
โครงการสัมมนาหลักสูตร 
“การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้นักท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี 

Blockchain (Digital VRT) และการจัดท าแบบค าร้องฯ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-P.P.10)”

RD Digital transformation



Blockchain 
: An Opportunity to 
Transform Tax Systems
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Ranked No.

(source:Master Card)

1
Bangkok

Tourists revenue

16% of GDP

Thailand

2.6 million

In 2019 

Number of Shoppers

Ranked No.

Total value purchase:

50 Billion

most visited city in the world

city where tourists spend most nights in

The tourism industry is one of Thailand’s 
main economic sectors

No. tourist :  40 million



● Documents were missing

● Long queue at Customs and 
at VAT Refund for Tourists

● Traditional process took longer time

Pain Points in VAT Refund for Tourists Procedures

● Data were not connected

● Luxury items/Unqualified items



• Minister of Finance policy to 
improve work process, service 
delivery and overall efficeincy

• Director-General innitiated
Digital Transformation and 
launched world’s first VRT 
powered by Blockchain 
technology

VRT Blockchain
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Blockchain / Application Benefits

Blockchain

• Transparency/Trust

• Security

• Real-Time information

• Cost Saving



Blockchain / Application Benefits (continue)

• Concerned Government 
Agency data are 
connected real time 

• Happy shoppers
• Fast Refund promotes 

spending

• Categorize retailers
• Access VAT,CIT filing

• Reduce Paper usage
• Information is correct



Goal Outcome

Most stores are e-VRT
API for larger stores
Web Portal for smaller stores

Shorter processing and validation time

Extend our services channels
H5      single sign on

Use partners’ platform AOT, Alipay,  
UnionPay and others

Screening of non – eligible goods 
/correct visa type/AI 

No denial right target group

Happy Shoppers Short/no queue/quick refund

Law amendment Convenient ; up to date with today's 
technology

Future Challenges



หลักเกณฑ์การสมัครเป็นผู้ประกอบการขายสินค้า
ให้นักท่องเที่ยว และการจัดท าค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ภ.พ.10) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

กรมสรรพากร

ผู้บรรยาย วิชิต เครือพิน



หัวข้อบรรยาย

• การเป็นผู้ประกอบการ VRT

• การเป็นผู้ประกอบการที่มีสิทธิจัดท าแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-P.P.10)

• กระบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

• การให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวในเมือง



“การเป็นผู้ประกอบการ VRT”



กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 90) 

เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะและหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้า ให้ผู้
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ตามมาตรา 
84/4 แห่งประมวลรัษฎากร

การเป็นผู้ประกอบการ VRT



การเป็นผู้ประกอบการ VRT

1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. เป็นผู้มีสิทธิออกใบก ากับภาษีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามมาตรา 3 โสฬส แห่งประมวลรัษฎากร (แก้ไขโดย 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ฉบับที่ 230) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่  90)

ก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการ VRT

e- P.P.10



• แสดงสัญลกัษณ์                  ไว้ในที่เปิดเผย
• เบิกและรับค าร้องขอคืนเงินภาษมีูลค่าเพิ่มส าหรับนักทอ่งเที่ยว

(แบบภ.พ.10) จาก สท. ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
• ใช้บัตร VRT Card เป็นรายสถานประกอบการเพื่อการเบิก/รับแบบ/คืนแบบ – ส่งคืน

แบบ ภ.พ.10 กรณีช ารุด หรือ กรณียกเลิก/เพิกถอนสถานประกอบการ VRT 
• จัดท าแบบ ภ.พ. 10 ทันทีในวันที่นกัทอ่งเที่ยวซื้อสนิค้ามลูค่าไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

หลังหักส่วนลดแล้ว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อวัน

การเป็นผู้ประกอบการ VRT



• กรณีเป็นสินค้าประเภท อัญมณีที่ประกอบเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ,ทองรูปพรรณ 
นาฬิกา, แว่นตา, ปากกา, โทรศัพท์แบบพกพาหรือสมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์แบบพกพา, เข็ม
ขัด, กระเป๋าถือ(ไม่รวมกระเป๋าเดินทาง) ที่มีมูลค่าต่อชิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หรือสินค้าที่
สามารถน าติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ซึ่งมีมูลค่าต่อชิ้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ให้ประทับตรา
ข้อความสีแดงลงบนแบบ ภ.พ.10 ด้วย

• ส่งมอบใบก ากับภาษีที่ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง  แนบกับแบบ ภ.พ.10ให้แก่นักท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการ VRT



การพิจารณาอนุมัติเป็นผู้ประกอบการ VRT/เพ่ิม/ยกเลิก

ยื่นค าขออนุมัติเป็น
ผู้ประกอบการขายสินค้าให้
นักท่องเที่ยว/เพ่ิม/ยกเลิก 

(คท.1 )หรือ Internet

ผู้ประกอบการ

ส่วนวางแผนและ
ประเมินผลรีบพิจารณาค า
ขอภายในวันท าการถัดไป

LTO. / สท. 

ส่วนวางแผนและ
ประเมินผลรายงานผลการ
พิจารณาค าขอฯ อนุมัติ / 

ไม่อนุมัติ (คท.2)

LTO. / สท. 

หัวหน้าหน่วยงาน สั่งการ 
แจ้งผลอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

(คท.4) ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จ
ใน 30 วันนับจากวันที่

รับค าขอจาก
ผู้ประกอบการ

LTO. / สท. 



1. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ
เมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการ  

2. มีเจตนาหลีกเลี่ยงการช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม
3. ทุจริตในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ถูกเพิกถอนการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT
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การเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ประกอบการ VRT 



“การเป็นผู้ประกอบการที่มีสิทธิจัดท า
แบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-P.P.10)”



• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 232)
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการจัดท าค าร้อง
ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต ทาง Application Programming Interface

กฎหมายที่เก่ียวข้อง



1. เป็นผู้ประกอบการ VRT
2. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้ใบก ากับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3. มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
กับกรมสรรพากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง API ในการจัดท าค า
ร้องe-P.P.10 และส่งข้อมูลค าร้องให้กรมสรรพากรได้ทันที (Real Time)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่  232)

ก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มีสิทธิจัดท า e-P.P.10

e- P.P.10



ผู้ประกอบการที่มีสิทธิจัดท าค าร้อง e-P.P.10

ยื่นค าขออนุมัติจัดท าแบบค าร้อง e-P.P.10
พร้อมเอกสารประกอบ ที่ คท./สท. ตรวจสอบคุณสมบัติ

- พัฒนาโปรแกรมการจัดท าค าร้องฯ (API)
- โปรแกรมส าเร็จรูป (Web Portal)

ตรวจความถูกต้องข้อมูลค าร้องฯ อิเล็กทรอนิกส์

เสนอผลการพิจารณาต่ออธิบดีเพื่ออนมัุติ/ไม่อนุมัติ

รับหนังสือแจ้งผลการขอจัดท าแบบค าร้องฯ 

ส่งคืนบัตร VRT Card และแบบ ภ.พ.10

ผู้ประกอบการ กรมสรรพากร

อธิบดีลงนามในหนังสือแจง้ผลการขอจัดท าแบบค ารอ้งขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่งหนังสือแจ้งผลการขอจัดท าแบบค าร้องฯ



แผนผังแสดงการเชื่อมต่อระบบงานคืนภาษีในปัจจุบัน

e- P.P.10

Partner



เปรียบเทียบ API กับ Web Portal



ตัวอย่างแบบค าขออนุมัติฯ



“กระบวนการคืนภาษี
มูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว”



ขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Show 10 Luxury  GoodsHand carry
goods 50k UP



ขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม



“การให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้นักท่องเท่ียวในเมือง”



กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 229) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียน เพื่อน าออกไปนอก
ราชอาณาจักร   มีสิทธิตั้งตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร

2. แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร ที่ มจ.3/2562 เรื่อง การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรในเมือง กรณีได้ตั้งตัวแทนเพื่อขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว



• เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
• มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป
• เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้

ใบก ากับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
• มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการเป็นตัวแทนของผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรปรากฎอยู่ในข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุ
ไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล

• เสนอแผนการด าเนินงาน

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่  229)

ก าหนดคุณสมบัติตัวแทน

e- P.P.10



เสนอแผนการด าเนินงาน
• รายละเอียดพื้นที่ในการใหบ้ริการ
• รายละเอียดของเครื่องมือหรืออุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์และระบบงานพื้นฐาน

ด้านคอมพิวเตอร์
• รายละเอียดของระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง

ที่สามารถส่งข้อมูลการคืนภาษีใหก้รมสรรพากรได้ทันที (Real Time)



• จัดให้มีสถานประกอบการให้บริการในพื้นที่ตามที่ได้รับอนุมัติ 
• จัดระบบส่งข้อมูลการคืนภาษีให้กรมสรรพากรได้ทันที (Real Time)
• จัดให้มีกล่อง Drop Box ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่มีส านักงาน VRT ตั้งอยู่

การด าเนินการเมื่อได้รับอนุมัติ



ตัวแทนคืนภาษีฯ ในเมือง
• จ านวน  5 ราย  17 จุดบริการ

ท่ี ตัวแทน จุดบริการ (แห่ง)

1 บจ. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 1

2 บจ. แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด)์ 8

3 บจ. ไทย แวต รีฟันด์ 3

4 บจ. มันนี่ แวลู 2

5 บจ. คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 3





ส่วนวางแผนและพัฒนากระบวนงาน
โทรศัพท์ : 0-2272-9245 หรือ 0-2272-9475

ส่วนบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0-2272-8199 หรือ 0-2272-8195

ส่วนแนะน าและตรวจสอบ
โทรศัพท์ : 0-2272-9384 - 5

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-2272-8193 หรือ 0-2272-9387
แฟกซ์ : 0-2617-3559   

Contact us



สมัครเป็นVRT

สมัครเป็นe-P.P.10สมัครเป็นร้านค้าVRT



QR CODE : แบบสอบถาม


