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Dear Clients,

2023 Thailand Tax Calendar

Enclosed herewith please find 2023 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.

49th Floor, Empire Tower, 

1 South Sathorn Road, Yannawa

Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand 

Tel +66 2677 2000

Fax 2677 2222

Website home.kpmg/th

บริษัทส ำนักภำษี เคพเีอ็มจ ีภูมิไชย จ ำกัด
ชัน้ 49 เอ็มไพรท์าวเวอร์
1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร +66 2677 2000 
แฟกซ์ 2677 2222
เว็บไซด ์home.kpmg.co.th
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ค ำแนะน ำในกำรใช้ปฏิทินภำษี และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1. ใหย่ื้นช าระภาษีตามประมวลรษัฎากร ณ ส านกังานเขตหรอืท่ีวา่การอ าเภอซึง่สถานประกอบธุรกิจของทา่นอนัไดจ้ดทะเบียนไวต้ัง้อยูใ่นเขต ปัจจบุนักรมสรรพากรได้
ใหบ้รกิารการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านระบบเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ตทางเว็บไซตข์องกรมสรรพากร (www.rd.go.th) 

2. ทา่นสามารถขอรบัแบบฟอรม์เสียภาษีตามประมวลรษัฎากรไดท่ี้ส  านกังานเขต หรอืท่ีวา่การอ าเภอ หรอืท่ีกรมสรรพากร หรอือาจสั่งพิมพจ์ากเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร 
www.rd.go.th สว่นแบบฟอรม์เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง และภาษีปา้ยจะรบัไดท่ี้ส  านกังานเทศบาล/ท่ีท าการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล/ท่ีท าการขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีมีกฎหมายก าหนด หรอืสถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้รหิารทอ้งถ่ินก าหนด รวมทัง้จดุบรกิารเคลื่อนท่ีท่ี อปท. ก าหนด/ ส  านกังานเขตในพืน้ท่ีท่ีทรพัยส์ินตัง้อยู่/ศาลา
วา่การเมืองพทัยา

3. กรมสรรพากรสนบัสนนุใหผู้เ้สียภาษีย่ืนแบบแสดงรายการช าระภาษีผ่านระบบเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต  อย่างไรก็ดี ทา่นตอ้งติดตอ่แจง้ความจ านงตอ่ส านกังานสรรพากร
เขตพืน้ท่ีก่อนท่ีจะย่ืนแบบเพ่ือช าระภาษีดว้ยวิธีดงักลา่ว

4. สาขาของบรษัิทตา่งประเทศที่จ  าหน่ายเงินก าไร หรอืเงินท่ีถือไดว้า่เป็นเงินก าไรออกไปจากประเทศไทย มีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย แลว้น าสง่ภาษีดงักลา่วตอ่
ส านกังานเขตหรอืท่ีวา่การอ าเภอ พรอ้มกบัย่ืนรายการ ภ.ง.ด. 54 ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัสดุทา้ยของเดือนที่ท  าการจ าหน่ายเงินก าไรนัน้ 

5. ในการจ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถกูหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย (ภายใตบ้ทบญัญตัิอนสุญัญาภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศท่ีผูร้บัมีถ่ินท่ีอยู่) 
และการน าสง่ภาษีมลูค่าเพิ่ม    กรณีการจ่ายเงินไดใ้หแ้ก่นิติบคุคลต่างประเทศท่ีมิไดมี้สถานประกอบการในประเทศไทย ผูจ้่ายมีหนา้ท่ีตอ้งย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 54 เพ่ือน าสง่
ภาษีเงินไดท่ี้หกัไวน้ัน้ และตอ้งย่ืนแบบ ภ.พ. 36 เพ่ือช าระภาษีมลูค่าเพิ่มส าหรบัจ านวนเงินคา่สนิคา้หรอืบรกิารท่ีจ่ายไปนัน้ ตอ่ส  านกังานเขตหรอืท่ีวา่การอ าเภอ ภายใน 7 
วนั นบัแตว่นัสดุทา้ยของเดือนที่ท  าการจ่ายเงินไดน้ัน้ ๆ 
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6. นิติบคุคลผูจ้่ายเงินไดมี้หนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 3 เตรส แหง่ประมวลรษัฎากร ตวัอยา่งของเงินไดซ้ึง่ตอ้งหกั ณ ท่ีจ่ายและอตัราท่ีตอ้งหกั ณ ท่ีจ่าย มี
ดงันีคื้อ

ประเภทของเงนิได้ อัตรำภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย
คา่สทิธิ คา่แหง่กู๊ดวิลล์
• จ่ายใหแ้ก่บคุคลธรรมดาหรอืนิติบคุคล
• จ่ายใหแ้ก่มลูนิธิหรอืสมาคม (มีขอ้ยกเวน้บางประการ)

3%
10%

คา่ดอกเบีย้
• จ่ายใหแ้ก่นิติบคุคลท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน
• จ่ายใหแ้ก่มลูนิธิหรอืสมาคม (มีขอ้ยกเวน้บางประการ)

1%
10%

เงินปันผล (มีขอ้ยกเวน้บางประการ) 10%
คา่เช่า
• จ่ายใหแ้ก่บคุคลธรรมดาหรอืนิติบคุคล
• จ่ายใหแ้ก่มลูนิธิหรอืสมาคม (มีขอ้ยกเวน้บางประการ)

5%
10%

คา่โฆษณา 2%
คา่ขนสง่ท่ีไมใ่ช่คา่โดยสารส าหรบัการขนสง่สาธารณะ 1%
รางวลั สว่นลด เน่ืองจากการสง่เสรมิการขาย 3%
คา่เบีย้ประกนัวินาศภยั 1%
คา่บรกิาร
• จ่ายใหบ้รษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมิไดมี้ส  านกังานสาขาตัง้อยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย
• กรณีอ่ืน ๆ
• จ่ายใหแ้ก่มลูนิธิหรอืสมาคม (มีขอ้ยกเวน้บางประการ)

5%

3%
10%

นอกจากนี ้ผูจ้่ายเงินไดย้งัมีหนา้ท่ีตอ้งออกหนงัสือรบัรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด ใหก้บัผูร้บัเงินไดพ้ึงประเมินไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย
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7. บคุคลธรรมดาซึง่มีหนา้ท่ีตอ้งช าระภาษีเงินไดส้  าหรบัปีภาษี เป็นจ านวนเงินตัง้แต ่3,000 บาท ขึน้ไป มีสิทธิขออนมุตัิผ่อนช าระภาษีไดไ้มเ่กิน 3 งวด ๆ ละเทา่กนั โดยไม่
ตอ้งเสียเงินเพิ่มใดๆ โดยงวดแรกตอ้งช าระในวนัย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดป้ระจ าปี 

8. ผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมลูคา่เพิ่มเป็นรายเดือนภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป ถงึแมว้า่ในเดือนภาษี
นัน้ๆ จะไมมี่ยอดรายรบัหรอืรายจ่ายใด ๆ เลย (กลา่วคือไมมี่ภาษีขายหรอืภาษีซือ้เลย)

9. กรณีผูเ้สียภาษีเป็นบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ  และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประมวลรษัฏากร ผูเ้สียภาษีมีหนา้ท่ี
ตอ้งย่ืนแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นั ตามมาตรา 71 ทวิ แหง่ประมวลรษัฎากร (Disclosure Form) หรอื/และ แบบ
รายงานขอ้มลูรายประเทศ (Country-by-Country Report: CbCR /Country ) ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  ผา่นระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต ทางเวบ็ไซตข์อง
กรมสรรพากร www.rd.go.th 

10. ถา้วนัสดุทา้ยของระยะเวลาย่ืนเสียภาษีตรงกบัวนัหยดุราชการ การย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีดงักลา่วใหส้ามารถกระท าไดใ้นวนัท าการของราชการวนัถดัไป
โดยไมถื่อวา่เป็นการย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีลา่ชา้

11. การละเลยไมย่ื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีภายในก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนด จะก่อใหเ้กิดความรบัผิดในอนัท่ีจะตอ้งเสียเงินเพิ่ม และเบีย้ปรบั ดงันี ้

11.1 เงนิเพิม่
• กรณีภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา, ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (ไม่รวมภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลกลางปี), ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย, ภาษีมลูค่าเพ่ิม และภาษีธรุกิจเฉพาะ จะตอ้งรบัผิดเสียเงินเพ่ิมใน
อตัรารอ้ยละ 1.5 ต่อเดือนหรอืเศษของเดือน ของเงินภาษีท่ีตอ้งช าระ แตเ่งินเพ่ิมดงักลา่วตอ้งไม่เกินจ านวนภาษีท่ีตอ้งน าสง่

• กรณีภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี จะตอ้งรบัผิดเสียเงินเพ่ิมในอตัรารอ้ยละ 20 ของจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระหรอืของภาษีท่ีช าระขาดแลว้แตก่รณี

• กรณีภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง หากไม่ช าระเม่ือไดร้บัการประเมินภาษีจะตอ้งรบัผิดเสียเงินเพ่ิมในอตัรารอ้ยละ 1 ต่อเดือนของจ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระ 

• กรณีภาษีปา้ย จะตอ้งรบัผิดเสียเงินเพ่ิมรอ้ยละ 10 ของจ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระ หรอืเสียเงินเพิ่มรอ้ยละ 2 ต่อเดือนของจ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระ ตามแต่กรณี

• กรณีเงินกองทนุประกนัสงัคม การน าสง่เงินสะสมและเงินสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมภายหลงัวนัท่ีกฎหมายก าหนด (ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัจากเดือนท่ีจ่ายเงินเดือนพนกังาน) 
จะตอ้งรบัผิดเสียเงินเพ่ิมในอตัรารอ้ยละ 2 ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีตอ้งน าสง่
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11.2 เบีย้ปรับ
• กรณีภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล: กรณีไม่ย่ืนแบบแสดงรายการจ านวนเบีย้ปรบัสงูสดุคือ 2 เท่าของภาษีท่ีถกูประเมิน ซึง่ใชบ้งัคบัเฉพาะกรณีท่ีมีการประเมินเรียกเก็บภาษีภายหลงัจากท่ีมีการ
ตรวจสอบภาษีอากรโดยกรมสรรพากร

• ภาษีมลูค่าเพ่ิม และภาษีธรุกิจเฉพาะ
- เบีย้ปรบัไม่เกิน 2 เท่าของภาษี กรณีไม่ไดย่ื้นแบบแสดงรายการภาษี หรอืแบบน าสง่ภาษี
- เบีย้ปรบัไม่เกิน 1 เท่าของภาษีท่ีช าระไม่ครบถว้น หรอืของจ านวนภาษีขายท่ีแสดงไวข้าดไป หรอืจ านวนภาษีซือ้ท่ีแสดงไวเ้กินไป กรณีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีหรอื
แบบน าสง่ภาษีไม่ถกูตอ้ง

• เบีย้ปรบัขา้งตน้อาจงด หรอืลดไดต้ามค าสั่งกรมสรรพากรซึง่ออกโดยอธิบดีกรมสรรพากร โดยอนมุตัิจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั

• กรณีภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง หากไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะตอ้งรบัผิดเสียเบีย้ปรบัในอตัราต่าง ๆ ตัง้แตร่อ้ยละ 10 จนถึงรอ้ยละ 40 ของจ านวนภาษีท่ีคา้งช าระ ตามแต่กรณี

• นอกจากนี ้ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิมมีอ านาจออกค าสั่งยดึ อายดั และขายทอดทรพัยส์ินของผูเ้สียภาษีไดเ้ม่ือพน้ 90 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้เตือนรายการภาษีคา้งช าระ เบีย้ปรบั และเงินเพ่ิม
ภายในเวลาท่ีก าหนดไว้

11.3 ค่ำปรับทำงอำญำ
• กรณีย่ืนรายการเกินก าหนดระยะเวลา ผูมี้เงินไดต้อ้งระวางโทษปรบัทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท 

• กรณีย่ืนงบการเงินเกินก าหนดระยะเวลา ผูมี้เงินไดต้อ้งระวางโทษปรบัอาญาอีกไม่เกิน 2,000 บาท

• กรณีย่ืนแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร (Disclosure Form) เกินก าหนดเวลา 
ผูมี้เงินไดต้อ้งระวางโทษปรบัอาญาอีกไม่เกิน 200,000 บาท 

• กรณีย่ืนแบบรายงานขอ้มลูรายประเทศ (Country-by-Country Report: CbCR) เกินก าหนดเวลา ผูมี้เงินไดต้อ้งระวางโทษปรบัอาญาอีกไม่เกิน 2,000 บาท 
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สำรบัญ

มกรำคม

กุมภำพันธ์

มีนำคม

เมษำยน

พฤษภำคม

มิถุนำยน

กรกฎำคม

สิงหำคม

กันยำยน

ตุลำคม

พฤศจิกำยน

ธันวำคม

มกรำคม 2567
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มกรำคม

สำรบัญ
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วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

3 มกราคม 2566
(แทนวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2565
ซึง่เป็นวนัหยดุ
สิน้ปี และ 2
มกราคม 2566
ซึง่เป็น
วนัหยดุราชการ) 

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 
มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 9 มกราคม 2566
(แทนวนัท่ี 8 มกราคม 2566 
ซึง่เป็นวนัอาทิตย)์

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2565 และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ซึง่ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2565 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังาน
ทะเบียนหุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน 
นบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักล่าว

9 มกราคม 2566
(แทนวนัท่ี 7
มกราคม 2566
ซึง่เป็นวนัเสาร)์

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงิน
ค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่ายให้
ลกูจา้งตามมาตรา 40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนธนัวาคม 2565 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 16 มกราคม 
2566
(แทนวนัท่ี 15 มกราคม 
2566 ซึง่เป็นวนัอาทิตย)์

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ี
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรบัการ
จ่ายเงินไดพ้งึประเมินตามมาตรา
40(3), (4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนธนัวาคม 2565 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.54
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัเงินได ้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จ่ายใหแ้ก่
บรษัิทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนธนัวาคม 2565 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

มกรำคม
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มกรำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

9 มกราคม 2566
(แทนวนัท่ี 7
มกราคม 2566
ซึง่เป็นวนัเสาร)์ 
(ต่อ)

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบรษัิท) และ/หรอื 
ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 
เตรส

ผูจ้่ายเงินได ้ซึง่จ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ (ดงัท่ีกลา่วในขอ้ 6 ของ
ค าแนะน าในการใชป้ฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จ่ายในเดือนธนัวาคม 2565
มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 16 มกราคม 
2566
(แทนวนัท่ี 15 มกราคม 
2566 ซึง่เป็นวนัอาทิตย)์

ภ.พ.36

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (ส  าหรบัภาษีซือ้จาก
การน าเขา้สินคา้หรอืบรกิารและ
ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผูน้  าเขา้สินคา้หรอืบรกิารซึง่จ่ายเงินค่าสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรในเดือนธนัวาคม 2565 มี
หนา้ท่ีน าสง่เงินภาษีมลูค่าเพ่ิมซึง่คิดค านวณจากค่าสินคา้หรอืบรกิาร
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

16 มกราคม 
2566
(แทนวนัท่ี 15
มกราคม 2566
ซึง่เป็นวนั
อาทิตย)์

ภพ.30 ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนธนัวาคม 2565 และ 
(1) ช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมสทุธิ หรอื (2) ขอน าภาษีซือ้สว่นเกินไปใชใ้น
เดือนถดัไป หรอื (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แลว้แตก่รณี ต่ออ าเภอ
ทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 23 มกราคม 
2566

ภธ.40 ภาษีธรุกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผูป้ระกอบกิจการซึง่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธรุกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร ์ประกนัชีวิต โรงรบัจ าน า 
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย)์ มีหนา้ท่ีในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัรายรบัเดือนธนัวาคม 2565 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่
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มกรำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

30 มกราคม 
2566
(แทนวนัท่ี 28
มกราคม 2566
ซึง่เป็นวนัเสาร)์

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

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์
2566 (แทนวนัท่ี 5
กมุภาพนัธ ์2566 ซึง่เป็นวนั
อาทิตย)์ 

แบบรายงานประจ าปี
ส  าหรบันิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส าหรบับรษัิท
หรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั
ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรษัฎากร

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 
ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรและมีรายไดท้ัง้หมดท่ีปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้น
บาท มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรษัฎากรพรอ้มกบั ภ.ง.ด.50

31 มกราคม 
2566

ภ.ง.ด.2 ก ปี 2565
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย
สรุปรายปีส าหรบัการจ่ายเงินไดพ้งึ
ประเมินตามมาตรา 40(4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วและหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวใ้นระหว่างปี 2565 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวต่ออ าเภอ
ทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์
2566

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2565 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 
และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตซึง่
ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 31
ธนัวาคม  2565 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังานทะเบียน
หุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน นบัจาก
วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักลา่ว
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กุมภำพันธ์

สำรบัญ
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กุมภำพันธ์
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

7 กมุภาพนัธ ์
2565

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงิน
ค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่ายให้
ลกูจา้งตามมาตรา 40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนมกราคม 2566 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์
2566

ภ.ง.ด.2
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัการจ่ายเงินได้
พงึประเมินตามมาตรา 40(3), (4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนมกราคม 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.54
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัเงินได ้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จ่ายใหแ้ก่
บรษัิทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนมกราคม 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบรษัิท) และ/หรอื 
ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 
เตรส

ผูจ้่ายเงินได ้ซึง่จ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในขอ้ 6 ของ
ค าแนะน าในการใชป้ฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จ่ายในเดือนมกราคม 2566
มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ส  าหรบัภาษีซือ้จาก
การน าเขา้สินคา้หรอืบรกิารและ
ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผูน้  าเขา้สินคา้หรอืบรกิารซึง่จ่ายเงินค่าสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรในเดือนมกราคม 2566 มี
หนา้ท่ีน าสง่เงินภาษีมลูค่าเพ่ิมซึง่คิดค านวณจากค่าสินคา้หรอืบรกิาร
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่
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กุมภำพันธ์
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

15 กมุภาพนัธ์
2566

หนงัสือรบัรองการหกัภาษี
เงินได ้ณ ท่ีจ่าย

หนงัสือรบัรองการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ี
จ่าย รายปีส าหรบัลกูจา้ง

ผูจ้่ายเงินไดมี้หนา้ท่ีออกหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส าหรบั
เงินไดท่ี้จ่ายในปี 2565ใหล้กูจา้งแตล่ะคน เพื่อลกูจา้งจะไดใ้ชแ้นบใน
การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาส าหรบัปี 2565

ภายในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์
2566ภ.พ.30 ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนมกราคม 2566 และ 
(1) ช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมสทุธิ หรอื (2) ขอน าภาษีซือ้สว่นเกินไปใชใ้น
เดือนถดัไป หรอื (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แลว้แตก่รณี ต่ออ าเภอ
ทอ้งที่

ภ.ธ.40 ภาษีธรุกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผูป้ระกอบกิจการซึง่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธรุกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร ์ประกนัชีวิต โรงรบัจ าน า 
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย)์ มีหนา้ท่ีในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัรายรบัเดือนมกราคม 2566 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

27 กมุภาพนัธ์
2566

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

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี วนัท่ี 7 มีนาคม 
2566แบบรายงานประจ าปี

ส  าหรบันิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิท
หรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั
ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรษัฎากร

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 
ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรและมีรายไดท้ัง้หมดท่ีปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้น
บาท มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรษัฎากรพรอ้มกบั ภ.ง.ด.50
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กุมภำพันธ์
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

28 กมุภาพนัธ์
2566

ภ.ง.ด.1 ก, ภ.ง.ด.1ก 
พิเศษ ปี 2565

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย
สรุปรายปีส าหรบัเงินเดือนและค่าจา้ง
ท่ีจ่ายใหล้กูจา้งและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

ผูจ้่ายเงินไดห้รอืนายจา้ง ซึง่จ่ายเงินเดือนและคา่จา้งใหแ้ก่ลกูจา้ง
และหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวใ้นระหวา่งปี 2565 มีหนา้ท่ีตอ้งย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี วนัท่ี 8 มีนาคม 
2566

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน 2565
และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตซึง่
ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 31
มกราคม 2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินต่อส านกังานทะเบียน
หุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน นบัจาก
วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักลา่ว
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มีนำคม
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มีนำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

7 มีนาคม 2566

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงิน
ค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่ายให้
ลกูจา้งตามมาตรา 40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนกมุภาพนัธ ์2566 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 
2566

ภ.ง.ด.2
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัการจ่ายเงินได้
พงึประเมินตามมาตรา 40(3), (4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนกมุภาพนัธ ์2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.54
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัเงินได ้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จ่ายใหแ้ก่
บรษัิทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนกมุภาพนัธ ์2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ 
ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบรษัิท) และ/หรอื 
ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 
เตรส

ผูจ้่ายเงินได ้ซึง่จ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในขอ้ 6 ของ
ค าแนะน าในการใชป้ฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จ่ายในเดือนกมุภาพนัธ ์
2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ส  าหรบัภาษีซือ้จาก
การน าเขา้สินคา้หรอืบรกิารและ
ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผูน้  าเขา้สินคา้หรอืบรกิารซึง่จ่ายเงินค่าสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรในเดือนกมุภาพนัธ์ 2566 มี
หนา้ท่ีน าสง่เงินภาษีมลูค่าเพ่ิมซึง่คิดค านวณจากค่าสินคา้หรอืบรกิาร
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่
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มีนำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

15 มีนาคม 2566

ภ.พ.30 ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ ์2566 และ 
(1) ช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมสทุธิ หรอื (2) ขอน าภาษีซือ้สว่นเกินไปใชใ้น
เดือนถดัไป หรอื (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แลว้แตก่รณี ต่ออ าเภอ
ทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 23 มีนาคม 
2566

ภ.ธ.40 ภาษีธรุกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผูป้ระกอบกิจการซึง่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธรุกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร ์ประกนัชีวิต โรงรบัจ าน า 
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย)์ มีหนา้ท่ีในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัรายรบัเดือนกมุภาพนัธ ์2566 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

30 มีนาคม 
2566

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

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 7 เมษายน 
2566

แบบรายงานประจ าปี
ส  าหรบันิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิท
หรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั
ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรษัฎากร

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 
ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรและมีรายไดท้ัง้หมดท่ีปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้น
บาท มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรษัฎากรพรอ้มกบั ภ.ง.ด.50
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มีนำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

31 มีนาคม 
25656

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 10 เมษายน 
2566
(แทนวนัท่ี 8 เมษายน 2566
ซึง่เป็นวนัเสาร)์

ภงด.90 หรอื ภงด.91

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดารายปี
(แนบแบบ บช.35 กรณีขอผ่อนช าระ
ภาษีอากรภายใน 3 เดือน ตามมาตรา 
64 และแนบแบบ ทป.2 กรณีขออนมุตัิ
ขอผ่อนช าระภาษีอากรภายใน 12 
เดือน)

บคุคลธรรมดา ซึง่มีเงินไดพ้งึประเมินหลายประเภทในปี 2565 มี
หนา้ท่ีตอ้งย่ืนแบบภงด. 90 โดยน าสง่และช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่
ถา้บคุคลนัน้มีรายไดจ้ากการจา้งแรงงานเพียงอยา่งเดียว จะตอ้งใช้
แบบ ภงด.91 ในการย่ืนและช าระภาษีดงักลา่ว

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 
และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตซึง่
ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 28
กมุภาพนัธ ์2566  มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินต่อส านกังานทะเบียน
หุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน นบัจาก
วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักลา่ว

ภ.ป.1 ภาษีปา้ย

เจา้ของปา้ยท่ีตอ้งเสียภาษีมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปา้ยตอ่
อ าเภอทอ้งที่ โดยจะตอ้งช าระภาษีภายในวนัสิน้เดือนมีนาคมของทกุ
ปีส าหรบัปา้ยท่ีมีอยู่เดิมหรอืภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ี (1) ติดตัง้
ปา้ยใหม่ที่ตอ้งเสียภาษี หรอื (2) มีการเปลี่ยนแปลงปา้ยเก่า หรอื (3) 
ไดร้บัหนงัสือประเมิน ทัง้นี ้ผูถ้กูประเมินมีสิทธิย่ืนอทุธรณก์าร
ประเมินดงักลา่วไดภ้ายใน 30 วนั
การช าระเงินคา่ภาษีดงักลา่วซึง่มีจ  านวนตัง้แต ่3,000 บาทขึน้ไป 
อาจแบง่ช าระไดเ้ป็นสามงวด งวดละเท่าๆ กนั โดยตอ้งยื่นค ารอ้งขอ
ผ่อนช าระก่อนวนัครบก าหนดช าระดงักลา่วขา้งตน้
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มีนำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

31 มีนาคม 
2566 (ต่อ)

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

2) มีการเปลี่ยนแปลงปา้ยเก่า หรอื (3) ไดร้บัหนงัสือประเมิน ทัง้นี ้ผู้
ถกูประเมินมีสิทธิย่ืนอทุธรณก์ารประเมินดงักลา่วไดภ้ายใน 30 วนั
การช าระเงินคา่ภาษีดงักลา่วซึง่มีจ  านวนตัง้แต ่3,000 บาทขึน้ไป 
อาจแบง่ช าระไดเ้ป็นสามงวด งวดละเท่าๆ กนั โดยตอ้งยื่นค ารอ้งขอ
ผ่อนช าระก่อนวนัครบก าหนดช าระดงักลา่วขา้งตน้

ภายในวนัท่ี 10 เมษายน 
2566
(แทนวนัท่ี 8 เมษายน 2566
ซึง่เป็นวนัเสาร)์
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เมษำยน

สำรบัญ
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เมษำยน
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

7 เมษายน 2566

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงิน
ค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่ายให้
ลกูจา้งตามมาตรา 40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนมีนาคม 2566 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 
2566
(แทนวนัท่ี 15 เมษายน 
2566 ซึง่เป็นวนัสงกรานต)์

ภ.ง.ด.2
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัการจ่ายเงินได้
พงึประเมินตามมาตรา 40(3), (4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนมีนาคม 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัเงินได ้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จ่ายใหแ้ก่
บรษัิทต่างประเทศ ตามมาตรา 70

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนมีนาคม 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ต่ออ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบรษัิท) และ/หรอื 
ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 
เตรส

จ่ายเงินได ้ซึง่จ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในขอ้ 6 ของ
ค าแนะน าในการใชป้ฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จ่ายในเดือนมีนาคม 2566 
มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ส  าหรบัภาษีซือ้จาก
การน าเขา้สินคา้หรอืบรกิารและ
ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผูน้  าเขา้สินคา้หรอืบรกิารซึง่จ่ายเงินค่าสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรในเดือนมีนาคม 2566 มีหนา้ท่ี
น าสง่เงินภาษีมลูค่าเพ่ิมซึง่คิดค านวณจากคา่สินคา้หรอืบรกิารนัน้ต่อ
อ าเภอทอ้งที่
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เมษำยน
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

18 เมษายน 
2566
(แทนวนัท่ี 15 
เมษายน 2566 
ซึง่เป็นวนั
สงกรานต)์

ภ.พ.30 ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนมีนาคม 2566 และ (1) 
ช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมสทุธิ หรอื (2) ขอน าภาษีซือ้สว่นเกินไปใชใ้น
เดือนถดัไป หรอื (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แลว้แตก่รณี ต่ออ าเภอ
ทอ้งที่ ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 

2566
(แทนวนัท่ีวนัท่ี 23 เมษายน 
2566 ซึง่เป็นวนัอาทิตย)์

ภ.ธ.40 ภาษีธรุกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผูป้ระกอบกิจการซึง่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธรุกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร ์ประกนัชีวิต โรงรบัจ าน า 
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย)์ มีหนา้ท่ีในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัรายรบัเดือนมีนาคม 2566 และช าระ
ภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่
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พฤษภำคม

สำรบัญ
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พฤษภำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

2 พฤษภาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 30
เมษายน 2566
ซึง่เป็นวนั
อาทิตย ์และวนัท่ี 
1 พฤษภาคม 
2566 เป็น
วนัหยดุราชการ)

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

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2565 มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ี
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอ
ทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2566 ซึง่เป็นวนัอาทิตย)์

แบบรายงานประจ าปี
ส าหรบันิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิท
หรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั
ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรษัฎากร

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 
ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรและมีรายไดท้ัง้หมดท่ีปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้น
บาท มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรษัฎากรพรอ้มกบั ภ.ง.ด.50

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2565 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่

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

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2565 มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ี
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอ
ทอ้งที่
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พฤษภำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

2 พฤษภาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 30
เมษายน 2566
ซึง่เป็นวนั
อาทิตย ์และวนัท่ี 
1 พฤษภาคม 
2566 เป็น
วนัหยดุราชการ) 
(ต่อ)

ภ.ด.ส.6 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง

เจา้ของท่ีดินหรอืสิ่งปลกูสรา้งมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดงรายการต่อองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และตอ้งช าระภาษีภายในวนัสิน้เดือนเมษายน
ของทกุปีตามหนงัสือแจง้การประเมินจากเจา้พนกังานประเมิน ทัง้นีผู้ ้
ถกูประเมินมีสิทธิย่ืนอทุธรณก์ารประเมินดงักลา่วไดภ้ายใน 30 วนันบั
แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้การประเมินภาษี
การช าระเงินคา่ภาษีดงักลา่วซึง่มีจ  านวนตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไป อาจ
แบง่ช าระไดเ้ป็นสามงวด งวดละเท่า ๆ กนั โดยตอ้งยื่นค ารอ้งขอผ่อน
ช าระก่อนวนัครบก าหนดช าระดงักลา่วขา้งตนั

ภายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2566 ซึง่เป็นวนัอาทิตย)์

8 พฤษภาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 
2566 ซึง่เป็นวนั
อาทิตย)์

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงิน
ค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่ายให้
ลกูจา้งตามมาตรา 40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนเมษายน 2566 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2566

ภ.ง.ด.2
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัการจ่ายเงินได้
พงึประเมินตามมาตรา 40(3), (4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนเมษายน 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.54
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัเงินได ้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จ่ายใหแ้ก่
บรษัิทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนเมษายน 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่
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พฤษภำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

8 พฤษภาคม 
2566
(ต่อ)

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบรษัิท)และ/
หรอืภ.ง.ด.3(หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 
เตรส

ผูจ้่ายเงินได ้ซึง่จ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในขอ้ 6 ของ
ค าแนะน าในการใชป้ฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จ่ายในเดือนเมษายน 2566
มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2566

ภ.พ.36

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ส  าหรบัภาษีซือ้จาก
การน าเขา้สินคา้หรอืบรกิารและ
ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผูน้  าเขา้สินคา้หรอืบรกิารซึง่จ่ายเงินค่าสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรในเดือนเมษายน 2566 มี
หนา้ท่ีน าสง่เงินภาษีมลูค่าเพ่ิมซึง่คิดค านวณจากค่าสินคา้หรอืบรกิาร
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

15 พฤษภาคม 
2566

ภ.พ.30 ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนเมษายน 2566 และ (1) 
ช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมสทุธิ หรอื (2) ขอน าภาษีซือ้สว่นเกินไปใชใ้น
เดือนถดัไป หรอื (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แลว้แตก่รณี ต่ออ าเภอ
ทอ้งที่ ภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 

2566

ภ.ธ.40 ภาษีธรุกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผูป้ระกอบกิจการซึง่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธรุกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร ์ประกนัชีวิต โรงรบัจ าน า 
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย)์ มีหนา้ท่ีในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัรายรบัเดือนเมษายน 2566 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

30 พฤษภาคม 
2566 ภ.ง.ด.50

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลประจ าปี ตาม
มาตรา 68

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 7 มิถนุายน 2566
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พฤษภำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

30 พฤษภาคม 
2566
(ต่อ)

แบบรายงานประจ าปี
ส  าหรบันิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิท
หรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั
ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรษัฎากร

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 
ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรและมีรายไดท้ัง้หมดท่ีปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้น
บาท มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรษัฎากรพรอ้มกบั ภ.ง.ด.50

ภายในวนัท่ี 7 มิถนุายน 2566

31 พฤษภาคม 
2566

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2565 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 8 มิถนุายน
2566

ส.บ.ช.3
งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565
และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตซึง่
ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 30 
เมษายน 2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินต่อส านกังานทะเบียน
หุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน นบัจาก
วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักลา่ว
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มิถุนำยน

สำรบัญ
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มิถุนำยน
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

7 มิถนุายน 
2566

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงิน
ค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่ายให้
ลกูจา้งตามมาตรา 40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนพฤษภาคม 2566 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 15 มิถนุายน 
2566

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัการจ่ายเงินได้
พงึประเมินตามมาตรา 40(3), (4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนพฤษภาคม 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ 
ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัเงินได ้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จ่ายใหแ้ก่
บรษัิทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนพฤษภาคม 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ 
ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบรษัิท) และ/หรอื 
ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 
เตรส

ผูจ้่ายเงินได ้ซึง่จ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในขอ้ 6 ของ
ค าแนะน าในการใชป้ฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จ่ายในเดือนพฤษภาคม 
2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ส  าหรบัภาษีซือ้จาก
การน าเขา้สินคา้หรอืบรกิารและ
ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผูน้  าเขา้สินคา้หรอืบรกิารซึง่จ่ายเงินค่าสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรในเดือนพฤษภาคม 2566 มี
หนา้ท่ีน าสง่เงินภาษีมลูค่าเพ่ิมซึง่คิดค านวณจากค่าสินคา้หรอืบรกิาร
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่
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มิถุนำยน
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

15 มิถนุายน 
2566

ภ.พ.30 ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนพฤษภาคม 2566 และ 
(1) ช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมสทุธิ หรอื (2) ขอน าภาษีซือ้สว่นเกินไปใชใ้น
เดือนถดัไป หรอื (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แลว้แตก่รณี ต่ออ าเภอ
ทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 23 มิถนุายน 
2566

ภ.ธ.40 ภาษีธรุกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผูป้ระกอบกิจการซึง่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธรุกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร ์ประกนัชีวิต โรงรบัจ าน า 
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย)์ มีหนา้ท่ีในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัรายรบัเดือนพฤษภาคม 2566  และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

30 มิถนุายน 
2566

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

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มกราคม 2566 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2566
ซึง่เป็นวนัเสาร)์

แบบรายงานประจ าปี
ส  าหรบันิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิท
หรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั
ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรษัฎากร

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 
ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรและมีรายไดท้ัง้หมดท่ีปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้น
บาท มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรษัฎากรพรอ้มกบั ภ.ง.ด.50
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มิถุนำยน
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

30 มิถนุายน 2566
(ต่อ)

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565
มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่ ภายในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 

2566
(แทนวนัท่ี 8 กรกฎาคม 
2566 ซึง่เป็นวนัเสาร)์

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 31 มกราคม 2566
และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตซึง่
ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังานทะเบียน
หุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน นบัจาก
วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักลา่ว
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กรกฎำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

7 กรกฎาคม 
2566

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงิน
ค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่ายให้
ลกูจา้งตามมาตรา 40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนมิถนุายน 2566 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2566 ซึง่เป็นวนัเสาร)์

ภ.ง.ด.2
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัการจ่ายเงินได้
พงึประเมินตามมาตรา 40(3), (4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนมิถนุายน 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.54
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัเงินได ้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จ่ายใหแ้ก่
บรษัิทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนมิถนุายน 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบรษัิท) และ/หรอื 
ภ.ง.ด.3 
(หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจาก
บคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 
เตรส

ผูจ้่ายเงินได ้ซึง่จ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในขอ้ 6 ของ
ค าแนะน าในการใชป้ฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จ่ายในเดือนมิถนุายน 2566
มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ส  าหรบัภาษีซือ้จาก
การน าเขา้สินคา้หรอืบรกิารและ
ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผูน้  าเขา้สินคา้หรอืบรกิารซึง่จ่ายเงินค่าสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรในเดือนมิถนุายน 2566 มี
หนา้ท่ีน าสง่เงินภาษีมลูค่าเพ่ิมซึง่คิดค านวณจากค่าสินคา้หรอืบรกิาร
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่
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กรกฎำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

ภายในวนัท่ี
17กรกฎาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 15 
กรกฎาคม 
2566 ซึง่เป็น
วนัเสาร)์

ภ.พ.30 ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนมิถนุายน 2566 และ 
(1) ช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมสทุธิ หรอื (2) ขอน าภาษีซือ้สว่นเกินไปใชใ้น
เดือนถดัไป หรอื (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แลว้แตก่รณี ต่ออ าเภอ
ทอ้งที่ ภายในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 

2566
(แทนวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2566 ซึง่เป็นวนัอาทิตย)์

ภ.ธ.40 ภาษีธรุกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผูป้ระกอบกิจการซึง่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธรุกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร ์ประกนัชีวิต โรงรบัจ าน า 
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย)์ มีหนา้ท่ีในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัรายรบัเดือนมิถนุายน 2566 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

31 กรกฎาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 28
กรกฎาคม 
2566 ซึง่เป็น
วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวัมหา
วชิราลงกรณ 
บดินทรเทพ
ยวรางกรู)

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

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2566 
มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 7 สิงหาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 5 สิงหาคม 2566
ซึง่เป็นวนัเสาร)์

แบบรายงานประจ าปี
ส าหรบันิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิท
หรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั
ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรษัฎากร

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 
ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรและมีรายไดท้ัง้หมดท่ีปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้น
บาท มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรษัฎากรพรอ้มกบั ภ.ง.ด.50
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กรกฎำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

31 กรกฎาคม 
2566

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2565 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 8 สิงหาคม 
2566

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์
2566 และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ซึง่ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 
30 มิถนุายน 2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินต่อส านกังาน
ทะเบียนหุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน 
นบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักล่าว
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สิงหำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

7 สิงหาคม 
2566

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงิน
ค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่ายให้
ลกูจา้งตามมาตรา 40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนกรกฎาคม 2566 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม
2566

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัการจ่ายเงินได้
พงึประเมินตามมาตรา 40(3), (4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนกรกฎาคม 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.54
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัเงินได ้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จ่ายใหแ้ก่
บรษัิทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนกรกฎาคม 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ต่ออ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบรษัิท) และ/หรอื 
ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 
เตรส

ผูจ้่ายเงินได ้ซึง่จ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในขอ้ 6 ของ
ค าแนะน าในการใชป้ฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จ่ายในเดือนกรกฎาคม 
2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ส  าหรบัภาษีซือ้จาก
การน าเขา้สินคา้หรอืบรกิารและ
ส าหรบัประกอบการท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผูน้  าเขา้สินคา้หรอืบรกิารซึง่จ่ายเงินค่าสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรในเดือนกรกฎาคม 2566 มี
หนา้ท่ีน าสง่เงินภาษีมลูค่าเพ่ิมซึง่คิดค านวณจากค่าสินคา้หรอืบรกิาร
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่
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สิงหำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

15 สิงหาคม 
2566

ภ.พ.30 ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนกรกฎาคม 2566 และ 
(1) ช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมสทุธิ หรอื (2) ขอน าภาษีซือ้สว่นเกินไปใชใ้น
เดือนถดัไป หรอื (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แลว้แตก่รณี ต่ออ าเภอ
ทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 
2566

ภ.ธ.40 ภาษีธรุกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผูป้ระกอบกิจการซึง่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธรุกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร ์ประกนัชีวิต โรงรบัจ าน า 
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย)์ มีหนา้ท่ีในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัรายรบัเดือนกรกฎาคม 2566 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

28 สิงหาคม 
2566

ภ.ง.ด.50 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลประจ าปีตาม
มาตรา 68

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 5 กนัยายน 2566

แบบรายงานประจ าปี
ส  าหรบันิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิท
หรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั
ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรษัฎากร

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 
ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรและมีรายไดท้ัง้หมดท่ีปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้น
บาท มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรษัฎากรพรอ้มกบั ภ.ง.ด.50
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สิงหำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

31 สิงหาคม 
2566

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 มกราคม 2566 มี
หนา้ท่ีตอ้งย่ืนและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่ ภายในวนัท่ี 8 กนัยายน 2566

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 31 มีนาคม 2566
และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตซึง่
ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 31
กรกฎาคม 2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังานทะเบียน
หุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน นบัจาก
วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักลา่ว
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กันยำยน

สำรบัญ
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กันยำยน
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

7 กนัยายน 
2566

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงิน
ค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่ายให้
ลกูจา้งตามมาตรา 40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนสิงหาคม 2566 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 
2566

ภ.ง.ด.2
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัการจ่ายเงินได้
พงึประเมินตามมาตรา 40(3), (4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนสิงหาคม 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.54
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัเงินได ้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จ่ายใหแ้ก่
บรษัิทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนสิงหาคม 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบรษัิท) และ/หรอื 
ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 
เตรส

ผูจ้่ายเงินได ้ซึง่จ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในขอ้ 6 ของ
ค าแนะน าในการใชป้ฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จ่ายในเดือนสิงหาคม 2566
มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ส  าหรบัภาษีซือ้จาก
การน าเขา้สินคา้หรอืบรกิารและ
ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผูน้  าเขา้สินคา้หรอืบรกิารซึง่จ่ายเงินค่าสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรในเดือนสิงหาคม 2566 มี
หนา้ท่ีน าสง่เงินภาษีมลูค่าเพ่ิมซึง่คิดค านวณจากค่าสินคา้หรอืบรกิาร
นัน้ต่ออ าเภอทอ้งที่
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กันยำยน
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

15 กนัยายน 
2566

ภ.พ.30 ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนสิงหาคม 2566 และ 
(1) ช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมสทุธิ หรอื (2) ขอน าภาษีซือ้สว่นเกินไปใชใ้น
เดือนถดัไป หรอื (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แลว้แตก่รณี ต่ออ าเภอ
ทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 25 กนัยายน 
2566
(แทนวนัท่ี 23 กนัยายน 2566
ซึง่เป็นวนัเสาร)์

ภ.ธ.40 ภาษีธรุกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผูป้ระกอบกิจการซึง่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธรุกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร ์ประกนัชีวิต โรงรบัจ าน า 
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย)์ มีหนา้ท่ีในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัรายรบัเดือนสิงหาคม 2566 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

27 กนัยายน 
2566

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

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 เมษายน 2566 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 5 ตลุาคม 2566
แบบรายงานประจ าปี
ส าหรบันิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิท
หรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั
ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรษัฎากร

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 
ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรและมีรายไดท้ัง้หมดท่ีปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้น
บาท มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรษัฎากรพรอ้มกบั ภ.ง.ด.50
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กันยำยน
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

2 ตลุาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 30
กนัยายน 
2566 ซึง่เป็น
วนัเสาร)์

ภ.ง.ด.94 ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาครึง่ปี

บคุคลธรรมดาผูมี้เงินไดต้ามมาตรา 40 (5), (6), (7) และ (8) เช่น เงิน
ไดจ้ากการใหเ้ช่าทรพัยส์ิน วิชาชีพอิสระ การประกอบธรุกิจ ซึง่ไดร้บั
ในระหวา่งเดือนมกราคมถึงมิถนุายน 2566 มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีและช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2566
(แทนวนัท่ี 8 ตลุาคม 2566 ซึง่
เป็นวนัอาทิตย)์

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2566
มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 30 เมษายน 2566
และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตซึง่
ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 31
สิงหาคม 2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังานทะเบียน
หุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน นบัจาก
วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักลา่ว

9 ตลุาคม 2566
(แทนวนัท่ี 7 
ตลุาคม 2566 
ซึง่เป็นวนัเสาร)์

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงิน
ค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่ายให้
ลกูจา้งตามมาตรา 40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนกนัยายน 2566 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2566
(แทนวนัท่ี 15 ตลุาคม 2566
ซึง่เป็นวนัอาทิตย)์
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ตุลำคม

สำรบัญ
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ตุลำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

2 ตลุาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 30
กนัยายน 
2566 ซึง่เป็น
วนัเสาร)์

ภ.ง.ด.94 ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาครึง่ปี

บคุคลธรรมดาผูมี้เงินไดต้ามมาตรา 40 (5), (6), (7) และ (8) เช่น เงิน
ไดจ้ากการใหเ้ช่าทรพัยส์ิน วิชาชีพอิสระ การประกอบธรุกิจ ซึง่ไดร้บั
ในระหวา่งเดือนมกราคมถึงมิถนุายน 2566 มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีและช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2566
(แทนวนัท่ี 8 ตลุาคม 2566
ซึง่เป็นวนัอาทิตย)์

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2566
มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 30 เมษายน 2566
และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตซึง่
ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 31
สิงหาคม 2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังานทะเบียน
หุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน นบัจาก
วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักลา่ว

9 ตลุาคม 2566
(แทนวนัท่ี 7 
ตลุาคม 2566 
ซึง่เป็นวนัเสาร)์

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงิน
ค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่ายให้
ลกูจา้งตามมาตรา 40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนกนัยายน 2566 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2566
(แทนวนัท่ี 15 ตลุาคม 2566
ซึง่เป็นวนัอาทิตย)์
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ตุลำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

9 ตลุาคม 
2566
(แทนวนัท่ี
7 ตลุาคม 
2566 ซึง่
เป็นวนั
เสาร)์
(ต่อ)

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ี
จ่าย  ตามมาตรา 59 ส าหรบัการ
จ่ายเงินไดพ้งึประเมินตามมาตรา 
40(3), (4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนกนัยายน 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ 
ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 16 ตลุาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 15 ตลุาคม
2566 ซึง่เป็นวนัอาทิตย)์

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัเงิน
ได ้ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จ่าย
ใหแ้ก่บรษัิทตา่งประเทศ ตาม
มาตรา 70

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนกนัยายน 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ 
ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบรษัิท) และ/
หรอื ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี
ณ ท่ีจ่ายจากบคุคล
ธรรมดา)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 
3 เตรส

ผูจ้่ายเงินได ้ซึง่จ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในขอ้ 6 ของ
ค าแนะน าในการใชป้ฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จ่ายในเดือนกนัยายน 
2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ส  าหรบัภาษีซือ้จาก
การน าเขา้สินคา้หรอืบรกิารและ
ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผูน้  าเขา้สินคา้หรอืบรกิารซึง่จ่ายเงินค่าสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรในเดือนกนัยายน 2566 มี
หนา้ท่ีน าสง่เงินภาษีมลูค่าเพ่ิมซึง่คิดค านวณจากค่าสินคา้หรอื
บรกิารนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

16 ตลุาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 15
ตลุาคม 2566 
ซึง่เป็นวนั
อาทิตย)์

ภ.พ.30 ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนกนัยายน 2566 และ 
(1) ช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมสทุธิ หรอื (2) ขอน าภาษีซือ้สว่นเกินไปใช้
ในเดือนถดัไป หรอื (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แลว้แตก่รณี ต่อ
อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 24 ตลุาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 23 ตลุาคม 2566 
ซึง่เป็นวนัหยดุราชการ)



© 2023 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.
48

ตุลำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

16 ตลุาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 15
ตลุาคม 2566 
ซึง่เป็นวนั
อาทิตย)์ (ต่อ)

ภ.ธ.40 ภาษีธรุกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผูป้ระกอบกิจการซึง่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธรุกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร ์ประกนัชีวิต โรงรบัจ าน า 
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย)์ มีหนา้ท่ีในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัรายรบัเดือนกนัยายน 2566 และ
ช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 24 ตลุาคม 2566
(แทนวนัท่ี 23 ตลุาคม 2566
ซึง่เป็นวนัหยดุราชการ)

30 ตลุาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 28
ตลุาคม 2566
ซึง่เป็นวนั
เสาร)์

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

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2566
มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2566 (แทนวนัท่ี 5 
พฤศจิกายน 2566 ซึง่เป็น
วนัอาทิตย)์

แบบรายงานประจ าปี
ส าหรบันิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิท
หรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั
ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรษัฎากร

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 
ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรและมีรายไดท้ัง้หมดท่ีปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้น
บาท มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรษัฎากรพรอ้มกบั ภ.ง.ด.50

31 ตลุาคม 
2566 

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2566 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 
2566

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2566 และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ซึง่ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังาน
ทะเบียนหุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน 
นบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักล่าว
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พฤศจิกำยน

สำรบัญ
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พฤศจิกำยน
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

7 
พฤศจิกายน 
2566

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงิน
ค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่ายให้
ลกูจา้งตามมาตรา 40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนตลุาคม 2566 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
นัน้ต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2566

ภ.ง.ด.2

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัการจ่ายเงินได้
พงึประเมินตามมาตรา 40(3), (4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนตลุาคม 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัเงินได ้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จ่ายใหแ้ก่
บรษัิทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนตลุาคม 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบรษัิท) และ/หรอื 
ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 
เตรส

ผูจ้่ายเงินได ้ซึง่จ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ (ดงัท่ีกลา่วในขอ้ 6 ของ
ค าแนะน าในการใชป้ฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จ่ายในเดือนตลุาคม 2566
มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ส  าหรบัภาษีซือ้จาก
การน าเขา้สินคา้หรอืบรกิารและ
ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจกัร ตามมาตรา 83/6)

ผูน้  าเขา้สินคา้หรอืบรกิารซึง่จ่ายเงินค่าสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรในเดือนตลุาคม 2566 มีหนา้ท่ี
น าสง่เงินภาษีมลูค่าเพ่ิมซึง่คิดค านวณจากคา่สินคา้หรอืบรกิารนัน้ต่อ
อ าเภอทอ้งที่
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พฤศจิกำยน
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

15 
พฤศจิกายน 
2566

ภ.พ.30 ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนตลุาคม 2566 และ (1) 
ช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมสทุธิ หรอื (2) ขอน าภาษีซือ้สว่นเกินไปใชใ้น
เดือนถดัไป หรอื (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แลว้แตก่รณี ต่ออ าเภอ
ทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 
2566

ภ.ธ.40 ภาษีธรุกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผูป้ระกอบกิจการซึง่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการ
ธนาคาร ธรุกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร ์ประกนัชีวิต โรงรบัจ าน า 
กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย)์ มีหนา้ท่ีในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบัรายรบัเดือนตลุาคม 2566 และช าระ
ภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

27 
พฤศจิกายน 
2566

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

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2566 
ซึง่เป็นวนัคลา้ยวนัพระบรม
ราชสมภพของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชน
กาธิเบศรมหาภมิูพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วนัชาติ และวนัพ่อแหง่ชาติ)

แบบรายงานประจ าปี
ส  าหรบันิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิท
หรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั
ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรษัฎากร

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 
ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรและมีรายไดท้ัง้หมดท่ีปรากฏตามงบ
การเงินในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้น
บาท มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้ง
หุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง
ประมวลรษัฎากรพรอ้มกบั ภ.ง.ด.50
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พฤศจิกำยน
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

30 พฤศจิกายน 
2566

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 เมษายน 2566 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 8 ธนัวาคม  2566 

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 30 มิถนุายน  
2566 และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ซึง่ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 
31 ตลุาคม  2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังานทะเบียน
หุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน นบัจาก
วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักลา่ว



© 2023 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.
53

ธันวำคม

สำรบัญ



© 2023 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.
54

ธันวำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

7 ธนัวาคม 
2566

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัเงินค่าตอบแทน
การท างานท่ีจ่ายใหล้กูจา้งตามมาตรา 
40(1), (2)

นายจา้งตอ้งหกัภาษีไว ้ณ เวลาท่ีจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ลกูจา้งในเดือนพฤศจิกายน 2566 และตอ้งน าสง่ภาษีหกั 
ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม
2566

ภ.ง.ด.2
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย  
ตามมาตรา 59 ส าหรบัการจ่ายเงินได้
พงึประเมินตามมาตรา 40(3), (4)

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนพฤศจิกายน 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั 
ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.54

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรบัเงินได ้
ตามมาตรา 40(2) – (6) ซึง่จ่ายใหแ้ก่
บรษัิทตา่งประเทศ ตามมาตรา 70

ผูจ้่ายเงินไดด้งักลา่วในเดือนพฤศจิกายน 2566 ตอ้งน าสง่ภาษีหกั 
ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.ง.ด.53 (หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายจากบรษัิท) และ/หรอื 
ภ.ง.ด.3 (หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
จากบคุคลธรรมดา)

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 
เตรส

ผูจ้่ายเงินได ้ซึง่จ่ายเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ (ดงัที่กลา่วในขอ้ 6 ของ
ค าแนะน าในการใชป้ฏิทินภาษีฉบบันี)้ ซึง่จ่ายในเดือนพฤศจิกายน 
2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่

ภ.พ.36

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ส  าหรบัภาษีซือ้จากการ
น าเขา้สินคา้หรอืบรกิารและส าหรบั
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัร 
ตามมาตรา 83/6)

ผูน้  าเขา้สินคา้หรอืบรกิารซึง่จ่ายเงินค่าสินคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรในเดือนพฤศจิกายน 2566 มี
หนา้ท่ีน าสง่เงินภาษีมลูค่าเพ่ิมซึง่คิดค านวณจากค่าสินคา้หรอืบรกิาร
นัน้ตอ่อ าเภอทอ้งที่
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ธันวำคม
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

15 ธนัวาคม 
2566

ภพ.30 ภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามมาตรา 83

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิมมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีขายและภาษีซือ้ท่ีเกิดขึน้ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และ (1) ช าระ
ภาษีมลูค่าเพ่ิมสทุธิ หรอื (2) ขอน าภาษีซือ้สว่นเกินไปใชใ้นเดือนถดัไป 
หรอื (3) ขอคืนภาษีซือ้สว่นเกิน แลว้แตก่รณี ต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 
2566
(แทนวนัท่ี 23 ธนัวาคม
2566 ซึง่เป็นวนัเสาร)์

ภ.ธ.40 ภาษีธรุกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10

ผูป้ระกอบกิจการซึง่ตอ้งจดทะเบียนภาษีธรุกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร 
ธรุกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร ์ประกนัชีวิต โรงรบัจ าน า กิจการโดยปกติ
เย่ียงธนาคารพาณิชย)์ มีหนา้ท่ีในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีธรุกิจ
เฉพาะส าหรบัรายรบัเดือนพฤศจิกายน 2566 และช าระภาษีต่ออ าเภอ
ทอ้งที่

28 ธนัวาคม 
2566

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

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเงินได ้พรอ้มทัง้งบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบรบัรองแลว้และช าระภาษีต่ออ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 5 มกราคม 
2567

แบบรายงานประจ าปี
ส  าหรบันิติบคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั (TP 
Disclosure Form)

แบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอื
หา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์
กนั
ตามมาตรา 71 ตร ีวรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรษัฎากร

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 
ทวิ แห่งประมวลรษัฎากรและมีรายไดท้ัง้หมดท่ีปรากฏตามงบการเงิน
ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีย่ืน ภ.ง.ด.50 ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบรายงานประจ าปีส  าหรบับรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติ
บคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร
พรอ้มกบั ภ.ง.ด.50
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มกรำคม 
2567

สำรบัญ
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มกรำคม 2567
วนัก าหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ ค าแนะน า อินเทอรเ์น็ต

3 มกราคม 
2567
(แทนวนัท่ี 31
ธนัวาคม 
2566 ซึง่เป็น
วนัหยดุสิน้ปี 
และ 2
มกราคม 
2567 ซึง่เป็น
วนัหยดุ
ราชการ) 

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลครึง่ปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีเริม่ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2566
มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นและช าระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากครึง่หนึ่งของ
ประมาณการก าไรสทุธิเตม็รอบปีบญัชี หรอืภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจาก
ก าไรท่ีเกิดขึน้จรงิในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลว้แตก่รณีโดยน าสง่ตอ่
อ าเภอทอ้งที่

ภายในวนัท่ี 8 มกราคม 
2567-

ส.บ.ช.3

งบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชี และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี

บรษัิทจ ากดัซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2566 และมีงบการเงินท่ีตรวจสอบรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ซึง่ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2566 มีหนา้ท่ีตอ้งน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังาน
ทะเบียนหุน้สว่นและบรษัิท กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ภายใน 1 เดือน 
นบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิดงักล่าว
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