เลขที่ข่าว
ปชส.12/2565
วันที่แถลงข่าว 30 ธันวาคม 2564
เรื่อง กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทยขอแจ้งยกเลิกการรับคืนเงินภาษีด้วยบัตรเงินสด e-Money กรณีผู้ขอคืน
เงินภาษีไม่ได้เดินทางมารับเงินคืนภาษีด้วยตนเอง และเตรียมความพร้อมช่องทางการคืนเงินภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ปีภาษี ๒๕๖๔
........................................................................................................................................................................
กรมสรรพากรได้ป รั บ เปลี่ ยนช่อ งทางการคืน ภาษีเงิ นได้บุ คคลธรรมดาปีภ าษี 2564
สืบเนื่องจากสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีประกาศว่าด้วย แนวทางในการ
ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน ของผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริง ส่งผลให้ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ต้อง “ยกเลิกการรับคืนเงินภาษีด้วยบัตรเงินสด e-Money
กรณีผู้ข อคืน เงิน ภาษีไ ม่ไ ด้เ ดิน ทางมารับ เงิน คืน ภาษีด้ว ยตนเองที่ส าขาธนาคารกรุง ไทย ตั้งแต่
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564” เพื่อให้การพิสูจน์ยืนยันตัวตนของการมารับเงินภาษีคืนด้วยบัตรเงินสด
e-Money ที่สาขาธนาคารเป็นไปตามประกาศดังกล่าว
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปีภาษี 2564 ที่จะมีกาหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 พร้อมขอคืนเงินภาษี
ตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วัน ที่ 31 มีน าคม พ.ศ. 2565 กรณียื่น ด้ว ยแบบกระดาษ
หรือถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 กรณียื่นผ่านระบบอิน เทอร์เ น็ต ที่ www.rd.go.th โดยได้เตรียม
ช่องทางในการคืนเงินภาษีให้ ดังนี้
1) การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
กรมสรรพากรจะทาการโอนเงินภาษีที่ได้อนุมัติคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ สาหรับ
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจาตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร
และได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ขอคืนภาษีเกินกว่า
90% เลือกใช้บริการในปีภาษีที่ผ่านมา
2) การคืนเงินผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ประสงค์รับเงินภาษีคืนด้วยการโอนเงินภาษีคืน
เข้าบั ญ ชีเงิน ฝากธนาคารที่ล งทะเบี ย นพร้อ มเพย์ กรมสรรพากรจะออกหนังสื อ แจ้งคืน เงินภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ค.21) เป็นหลักฐานเพื่อนาไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารธนาคารกรุงไทย หรือธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนี้

/ผู้ขอคืน...

-๒ผู้ขอคืน
กรณีผู้ขอคืนภาษีเดินทาง
ไปรับเงินภาษีคืนที่สาขา
ธนาคารด้วยตนเอง

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
1. แจ้งธนาคารคืนเงินเข้าบัญชีเงิน 1. แจ้งธนาคารคืนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์
กรณีที่ผู้ขอคืนลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรณีที่ผู้ขอคืนลงทะเบียนพร้อมเพย์
ด้วยเลขประจาตัวประชาชนกับ
ด้วยเลขประจาตัวประชาชนกับ
บัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากได้รับ บัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากได้รับ
หนังสือ ค.21
หนังสือ ค.21
2. คืนเข้าบัญชีเงินฝาก
2. คืนเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ธนาคารกรุงไทย
3. คืนเงินด้วยบัตรเงินสด e-Money
คืนเข้าบัญชีเงินฝาก
คืนเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของ
ธนาคารกรุงไทย ของผู้ขอคืนภาษี ผู้ขอคืนภาษี

กรณีผู้ขอคืนภาษีมอบอานาจ
ให้ผู้อื่นไปดาเนินการแทนที่
สาขาธนาคาร
สาหรับ กรณีผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี ที่มีคาสั่งศาล และได้รับหนังสือแจ้งคืน ค.21
ผู้จัดการมรดก ยังคงสามารถมาขอรับเงินคืนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบบัตรเงินสด e-Money ได้
โดยแสดงคาสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกมาขอรับเงินคืนที่สาขาธนาคาร
3) การคืน เงินสาหรับผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้ อมเพย์ด้วยเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก กรณี ชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และกองมรดก ที่ยังไม่ได้แบ่ง
กรมสรรพากรจะออกหนังสือ ค.21 (หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) พร้อมเช็ค โดยจัดส่งทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการให้ผู้ขอคืน เพื่อนาไปเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารเท่านั้น
สาหรับผู้ขอคืนที่ได้รับ ค.21 ก่อน วันที่ 1 มกราคม 2565 ทีย่ ังไม่ได้ขอคืนเงินที่สาขาธนาคาร
และ ค.21 หมดอายุ ให้ยื่นคาร้องขอออกเช็คคืนภาษีที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ กรมสรรพากรจะออก ค.21
ฉบับใหม่พร้อมเช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ขอคืนต่อไป”
โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับคืนเงินภาษี
ขอแนะน าให้ ผู้ ข อคื น ลงทะเบี ย นพร้ อ มเพย์ ด้ ว ยเลขประจ าตั ว ประชาชนกั บ บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร
และแจ้งความประสงค์ขอรับเงินภาษีคืนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว หากมีคาถามเกี่ยวกับวิธีการและเอกสาร
ที่ใช้ในการขอคืนเงินภาษีผ่านสาขาธนาคาร สามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ที่ท่านสะดวก”
หากมี ข้ อ สงสั ย สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ ส านั ก งานสรรพากรทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161
***************************************
กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
สานักงานเลขานุการกรม
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