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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 230)
เรื่อง กาหนดคุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ที่ขายสินค้าให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 84/4 แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแก้ไ ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541 อธิบดีกรมสรรพากร
กาหนดคุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าให้ผู้เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ยกเลิกความในข้อ 1 วรรคสอง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 90) เรื่อง กาหนดคุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ที่ขายสิน ค้าให้ ผู้เดิน ทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีสิทธิข อคื น
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“คาขออนุมัติให้ยื่นตามแบบที่อธิบดีกาหนด โดยให้ยื่นผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขต
ท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ในกรณีที่มีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขต
ท้ อ งที่ ที่ ส านั ก งานแห่ ง ใหญ่ ตั้ ง อยู่ หรื อ ยื่ น ค าขออนุ มั ติ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ก รมสรรพากร ส าหรั บ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในการกากับดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่นผ่านกองบริหารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือยื่นคาขออนุมัติผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร”
ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมความดังต่อไปนี้ เป็น 1.3 ของข้อ 1 วรรคสาม ของประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 90) เรื่อง กาหนดคุณลักษณะ และหลักเกณฑ์
ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งผู้เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 209) เรื่อง กาหนดคุณลักษณะและหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ที่ขายสิน ค้าให้ ผู้เดิน ทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีสิทธิข อคื น
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ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 เมษายน
พ.ศ. 2559
“1.3 เป็นผู้มีสิทธิออกใบกากับภาษีด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 3 โสฬส
แห่งประมวลรัษฎากร”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 3.2 ของข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 90) เรื่อง กาหนดคุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ที่ขายสิน ค้าให้ ผู้เดิน ทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีสิทธิข อคื น
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“3.2 จั ด ท าค าร้ องขอคืนภาษี มูล ค่า เพิ่ ม และส าเนาคาร้อ งขอคื นภาษีมู ล ค่าเพิ่ม
ตามแบบที่อธิบดีกาหนด (ภ.พ.10) ให้แก่ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยส่งมอบต้นฉบับคาร้อง
ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้เดินทาง และเก็บรักษาสาเนาคาร้องอีกหนึ่งฉบับไว้ ณ สถานประกอบการ
ในกรณี ที่ ผู้ เ ดิ น ทางออกนอกราชอาณาจั ก รมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะขอคื น
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วจากการซื้อสินค้าที่เป็น อัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน หรือ
ของรู ป พรรณ ทองรู ป พรรณ นาฬิ ก า แว่ น ตา ปากกา โทรศั พ ท์ แ บบพกพาหรื อ สมาร์ ท โฟน
คอมพิว เตอร์แ บบพกพา กระเป๋าถือ (ไม่รวมถึงกระเป๋าเดินทาง) เข็มขัด ที่มีมูลค่าการซื้อสินค้า
แต่ละชิ้นตั้งแต่หนึ่งหมืน่ บาทขึ้นไป หรือสินค้าที่สามารถนาติดตัวไปพร้อมกับการเดินทางที่มมี ูลค่าการซือ้
สินค้าต่อชิ้นตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ให้ผู้ประกอบการประทับข้อความ “Item No........ must also
be presented to Revenue Officer” ลงในคาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10)
แบบค าร้ อ งขอคื น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้ ค าร้ อ งขอคื น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) ที่กรมสรรพากรจัดพิมพ์ขึ้น หรือแบบคาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10)
ที่ได้จัดทาขึ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดไว้เท่านั้น เว้นแต่อธิบดี
จะสั่งเป็นอย่างอื่น
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 90) เรื่อง กาหนดคุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้า
ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 1 ขอรับคาร้องขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สาหรับรายที่อยู่ในการกากับดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
และในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นมี ส ถานประกอบการหลายแห่ ง ให้ ข อรั บ ค าร้ อ งดั ง กล่ า ว
เป็นรายสถานประกอบการ โดยขอรับได้ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
การขอรับคาร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบการ
ยื่นคาขอต่อสรรพากรพื้นที่ หรือผู้อานวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ก่อนวันคาร้องขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ โดยแนบสาเนารายงานการจัดทาคาร้องขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) ฉบับปัจจุบันประกอบการขอรับคาร้องดังกล่าวด้วย”
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

