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เรื่อง สรรพากรสนับสนุนให้ทาธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home เพื่อร่วมป้องกันการกลับมาของ Covid - 19
...................................................................................................................................................................................
สรรพากรหนุ น ผู้ ป ระกอบการและประชาชนทาธุ ร กรรมภาษี ที่ บ้ า น TAX from Home
ทั้ ง การลงทะเบี ย น การยื่ น แบบ การช าระภาษี แ ละการคื น เงิ น ภาษี ใช้ บ ริ ก ารง่ า ย สะดวก ปลอดภั ย
ผ่านออนไลน์ไม่ต้องเดิน ทาง ช่ว ยลดและป้ องกัน เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid – 19) แพร่ซ้า พร้อ มได้รับ
การยกเว้น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการชาระภาษีออนไลน์จากธนาคารที่ร่วมโครงการจนถึงสิ้นปี 2563 อีกด้วย
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์โรค Covid – 19 ในประเทศไทยที่มีความผ่อนคลายลง
ตามล าดั บ กรมสรรพากรเป็ น หน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ ต้อ งมี ธุ รกรรมกั บ ภาคธุ รกิ จ และประชาชนอยู่ต ลอดเวลา
จึงสนับสนุนการป้องกันการกลับมาแพร่กระจายใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ตามมาตรการ
ให้คงระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ต่อไป ประกอบกับประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม มีการเรียนรู้ที่จะทา
ธุรกรรมต่างๆ แบบออนไลน์ได้จากทุกที่โดยไม่จาเป็นต้องเจอหน้ากัน เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และมีความปลอดภัย
ในการทาธุรกรรมทางการเงิน กรมสรรพากรจึงได้มอบโครงการ “ทาธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home”
ซึ่งจะช่วยให้บริการยื่นแบบและชาระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ www.rd.go.th เป็นการทาธุรกรรมภาษีที่ง่ายอยู่แล้ว
เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกมาก
TAX from Home เป็นโครงการที่กรมสรรพากรได้ผ่อนคลายระเบียบและขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้
ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงการทาธุรกรรมภาษีในทุกมิติได้ง่ายที่สุด และยังเป็นการร่วมมือกับภาคการเงิน
เพื่อสนั บสนุน การทาธุกรรมการเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งด้านการรับและการจ่ายเงินของภาคธุรกิจ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในภาวะการณ์เช่นนี้ โครงการนี้จะเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่
การลงทะเบียน e-Registration ขอยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ส ามารถทาแบบออนไลน์
และสามารถนาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง e-mail ได้ทันที ไม่จาเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองที่สานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาอีกต่อไป และเมื่อผ่านการอนุมัติก็จะได้รับ User ID & Password เพื่อเริ่มใช้บริการได้เลยทันที
การยื่นแบบ e-Filing ได้สิทธิพิเศษขยายเวลาการยื่นแบบและชาระภาษีออนไลน์ออกไปอีก
ทาให้ภาคเอกชนมีระยะเวลาในการบริหารกระแสเงินสดได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
การชาระภาษี e-Payment ธนาคารเกือบทั้งหมดร่ว มมือกัน ยกเว้น การเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้บริการสาหรับแบบที่ยื่นและชาระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากนี้จนถึงสิ้นปี 2563
การคืน เงิน ภาษี e-Refund ผู้เ สีย ภาษีที่ช าระภาษีไ ว้เ กิน กรมสรรพากรจะดาเนิน การ
คืนเงินให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ก็เป็นอีกหนึ่งบริการคืนเงินที่กรมสรรพากรและธนาคาร
ร่วมกันให้บริการ”
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โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “TAX from Home ทาให้ส ามารถประกอบธุรกิจ
และมีการทาธุร กรรมภาษีแบบ Social Distancing ไม่จาเป็นต้องเจอหน้า ไม่มีการรับส่ งเอกสาร ไม่มีการ
จั บ ธนบั ต รหรื อ เช็ ค ไม่ มี ก ารสั ม ผั ส ใดๆซึ่ ง กั น และกั น ซึ่ ง ธุ ร กรรมแบบ Paperless & Cashless
นี้จะช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีทุกราย จึงขอเชิญชวนคนไทย ร่วมมือ ร่วมใจใช้ TAX from Home
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ตลอดไป”
ส าหรั บ ผู้ ที่ มี ข้ อ สงสั ย สามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ศู น ย์ ส ารนิ เ ทศสรรพากร
(RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ
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กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
สานักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

