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ขยายเวลาย่ืนแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลและชําระภาษีผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  

เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงได้รับผลกร ะทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงการคลังได้ออกประกาศวันที่ 

23 สิงหาคม 2564 เพ่ือขยายระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษี เฉพาะที่ ย่ืน

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีสาระสําคัญดังน้ี    

 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม 

แบบแสดงรายการ กําหนดเวลา 
ขยายกําหนดเวลา  

(กรณียื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 

แบบแสดงรายการภาษี

เงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.

50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52) 

 

แบบแสดงรายการภาษี

เงินได้มูลนิธิหรือสมาคม  

(ภ.ง.ด.55) 

 

การขยายระยะเวลา

รวมถึงงบการเงินและ

เอกสารทางบัญชีอ่ืนๆ 

แล้วแต่กรณี 
 

ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 

2564 ถึงวันที่ 22 กันยายน 

2564 

ภายในวันที่ 23 กันยายน 

2564 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


แบบรายงานประจําปี 

(Disclosure Form) 

ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 

2564 ถึงวันที่ 22 กันยายน 

2564 

ภายในวันที่ 23 กันยายน 

2564 

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 

แบบแสดงรายการ กําหนดเวลา 
ขยายกําหนดเวลา  

(กรณียื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 

แบบแสดงรายการภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา 

(ภ.ง.ด.94) 

ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 

2564 

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 

ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย  

แบบแสดงรายการ เดือนภาษ ี
ขยายกําหนดเวลา  

(กรณียื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 

แบบย่ืนรายการภาษีเงิน

ได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 

ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.

53 และ ภ.ง.ด.54) 
 

สิงหาคม 2564 เดิมที่ต้อง

ย่ืนภายในวันที่ 15 

กันยายน 2564 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 

2564 

กันยายน 2564 เดิมที่ต้อง

ย่ืนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 

2564 

ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

ตุลาคม 2564 เดิมที่ต้อง

ย่ืนภายในวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2564 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2564 

พฤศจิกายน 2564 เดิมที่

ต้องย่ืนภายในวันที่  15 

ธันวาคม 2564 

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

แบบแสดงรายการ เดือนภาษ ี
 

ขยายกําหนดเวลา  

(กรณียื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 

แบบนําส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ภ.พ.36 และ ภ.พ.30) 
 

สิงหาคม 2564 เดิมที่ต้อง

ย่ืนภายในวันที ่ 15 หรือ 23 

กันยายน 2564 แล้วแต่

กรณ ี

ภายในวันที่ 30 กันยายน 

2564 

กันยายน 2564 เดิมที่ต้อง

ย่ืนภายในวันที ่ 15 หรือ 23 

ตุลาคม 2564 แล้วแต่กรณี 

ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

ตุลาคม 2564 เดิมที่ต้อง

ย่ืนภายในวันที่ 15 หรือ 23 

พฤศจิกายน 2564 แล้วแต่

กรณ ี

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2564 



พฤศจิกายน 2564 เดิมที่

ต้องย่ืนภายในวันที ่ 15 หรือ 

23 ธันวาคม 2564 แล้วแต่

กรณ ี

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ  

แบบแสดงรายการ เดือนภาษ ี
 

ขยายกําหนดเวลา  

(กรณียื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 

แบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดง

รายการและชําระภาษีธุรกิจเฉพาะ 

สํา หรับการขาย อสังหาริมทรัพย์

เป็นทางค้าหรือหากําไร ไม่ว่า

อสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใด

ก็ตาม  

สิงหาคม 2564 เดิมที่ต้อง

ย่ืนภายในวันที่ 23กันยายน 

2564 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 

2564 

กันยายน 2564 เดิมที่ต้อง

ย่ืนภายในวันที ่ 23 ตุลาคม 

2564 

ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

ตุลาคม 2564 เดิมที่ต้อง

ย่ืนภายในวันที่ 23 

พฤศจิกายน 2564 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2564 

พฤศจิกายน 2564 เดิมที่

ต้องย่ืนภายในวันที่  23 

ธันวาคม 2564 

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
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