่สินค้าหรือ

บริการนัน้ตอ่อําเภอท้องที่
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Ņ̃¹ÇÒ¤Á
วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

15 ธันวาคม 

2564

ภพ.30 ภาษีมลูคา่เพ่ิม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึน้ในเดือนพฤศจิกายน 2564

และ (1) ชําระภาษีมลูคา่เพ่ิมสทุธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซือ้สว่นเกินไป

ใช้ในเดือนถดัไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แล้วแตก่รณี ตอ่

อําเภอท้องที่ ภายในวนัที่ 23 ธันวาคม 

2564

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซึง่ต้องจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ

ธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ เครดติฟองซิเอร์ ประกนัชีวิต โรงรับจํานํา 

กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนพฤศจิกายน 2564

และชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

28 ธันวาคม 

2564

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี ตาม

มาตรา 68

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 2564

มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทัง้งบการเงินที่ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตตรวจสอบรับรองแล้วและชําระภาษีตอ่อําเภอท้องที่

ภายในวนัที่ 5 มกราคม 2565
แบบรายงานประจําปี

สําหรับนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั (TP 

Disclosure Form)

แบบรายงานประจําปีสาํหรับบริษัท

หรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่มี

ความสมัพนัธ์กนั

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แหง่

ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 

ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ

การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 ไมน้่อยกวา่ 200 ล้าน

บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจําปีสําหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฎากรพร้อมกบั ภ.ง.ด.50
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Á¡ÃÒ¤Á 2565
วนักําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา อินเทอร์เน็ต

4 มกราคม 

2565

(แทนวนัที่ 31

ธันวาคม 2564 

ซึง่เป็นวนัหยดุ

สิน้ปี)

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในวนัที่ 1 พฤษภาคม 2564 

มีหน้าที่ต้องยื่นและชําระภาษีเงินได้นิติบคุคลจากคร่ึงหนึ่งของ

ประมาณการกําไรสทุธิเต็มรอบปีบญัชี หรือภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก

กําไรทีเ่กิดขึน้จริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแตก่รณีโดยนําสง่ตอ่

อําเภอท้องที่ ภายในวนัที่ 10 มกราคม 

2565 (แทนวนัที่ 8 มกราคม 

2565 ซึง่เป็นวนัเสาร์)

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี

บริษัทจํากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัที่ 31 กรกฎาคม 

2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีในวนัที่ 

30 พฤศจิกายน 2564 มีหน้าที่ต้องนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังาน

ทะเบียนหุ้นสว่นและบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 

นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิดงักลา่ว
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