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20 December 2018 
 
 
Dear Clients, 
 
2019 Thailand Tax Calendar 
 
Enclosed herewith please find 2019 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 House and Land Tax Act, B.E. 2475, as amended 
• The Signboard Tax Act, B.E. 2510 
• The Municipal Tax Act, B.E. 2508 
• The Civil and Commercial Code 
• The Social Security Act B.E. 2533 
 
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. 
 

 
 
BENJAMAS KULLAKATTIMAS 
Partner 
Head of Tax 
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คําแนะนําในการใชปฏิทินภาษี และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

1. ใหยื่นชําระภาษีตามประมวลรัษฎากร ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอซึ่งสถานประกอบ

ธุรกิจของทานอันไดจดทะเบียนไวต้ังอยูในเขต ปจจุบันกรมสรรพากรไดใหบริการการยื่นแบบ

แสดงรายการและชําระภาษีผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทางเว็บไซตของกรมสรรพากร

(www.rd.go.th)  

 

2. ทานสามารถขอรับแบบฟอรมเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรไดที่สํานักงานเขต หรือที่วาการ

อําเภอ หรือที่กรมสรรพากร หรืออาจสั่งพิมพจากเว็บไซตของกรมสรรพากร www.rd.go.th 

สวนแบบฟอรมเสียภาษีที่ดินและโรงเรือน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่จะรับไดที่สํานักงาน

เทศบาล สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ  

 

3. กรมสรรพากรสนับสนุนใหผูเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีผานระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต  อยางไรก็ดี ทานตองติดตอแจงความจํานงตอสํานักงานสรรพากรเขตพื้นที่กอนที่

ยื่นแบบเพื่อชําระภาษีดวยวิธีดังกลาว 

 

4. สาขาของบริษัทตางประเทศที่จําหนายเงินกําไร หรือเงินที่ถือไดวาเปนเงินกําไรออกไปจาก

ประเทศไทย มีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย แลวนําสงภาษีดังกลาวตอสํานักงานเขตหรือ

ที่วาการอําเภอ พรอมกับยื่นรายการ ภ.ง.ด. 54 ภายใน 7 วัน นับแตวันสุดทายของเดือนท่ีทําการ

จําหนายเงินกําไรน้ัน  

 

5. ในการจายเงินไดประเภทตาง ๆ ที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จาย (ภายใตบทบัญญัติ

อนุสัญญาภาษีซอนระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูรับมีถิ่นที่อยู) และการนําสงภาษีมลูคา 

เพิ่มกรณีการจายเงินไดใหแกนิติบุคคลตางประเทศที่มิไดมีสถานประกอบการในประเทศไทย ผู

จายมีหนาที่ตองยื่นแบบ ภ.ง.ด. 54 เพื่อนําสงภาษีเงินไดที่หักไวน้ัน และตองยื่นแบบ ภ.พ. 36 

เพื่อชําระภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับจํานวนเงินคาสินคาหรือบริการที่จายไปน้ัน ตอสํานักงานเขต

หรือที่วาการอําเภอ ภายใน 7 วัน นับแตวันสุดทายของเดือนท่ีทําการจายเงินไดน้ัน ๆ   
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Guidelines for Using the Thailand Tax Calendar and Relevant Tax Regulations 
 
1. The filing of tax returns under the Revenue Code shall be made at the District Office 

where the place of business is registered.  Currently, the Revenue Department also 
provides the services of filing and paying tax on-line through their website 
(www.rd.go.th). 

 
2. Tax forms which must be filed under the Revenue Code may be obtained from the 

District Office or the Revenue Department.  They are also available at 
www.rd.go.th.  Other tax forms for house and land tax, signboard tax and municipal 
tax may be obtained from the Municipality or the District Office. 

 
3. The Revenue Department encourages all taxpayers to file their tax returns and pay 

tax via internet.  However, taxpayers must contact the Area Office of the Revenue 
Department prior to start filing the tax returns via internet. 

 
4. A branch of a foreign entity that remits or deemed to remit a sum representing 

profits out of Thailand shall withhold income tax, and at the same time file form 
Por Ngor Dor 54, with the District Office within seven days after the last day of the 
month in which the profit remittance is made.   

 
5. For remittances of other types of income which are subject to withholding income 

tax (subject to the provision of the Double Tax Agreement between Thailand and 
the country of which the recipient of income is a residence) and self- assessment  
VAT on payment made foreign companies with no permanent establishment in 
Thailand, the payer must file form Por Ngor Dor 54 to accompany the income tax 
payment and form Por Por. 36 to accompany the self-assessment VAT within seven 
days after the last day of the month in which the income payment is made. 
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6. นิติบุคคลผูจายเงินไดมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ทีจ่ายตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวล

รัษฎากร ตัวอยางของเงินไดซึ่งตองหัก ณ ที่จายและอัตราที่ตองหัก ณ ที่จาย มีดังน้ีคือ 

 

ประเภทของเงินได อัตราภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

คาสิทธิ คาแหงกูดวิลล 3% 

      คาดอกเบี้ย 

• จายใหแกนิติบุคคลที่มิใชสถาบันการเงิน 

• จายใหแกมูลนิธิหรือสมาคม (มีขอยกเวนบางประการ) 

 

1% 

10% 

เงินปนผล (มีขอยกเวนบางประการ) 10% 

      คาเชา 

• จายใหแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

• จายใหแกมูลนิธิหรือสมาคม (มีขอยกเวนบางประการ) 

 

5% 

10% 

คาโฆษณา 2% 

คาขนสงที่ไมใชคาโดยสารสําหรับการขนสงสาธารณะ 1% 

รางวัล สวนลด เน่ืองจากการสงเสริมการขาย 3% 

คาเบี้ยประกันวินาศภัย 1% 

      คาบริการ 

• จายใหแกสาขาของบริษทัตางประเทศ 

• กรณีอ่ืน ๆ 

• จายใหแกมูลนิธิหรือสมาคม (มีขอยกเวนบางประการ) 

 

5% 

3% 

10% 

 

 นอกจากน้ี ผูจายเงินไดยังมีหนาที่ตองออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จายตามแบบที่อธิบดี

กรมสรรพากรกําหนด ใหกับผูรับเงินไดพึงประเมินไวเปนหลักฐานดวย 

 

7. บุคคลธรรมดาซึ่งมีหนาที่ตองชําระภาษีเงินไดสําหรับปภาษี เปนจํานวนเงินต้ังแต 3,000 บาท 

ขึ้นไป มีสิทธิขออนุมัติผอนชําระภาษีไดไมเกิน 3 งวด ๆ ละเทากัน โดยไมตองเสียเงินเพิ่มใดๆ 

โดยงวดแรกตองชําระในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดประจําป  
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6. Juristic persons are required to withhold income tax on payments of certain 
assessable income under Section 3 Tredecim of the Revenue Code.  We list below 
some of these types of income payments and the withholding tax rates thereon: 

 
Type of Income Withholding Tax Rate 

Copyright, Goodwill 3% 

Interest income  

• Paid to juristic persons other than 

financial institutions 

1% 

• Paid to foundations or associations 

(with certain exceptions) 

10% 

Dividend (with certain exceptions) 10% 

Rental income  

• Paid to juristic persons or individuals 5% 

• Paid to foundations or associations 

(with certain exceptions) 

10% 

Advertising fees 2% 

Non-public transportation 1% 

Discount & prize under sales promotion 3% 

Premium on non-life insurance 1% 

Service fees:  

 Paid to a branch of a foreign company 5% 

 Paid to others 3% 

 Paid to foundations or associations (with 

certain exceptions) 

10% 

 
 The payer of income listed above is required to issue a withholding tax certificate 

to the payee in the format prescribed by the Director-General of the Revenue 
Department. 

 
7. An individual taxpayer with the liability to pay income tax for the year in an amount 

exceeding Baht 3,000 shall be eligible to apply for an approval of tax payment in 
installments.  The eligible individual may be allowed to make up to 3 equal monthly 
installments without any surcharge.  The first installment shall be made upon the 
filing of the annual income tax return. 
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8. ผูประกอบการที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคา เพิ่มมีหนาที่ที่จะตองยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีมูลคาเพิ่มเปนรายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถึงแมวาในเดือนภาษีน้ันๆ จะไมมี

ยอดรายรับหรือรายจายใด ๆ เลย (กลาวคือไมมีภาษีขายหรือภาษีซื้อเลย) 

 

9. ถาวันสุดทายของระยะเวลายื่นเสียภาษีตรงกับวันหยุดราชการ การยื่นแบบแสดงรายการและ

ชําระภาษีดังกลาวใหสามารถกระทําไดในวันทําการของราชการวันถัดไปโดยไมถือวาเปนการ

ยืน่แบบแสดงรายการและชําระภาษีลาชา 

 

10. การละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด จะ

กอใหเกิดความรับผิดในอันที่จะตองเสียเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับ ดังน้ี 

 

10.1 เงินเพิ่ม 

 

• กรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, ภาษีเงินไดนิติบุคคล (ไมรวมภาษีเงินไดนิติบุคคล

กลางป), ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย, ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ จะตองรับผิด

เสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือน ของเงินภาษีที่ตองชําระ 

แตเงินเพิ่มดังกลาวตองไมเกินจํานวนภาษีที่ตองนําสง 

 

• กรณีภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงป จะตองรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 20 ของ

จํานวนเงินภาษีที่ตองชําระหรือของภาษีที่ชําระขาดแลวแตกรณี 

 

• กรณีภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะตองรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราตาง ๆ จนถึงรอยละ 10 

ของจํานวนภาษีที่คาง หากชําระภาษีภายใน 4 เดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาเสียภาษี 

ถาเกิน 4 เดือนแลวยังไมชําระภาษีอีก เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจยึดโรงเรือนและ

ที่ดินดังกลาวเพื่อออกขายทอดตลาดแลวนําเงินชําระภาษีที่คาง  

 

• กรณีภาษีบํารุงทองที่ จะตองรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราต้ังแตรอยละ 10 แตไมเกินรอย

ละ 24 ของจํานวนเงินภาษีที่ตองชาํระ 
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8. Every value added tax (VAT) registrant is liable to file a VAT return on or before 

the 15th day of every month even if it is a nil return (i.e. no input and output VAT). 
 
9. If the last day of the period prescribed for filing a tax return falls on an official 

holiday, the tax return filing and payment may be made on the first official working 
day after the said official holiday without being regarded as a late filing. 

 
10. Failure to file tax returns and remit tax within the time limits shall be subject to 

surcharge and penalty as follows: 
 

10.1 Surcharge 
 

• Personal Income Tax, Corporate Income Tax (excluding mid-year tax), 
Withholding Income Tax, Value Added Tax and Specific Business Tax - 

Surcharge is 1.5 percent per month or a fraction thereof of the tax payable, 
but in no case shall the surcharge exceed the amount of tax payable. 

 
• Mid-Year Corporate Income Tax - Surcharge is 20 per cent of the tax 

payable or the deficient tax as the case may be. 
 

• House and Land Tax - Payment of the House and Land tax for the year 
made after the due date shall be subject to a surcharge of up to 10% if 
made within four months after the due date.  If the tax is overdue for 
more than four months, the District Officer is empowered to attach the 
property on which the tax is due for the purpose of selling it by auction 
and applying the proceeds from sale for settlement of the tax due. 

 
• Municipal Tax – Payment of the Municipal Tax for the year after the due 

date shall be subject to a surcharge at the rate of 10 per cent to 24 per cent 
of the tax due. 
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• กรณีภาษีปาย จะตองรับผิดเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของจํานวนภาษีที่ตองชําระ 

 

• กรณีเงินกองทุนประกันสังคม การนําสงเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุน

ประกันสังคมภายหลังวันที่กฎหมายกําหนด (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่

จายเงินเดือนพนักงาน) จะตองรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 2 ตอเดือนของ

จํานวนเงินที่ตองนําสง 

  

10.2 เบี้ยปรับ 

 

• กรณีภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวนเบี้ยปรับสูงสุดคือ 2 เทาของภาษีที่ถูกประเมิน ซึ่งใช

บังคับเฉพาะกรณีที่มีการประเมินเรียกเก็บภาษีภายหลังจากที่มีการตรวจสอบภาษี

อากรโดยกรมสรรพากร 
 

• ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 

- เบี้ยปรับไมเกิน 2 เทาของภาษี กรณีไมไดยื่นแบบแสดงรายการภาษ ี หรือแบบ

นําสงภาษี 

- เบี้ยปรับไมเกิน 1 เทาของภาษีที่ชําระไมครบถวน กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษี

หรือแบบนําสงภาษีไมถูกตอง 
 

• เบี้ยปรับขางตนอาจงด หรือลดไดตามคําสั่งกรมสรรพากรซึ่งออกโดยอธิบดีกรมสรรพากร 

โดยอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

10.3 คาปรับทางอาญา 

 

• กรณียื่นรายการเกินกําหนดเวลา ผูมีเงินเดือนตองระวางโทษปรับทางอาญาไมเกิน 

2,000 บาท และ 

• กรณียื่นบัญชีเกินกําหนดเวลา ผูมีเงินไดตองระวางโทษปรับทางอาญาไมเกิน 2,000 

บาท 
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• Signboard Tax - Payment of the Signboard Tax for the year after the due 
date shall be subject to a surcharge at the rate of 10 per cent of the tax due. 

 
• Social Security Fund – Remittance of the contribution for the month after 

the due date (the 15th day of the following month) is subject to a surcharge 
at the rate of 2 per cent per month of the contribution amount due. 
 
  

10.2 Penalties 
 

• Corporate Income Tax –  The maximum penalty of 200 per cent of the tax 
due shall be imposed only in the case of tax assessment following the audit 
by the Revenue Department. 

 
• Value Added Tax and Specific Business Tax 

 
- up to 200 per cent of tax due in case of failure to file a tax return. 
- up to 100 per cent of the shortfall in the tax due following an 

inaccurate tax return. 
 
• The above penalties may be waived or reduced according to the regulation 

prescribed by the Director-General with the approval of the Minister of 
Finance.   
 

10.3 Fine 
 

• Late filing of a tax return will result in a fine not exceeding Baht 2,000. 
 

• Late filing of an audited financial statements will result in a fine not 
exceeding Baht 2,000. 



  
 มกราคม 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 1 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

2 มกราคม 2562 

(ซ่ึงเปนวันข้ึนปใหม) 

ภงด. 51 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคร่ึงป บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีหนาที่ตองย่ืนและชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลจากคร่ึงหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญช ีหรือภาษีเงินไดนติบิุคคลจากกาํไรที่

เกิดข้ึนจริงในระยะเวลา 6 เดอืนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบญัช ี

และบัญชรีายชือ่ผูถือหุน ณ วนัประชุมใหญผู

ถือหุนสามัญประจําป 

บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัตจิากทีป่ระชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2561 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบยีนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดอืน นับจากวันทีท่ี่ประชุมผูถอืหุนไดอนุมัติดังกลาว 

7 มกราคม 2562 

 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทาํงานที่จายใหแกลกูจางในเดือนธันวาคม 2561 

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซ่ึงจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนธันวาคม 2561 ตองนาํสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษ ีณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

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

ซ่ึงจายในเดือนธันวาคม 2561 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับภาษีซ้ือจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซ่ึงจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการทีอ่ยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนธันวาคม 2561 มีหนาทีน่ําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออาํเภอ

ทองที ่
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

January 2, 2019 

(in lieu of the New Year’s day) 

 

Por Ngor Dor 51 Mid-year corporate income tax return A limited company with an accounting period commencing May 1, 2018 must file this return and 

pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual first 6 

months' profit, as the case may be, to the District Office. 

 Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending July 31, 2018 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on November 30, 

2018, must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of 

Business Development, within one month from the date of such approval. 

 

January 7, 2019 

 

Por Ngor Dor 1 Withholding tax at source under Section 59 

on remuneration paid to employees under 

Section 40(1), (2) 

Employers must withhold tax on remuneration paid to employees in December 2018 and remit the 

tax so withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 54 Withholding tax on payment of income 

under Section 40(2) – (6) made to foreign 

companies under Section 70 

The payer of such income in December 2018 must remit the tax so withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 53 (withheld 

from companies) and/or Por 

Ngor Dor 3 (withheld from 

individuals) 

Withholding tax under Section 3 tredecim In relation to payment of such income (as discussed in paragraph 6 of the Guidelines) made in 

December 2018, the payer must remit the tax so withheld to the District Office. 

 Por Por 36 Value Added Tax return (for input VAT on 

imported goods or services and for non-Thai 

tax residents under Section 83/6) 

An importer of goods or services who remits payment in December 2018 to non-Thai tax residents 

is responsible for remitting the input VAT (self-assessment) to the District Office. 



  
 มกราคม 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 2 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

15 มกราคม 2562 ภพ.30 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษซ้ืีอที่เกิดข้ึนใน

เดือนธันวาคม 2561 และ (1) ชาํระภาษีมูลคาเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซ้ือสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซ้ือสวนเกิน แลวแตกรณี ตออาํเภอทองที ่

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

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนธันวาคม 2561 และชาํระภาษีตออําเภอทองที ่

28 มกราคม 2562 

 

ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่31 สิงหาคม 2561 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออาํเภอทองที ่

31 มกราคม 2562 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคร่ึงป บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีหนาที่ตองย่ืนและชาํระภาษีเงินได

นิติบุคคลจากคร่ึงหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญช ีหรือภาษีเงินไดนติบิุคคลจากกาํไรที่

เกิดข้ึนจริงในระยะเวลา 6 เดอืนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชรีายชือ่ผูถือหุน ณ วนัประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัตจิากทีป่ระชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดอืน นับจากวันทีท่ี่ประชุมผูถอืหุนไดอนุมัติดังกลาว 

 ภบท.5 ภาษบีํารุงทองที ่ ภายในวนัที ่31 มกราคม ของปทีมี่การประกาศเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางทีด่ิน เจาของที่ดินเปลามี

หนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการทีด่ินไวตออําเภอทองที่ แบบแสดงรายการที่ดนิทีไ่ดย่ืนไวใหใชไดทุกป

ในรอบระยะเวลา 4 ปนั้น ๆ นอกจากนี้จะตองชําระภาษีบาํรุงทองทีภ่ายในวันที่ 30 ของเดือนเมษายน

ของทุกปหรือภายใน 30 วัน  นบัแตวันทีไ่ดรับแจงการประเมิน  ทั้งนี้ ผูถูกประเมินมีสิทธิย่ืนอุทธรณการ

ประเมินดังกลาวได 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

January 15, 2019 

 

Por Por 30 Value Added Tax return under Section 83 A VAT registrant must file with the District Office a return entailing output VAT and input VAT 

incurred in December 2018 and accordingly: (i) remit net output VAT; (ii) carry forward excess 

input VAT to the next month; or (iii) claim a refund for excess input VAT. 

  Por Tor 40 Specific Business Tax return under Section 

91/10 

A Specific Business Tax registrant (operating the businesses of banking, finance, securities, credit 

foncier, life insurance, pawnbroking, regular transactions similar to commercial banking) must 

submit this return and pay any tax due on its gross revenue for December 2018 to the District 

Office. 

January 28, 2019 

 

Por Ngor Dor 50 Annual corporate income tax return under 

Section 68 

A limited company with an accounting period ending August 31, 2018 must file this return 

together with the audited financial statements and pay any tax due to the District Office. 

January 31, 2019 Por Ngor Dor 51 Mid-Year corporate income tax return A limited company with an accounting period commencing June 1, 2018, must file this return and 

pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual first 6 

months profit, as the case may be, to the District Office. 

 Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending August 31, 2018 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on December 31, 

2018, must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of 

Business Development, within one month from the date of such approval. 

 Por Bor Tor 5 Municipal tax return On or before 31 January of the year in which the official reference price of land is revised, owner 

shall be required to submit a form describing any empty plots of land owned by him/her.  The 

revision to the official reference price of land generally takes place every four years.  Municipal 

tax is due annually and payable on or before 30 April or within 30 days from the date of receipt of 

an official assessment of the tax due.  An appeal may be filed against such official assessment.  



  
 กุมภาพันธ 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 3 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 กุมภาพันธ 2562 ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทาํงานที่จายใหแกลกูจางในเดือนมกราคม 2562 

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซ่ึงจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนมกราคม 2562 ตองนาํสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษ ีณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

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

ซ่ึงจายในเดือนมกราคม 2562 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับภาษีซ้ือจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซ่ึงจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการทีอ่ยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนมกราคม 2562 มีหนาทีน่ําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออาํเภอ

ทองที ่

15 กุมภาพนัธ 2562 หนังสือรับรองการหักภาษี

เงินได ณ ที่จาย 

หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย รายป

สําหรับลูกจาง 

ผูจายเงินไดมีหนาที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย สําหรับเงินไดทีจ่ายในป 2561 ใหลูกจางแต

ละคน เพือ่ลกูจางจะไดใชแนบในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับป 2561 

 ภพ.30 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษซ้ืีอที่เกิดข้ึนใน

เดือนมกราคม 2562 และ (1) ชาํระภาษมูีลคาเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซ้ือสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซ้ือสวนเกิน แลวแตกรณี ตออาํเภอทองที ่

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

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนมกราคม 2562 และชาํระภาษีตออําเภอทองที ่
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

February 7, 2019 

 

Por Ngor Dor 1 Withholding tax at source under Section 59 

on remuneration paid to employees under 

Section 40 (1), (2) 

Employers must withhold tax on remuneration paid to employees in January 2019 and remit the 

tax so withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 54 Withholding tax on payment of income 

under Section 40(2) – (6) made to foreign 

companies under Section 70 

The payer of such income in January 2019 must remit the tax so withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 53 (withheld 

from companies) and/or Por 

Ngor Dor 3 (withheld from 

individuals) 

Withholding tax under Section 3 tredecim  In relation to the payment of such income (as discussed in paragraph 6 of the Guidelines) made in 

January 2019, the payer must remit the tax so withheld to the District Office.  

 

 Por Por 36 Value Added Tax return (for input VAT on 

imported goods or services and for non-Thai 

tax residents under Section 83/6) 

An importer of goods or services who remits payment in January 2019 to non-Thai tax residents is 

responsible for remitting the input VAT (self-assessment) to the District Office. 

February 15, 2019 

 

Certificate of tax withheld 

from employee 

Certificate to be issued in relation to 

withholding tax on income paid to each 

employee 

Each employer is required to provide each employee a certificate of withholding tax on 

remuneration paid in 2018 to such employee who will then attach it to his/her 2018 annual 

personal income tax return. 

 Por Por 30 Value Added Tax return under Section 83 A VAT registrant must file with the District Office a return entailing output VAT and input VAT 

incurred in January 2019 and accordingly: (i) remit net output VAT; (ii) carry forward excess 

input VAT to the next month; or (iii) claim a refund for excess input VAT. 

 Por Tor 40 Specific Business Tax return under Section 

91/10 

A Specific Business Tax registrant (operating the business of banking, finance, securities, credit 

foncier, life insurance, pawnbroking, regular transactions similar to commercial banking) must 

submit this return and pay any tax due on its gross revenue for January 2019 to the District Office. 



  
 กุมภาพันธ 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 4 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

27 กุมภาพนัธ 2562 ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2561 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออาํเภอทองที ่

28 กุมภาพนัธ 2562 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคร่ึงป บริษัทซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 มีหนาทีต่องย่ืนและชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากคร่ึงหนึง่ของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนติิบุคคลจากกําไรที่

เกิดข้ึนจริงในระยะเวลา 6 เดอืนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชรีายชือ่ผูถือหุน ณ วนัประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 30 กันยายน 2561 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัตจิากทีป่ระชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

31 มกราคม 2562 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดอืน นับจากวันทีท่ี่ประชุมผูถอืหุนไดอนุมัติดังกลาว 

 ภงด.1 ก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่ายสรุปรายป

สําหรับเงินเดือนและคาจางที่จายใหลูกจางและ

ภาษีหัก ณ ที่จาย 

ผูจายเงินไดหรือนายจาง ซ่ึงจายเงินเดือนและคาจางใหแกลูกจางและหักภาษี ณ ที่จายไวในระหวางป 

2561 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาวตออําเภอทองที ่

 ภรด.2 ภาษีโรงเรือน เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นและที่ดนิซ่ึงใชตอเนื่องมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีไว

ตออาํเภอทองที่ และตองชําระภาษภีายในวนัส้ินเดอืนกุมภาพันธของทุกป หรือภายใน 30 วัน นบัจาก

วันทีไ่ดรับแจงการประเมินจากเจาพนักงานประเมิน 

ผูถูกประเมินมีสิทธิย่ืนอุทธรณการประเมินดังกลาวไดภายใน 15 วนั และอทุธรณข้ันตอไปตอศาลได

ภายใน 30 วัน 

การชําระเงินคาภาษีดังกลาวซ่ึงมีจํานวนตัง้แต 9,000 บาทข้ึนไป อาจแบงชําระไดเปน สามงวด งวดละ

เทาๆ กัน โดยตองย่ืนคํารองขอผอนชําระกอนวนัครบกําหนดชาํระดังกลาวขางตน 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

February 27, 2019 Por Ngor Dor 50 Annual corporate income tax return under 

Section 68 

A limited company with an accounting period ending September 30, 2018 must file this return 

together with the audited financial statements and pay any tax due to the District Office. 

February 28, 2019 Por Ngor Dor 51 Mid-year corporate income tax return A limited company with an accounting period commencing July 1, 2018, must file the return and 

pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual first 6 

months profit, as the case may be, to the District Office. 

 

 Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending September 30, 2018 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on January 31, 2019, 

must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of Business 

Development, within one month from the date of such approval. 

 Por Ngor Dor 1 Kaw Summary report on withholding on 

remuneration paid to employees 

Each employer must file with the District Office a summary report entailing total remuneration 

paid to employees during the year 2018 and the withholding tax thereon. 

 Por Ror Dor 2 Property tax return An owner of buildings or other structures on land being consistently used has the duty to file the 

tax return with the District Office and pay tax by the end of February of each year or within 30 

days from the date of receipt of assessment order. 

An appeal may be filed with the District Office against the assessment order within 15 days. 

Further appeal may be filed with the Court within 30 days.  

Payment of the tax in an amount of Baht 9,000 or more may be made in three equal installments 

upon making a written request to the authority prior to the payment deadline. 

 
 



  
 มีนาคม 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 5 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 มีนาคม 2562 ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทาํงานที่จายใหแกลกูจางในเดือนกุมภาพันธ 2562

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซ่ึงจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนกุมภาพันธ 2562  ตองนาํสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษ ีณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

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

ซ่ึงจายในเดือนกมุภาพันธ 2562 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับภาษีซ้ือจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซ่ึงจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการทีอ่ยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนกุมภาพนัธ 2562 มีหนาที่นาํสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตอ

อําเภอทองที ่

15 มีนาคม 2562 ภพ.30 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษซ้ืีอที่เกิดข้ึนใน

เดือนกุมภาพนัธ 2562 และ (1) ชาํระภาษมูีลคาเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซ้ือสวนเกนิไปใชในเดอืน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซ้ือสวนเกิน แลวแตกรณี ตออาํเภอทองที ่

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

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนกุมภาพันธ 2562 และชําระภาษตีออําเภอทองที ่
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

March 7, 2019 Por Ngor Dor 1 Withholding tax at source under Section 59 

on remuneration paid to employees under 

Section 40(1), (2) 

Employers must withhold tax on remuneration paid to employees in February 2019 and remit the 

tax so withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 54 Withholding tax on payment of income 

under Section 40(2) – (6) made to foreign 

companies under Section 70 

The payer of such income in February 2019 must remit the tax so withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 53 (withheld 

from companies) and/or 

Por Ngor Dor 3 (withheld 

from individuals) 

Withholding tax under Section 3 tredecim In relation to payment of such income (as discussed in paragraph 6 of the Guidelines) made in 

February 2019, the payer must remit the tax so withheld to the District Office. 

 Por Por 36 Value Added Tax return (for input VAT on 

imported goods or services and for non-Thai 

tax residents under Section 83/6) 

An importer of goods or services who remits payment in February 2019 to non-Thai tax residents 

is responsible for remitting the input VAT (self-assessment) to the District Office. 

March 15, 2019 Por Por 30 Value Added Tax return under Section 83 A VAT registrant must file with the District Office a return entailing output VAT and input VAT 

incurred in February 2019 and accordingly: (i) remit net output VAT; (ii) carry forward excess 

input VAT to the next month; or (iii) claim a refund for excess input VAT. 

  Por Tor 40 Specific Business Tax return under Section 

91/10 

A Specific Business Tax registrant (operating the businesses of banking, finance, securities, credit 

foncier, life insurance, pawnbroking, regular transactions similar to commercial banking) must 

submit this return and pay any tax due on its gross revenue for February 2019 to the District 

Office. 



  
 เมษายน 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 6 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

1 เมษายน 2562 

(แทนวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 

ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ตุลาคม 2561 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออาํเภอทองที ่

ซ่ึงเปนวันเสารและวันอาทิตย) ภงด.51 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคร่ึงป บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีหนาที่ตองย่ืนและชาํระภาษีเงินได

นิติบุคคลจากคร่ึงหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญช ีหรือภาษีเงินไดนติบิุคคลจากกาํไรที่

เกิดข้ึนจริงในระยะเวลา 6 เดอืนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชรีายชือ่ผูถือหุน ณ วนัประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และมีงบการเงินทีต่รวจสอบรับรอง

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัติจากทีป่ระชุมใหญผูถอืหุนสามัญประจําปในวันที่ 28 

กุมภาพนัธ 2562 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานกังานทะเบียนหุนสวนและบริษทั กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ภายใน 1 เดือน นับจากวนัทีท่ี่ประชุมผูถอืหุนไดอนุมัติดังกลาว 

 ภงด.90 หรือ ภงด.91 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารายป 

(แนบแบบ บช.35 กรณีขอผอนชําระภาษอีากร

ภายใน 3 เดอืน ตามมาตรา 64 และแนบแบบ 

ทป.2 กรณีขออนมัุติขอผอนชําระภาษีอากร

ภายใน 12 เดือน) 

บุคคลธรรมดา ซ่ึงมีเงินไดพึงประเมินหลายประเภทในป 2561 มีหนาที่ตองย่ืนแบบ ภงด. 90 โดยนาํสง

และชาํระภาษีตออําเภอทองที ่

ถาบุคคลนั้นมีรายไดจากการจางแรงงานเพียงอยางเดียว จะตองใชแบบ ภงด.91 ในการย่ืนและชําระภาษี

ดังกลาว 

 

 ภ.ป.1 ภาษปีาย เจาของปายที่ตองเสียภาษีมีหนาทีย่ื่นแบบแสดงรายการภาษปีายตออําเภอทองที ่โดยจะตองชําระภาษี

ภายในวนัส้ินเดอืนมีนาคมของทกุปสําหรับปายที่มีอยูเดิม หรือภายใน 15 วัน นบัจากวันที ่(1) ติดตั้งปาย

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

ประเมินมีสิทธิย่ืนอุทธรณการประเมินดังกลาวไดภายใน 30 วัน 

การชําระเงินคาภาษดีังกลาวซ่ึงมีจํานวนต้ังแต 3,000 บาทข้ึนไป อาจแบงชําระไดเปน สามงวด งวดละ

เทาๆ กัน โดยตองย่ืนคํารองขอผอนชําระกอนวนัครบกําหนดชาํระดังกลาวขางตน 
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 ine Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

April 1, 2019 

(in lieu of March 30-31, 2019 

 which fall on Saturday and  

Sunday) 

Por Ngor Dor 50 Annual corporate income tax return under 

Section 68 

A limited company with an accounting period ending October 31, 2018 must file this return 

together with the audited financial statements and pay any tax due to the District Office. 

 Por Ngor Dor 51 Mid-year corporate income tax return A limited company with an accounting period commencing August 1, 2018, must file the return 

and pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual first 6 

months profit, as the case may be, to the District Office. 

 Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending October 31, 2018 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on February 28, 

2019 must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of 

Business Development, within one month from the date of such approval. 

 Por Ngor Dor 90 or Por 

Ngor Dor 91 

Annual personal income tax return  An individual taxpayer who has assessable income in various categories in 2018 must file Form 

Por Ngor Dor 90 and pay any tax due to the District Office. 

 

Form Por Ngor Dor 91 shall be used instead if income was derived solely from employment. 

 Phor Por 1 Signboard tax return An owner of any taxable signboard must file this return with the District Office.  This signboard 

tax is due and payable on or before 31 March of each year for an existing signboard or within 15 

days from the date of: (i) the installation of such taxable signboard after March of each year; (ii) 

the changes made to the existing signboard; or (iii)  receipt of an assessment order. An appeal 

against the assessment order may be filed within 30 days. 

Payment of the tax in an amount of Baht 3,000 or more may be made in three equal installments 

upon making a written request to the authority prior to the payment deadline. 



  
 เมษายน 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 7 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

9 เมษายน 2562 

(แทนวันที่ 7 เมษายน 2562 

ซ่ึงเปนวันอาทิตย และวันที ่8 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทาํงานที่จายใหแกลกูจางในเดือนมีนาคม 2562 และ

ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออาํเภอทองที ่

 

เมษายน   2562 ซ่ึงเปนวันหยุด 

ชดเชยวันจักรี) 

 

ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซ่ึงจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนมีนาคม 2562 ตองนาํสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษ ีณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส จายเงินได ซ่ึงจายเงินไดประเภทตาง ๆ (ดังทีก่ลาวในขอ 6 ของคําแนะนําในการใชปฏิทนิภาษฉีบบันี้) 

ซ่ึงจายในเดือนมีนาคม 2562 มีหนาที่ตองนําสงภาษหัีก ณ ที่จายนั้นตออาํเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับภาษีซ้ือจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซ่ึงจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการทีอ่ยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนมีนาคม 2562 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออําเภอ

ทองที ่

17 เมษายน 2562 

(แทนวันที่ 15 เมษายน 2562 

ซ่ึงเปนวันสงกรานต และ 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษซ้ืีอที่เกิดข้ึนใน

เดือนมีนาคม 2562 และ (1) ชําระภาษมูีลคาเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซ้ือสวนเกินไปใชในเดือนถัดไป 

หรือ (3) ขอคืนภาษีซ้ือสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

วันที ่16 เมษายน 2562  

ซ่ึงเปนวันหยุดชดเชยวัน

สงกรานต) 

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

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนมีนาคม 2562 และชําระภาษตีออําเภอทองที ่
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

April 9, 2019 

(in lieu of April 7, 2019 

which falls on Sunday and 

Por Ngor Dor 1 Withholding tax at source under Section 59 

on remuneration paid to employees under 

Section 40(1), (2) 

Employers must withhold tax on remuneration paid to employees in March 2019 and remit the tax 

so withheld to the District Office. 

April 8, 2019 which falls on 

Substitution for Chakri 

Memorial Day)  

Por Ngor Dor 54 Withholding tax on payment on income 

under Section 40(2) – (6) made to foreign 

companies under Section 70 

The payer of such income in March 2019 must remit the tax so withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 53 (withheld 

from companies) and/or Por 

Ngor Dor 3 (withheld from 

individuals) 

Withholding tax under Section 3 tredecim In relation to the payment of such income (as discussed in paragraph 6 of the Guidelines) made in 

March 2019, the payer must remit the tax so withheld to the District Office.  

 Por Por 36 Value Added Tax return (for input VAT on 

imported goods or services and for non-Thai 

tax resident operators under Section 83/6) 

An importer of goods or services who remits payment in March 2019 to non-Thai tax resident is 

responsible for remitting the input VAT (self-assessment) to the District Office. 

April 17, 2019 

(in lieu of April 15, 2019 which 

falls on Songkran Festival 

Por Por 30 Value Added Tax return under Section 83 A VAT registrant must file with the District Office a return entailing output VAT and input VAT 

incurred in March 2019 and accordingly: (i) remit net output VAT; (ii) carry forward excess input 

VAT to the next month; or (iii) claim a refund for excess input VAT. 

and April 16, 2019 which falls 

on Substitution for Songkran 

Festival) 

Por Tor 40 Specific Business Tax return under Section 

91/10 

A Specific Business Tax registrant (operating the businesses of banking, finance, securities, credit 

foncier, life insurance, pawnbroking, regular transactions similar to commercial banking) must 

submit this return and pay any tax due on its gross revenue for March 2019 to the District Office. 

 

 



  
 เมษายน 

 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 8 ของ 24 

 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

29 เมษายน 2562  
 

ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเงินได 

พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออําเภอทองที ่

30 เมษายน 2562 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงป บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชเีร่ิมในวันที่ 1 กันยายน 2561 มีหนาที่ตองยื่นและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล

จากคร่ึงหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่เกิดขึ้นจริงใน

ระยะเวลา 6 เดือนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญชี และ

บัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันประชุมใหญผูถือหุน

สามัญประจําป 

บริษัทจํากัดซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 31 มีนาคม 2562 มี

หนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายใน 1 เดือน นับ

จากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดังกลาว 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

April 29, 2019 Por Ngor Dor 50 Annual corporate income tax return under 

Section 68 

 

A limited company with an accounting period ending November 30, 2018 must file this return 

together with the audited financial statements and pay any tax due to the District Office. 

April 30, 2019 Por Ngor Dor 51 Mid-year corporate income tax return A limited company with an accounting period commencing September 1, 2018, must file the 

return and pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual 

first 6 months profit, as the case may be, to the District Office. 

 Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending November 30, 2018 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on March 31, 2019, 

must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of Business 

Development, within one month from the date of such approval. 



  
 พฤษภาคม 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 9 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 พฤษภาคม 2562 

 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ตามมาตรา 

59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่จายให

ลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทํางานที่จายใหแกลูกจางในเดือนเมษายน 2562 และตอง

นําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตามมาตรา 

40(2) – (6) ซึ่งจายใหแกบริษัทตางประเทศ ตาม

มาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนเมษายน 2562 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท)และ/หรือภงด.3(หักภาษี 

ณ ที่จายจากบุคคลธรรมดา) 

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

เดือนเมษายน 2562 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับภาษีซื้อจากการนําเขาสินคา

หรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่อยูนอก

ราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซึ่งจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรในเดือน

เมษายน 2562 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมลูคาเพิ่มซึ่งคดิคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออําเภอทองที ่

15 พฤษภาคม 2562 ภพ.30 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษซ้ืีอที่เกิดข้ึนใน

เดือนเมษายน 2562 และ (1) ชําระภาษมูีลคาเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซ้ือสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซ้ือสวนเกิน แลวแตกรณี ตออาํเภอทองที ่

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

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนเมษายน 2562 และชําระภาษตีออําเภอทองที ่

30 พฤษภาคม 2562 ภงด.50 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลประจําป ตามมาตรา 68  บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออาํเภอทองที ่
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

May 7, 2019 

 

Por Ngor Dor 1 Withholding tax at source under Section 59 

for remuneration paid to employees under 

Section 40(1), (2) 

Employers must withhold tax on remuneration paid to employees in April 2019 and remit the tax 

so withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 54 Withholding tax on payment on income 

under Section 40(2) – (6) made to foreign 

companies under Section 70 

The payer of such income in April 2019 must remit the tax withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 53 (withheld 

from companies) and/or Por 

Ngor Dor 3 (withheld from 

individuals) 

Withhold tax under Section 3 tredecim In relation to the payment of such income (as discussed in paragraph 6 of the Guidelines) made in 

April 2019, the payer must remit the tax so withheld to the District Office. 

 Por Por 36 Value Added Tax return (for input VAT on 

imported goods or services and for non-

resident operators under Section 83/6) 

The importer of goods or services who remits payment in April 2019 to non-resident operators is 

responsible for remitting the input VAT (self-assessment) to the District Office. 

 

May 15, 2019 

 

 

Por Por 30 Value Added Tax return under Section 83 A VAT registrant must file with the District Office a return entailing output VAT and input VAT 

incurred in April 2019 and accordingly: (i) remit net output VAT; (ii) carry forward excess input 

VAT to the next month; or (iii) claim a refund for excess input VAT. 

 Por T. 
 
or 40 

Specific Business Tax return under Section 

91/10 

A Specific Business Tax registrant (operating the businesses of banking, finance, securities, credit 

foncier, life insurance, pawnbroking, regular transactions similar to commercial banking) must 

submit this return and pay any tax due on its gross revenue for April 2019 to the District Office. 

May 30, 2019 Por Ngor Dor 50 Annual corporate income tax return under 

Section 68 

A limited company with an accounting period ending December 31, 2018 must file this return with 

the audited financial statements and pay any tax due to the District Office. 



  
 พฤษภาคม 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 10 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

31 พฤษภาคม 2562 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคร่ึงป บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 ตลุาคม 2561 มีหนาที่ตองย่ืนและชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากคร่ึงหนึง่ของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนติิบุคคลจากกําไรที่

เกิดข้ึนจริงในระยะเวลา 6 เดอืนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัตจิากทีป่ระชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

30 เมษายน 2562 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานกังานทะเบียนหุนสวนและบริษทั กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ภายใน 1 เดือน นับจากวนัทีท่ี่ประชุมผูถอืหุนไดอนุมัติดังกลาว 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

May 31, 2019 Por Ngor Dor 51 Mid-year corporate income tax return A limited company with an accounting period commencing October 1, 2018, must file the return 

and pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual first 6 

months profit, as the case may be, to the District Office.  

 Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending December 31, 2018 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on April 30, 2019, 

must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of Business 

Development, within one month from the date of such approval. 



 

มิถุนายน 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 11 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 มิถนุายน 2562 ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทาํงานที่จายใหแกลกูจางในเดือนพฤษภาคม 2562

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซ่ึงจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนพฤษภาคม 2562 ตองนาํสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที่ 

 

 ภงด.53 (หักภาษ ีณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

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

ซ่ึงจายในเดือนพฤษภาคม 2562 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับภาษีซ้ือจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซ่ึงจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการทีอ่ยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนพฤษภาคม 2562 มีหนาที่นาํสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตอ

อําเภอทองที ่

17 มิถุนายน 2562 

(แทนวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 

ซ่ึงเปนวันเสารและวันอาทิตย) 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษซ้ืีอที่เกิดข้ึนใน

เดือนพฤษภาคม 2562 และ (1) ชาํระภาษมูีลคาเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซ้ือสวนเกนิไปใชในเดอืน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซ้ือสวนเกิน แลวแตกรณี ตออาํเภอทองที ่

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

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนพฤษภาคม 2562  และชําระภาษตีออําเภอทองที ่
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

June 7, 2019 Por Ngor Dor 1 Income tax withheld at source under Section 

59 for remuneration paid to employees under 

Section 40 (1), (2) 

Employers must withhold tax on remuneration paid to employees in May 2019 and remit the tax so 

withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 54 Withholding tax on payment on income 

under Section 40(2) – (6) made to foreign 

companies under Section 70 

The payer of such income in May 2019 must remit the tax withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 53 (withheld 

from companies) and/or Por 

Ngor Dor 3 (withheld from 

individuals) 

Withholding tax at source under Section 3 

tredecim 

In relation to the payment of such income (as discussed in paragraph 6 of the Guidelines) made in 

May 2019, the payer must remit the tax so withheld to the District Office.   

 Por Por 36 Value Added Tax return (for input VAT on 

imported goods or services and for non-

resident operators under Section 83/6) 

The importer of goods or services who remits payment in May 2019 to non-resident operators is 

responsible for remitting the input VAT (self-assessment) to the District Office. 

June 17, 2019 

(in lieu of June 15-16, 2019 

which fall on Saturday and 

Sunday) 

Por Por 30 Value Added Tax return under Section 83 A VAT registrant must file with the District Office a return entailing output VAT and input VAT 

incurred in May 2019 and accordingly: (i) remit net output VAT; (ii) carry forward excess input 

VAT to the next month; or (iii) claim a refund for excess input VAT. 

 Por Tor 40 Specific Business Tax return under Section 

91/10 

A Specific Business Tax registrant (operating the businesses of banking, finance, securities, credit 

foncier, life insurance, pawnbroking, regular transactions similar to commercial banking) must 

submit this return and pay any tax due on its gross revenue for May 2019 to the District Office. 

 
 
 



  
 กรกฎาคม  

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 12 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

1 กรกฎาคม 2562 

(แทนวันที่ 30 มิถนุายน 2562 

ซ่ึงเปนวันอาทิตย) 

ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68  บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่31 มกราคม 2562 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออาํเภอทองที ่

 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคร่ึงป บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มีหนาที่ตองย่ืนและชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลจากคร่ึงหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญช ีหรือภาษีเงินไดนติบิุคคลจากกาํไรที่

เกิดข้ึนจริงในระยะเวลา 6 เดอืนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชรีายชือ่ผูถือหุน ณ วนัประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 31 มกราคม 2562 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัตจิากทีป่ระชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

31 พฤษภาคม 2562 มีหนาที่ตองนาํสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดอืน นับจากวันทีท่ี่ประชุมผูถอืหุนไดอนมัุตดิังกลาว 

8 กรกฎาคม 2562 

(แทนวันที ่7 กรกฎาคม 2562 

ซ่ึงเปนวันอาทิตย) 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทาํงานที่จายใหแกลกูจางในเดือนมิถนุายน 2562

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซ่ึงจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนมิถุนายน 2562 ตองนาํสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที่ 

 

 ภงด.53 (หักภาษ ีณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3  

(หักภาษ ีณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

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

ซ่ึงจายในเดือนมิถุนายน 2562 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

July 1, 2019 

(in lieu of June 30, 2019 

which falls on Sunday) 

Por Ngor Dor 50 Annual corporate income tax return under 

Section 68 

A limited company with an accounting period ending January 31, 2019 must file this return with 

the audited financial statements and pay any tax due to the District Office. 

 Por Ngor Dor 51 Mid-year corporate income tax  return A limited company with an accounting period commencing November 1, 2018, must file the return 

and pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual first 6 

months profit, as the case may be, to the District Office.  

 Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending January 31, 2019 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on May 31, 2019, 

must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of Business 

Development, within one month from the date of such approval. 

July 8, 2019 

(in lieu of July 7, 2019 

which falls on Sunday) 

Por Ngor Dor 1 Income tax withheld at source under Section 

59 for remuneration paid to employees under 

Section 40(1), (2) 

Employers must withhold tax on remuneration paid to employees in June 2019 and remit the tax so 

withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 54 Withholding tax on payment on income 

under Section 40(2) – (6) made to foreign 

companies under Section 70 

The payer of such income in June 2019 must remit the tax withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 53 (withheld 

from companies) and/or Por 

Ngor Dor 3 (withheld from 

individuals) 

Withholding tax at source under Section 3 

tredecim 

In relation to the payment of such income (as discussed in paragraph 6 of the Guidelines) made in 

June 2019, the payer must remit the tax so withheld to the District Office.  

  



  
 กรกฎาคม  

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 13 ของ 24 

 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับภาษีซ้ือจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซ่ึงจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการทีอ่ยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนมิถนุายน 2562 มีหนาทีน่ําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออาํเภอ

ทองที ่

15 กรกฎาคม 2562 

 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษซ้ืีอที่เกิดข้ึนใน

เดือนมิถนุายน 2562 และ (1) ชาํระภาษมูีลคาเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซ้ือสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซ้ือสวนเกิน แลวแตกรณี ตออาํเภอทองที ่

 

 

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

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนมิถนุายน 2562 และชําระภาษีตออาํเภอทองที ่

30 กรกฎาคม 2562 

(แทนวันที ่28 กรกฎาคม 2562 

ซ่ึงเปนวันอาทิตย และวันที ่29 

กรกฎาคม 2562 ซ่ึงเปนวันหยุด

ชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษา

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา 

ลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร) 

ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68  บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่28 กุมภาพนัธ 2562 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการ

เงินได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษตีออาํเภอทองที ่
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

 Por Por 36 Value Added Tax return (for input VAT on 

imported goods or services and for non-

resident operators under Section 83/6) 

The importer of goods or services who remits payment in June 2019 to non-resident operators is 

responsible for remitting the input VAT (self-assessment) to the District Office. 

July 15, 2019 Por Por 30 Value Added Tax return under Section 83 A VAT registrant must file with the District Office a return entailing output VAT and input VAT 

incurred in June 2019 and accordingly: (i) remit net output VAT; (ii) carry forward excess input 

VAT to the next month; or (iii) claim a refund for excess input VAT. 

 Por Tor 40 Specific Business Tax return under Section 

91/10 

A Specific Business Tax registrant (operating the businesses of banking, finance, securities, credit 

foncier, life insurance, pawnbroking, regular transactions similar to commercial banking) must 

submit this return and pay any tax due on its gross revenue for June 2019 to the District Office. 

July 30, 2019 

(in lieu of July 28, 2019 

which falls Sunday and  

July 29, 2019 which is the 

substitution for H.M. King 

Maha, Vajralongkorn’s 

Birthday) 

Por Ngor Dor 50 Annual corporate income tax return under 

Section 68 

A limited company with an accounting period ending February 28, 2019 must file this return with 

the audited financial statements and pay any tax due to the District Office. 

 
 
 
  



  
 กรกฎาคม  

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 14 ของ 24 

 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

31 กรกฎาคม 2562 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคร่ึงป บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 มีหนาที่ตองย่ืนและชาํระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากคร่ึงหนึง่ของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนติิบุคคลจากกําไรที่

เกิดข้ึนจริงในระยะเวลา 6 เดอืนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชรีายชือ่ผูถือหุน ณ วนัประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัตจิากทีป่ระชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

30 มิถุนายน 2562 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดอืน นับจากวันทีท่ี่ประชุมผูถอืหุนไดอนุมัติดังกลาว 



  
 JULY 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

July 31, 2019 Por Ngor Dor 51 Mid-year corporate income tax return A limited company with an accounting period commencing December 1, 2018, must file the return 

and pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual first 6 

months profit, as the case may be, to the District Office. 

 Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending February 28, 2019 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on June 30, 2019, 

must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of Business 

Development, within one month from the date of such approval. 



  
 สิงหาคม 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 15 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 สิงหาคม 2562 ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทาํงานที่จายใหแกลกูจางในเดือนกรกฎาคม 2562

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซ่ึงจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนกรกฎาคม 2562 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที่ 

 

 ภงด.53 (หักภาษ ีณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

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

ซ่ึงจายในเดือนกรกฎาคม 2562 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับภาษีซ้ือจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซ่ึงจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการทีอ่ยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนกรกฎาคม 2562 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพิม่ซ่ึงคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออาํเภอ

ทองที ่

15 สิงหาคม 2562 

 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษซ้ืีอที่เกิดข้ึนใน

เดือนกรกฎาคม 2562 และ (1) ชําระภาษมูีลคาเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอนาํภาษีซ้ือสวนเกนิไปใชในเดอืน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซ้ือสวนเกิน แลวแตกรณี ตออาํเภอทองที ่

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

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนกรกฎาคม 2562 และชําระภาษีตออาํเภอทองที ่



 JANUARY 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

August 7, 2019 

 

Por Ngor Dor 1 Income tax withheld at source under Section 

59 for remuneration paid to employees under 

Section 40 (1), (2) 

Employers must withhold tax on remuneration paid to employees in July 2019 and remit the tax so 

withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 54 Withholding tax on payment on income 

under Section 40(2) – (6) made to foreign 

companies under Section 70 

The payer of such income in July 2019 must remit the tax withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 53 (withheld 

from companies) and/or Por 

Ngor Dor 3 (withheld from 

individuals) 

Withholding tax at source under Section 3 

tredecim 

In relation to the payment of such income (as discussed in paragraph 6 of the Guidelines) made in 

July 2019, the payer must remit the tax so withheld to the District Office.  

 Por Por 36 Value Added Tax return (for input VAT on 

imported goods or services and for non-

resident operators under Section 83/6) 

The importer of goods or services who remits payment in July 2019 to non-resident operators is 

responsible for remitting the input VAT (self-assessment) to the District Office. 

August 15, 2019 Por Por 30 Value Added Tax return under Section 83 A VAT registrant must file with the District Office a return entailing output VAT and input VAT 

incurred in July 2019 and accordingly: (i) remit net output VAT; (ii) carry forward excess input 

VAT to the next month; or (iii) claim a refund for excess input VAT. 

 

 

 

Por Tor 40 Specific Business Tax return under Section 

91/10 

A Specific Business Tax registrant (operating the businesses of banking, finance, securities, credit 

foncier, life insurance, pawnbroking, regular transactions similar to commercial banking) must 

submit this return and pay any tax due on its gross revenue for July 2019 to the District Office. 



  
 สิงหาคม 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 16 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

28 สิงหาคม 2562 ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2562 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออาํเภอทองที ่



 JANUARY 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

August 28, 2019 Por Ngor Dor 50 Annual corporate income tax return under 

Section 68 

A limited company with an accounting period ending March 31, 2019 must file this return with the 

audited financial statements and pay any tax due to the District Office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 กันยายน 
 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 17 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

2 กันยายน 2562 

(แทนวันที ่31 สิงหาคม 2562 

ซ่ึงเปนวันเสาร และวนัที่ 1 

ภงด.51 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคร่ึงป บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 มกราคม 2562 มีหนาที่ตองย่ืนและชาํระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากคร่ึงหนึง่ของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนติิบุคคลจากกําไรที่

เกิดข้ึนจริงในระยะเวลา 6 เดอืนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

กันยายน 2562 ซ่ึงเปนวันอาทิตย) สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชรีายชือ่ผูถือหุน ณ วนัประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และมีงบการเงินทีต่รวจสอบรับรอง

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัติจากทีป่ระชุมใหญผูถอืหุนสามัญประจําปในวันที่ 31 

กรกฎาคม 2562 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานกังานทะเบียนหุนสวนและบริษทั กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ภายใน 1 เดือน นับจากวนัทีท่ี่ประชุมผูถอืหุนไดอนุมัติดังกลาว 

9 กันยายน 2562 

(แทนวันที่ 7-8 กนัยายน 2562 

ซ่ึงเปนวันเสารและวันอาทิตย) 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทาํงานที่จายใหแกลกูจางในเดือนสิงหาคม 2562

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซ่ึงจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนสิงหาคม 2562 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที่ 

 

 

 ภงด.53 (หักภาษ ีณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

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

ซ่ึงจายในเดือนสิงหาคม 2562 มีหนาที่ตองนําสงภาษหัีก ณ ที่จายนั้นตออาํเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับภาษีซ้ือจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซ่ึงจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการทีอ่ยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนสิงหาคม 2562 มีหนาทีน่ําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออาํเภอ

ทองที ่



  
 SEPTEMBER 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

September 2, 2019 

(in lieu of August 31, 2019 
which falls on Saturday and 
September 1, 2019 which  
falls on Sunday) 

Por Ngor Dor 51 Mid-year corporate income tax return A limited company with an accounting period commencing January 1, 2019, must file the return 

and pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual first 6 

months profit, as the case may be, to the District Office. 

 Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending March 31, 2019 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on July 31, 2019, 

must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of Business 

Development, within one month from the date of such approval. 

September 9, 2019 

(in lieu of September 7-8, 2019 

which fall on Saturday and 

Sunday) 

Por Ngor Dor 1 Income tax withheld at source under Section 

59 for remuneration paid to employees under 

Section 40 (1), (2) 

Employers must withhold tax on remuneration paid to employees in August 2019 and remit the tax 

so withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 54 Withholding tax on payment on income 

under Section 40(2) – (6) made to foreign 

companies under Section 70 

The payer of such income in August 2019 must remit the tax withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 53  (withheld 

from companies) and/or Por 

Ngor Dor 3 (withheld from 

individuals) 

Withholding tax at source under Section 3 

tredecim 

In relation to the payment of such income (as discussed in paragraph 6 of the Guidelines) made in 

August 2019, the payer must remit the tax so withheld to the District Office.  

 Por Por 36 Value Added Tax return (for input VAT on 

imported goods or services and for non-

resident operators under Section 83/6) 

The importer of goods or services who remits payment in August 2019 to non-resident operators is 

responsible for remitting the input VAT (self-assessment) to the District Office. 

 
 
 



   
 กันยายน  

 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 18 ของ 24 

 

16 กนัยายน 2562 

(แทนวันที่ 15 กันยายน 2562 

ซ่ึงเปนวันอาทิตย) 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษซ้ืีอที่เกิดข้ึนใน

เดือนสิงหาคม 2562  และ (1) ชําระภาษมูีลคาเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซ้ือสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซ้ือสวนเกิน แลวแตกรณี ตออาํเภอทองที ่

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

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนสิงหาคม 2562 และชําระภาษีตออาํเภอทองที ่

27 กนัยายน 2562 ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่30 เมษายน 2562 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออาํเภอทองที ่

และชาํระภาษีตออําเภอทองที ่

30 กนัยายน 2562 ภงด.94 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคร่ึงป บุคคลธรรมดาผูมีเงินไดตามมาตรา 40 (5), (6), (7) และ (8) เชน เงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน วิชาชพี

อิสระ การประกอบธุรกิจ ซ่ึงไดรับในระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดง

รายการภาษแีละชาํระภาษตีออําเภอทองที ่

 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคร่ึงป บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 กมุภาพันธ 2562 มีหนาที่ตองย่ืนและชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลจากคร่ึงหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญช ีหรือภาษีเงินไดนติบิุคคลจากกาํไรที่

เกิดข้ึนจริงในระยะเวลา 6 เดอืนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชรีายชือ่ผูถือหุน ณ วนัประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 30 เมษายน 2562 และมีงบการเงินทีต่รวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัตจิากทีป่ระชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

31 สิงหาคม 2562 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดอืน นับจากวันทีท่ี่ประชุมผูถอืหุนไดอนุมัติดังกลาว 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

September 16, 2019 

(in lieu of September 15, 2019 

which falls on Sunday) 

Por Por 30 Value Added Tax return under Section 83 A VAT registrant must file with the District Office a return entailing output VAT and input VAT 

incurred in August 2019 and accordingly: (i) remit net output VAT; (ii) carry forward excess input 

VAT to the next month; or (iii) claim a refund for excess input VAT. 

 Por Tor 40 Specific Business Tax return under Section 

91/10 

A Specific Business Tax registrant (operating the businesses of banking, finance, securities, credit 

foncier, life insurance, pawnbroking, regular transactions similar to commercial banking) must 

submit this return and pay any tax due on its gross revenue for August 2019 to the District Office. 

September 27, 2019 

 

Por Ngor Dor 50 Annual corporate income tax return under 

Section 68 

A limited company with an accounting period ending April 30, 2019 must file this return with the 

audited financial statements and pay any tax due to the District Office. 

September 30, 2019 Por Ngor Dor 94 Mid-year personal income tax return An individual taxpayer who derived income under Section 40 (5), (6), (7) and (8) such as rent, 

professional fees, business income etc. during January to June 2019 must file this return and pay 

any tax due to the District Office. 

 Por Ngor Dor 51 Mid-year corporate income tax return A limited company with an accounting period commencing February 1, 2019, must file the return 

and pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual first 6 

months profit, as the case may be, to the District Office. 

 Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending April 30, 2019 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on August 31, 2019, 

must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of Business 

Development, within one month from the date of such approval. 

  



  
 ตุลาคม 
 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 19 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 ตุลาคม 2562 

 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทาํงานที่จายใหแกลกูจางในเดือนกันยายน 2562 

และตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซ่ึงจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนกันยายน 2562 ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษี ณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หักภาษี  

ณ ที่จายจากบุคคลธรรมดา) 

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

ซ่ึงจายในเดือนกนัยายน 2562 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออาํเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับภาษีซ้ือจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซ่ึงจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการทีอ่ยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนกันยายน 2562 มีหนาทีน่ําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออาํเภอ

ทองที ่

15 ตุลาคม 2562 ภพ.30 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษซ้ืีอที่เกิดข้ึนใน

เดือนกันยายน 2562 และ (1) ชาํระภาษมูีลคาเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซ้ือสวนเกินไปใชในเดือน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซ้ือสวนเกิน แลวแตกรณี ตออาํเภอทองที ่

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

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนกันยายน 2562 และชาํระภาษีตออําเภอทองที ่
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

October 7, 2019 

 

Por Ngor Dor 1 Income tax withheld at source under Section 

59 for remuneration paid to employees under 

Section 40 (1), (2) 

 

Employers must withhold tax on remuneration paid to employees in September 2019 and remit the 

tax so withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 54 Withholding tax on payment on income 

under Section 40(2) – (6) made to foreign 

companies under Section 70 

 

The payer of such income in September 2019 must remit the tax withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 53 (withheld 

from companies) and/or Por 

Ngor Dor 3 (withheld from 

individuals) 

Withholding tax at source under Section 3 

tredecim 

In relation to the payment of such income (as discussed in paragraph 6 of the Guidelines) made in 

September 2019, the payer must remit the tax so withheld to the District Office.  

 Por Por 36 Value Added Tax return (for input VAT on 

imported goods or services and for non-

resident operators under Section 83/6) 

The importer of goods or services who remits payment in September 2019 to non-resident 

operators is responsible for remitting the input VAT (self-assessment) to the District Office. 

October 15, 2019 Por Por 30 Value Added Tax return under Section 83 A VAT registrant must file with the District Office a return entailing output VAT and input VAT 

incurred in September 2019 and accordingly: (i) remit net output VAT; (ii) carry forward excess 

input VAT to the next month; or (iii) claim a refund for excess input VAT. 

 

 

 

Por Tor 40 Specific Business Tax return under Section 

91/10 

A Specific Business Tax registrant (operating the businesses of banking, finance, securities, credit 

foncier, life insurance, pawnbroking, regular transactions similar to commercial banking) must 

submit this return and pay any tax due on its gross revenue for September 2019 to the District 

Office. 



   
 ตุลาคม 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 20 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

28 ตุลาคม 2562 ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่31 พฤษภาคม 2562 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการ

เงินได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษตีออาํเภอทองที ่

31 ตุลาคม 2562 ภงด.51 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคร่ึงป บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 มีนาคม 2562 มีหนาที่ตองย่ืนและชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากคร่ึงหนึง่ของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนติิบุคคลจากกําไรที่

เกิดข้ึนจริงในระยะเวลา 6 เดอืนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชรีายชือ่ผูถือหุน ณ วนัประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัตจิากทีป่ระชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

30 กนัยายน 2562 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดอืน นับจากวันทีท่ี่ประชุมผูถอืหุนไดอนุมัติดังกลาว 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

October 28, 2019 

 

Por Ngor Dor 50 Annual corporate income tax return under 

Section 68 

A limited company with an accounting period ending May 31, 2019 must file this return with the 

audited financial statements and pay any tax due to the District Office. 

October 31, 2019 Por Ngor Dor 51 Mid-year corporate income tax return A limited company with an accounting period commencing March 1, 2019, must file the return 

and pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual first 6 

months profit, as the case may be, to the District Office. 

 Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending May 31, 2019 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on September 30, 

2019, must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of 

Business Development, within one month from the date of such approval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 พฤศจิกายน 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 21 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

7 พฤศจิกายน 2562 

 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทาํงานที่จายใหแกลกูจางในเดือนตุลาคม 2562 และ

ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออาํเภอทองที ่

 

 ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซ่ึงจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนตุลาคม 2562 ตองนาํสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษ ีณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

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

ซ่ึงจายในเดือนตุลาคม 2562 มีหนาที่ตองนาํสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภพ.36 ภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับภาษีซ้ือจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซ่ึงจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการทีอ่ยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนตุลาคม 2562 มีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตออําเภอ

ทองที ่

15 พฤศจิกายน 2562 ภพ.30 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษซ้ืีอที่เกิดข้ึนใน

เดือนตุลาคม 2562 และ (1) ชําระภาษมูีลคาเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซ้ือสวนเกินไปใชในเดือนถัดไป 

หรือ (3) ขอคืนภาษีซ้ือสวนเกิน แลวแตกรณ ีตออําเภอทองที ่

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

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนตุลาคม 2562 และชําระภาษตีออําเภอทองที ่

27 พฤศจิกายน 2562 ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2562 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการเงิน

ได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษีตออาํเภอทองที ่



  
 SEPTEMBER 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

November 7, 2019 Por Ngor Dor 1 Income tax withheld at source under Section 

59 for remuneration paid to employees under 

Section 40 (1), (2) 

Employers must withhold tax on remuneration paid to employees in October 2019 and remit the 

tax so withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 54 Withholding tax on payment on income 

under Section 40(2) – (6) made to foreign 

companies under Section 70 

The payer of such income in October 2019 must remit the tax withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 53 (withheld 

from companies) and/or Por 

Ngor Dor 3 (withheld from 

individuals) 

Withholding tax at source under Section 3 

tredecim 

In relation to the payment of such income (as discussed in paragraph 6 of the Guidelines) made in 

October 2019, the payer must remit the tax so withheld to the District Office.  

 Por Por 36 Value Added Tax return (for input VAT on 

imported goods or services and for non-

resident operators under Section 83/6) 

The importer of goods or services who remits payment in October 2019 to non-resident operators 

is responsible for remitting the input VAT (self-assessment) to the District Office. 

November 15, 2019 Por Por 30 Value Added Tax return under Section 83 A VAT registrant must file with the District Office a return entailing output VAT and input VAT 

incurred in October 2019 and accordingly: (i) remit net output VAT; (ii) carry forward excess 

input VAT to the next month; or (iii) claim a refund for excess input VAT. 

 Por Tor 40 Specific Business Tax return under Section 

91/10 

A Specific Business Tax registrant (operating the businesses of banking, finance, securities, credit 

foncier, life insurance, pawnbroking, regular transactions similar to commercial banking) must 

submit this return and pay any tax due on its gross revenue for October 2019 to the District Office. 

November 27, 2019 Por Ngor Dor 50 Annual corporate income tax return under 

Section 68 

A limited company with an accounting period ending June 30, 2019 must file this return with the 

audited financial statements and pay any tax due to the District Office. 

 
 
 



  
 ธันวาคม 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 22 ของ 24 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

2 ธันวาคม 2562 

(แทนวันที ่30 พฤศจิกายน 2562 

ซ่ึงเปนวันเสารและวันที่ 1 

ภงด.51 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคร่ึงป บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 เมษายน 2562 มีหนาที่ตองย่ืนและชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากคร่ึงหนึง่ของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญชี หรือภาษีเงินไดนติิบุคคลจากกําไรที่

เกิดข้ึนจริงในระยะเวลา 6 เดอืนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเปนวันอาทิตย) สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชรีายชือ่ผูถือหุน ณ วนัประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 30 มิถนุายน 2562 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัตจิากทีป่ระชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

31 ตุลาคม 2562 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานกังานทะเบียนหุนสวนและบริษทั กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ภายใน 1 เดือน นับจากวนัทีท่ี่ประชมุผูถอืหุนไดอนุมัตดิังกลาว 

9 ธันวาคม 2562 

(แทนวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 

ซ่ึงเปนวันเสารและวันอาทิตย) 

ภงด.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย  ตาม

มาตรา 59 สําหรับเงินคาตอบแทนการทํางานที่

จายใหลูกจางตามมาตรา 40 (1), (2) 

นายจางตองหักภาษีไว ณ เวลาที่จายคาตอบแทนการทาํงานที่จายใหแกลกูจางในเดือนตุลาคม 2562 และ

ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออาํเภอทองที ่

 

 

 

ภงด.54 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายสําหรับเงินได ตาม

มาตรา 40(2) – (6) ซ่ึงจายใหแกบริษัท

ตางประเทศ ตามมาตรา 70 

ผูจายเงินไดดังกลาวในเดือนตุลาคม 2562 ตองนาํสงภาษีหัก ณ ที่จายนั้นตออําเภอทองที ่

 

 ภงด.53 (หักภาษ ีณ ที่จายจาก

บริษัท) และ/หรือ ภงด.3 (หัก

ภาษี ณ ที่จายจากบุคคล

ธรรมดา) 

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

ซ่ึงจายในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีหนาที่ตองนําสงภาษีหัก ณ ที่จายนัน้ตออําเภอทองที ่

 

 

 

ภพ.36 ภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับภาษีซ้ือจากการนําเขา

สินคาหรือบริการและสําหรับผูประกอบการที่

อยูนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6) 

ผูนําเขาสินคาหรือบริการซ่ึงจายเงินคาสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบการทีอ่ยูนอกราชอาณาจักรใน

เดือนพฤศจิกายน 2562 มีหนาที่นาํสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงคิดคํานวณจากคาสินคาหรือบริการนั้นตอ

อําเภอทองที ่



                                                     DECEMBER 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

December 2, 2019 

(in lieu of November 30, 2019 

which falls on Saturday and 

Por Ngor Dor 51 Mid-year corporate income tax return A limited company with an accounting period commencing April 1, 2019, must file the return and 

pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual first 6 

months profit, as the case may be, to the District Office. 

December 1, 2019 which falls on 

Sunday ) 

Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending June 30, 2019 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on October 31, 2019, 

must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of Business 

Development, within one month from the date of such approval. 

December 9, 2019 

(in lieu of December 7-8, 2019 

which fall on Saturday and 

Por Ngor Dor 1 Income tax withheld at source under Section 

59 for remuneration paid to employees under 

Section 40 (1), (2) 

Employers must withhold tax on remuneration paid to employees in November 2019 and remit the 

tax so withheld to the District Office. 

Sunday) Por Ngor Dor 54 Withholding tax on payment on income 

under Section 40(2) – (6) made to foreign 

companies under Section 70 

The payer of such income in November 2019 must remit the tax withheld to the District Office. 

 Por Ngor Dor 53 (withheld 

from companies) and/or Por 

Ngor Dor 3 (withheld from 

individuals) 

Withholding tax at source under Section 3 

tredecim 

In relation to the payment of such income (as discussed in paragraph 6 of the Guidelines) made in 

November 2019, the payer must remit the tax so withheld to the District Office.  

 Por Por 36 Value Added Tax return (for input VAT on 

imported goods or services and for non-

resident operators under Section 83/6) 

The importer of goods or services who remits payment in November 2019 to non-resident 

operators is responsible for remitting the input VAT (self-assessment) to the District Office. 

  



   
 ธันวาคม  

 

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 23 ของ 24 

 

วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

16 ธันวาคม 2562 

(แทนวันที ่15 ธันวาคม 2562 

ซ่ึงเปนวันอาทิตย) 

ภพ.30 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีขายและภาษซ้ืีอที่เกิดข้ึนใน

เดือนพฤศจิกายน 2562 และ (1) ชาํระภาษมูีลคาเพิ่มสุทธิ หรือ (2) ขอนําภาษีซ้ือสวนเกนิไปใชในเดอืน

ถัดไป หรือ (3) ขอคืนภาษีซ้ือสวนเกิน แลวแตกรณี ตออาํเภอทองที ่

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

ประกันชีวิต โรงรับจํานํา กิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย) มีหนาที่ในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับเดือนพฤศจิกายน 2562  และชําระภาษีตออาํเภอทองที ่

30 ธันวาคม 2562 

(แทนวันที่ 28-29 ธันวาคม 2562 

ซ่ึงเปนวันเสารและวันอาทิตย) 

ภงด.50 ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป ตามมาตรา 68 บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่31 กรกฎาคม 2562 มีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดงรายการ

เงินได พรอมทั้งงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองแลวและชําระภาษตีออาํเภอทองที ่



 DECEMBER 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

December 16, 2019 

(in lieu of December 15, 2019 

which falls on Sunday) 

 

Por Por 30 Value Added Tax return under Section 83 A VAT registrant must file with the District Office a return entailing output VAT and input VAT 

incurred in November 2019 and accordingly: (i) remit net output VAT; (ii) carry forward excess 

input VAT to the next month; or (iii) claim a refund for excess input VAT. 

 Por Tor 40 Specific Business Tax return under Section 

91/10 

A Specific Business Tax registrant (operating the businesses of banking, finance, securities, credit 

foncier, life insurance, pawnbroking, regular transactions similar to commercial banking) must 

submit this return and pay any tax due on its gross revenue for November 2019 to the District 

Office. 

December 30, 2019 

(in lieu of December 28-29, 

2019 which fall on Saturday  

Sunday) 

Por Ngor Dor 50 Annual corporate income tax return under 

Section 68 

A limited company with an accounting period ending July 31, 2019 must file this return with the 

audited financial statements and pay any tax due to the District Office. 



  
 มกราคม 2563  

 

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด หนา 24 ของ 24 

 วันกําหนดย่ืน แบบแสดงรายการ ประเภทของแบบแสดงรายการ คําแนะนํา 

2 มกราคม 2563 

(แทนวันหยุดส้ินป) 

ภงด.51 ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคร่ึงป บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีหนาที่ตองย่ืนและชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลจากคร่ึงหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิเต็มรอบปบัญช ีหรือภาษีเงินไดนติบิุคคลจากกาํไรที่

เกิดข้ึนจริงในระยะเวลา 6 เดอืนแรก แลวแตกรณีโดยนําสงตออําเภอทองที ่

 สบช.3 งบการเงินที่ตรวจสอบรับรองโดยผูสอบบัญช ี

และบัญชรีายชือ่ผูถือหุน ณ วนัประชุมใหญผูถือ

หุนสามัญประจําป 

บริษัทจาํกัดซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และมีงบการเงินที่ตรวจสอบ

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัตจิากทีป่ระชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปในวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2562 มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอสํานักงานทะเบยีนหุนสวนและบริษัท กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา ภายใน 1 เดอืน นับจากวันทีท่ี่ประชุมผูถอืหุนไดอนุมัติดังกลาว 

 



  
 JANUARY 2020 
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Deadline Form/Report Description of Form/Report Instructions/Comments 

January 2, 2020 

(in lieu of the New Year’s Eve) 

Por Ngor Dor 51 Mid-year corporate income tax return A limited company with an accounting period commencing May 1, 2019, must file the return and 

pay one-half of any tax due on the estimated annual profit, or the tax due on the actual first 6 

months profit, as the case may be, to the District Office. 

 Sor Bor Chor 3 Audited financial statements and list of 

shareholder as of the date of annual general 

meeting of shareholders. 

A limited company with an accounting period ending July 31, 2019 and having its audited 

financial statements approved by the annual general meeting of shareholders on November 30, 

2019, must submit such financial statements to the Company Registrar's Office, Department of 

Business Development, within one month from the date of such approval. 
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