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เรื่อง สรรพากรแจงมีผู้ยื่น แบบภาษีบุ คคลธรรมดา ภงด.90 และ ภ.ง.ด.91 แล้ว มากกว่า 7.42 ล้านฉบับ
ซึง่ มากกว่าร้อยละ 90 ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะง่าย สะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID -19
....................................................................................................................................................................................
กรมสรรพากรเปิดเผยยอดการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
ประจาปี ภ าษี 2563 ตั้ ง แต่ 1 มกราคม – 18 เมษายน 2564 มี ผู้ ยื่ น แบบฯ แล้ ว 7,428,132 ฉบั บ
มากกว่าร้อยละ 90 ใช้บริการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ยื่นได้ทุกที่ ทุกเวลา
โดยปี นี้ ได้ขยายเวลายื่ น แบบฯ ให้ เ ฉพาะการยื่น ผ่ านอินเตอร์เน็ตถึงวัน ที่ 30 มิถุนายน 2564 และสามารถ
ทาธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 18 เมษายน 2564 มีผู้เสียภาษียื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจาปีภาษี 2563 แล้ว รวมจานวน 7,428,132 ฉบับ
แยกเป็นการยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตจานวน 6,707,208 ฉบับ (ร้อยละ 90.29 ) ยื่นด้ว ยแบบกระดาษจานวน
720,924 ฉบับ (ร้อยละ 9.71) โดยแบ่งเป็น
การยื่นแบบฯ ภงด.90 รวมจานวน 1,782,516 ฉบับ เป็นการยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตจานวน
1,351,756 ฉบับ และยื่นด้วยแบบกระดาษ จานวน 430,760 ฉบับ
การยื่นแบบฯ ภงด.91 รวมจานวน 5,645,616 ฉบับ เป็นการยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตจานวน
5,355,452 ฉบับ และยื่นด้วยแบบกระดาษ จานวน 290,164 ฉบับ
โดยผู้เสียภาษี ร้อยละ 90.29 ใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากกรมสรรพากรได้
พัฒนาเว็บไซด์และปรับปรุงช่องทางการยื่นแบบฯ ใหม่ ช่วยให้ผู้เสียภาษียื่นแบบฯ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
และปีนี้กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
โดยให้ เ ฉพาะการยื่ น แบบผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต จึ ง ขอเชิ ญ ชวนผู้ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ยื่ น แบบฯ ใช้ บ ริ ก ารได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
กรมสรรพากร www.rd.go.th ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เข้าถึงการทาธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home)
ในทุก มิติไ ด้ง่ายที่สุด ไม่ว่า จะอยู่ที่บ้า นหรือที่ใ ด ทั้ง การลงทะเบีย น การยื่นแบบฯ การชาระภาษี รวมทั้งการ
สอบถามการขอคืนภาษี”
โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) การทาธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) เป็นตัวช่วยที่ดีสาหรับผู้เสียภาษีทุกท่าน
ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทาง ช่วยให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งทีช่ ่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี”
หากมี ข้ อ สงสั ย สามารถสอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ สานั ก งานสรรพากรทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161
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