
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นทางเลือกใหมเ่พื่อให้ผูเ้สียภาษีได้รบัความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
โดยจะเริ่มใหบ้ริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2555 เปน็ต้นไป 

กรมสรรพากร 
เปิดให้บริการผ่อนชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ปีภาษี 2554 ผ่านอินเทอร์เน็ต 

ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ 

มีเงื่อนไขการใหบ้รกิารดังนี้
1. ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผา่นอินเทอร์เน็ต  มีภาษีต้องชําระ  จํานวน 3,000.- บาทขึ้นไป 
    สามารถผ่อนชําระภาษีได้ 3 งวด งวดละเท่าๆ กัน ตามมาตรา 64(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
2. การชําระภาษีงวดที่ 1 ต้องชําระภายในวันที่ 31 มีนาคม ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
3. การชําระภาษีงวดที่ 2 , 3 ต้องชําระภายในวันที่ 30 เมษายน และ 31 พฤษภาคม ตามลําดับ 
    โดยสามารถชําระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือชําระที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(สส.) ก็ได้ 
    แต่หากเลือกชําระงวดที่ 2 ที่ สส. แล้ว  งวดที่ 3 ต้องชําระที่ สส. เทา่นั้น 
4. กรณีผูม้ีเงินได้มีคู่สมรส  และคู่สมรสมีเงนิได้แยกคํานวณภาษีในแบบ ภ.ง.ด.90   
    หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  หรือทั้งสองฝ่ายมีภาษีต้องชําระ 3,000.- บาทขึ้นไป  แต่ละฝา่ยมีสิทธิ 
    เลือกที่จะผอ่นชําระภาษีได้ 
5. ช่องทางอิเล็กทรอนิกสท์ีร่ับชําระภาษีแต่ละงวด สําหรับปีภาษี 2554 ได้แก่   
    บัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต , ATM , Tele-Banking/Phone , Internet Banking ,  
    Mobile Banking , Counter Service และ Pay at Post   
หมายเหตุ  การผ่อนชําระภาษี  ไมส่ามารถชําระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ E-payment ,  
              ATM บนอินเทอร์เน็ต  และรวมรายการ (Pack)  ได้ 
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ขั้นตอนการผ่อนชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554 ผ่านอินเทอร์เน็ต 

1. ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผา่นอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th  โดยมีภาษีต้องชําระ 
   จํานวน 3,000.- บาทขึ้นไป  ที่หน้าจอยืนยันการยื่นแบบ  จะแสดงขอ้ความการผ่อนชําระภาษี  เพื่อให้ 
   เลือก ประสงค์/ไม่ประสงค์ จะขอผ่อนชําระภาษี  ดังรูปที่ 1 
 

 

นาย พลเมืองดี 
รักไทย 

3-4701-88888-88-8 

รูปที่ 1 หน้าจอยืนยันการยื่นแบบ แสดงข้อความการผ่อนชําระภาษี 
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2. เมื่อเลือกประสงค์จะขอผอ่นชําระภาษี  จะปรากฏหน้าจอข้อตกลงการขอชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
   เป็นงวดผ่านระบบการยื่นแบบและชําระภาษีทางอินเทอร์เน็ต  เพื่อให้เลือก ยอมรับ/ไม่ยอมรับ ในขอ้ตกลงฯ 
   ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 หน้าจอข้อตกลงการขอชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวดฯ 

 
3. เมื่อยอมรบัข้อตกลงฯ  ทีห่น้าจอยืนยันการยื่นแบบ  จะแสดงข้อความรายละเอยีดการผอ่นชําระภาษแีต่ละงวด 
   พร้อมทั้งแสดงข้อความให้เลือก ประสงค์/ไม่ประสงค์ ใหก้รมสรรพากรแจ้งเตือนการผ่อนชําระภาษีผ่าน 
   ระบบ SMS  ดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 หน้าจอยืนยันการยื่นแบบ แสดงข้อความรายละเอียดการขอผ่อนชําระภาษีแต่ละงวด 
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4. เมื่อกดปุ่มตกลงยื่นแบบ  จะปรากฏหน้าจอเลือกวิธีการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  ดังรูปที่ 4 
   โดยมีข้อยกเว้นกรณีการผ่อนชําระภาษี ไม่สามารถชําระภาษีผ่าน E-payment , ATM บนอินเทอร์เน็ต และ 
   รวมรายการ (Pack) ได้ 
 

 
รูปที่ 4 หน้าจอเลือกวิธีการชําระเงิน 

 
5. หากเลือกชําระภาษีผ่านบัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต  จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 5  โดยจํานวนเงินที่ต้องชําระคือ 
   ภาษีงวดที่ 1 (จากตัวอย่าง  จํานวนเงิน 1,000 บาท) 
 

 
รูปที่ 5 หน้าจอการชําระภาษีผ่านบัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต 
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6. หากเลือกชําระภาษีผ่าน ATM , Tele-Banking/Phone , Internet Banking , Mobile Banking   
   จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการข้อมูล  เลขประจําตัวประชาน/เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร , รหสัควบคุม ,  
   จํานวนเงินที่ต้องชําระ  เพื่อนําไปชําระภาษีผ่านช่องทางนั้นๆ  ดังตัวอย่างรูปที่ 6 
 

 

3470188888888 

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลฯ เพื่อนําไปชําระภาษีผ่าน ATM 
 

7. หากเลือกชําระภาษีผ่าน Counter Service , Pay at Post  จะปรากฏหน้าจอชุดชําระเงิน / Pay-In-Slip 
   เพื่อนําไปชําระภาษีผ่านช่องทางนั้นๆ  ดังตัวอย่างรูปที่ 7 
 

 

3-4701-88888-88-8 

นาย พลเมืองดี  รักไทย 

รูปที่ 7 หน้าจอชุดชําระเงิน / Pay-In-Slip 



                                                  หน้า 5                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. เมื่อพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.90/91  จะแสดงข้อความการแสดงเจตนาขอผ่อนชําระภาษีในแบบ  พร้อมทั้ง 
   ใบแจ้งการขอชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวดผ่านระบบการยื่นแบบและชําระภาษีทางอินเทอร์เน็ต 
   (บ.ช.อ.35)  ตัวอย่างดังรูปที่ 8 
 

 

3-4701-88888-88-8 

นาย พลเมืองดี 
รักไทย 

 

 

นาย พลเมืองด ี           รักไทย 3470188888888 

รูปที่ 8 แบบ ภ.ง.ด.90 ที่แสดงข้อความการแสดงเจตนาขอผ่อนชําระภาษี พร้อม บ.ช.อ.35 



                                                  หน้า 6                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. หลังจากชําระภาษีงวดที ่1 เรียบรอ้ยแลว้  และต้องการชําระภาษีงวดที่ 2 , 3   ให้ไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากร 
   www.rd.go.th > เลือก “ย่ืนแบบผ่านอินเทอร์เน็ต” > ในหัวข้อ WHAT’S NEW  เลือก “การผ่อนชําระ 
   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554” ดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 เลือกการผ่อนชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554 

 
10. จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดการขอผ่อนชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  เพื่อให้เลือกทํารายการ 
      ชําระภาษีงวดที่ 2 , 3  ดังรูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 10 หน้าจ

 

03/02/2555 000-6498476 

1,000.00 

1,000.00 

 
 

-4701-88888-88-8
 

อแสดงรายละเอียดการขอผ่อนชําระภาษีเงินได้บุคคล
3

ธรรมดา 


