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นโยบายการคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม
กรมสรรพากรมีนโยบายที่จะคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหกับผูประกอบการใหถูกตอง และรวดเร็ว กลาวคือ ระบบการคืน
เงินภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งจะตองดําเนินการใหเปนประโยชนทั้งตอผูเสียภาษีในแงของการไดรับคืนภาษีที่รวดเร็วทันใจ และตอ
กรมสรรพากรคือรวดเร็วและถูกตอง การตรวจกอนคืนภาษีมูลคาเพิ่มนั้นเปนการตรวจ เพื่อใหการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
ถูกตอง มิใชเปนการตรวจเพื่อที่จะไมคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
เนื่องจากกรมสรรพากรไดตรวจพบวา ผูประกอบการมีการทุจริตในการขอคืนภาษีโดยการแจงแสดงรายการเท็จ
หลายกรณี ทําใหกรมสรรพากรมีความจําเปนตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ โดยละเอียดและตองใชเวลาพอ
สมควร จึงอาจกอใหเกิดความลาชาแตในขณะนี้เพื่อความสะดวกคลองตัวและรวดเร็ว เราไดมีการแบงผูประกอบการ
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูสงออกกับผูประกอบการในประเทศ ประเภทซื้อมาขายไป
กลุมผูสง ออก โดยเราเนนที่การอํานวยความสะดวกตอผูสงออก เปนการสงเสริมธุรกิจสงออกคือ พิจารณาการขอ
คืนใหเปนการเรงดวนกอน แตหมายความวาเอกสารตาง ๆ ตองถูกตอง ครบถวน
ผูประกอบการประเภทซื้อมาขายไป โดยปกติไมนาจะตองขอคืนเพราะการทําธุรกิจยอมมีมูลคาเพิ่มที่จะตองชําระ
ภาษี ผูประกอบการกลุมนี้จึงเปนที่เจาหนาที่จะตองตรวจสอบหลักฐานโดยละเอียดกอน และที่ผานมากรมสรรพากรไดรวม
ประชุมกับสมาชิกหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางแกไขปญหาและไดขอสรุปถึง
แนวทางของการแกไขปญหาการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนี้
1. กรมสรรพากรจะคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกผูประกอบการที่ขอคืนภายใน 90 วัน โดยที่ผูขอคืนนั้นมีหลักฐาน
เอกสารที่ถูกตอง
2. กรมสรรพากรไดสั่งการใหสรรพากรพื้นที่และสรรพากรจังหวัด แยกรายชื่อผูประกอบการสงออกที่ขอคืน
ภาษีเปนกรณีพิเศษ เพื่อคืนภาษีใหโดยเร็ว
3. กรมสรรพากรจะตรวจสอบผูขอคืนภาษีที่มิไดเปนผูสงออกอยางละเอียดถี่ถวนกอนคืน เนื่องจากโดยเหตุผล
แลว การประกอบธุรกิจนาจะมีมูลคาเพิ่ม (กําไร) คือนาจะมีภาษีมูลคาเพิ่มนําสงในแตละเดือนมิใชขอคืนภาษี
4. กรมสรรพากรจะทบทวนหลักเกณฑผูประกอบการที่ดีและดีพิเศษโดยมิไดมุงเนนในเรื่องยอดสงออก แตจะ
พิจารณาจากประวัติการภาษีดังนั้น ผูสงออกที่เปนรายเล็กหรือรายขนาดกลางที่มีประวัติการเสียภาษีดีก็จะ
เปนผูประกอบการที่ดีและดีพิเศษในการคืนภาษีมูลคาเพิ่มได
เมื่อมีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีและขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม ผูประกอบการควรจัดเตรียมหลักฐาน
เอกสารใหพรอมทุกครั้ง เชน รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ใบกํากับภาษีที่ถูกตอง (ไมนับรวมใบกํากับภาษีปลอมเพราะ
กรมสรรพากรมีวิธีตรวจเช็คได ดังนั้นผูประกอบการเองยอมจะทราบดีวาใบกํากับภาษีปลอมหรือไมปลอม มิเชนนั้นแลว
ปญหายุงยากจะตามมาทีหลัง) เพราะหากหลักฐานไมครบ ไมถูกตอง จะทําใหเจาหนาที่สรรพากรตองใชเวลาในการ
ตรวจสอบที่มากขึ้นกวาเดิม ทําใหเกิดความลาชาได
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ระบบการคืนภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศไทย
การเครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
ผูประกอบการจัดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งคํานวณจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ และมีเครดิตภาษีเหลืออยูในแตละ
เดือนภาษี เนื่องจากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย มีสิทธิขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มได 2 วิธีคือ
1) ขอคืนเครดิต
ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการ ฯ และมีเครดิตภาษีเหลืออยูจากการคํานวณภาษีในเดือนภาษีใด มี
สิทธิขอนําเครดิตภาษีคงเหลือนั้นยกไปชําระภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนถัดจากเดือนภาษีที่คํานวณภาษีนั้น และหากในเดือนภาษี
ที่นําเครดิตไปชําระยังมีเครดิตภาษีคงเหลืออยูอีกก็ใหนําไปชําระภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนถัดไปไดเชนนี้ถัดไป จนกวาเครดิต
ที่เหลืออยูนั้นจะหมดไป
การไมลงลายมือชื่อในชอง “การขอคืนภาษี” ใหถือวาประสงคจะนําเครดิตภาษีไปชําระ
ภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนถัดไป
ในกรณีที่มิไดนําเครดิตภาษีที่เหลืออยูไปชําระภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนภาษีถัดไปจะยกเครดิตภาษี
ดังกลาวขามไปชําระภาษีในเดือนอื่น ๆ ไมไดแตใหขอคืนเปนเงินสดโดยยื่นคํารองดวยแบบ ค.10
2) ขอคืนเงินสด
ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการคํานวณแลวภาษีซื้อมากกวาภาษีขายและมีเครดิตภาษีเหลืออยูจะ
ขอคืนเปนเงินสด หรือขอโอนเขาธนาคาร โดยจะตองลงลายมือชื่อในชองขอคืนภาษีเปนเงินสดหรือโอนเขาธนาคาร
ผูมีสิทธิขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
คือ ผูที่ไดชําระภาษีมูลคาเพิ่มไวเกินกวาที่ตองเสีย หรือที่ไดชําระไว โดยไมมีหนาที่ตองเสีย ไดแก
1) ผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 10 ซึ่งคํานวณจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อและ
มีเครดิตภาษีที่เหลืออยูในแตละเดือนภาษีเนื่องจากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย
2) ผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มไวเกิน หรือผิด หรือซ้ํา
3) ผูประกอบการที่มีหนาที่เสียภาษีซึ่งไดนําชําระภาษีไวเกิน หรือผิด หรือซ้ํา
4) ผูมีหนาที่นําสงภาษีซึ่งไดนําสงภาษีไวเกิน หรือผิด หรือซ้ํา
5) ผูไมมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มแตไดชําระภาษีไว
6) ผูนําเขาที่มีขอโตแยงตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเปนคดีในศาลตอมามีคําวินิจฉัยขอโตแยงอากรขาเขา
เปนหนังสือหรือคําพิพากษาของศาลซึ่งคดีถึงที่สุดวามีภาษีชําระไวเกิน
7) ผูนําเขาที่มิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนไดชําระภาษีมูลคาเพิ่มแลว และตอมาไดสงสินคากลับออกไป มี
สิทธิไดรับคืนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรที่กําหนดไวสําหรับขอคืนอากรขาเขา
แบบคํารองที่ใชในการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
1) แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม จะใชในกรณี
ก) ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ. 30 ประจําเดือนภาษีและมีเครดิต
ภาษีเหลืออยูในเดือนภาษีนั้น รวมถึงมีเครดิตภาษีเหลืออยูเนื่องจากมิไดนําภาษีซื้อไปหักจากภาษีขายใน
เดือนภาษีที่มีสิทธิเพราะเหตุจําเปนตามที่อธิบดีกําหนดใหมีสิทธินําภาษีซื้อดังกลาวไปหักในเดือนภาษีที่
มีการรับมอบเอกสารหลักฐานในกํากับภาษีดวย
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ข) ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.30 ไวไมถูกตอง และตองยื่นแบบ
ภ.พ. 30 เพิ่มเติม ในประเด็นดังตอไปนี้
- แสดงรายการยอดขายและภาษีขายไวเกิน หรือ
- แสดงรายการยอดซื้อและภาษีซื้อไวขาด หรือ
- แสดงรายการยอดขายและภาษีขายไวเกินและแสดงรายการยอดซื้อและภาษีซื้อไวขาดดวย หรือ
- แสดงรายการยอดขายและภาษีขายไวและแสดงรายการยอดซื้อและภาษีซื้อไวขาดดวย
ซึ่งเมื่อ
คํานวณแลวยังมีเครดิตภาษีเหลืออยูหรือ
- แสดงรายการยอดซื้อและภาษีซื้อไวเกินและแสดงรายการยอดขายและภาษีขายไวเกินดวย ซึ่งเมื่อ
คํานวณแลวยังมีเครดิตภาษีเหลืออยู
ค) ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ. 302 กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ย
ตามสวนของรายได ซึ่งเมื่อคํานวณแลวยังมีภาษีเหลืออยู
ง) ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ. 303 กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ย
ตามสวนของการใชพื้นที่อาคาร เมื่อคํานวณแลวยังมีภาษีเหลืออยู
2) แบบคํารองขอคืนเงินภาษีอากร (ค.10) ใชในกรณี
ก) ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มประจําเดือนภาษีโดยมีเครดิตภาษีเหลืออยู
และขอยกยอดไปใชในเดือนภาษีถัดไปแตมิไดนําเครดิตดังกลาวไปใช
ข) ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มที่มิไดลงลายมือชื่อยื่นแบบฯ และในชอง
การขอคืนภาษี
ค) ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มลงลายมือชื่อในชองการขอคืนแตมิไดลง
ลายมือชื่อยื่นแบบฯ
ง) ผูประกอบการจดทะเบียนแสดงความประสงคขอคืนภาษีไวในแบบแสดงรายการภาษีต่ํากวาจํานวนภาษี
ที่เครื่องคอมพิวเตอรคํานวณได และผูประกอบการมีสิทธิไดรับคืนภาษีจํานวนนั้น
จ) ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มประจําเดือนภาษี โดยแสดงภาษีขายไว
เกินและหรือแสดงภาษีซื้อไวขาดโดยยอดขายและยอดซื้อถูกตอง
ฉ) ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มประจําเดือนภาษีไวซ้ํา
ช) เปนผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มจากยอดรายรับหรือเปนผูนําสงภาษีหรือไมมีหนาที่
ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม แตไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีไวเกิน ผิด หรือซ้ํา
เอกสารที่ตองยื่นประกอบคํารองขอคืนภาษีตามแบบ ค.10 โดยใชสําเนา ดังนี้
1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลฉบับปจจุบัน กรณีผูขอคืนเปนนิติบุคคล
2) ใบกํากับภาษีซื้อซึ่งเปนประเด็นที่ขอคืน
3) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ขอคืน
4) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนมอบอํานาจใหผูอื่นลงนามในคํารองใหแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
บัตรประจําตัวผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
**เอกสารดังกลาวขางตนใหผูมีอํานาจผูกพัน ลงนามรับรองสําเนาทุกฉบับ**
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กําหนดเวลาการยื่นคํารองขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
1) กรณีผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการมีภาษีที่จะไดรับคืนใหยื่นคํารองภายใน 3 ป
นับแตวันพนกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสําหรับเดือนภาษีนั้น หรือนับแตวันที่ไดชําระภาษี
2) กรณีผูนําเขามีขอโตแยงตามกฎหมายศุลกากรหรือเปนคดีในศาล ใหยื่นคํารองภายใน 6 เดือนนับแต
วันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยขอโตแยงอากรขาเขาเปนหนังสือ หรือนับแตวันที่มีคําพิพากษาของศาลซึ่งคดี
ถึงที่สุด
สถานที่ยื่นคํารองขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
1) ที่วาการอําเภอทองที่สถานประกอบการตั้งอยู
2) สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพากรจังหวัดแลวแตกรณี หรือ
3) กรณีผูขอคืนมิใชผูประกอบการจดทะเบียน ใหยื่นคํารอง ณ ที่วาการอําเภอที่ที่ผูขอคืนมีภูมิลําเนาอยู
4) กรณีผูขอคืนมีสถานประกอบการหลายแหลง ใหแยกยื่นคํารองเปนรายสถานประกอบการเวนแตกรณี
ไดรับอนุมัติจากอธิบดี ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีมูลคาเพิ่มรวมกัน ใหยื่นคํารอง
รวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่ไดรับอนุมัติ
5) กรณีผูนําเขามิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนไดชําระภาษีมูลคาเพิ่มแลว และตอมาไดสงสินคากลับ
ออกไป การขอคืนภาษีใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไข และอัตราสวนเชนเดียวกับการคืน
อากรขาเขาตามกฎหมายศุลกากรที่กําหนดไวสําหรับขอคืนอากรขาเขาใหยื่นคํารองขอคืน ณ ดาน
ศุลกากรขาเขา
วิธีการรับคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม
1) กรณีขอรับเงินคืนเปนเงินสด
ใหผูขอคืนนําหนังสือแจงคืนเงินภาษีฉบับที่ 1 หรือสําเนาหนังสือแจงภาษีพรอมแบบ ค.35 (กรณีหนังสือ
แจงคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มชํารุดหรือสูญหาย) มาขอรับเงินคืน ณ สถานที่ที่ระบุไวในหนังสือฉบับนั้น
(ก) กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหผูขอคืนแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
พนักงานองคการของรัฐ องคการบริหารสวนทองถิ่น ขาราชการบําเหน็จบํานาญ หรือใบสําคัญคนตางดาว หรือเวนแตผูขอ
คืนมีอายุเกิน 70 ป และไมมีบัตรฯ ดังกลาวขอรองใหผูที่เชื่อถือไดเปนผูรับรอง ถามอบฉันทะใหผูอื่นไปรับแทนใหแสดง
บัตรประจําตัวทั้งของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
การขอรับเงินภาษีอากรคืนตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไปตองแนบภาพถายบัตรฯ ทั้งของผูมอบฉันทะและผูรับ
มอบฉันทะซึ่งมีคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” โดยผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อในสําเนาบัตรฯ นั้นดวย
(ข) กรณีเปนผูขอคืนเปนนิติบุคคล ใหผูขอคืนแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญคนตางดาว
หรือของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และหนังสือรับรองการจดทะเบียนขอนิติบุคคลฉบับปจจุบันที่มีระยะเวลาไม
เกิน 6 เดือนนับแตวันที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัทไดลงลายมือชื่อรับรองถามอบอํานาจใหผูอื่นไปรับแทนใหทําหนังสือ
มอบอํานาจ และแสดงบัตรทั้งของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
การขอรับเงินภาษีอากรคืนตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป ตองแนบภาพถายบัตรฯ ทั้งของผูมอบฉันทะและผูรับ
มอบ และแนบภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อ
รับรองวา “สําเนาถูกตอง” ในภาพถายดังกลาวดวย
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หากผูขอคืนไดรับหนังสือแจงการคืนเงินภาษีแลวตอมาหนังสือนั้นชํารุดหรือสูญหายผูขอคืนสามารถยื่นคํา
รองตามแบบ ค.33 ขอสําเนาหนังสือแจงการคืนเงินภาษีเงินได ณ สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพากร
จังหวัดแลวแตกรณี
2) กรณีขอนําภาษีที่ชําระเกินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขอคืน
ผูประสงคจะขอคืนโดยใหนําภาษีที่ชําระเงินเกินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) ตองเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน โดยใชชื่อบัญชีวา “บัญชีเงินฝากเพื่อรับคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
ของ….(ชื่อผูขอคืน)” และผูเปดบัญชีตองมีอํานาจผูกพันนิติบุคคล หรือเปนเจาของกิจการนั้น
(ข) บัญชีเงินฝากดังกลาว ตองใหผูจัดการธนาคาร หรือพนักงานผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารเปนผู
รับรองวาเปนของผูขอคืนโดยแทจริง
(ค) ผูเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาว ตองเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือเจาของบัญชีที่
แทจริงหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(ง) การเบิกถอนเงินจากบัญชีตองเบิกถอนภายใน 30 วันนับแตวันที่ธนาคารนําเงินเขาบัญชีแลว
(จ) ผูขอคืนตองยื่นคําขอใหนําเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดรับคืนเขาบัญชีเงินฝากพรอมคํารับรองการเปดบัญชี
เงินฝากเพื่อรับคืนภาษีมูลคาเพิ่มจากธนาคาร ณ สํานักงานสรรพากรอําเภอ / เขตทองที่ที่สถาน
ประกอบการของตนตั้งอยูเทานั้น
(ฉ) ผูขอคืนตองแสดงความประสงคในแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มโดยลงลายมือชื่อกํากับดวย
3) กรณีขอนําเงินภาษีที่ชําระเกินไปใชในเดือนถัดไป
ใหผูคืนนํายอดภาษีที่ชําระเกินไปใชเดือนถัดจากเดือนที่ขอนําภาษีที่ชําระเกินไปใชเทานั้น หามนําไปใชใน
เดือนอื่น
มาตรการเรงรัดการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
• นโยบายการจัดระดับผูประกอบการสงออกที่ดี
กรมสรรพากรไดเริ่มจัดระดับผูประกอบการในสถานะตาง ๆ มาตั้งแตปลายป 2539 แลวการไดรับจัดระดับเปน
ผูประกอบการสงออกที่ดีของกรมสรรพากร จะไดรับสิทธิพิเศษไมตองถูกตรวจสอบกอนใหคืนภาษีมูลคาเพิ่ม ไดรับคืน
ภาษีมูลคาเพิ่มภายในระยะเวลา 45-60 วัน โดยไมตองวางค้ําประกันตามประกาศ ที่ ท. 72/2541 ผูประกอบการสงออกที่จะ
ไดรับการจัดระดับใหเปนผูประกอบการสงออกที่ดี “ระดับดีพิเศษ” หรือ “ระดับดี” จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1) เปนบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหง
ประมวลรัษฎากร สงสินคาไปขายยังตางประเทศเปนอาจิณและไดนําเงินตราตางประเทศจากการนั้นเขามาในประเทศไทย
โดยสม่ําเสมอ
2) มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวตั้งแต 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
การประเมินสถานะความเชื่อถือมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. ใหเจาพนักงานประเมินมีหนังสือเชิญผูขอคืนที่มีจํานวนเงินครั้งละ 35,000 บาทขึ้นไป มาใหถอยคําและนํา
เอกสารพรอมภาพถายเอกสารที่มีอํานาจลงนามไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาใบภาพถายเอกสารทุกฉบับแลว ดังตอไปนี้ มา
ประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม
1) บัตรประจําตัวผูขอคืนหรือกรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการ แลวแตกรณี
2) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกระทรวงพาณิชย (กรณีเปนนิติบุคคล) หรือหนังสือ
สัญญาจัดตั้งหางหุนสวนหรือสัญญาตั้งคณะบุคคลฉบับปจจุบัน แลวแตกรณี
3) แบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ. 01) และ/หรือแบบแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี
มูลคาเพิ่ม (ภ.พ. 09) ฉบับปจจุบัน
4) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ขอคืน เชน ใบกํากับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
5) บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของกรมสรรพากร ผูจัดการหรือหางหุนสวน ผูจัดการหรือผูอํานวยการ
หรือผูจัดการคณะบุคคล แลวแตกรณี
6) แผนที่ที่ตั้งสถานประกอบการ
7) หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ
2. เมื่อผูขอคืนมาพบ ใหเจาพนักงานประเมินตรวจเอกสารพรอมกับบันทึกถอยคําผูขอคืนเพื่อทราบสถานะ
3. เมื่อไดรับเอกสารตามขอ 1 และผูขอคืนไดใหถอยคําตาม 2. แลว ใหเจาพนักงานประเมินแสดงความเห็น
เกี่ยวกับสถานะความเชื่อถือไดของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และผูขอคืนที่มีสถานะเชื่อถือ
ได ก็จะไดคืนเงินภาษีโดยเร็ว
• ปรับปรุงระบบกรรมวิธีการใหคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
ในการเรงการคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มใหแกผูสงออกและผูประกอบการภายในประเทศใหเร็วขึ้น กรมสรรพากรได
ปรับปรุงระบบการตรวจสอบและระบบกรรมวิธีการใหคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหกระชับและรัดกุม โดยกําหนดแนวทางและ
ตรวจหลักฐานที่จําเปน คือนอกจากที่ไดกําหนดใหผูขอคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มจะนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารมาวางค้ํา
ประกันซึ่งจะไดรับคืนเงินภายใน 30 วัน โดยไมเกินวงเงินตามสัญญาค้ําประกันไดแลว กรมสรรพากรยังไดปรับปรุง
ดังตอไปนี้
(1) กรณีผูขอคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่เปนผูสงออกหากไดแนบหลักฐานสําเนาใบขนสินคาขาออกที่ผานพิธีการ
ทางศุลกากรฉบับที่มีการสลักหลังการตรวจปลอยสินคา โดยเจาหนาที่ศุลกากร หรือหลักฐานการนําสง
สินคา เชน B/L (Bill of Lading) หรือ A/B (Airway Bill) หรือหลักฐานการชําระเงินตาม Invoice ผูเสียภาษี
รายนั้นจะไดรับเงินคืนที่เขต (อําเภอ) ไดทันที โดยไมตองผานการตรวจกอน แตจะเลือกตรวจในภายหลัง
(Post Audit) ทั้งนี้ ตาม Audit Criteria ที่กําหนดขึ้น
(2) เรงรัดการจัดทําหนังสือแจงคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม และปรับปรุงขั้นตอนการวางเบิกเงินเพื่อเตรียมเงินไวจาย
คืนใหแกผูขอคืนตลอดจนการสั่งจายเงินคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกผูมารับเงินโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งจายคืนเงินเปนจํานวนมาก จะดําเนินการดังนี้
2.1) เรงรัดวางฎีกาเบิกเงินเพื่อคืนภาษีมูลคาเพิ่มโดยให
2.1.1) สรรพากรพื้นที่จัดทําและสงรายชื่อผูที่จะไดรับเงินคืนเสนอกรมสรรพากรภาคเพื่อตั้ง
ฎีกาเบิกเงินทุก 3 วัน
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2.1.2) ใหสรรพากรภาควางฎีกาเบิกเงินตอกรมบัญชีกลาง (ภายใน 2 วัน)
2.1.3) ใหสรรพากรภาคแจงผลการอนุมัติฎีกาใหธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงินเพื่อ
นําเขาบัญชีธนาคารพาณิชยที่สํานักงานสรรพากรเขต (อําเภอ) ไดขอเปดบัญชีไวแลว
2.1.4) ใหสรรพากรภาคแจงรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเงินคืนใหอําเภอทราบโดยเร็ว
2.1.5) ใหสรรพากรพื้นที่ควบคุมสรรพากรเขต (อําเภอ) เซ็นเช็คสั่งจายคืนภาษีใหผูขอคืน
ทันทีที่ผูขอคืนเงินมารับเงิน
2.2) จัดใหมีเงินกองทุนหมุนเวียน (ในวงเงิน 1,000 ลานบาท) โดยจะไดประสานงานกับกรมบัญชีกลาง
เพื่อขอใหเปดบัญชีเงินกองทุนไวที่ภาค (ทั้ง 3 ภาคในกรุงเทพ) เพื่อเตรียมไวจายคืนและจะมีการตั้งฎีกาเบิก
เงินมาทดแทนใหครบวงเงินตามที่ไดเบิกจายไป
สําหรับตางจังหวัด ไดมีระบบการตั้งเงินกองทุนหมุนเวียนนี้อยูแลว จังหวัดละ 15-50 ลานบาท
(3) จัดระบบควบคุมงานคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหมี Pre – Audit โดยตรวจเอกสารดูประวัติการเสียภาษี ประวัติการ
ถูกตรวจสอบปฏิบัติการ หากมีประวัติเปนผูที่กระทําความผิดหลีกเลี่ยงภาษี ก็จะตองถูกตรวจสอบกอนคืน
ภาษี ทั้งนี้ ตองเปนความผิดที่เกี่ยวกับการหนีภาษี มิใชความผิดเล็กนอยในลักษณะเชน คํานวณภาษีผิดโดย
ไมไดตั้งใจ หรือยื่นเกินกําหนดเวลา เปนตน
• หนวยบริการผูประกอบการที่ดี
กรมสรรพากรไดใหบริการแกผูประกอบการที่ดี โดยไดตั้งหนวยเรงรัดการคืนภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อติดตามการคืน
ภาษีมูลคาเพิ่มใหเปนไปตามกําหนด คือภายใน 45 วัน นับแตวันที่ผูประกอบการที่ดีไดยื่นแบบแสดงรายการขอคืน
ภาษีมูลคาเพิ่มหนวยงานเรงรัดการคืนภาษีมูลคาเพิ่มจะทําหนาที่ติดตามและเรงรัดการคืนภาษี มูลคาเพิ่มจะทําหนาที่ติดตาม
และเรงรัดการคืนภาษีมูลคาเพิ่มจากหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดเวลาเพื่อใหผูประกอบการไดรับการคืนภายใน 45-60 วัน
นอกจากนี้หนวยงานนี้ยังเปนศูนยกลางการติดตอประสานงานระหวางผูประกอบการและหนวยงานตาง ๆ ของ
กรมสรรพากร ก็คือใหคําปรึกษาและแกไขปญหาดานภาษีอากร
สําหรับผูขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มทั่วไป แมจะมิใชเปนผูถูกจัดระดับใหเปนผูประกอบการที่ดี หากเห็นวาการคืน
ภาษีมูลคาเพิ่มของตนมีความลาชา ก็ใหแจงรายละเอียดสงมาที่ตู ป.ณ. 30 ปทฝ. ราชเทวี กรุงเทพฯ 10401 หนวยเรงรัดการ
คืนภาษีมูลคาเพิ่มก็จะติดตามใหเชนกัน
• แตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ
กรมสรรพากรไดจัดตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคงานดานตางๆ ในการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
ดังนี้
1) แตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อสะสางงานคางดําเนินการเกี่ยวกับการสอบยันใบกํากับภาษี
คณะทํางานชุดนี้จะชวงสะสางงานคางที่มีอยูกอนการแบงสวนราชการในสวนที่เกี่ยวกับการสอบยัน
ใบกํากับภาษีตางทองที่เพื่อชวยเหลือสํานักงานสรรพากรพื้นที่ / จังหวัด ใหสามารถขจัดงานคาง และสามารถแกไขปญหา
งานคางในสํานักงานสรรพากรพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดปริมณฑล เมื่อคณะทํางานชุดนี้ปฏิบัติงานขจัด
งานคางหมดแลวกรมสรรพากรก็จะเปลี่ยนสถานะใหเปนศูนยสอบยันใบกํากับภาษีกลาง โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบใน
การสอบยันใบกํากับภาษีตางทองที่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วและ
ตรงกับเปาประสงคของกรมสรรพากรที่วางไว
2) คณะทํางานศึกษาปญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใหคณะทํางาน มีหนาที่ดังนี้
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- ศึกษาวิเคราะห ปญหา อุปสรรค เพื่อเสนอแนวทาง แกไขการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานรวมทั้งหามาตรการปองกัน การคืนภาษีโดยมิชอบอีกดวย
- ใหคําแนะนําหนวยปฏิบัติงานเพื่อเรงรัดการคืนภาษีทุกประเภทโดยถูกตองรวดเร็ว รวมทั้งการขยายฐานภาษี
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของกรม
- ออกตรวจเยี่ยมหนวยปฏิบัติการที่คณะทํางานเห็นสมควรเพื่อติดตามปญหาและพิจารณาแนวทางแกไขและ
ติดตาม
• แตงตั้งคณะทํางานติดตามการคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม
- เพื่อใหการคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม เปนไปอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มแกผูมีสิทธิ
ไดรับคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มเปนไปดวยความรวดเร็ว
- ติดตามการคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มรายไดมอบหมาย และเสนอขอเท็จจริง เหตุผลและแนวทางแกไขการคืนภาษี
มูลคาเพิ่ม
- วิเคราะหขอมูลผูประกอบการที่มีสิทธิไดรับคืนภาษีมูลคาเพิ่ม เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
- หนวยงานในสังคมกรมสรรพากรจะตองใหความรวมมือ และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะ
ทํางาน ซึ่งถือเปนงานเรงดวนของกรมสรรพากร
• จัดตั้งคลีนิกภาษีอากร ณ สํานักแผนภาษี ชั้น 24 อาคารกรมสรรพากร โทร 0-2617-3644-6 โทรสาร 0-2617-3636
โดยรับปรึกษาปญหาการคืนภาษีมูลคาเพิ่มลาชา เพื่อใหทราบถึงสาเหตุ และติดตามการคืนภาษีใหรวดเร็วขึ้น
• ปรับรื้อระบบการใหคืนภาษีมูลคาเพิ่ม (Re – engineering)
กรมสรรพากรโดยความรวมมือของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดดําเนินการจางบริษัท Booz
Allen and Hamilton ใหวิเคราะหการปฏิบัติงานของกรมสรรพากรเพื่อสรางโครงการสงเสริมประสิทธิภาพในสวนราชการ
และไดมีการกําหนดเปาหมายที่จะดําเนินการปรับรื้อระบบงานตาง ๆ หลาย ๆ ระบบ หนึ่งในระบบที่ไดนํามาพิจารณา คือ
ระบบการคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งจะตองดําเนินการใหเปนประโยชนทั้งตอผูเสียภาษีในแงของการไดรับคืนภาษีที่รวดเร็ว
ทันใจ และตอกรมสรรพากรคือรวดเร็วและถูกตองเปนประโยชนตอกรมสรรพากรและผูประกอบการทั่วกัน
นโยบายปราบปรามการทุจริตขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
แมวากรมสรรพากรจะไดใชมาตรการหลาย ๆ มาตรการเพื่อดําเนินการใหมีการเรงรัดการคืนภาษีมลู คาเพิ่มให
รวดเร็วแลวก็ตาม กรมสรรพากรยังจะตองมีมาตรการปราบปรามการทุจริตขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มอีกทางหนึ่งดวย โดยให
แตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม คณะกรรมการ
ชุดนี้จะมีหนาที่กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อติดตามสอดสองการกระทําที่มิชอบของผูทุจริตภาษีติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ เชน กรมตํารวจ กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่น เพื่อสรางแนวทางปฏิบัติเอาผูกระทําผิด
มาลงโทษตามกฎหมายไดทันที
เอกสารอางอิง
เอกสาร “การขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม” กรมสงเสริมการสงออก
เอกสารเผยแพร “ธุรกิจนําเขาและสงออกกับภาษีมูลคาเพิ่ม” กรมสรรพากร
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