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ขยายเวลายื�นแบบและชาํระภาษีผา่นระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  

กรมสรรพากรขยายกําหนดเวลาการยื�นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษผ่ีานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร (“เครอืข่ายอินเทอร์เน็ต”) ออกไปอีก *  วนั นับแต่วนั
พน้กําหนดเวลาตามที�กฎหมายกําหนด สําหรบัการยื�นรายการในระหว่างวนัที� /  กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 4567  ถึงวนัที� :/  มกราคม พ.ศ. 456;  ดังนี< 

 

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  

แบบแสดงรายการ กาํหนดเวลายื�นแบบ 
ขยายกาํหนดเวลา  

(กรณียื�นผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต) 

ภ.ง.ด.=> ภ.ง.ด.=/  และ 
ภ.ง.ด.=5  

ภายในเดือนมีนาคมของ
ปีถดัไป  

ภายในวนัที� *  เมษายนของปี
ถดัไป 

ภ.ง.ด.=7  
ภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี  

ภายในวนัที� *  ตุลาคมของทุกปี 

 

การผ่อนชําระภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา กรณียื�นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและได้รับสิทธิ
ผ่อนชําระ : งวด จะต้องผ่อนชําระภายในกําหนดเวลาดังนี<  

 งวดที�หนึ�ง ต้องชําระพร้อมกบัการยื�นแบบแสดงรายการภาษี ภายในกําหนดเวลาที�
ได้รบัอนุมัติใหข้ยายออกไป     

 งวดที�สอง ต้องชําระภายในหนึ�งเดือน นับแต่วนัสุดท้ายที�ต้องชําระงวดที�หนึ�ง    
 งวดที�สาม ต้องชําระภายในหนึ�งเดือน นับแต่วนัสุดท้ายที�ต้องชําระงวดที�สอง     

หากไม่ชําระงวดใดงวดหนึ�งภายในเวลาที�กําหนดไว้ ผูมี้หน้าที�เสียภาษีหรือนําส่งภาษีหมด
สิทธิที�จะชําระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องเสียเงนิเพิ�มตามมาตรา 4;  แห่งประมวล 
รษัฎากร สําหรับงวดที�ไม่ชําระและงวดต่อ  ๆไป โดยคํานวณเงนิเพิ�มตั<งแต่พน้กําหนดเวลา
การยื�นแบบแสดงรายการภาษีที�ได้รบัอนุมัติให้ขยายออกไปนั<นจนถงึวนัชําระ 

 

 

 

 



ภาษีเงินได้นิติบคุคล  

แบบแสดงรายการ กาํหนดเวลายื�นแบบ 
ขยายกาํหนดเวลา  

(กรณียื�นผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต) 

ภ.ง.ด.5> ภ.ง.ด.54 และ 
ภ.ง.ด.55 (รวมถงึงบการเงนิ
และบัญชรีายรบัก่อนหกั
รายจ่ายที�มีการตรวจสอบ
และรับรองแล้วแต่กรณี) 

ภายใน /5> วนั นับแต่
วนัสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบญัช ี

ภายใน /5* วนั นับแต่วนั
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญช ี

ภ.ง.ด.5/ ภายใน 4 เดือน นับแต่ 
วนัสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน นับแต่
วนัแรกของรอบ
ระยะเวลาบญัช ี

ภายใน 4 เดือน * วนั นับแต่
วนัสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 
เดือน นับแต่วนัแรกของรอบ
ระยะเวลาบญัช ี

ภ.ง.ด.57 ภายใน ; วนั นับแต่วนั
สิ<นเดือนของเดือนที�
จ่ายเงนิได้พงึประเมิน 
หรือจําหน่ายเงนิกําไร
ออกไปจากประเทศไทย 

ภายใน /5 วนั นับแต่วนัสิ<น
เดือนของเดือนที�จ่ายเงนิได้พงึ
ประเมินหรือจําหน่าย เงนิกําไร
ออกไปจากประเทศไทย 

แบบรายงานประจําปี 
(Transfer Pricing 
Disclosure Form)  

ภายใน /5> วนั นับแต่ 
วนัสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบญัช ี

ภายใน /5* วนั นับแต่วนั
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญช ี

 

ภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่าย  

แบบแสดงรายการ กาํหนดเวลา 
ขยายกาํหนดเวลา  

(กรณียื�นผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต) 

ภ.ง.ด./ ภ.ง.ด.4 ภ.ง.ด.: 
และ ภ.ง.ด.5:  

ภายใน ; วนั นับแต่วนั
สิ<นเดือนของเดือนที�
จ่ายเงนิได้พงึประเมิน 

ภายใน /5 วนั นับแต่วนัสิ<น
เดือนของเดือนที�จ่ายเงนิได้พงึ
ประเมิน 

ภ.ง.ด./ ก 
ภายในเดือนกุมภาพนัธ์
ของปีถดัไป 

ภายในวนัที� * มีนาคมของปี
ถดัไป 

ภ.ง.ด.4 ก ภ.ง.ด.: ก 
ภายในเดือนมกราคมของ
ปีถดัไป 

ภายในวนัที� * กุมภาพนัธ์ของ
ปีถดัไป 

 

ภาษีมลูค่าเพิ�ม  

แบบแสดงรายการ กาํหนดเวลา 
ขยายกาํหนดเวลา  

(กรณียื�นผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต) 

ภ.พ.:>  
ภายในวนัที� /5  วนั ของ
เดือนถดัไป 

ภายในวนัที� 4:  วนั ของเดือน
ถดัไป 

ภ.พ.:6  

ภายใน ; วนั ของเดือน
ถดัจากเดือนที�ความรับ
ผดิในการเสียภาษีเกิด* 

ภายในวนัที� /5  วนั ของเดือน
ถดัจากเดือนที�ความรับผดิใน
การเสียภาษเีกิด* 



*กรณีจ่ายเงนิค่าซื<อสินค้าหรือค่าบริการ นับแต่วันสิ<นเดือนของเดือนที�จ่ายเงนิค่าซื<อสินค้าหรือค่าบริการ 

กรณีขายทอดตลาด นับแต่วันสิ<นเดือนของเดือนที�ขายทอดตลาด (กรณีผู้ทอดตลาดซึ�งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

กรณีขายสินค้าหรือให้บริการซึ�งได้เสียภาษีมูลค่าเพิ�มในอัตราร้อยละ > และภายหลังได้มีการโอนกรรมสิทธิ Xในสินค้า 
หรือโอนสิทธิในบริการอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม นับแต่วันสิ<นเดือนของเดือนที�ครบกําหนด :> วันที�ความรับ
ผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ�มเกิดขึ<น   
 

ภาษีธรุกิจเฉพาะ  

แบบแสดงรายการ กาํหนดเวลา 
ขยายกาํหนดเวลา  

(กรณียื�นผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต) 

ภ.ธ.7>  
ภายในวนัที� /5 ของเดือน
ถดัไป   

ภายในวนัที� 4: วนั ของเดือน
ถดัไป 

 

การได้รบัสิทธิขยายกาํหนดเวลายื�นรายการและชาํระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

ผูมี้หน้าที�เสียภาษีหรอืนําส่งภาษีต้องยื�นแบบแสดงรายการภาษีฉบับปกติและฉบบัเพิ�มเติม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั<น 

 
ผู้ที�ไม่ได้รบัสิทธิขยายกาํหนดเวลายื�นรายการและชาํระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

 ผู้มีหน้าที�เสียภาษีหรือนําส่งภาษียื�นแบบแสดงรายการภาษีฉบบัปกติในรูปแบบของ
กระดาษ แม้ต่อมาจะได้ยื�นแบบแสดงรายการภาษีอีกครั <งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ  

 ผูมี้หน้าที�เสียภาษีหรอืนําส่งภาษทีี�ยื�นแบบแสดงรายการภาษีฉบับปกติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและต่อมาได้ยื�นแบบแสดงรายการภาษีอีกครั <งในรูปแบบของกระดาษ  
 

โดยการยื�นแบบแสดงรายการเมื�อพน้กําหนดเวลาโดยไม่ได้รบัสิทธิขยายกําหนดเวลา
ย่อมมีความรบัผดิเสียเบี<ยปรับและเงนิเพิ�มตามประมวลรษัฎากรตามแต่กรณี 
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