ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(ฉบับที่ 6)
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการรับชาระภาษีหรือ
เงิ น อื่ น ใดที่ บุ ค คลต้ อ งช าระ พิ จ ารณาขยายระยะเวลาการช าระภาษี ห รื อ เงิ น อื่ น ใดเพื่ อ บรรเทา
ความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงอาศัยอานาจตาม
มาตรา ๓ อั ฏ ฐ วรรคสอง แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ขยายก าหนดเวลาการยื่ น รายการ การน าส่ ง
หรือการชาระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีการยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชาระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส
มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัต วา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83
มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 มาตรา 83/7 และตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร สาหรับ
กรณี ที่ จ ะต้ อ งยื่ น รายการ การน าส่ ง ภาษี และการช าระภาษี ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 สาหรับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
ซึ่งจะต้องยื่นภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี
ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีธุรกิจเฉพาะ สาหรับการขาย
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ทางค้ า หรื อ หาก าไร ไม่ ว่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น จะได้ ม าโดยวิ ธี ใ ดก็ ต าม
ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 2 ให้ขยายกาหนดเวลาการยืน่ รายการ การนาส่งภาษี และการชาระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส
มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัต วา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83
มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 มาตรา 83/7 และตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร สาหรับ
กรณี ที่ จ ะต้ อ งยื่ น รายการ การน าส่ ง ภาษี และการช าระภาษี ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 สาหรับเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
ซึ่งจะต้องยื่นภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี
ออกไปเป็นภายในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
/ ทั้งนี้ ...
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ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีธุรกิจเฉพาะ สาหรับการขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพ ย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ต าม ตามมาตรา
91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 3 ให้ขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชาระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส
มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัต วา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83
มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 มาตรา 83/7 และตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร สาหรับ
กรณี ที่ จ ะต้ อ งยื่ น รายการ การน าส่ ง ภาษี และการช าระภาษี ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 สาหรับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
ซึ่งจะต้องยื่นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีธุรกิจเฉพาะ สาหรับการขาย
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ทางค้ า หรื อ หาก าไร ไม่ ว่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น จะได้ ม าโดยวิ ธี ใ ดก็ ต าม
ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 4 ให้ขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชาระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส
มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัต วา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83
มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 มาตรา 83/7 และตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร สาหรับ
กรณี ที่ จ ะต้ อ งยื่ น รายการ การน าส่ ง ภาษี และการช าระภาษี ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 สาหรับเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้องยื่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีธุรกิจเฉพาะ สาหรับการขาย
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ทางค้ า หรื อ หาก าไร ไม่ ว่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น จะได้ ม าโดยวิ ธี ใ ดก็ ต าม
ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 5 แบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนาส่งภาษีได้รับการขยายกาหนดเวลา มีดังนี้
(๑) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ ภ.ง.ด.๕๓ ภ.ง.ด.๕๔
(๒) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.๓๐ และ ภ.พ.๓๖
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภ.ธ.40
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

