
แบบฯ และกําหนดเวลายื่นแบบฯ 
 

                    ประมวลรัษฎากรไดกําหนดแบบแสดงรายการภาษ ี เพื่อใชยื่นเสียภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงนิไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ

อากรแสตมป รวมถึงกําหนดเวลายื่นแบบ เพื่อเสียภาษีแตละประเภท แตกตางกันออกไป ปรากฏดังตารางสรุป ดังนี้ 
  - ตารางสรปุแบบฯ/กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
  - ตารางสรปุแบบฯ/ กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีเงินไดนิติบคุคล 

  - ตารางสรปุแบบฯ/ กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีมูลคาเพิ่ม 

  - ตารางสรปุแบบฯ/ กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีธุรกิจเฉพาะ 
         - การชําระอากรแสตมปเปนตัวเงนิตารางสรุปแบบฯ/กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของอากรแสตมป กรณีที่ตองชําระเปนตัวเงิน 

 

ตารางสรุปแบบฯ/กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

ลําดับ

ที่ 
แบบฯ กําหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

1 

  

ภ.ง.ด.90 

 

ม.ค. - มี.ค. ของปถัดไป 

  

ใชเสียภาษีเงินไดประจําปสําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40(2)-(8) แหงประมวลรัษฎากรหรือมี

เงินไดฯ ตาม มาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2)-(8) ในรอบปภาษีที่ผานมา 

2 ภ.ง.ด.91 ม.ค. - มี.ค. ของปถัดไป ใชเสียภาษีเงินไดประจําปสําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากรในรอบป

ภาษีที่ผานมา 

3 

  

ภ.ง.ด.92 

 

ม.ค. - มี.ค. ของปถัดไป 

  

ใชสําหรับผูจายเงินไดที่ประสงคจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาสําหรับเงินไดจากการ

จางแรงงานตาม มาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร ใหแกพนักงานดวยสื่อบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

4 

  

ภ.ง.ด.93 

 

ภายในเดือน ธ.ค. ของปที่ไดรับเงินไดพึง

ประเมิน 

ใชสําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินที่มีความจาํเปนตองยืน่แบบเสียภาษีกอนกําหนดเวลายื่นแบบเสียภาษีเงินได

ประจําปภาษ ี

5 

  

ภ.ง.ด.94 

 

ก.ค. - ก.ย. ของปที่ไดรับเงินไดพึงประเมิน  ใชเสียภาษีเงินไดครึ่งปสําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40(5)-(8) แหงประมวลรัษฎากรที่ไดรับเงิน

ไดพึงประเมินตั้งแตเดือน ม.ค. - มิ.ย. ของปนั้น 

6 ภ.ง.ด.95 ม.ค. - มี.ค. ของปถัดไป  ใชเสียภาษีเงินไดประจําปภาษีสําหรับคนตางดาวที่ไดรับคาจางแรงงานจากสํานักงานปฏิบัติการภูมภิาคใน

รอบปที่ผานมา update December 2008



 

 

ตารางสรุปแบบ/กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 
 

ลําดับ

ที่ 
แบบฯ กําหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

1 

 

ภ.ง.ด.50 

 

ภายใน 150 วัน นับแตวันสิน้รอบระยะเวลา

บัญชี 

ใชกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงนิไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธทิี่เกิดขึ้นในรอบ

ระยะเวลาบัญชี 

2 

 

 

ภ.ง.ด.51 

 

 

ภายใน 2 เดือนนับแตวันสุดทายของรอบ

ระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันแรกของรอบ

ระยะเวลาบัญชี 

ใชกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงนิไดนิติบุคคลครึ่งปจากการประมาณการกําไรสุทธิหรือ

จากกําไรสุทธ ิกรณีเปนบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ธนาคารพาณิชยบริษัทเงินทุน บริษัท

หลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร 

3 

 

ภ.ง.ด.52 

 

ภายใน 150 วัน นับแตวันสิน้รอบระยะเวลา

บัญชี 

ใชกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ที่ประกอบการขนสงผานประเทศ

ตาง ๆ รวมทั้งไทย โดยเสียภาษีเงินไดนิติบคุคลจากฐานรายไดกอนหกัรายจายใด ๆ เฉพาะการขนสงขาออก

จากประเทศไทย 

4 

 

ภ.ง.ด.55 

 

ภายใน 150 วัน นับแตวันสิน้รอบระยะเวลา

บัญชี 

ใชกับมูลนิธิหรือสมาคมที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีรายได โดยเสียภาษีเงนิไดนิติบุคคลจากฐานรายไดกอนหัก

รายจายใด ๆ  

  ***  กรณีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 

         - ภ.ง.ด.51 ยื่นแบบฯ ตั้งแตเดือน ก.ค. - ส.ค. ของปนั้น 

          - ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.52, ภ.ง.ด.55 กําหนดยื่นแบบภายใน 150 วัน ใหนับวนัที่ 1 ม.ค. ของปถดัไป เปนวันแรก 
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ตารางสรุปแบบ/กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

ลําดับ

ที่ 
แบบฯ กําหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

1 

 

ภ.พ.30 

 

ตั้งแตวนัที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน 

ไมวาเดือนภาษีนั้นจะมีรายรับหรือไม 

ใชกับผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม โดยเสยีภาษีที่คํานวณจากภาษีขายหกัดวยภาษีซื้อในแตละ

เดือนภาษ ี

2 

 

 

 

ภ.พ.36 

 

 

 

 

- ตั้งแตวันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป นับแตวนั

สิ้นเดือนที่มีการจายเงินได  

 

 

- ภายใน 30 วนั นับแตวันทีร่ับโอนสิทธิ 

- ใชกับผูจายเงินทุกรายที่จายเงินใหแกผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรที่เขามาขายสินคาหรือใหบริการใน

ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หรือใชกับผูจายเงินทุกรายที่จายเงินใหแกผูประกอบการที่ไดใหบริการใน

ตางประเทศและ นําผลการใหบริการมาใชในราชอาณาจักรหรือใชกับผูขายทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพยสิน

ของผูประกอบการ จดทะเบียนหรือใชกับสวนราชการที่ขายทรัพยสินที่ถูกยึดของผูประกอบการจดทะเบียน 

- ใชกับผูรับโอนสินคาหรือผูรับโอนสิทธิในบริการที่เสยีภาษีมูลคาเพิม่ในอัตรารอยละ 0 

3 

 

ภ.พ.30.2 

 

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษทีี่

มีการปรับปรุงภาษีซื้อ 

เปนกรณยีื่นแบบฯ ปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามสวนของรายได  

4 

 

ภ.พ.30.3 

 

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษทีี่

มีการปรับปรุงภาษีซื้อ 

เปนกรณยีื่นแบบปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามสวนของการใชพื้นที่อาคาร  
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ตารางสรุปแบบฯ/ กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 

แบบฯ กําหนดเวลายืน่แบบฯ หมายเหตุ 

ภ.ธ.

40 

  

  

ตั้งแตวนัที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุก

เดือนไมวาเดือนภาษนีั้นจะมรีายรับ

หรือไมก็ตาม  

- ใชกับผูประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยเสียภาษีจากฐานรายรับกอนหักรายจายใด ๆ 

- ขายอสังหารมิทรัพยเปนทางการคาหากําไรใหเสียภาษ ีขณะจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมที่กรมที่ดิน โดยไมตองยื่นแบบ 

ภ.ธ.40 ที่กรมสรรพากรอีก 
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การชําระอากรแสตมปเปนตัวเงิน 

ตารางสรุปแบบฯ/กําหนดเวลายื่นแบบฯ ของอากรแสตมป กรณีที่ตองชําระเปนตัวเงิน 

 

ลําดับ ลักษณะแหงตราสาร แบบฯ ลําดับ ลักษณะแหงตราสาร แบบฯ 

1 ลักษณะตราสาร 1 เชาที่ดนิ โรงเรือน สิ่งปลกูสรางอยางอืน่หรือแพ อ.ส.4 15 ลักษณะตราสาร 15 เช็คสําหรับผูเดินทาง อ.ส.4 ก 

16 ลักษณะตราสาร 16 ใบรับของ อ.ส.4 ข 2 ลักษณะตราสาร 2 โอนใบหุน ใบหุนกู พนัธบัตรและ

ใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองคการใด ๆ 

เปนผูออก 

อ.ส.4 

17 ลักษณะตราสาร 17 ค้ําประกัน อ.ส.4 ข 

3 ลักษณะตราสาร 3 เชาซื้อทรัพยสิน อ.ส.4 ข 18 ลักษณะตราสาร 18 จํานํา อ.ส.4 

4 ลักษณะตราสาร 4 จางทําของ อ.ส.4 19 ลักษณะตราสาร 19 ใบรับของคลังสินคา อ.ส.4 

5 ลักษณะตราสาร 5 กูยืมเงิน หรือการตกลงใหเบกิเงินเกินบัญชี

จากธนาคาร 

อ.ส.4 ข 20 ลักษณะตราสาร 20 คําสั่งใหสงมอบของ อ.ส.4 

6 ลักษณะตราสาร 6 กรมธรรมประกันภัย อ.ส.4 ข 21 ลักษณะตราสาร 21 ตัวแทน อ.ส.4 

7 ลักษณะตราสาร 7 ใบมอบอํานาจ อ.ส.4 22 ลักษณะตราสาร 22 คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อ.ส.4 

8 ลักษณะตราสาร 8 ใบมอบฉันทะสําหรับใหลงมติในที่ประชุม

ของบริษัท 

อ.ส.4 23 ลักษณะตราสาร 23 คูฉบับหรือคูฉีกแหงตราสาร อ.ส.4 ข 

9 ลักษณะตราสาร 9 

(1) ตัว๋แลกเงนิหรือตราสารทาํนองเดียวกับที่ใชอยางตัว๋แลกเงนิ 

 24 ลักษณะตราสาร 24 หนังสือบริคณหสนธขิองบริษัทจํากดัที่สงตอ

นายทะเบียน 

อ.ส.4 
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ลําดับ ลักษณะแหงตราสาร แบบฯ ลําดับ ลักษณะแหงตราสาร แบบฯ 

25 ลักษณะตราสาร 25 ขอบังคับของบริษัทจํากัดที่สงตอนายทะเบยีน อ.ส.4 (2) ตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารทํานองเดียวกับที่ใชอยางตั๋ว

สัญญาใชเงิน 

อ.ส.4 ก 

อ.ส.4 ก 

10 ลักษณะตราสาร 10 บิลออฟเลดิง อ.ส.4 

26 ลักษณะตราสาร 26 ขอบังคับใหมหรือสําเนาหนังสือบริคณหสนธหิรือ

ขอบังคับของบริษัทจํากัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหมที่สงตอนายทะเบยีน 

อ.ส.4 

27 ลักษณะตราสาร 27 หนังสือสัญญาหางหุนสวน อ.ส.4 11 ลักษณะตราสาร 11  

(1) ใบหุน หรือใบหุนกู หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม 

คณะบุคคล หรือองคการใด ๆ 

(2) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย 

 

อ.ส.4 ก 

 

อ.ส.4 

12 ลักษณะตราสาร 12 เช็ค หรือหนังสือคาํสั่งใด ๆ ซึ่งใชแทนเช็ค   อ.ส.4 ก 

13 ลักษณะตราสาร 13 ใบรับฝากเงินประเภทประจําของธนาคาร

โดยมีดอกเบี้ย 

อ.ส.4 ก 

14 ลักษณะตราสาร 14 เลตเตอรออฟเครดิต อ.ส.4 ข 

28 ลักษณะตราสาร 28  

(ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบงของรัฐบาล 

(ข) ใบรับสําหรับการโอนหรือกอตั้งสิทธิใด ๆ  เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 

ในเมื่อนิติกรรมที่เปนเหตุใหออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

   ** ชําระอากรแสตมป ณ หนวยงานที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 

(ค) ใบรับสําหรับการขาย ขายฝาก ใหเชาซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ

ยานพาหนะ ทั้งนี้เฉพาะยานพาหนะซึ่งมกีารจดทะเบียนตาม

กฎหมายวาดวยยานพาหนะนั้น ๆ  

 

อ.ส.4 

อ.ส.4 

 

 

อ.ส.4 ข 
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โทษของการไมชําระอากรแสตมปภายในกําหนดระยะเวลา 

 

• โทษอาญา 

   ปรับไมเกิน 500 บาทตอแบบฯ 

• โทษทางแพง 

   - กรณีตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณเปนเวลาไมเกินกําหนด 90 วัน นับแตวัน

ตองปดแสตมปบริบูรณ ตองเสียเงินเพิ่มอากรเปน 2 เทาของจํานวนอากรแสตมป หรือเปนเงิน 4 

บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 

   - กรณีตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณเปนเวลาเกินกําหนด 90 วัน นับแตวันตอง

ปดแสตมปบริบูรณ ตองเสียเงินเพิ่มอากรเปน 5 เทาของจํานวนอากรแสตมป หรือเปนเงิน 10 บาท 

แลวแตอยางใดจะมากกวา  
 

การขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป 
  ผูเสียอากรแสตมปขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป ใหเสียเพียงรอยละ 25 โดยทํา

หนังสือขอลดเงินเพิ่มตอสรรพากรพื้นที่สาขาในทองที่ ณ สถานประกอบการที่ตั้งอยู 
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