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บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด 

 
 
คําแนะนําในการใชปฏิทินภาษี และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
1. ใหย่ืนชําระภาษีตามประมวลรัษฎากร ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอซ่ึงสถานประกอบ

ธุรกิจของทานอันไดจดทะเบียนไวต้ังอยูในเขต ปจจุบันกรมสรรพากรไดใหบริการการย่ืนแบบ
แสดงรายการและชําระภาษีผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทางเว็บไซตของกรมสรรพากร
(www.rd.go.th)  

 
2. ทานสามารถขอรับแบบฟอรมเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรไดท่ีสํานักงานเขต หรือท่ีวาการ

อําเภอ หรือท่ีกรมสรรพากร หรืออาจส่ังพิมพจากเว็บไซตของกรมสรรพากร www.rd.go.th 
สวนแบบฟอรมเสียภาษีท่ีดินและโรงเรือน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองท่ีจะรับไดท่ีสํานักงาน
เทศบาล สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอ  

 
3. กรมสรรพากรสนับสนุนใหผูเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีผานระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต  อยางไรก็ดี ทานตองติดตอแจงความจํานงตอสํานักงานสรรพากรเขตพื้นท่ีกอนท่ี
ย่ืนแบบเพื่อชําระภาษีดวยวิธีดังกลาว 

 
4. สาขาของบริษัทตางประเทศท่ีจําหนายเงินกําไร หรือเงินท่ีถือไดวาเปนเงินกําไรออกไปจาก

ประเทศไทย มีหนาท่ีตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย แลวนําสงภาษีดังกลาวตอสํานักงานเขตหรือ
ท่ีวาการอําเภอ พรอมกับยื่นรายการ ภ.ง.ด. 54 ภายใน 7 วัน นับแตวันสุดทายของเดือนท่ีทําการ
จําหนายเงินกําไรน้ัน  

 
5. ในการจายเงินไดประเภทตาง ๆ ท่ีอยูในบังคับตองถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย (ภายใตบทบัญญัติ

อนุสัญญาภาษีซอนระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีผูรับมีถ่ินท่ีอยู) และการนําสงภาษีมูลคา 
เพิ่มกรณีการจายเงินไดใหแกนิติบุคคลตางประเทศท่ีมิไดมีสถานประกอบการในประเทศไทย 
ผูจายมีหนาท่ีตองย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 54 เพื่อนําสงภาษีเงินไดท่ีหักไวนั้น และตองย่ืนแบบ ภ.พ. 36 
เพื่อชําระภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับจํานวนเงินคาสินคาหรือบริการที่จายไปนั้น ตอสํานักงานเขต
หรือท่ีวาการอําเภอ ภายใน 7 วัน นับแตวันสุดทายของเดือนท่ีทําการจายเงินไดนั้น ๆ   
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6. นิติบุคคลผูจายเงินไดมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวล
รัษฎากร ตัวอยางของเงินไดซ่ึงตองหัก ณ ท่ีจายและอัตราที่ตองหัก ณ ท่ีจาย มีดังนี้คือ 

 
ประเภทของเงินได อัตราภาษีหัก ณ ท่ี

จาย 
คาสิทธิ คาแหงกูดวิลล 3% 

      คาดอกเบ้ีย 
 จายใหแกนิติบุคคลท่ีมิใชสถาบันการเงิน 
 จายใหแกมูลนิธิหรือสมาคม (มีขอยกเวนบางประการ) 

 
1% 
10% 

เงินปนผล (มีขอยกเวนบางประการ) 10% 
      คาเชา 

 จายใหแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
 จายใหแกมูลนิธิหรือสมาคม (มีขอยกเวนบางประการ) 

 
5% 
10% 

คาโฆษณา 2% 
คาขนสงท่ีไมใชคาโดยสารสําหรับการขนสงสาธารณะ 1% 
รางวัล สวนลด เน่ืองจากการสงเสริมการขาย 3% 
คาเบ้ียประกันวินาศภัย 1% 

      คาบริการ 
 จายใหแกสาขาของบริษัทตางประเทศ 
 กรณีอื่น ๆ 
 จายใหแกมูลนิธิหรือสมาคม (มีขอยกเวนบางประการ) 

 
5% 
3% 
10% 

 
 นอกจากน้ี ผูจายเงินไดยังมีหนาท่ีตองออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจายตามแบบท่ีอธิบดี

กรมสรรพากรกําหนด ใหกับผูรับเงินไดพึงประเมินไวเปนหลักฐานดวย 
 
7. บุคคลธรรมดาซ่ึงมีหนาท่ีตองชําระภาษีเงินไดสําหรับปภาษี เปนจํานวนเงินต้ังแต 3,000 บาท 

ขึ้นไป มีสิทธิขออนุมัติผอนชําระภาษีไดไมเกิน 3 งวด ๆ ละเทากัน โดยไมตองเสียเงินเพิ่มใดๆ 
โดยงวดแรกตองชําระในวันย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดประจําป  
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8. ผูประกอบการท่ีไดจดทะเบียนภาษี มูลคาเพิ่มมีหนาท่ี ท่ีจะตองย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลคาเพ่ิมเปนรายเดือนภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป ถึงแมวาในเดือนภาษีน้ันๆ จะไมมี
ยอดรายรับหรือรายจายใด ๆ เลย (กลาวคือไมมีภาษีขายหรือภาษีซ้ือเลย) 

 
9. ถาวันสุดทายของระยะเวลายื่นเสียภาษีตรงกับวนัหยุดราชการ การยื่นแบบแสดงรายการและ

ชําระภาษีดังกลาวใหสามารถกระทําไดในวันทําการของราชการวันถัดไปโดยไมถือวาเปนการ
ย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีลาชา 

 
10. การละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด จะ

กอใหเกิดความรับผิดในอันท่ีจะตองเสียเงินเพ่ิม และเบ้ียปรับ ดังน้ี 
 

10.1 เงินเพ่ิม 
 

 กรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, ภาษีเงินไดนิติบุคคล (ไมรวมภาษีเงินไดนิติบุคคล
กลางป), ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย, ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ จะตองรับผิด
เสียเงินเพ่ิมในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือน ของเงินภาษีท่ีตองชําระ 
แตเงินเพ่ิมดังกลาวตองไมเกินจํานวนภาษีท่ีตองนําสง 

 
 กรณีภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงป จะตองรับผิดเสียเงินเพ่ิมในอัตรารอยละ 20 ของ

จํานวนเงินภาษีท่ีตองชําระหรือของภาษีท่ีชําระขาดแลวแตกรณี 
 
 กรณีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จะตองรับผิดเสียเงินเพ่ิมในอัตราตาง ๆ จนถึงรอยละ 10 

ของจํานวนภาษีท่ีคาง หากชําระภาษีภายใน 4 เดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาเสีย
ภาษี ถาเกิน 4 เดือนแลวยังไมชําระภาษีอีก เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจยึดโรงเรือน
และท่ีดินดังกลาวเพื่อออกขายทอดตลาดแลวนําเงินชําระภาษีท่ีคาง  
 

 กรณีภาษีบํารุงทองท่ี จะตองรับผิดเสียเงินเพ่ิมในอัตราตั้งแตรอยละ 10 แตไมเกิน
รอยละ 24 ของจํานวนเงินภาษีท่ีตองชําระ 
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 กรณีภาษีปาย จะตองรับผิดเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของจํานวนภาษีท่ีตองชําระ 

 
 กรณีเงินกองทุนประกันสังคม การนําสงเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุน

ประกันสังคมภายหลังวันท่ีกฎหมายกําหนด (ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือน
ท่ีจายเงินเดือนพนักงาน) จะตองรับผิดเสียเงินเพ่ิมในอัตรารอยละ 2 ตอเดือนของ
จํานวนเงินท่ีตองนําสง 
  

10.2 เบ้ียปรับ 
 

 กรณีภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวนเบี้ยปรับสูงสุดคือ 2 เทาของภาษีท่ีถูกประเมิน ซ่ึง
ใชบังคับเฉพาะกรณีท่ีมีการประเมินเรียกเก็บภาษีภายหลังจากท่ีมีการตรวจสอบภาษี
อากรโดยกรมสรรพากร 

 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 
- เบ้ียปรับไมเกิน 2 เทาของภาษี กรณีไมไดยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือแบบ

นําสงภาษี 
- เบ้ียปรับไมเกิน 1 เทาของภาษีท่ีชําระไมครบถวน กรณียื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีหรือแบบนําสงภาษีไมถูกตอง 
 
 เบ้ียปรับขางตนอาจงด หรือลดไดตามคําส่ังกรมสรรพากรซ่ึงออกโดยอธิบดีกรมสรรพากร 

โดยอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 

10.3 คาปรับทางอาญา 
 
 กรณีไมยื่นรายการ ผูมีเงินไดยังตองระวางโทษปรับทางอาญาอีกไมเกิน 2,000 บาท 



  
 มกราคม 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

4 มกราคม 2560 

(แทนวันที่ 3 มกราคม 2560 

ซึ่งเปนวันหยุดชดเชยวันขึ้นปใหม) 

ภงด. 51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที ่1 พฤษภาคม 2559 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่

เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผู

ถือหุนสามัญประจําป 

บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2559 มีหนาที่ตองนาํสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 

9 มกราคม 2560 

(แทนวันที่ 7-8 มกราคม 2560 

ซึ่งเปนวันเสารและวันอาทิตย) 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนธันวาคม 2559 

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนธันวาคม 2559 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส ผูจายเงินได ซึ่งจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังที่กลาวในขอ 6 ของคําแนะนําในการใชปฏิทินภาษีฉบับนี้) 

ซึ่งจายในเดือนธันวาคม 2559 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพ่ิม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสาํหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนธันวาคม 2559 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออําเภอ

ทองที ่
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 มกราคม 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 2 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

16 มกราคม 2560 

(แทนวันที่ 15 มกราคม 2560 

ซึ่งเปนวันอาทิตย) 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษีซือ้ทีเ่กิดขึ้นใน

เดือนธันวาคม 2559 และ (1) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซื้อสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษซีื้อสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

 ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผูประกอบกิจการซึ่งตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร 

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนธันวาคม 2559 และชําระภาษีตออําเภอทองที ่

30 มกราคม 2560 

(แทนวันที ่28-29 มกราคม 2560 

ซึ่งเปนวันเสารและวันอาทิตย) 

ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที ่

31 มกราคม 2560 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที ่1 มิถุนายน 2559 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่

เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษทั กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 

 ภบท.5 ภาษีบํารุงทองที ่ ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางที่ดิน เจาของที่ดินเปลามี

หนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไวตออําเภอทองที่ แบบแสดงรายการที่ดินที่ไดยื่นไวใหใชไดทุกป

ในรอบระยะเวลา 4 ปนัน้ ๆ นอกจากนี้จะตองชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในวันที่ 30 ของเดือนเมษายน

ของทุกปหรือภายใน 30 วัน  นบัแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน  ทั้งนี้ ผูถูกประเมินมีสิทธิยื่นอุทธรณการ

ประเมินดังกลาวได 

wphochu
Rectangle



  
 กมุภาพนัธ์ 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 กุมภาพันธ 2560 ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนมกราคม 2560 

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนมกราคม 2560 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส ผูจายเงินได ซึ่งจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังทีก่ลาวในขอ 7 ของคําแนะนําในการใชปฏิทินภาษีฉบับนี้) 

ซึ่งจายในเดือนมกราคม 2560 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพ่ิม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสาํหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนมกราคม 2560 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออําเภอ

ทองที ่

15 กุมภาพันธ 2560 หนังสือรับรองการหักภาษี

เงินได ณ ที่จาย 

หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย รายป

สําหรับลูกจาง 

ผูจายเงินไดมีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย สําหรับเงนิไดที่จายในป 2559 ใหลูกจางแต

ละคน เพ่ือลูกจางจะไดใชแนบในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับป 2559 

 ภพ.30 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึ้นใน

เดือนมกราคม 2560 และ (1) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซื้อสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษซีื้อสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

 ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผูประกอบกิจการซึ่งตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร 

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนมกราคม 2560 และชาํระภาษีตออําเภอทองที ่
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 กมุภาพนัธ์ 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 2 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

27 กุมภาพันธ 2560 ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที ่

28 กุมภาพันธ 2560 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป บริษัทซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่

เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

31 มกราคม 2560 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 

 ภงด.1 ก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จายสรุปรายป

สําหรับเงินเดือนและคาจางที่จายใหลูกจางและ

ภาษีหัก ณ ที่จาย 

ผูจายเงินไดหรือนายจาง ซึ่งจายเงินเดือนและคาจางใหแกลูกจางและหักภาษี ณ ที่จายไวในระหวางป 

2559 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาวตออําเภอทองที ่

 ภรด.2 ภาษีโรงเรือน เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นและที่ดินซึ่งใชตอเนื่องมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว

ตออําเภอทองที่ และตองชําระภาษีภายในวันสิ้นเดือนกุมภาพันธของทุกป หรือภายใน 30 วัน นับจาก

วันที่ไดรับแจงการประเมินจากเจาพนักงานประเมิน 

ผูถูกประเมินมีสิทธิยื่นอุทธรณการประเมินดังกลาวไดภายใน 15 วัน และอุทธรณขั้นตอไปตอศาลได

ภายใน 30 วัน 

การชําระเงินคาภาษีดังกลาวซึ่งมีจํานวนต้ังแต 9,000 บาทขึ้นไป อาจแบงชําระไดเปน สามงวด งวดละ

เทาๆ กัน โดยตองยื่นคํารองขอผอนชําระกอนวันครบกําหนดชําระดังกลาวขางตน 
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 มนีาคม 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 มีนาคม 2560 ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนกุมภาพันธ 2560

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนกุมภาพันธ 2560  ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส ผูจายเงินได ซึ่งจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังที่กลาวในขอ 6 ของคําแนะนําในการใชปฏิทินภาษีฉบับนี้) 

ซึ่งจายในเดือนกุมภาพันธ 2560 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพ่ิม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสาํหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนกุมภาพันธ 2560 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตอ

อําเภอทองที ่

15 มีนาคม 2560 ภพ.30 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึ้นใน

เดือนกุมภาพันธ 2560 และ (1) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซื้อสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษซีื้อสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

 ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผูประกอบกิจการซึ่งตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร 

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนกุมภาพันธ 2560 และชําระภาษีตออําเภอทองที ่
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 มนีาคม 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 2 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

30 มีนาคม 2560 ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที ่

31 มีนาคม 2560 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที ่1 สิงหาคม 2559 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่

เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษทัจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรอง

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2560 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ภายใน 1 เดือน นับจากวันทีท่ี่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 

 ภงด.90 หรือ ภงด.91 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารายป 

(แนบแบบ บช.35 กรณีขอผอนชําระภาษีอากร

ภายใน 3 เดือน ตามมาตรา 64 และแนบแบบ 

ทป.2 กรณีขออนุมัติขอผอนชําระภาษีอากร

ภายใน 12 เดือน) 

บุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงนิไดพึงประเมินหลายประเภทในป 2559 มีหนาที่ตองยื่นแบบ ภงด. 90 โดยนําสง

และชําระภาษีตออําเภอทองที ่

ถาบุคคลนั้นมีรายไดจากการจางแรงงานเพียงอยางเดียว จะตองใชแบบ ภงด.91 ในการยื่นและชําระภาษี

ดังกลาว 

 

 ภ.ป.1 ภาษีปาย เจาของปายที่ตองเสียภาษีมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษปีายตออําเภอทองที่ โดยจะตองชําระภาษี

ภายในวันสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปสําหรับปายที่มีอยูเดิม หรือภายใน 15 วัน นับจากวันที่ (1) ติดต้ังปาย

ใหมที่ตองเสียภาษี หรือ (2)  มีการเปลี่ยนแปลงปายเกา หรือ (3) ไดรับหนังสือประเมิน  ทั้งนี้ ผูถูก

ประเมินมีสิทธิยื่นอุทธรณการประเมินดังกลาวไดภายใน 30 วัน 

การชําระเงินคาภาษีดังกลาวซึ่งมีจํานวนต้ังแต 3,000 บาทขึ้นไป อาจแบงชําระไดเปน สามงวด งวดละ

เทาๆ กัน โดยตองยื่นคํารองขอผอนชําระกอนวันครบกําหนดชําระดังกลาวขางตน 
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 เมษายน 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 1 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 เมษายน 2560 ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนมีนาคม 2560 และ

ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนมีนาคม 2560 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส จายเงินได ซึ่งจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังทีก่ลาวในขอ 6 ของคําแนะนาํในการใชปฏิทินภาษีฉบบันี้) 

ซึ่งจายในเดือนมีนาคม 2560 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพ่ิม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสาํหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนมีนาคม 2560 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออําเภอ

ทองที ่

18 เมษายน 2560 

(แทนวันที่ 15 เมษายน 2560 

ซึ่งเปนวันสงกรานต และ 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึ้นใน

เดือนมีนาคม 2560 และ (1) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษซีื้อสวนเกินไปใชในเดือนถัดไป 

หรือ (3) ขอคืนภาษซีื้อสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

วันที่ 16-17 เมษายน 2560  

ซึ่งเปนวันอาทิตยและวัน 

หยุดชดเชยวันสงกรานต) 

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผูประกอบกิจการซึ่งตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร 

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนมีนาคม 2560 และชาํระภาษีตออาํเภอทองที่ 
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 พฤษภาคม 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

2 พฤษภาคม 2560  
(แทนวันที่ 29-30 เมษายน 2560  
ซึ่งเปนวันเสาร และวันอาทิตย  
และวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  
ซึ่งเปนวันแรงงานแหงชาติ) 

ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจกิายน 2559 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเงินได 

พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที่ 

 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 กันยายน 2559 มหีนาที่ตองย่ืนและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล

จากคร่ึงหนึง่ของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่เกิดขึ้นจริงใน

ระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที่ 

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผูถือหุน

สามัญประจําป 

บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 31 มีนาคม 2560 มี

หนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายใน 1 เดือน นับ

จากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 

8 พฤษภาคม 2560 

(แทนวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 

ซึ่งเปนวันอาทิตย) 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตามมาตรา 

59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่จายให

ลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนเมษายน 2560 และตอง

นําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึง่จายใหแกบริษัทตางประเทศ ตาม

มาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนเมษายน 2560 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หกัภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท)และ/หรือภงด.3(หักภาษี 

ณ ที่จายจากบุคคลธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส ผูจายเงินได ซึ่งจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังทีก่ลาวในขอ 6 ของคําแนะนําในการใชปฏิทินภาษีฉบับนี้) ซึ่งจายใน

เดือนเมษายน 2560 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที่ 

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพ่ิม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขาสินคา

หรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่อยูนอก

ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรในเดือน

เมษายน 2560 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออําเภอทองที่ 
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 พฤษภาคม 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 2 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

15 พฤษภาคม 2560 ภพ.30 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึ้นใน

เดือนเมษายน 2560 และ (1) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซื้อสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษซีื้อสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

 ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผูประกอบกิจการซึ่งตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร 

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนเมษายน 2560 และชําระภาษีตออําเภอทองที ่

30 พฤษภาคม 2560 ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68  บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที ่

31 พฤษภาคม 2560 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่

เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

30 เมษายน 2560 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ภายใน 1 เดือน นับจากวันทีท่ี่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 
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 มถุินายน  

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 มิถนุายน 2560 ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนพฤษภาคม 2560

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนพฤษภาคม 2560 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส ผูจายเงินได ซึ่งจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังทีก่ลาวในขอ 6 ของคําแนะนําในการใชปฏิทินภาษีฉบับนี้) 

ซึ่งจายในเดือนพฤษภาคม 2560 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพ่ิม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสาํหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนพฤษภาคม 2560 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตอ

อําเภอทองที ่

15 มิถุนายน 2560 

 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึ้นใน

เดือนพฤษภาคม 2560 และ (1) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซื้อสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษซีื้อสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

 ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผูประกอบกิจการซึ่งตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร 

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนพฤษภาคม 2560  และชําระภาษีตออําเภอทองที ่
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 มถุินายน  

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 2 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

30 มิถุนายน 2560 

 

ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68  บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที ่

 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที ่1 พฤศจิกายน 2559 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่

เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2560 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

31 พฤษภาคม 2560 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 
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 กรกฎาคม  

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 กรกฎาคม 2560 

 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนมิถุนายน 2560

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนมิถุนายน 2560 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3  

(หักภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส ผูจายเงินได ซึ่งจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังทีก่ลาวในขอ 6 ของคําแนะนําในการใชปฏิทินภาษีฉบับนี้) 

ซึ่งจายในเดือนมิถุนายน 2560 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพ่ิม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสาํหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนมิถุนายน 2560 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออําเภอ

ทองที ่

17 กรกฎาคม 2560 

(แทนวันที ่15-16 กรกฎาคม 2560 

ซึ่งเปนวันเสารและวันอาทิตย) 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึ้นใน

เดือนมิถุนายน 2560 และ (1) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซื้อสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษซีื้อสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

 

 

ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผูประกอบกิจการซึ่งตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร 

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนมิถุนายน 2560 และชําระภาษีตออําเภอทองที ่

28 กรกฎาคม 2560 

 

ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68  บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการ

เงินได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที ่
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 กรกฎาคม  

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 2 ของ 2 

 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

31 กรกฎาคม 2560 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที ่1 ธันวาคม 2559 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่

เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจํากัดซึง่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

30 มิถุนายน 2560 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษทั กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 
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 สิงหาคม 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 สิงหาคม 2560 ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนกรกฎาคม 2560

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนกรกฎาคม 2560 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส ผูจายเงินได ซึ่งจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังทีก่ลาวในขอ 6 ของคําแนะนําในการใชปฏิทินภาษีฉบับนี้) 

ซึ่งจายในเดือนกรกฎาคม 2560 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพ่ิม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสาํหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนกรกฎาคม 2560 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออําเภอ

ทองที ่

15 สิงหาคม 2560 

 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึ้นใน

เดือนกรกฎาคม 2560 และ (1) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซื้อสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษซีื้อสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

 ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผูประกอบกิจการซึ่งตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร 

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนกรกฎาคม 2560 และชําระภาษีตออําเภอทองที ่
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Rectangle



  
 สิงหาคม 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 2 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

28 สิงหาคม 2560 ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที ่

31 สิงหาคม 2560 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที ่1 มกราคม 2560 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่

เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรอง

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 31 

กรกฎาคม 2560 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ภายใน 1 เดือน นับจากวันทีท่ี่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 
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 กนัยายน 
 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 1 

วันกาํหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 กันยายน 2560 ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนสิงหาคม 2560

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนสิงหาคม 2560 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 

 ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส ผูจายเงินได ซึ่งจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังทีก่ลาวในขอ 6 ของคําแนะนําในการใชปฏิทินภาษีฉบับนี้) 

ซึ่งจายในเดือนสิงหาคม 2560 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพ่ิม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสาํหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนสิงหาคม 2560 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบรกิารนั้นตออําเภอ

ทองที ่

15 กันยายน 2560 

 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึ้นใน

เดือนสิงหาคม 2560  และ (1) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซื้อสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษซีื้อสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

 ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผูประกอบกิจการซึ่งตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร 

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนสิงหาคม 2560 และชําระภาษีตออําเภอทองที ่

27 กันยายน 2560 ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที ่

และชําระภาษีตออําเภอทองที ่
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 ตุลาคม 
 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

2 ตุลาคม 2560 

(แทนวันที่ 30 กันยายน 2560 

และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

ภงด.94 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป บุคคลธรรมดาผูมีเงินไดตามมาตรา 40 (5), (6), (7) และ (8) เชน เงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน วิชาชีพ

อิสระ การประกอบธุรกิจ ซึ่งไดรับในระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2560 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดง

รายการภาษีและชําระภาษีตออําเภอทองที ่

ซึ่งเปนวันเสารและวันอาทิตย) ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที ่1 กุมภาพันธ 2560 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่

เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2560 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

31 สิงหาคม 2560 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษทั กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผูถอืหุนไดอนุมัติดังกลาว 

9 ตุลาคม 2560 

(แทนวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 

ซึ่งเปนวันเสารและวันอาทิตย) 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนกันยายน 2560 

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนกันยายน 2560 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หกัภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หักภาษ ี 

ณ ที่จายจากบุคคลธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส ผูจายเงินได ซึ่งจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังทีก่ลาวในขอ 6 ของคําแนะนําในการใชปฏิทินภาษีฉบับนี้) 

ซึ่งจายในเดือนกันยายน 2560 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพ่ิม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสาํหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนกันยายน 2560 มีหนาที่นําสงเงนิภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออําเภอ

ทองที ่

wphochu
Rectangle



   
 ตุลาคม 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 2 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

16 ตุลาคม 2560 

(แทนวันที่ 15 ตุลาคม 2560 

ซึ่งเปนวันอาทิตย) 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึ้นใน

เดือนกันยายน 2560 และ (1) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซื้อสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษซีื้อสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

 ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผูประกอบกิจการซึ่งตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร 

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนกันยายน 2560 และชําระภาษีตออําเภอทองที ่

30 ตุลาคม 2560 

(แทนวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 

ซึ่งเปนวันเสารและวันอาทิตย) 

ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการ

เงินได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที ่

31 ตุลาคม 2560 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที ่1 มีนาคม 2560 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่

เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

30 กันยายน 2560 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษทั กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 
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 พฤศจิกายน 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 2 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 พฤศจิกายน 2560 

 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนตุลาคม 2560 และ

ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนตุลาคม 2560 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส ผูจายเงินได ซึ่งจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังทีก่ลาวในขอ 6 ของคําแนะนําในการใชปฏิทินภาษีฉบับนี้) 

ซึ่งจายในเดือนตุลาคม 2560 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพ่ิม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสาํหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนตุลาคม 2560 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออําเภอ

ทองที ่

15 พฤศจิกายน 2560 ภพ.30 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึ้นใน

เดือนตุลาคม 2560 และ (1) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษซีื้อสวนเกินไปใชในเดือนถัดไป 

หรือ (3) ขอคืนภาษซีื้อสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

 ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผูประกอบกิจการซึ่งตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร 

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนตุลาคม 2560 และชําระภาษีตออําเภอทองที ่

27 พฤศจิกายน 2560 ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที ่
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 พฤศจิกายน 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 2 ของ 2 

หนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

30 พฤศจิกายน 2560 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที ่1 เมษายน 2560 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่

เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

  สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

31 ตุลาคม 2560 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ภายใน 1 เดือน นับจากวันทีท่ี่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 
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 ธันวาคม 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 1 

วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 ธนัวาคม 2560 ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนพฤศจิกายน 2560 

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซึ่งจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนพฤศจิกายน 2560 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส ผูจายเงินได ซึ่งจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังทีก่ลาวในขอ 6 ของคําแนะนําในการใชปฏิทินภาษีฉบับนี้) 

ซึ่งจายในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 

 

ภพ.36 ภาษีมูลคาเพ่ิม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสาํหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนพฤศจิกายน 2560 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตอ

อําเภอทองที ่

15 ธันวาคม 2560 

 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษีซือ้ที่เกิดขึ้นใน

เดือนพฤศจิกายน 2560 และ (1) ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซื้อสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษซีื้อสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

 ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 ผูประกอบกิจการซึ่งตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร 

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนพฤศจิกายน 2560  และชําระภาษีตออําเภอทองที ่

28 ธันวาคม 2560 

 

ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการ

เงินได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที ่
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 มกราคม 2561 

 

บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 1 

 วันกําหนดยื่น แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

2 มกราคม 2561 

(แทนวันหยุดสิ้นป) 

ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที ่1 พฤษภาคม 2560 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่

เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2560 มีหนาที่ตองนาํสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 
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