
 

                        4การขอคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

นโยบายการคนืเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
 กรมสรรพากรมีนโยบายที่จะคืนภาษีมูลคาเพ่ิมใหกับผูประกอบการใหถูกตอง และรวดเร็ว กลาวคือ ระบบการคืน
เงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งจะตองดําเนินการใหเปนประโยชนทั้งตอผูเสียภาษีในแงของการไดรับคืนภาษีที่รวดเร็วทันใจ และตอ
กรมสรรพากรคือรวดเร็วและถูกตอง การตรวจกอนคืนภาษีมูลคาเพิ่มน้ันเปนการตรวจ เพ่ือใหการคืนภาษีมูลคาเพ่ิม 

ถูกตอง มิใชเปนการตรวจเพื่อที่จะไมคืนภาษีมูลคาเพ่ิม 

 เน่ืองจากกรมสรรพากรไดตรวจพบวา ผูประกอบการมีการทุจริตในการขอคืนภาษีโดยการแจงแสดงรายการเท็จ
หลายกรณี  ทําใหกรมสรรพากรมีความจําเปนตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  โดยละเอียดและตองใชเวลาพอ 

สมควร จึงอาจกอใหเกิดความลาชาแตในขณะนี้เพ่ือความสะดวกคลองตัวและรวดเร็ว เราไดมีการแบงผูประกอบการ
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูสงออกกับผูประกอบการในประเทศ  ประเภทซื้อมาขายไป 

 กลุมผูสงออก โดยเราเนนที่การอํานวยความสะดวกตอผูสงออก เปนการสงเสริมธุรกิจสงออกคือ พิจารณาการขอ
คืนใหเปนการเรงดวนกอน แตหมายความวาเอกสารตาง ๆ ตองถูกตอง ครบถวน 

 ผูประกอบการประเภทซื้อมาขายไป โดยปกติไมนาจะตองขอคืนเพราะการทําธุรกิจยอมมีมูลคาเพ่ิมที่จะตองชําระ
ภาษี ผูประกอบการกลุมน้ีจึงเปนที่เจาหนาที่จะตองตรวจสอบหลักฐานโดยละเอียดกอน และที่ผานมากรมสรรพากรไดรวม
ประชุมกับสมาชิกหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณาแนวทางแกไขปญหาและไดขอสรุปถึง
แนวทางของการแกไขปญหาการคืนภาษีมูลคาเพ่ิม ดังน้ี 

1. กรมสรรพากรจะคืนภาษีมูลคาเพ่ิมใหแกผูประกอบการท่ีขอคืนภายใน 90 วัน โดยที่ผูขอคืนน้ันมีหลักฐาน

เอกสารที่ถูกตอง 
2. กรมสรรพากรไดสั่งการใหสรรพากรพ้ืนที่และสรรพากรจังหวัด แยกรายช่ือผูประกอบการสงออกที่ขอคืน

ภาษีเปนกรณีพิเศษ เพ่ือคืนภาษีใหโดยเร็ว 

3. กรมสรรพากรจะตรวจสอบผูขอคืนภาษีที่มิไดเปนผูสงออกอยางละเอียดถ่ีถวนกอนคืน เน่ืองจากโดยเหตุผล
แลว การประกอบธุรกิจนาจะมีมูลคาเพ่ิม (กําไร) คือนาจะมีภาษีมูลคาเพ่ิมนําสงในแตละเดือนมิใชขอคืนภาษี 

4. กรมสรรพากรจะทบทวนหลักเกณฑผูประกอบการท่ีดีและดีพิเศษโดยมิไดมุงเนนในเรื่องยอดสงออก แตจะ
พิจารณาจากประวัติการภาษีดังน้ัน ผูสงออกที่เปนรายเล็กหรือรายขนาดกลางที่มีประวัติการเสียภาษีดีก็จะ
เปนผูประกอบการที่ดีและดีพิเศษในการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมได 

เมื่อมีการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือชําระภาษีและขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม ผูประกอบการควรจัดเตรียมหลักฐาน 

เอกสารใหพรอมทุกครั้ง เชน รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ใบกํากับภาษีที่ถูกตอง (ไมนับรวมใบกํากับภาษีปลอมเพราะ

กรมสรรพากรมีวิธีตรวจเช็คได ดังน้ันผูประกอบการเองยอมจะทราบดีวาใบกํากับภาษีปลอมหรือไมปลอม มิเชนน้ันแลว
ปญหายุงยากจะตามมาทีหลัง) เพราะหากหลักฐานไมครบ ไมถูกตอง จะทําใหเจาหนาที่สรรพากรตองใชเวลาในการ

ตรวจสอบที่มากข้ึนกวาเดิม ทําใหเกิดความลาชาได 
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ระบบการคืนภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศไทย 
การเครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม  

 ผูประกอบการจัดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งคํานวณจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ และมีเครดิตภาษีเหลืออยูในแตละ
เดือนภาษี เน่ืองจากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย มีสิทธิขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิมได 2 วิธีคือ 

1) ขอคืนเครดิต   

ผูประกอบการจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการ ฯ และมีเครดิตภาษีเหลืออยูจากการคํานวณภาษีในเดือนภาษีใด มี
สิทธิขอนําเครดิตภาษีคงเหลือน้ันยกไปชําระภาษีมูลคาเพ่ิมในเดือนถัดจากเดือนภาษีที่คํานวณภาษีน้ัน และหากในเดือนภาษี
ที่นําเครดิตไปชําระยังมีเครดิตภาษีคงเหลืออยูอีกก็ใหนําไปชําระภาษีมูลคาเพ่ิมในเดือนถัดไปไดเชนน้ีถัดไป จนกวาเครดิต
ที่เหลืออยูน้ันจะหมดไป  การไมลงลายมือช่ือในชอง “การขอคืนภาษี” ใหถือวาประสงคจะนําเครดิตภาษีไปชําระ

ภาษีมูลคาเพ่ิมในเดือนถัดไป 

ในกรณีที่มิไดนําเครดิตภาษีที่เหลืออยูไปชําระภาษีมูลคาเพ่ิมในเดือนภาษีถัดไปจะยกเครดิตภาษี 
ดังกลาวขามไปชําระภาษีในเดือนอื่น ๆ ไมไดแตใหขอคืนเปนเงินสดโดยยื่นคํารองดวยแบบ ค.10 

 

2) ขอคืนเงินสด 

ผูประกอบการจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการคํานวณแลวภาษีซื้อมากกวาภาษีขายและมีเครดิตภาษีเหลืออยูจะ
ขอคืนเปนเงินสด หรือขอโอนเขาธนาคาร โดยจะตองลงลายมือช่ือในชองขอคืนภาษีเปนเงินสดหรือโอนเขาธนาคาร 

 

ผูมีสิทธิขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม 

คือ ผูที่ไดชําระภาษีมูลคาเพ่ิมไวเกินกวาที่ตองเสีย หรือที่ไดชําระไว โดยไมมีหนาที่ตองเสีย ไดแก 
1) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 10 ซึ่งคํานวณจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อและ

มีเครดิตภาษีที่เหลืออยูในแตละเดือนภาษีเน่ืองจากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย 

2) ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิมไวเกิน หรือผิด หรือซ้ํา 
3) ผูประกอบการท่ีมีหนาที่เสียภาษีซึ่งไดนําชําระภาษีไวเกิน หรือผิด หรือซ้ํา 
4) ผูมีหนาที่นําสงภาษีซึ่งไดนําสงภาษีไวเกิน หรือผิด หรือซ้ํา 
5) ผูไมมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมแตไดชําระภาษีไว 
6) ผูนําเขาที่มีขอโตแยงตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเปนคดีในศาลตอมามีคําวินิจฉัยขอโตแยงอากรขาเขา

เปนหนังสือหรือคําพิพากษาของศาลซึ่งคดีถึงที่สุดวามีภาษีชําระไวเกิน 

7) ผูนําเขาที่มิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนไดชําระภาษีมูลคาเพ่ิมแลว และตอมาไดสงสินคากลับออกไป  มี
สิทธิไดรับคืนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรที่กําหนดไวสําหรับขอคืนอากรขาเขา 

 

แบบคํารองท่ีใชในการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม 

1) แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม  จะใชในกรณี 

 ก) ผูประกอบการจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม ภ.พ. 30 ประจําเดือนภาษีและมีเครดิต

ภาษีเหลืออยูในเดือนภาษีน้ัน รวมถึงมีเครดิตภาษีเหลืออยูเน่ืองจากมิไดนําภาษีซื้อไปหักจากภาษีขายใน
เดือนภาษีที่มีสิทธิเพราะเหตุจําเปนตามที่อธิบดีกําหนดใหมีสิทธินําภาษีซื้อดังกลาวไปหักในเดือนภาษีที่
มีการรับมอบเอกสารหลักฐานในกํากับภาษีดวย 
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 ข) ผูประกอบการจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม ภ.พ.30 ไวไมถูกตอง และตองยื่นแบบ 

ภ.พ. 30 เพ่ิมเติม ในประเด็นดังตอไปน้ี 

- แสดงรายการยอดขายและภาษีขายไวเกิน หรือ 

- แสดงรายการยอดซื้อและภาษีซื้อไวขาด หรือ 

- แสดงรายการยอดขายและภาษีขายไวเกินและแสดงรายการยอดซื้อและภาษีซื้อไวขาดดวย หรือ 

- แสดงรายการยอดขายและภาษีขายไวและแสดงรายการยอดซื้อและภาษีซื้อไวขาดดวย ซึ่งเมื่อ
คํานวณแลวยังมีเครดิตภาษีเหลืออยูหรือ 

- แสดงรายการยอดซื้อและภาษีซื้อไวเกินและแสดงรายการยอดขายและภาษีขายไวเกินดวย ซึ่งเมื่อ
คํานวณแลวยังมีเครดิตภาษีเหลืออยู 

 ค) ผูประกอบการจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ. 302  กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉล่ีย

ตามสวนของรายได  ซึ่งเมื่อคํานวณแลวยังมีภาษีเหลืออยู 
 ง) ผูประกอบการจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม ภ.พ. 303 กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉล่ีย

ตามสวนของการใชพ้ืนที่อาคาร เมื่อคํานวณแลวยังมีภาษีเหลืออยู 
 

2) แบบคํารองขอคืนเงินภาษีอากร (ค.10)  ใชในกรณี 
 ก) ผูประกอบการจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มประจําเดือนภาษีโดยมีเครดิตภาษีเหลืออยู 
และขอยกยอดไปใชในเดือนภาษีถัดไปแตมิไดนําเครดิตดังกลาวไปใช 

 ข) ผูประกอบการจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มที่มิไดลงลายมือช่ือยื่นแบบฯ และในชอง
การขอคืนภาษี 

 ค) ผูประกอบการจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มลงลายมือช่ือในชองการขอคืนแตมิไดลง
ลายมือช่ือยื่นแบบฯ  

 ง) ผูประกอบการจดทะเบียนแสดงความประสงคขอคืนภาษีไวในแบบแสดงรายการภาษีตํ่ากวาจํานวนภาษี
ที่เครื่องคอมพิวเตอรคํานวณได และผูประกอบการมีสิทธิไดรับคืนภาษีจํานวนน้ัน 

 จ) ผูประกอบการจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิมประจําเดือนภาษี โดยแสดงภาษีขายไว
เกินและหรือแสดงภาษีซื้อไวขาดโดยยอดขายและยอดซื้อถูกตอง 

 ฉ) ผูประกอบการจดทะเบียนย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มประจําเดือนภาษีไวซ้ํา 
 ช) เปนผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากยอดรายรับหรือเปนผูนําสงภาษีหรือไมมีหนาที่
ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  แตไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีไวเกิน ผิด หรือซ้ํา 

 

เอกสารท่ีตองย่ืนประกอบคํารองขอคืนภาษีตามแบบ ค.10 โดยใชสําเนา ดังน้ี 

1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลฉบับปจจุบัน  กรณีผูขอคืนเปนนิติบุคคล 

2) ใบกํากับภาษีซื้อซึ่งเปนประเด็นที่ขอคืน 

3) หลักฐานอื่นที่เก่ียวของกับประเด็นที่ขอคืน 

4) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมอบอํานาจใหผูอื่นลงนามในคํารองใหแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
บัตรประจําตัวผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

เอกสารดังกลาวขางตนใหผูมีอํานาจผูกพัน ลงนามรับรองสําเนาทุกฉบับ**  **
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กําหนดเวลาการย่ืนคํารองขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม 

1) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการมีภาษีที่จะไดรับคืนใหยื่นคํารองภายใน 3 ป 

นับแตวันพนกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสําหรับเดือนภาษีน้ัน หรือนับแตวันที่ไดชําระภาษี 
2) กรณีผูนําเขามีขอโตแยงตามกฎหมายศุลกากรหรือเปนคดีในศาล ใหยื่นคํารองภายใน 6 เดือนนับแต

วันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยขอโตแยงอากรขาเขาเปนหนังสือ หรือนับแตวันที่มีคําพิพากษาของศาลซึ่งคดี
ถึงที่สุด 

 

สถานที่ย่ืนคํารองขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม 

1) ที่วาการอําเภอทองที่สถานประกอบการต้ังอยู 
2) สํานักงานภาษีสรรพากรพ้ืนที่ หรือสํานักงานสรรพากรจังหวัดแลวแตกรณี หรือ 

3) กรณีผูขอคืนมิใชผูประกอบการจดทะเบียน ใหยื่นคํารอง ณ ที่วาการอําเภอที่ที่ผูขอคืนมีภูมิลําเนาอยู 
4) กรณีผูขอคืนมีสถานประกอบการหลายแหลง ใหแยกยื่นคํารองเปนรายสถานประกอบการเวนแตกรณี

ไดรับอนุมัติจากอธิบดี ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีมูลคาเพ่ิมรวมกัน ใหยื่นคํารอง
รวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่ไดรับอนุมัติ 

5) กรณีผูนําเขามิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนไดชําระภาษีมูลคาเพ่ิมแลว และตอมาไดสงสินคากลับ
ออกไป การขอคืนภาษีใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการเง่ือนไข และอัตราสวนเชนเดียวกับการคืน
อากรขาเขาตามกฎหมายศุลกากรที่กําหนดไวสําหรับขอคืนอากรขาเขาใหยื่นคํารองขอคืน ณ ดาน
ศุลกากรขาเขา 

 

วิธีการรับคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิม 

1)  กรณีขอรับเงินคืนเปนเงินสด 

ใหผูขอคืนนําหนังสือแจงคืนเงินภาษีฉบับที่ 1 หรือสําเนาหนังสือแจงภาษีพรอมแบบ ค.35 (กรณีหนังสือ  

แจงคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมชํารุดหรือสูญหาย) มาขอรับเงินคืน ณ สถานท่ีที่ระบุไวในหนังสือฉบับน้ัน 

 ก) กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหผูขอคืนแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ (

พนักงานองคการของรัฐ องคการบริหารสวนทองถ่ิน ขาราชการบําเหน็จบํานาญ หรือใบสําคัญคนตางดาว หรือเวนแตผูขอ
คืนมีอายุเกิน 70 ป และไมมีบัตรฯ ดังกลาวขอรองใหผูที่เช่ือถือไดเปนผูรับรอง ถามอบฉันทะใหผูอื่นไปรับแทนใหแสดง

บัตรประจําตัวทั้งของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

  การขอรับเงินภาษีอากรคืนต้ังแต 1,000 บาทขึ้นไปตองแนบภาพถายบัตรฯ ทั้งของผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะซึ่งมีคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” โดยผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือช่ือในสําเนาบัตรฯ น้ันดวย 

 กรณีเปนผูขอคืนเปนนิติบุคคล ใหผูขอคืนแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญคนตางดาว  ข)(

หรือของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน และหนังสือรับรองการจดทะเบียนขอนิติบุคคลฉบับปจจุบันท่ีมีระยะเวลาไม
เกิน 6 เดือนนับแตวันที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัทไดลงลายมือช่ือรับรองถามอบอํานาจใหผูอื่นไปรับแทนใหทําหนังสือ

มอบอํานาจ และแสดงบัตรทั้งของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 

  การขอรับเงินภาษีอากรคืนต้ังแต 1,000 บาทขึ้นไป ตองแนบภาพถายบัตรฯ ทั้งของผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบ และแนบภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันลงลายมือช่ือ
รับรองวา “สําเนาถูกตอง” ในภาพถายดังกลาวดวย 
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  หากผูขอคืนไดรับหนังสือแจงการคืนเงินภาษีแลวตอมาหนังสือน้ันชํารุดหรือสูญหายผูขอคืนสามารถยื่นคํา
รองตามแบบ ค.33 ขอสําเนาหนังสือแจงการคืนเงินภาษีเงินได ณ สํานักงานภาษีสรรพากรพ้ืนที่ หรือสํานักงานสรรพากร

จังหวัดแลวแตกรณี 

กรณีขอนําภาษีท่ีชําระเกินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขอคืน  2)  

ผูประสงคจะขอคืนโดยใหนําภาษีที่ชําระเงินเกินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี  

 ก) ตองเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน โดยใชช่ือบัญชีวา “บัญชีเงินฝากเพ่ือรับคืนภาษีมูลคาเพ่ิม

ของ….(ช่ือผูขอคืน)” และผูเปดบัญชีตองมีอํานาจผูกพันนิติบุคคล หรือเปนเจาของกิจการนั้น 

(

 บัญชีเงินฝากดังกลาว ตองใหผูจัดการธนาคาร หรือพนักงานผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารเปนผู
รับรองวาเปนของผูขอคืนโดยแทจริง 

ข)(

 ค) ผูเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาว ตองเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือเจาของบัญชีที่
แทจริงหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

(

 ง) การเบิกถอนเงินจากบัญชีตองเบิกถอนภายใน 30 วันนับแตวันที่ธนาคารนําเงินเขาบัญชีแลว (

 จ) ผูขอคืนตองยื่นคําขอใหนําเงินภาษีมูลคาเพ่ิมที่ไดรับคืนเขาบัญชีเงินฝากพรอมคํารับรองการเปดบัญชี
เงินฝากเพ่ือรับคืนภาษีมูลคาเพ่ิมจากธนาคาร ณ สํานักงานสรรพากรอําเภอ / เขตทองที่ที่สถาน

ประกอบการของตนต้ังอยูเทาน้ัน 

(

 ฉ) ผูขอคืนตองแสดงความประสงคในแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิมโดยลงลายมือช่ือกํากับดวย (

3) กรณีขอนําเงินภาษีท่ีชําระเกินไปใชในเดือนถัดไป 

  ใหผูคืนนํายอดภาษีที่ชําระเกินไปใชเดือนถัดจากเดือนที่ขอนําภาษีที่ชําระเกินไปใชเทาน้ัน หามนําไปใชใน
เดือนอื่น 
 

มาตรการเรงรัดการคืนภาษีมูลคาเพ่ิม       

• นโยบายการจัดระดับผูประกอบการสงออกท่ีดี 
 กรมสรรพากรไดเริ่มจัดระดับผูประกอบการในสถานะตาง ๆ มาต้ังแตปลายป 2539 แลวการไดรับจัดระดับเปน

ผูประกอบการสงออกที่ดีของกรมสรรพากร จะไดรับสิทธิพิเศษไมตองถูกตรวจสอบกอนใหคืนภาษีมูลคาเพ่ิม ไดรับคืน
ภาษีมูลคาเพ่ิมภายในระยะเวลา 45-60 วัน โดยไมตองวางค้ําประกันตามประกาศ ที่ ท. 72/2541 ผูประกอบการสงออกที่จะ

ไดรับการจัดระดับใหเปนผูประกอบการสงออกที่ดี “ระดับดีพิเศษ” หรือ “ระดับดี” จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1) เปนบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมและเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/3 แหง

ประมวลรัษฎากร สงสินคาไปขายยังตางประเทศเปนอาจิณและไดนําเงินตราตางประเทศจากการน้ันเขามาในประเทศไทย
โดยสม่ําเสมอ 

2) มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวต้ังแต 50 ลานบาท  ขึ้นไปเปนระดับดีพิเศษและนอยกวา 50 ลานบาทเปน 

ระดับดี 

3) มีประวัติการเสียภาษีที่ดี และมีกําไรสุทธิติดตอกันไมนอยกวา 3 รอบระยะเวลาบัญชีกอนรอบระยะเวลา 

บัญชีปจจุบัน 

4) มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน อาคาร โรงงาน 

5) เปนสมาชิกของสมาคม หรือองคการภาคเอกชน 
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• นโยบายประเมินสถานะความนาเชื่อถือ 

การประเมินสถานะความเช่ือถือมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

1. ใหเจาพนักงานประเมินมีหนังสือเชิญผูขอคืนที่มีจํานวนเงินครั้งละ 35,000 บาทขึ้นไป มาใหถอยคําและนํา 

เอกสารพรอมภาพถายเอกสารที่มีอํานาจลงนามไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาใบภาพถายเอกสารทุกฉบับแลว  ดังตอไปน้ี มา
ประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิม 

1) บัตรประจําตัวผูขอคืนหรือกรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการ แลวแตกรณี 

2) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกระทรวงพาณิชย (กรณีเปนนิติบุคคล) หรือหนังสือ

สัญญาจัดต้ังหางหุนสวนหรือสัญญาต้ังคณะบุคคลฉบับปจจุบัน แลวแตกรณี 

3) แบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ. 01) และ/หรือแบบแจงการเปล่ียนแปลงทะเบียนภาษี 

  มูลคาเพ่ิม (ภ.พ. 09) ฉบับปจจุบัน 

4) หลักฐานอื่นที่เก่ียวของกับประเด็นที่ขอคืน เชน ใบกํากับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย 

5) บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของกรมสรรพากร ผูจัดการหรือหางหุนสวน ผูจัดการหรือผูอํานวยการ
หรือผูจัดการคณะบุคคล แลวแตกรณี 

6) แผนที่ที่ต้ังสถานประกอบการ 

7) หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ 

2. เมื่อผูขอคืนมาพบ ใหเจาพนักงานประเมินตรวจเอกสารพรอมกับบันทึกถอยคําผูขอคืนเพ่ือทราบสถานะ 

3. เมื่อไดรับเอกสารตามขอ 1 และผูขอคืนไดใหถอยคําตาม 2. แลว ใหเจาพนักงานประเมินแสดงความเห็น

เก่ียวกับสถานะความเช่ือถือไดของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม และผูขอคืนที่มีสถานะเช่ือถือ
ได ก็จะไดคืนเงินภาษีโดยเร็ว 

• ปรับปรุงระบบกรรมวิธีการใหคืนภาษีมูลคาเพิ่ม 

 ในการเรงการคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมใหแกผูสงออกและผูประกอบการภายในประเทศใหเร็วขึ้น กรมสรรพากรได
ปรับปรุงระบบการตรวจสอบและระบบกรรมวิธีการใหคืนภาษีมูลคาเพ่ิมใหกระชับและรัดกุม โดยกําหนดแนวทางและ
ตรวจหลักฐานที่จําเปน  คือนอกจากที่ไดกําหนดใหผูขอคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมจะนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารมาวางค้ํา
ประกันซึ่งจะไดรับคืนเงินภายใน 30 วัน โดยไมเกินวงเงินตามสัญญาค้ําประกันไดแลว กรมสรรพากรยังไดปรับปรุง    

ดังตอไปน้ี 

(1) กรณีผูขอคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมที่เปนผูสงออกหากไดแนบหลักฐานสําเนาใบขนสินคาขาออกที่ผานพิธีการ
ทางศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคา โดยเจาหนาที่ศุลกากร หรือหลักฐานการนําสง 
สินคา เชน B/L (Bill of Lading) หรือ A/B (Airway Bill) หรือหลกัฐานการชําระเงินตาม Invoice ผูเสียภาษี  

รายน้ันจะไดรับเงินคืนที่เขต (อําเภอ) ไดทันที โดยไมตองผานการตรวจกอน แตจะเลือกตรวจในภายหลัง   

 (Post Audit) ทั้งน้ี ตาม Audit Criteria ที่กําหนดขึ้น 

(2) เรงรัดการจัดทําหนังสือแจงคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิม และปรับปรุงขั้นตอนการวางเบิกเงินเพ่ือเตรียมเงินไวจาย
คืนใหแกผูขอคืนตลอดจนการสั่งจายเงินคืนภาษีมูลคาเพ่ิมใหแกผูมารับเงินโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งจายคืนเงินเปนจํานวนมาก จะดําเนินการดังน้ี 

2.1) เรงรัดวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือคืนภาษีมูลคาเพ่ิมโดยให 
  2.1.1) สรรพากรพ้ืนที่จัดทําและสงรายช่ือผูที่จะไดรับเงินคืนเสนอกรมสรรพากรภาคเพื่อต้ัง

ฎีกาเบิกเงินทุก 3 วัน 
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ใหสรรพากรภาควางฎีกาเบิกเงินตอกรมบัญชีกลาง (ภายใน 2 วัน)   2.1.2)     

  2.1.3)     ใหสรรพากรภาคแจงผลการอนุมัติฎีกาใหธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงินเพ่ือ

นําเขาบัญชีธนาคารพาณิชยที่สํานักงานสรรพากรเขต (อําเภอ) ไดขอเปดบัญชีไวแลว 

ใหสรรพากรภาคแจงรายช่ือผูมีสิทธิ์รับเงินคืนใหอําเภอทราบโดยเร็ว   2.1.4)     

  2.1.5)     ใหสรรพากรพ้ืนที่ควบคุมสรรพากรเขต (อําเภอ) เซ็นเช็คสั่งจายคืนภาษีใหผูขอคืน

ทันทีที่ผูขอคืนเงินมารับเงิน 

2.2) จัดใหมีเงินกองทุนหมุนเวียน (ในวงเงิน 1,000 ลานบาท) โดยจะไดประสานงานกับกรมบัญชีกลาง  

เพ่ือขอใหเปดบัญชีเงินกองทุนไวที่ภาค (ทั้ง 3 ภาคในกรุงเทพ) เพ่ือเตรียมไวจายคืนและจะมีการต้ังฎีกาเบิก

เงินมาทดแทนใหครบวงเงินตามที่ไดเบิกจายไป 

   สําหรับตางจังหวัด ไดมีระบบการต้ังเงินกองทุนหมุนเวียนน้ีอยูแลว จังหวัดละ 15-50 ลานบาท 

(3) จัดระบบควบคุมงานคืนภาษีมูลคาเพ่ิมใหมี Pre – Audit โดยตรวจเอกสารดูประวัติการเสียภาษี ประวัติการ

ถูกตรวจสอบปฏิบัติการ หากมีประวัติเปนผูที่กระทําความผิดหลีกเล่ียงภาษี ก็จะตองถูกตรวจสอบกอนคืน
ภาษี ทั้งน้ี ตองเปนความผิดที่เก่ียวกับการหนีภาษี มิใชความผิดเล็กนอยในลักษณะเชน คํานวณภาษีผิดโดย
ไมไดต้ังใจ หรือยื่นเกินกําหนดเวลา เปนตน 

• หนวยบริการผูประกอบการที่ดี 
 กรมสรรพากรไดใหบริการแกผูประกอบการท่ีดี โดยไดต้ังหนวยเรงรัดการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมเพื่อติดตามการคืน
ภาษีมูลคาเพ่ิมใหเปนไปตามกําหนด คือภายใน 45 วัน นับแตวันที่ผูประกอบการท่ีดีไดยื่นแบบแสดงรายการขอคืน

ภาษีมูลคาเพ่ิมหนวยงานเรงรัดการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมจะทําหนาที่ติดตามและเรงรัดการคืนภาษี มูลคาเพ่ิมจะทําหนาที่ติดตาม 
และเรงรัดการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมจากหนวยงานที่เก่ียวของตลอดเวลาเพ่ือใหผูประกอบการไดรับการคืนภายใน 45-60 วัน 

 นอกจากน้ีหนวยงานนี้ยังเปนศูนยกลางการติดตอประสานงานระหวางผูประกอบการและหนวยงานตาง ๆ ของ
กรมสรรพากร ก็คือใหคําปรึกษาและแกไขปญหาดานภาษีอากร 

 สําหรับผูขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิมทั่วไป แมจะมิใชเปนผูถูกจัดระดับใหเปนผูประกอบการท่ีดี หากเห็นวาการคืน
ภาษีมูลคาเพ่ิมของตนมีความลาชา ก็ใหแจงรายละเอียดสงมาที่ตู ป.ณ. 30 ปทฝ. ราชเทวี กรุงเทพฯ 10401 หนวยเรงรัดการ

คืนภาษีมูลคาเพ่ิมก็จะติดตามใหเชนกัน 

• แตงต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจ 

กรมสรรพากรไดจัดต้ังคณะทํางานขึ้นเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคงานดานตางๆ ในการคืนภาษีมูลคาเพ่ิม  

ดังน้ี 

 1)  แตงต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือสะสางงานคางดําเนินการเก่ียวกับการสอบยันใบกํากับภาษี 

  คณะทํางานชุดน้ีจะชวงสะสางงานคางที่มีอยูกอนการแบงสวนราชการในสวนที่เก่ียวกับการสอบยัน
ใบกํากับภาษีตางทองที่เพ่ือชวยเหลือสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ / จังหวัด ใหสามารถขจัดงานคาง และสามารถแกไขปญหา

งานคางในสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดปริมณฑล เมื่อคณะทํางานชุดน้ีปฏิบัติงานขจัด
งานคางหมดแลวกรมสรรพากรก็จะเปล่ียนสถานะใหเปนศูนยสอบยันใบกํากับภาษีกลาง โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบใน
การสอบยันใบกํากับภาษีตางทองที่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วและ
ตรงกับเปาประสงคของกรมสรรพากรท่ีวางไว 

2) คณะทํางานศึกษาปญหาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใหคณะทํางาน มีหนาที่ดังน้ี 
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- ศึกษาวิเคราะห ปญหา อุปสรรค เพ่ือเสนอแนวทาง แกไขการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของ 
หนวยงานรวมทั้งหามาตรการปองกัน การคืนภาษีโดยมิชอบอีกดวย  

- ใหคําแนะนําหนวยปฏิบัติงานเพ่ือเรงรัดการคืนภาษีทุกประเภทโดยถูกตองรวดเร็ว  รวมทั้งการขยายฐานภาษี 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของกรม  

- ออกตรวจเยี่ยมหนวยปฏิบัติการที่คณะทํางานเห็นสมควรเพื่อติดตามปญหาและพิจารณาแนวทางแกไขและ 

ติดตาม  

• แตงต้ังคณะทํางานติดตามการคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิม 

- เพ่ือใหการคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิม เปนไปอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมแกผูมีสิทธิ 
ไดรับคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมเปนไปดวยความรวดเร็ว  

- ติดตามการคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมรายไดมอบหมาย และเสนอขอเท็จจริง เหตุผลและแนวทางแกไขการคืนภาษี 
มูลคาเพ่ิม  

- วิเคราะหขอมูลผูประกอบการท่ีมีสิทธิไดรับคืนภาษีมูลคาเพ่ิม เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ภาษีมูลคาเพ่ิม  

- หนวยงานในสังคมกรมสรรพากรจะตองใหความรวมมือ และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะ 

ทํางาน ซึ่งถือเปนงานเรงดวนของกรมสรรพากร  

• จัดต้ังคลีนิกภาษีอากร ณ สํานักแผนภาษี ช้ัน 24 อาคารกรมสรรพากร โทร 0-2617-3644-6  โทรสาร 0-2617-3636  

โดยรับปรึกษาปญหาการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมลาชา เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุ และติดตามการคืนภาษีใหรวดเร็วขึ้น 
 

• ปรับร้ือระบบการใหคืนภาษีมูลคาเพ่ิม (Re – engineering) 

 กรมสรรพากรโดยความรวมมือของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดดําเนินการจางบริษัท Booz 

Allen and Hamilton ใหวิเคราะหการปฏิบัติงานของกรมสรรพากรเพ่ือสรางโครงการสงเสริมประสิทธิภาพในสวนราชการ 

และไดมีการกําหนดเปาหมายท่ีจะดําเนินการปรับรื้อระบบงานตาง ๆ หลาย ๆ ระบบ หน่ึงในระบบท่ีไดนํามาพิจารณา คือ
ระบบการคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งจะตองดําเนินการใหเปนประโยชนทั้งตอผูเสียภาษีในแงของการไดรับคืนภาษีที่รวดเร็ว
ทันใจ และตอกรมสรรพากรคือรวดเร็วและถูกตองเปนประโยชนตอกรมสรรพากรและผูประกอบการท่ัวกัน 
 

นโยบายปราบปรามการทุจริตขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม       

 แมวากรมสรรพากรจะไดใชมาตรการหลาย ๆ มาตรการเพ่ือดําเนินการใหมีการเรงรัดการคืนภาษีมลูคาเพ่ิมให
รวดเร็วแลวก็ตาม กรมสรรพากรยังจะตองมีมาตรการปราบปรามการทุจริตขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิมอีกทางหน่ึงดวย โดยให
แตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม คณะกรรมการ
ชุดน้ีจะมีหนาที่กําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือติดตามสอดสองการกระทําที่มิชอบของผูทุจริตภาษีติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ เชน กรมตํารวจ กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่น เพ่ือสรางแนวทางปฏิบัติเอาผูกระทําผิด
มาลงโทษตามกฎหมายไดทันที 
 

เอกสารอางอิง 
เอกสาร “การขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม” กรมสงเสริมการสงออก  

เอกสารเผยแพร “ธุรกิจนําเขาและสงออกกับภาษีมูลคาเพ่ิม”  กรมสรรพากร  
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