ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 224)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจาก
ผู้ประกอบการจดทะเบียน เพื่อนาออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิตั้งตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร

อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 84/4 แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541 อธิบดีกรมสรรพากร กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ
จดทะเบียน เพื่อนาออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิตั้งตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้
แล้วได้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ เ ดิ น ทางที่ มี สิ ท ธิ ข อคื น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ถู ก เรี ย กเก็ บ ไว้ แ ล้ ว จากการซื้ อ สิ น ค้ า กั บ
ผู้ประกอบการจดทะเบียน เพื่อนาออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นผู้มีภูมิลาเนาในประเทศไทย
(3) ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
(4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
(5) ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 90) เรื่อง กาหนดคุณลักษณะและ
หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียน ที่ขายสินค้าให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งผู้เดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
(6) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศนี้
ข้อ 2 ผู้เดินทางที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 มีสิทธิตั้งตัวแทนได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว ตามมาตรา
84/4 แห่งประมวลรัษฎากรได้ โดยขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดในจานวนไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาท
การตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
ตัวแทนที่ผู้เดินทางตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว
ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
/ข้อ 3…

-2“ข้อ 3 ผู้ มี ความประสงค์ จะประกอบกิ จการเป็ นตั วแทนของผู้ เดิ นทางตามข้ อ 2 วรรคหนึ่ ง
เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว ต้องยื่นคาขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร ผ่านหัวหน้า
กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ตามแบบคาขออนุมัติเป็นผู้ให้บริการเป็นตัวแทน
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ที่แนบท้ายประกาศนี้
ผู้มีสิทธิยื่นคาขออนุมัติตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว ตั้งแต่ยี่สิบห้าล้านบาทขึ้นไป
(3) เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้ใบกากับภาษีที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
(4) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ด าเนิ น การเป็ น ตั ว แทนของผู้ เ ดิ น ทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร ปรากฏอยู่ในข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองนิติบุคคล
(๕) เสนอแผนการดาเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย
(5.1) รายละเอียดของพื้นที่ในการให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไม่เกิน 5
พื้นที่ให้บริการ
ในกรณีของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ให้บริการตัวแทนคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมืองแล้ว ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และ
มีความประสงค์จะเพิ่มพื้นที่ให้บริการ ให้จัดทาหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าว เสนออธิบดีกรมสรรพากร
ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้อธิบดีกรมสรรพากรพิจารณา
อนุมัติเพิ่มพื้นที่ให้บริการตามที่เห็นสมควร แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 5 พื้นที่ให้บริการ
(5.2) รายละเอียดของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ
รวมถึงระบบงานพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ในการให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร
(5.3) รายละเอียดของระบบเชื่อมต่อการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักรกับเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้กรมสรรพากรได้ทันที (Real Time)”
(แก้ไขโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 225) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

/ข้อ 4…

-3ข้อ 4 ตั ว แทนที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ บ ดี ก รมสรรพากร สามารถให้ บ ริ ก ารเป็ น ตั ว แทนคื น
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรได้นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และจะต้องดาเนินการดังนี้
(1) จั ด ให้ มี ส ถานประกอบการให้ บ ริ ก าร ในพื้ น ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ บ ดี
กรมสรรพากร
(2) จัดทาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อ
นาส่งข้อมูลการคืนภาษีให้กับกรมสรรพากร แบบ Real Time
(3) จัดทากล่องรับคาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) (Drop Box) จานวน 3 กล่อง
ติด ตั้ งไว้ ณ บริเ วณด้า นหน้ าส านั กงานคื นภาษี มูลค่ าเพิ่ม ให้ แก่นั กท่ องเที่ย วประจาท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิด้านตะวันตก และด้านตะวันออก และบริเวณด้านหน้าสานักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่นักท่องเที่ยวประจาท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
“ข้อ 4/1 แม้ว่าจะมีบทบัญญัติในข้อ 3 (5) อธิบดีกรมสรรพากรอาจกาหนดให้ ตัวแทน
ที่ไ ด้รับอนุ มัติแ ล้ว เพิ่มพื้น ที่ให้บริการ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตามระยะเวลาที่กาหนดได้ ตามที่
เห็นสมควร”
(แก้ไขโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 225) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)
ข้อ 5 ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอคื นภาษีมูลค่าเพิ่ม
พร้อมแสดงหนังสือเดินทางต่อผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าในวันที่ซื้อสินค้า เพื่อให้จัดทา
เอกสารดังนี้
(1) ใบกากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี
โดยระบุเลขที่หนังสือเดินทางของผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
(2) คาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
ทั้งนี้ ใบกากับภาษีที่ปรากฏในคาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) ที่ผู้เดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักร ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศฉบับนี้แล้ว ไม่สามารถ
นาไปใช้เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศได้อีก
ข้อ 6 สินค้าที่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ตามประกาศ
ฉบับนี้ ต้องมีลักษณะดังนี้
(1) เป็นสินค้าทีน่ าไปพร้อมกับการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
(2) ไม่เป็นสินค้าทีต่ ้องห้ามนาออกนอกราชอาณาจักร อาวุธปืน วัตถุระเบิด หรือสินค้า
ที่มีลักษณะทานองเดียวกัน อัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบขึน้ เป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ
กรณีเป็นสินค้าที่สามารถบริโภคได้ในราชอาณาจักร สินค้าดังกล่าวต้องได้รับการ
บรรจุหีบห่อ (Seal) ที่มีสัญลักษณ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนผนึกในลักษณะมั่นคง และให้มีข้อความ
“No Consumption made whilst in Thailand” ลงบนหีบห่อ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน
/(3)…

-4(3) เป็นสินค้าที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
ให้เป็น ผู้มีสิทธิจัดทาคาร้องขอคืนภาษีมู ลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) และมูลค่าของสินค้า ที่ซื้อต้องมีจานวน
ไม่น้อยกว่าสองพันบาท โดยซื้อจากสถานประกอบการแห่งละจานวนไม่น้อยกว่าสองพันบาทต่อวัน
(4) เป็นสินค้าที่ต้องนาออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้เดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักรมีหนังสือแต่งตั้งตั วแทน แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ผู้เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรแจ้งความประสงค์ตามข้อ 5
ข้อ 7 ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว
ต้องนาสินค้าตามข้อ 6 และคาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) พร้อมใบกากับภาษีไปแสดงต่อ
เจ้าพนักงานศุลกากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิหรือท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ขณะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อให้เจ้าพนักงานศุลกากรประทับรับรองในคาร้องขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10)
กรณีสินค้าที่ปรากฏข้อความ “Item No. ... must also be presented to Revenue
Officer” ในคาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) ซึ่งเป็นสินค้าประเภทอัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน
หรื อ ของรู ป พรรณ ทองรู ป พรรณ นาฬิ ก า แว่ น ตา ปากกา โทรศั พ ท์ แ บบพกพาหรื อ สมาร์ ท โฟน
คอมพิวเตอร์แบบพกพา กระเป๋า เข็มขัด ที่มีมูลค่าของสินค้าแต่ละชิ้นตั้ งแต่หนึ่งหมื่นบาท หรือสินค้า
ที่สามารถน าติด ตัวไปพร้อมกับการเดิน ทางที่มีมูลค่า ของสิ้นค้า ต่อชิ้นตั้งแต่ห้าหมื่นบาท ผู้เดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจั ก รต้ อ งแสดงสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วต่ อ เจ้ า พนั ก งานสรรพากร ณ จุ ด บริ ก าร
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตั้งอยู่ภายหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อประทับรับรองการมีสินค้าลงใน
คาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10)
ข้อ 8 เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อ 7 แล้ว ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร นาส่งคาร้องขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) พร้อมใบกากับภาษีในกล่องรับแบบคาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10)
(Drop Box) ที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณด้านหน้าสานักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวประจาท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิด้านตะวันตก และด้านตะวันออก และบริเวณด้านหน้าสานักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่นักท่องเที่ยวประจาท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ข้อ 9 เมื่อผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ของประกาศนี้ กรมสรรพากรจะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ให้แก่ผมู้ ีสิทธิดังกล่าว ผ่านตัวแทนที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามวรรคหนึ่ง มีดังนี้
(1) รายงานการให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ แก่ผู้เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ประกอบเอกสารหลักฐานการตั้งตัวแทน
(2) คาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) และใบกากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้มีสิทธิตามประกาศนี้
/ข้อ 10…

-5ข้อ 10 ในกรณี ตัว แทนที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติ ไม่ปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามประกาศนี้ อธิบดีกรมสรรพากรมีอานาจเพิกถอนการอนุมัติตามข้อ 2 ได้ และให้ตัวแทนที่
ถูกเพิกถอนดังกล่าวยุติการให้บริการนับแต่วันที่อธิบดีกรมสรรพากร มีหนังสือเพิกถอนเป็นต้นไป
ข้อ 11 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ท่ลี งในประกาศ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

