กรมสรรพากร
Revenue Department News
เลขที่ข่าว
ปชส. 39/2556
วันที่แถลงข่าว 14 มีนาคม 2556
เรื่อง กรมสรรพากรเปิดให้บริการรับแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 นอกเวลาและนอกสถานที่
...................................................................................................................................................................................
กรมสรรพากรเปิดให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรับชาระภาษีนอกเวลา
ทาการและนอกสถานที่ ทั้งที่เป็นสถานที่ราชการของหน่วยงานต่างๆ และสถานที่ของภาคเอกชน การให้บริการ
ในครั้ ง นี้ กรมสรรพากรค านึ ง ถึ ง ความสะดวกของผู้ เ สี ย ภาษี เ ป็ น ประการส าคั ญ โดยเปิ ด บริ ก ารในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 จึงขอให้
ผู้เสียภาษีรีบยื่นแบบฯ ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th
หรือตามสถานทีด่ งั ต่อไปนี้
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
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หน่วยงาน/ สถานที่
หน่วยบริการนอกเวลา
สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร
หน่วยบริการนอกสถานที่
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
โรงพยาบาลศิริราช
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G
ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย
ศาลภาษีอากรกลาง ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจักร
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
อาคารกระทรวงการคลัง ชั้น 1
ซอยอารีสมั พันธ์ ถนนพระราม 6
กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจักร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน
เขตดุสิต
ศูนย์การค้ามาบุญครอง ชั้น 5
โซนร้านค้าขายเฟอร์นิเจอร์

ระยะเวลาให้บริการ
วันที่ 15 มีนาคม 56
ถึงวันที่ 1 เมษายน 56

ทุกวันทาการจันทร์ถึงศุกร์
วันเสาร์ 16, 23, 30 มี.ค. 56

08.30 - 19.00 น.
08.30 - 16.30 น.

วันที่ 1 มกราคม 56
ถึงวันที่ 1 เมษายน 56

ทุกวันทาการจันทร์ถึงศุกร์
ยกเว้นวันหยุดราชการ

08.30 - 16.30 น.

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 56 จันทร์ – อังคาร

08.30 - 16.30 น.

วันที่ 19 มีนาคม 56

09.00 - 16.00 น.

อังคาร

วันที่ 20 - 29 มีนาคม 56 ทุกวันทาการจันทร์ถึงศุกร์
ยกเว้นวันหยุดราชการ

08.30 - 16.30 น.

วันที่ 21 - 22 มีนาคม 56 พฤหัสบดี – ศุกร์

08.30 - 16.30 น.

วันที่ 22 มีนาคม 56

09.00 - 16.00 น.

ศุกร์

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 56 จันทร์ - อังคาร

08.30 - 16.30 น.

วันที่ 26 มีนาคม 56
ถึงวันที่ 1 เมษายน 56

10.00 - 19.00 น.
10.00 - 16.30 น.

จันทร์ – ศุกร์
เสาร์ – อาทิตย์

-2ในส่วนภูมิภาค
ที่
1
2
3

หน่วยงาน/ สถานที่
สานักงานเทศบาลเกาะเต่า
อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน ชั้น 2
อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
อาคารสานักงานเทศบาลตาบลพนา
อ. พนา จ. อานาจเจริญ

วันที่ 18 มีนาคม 56
ถึงวันที่ 22 มีนาคม 56
วันที่ 25 มีนาคม 56
ถึงวันที่ 1 เมษายน 56
วันที่ 25 มีนาคม 56
ถึงวันที่ 1 เมษายน 56

ระยะเวลาให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์
จันทร์ – ศุกร์
เสาร์ – อาทิตย์
ทุกวันทาการจันทร์ถึงศุกร์
ยกเว้นวันหยุดราชการ

08.30 - 16.30 น.
10.30 - 19.30 น.
10.30 - 18.00 น.
08.30 - 16.30 น.

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียดการยื่นแบบฯ ได้ที่สานักงาน
สรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรทุกคนพร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ หรือโทรศัพท์ไปที่
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center หมายเลข 1161 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น.
ของทุกวันทาการ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่ 9 เมษายน 2556 และเพิ่มบริการในวันเสาร์ที่ 16, 23 และ 30
มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. อีกด้วย
************************
ธันยพัฒน์ / รายงาน

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ ประชาชน
ส่วนประชาสัมพันธ์ สานักบริหารกลาง กรมสรรพากร
เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324 หรือ RD Call Center 1161

