
© 2022 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.
1

2022 Thailand 
Tax Calendar
(Thai version)

home.kpmg/th



© 2022 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.
2

Dear Clients,

2022 Thailand Tax Calendar

Enclosed herewith please find 2022 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, 49
th

Floor

1 South Sathorn Road, Yannawa

Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand 

Tel +66 2677 2000, Fax 2677 2222

บริษัทส ำนักภำษี เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย จ ำกัด
ชั้น 49 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร +66 2677 2000 แฟกซ์ 2677 2222



© 2022 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.
3

ค ำแนะน ำในกำรใช้ปฏิทินภำษี และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1. ให้ยื่นช าระภาษีตามประมวลรัษฎากร ณ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอซึ่งสถานประกอบธุรกิจของท่านอันได้จดทะเบียนไว้ตั้งอยู่ในเขต ปัจจุบันกรมสรรพากรได้
ให้บริการการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร(www.rd.go.th) 

2. ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรได้ที่ส านักงานเขต หรือที่ว่าการอ าเภอ หรือที่กรมสรรพากร หรืออาจสั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 
www.rd.go.th ส่วนแบบฟอร์มเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายจะรับได้ที่ส านักงานเทศบาล ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ

3. กรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  อย่างไรก็ดี ท่านต้องติดต่อแจ้งความจ านงตอ่ส านักงานสรรพากร
เขตพื้นที่ก่อนที่จะยื่นแบบเพื่อช าระภาษีด้วยวิธีดังกล่าว

4. สาขาของบริษัทต่างประเทศที่จ าหน่ายเงินก าไร หรือเงินที่ถือได้ว่าเป็นเงินก าไรออกไปจากประเทศไทย มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แล้วน าส่งภาษีดังกล่าวต่อ
ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ พร้อมกับยื่นรายการ ภ.ง.ด. 54 ภายใน 7 วัน นับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่ท าการจ าหน่ายเงินก าไรนั้น 

5. ในการจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ภายใต้บทบัญญัติอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้รับมีถิ่นที่อยู่) 
และการน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม    กรณีการจ่ายเงินได้ให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้มีสถานประกอบการในประเทศไทย ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 54 เพื่อน าส่ง
ภาษีเงินได้ที่หักไว้นั้น และต้องยื่นแบบ ภ.พ. 36 เพื่อช าระภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับจ านวนเงินค่าสินค้าหรือบริการที่จ่ายไปนั้น ต่อส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ ภายใน 7 
วัน นับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่ท าการจ่ายเงินได้นั้น ๆ 
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ค ำแนะน ำในกำรใช้ปฏิทินภำษี และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

6. นิติบุคคลผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ตัวอย่างของเงินได้ซึ่งต้องหัก ณ ที่จ่ายและอัตราที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย มี
ดังนี้คือ

ประเภทของเงินได้ อัตรำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย
ค่าสิทธิ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ 3%
ค่าดอกเบี้ย
• จ่ายให้แก่นิติบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน
• จ่ายให้แก่มูลนิธิหรือสมาคม (มีข้อยกเว้นบางประการ)

1%
10%

เงินปันผล (มีข้อยกเว้นบางประการ) 10%

ค่าเช่า
• จ่ายให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
• จ่ายให้แก่มูลนิธิหรือสมาคม (มีข้อยกเว้นบางประการ)

5%
10%

ค่าโฆษณา 2%
ค่าขนส่งที่ไม่ใช่ค่าโดยสารส าหรับการขนส่งสาธารณะ 1%
รางวัล ส่วนลด เนื่องจากการส่งเสริมการขาย 3%
ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 1%
ค่าบริการ
• จ่ายให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย

โดยมิได้มีส านักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย
• กรณีอื่น ๆ
• จ่ายให้แก่มูลนิธิหรือสมาคม (มีข้อยกเว้นบางประการ)

5%

3%
10%

นอกจากนี้ ผู้จ่ายเงินได้ยังมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ให้กับผู้รับเงินได้พึงประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย
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7. บุคคลธรรมดาซึ่งมีหน้าที่ต้องช าระภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษี เป็นจ านวนเงินตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิขออนุมัติผ่อนช าระภาษีได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละเท่ากัน โดยไม่
ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ โดยงวดแรกต้องช าระในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจ าปี 

8. ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถึงแม้ว่าในเดือนภาษี
นั้นๆ จะไม่มียอดรายรับหรือรายจ่ายใด ๆ เลย (กล่าวคือไม่มีภาษีขายหรือภาษีซื้อเลย)

9. ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลายื่นเสียภาษีตรงกับวันหยุดราชการ การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีดังกล่าวให้สามารถกระท าได้ในวันท าการของราชการวันถัดไป
โดยไม่ถือว่าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีล่าช้า

10. การละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด จะก่อให้เกิดความรับผิดในอันที่จะต้องเสียเงินเพิ่ม และเบี้ยปรบั ดังนี้

10.1 เงินเพิ่ม
• กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ไม่รวมภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี), ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ของเงินภาษีที่ต้องช าระ แต่เงินเพิ่มดังกล่าวต้องไม่เกินจ านวนภาษีที่ต้องน าส่ง

• กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจ านวนเงินภาษีที่ต้องช าระหรือของภาษีที่ช าระขาดแล้วแต่กรณี

• กรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากไม่ช าระเมื่อได้รับการประเมินภาษีจะต้องรับผิดเสียเงินเพิม่ในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของจ านวนภาษีที่ต้องช าระ นอกจากนี้ ผู้บริหารท้องถิ่มมี
อ านาจออกค าสั่งยึด อายัด และขายทอดทรัพยส์ินของผู้เสียภาษีได้เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนรายการภาษีค้างช าระ

• กรณีภาษีป้าย จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจ านวนภาษีที่ต้องช าระ หรือเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ านวนภาษีที่ต้องช าระ ตามแต่กรณี

• กรณีเงินกองทนุประกนัสังคม การน าส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสังคมภายหลังวันทีก่ฎหมายก าหนด (ภายในวันที ่15 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน) 
จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ านวนเงินที่ต้องน าส่ง
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10.2 เบี้ยปรับ
• กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล: กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการจ านวนเบี้ยปรับสูงสุดคือ 2 เท่าของภาษีที่ถูกประเมิน ซึ่งใช้บังคับเฉพาะกรณีที่มีการประเมินเรียกเก็บภาษี
ภายหลังจากที่มีการตรวจสอบภาษีอากรโดยกรมสรรพากร

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธรุกิจเฉพาะ

- เบ้ียปรับไม่เกิน 2 เท่าของภาษี กรณีไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือแบบน าส่งภาษี
- เบ้ียปรับไม่เกิน 1 เท่าของภาษีที่ช าระไม่ครบถ้วน หรือของจ านวนภาษีขายที่แสดงไว้ขาดไป หรือจ านวนภาษีซื้อที่แสดงไว้เกินไป กรณียื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีหรือแบบน าส่งภาษีไม่ถูกต้อง

• เบ้ียปรับขา้งต้นอาจงด หรือลดได้ตามค าส่ังกรมสรรพากรซ่ึงออกโดยอธิบดีกรมสรรพากร โดยอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

• กรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับในอัตราต่าง ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 จนถึงร้อยละ 40 ของ
จ านวนภาษีที่ค้างช าระ ตามแต่กรณี

10.3 ค่ำปรับทำงอำญำ
• กรณียื่นรายการเกินก าหนดระยะเวลา ผู้มีเงินได้ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท 
• กรณียื่นงบการเงินเกินก าหนดระยะเวลา ผู้มีเงินได้ต้องระวางโทษปรับอาญาอีกไม่เกิน 2,000 บาท
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วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

4 มกราคม 2565
(แทนวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 
ซึ่งเป็นวันหยุด
สิ้นปี)

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 พฤษภาคม 
2564 มีหน้าที่ต้องยื่นและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่ง
ของประมาณการก าไรสุทธเิต็มรอบปีบัญชี หรือภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากก าไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่กรณี
โดยน าส่งต่ออ าเภอทอ้งที่ ภายในวันที่ 10 มกราคม 

2565 (แทนวันที่ 8 มกราคม 
2565 ซึ่งเป็นวันเสาร์)

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายช่ือผู้ถือ
หุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีหน้าที่ต้องน าส่งงบ
การเงินต่อส านักงานทะเบียนหุน้ส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
ดังกล่าว

7 มกราคม 2565

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับเงิน
ค่าตอบแทนการท างานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานทีจ่่าย
ให้แก่ลูกจ้างในเดือนธันวาคม 2564 และต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 17 มกราคม 
2565
(แทนวันที่ 15 มกราคม 
2565 ซึ่งเป็นวันเสาร์)ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนธนัวาคม 2564 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงิน
ได้ ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจ่าย
ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 
70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนธนัวาคม 2564 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

มกรำคม



© 2022 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.
8

มกรำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

7 มกราคม 2565 
(ต่อ)

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท) และ/
หรือ ภ.ง.ด.3 (หักภาษี 
ณ ที่จ่ายจากบุคคล
ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของ
ค าแนะน าในการใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนธันวาคม 
2564 มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่ ภายในวันที่ 17 มกราคม 

2565
(แทนวันที่ 15 มกราคม 
2565 ซึ่งเป็นวันเสาร์)

ภ.พ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าหรับภาษีซ้ือจาก
การน าเข้าสินค้าหรือบริการและ
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้น าเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรในเดือนธนัวาคม 2564 มี
หน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดค านวณจากค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ออ าเภอท้องที่

17 มกราคม 
2565
(แทนวันที่ 15 
มกราคม 2565 
ซึ่งเป็นวันเสาร)์

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าทีย่ืน่แบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซ้ือที่เกิดข้ึนในเดือนธนัวาคม 2564 และ 
(1) ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอน าภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้
ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่กรณี ต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 24 มกราคม 
2565
(แทนวันที่ 23 มกราคม 
2565 ซึ่งเป็นวันอาทิตย)์

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจ าน า 
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับเดือนธนัวาคม 2564 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่
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มกรำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

28 มกราคม 
2565

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี ตาม
มาตรา 68

บริษัทจ ากัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงนิได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วและช าระภาษีต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ ์
2565 (แทนวันที 5
กุมภาพันธ ์2565 ซึ่งเป็นวัน
เสาร)์ แบบรายงานประจ าปี

ส าหรับนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทั้งหมดที่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยืน่ ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้าน
บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้อมกับ ภ.ง.ด.50

31 มกราคม 
2565

ภ.ง.ด.2 ก ปี 2564
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่ายสรุปรายปีส าหรับการจ่ายเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวและหกัภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในระหว่างปี 2564 มี
หน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ ์
2565

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
มีหน้าที่ต้องยื่นและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการก าไรสุทธเิต็มรอบปีบัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากก าไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่กรณีโดย
น าส่งต่ออ าเภอท้องที่
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กุมภำพันธ์
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

7 กุมภาพันธ ์
2565

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับเงิน
ค่าตอบแทนการท างานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานทีจ่่าย
ให้แก่ลูกจ้างในเดือนมกราคม 2565 และต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ ์
2565

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนมกราคม 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงิน
ได้ ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจ่าย
ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 
70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนมกราคม 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท) และ/
หรือ ภ.ง.ด.3 (หักภาษี 
ณ ที่จ่ายจากบุคคล
ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของ
ค าแนะน าในการใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนมกราคม 
2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าหรับภาษีซ้ือจาก
การน าเข้าสินค้าหรือบริการและ
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้น าเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรในเดือนมกราคม 2565 มี
หน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดค านวณจากค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ออ าเภอท้องที่
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กุมภำพันธ์
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

15 กุมภาพันธ ์
2565

หนังสือรับรองการหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ 
ที่จ่าย รายปีส าหรับลูกจ้าง

ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ออกหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ส าหรับเงินได้ที่จ่ายในปี 2564 ให้ลูกจ้างแต่ละคน เพื่อลูกจ้างจะได้
ใช้แนบในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส าหรับปี 2564

ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ ์
2565ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าทีย่ืน่แบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซ้ือที่เกิดข้ึนในเดือนมกราคม 2565 และ 
(1) ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอน าภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้
ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่กรณี ต่อ
อ าเภอท้องที่

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจ าน า 
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับเดือนมกราคม 2565 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่

28 กุมภาพันธ ์
2565
(แทนวันที่ 27 
กุมภาพันธ ์2565
ซึ่งเป็นวัน
อาทิตย)์

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี ตาม
มาตรา 68

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงนิได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วและช าระภาษีต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ วันที่ 7 มีนาคม 
2565

แบบรายงานประจ าปี
ส าหรับนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธก์นัตามมาตรา
71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทัง้หมดที่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีทีย่ื่น ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกวา่ 200 ล้าน
บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แหง่
ประมวลรัษฎากรพร้อมกับ ภ.ง.ด.50
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กุมภำพันธ์
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

28 กุมภาพันธ ์
2565

ภ.ง.ด.1 ก, ภ.ง.ด.1ก 
พิเศษ ปี 2564

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่ายสรุปรายปีส าหรับเงินเดือนและ
ค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างและภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย

ผู้จ่ายเงินได้หรือนายจ้าง ซึ่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
และหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในระหว่างปี 2564 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ วันที่ 8 มีนาคม 
2565

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
มีหน้าที่ต้องยื่นและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการก าไรสุทธเิต็มรอบปีบัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากก าไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่กรณีโดย
น าส่งต่ออ าเภอท้องที่

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน
2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีในวันที่ 31 มกราคม 2565  มีหน้าที่ต้องน าส่งงบการเงิน
ต่อส านักงานทะเบียนหุน้ส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว
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มีนำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

7 มีนาคม 2565

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับเงิน
ค่าตอบแทนการท างานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานทีจ่่าย
ให้แก่ลูกจ้างในเดือนกุมภาพันธ ์2565 และต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 
2565

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 ต้องน าส่งภาษีหกั ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงิน
ได้ ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจ่าย
ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 
70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนกมุภาพนัธ ์2565  ต้องน าส่งภาษีหัก 
ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท) และ/
หรือ ภ.ง.ด.3 (หักภาษี 
ณ ที่จ่ายจากบุคคล
ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของ
ค าแนะน าในการใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนกุมภาพันธ ์
2565  มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าหรับภาษีซ้ือจาก
การน าเข้าสินค้าหรือบริการและ
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้น าเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรในเดือนกุมภาพันธ ์2565  มี
หน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดค านวณจากค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ออ าเภอท้องที่
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มีนำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

15 มีนาคม 2565

ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าทีย่ืน่แบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซ้ือที่เกิดข้ึนในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 
และ (1) ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอน าภาษีซื้อส่วน
เกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่
กรณี ต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 23 มีนาคม 
2565

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจ าน า 
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับเดือนกุมภาพันธ ์2565 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่

30 มีนาคม 
2565

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี ตาม
มาตรา 68

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงนิได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วและช าระภาษีต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 7 เมษายน 
2565

แบบรายงานประจ าปี
ส าหรับนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทั้งหมดที่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยืน่ ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้าน
บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้อมกับ ภ.ง.ด.50
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มีนำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

31 มีนาคม 
2565 

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 
มีหน้าที่ต้องยื่นและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการก าไรสุทธเิต็มรอบปีบัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากก าไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่กรณีโดย
น าส่งต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 8 เมษายน 
2565

ภงด.90 หรือ ภงด.91

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายปี
(แนบแบบ บช.35 กรณีขอผ่อนช าระ
ภาษีอากรภายใน 3 เดือน ตาม
มาตรา 64 และแนบแบบ ทป.2 
กรณีขออนุมัติขอผ่อนช าระภาษี
อากรภายใน 12 เดือน)

บุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงินได้พึงประเมินหลายประเภทในปี 2564 มี
หน้าที่ต้องยื่นแบบภงด. 90 โดยน าส่งและช าระภาษีต่ออ าเภอ
ท้องที่
ถ้าบุคคลนั้นมีรายได้จากการจ้างแรงงานเพียงอยา่งเดียว จะต้องใช้
แบบ ภงด.91 ในการยื่นและช าระภาษีดังกล่าว

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม
2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีในวันที่ 28 กุมภาพันธ ์2565  มีหน้าที่ต้องน าส่งงบการเงิน
ต่อส านักงานทะเบียนหุน้ส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

ภ.ป.1 ภาษีป้าย

เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีมีหน้าที่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ต่ออ าเภอท้องที่ โดยจะต้องช าระภาษีภายในวันสิ้นเดือนมีนาคม
ของทุกปีส าหรับป้ายที่มีอยู่เดิมหรือภายใน 15 วัน นับจากวันที่ (1) 
ติดตั้งป้ายใหม่ที่ต้องเสียภาษี หรือ (2) มีการเปลี่ยนแปลงป้ายเก่า 
หรือ (3) ได้รับหนังสือประเมิน ทั้งนี้ ผู้ถูกประเมินมีสิทธิยืน่อุทธรณ์
การประเมินดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน
การช าระเงินค่าภาษีดังกล่าวซึ่งมีจ านวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป 
อาจแบ่งช าระได้เป็นสามงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยต้องยื่นค าร้อง
ขอผ่อนช าระก่อนวันครบก าหนดช าระดังกล่าวข้างต้น
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เมษำยน
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

7 เมษายน 2565

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับเงิน
ค่าตอบแทนการท างานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานทีจ่่าย
ให้แก่ลูกจ้างในเดือนมีนาคม 2565 และต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 18 เมษายน 
2565
(แทนวันที่ 15 เมษายน 
2565 ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ 
และวันที่ 16 เมษายน 2565 
ซึ่งเป็นวันเสาร)์

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงิน
ได้ ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจ่าย
ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 
70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท) และ/
หรือ ภ.ง.ด.3 (หักภาษี 
ณ ที่จ่ายจากบุคคล
ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของ
ค าแนะน าในการใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนมีนาคม 
2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าหรับภาษีซ้ือจาก
การน าเข้าสินค้าหรือบริการและ
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้น าเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรในเดือนมีนาคม 2565 มี
หน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดค านวณจากค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ออ าเภอท้องที่
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เมษำยน
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

18 เมษายน 
2565
(แทนวันที่ 15 
เมษายน 2565 
ซึ่งเป็นวัน
สงกรานต์ และ
วันที่ 16 เมษายน 
2565 ซึ่งเป็นวัน
เสาร)์

ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าทีย่ืน่แบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซ้ือที่เกิดข้ึนในเดือนมีนาคม 2565 และ 
(1) ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอน าภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้
ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่กรณี ต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 25 เมษายน 
2565
(แทนวันที่วันที่ 23 เมษายน 
2565 ซึ่งเป็นวันเสาร์)

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจ าน า 
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับเดือนมีนาคม 2565 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่

29 เมษายน 
2565

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี ตาม
มาตรา 68

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2564 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงนิได้ พร้อมทั้งงบการเงิน
ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วและช าระภาษีต่อ
อ าเภอท้องที่ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 

2565/
(แทนวันที่ 7 พฤษภาคม 
2565 ซึ่งเป็นวันเสาร์)

แบบรายงานประจ าปี
ส าหรับนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทั้งหมดที่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยืน่ ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้าน
บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้อมกับ ภ.ง.ด.50
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พฤษภำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

9 พฤษภาคม 
2565
(แทนวันที่ 7 
พฤษภาคม 
2565 ซึ่งเป็นวัน
เสาร)์

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับเงิน
ค่าตอบแทนการท างานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานทีจ่่าย
ให้แก่ลูกจ้างในเดือนเมษายน 2565 และต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 
2565
(แทนวันที่ 15 พฤษภาคม 
2565 ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ และ
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 
2565 เป็นวันหยุดราชการ)

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนเมษายน 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงิน
ได้ ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจ่าย
ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 
70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนเมษายน 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท)และ/
หรือภ.ง.ด.3(หักภาษี ณ 
ที่จ่ายจากบุคคล
ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของ
ค าแนะน าในการใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนเมษายน 
2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าหรับภาษีซ้ือจาก
การน าเข้าสินค้าหรือบริการและ
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้น าเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรในเดือนเมษายน 2565 มี
หน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดค านวณจากค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ออ าเภอท้องที่
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พฤษภำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

17 พฤษภาคม 
2565
(แทนวันที่ 15
พฤษภาคม 
2565 ซึ่งเป็นวัน
อาทิตย์ และวัน
จันทร์ที่ 16 
พฤษภาคม 2565 
เป็น
วันหยุดราชการ)

ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าทีย่ืน่แบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซ้ือที่เกิดข้ึนในเดือนเมษายน 2565 และ 
(1) ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอน าภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้
ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่กรณี ต่อ
อ าเภอท้องที่ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 

2565

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจ าน า 
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับเดือนเมษายน 2565 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่

30 พฤษภาคม 
2565

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี ตาม
มาตรา 68

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงนิได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วและช าระภาษีต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565
แบบรายงานประจ าปี
ส าหรับนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทั้งหมดที่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยืน่ ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้าน
บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้อมกับ ภ.ง.ด.50
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พฤษภำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

31 พฤษภาคม
2565

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มี
หน้าที่ต้องยื่นและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการก าไรสุทธเิต็มรอบปีบัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากก าไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่กรณีโดย
น าส่งต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ส.บ.ช.3
งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีในวันที่ 30 เมษายน 2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งงบการเงินต่อ
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว
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มิถุนำยน
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

7 มิถุนายน 
2565

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับเงิน
ค่าตอบแทนการท างานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานทีจ่่าย
ให้แก่ลูกจ้างในเดือนพฤษภาคม 2565 และต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 
2565

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก 
ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงิน
ได้ ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจ่าย
ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 
70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก 
ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท) และ/
หรือ ภ.ง.ด.3 (หักภาษี 
ณ ที่จ่ายจากบุคคล
ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของ
ค าแนะน าในการใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนพฤษภาคม 
2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าหรับภาษีซ้ือจาก
การน าเข้าสินค้าหรือบริการและ
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้น าเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม 2565 มี
หน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดค านวณจากค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ออ าเภอท้องที่
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มิถุนำยน
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

15 มิถุนายน 
2565

ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าทีย่ืน่แบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซ้ือที่เกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคม 2565 
และ (1) ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอน าภาษีซื้อส่วน
เกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่
กรณี ต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 
2565

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจ าน า 
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณชิย์) มีหน้าที่ในการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับเดือนพฤษภาคม 2565
และช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่

30 มิถุนายน
2565

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี ตาม
มาตรา 68 

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงนิได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วและช าระภาษีต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 
2565

แบบรายงานประจ าปี
ส าหรับนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน 
(TP Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทั้งหมดที่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยืน่ ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้าน
บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้อมกับ ภ.ง.ด.50
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มิถุนำยน
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

30 มิถุนายน
2565 (ต่อ)

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 มีหน้าที่ต้องยื่นและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่ง
ของประมาณการก าไรสุทธเิต็มรอบปีบัญชี หรือภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากก าไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่กรณี
โดยน าส่งต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 
2565

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 
2565 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งงบการเงิน
ต่อส านักงานทะเบียนหุน้ส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว
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กรกฎำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

7 กรกฎาคม
2565

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับเงิน
ค่าตอบแทนการท างานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานทีจ่่าย
ให้แก่ลูกจ้างในเดือนมิถุนายน 2565 และต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 
2565
(แทนวันที่ 15 กรกฎาคม 
2565 ซึ่งเป็น
วันหยุดราชการ)

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงิน
ได้ ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจ่าย
ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 
70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท) และ/
หรือ ภ.ง.ด.3 
(หักภาษี ณ ที่จ่ายจาก
บุคคลธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของ
ค าแนะน าในการใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนมิถุนายน 
2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าหรับภาษีซ้ือจาก
การน าเข้าสินค้าหรือบริการและ
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้น าเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายน 2565 มี
หน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดค านวณจากค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ออ าเภอท้องที่
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กรกฎำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

ภายในวันที่ 
18 กรกฎาคม 
2565
(แทนวันที่ 15
กรกฎาคม 
2565 ซึ่งเป็น
วันหยุด
ราชการ)

ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าทีย่ืน่แบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซ้ือที่เกิดข้ึนในเดือนมิถุนายน 2565 และ 
(1) ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอน าภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้
ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่กรณี ต่อ
อ าเภอท้องที่ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 

2565
(แทนวันที่ 23 กรกฎาคม 
2565 ซึ่งเป็นวันเสาร)์

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจ าน า 
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับเดือนมิถุนายน 2565 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่
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สิงหำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต
1 สิงหาคม 
2565
(แทนวันที่ 28 
กรกฎาคม 
2565 ซึ่งเป็น
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ 
บดินทรเทพ
ยวรางกูร และ
วันที่ 29 
กรกฎาคม 
2565 ซึ่งเป็น
วันหยุด
พิเศษ)

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี ตาม
มาตรา 68 

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ ์
2565 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทั้งงบการเงิน
ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วและช าระภาษีต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 
2565

แบบรายงานประจ าปี
ส าหรับนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทั้งหมดที่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยืน่ ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้าน
บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้อมกับ ภ.ง.ด.50

1 สิงหาคม 
2565
(แทนวันที่ 31 
กรกฎาคม 
2565 ซึ่งเป็น
วันอาทิตย)์

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 
มีหน้าที่ต้องยื่นและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการก าไรสุทธเิต็มรอบปีบัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากก าไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่กรณีโดย
น าส่งต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 
2565 
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สิงหำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

1 สิงหาคม 
2565
(แทนวันที่ 31 
กรกฎาคม 
2565 ซึ่งเป็น
วันอาทิตย)์ 
(ต่อ)

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ ์
2565 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งงบการเงินต่อ
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว

ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565

8 สิงหาคม
2565 
(แทนวันที่ 7 
สิงหาคม 
2565 ซึ่งเป็น
วันอาทิตย์) 

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับเงิน
ค่าตอบแทนการท างานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานทีจ่่าย
ให้แก่ลูกจ้างในเดือนกรกฎาคม 2565 และต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2565ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงิน
ได้ ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจ่าย
ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 
70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่
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สิงหำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

8 สิงหาคม
2565 
(แทนวันที่ 7 
สิงหาคม 
2565 ซึ่งเป็น
วันอาทิตย)์ 
(ต่อ)

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท) และ/
หรือ ภ.ง.ด.3 (หักภาษี 
ณ ที่จ่ายจากบุคคล
ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของ
ค าแนะน าในการใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนกรกฎาคม 
2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2565

ภ.พ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าหรับภาษีซ้ือจาก
การน าเข้าสินค้าหรือบริการและ
ส าหรับประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้น าเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม 2565 มี
หน้าที่น าส่งเงนิภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดค านวณจากค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ออ าเภอท้องที่

15 สิงหาคม 
2565

ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าทีย่ืน่แบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซ้ือที่เกิดข้ึนในเดือนกรกฎาคม 2565
และ (1) ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอน าภาษีซื้อส่วน
เกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่
กรณี ต่ออ าเภอท้องที่ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 

2565

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจ าน า 
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับเดือนกรกฎาคม 2565 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่
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สิงหำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

29 สิงหาคม
2565 
(แทนวันที่ 28
สิงหาคม
2565 ซึ่งเป็น
วันอาทิตย)์

ภ.ง.ด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปีตาม
มาตรา 68

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มี
หน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วและช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 5 กันยายน 
2565

แบบรายงานประจ าปี
ส าหรับนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทั้งหมดที่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยืน่ ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้าน
บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้อมกับ ภ.ง.ด.50

31 สิงหาคม
2565

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจ ากัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2565 
มีหน้าที่ต้องยื่นและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการก าไรสุทธเิต็มรอบปีบัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากก าไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่กรณีโดย
น าส่งต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 8 กันยายน 
2565

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 
2565 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งงบการเงิน
ต่อส านักงานทะเบียนหุน้ส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว
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กันยำยน
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

7 กันยายน 
2565

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับเงิน
ค่าตอบแทนการท างานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานทีจ่่าย
ให้แก่ลูกจ้างในเดือนสิงหาคม 2565 และต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 กันยายน 
2565

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงิน
ได้ ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจ่าย
ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 
70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท) และ/
หรือ ภ.ง.ด.3 (หักภาษี 
ณ ที่จ่ายจากบุคคล
ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของ
ค าแนะน าในการใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนสิงหาคม 
2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าหรับภาษีซ้ือจาก
การน าเข้าสินค้าหรือบริการและ
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้น าเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรในเดือนสิงหาคม 2565 มี
หน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดค านวณจากค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ออ าเภอท้องที่
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กันยำยน
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

15 กันยายน 
2565

ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าทีย่ืน่แบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซ้ือที่เกิดข้ึนในเดือนสิงหาคม 2565  และ 
(1) ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอน าภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้
ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่กรณี ต่อ
อ าเภอท้องที่ ภายในวันที่ 23 กันยายน 

2565

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจ าน า 
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับเดือนสิงหาคม 2565 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่

27 กันยายน 
2565

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี ตาม
มาตรา 68

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงนิได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วและช าระภาษีต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565
แบบรายงานประจ าปี
ส าหรับนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทั้งหมดที่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยืน่ ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้าน
บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้อมกับ ภ.ง.ด.50

30 กันยายน 
2565

ภ.ง.ด.94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5), (6), (7) และ (8) เช่น 
เงินได้จากการให้เช่าทรัพยส์ิน วิชาชีพอิสระ การประกอบธุรกิจ ซึ่ง
ได้รับในระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2565 มีหน้าที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 
2565
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กันยำยน
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

30 กันยายน 
2565 (ต่อ)

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 กุมภาพันธ ์
2565 มีหน้าที่ต้องยื่นและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่ง
ของประมาณการก าไรสุทธเิต็มรอบปีบัญชี หรือภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากก าไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่กรณี
โดยน าส่งต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 
2565

-

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 
2565 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งงบการเงินตอ่
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว
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ตุลำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

7 ตุลาคม 
2565

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับเงิน
ค่าตอบแทนการท างานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานทีจ่่าย
ให้แก่ลูกจ้างในเดือนกันยายน 2565 และต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 
2565
(ซึ่งวันที่ 15 ตุลาคม 2565
เป็นวันเสาร)์

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนกนัยายน 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงิน
ได้ ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจ่าย
ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 
70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนกนัยายน 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท) และ/
หรือ ภ.ง.ด.3 (หักภาษี 
ณ ที่จ่ายจากบุคคล
ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของ
ค าแนะน าในการใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนกันยายน 
2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าหรับภาษีซ้ือจาก
การน าเข้าสินค้าหรือบริการและ
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้น าเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรในเดือนกันยายน 2565 มี
หน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดค านวณจากค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ออ าเภอท้องที่
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ตุลำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

17 ตุลาคม 
2565
(แทนวันที่ 15 
ตุลาคม 2565 
ซึ่งเป็นวัน
เสาร)์ 

ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าทีย่ืน่แบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซ้ือที่เกิดข้ึนในเดือนกนัยายน 2565 และ 
(1) ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอน าภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้
ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่กรณี ต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 
2565

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจ าน า 
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับเดือนกันยายน 2565 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่

28 ตุลาคม 
2565

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี ตาม
มาตรา 68

บริษัทจ ากัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 
2565 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงนิได้ พร้อมทั้งงบการเงิน
ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วและช าระภาษีต่อ
อ าเภอท้องที่ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2565 (แทนวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวัน
เสาร)์แบบรายงานประจ าปี

ส าหรับนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทั้งหมดที่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยืน่ ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้าน
บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้อมกับ ภ.ง.ด.50
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ตุลำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

31 ตุลาคม 
2565 

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบญัชีเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 
2565 มีหน้าที่ต้องยื่นและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
คร่ึงหนึ่งของประมาณการก าไรสุทธิเต็มรอบปบีญัชี หรือภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากก าไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือน
แรก แล้วแต่กรณีโดยน าส่งต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2565

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2565 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้
ถือหุ้นสามัญประจ าปีในวันท่ี 30 กันยายน 2565 มีหน้าที่ต้อง
น าส่งงบการเงินต่อส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว
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พฤศจิกำยน
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

7 พฤศจิกายน 
2565

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับเงิน
ค่าตอบแทนการท างานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานทีจ่่าย
ให้แก่ลูกจ้างในเดือนตุลาคม 2565 และต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
นั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
2565

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงิน
ได้ ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจ่าย
ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 
70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่
จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท) และ/
หรือ ภ.ง.ด.3 (หักภาษี 
ณ ที่จ่ายจากบุคคล
ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของ
ค าแนะน าในการใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนตุลาคม 
2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าหรับภาษีซ้ือจาก
การน าเข้าสินค้าหรือบริการและ
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้น าเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรในเดือนตุลาคม 2565 มี
หน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดค านวณจากค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ออ าเภอท้องที่
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พฤศจิกำยน
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

15
พฤศจิกายน
2565

ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าทีย่ืน่แบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซ้ือที่เกิดข้ึนในเดือนตุลาคม 2565 และ 
(1) ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอน าภาษีซื้อส่วนเกินไปใช้
ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่กรณี ต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2565

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจ าน า 
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับเดือนตุลาคม 2565 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่

28 
พฤศจิกายน
2565
(แทนวันที่ 27 
พฤศจิกายน 
2565 ซึ่งเป็น
วันอาทิตย์)

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี ตาม
มาตรา 68

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงนิได้ พร้อมทั้งงบการเงินที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วและช าระภาษีต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 
2565
(แทนวันที่ 5 ธันวาคม 2565 
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแหง่ชาต)ิ

แบบรายงานประจ าปี
ส าหรับนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทั้งหมดที่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยืน่ ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้าน
บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้อมกับ ภ.ง.ด.50
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พฤศจิกำยน
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

30 พฤศจิกายน
2565

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 เมษายน 2565 มี
หน้าที่ต้องยื่นและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณ
การก าไรสุทธิเต็มรอบปีบัญชี หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรที่
เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่กรณีโดยน าส่งต่ออ าเภอ
ท้องที่

ภายในวันที่ 8 ธันวาคม  2565 

ส.บ.ช.3
งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบ
บัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน  2565 
และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีในวันที ่31 
ตุลาคม  2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งงบการเงินต่อส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกจิการค้า ภายใน 1 เดือน นับจาก
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าว
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ธันวำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

7 ธันวาคม 
2565

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับเงิน
ค่าตอบแทนการท างานที่จ่ายให้
ลูกจ้างตามมาตรา 40(1), (2)

นายจ้างต้องหักภาษีไว้ ณ เวลาที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานทีจ่่าย
ให้แก่ลูกจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2565 และต้องน าส่งภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 
2565

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก 
ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงิน
ได้ ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจ่าย
ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 
70

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2565 ต้องน าส่งภาษีหัก 
ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.ง.ด.53 (หักภาษี ณ ที่
จ่ายจากบริษัท) และ/
หรือ ภ.ง.ด.3 (หักภาษี 
ณ ที่จ่ายจากบุคคล
ธรรมดา)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งจ่ายเงินได้ประเภทต่าง ๆ (ดังที่กล่าวในข้อ 6 ของ
ค าแนะน าในการใช้ปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจ่ายในเดือนพฤศจิกายน 
2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออ าเภอท้องที่

ภ.พ.36

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส าหรับภาษีซ้ือจาก
การน าเข้าสินค้าหรือบริการและ
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6)

ผู้น าเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายน 2565 มี
หน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดค านวณจากค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นต่ออ าเภอท้องที่



© 2022 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.
40

ธันวำคม
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

15 ธันวาคม 
2565

ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าทีย่ืน่แบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซ้ือที่เกิดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2565 
และ (1) ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอน าภาษีซื้อส่วน
เกินไปใช้ในเดือนถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซื้อส่วนเกิน แล้วแต่
กรณี ต่ออ าเภอท้องที่ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 

2565

ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต โรงรับจ าน า 
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) มีหน้าที่ในการยืน่แบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับเดือนพฤศจิกายน 2565  
และช าระภาษีต่ออ าเภอท้องที่

28 ธันวาคม 
2565

ภ.ง.ด.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี ตาม
มาตรา 68

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเงนิได้ พร้อมทั้งงบการเงิน
ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแล้วและช าระภาษีต่อ
อ าเภอท้องที่

ภายในวันที่ 5 มกราคม 
2566

แบบรายงานประจ าปี
ส าหรับนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทั้งหมดที่ปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยืน่ ภ.ง.ด.50 ไม่น้อยกว่า 200 ล้าน
บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากรพร้อมกับ ภ.ง.ด.50
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มกรำคม 2566
วันก าหนดยืน่ แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอร์เน็ต

3 มกราคม 
2566
(แทนวันที่ 31 
ธันวาคม 
2565 ซึ่งเป็น
วันหยุดสิ้นปี 
และ 2
มกราคม 
2566 ซึ่งเป็น
วันหยุดราชก
าร) 

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 พฤษภาคม 
2565 มีหน้าที่ต้องยื่นและช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่ง
ของประมาณการก าไรสุทธเิต็มรอบปีบัญชี หรือภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากก าไรที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วแต่กรณี
โดยน าส่งต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวันที่ 9 มกราคม 
2566 (แทนวันที่ 8 มกราคม 
2566 ซึ่งเป็นวันอาทิตย)์
-

ส.บ.ช.3

งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี

บริษัทจ ากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีหน้าที่ต้องน าส่งงบ
การเงินต่อส านักงานทะเบียนหุน้ส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
ดังกล่าว
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