คู่มือสาหรับประชาชน : คู่มือการขอรับใบผ่านภาษีอากรของคนต่างด้าว
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ด้วยประมวลรัษฎากรกาหนดให้คนต่างด้าวผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรยื่นคาร้องเพื่อขอรับใบผ่านภาษี
อากร ภายในกาหนดเวลาไม่เกิน 15 วันก่อนออกเดินทาง ไม่ว่ามีภาษีอากรที่ต้องชาระหรือไม่ การยื่นคาร้องให้ยื่น
ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ที่คนต่างด้าวมีภูมิลาเนา หรือพักอยู่ หรือมีสถานที่จัดการแสดงตั้งอยู่ คนต่างด้าว
ที่มีความจาเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ต้องเสียภาษีที่ค้างชาระ หรือเสียภาษีที่ต้องชาระ แม้ยังไม่ถึง
กาหนดชาระ หรือไม่อาจชาระได้ทั้งหมดหรือได้ชาระแต่บางส่วน ต้องจัดหาผู้ค้าประกันหรือหลักประกันมาเป็นประกัน
เงินค่าภาษีอากร หากคนต่างด้าวไม่ยื่นคาร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร หรือยื่นคาร้องแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบผ่านภาษีอากร
แล้วเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือพยายามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีความผิดตามประมวลรัษฎากร
และต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของเงินภาษีอากรที่ต้องเสีย
คนต่างด้าวผู้เดินทางผ่านประเทศไทยหรือเข้ามาและอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา
รวมกันไม่เกิน 90 วันในปีภาษีโดยไม่มีเงินได้พึงประเมินไม่ต้องยื่นคาร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร
คนต่างด้าวที่ต้องยื่นคาร้องขอรับใบผ่านภาษีอากรก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ได้แก่
1. คนต่างด้าวผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากร หรือนาส่งภาษีอากรค้างชาระ หรือที่ต้องชาระตามการประเมิน
ของเจ้าพนักงานประเมินอยู่ก่อนหรือในขณะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
2. คนต่างด้าวผู้มีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้แทนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย
3. คนต่างด้าวที่มีเงินได้พึงประเมินจากการเป็นนักแสดงสาธารณะในประเทศไทย ไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือ
นอกประเทศ
4. คนต่างด้าวที่มีเงินได้พึงประเมินจากการขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์
หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทานองเดียวกันเฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงที่ทาเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทาขึ้นใหม่
เพชร ไข่มุก และสิ่งทาเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือที่ทาขึ้นใหม่
คนต่างด้าวผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรสามารถขอใบผ่านภาษีอากรได้ 2 ประเภท
1. ใบผ่านภาษีอากรที่ใช้เดินทางออกนอกประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียว (แบบ ผ.3) มีอายุการใช้ 15 วัน
นับแต่วันที่ออก หากพ้นกาหนดแล้วมิได้เดินทางออกนอกประเทศไทย ไม่สามารถนาใบผ่านภาษีอากรนั้นมาใช้ได้อีก
แต่สามารถขอต่ออายุใบผ่านภาษีอากรก่อนวันหมดอายุของใบผ่านภาษีอากรฉบับเดิมได้ไม่เกิน 15 วันนับจาก
วันทีค่ รบกาหนดอายุใบผ่านภาษีอากรฉบับเดิม
2. ใบผ่านภาษีอากรที่ใช้เดินทางออกนอกประเทศไทยได้หลายครั้ง (แบบ ผ.3.1) มีอายุการใช้ภายในระยะเวลา
ที่ระบุไว้ในใบผ่านภาษีอากร ซึ่งไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่ออก ใช้สาหรับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกประเทศไทย
เป็นปกติธุระเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ

คนต่างด้าวผู้ใดเดินทางออกจากประเทศไทยหรือพยายามกระทาการโดยไม่มีใบผ่านภาษีอากร ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจา
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (สานักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ที่คนต่างด้าว
มีภูมิลาเนา หรือพักอยู่ หรือมีสถานที่จัดการแสดงตั้งอยู่))
สานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 7 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
คนต่างด้าวยื่นแบบคาร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร หรือยื่นคาร้อง
เป็นหนังสือเพื่อขอรับใบแทนใบผ่านภาษีอากร หรือยื่นคาร้อง
เป็นหนังสือเพื่อขอต่ออายุใบผ่านภาษีอากร / รับคาขอ /
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและข้อเท็จจริง
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: (เริ่มนับระยะเวลาเมื่อเจ้าหน้าที่รับคาขอ))

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานสรรพากร
พื้นที่

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาความถูกต้อง
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้ที่ได้รับมอบอานาจอนุมัติลงนามใบผ่านภาษีอากร/
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เกี่ยวข้อง
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร (แบบ ผ.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2) ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
3) ภาพถ่ายใบสาคัญคนต่างด้าว (ALIEN CERTIFICATE) (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
4) ภาพถ่ายใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (RESIDENCE CERTIFICATE) (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
5) ภาพถ่ายใบอนุญาตทางาน (WORK PERMIT) หรือ ใบรับคาขอ
อนุญาตทางาน (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
6) แบบ ผ.4 หรือ ผ.4.1 หนังสือสัญญาค้าประกัน (LETTER OF
GUARANTEE)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

ระยะเวลา
5 วันทาการ
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานสรรพากร
พื้นที่
สานักงานสรรพากร
พื้นที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมสรรพากร
-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2) โทร. 0 2272 9706
3) เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904-7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) คาร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร

ชื่อแบบฟอร์ม

วันทีค
่ ม
ู่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 26/07/2558

