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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสินค้า แนวทางการแก้ไขปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการตรวจสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน 
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เหมาะสมมากขึ้น โดยใช้การวิจัยเอกสารและการ
วิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 12 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
คือ ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เบื้องต้นของการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมของนักท่องเที่ยว
และไกด์น าเที่ยว การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
จ านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานและไม่สอดคล้องกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพ่ิม
มากขึ้น พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานที่มีเนื้อที่ค่อนข้างจ ากัดและทับซ้อนกับพ้ืนที่ของหน่วยงานอื่น ขาด
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานและปัญหาด้านกฎหมายและ
ระเบียบทีม่ีความยุ่งยากในการปฏิบัติและไม่มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับการทุจริต แนวทางการ
แก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจสินค้าให้มีประสิทธิภาพคือ การเพ่ิมช่องทางการคืนภาษี
และการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคืนภาษ ีโดยก าหนดมูลค่าของสินค้าหรือมูลค่ารวมใน
แบบฟอร์มค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมหากมีวงเงินไม่เกินที่ก าหนดกส็ามารถยืนยันตัวตนและขอคืน
เงินภาษผี่านตู้บริการอัตโนมัติ (Kiosk)ได้เลย รวมทั้งการใช้แอพพลิเคชั่นหรือคิวอาร์โค้ด 
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บทน า 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทและความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญที่น าเม็ดเงินเข้าประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได ้
และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะ 
วิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืน ๆ ดังจะเห็นได้จากมาตรการการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ภาครัฐออกมาช่วยกระตุ้นการบริโภคในภาคการท่องเที่ยว  
 ในช่วงปี 2561 มีวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบการท่องเที่ยว ทั้งขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญที่มี
การตั้งนอมินีในประเทศไทยน านักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวแต่รายได้ก็ไม่ได้เข้าประเทศอย่างแท้จริง  
แตก่ลับไหลออกนอกประเทศไปยังประเทศต้นทางท่ีเป็นนอมินีเหล่านั้น เหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวจีน
ล่มที่ภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจ านวนหลายราย เหตุการณ์ท าร้ายนักท่องเที่ยวในสนามบินเหล่านี้ 
ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจนท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
จากผลกระทบเหล่านี้ได้ท าให้ภาครัฐต้องออกมาตรการเพ่ือกอบกู้สถานการณ์การท่องเที่ยวอีกครั้งที่
เห็นชัดเจนคือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าวีซ่าท่องเที่ยวชั่วคราว (Visa On Arrival) ซึ่งเป็นการยกเว้น
การเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน กรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทาง
อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ที่มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ประเภท
นักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จ านวนเงิน 2,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่        
24 เมษายน 2562 เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในฤดูการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะส่งผลท าให้ประเทศมี
รายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง (กฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2562 ) นักท่องเที่ยว
กลุ่มหลักที่นิยมมาท่องเที่ยวประเทศไทยและต้องมีวีซ่าคือประเทศจีน และอินเดีย ประกอบกับการ
แข่งขันของสายการบินต้นทุนต่ าหรือ Low cost Airlines มีมากขึ้นท าให้การเดินทางท่องเที่ยวมี
ต้นทุนที่ต่ าลงและมีความสะดวกสบายมากขึ้น จึงท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายและมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2561 -2564 ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวอยู่ใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดการสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจรายสาขาเป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความ 
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สามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น ได้ก าหนดตัวชี้วัดให้ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไม่ต่ า
กว่าอันดับที่ 30 โดยเน้นที่การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการท่ี
เป็นเอกภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสินค้า
และชุมชนรวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)  
 การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับนักท่องเที่ยวหรือ Vat Refund For Tourist นั้น เป็นมาตรการ
ทางภาษีเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกประเทศ โดยมีแนวคิดว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและน าติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักรก็จะ
สามารถคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วคืนได้ โดยกระบวนการการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับ
นักท่องเที่ยวนั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กรมศุลกากรซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสินค้าและรับรองว่ามี
การน าสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร และกรมสรรพากรมีหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ศุลกากรรับรองแล้วและพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยวได้ก าหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับนักท่องเที่ยวไว้ (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 91) เรื่อง ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักรที่ซ้ือสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อน าออกไปนอกราชอาณาจักรขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร, 2562)  

กรมศุลกากรเป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีอากรจากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก และการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ทางศุลกากร โดยด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร      
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บอากรต่อกระทรวง การส่งเสริม
สนับสนุนการผลิตและการส่งออก และการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน โดยให้มี
หน้าที่และอ านาจด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร      
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นต่อกระทรวงเก่ียวกับการก าหนดนโยบายการจัดเก็บอากร
ในทางศุลกากร ด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการผลิตและการส่งออกโดยมาตรการทางอากร
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้
เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม หรือตามที่คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมอบหมาย (กฎระทรวงการคลัง, 
2562) ด้วยลักษณะการท างานที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและอ านวยความสะดวกในการ
บริการไปในขณะเดียวกันจึงท าให้การปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับบางอย่างไม่สามารถน ามา
ปฏิบัติได้จริงซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องแบกรับความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การที่ผู้โดยสาร
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ไม่มีความเข้าใจในข้อก าหนดของการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ปัญหาในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และ
ผู้โดยสาร ปัญหาการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานปฏิบัติที่เก่ียวข้องกัน ปัญหาเรื่องก าลังคนที่ไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงานท าให้เจ้าหน้าต้องท างานในเวลาที่นานมากข้ึนและขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าของฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 1 ส านักงาน
ศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง กรมศุลกากร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องกระบวนการการตรวจ
สินค้าท่ีได้รับสิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การตรวจสินค้า ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิ
การขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยวต่อไป 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับ

นักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 1 ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม

ส าหรับนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 1ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง  
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการ
ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 1 ส านักงานศุลกากร 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

วิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

1.การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ เอกสารอ้างอิง วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
รวมทั้งเงื่อนไขในการตรวจสินค้าท่ีได้รับสิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมของฝ่ายบริการผู้โดยสารท่า
อากาศยานดอนเมือง 

2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure interview or formal 
interview) 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 1 
ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสินค้าได้รับสิทธิการขอ
คืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยว 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) โดยคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรและเป็นบุคลากรของฝ่ายบริการ
ผู้โดยสารที่ 1 ส านักงานศุลกากรท่าอาศยานดอนเมือง จ านวน 12 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) 
และการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนด
วันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ได้ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์
จะใช้วิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึก
สนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดย

การวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร

ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ  อย่างละเอียด 
 1.3 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์

ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่

ผู้วิจัยเลือกวิธีสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์
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ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
กระบวนการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสินค้าได้รับสิทธิการขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยว โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการ
ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยว จากผลการศึกษาเอกสารทางวิชาการ กฎหมาย บทความ
ทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับนักท่องเที่ยวนั้น เป็นมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศก่อให้เกิดรายได้ไปกระจายสู่
ระบบเศรษฐกิจและสังคม การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับนักท่องเที่ยวนั้นมีลักษณะการด าเนินการเป็น
กระบวนการต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศ การ
ตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมนั้น เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ให้กับนักทอ่งเที่ยวซึ่งรับผิดชอบด าเนินการโดยฝ่ายบริการผู้โดยสาร กรมศุลกากร ซ่ึงองคป์ระกอบ
ของขั้นตอนมีดังนี้ คือ 1. นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าจากร้านค้า 2. น าสินค้ามาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจ
รับรอง 3. เดินทางออกนอกประเทศโดยสนามบินนานาชาติและผ่านการตรวจลงตราจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง 4. รับเงินคืนจากเจ้าหน้าที่สรรพากร ณ จุดรับเงินก่อนเดินทางออกนอกประเทศ  



7 
 

 การปฏิบัติงานตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยวนั้นมี  
เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของ 2 หน่วยงานคือ ฝ่ายบริการผู้โดยสาร ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยาน
ดอนเมือง มีหน้าที่ในการตรวจสินค้าและรับรองว่าสินค้านั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ได้ใช้
บริโภคในประเทศและกลุ่มงานบริหารงานคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับนักท่องเที่ยว กรมสรรพากร         
มีหน้าที่ในการคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองจากศุลกากรและผ่านการ
ตรวจลงตราจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกแล้ว  ดังนั้นจึงมีกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังนี้ 1.) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่
ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพ่ือน าออกไปนอกราชอาณาจักรขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูก
เรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติบุคคลที่มีสิทธิขอ
คืนเงนิภาษีมูลค่าเพ่ิมและลักษณะของสินค้าที่ต้องน ามาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจรับรอง ตลอดจน
เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติต่าง ๆในการขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม 2.) ประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติและ
ประกาศของกรมศุลกากร ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน  

 ในส่วนข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็น
ต่าง ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

1. กระบวนการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยวของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 1 ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง จากการวิจัยพบว่า
กระบวนการการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 1 ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง มีดังนี้ 
 1.1 กระบวนการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม คือการตรวจสินค้าที่
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วซื้อติดตัวกลับออกไปนอกประเทศ โดยนักท่องเที่ยวต้องซื้อ
สินค้า ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VAT Refund for Tourist จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาทรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม มีแบบฟอร์มค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) มาแสดงพร้อมสินค้า สินค้าราคา
แพงต้องตรวจทุกชิ้น 
 1.2 ต้องน าสินค้าออกนอกประเทศโดยน าติดตัวไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวออกทางท่า
อากาศยานนานาชาติภายใน 60 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าโดยจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก 
 1.3 นักท่องเที่ยวที่มีมูลค่าการซื้อรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมต่ ากว่า 5,000 บาทไม่ต้องมาพบ
เจ้าหน้าที่ศุลกากร แต่มูลค่า 5,000 บาทขึ้นไปต้องน าสินค้าและค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม(แบบ 
ภ.พ.10 ) พร้อมใบก ากับภาษีและพาสปอร์ต ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าอากาศยานระหว่าง
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ประเทศในขณะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประทับรับรองในค าร้องขอ
คืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 1.4 สินค้าราคาแพงได้แก่ สินค้าเป็นอัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน หรือของ
รูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา โทรศัพท์แบบพกพาหรือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์
แบบพกพา กระเป๋าถือ (ไม่รวมถึงกระเป๋าเดินทาง) เข็มขัด ที่มีมูลค่าการซื้อสินค้าแต่ละชิ้นตั้งแต่ 
10,000 บาทขึ้นไป หรือสินค้าที่สามารถน าติดตัวไปพร้อมกับการเดินทางท่ีมีมูลค่าการซื้อสินค้าต่อชิ้น
ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ต้องน ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจทุกชิ้น 

1.5 ไม่เป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าออกนอกราชอาณาจักร อาวุธปืน วัตถุ ระเบิด หรือสินค้า
ที่มีลักษณะท านองเดียวกัน อัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับ
นักท่องเที่ยว จากการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

2.1 ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เบื้องต้นของกระบวนการการขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของนักท่องเที่ยวและไกด์น าเที่ยว ขาดการอธิบายและประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอใน
เงื่อนไขการขอคืนภาษี ไม่ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบัติตามข้ันตอน  

2.2 ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักท่องเที่ยว ปัญหาด้านการสื่อสารทาง
ภาษา แม้เจ้าหน้าที่จะสามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ท าให้การสื่อสารเข้าใจคลาดเคลื่อนกันได้ 
เช่น ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม เจ้าหน้าที่ก็สามารถสื่อสารได้เฉพาะประโยคที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ่อย 
ๆเท่านั้นถ้านอกเหนือจากนี้ ก็ไม่อาจจะสามารถอธิบายรายละเอียดได้มากนัก เช่นเดียวกันกับ
นักท่องเที่ยวบางชาติก็จะไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เช่นกันท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร 

2.3 ปัญหาเรื่องจ านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการเจ้าหน้าที่ยังต้องปฏิบัติงานอ่ืนร่วมด้วยท าให้การท างานขาด
ประสิทธิภาพ 

2.4 พื้นที่ในการปฏิบัติงานที่มีเนื้อท่ีค่อนข้างจ ากัดและทับซ้อนกับพ้ืนที่เช็คอินของสาย
การบิน ท าให้สถานที่ในการปฏิบัติงานแออัดและคับแคบท าให้ยากต่อการตรวจและนับสินค้า
โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีปริมาณมากและมีขนาดใหญ่ 

2.5 ปัญหาการด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไมไ่ด้ถูกแก้ปัญหาอย่างตรงจุด   

2.6 ปัญหาด้านระเบียบข้อกฎหมาย กฎหมายและระเบียบของกรมสรรพกร ไม่สามารถ
เอาผิดผู้โดยสารที่มีการทุจริตทีไ่ม่น าสินค้าออกนอกประเทศแต่ลักลอบน าของกลับเข้ามาในประเทศ 
การน าของชิ้นเดียวกันมาเวียนตรวจซ้ า การน าของปลอมมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ระเบียบของกรม
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ศุลกากรที่ก าหนดไว้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสินค้าทุกชิ้นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถท าได้ ท าให้การ
ตรวจสินค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ส าหรับนักท่องเที่ยว จากการวิจัยพบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจ
สินค้าท่ีได้รับสิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยว มีดังนี ้

3.1 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงกระบวนการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
แนะน าขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจนถูกต้อง จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนและเพ่ิมปริมาณสื่อใน
การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวมากขึ้น อบรมให้ความรู้กับหน่วยงานการ
ท่องเที่ยว ไกด์ ร้านค้า ให้ทราบถึงกระบวนการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งเพ่ิมภาษาจีนลงใน
แบบฟอร์มค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) 

3.2 มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงมีล่ามหรือ
อุปกรณ์ในการแปลเพื่ออ านวยความสะดวกเนื่องจากจ านวนผู้โดยสารมีปริมาณมากและหลากหลาย
สัญชาติ  

3.3 ขออัตราก าลังเพ่ิมให้สัมพันธ์กับปริมาณงานและจ านวนผู้โดยสารที่เพ่ิมมากข้ึน 
3.4 ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับ

การตรวจสินค้า เพราะสินค้าบางอย่างมีขนาดใหญ่ต้องการพ้ืนที่ในการวางและความเป็นส่วนตัวใน
กรณีต้องเปิดกระเป๋า และควรมีการบริหารจัดการสถานที่ให้เป็นระเบียบเพ่ือเข้าพบเจ้าหน้าที่  

3.5 ควรมีการแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้สามารถด าเนินการทางกฎหมายแก่
ผู้กระท าและพยายามกระท าความผิดได้ รวมทั้งสามารถน าหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ประกอบ
ดุลยพินิจในการตรวจสินค้าตามสมควร เพ่ือลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร  

3.6 ควรมีบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ การแก้ปัญหาร่วมกันเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้กระทบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ยังส่งผลไปยัง
ขั้นตอนต่อไปของงานอีกด้วย 
อภิปรายผลการวิจัย 
 กระบวนการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยว มีประเด็น
ที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 กระบวนการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม คือการตรวจสินค้าที่นักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วซื้อติดตัวกลับออกไปนอกประเทศ โดยสินค้าท่ีนักท่องเที่ยวซื้อต้องมาจาก
ร้านค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการและมีสัญลักษณ์ VAT Refund for Tourist มูลค่าต้องไม่น้อยกว่า 2,000 
บาทรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จึงจะมีสิทธิขอแบบฟอร์มค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) เพ่ือมาขอ
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ภาษีมูลค่าเพ่ิมคืน ถ้าซื้อสินค้าราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมต่ ากว่า 5,000 บาทไม่ต้องน าสินค้ามาแสดง แต่
ถ้าซื้อสินค้าราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต้องน าสินค้ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร สินค้าราคาแพง
ต้องตรวจทุกชิ้น แสดงให้เห็นว่ากระบวนการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม สอดคล้อง
กับข้อก าหนดหลักเกณฑ์ของ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม(ฉบับที่ 91)  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรท่ีซื้อสินค้าจาก
ผู้ประกอบการจดทะเบียนเพ่ือน าออกไปนอกราชอาณาจักรขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว
ได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ตามข้อ (4.) ได้ก าหนดไว้ว่า ผู้เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วซึ่งมีมูลค่าการซื้อสินค้าท้ังหมดตั้งแต่ 
5,000 บาทข้ึนไป ต้องน าสินค้าและค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมใบก ากับภาษีไปแสดงต่อเจ้า
พนักงานศุลกากร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศในขณะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อให้
เจ้าพนักงานศุลกากรประทับรับรองในค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ในกรณีที่สินค้าที่ผู้เดินทางออก
นอกราชอาญาจักรขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นอัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน หรือของรูปพรรณ 
ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา โทรศัพท์แบบพกพาหรือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
กระเป๋าถือ (ไม่รวมถึงกระเป๋าเดินทาง) เข็มขัด ที่มีมูลค่าการซื้อสินค้าแต่ละชิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้น
ไป หรือสินค้าที่สามารถน าติดตัวไปพร้อมกับการเดินทางท่ีมีมูลค่าการซื้อสินค้าต่อชิ้นตั้งแต่ 50,000 
บาท ขึ้นไป ให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรแสดงสินค้าดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพากร ณ  
ท่าอากาศยานระหว่างประเทศขณะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วย เมื่อผู้เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรขอรับคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อเจ้าพนักงานสรรพากรหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
ขณะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือส่งค าร้องดังกล่าวให้เจ้าพนักงานสรรพากรหรือตัวแทนที่
ได้รับแต่งตั้งทางไปรษณีย์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก และสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจรับรองสินค้าที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมของเจ้าหน้าที่ตาม ประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากร พ.ศ.2560 ตามข้อ 3 04 06 06 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ การตรวจรับรองสินค้าท่ีขอ
คืนภาษีมูลค่าเพ่ิม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ซื้อสินค้าในราชอาณาจักรจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
และน าติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักร สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมจากกรมสรรพากรได้  
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากรก าหนด ให้ส านักงานศุลกากร/ด่านศุลกากร  
ณ สนามบิน จัดพนักงานศุลกากรประจ าที่ท าการศุลกากรขาออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับรองสินค้าที่ขอ
คืนภาษีมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้โดยสารที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ จุดตรวจที่ก าหนด การตรวจสอบ
ให้ปฏิบัติดังนี้  ตรวจสอบหนังสือเดินทางและรายการสินค้าที่ระบุในใบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมสา
หรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) ของผู้โดยสารที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรพร้อมใบก ากับภาษีท่ีน ามา
แสดง 1.) กรณีตรวจพบรายการสินค้าครบถ้วนถูกต้อง ให้รับรองสินค้าในใบค าร้องขอคืน
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ภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งลงลายมือชื่อพร้อมวันเดือนปีและประทับตราศุลกากร 2.)กรณีตรวจพบรายการ
สินค้าไม่ครบตามจ านวน ให้ระบุหมายเลขรายการที่ไม่พบไว้ในช่องสาหรับศุลกากร รวมทั้งลงลายมือ
ชื่อพร้อมวันเดือนปีและประทับตราศุลกากรไว้เป็นหลักฐาน พนักงานศุลกากรอาจท าเครื่องหมายที่
เหมาะสมกับการตรวจสอบป้องกันไม่ให้มีการหมุนเวียนน าสิ่งของมาให้ตรวจรับรอง แล้วส่งมอบหีบ
ห่อสัมภาระที่บรรจุสินค้านั้นให้ผู้โดยสารพร้อมใบค าร้อง (ภ.พ.10) เพ่ือเป็นหลักฐานในการขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมกับพนักงานสรรพากรที่ประจ าอยู่ ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า  
การน านโยบายไปปฏิบัติโดยได้สรุปอย่างน้อยเป็น 2 ประเด็นดังนี้ ประเด็นแรกคือการน านโยบายไป
ปฏิบัติเป็นกระบวนการ นั่นคือมีความต่อเนื่องไม่หยุดนิง่มีข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมไม่ใช่เป็น
กิจกรรมที่เกิดข้ึนเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วหายไป ไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นขยักขย้อนแต่เป็นกิจกรรมที่
เกิดข้ึนต่อเนื่องไม่หยุดยั้งแต่ละขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นที่สองคือ การน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย  
 ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยว 
ประเด็นที่น ามาอภิปรายมีดังนี้  

1. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เบื้องต้นของกระบวนการการขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของนักท่องเที่ยวและไกด์น าเที่ยว ขาดการอธิบายและประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอใน
เงื่อนไขการขอคืนภาษี ไม่ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบัติตามข้ันตอน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหจิรังรักษ์ ,2562)  ไดก้ล่าวสรุปไว้ว่า ความ
เป็นไปได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎี นโยบายที่มีลักษณะไม่ยุ่งยากสลับ ซับซ้อนและมีผู้เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการไม่มากนัก จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายที่มีโครงสร้างที่
สลับซับซ้อน มีผู้คนหรือมีหน่วยงานมาเก่ียวข้องมากมาย นโยบายที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจากที่เคยท าอยู่จนเคยชิน โอกาสที่จะประสบปัญหาในการน าไปปฏิบัติ รวมถึงกรอบการ
มองปัญหาที่ถูกต้องมีความส าคัญมากต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายก าหนดขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติการณ์เฉพาะหน้า หรือเพ่ือตอบสนองแรงกดดันทาง
การเมืองในขณะนั้น หากกรอบการมองปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้อง นโยบายนั้นมีโอกาสประสบความ
ล้มเหลวสูง นอกจากนี้เทคโนโลยีที่จะน าไปใช้ปฏิบัติตามนโยบายต้องเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือภาวะแวดล้อมในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 2. ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักท่องเที่ยว ปัญหาด้านการสื่อสารทางภาษา 
แม้เจ้าหน้าที่จะสามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ท าให้การสื่อสารเข้าใจคลาดเคลื่อนกันได้ เช่น 
ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม เจ้าหน้าที่ก็สามารถสื่อสารได้เฉพาะประโยคที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ่อย ๆ
เท่านั้นถ้านอกเหนือจากนี้ ก็ไม่อาจจะสามารถอธิบายรายละเอียดได้มากนัก เช่นเดียวกันกับ
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นักท่องเที่ยวบางชาติก็จะไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เช่นกันท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุศักดิ์ ค้วนสมบุญ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและคัดกรองคดีเบื้องต้นของส านักงานศาล
ปกครอง ผลการวิจัยสรุปว่า สมรรถนะในงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานศาล
ปกครองกลางมีผลต่อการด าเนินงานอย่างมาก การขาดองค์ความรู้ เครื่องมือสนับสนุน รวมถึง
การศึกษาเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการแก้ไขสภาพปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว  
  3. ปัญหาเรื่องจ านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการเจ้าหน้าที่ยังต้องปฏิบัติงานอ่ืนร่วมด้วยท าให้การท างานขาด
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าพัน จอมอาจ (2544) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของต ารวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีคดีบีบีซี 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงาน  

4. พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานที่มีเนื้อท่ีค่อนข้างจ ากัดและทับซ้อนกับพ้ืนที่เช็คอินของสายการบิน 
ท าให้สถานที่ในการปฏิบัติงานแออัดและคับแคบท าให้ยากต่อการตรวจและนับสินค้าโดยเฉพาะสินค้า
ที่มีปริมาณมากและมีขนาดใหญ่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณห
จิรังรักษ์, 2562) ได้กล่าวสรุปไว้ ความเพียงพอของทรัพยากร นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้อง
ได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและงบประมาณ รวมถึงก าลังคนและคุณภาพของคน 
(ความรู้ทางด้านเทคนิค) อย่างเต็มท่ี นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านการบริหารอ่ืน ๆ (ทรัพยากรทางด้าน
การบริหาร) จะต้องได้รับการสนับสนุนและมีจ านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย 

5. ปัญหาการด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกแก้ปัญหาอย่างตรงจุด สอดคล้องกับแนวคิดของ     
วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ 2562) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า ปัญหาในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากเรื่องของอ านาจและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่รับผิดชอบในการน า
นโยบายไปปฏิบัติกับองค์การอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือปัจจัยย่อย 
ๆ หลาย ๆ ประการนับตั้งแต่ 1.) ลักษณะของการติดต่อและความสัมพันธ์ที่หน่วยปฏิบัติมีกับ
หน่วยงานที่ควบคุมนโยบายดังกล่าว 2.) ระดับความจ าเป็นที่หน่วยปฏิบัติจะต้องแสวงหาความร่วมมือ 
พ่ึงพา หรือท าความตกลงกับหน่วยงานหลักอ่ืน ๆ 3.) ระดับของความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยจะสามารถท างานร่วมกันได้ 
 6. ปัญหาด้านระเบียบข้อกฎหมาย กฎหมายและระเบียบของกรมสรรพกร ไม่สามารถเอาผิด
ผู้โดยสารที่มีการทุจริตที่ไม่น าสินค้าออกนอกประเทศแต่ลักลอบน าของกลับเข้ามาในประเทศ การน า
ของชิ้นเดียวกันมาเวียนตรวจซ้ า การน าของปลอมมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ระเบียบของกรมศุลกากรที่
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ก าหนดไว้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสินค้าทุกชิ้นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถท าได้ ท าให้การตรวจสินค้าไม่
ถูกต้องตามระเบียบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัง เบ้าสิงสวย (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจต่อการชุมนุมทางการเมืองในเขตอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ พ.ศ.2551-2553 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจคือ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งในอ าเภอพ้ืนที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทาง
การเมืองจ านวนมาก อีกทั้งเป็นผู้ใกล้ชิดกับข้าราชการการเมือง มีผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจฝ่ายปฏิบัติการเข้าปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการชุมนุมทางการเมืองไม่สามารถกระท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจสินค้าที่ได้รับสิทธิการขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับนักท่องเที่ยว ประเด็นที่น ามาอภิปรายมีดังนี้ 
 1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงกระบวนการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม แนะน า
ขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจนถูกต้อง จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนและเพ่ิมปริมาณสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวมากข้ึน อบรมให้ความรู้กับหน่วยงานการท่องเที่ยว 
ไกด์ ร้านค้า ให้ทราบถึงกระบวนการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งเพ่ิมภาษาจีนลงในแบบฟอร์มค าร้อง
ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าพัน จอมอาจ (2544) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของต ารวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ : ศึกษา
กรณีคดีบีบีซี ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการอบรมเผยแพร่ลักษณะและข้อมูลของอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจบางประเภทให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
 2. มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงมีล่ามหรืออุปกรณ์ใน
การแปลเพ่ืออ านวยความสะดวกเนื่องจากจ านวนผู้โดยสารมีปริมาณมากและหลากหลายสัญชาติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณากร จักรวาฬ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง  ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 ผลการวิจัยสรุปว่า  เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานประจ า
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความช านาญใน
การปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย โดยระดับขั้นของการฝึกอบรมที่มีความจ าเป็นต้อง
จัดขึ้นเพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้ความช านาญ ที่เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องได้รับล าดับแรก คือ การ
ฝึกอบรมระดับผู้ปฏิบัติการ รองลงมาคือ การฝึกอบรมระดับหัวหน้างานและระดับหัวหน้าฝ่าย และ
ความจ าเป็นอันดับสุดท้ายคือ การฝึกอบรมระดับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 
 3 การเพ่ิมอัตราก าลังให้สัมพันธ์กับปริมาณงานและจ านวนผู้โดยสารที่เพ่ิมมากข้ึน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธนัง เบ้าสิงสวย (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจต่อการชุมนุมทางการเมืองในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2553 ผลการวิจัย
สรุปว่า แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การรักษาความสงบเรียบร้อยทางการชุมนุมการเมืองมี
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ประสิทธิภาพมากข้ึน เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายปฏิบัติการและกลุ่มผู้บริหารสถานีต ารวจภูธรมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ควรมีการเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีจ านวนเหมาะสมกับพื้นที่ 
 4. ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับการ
ตรวจสินค้า เพราะสินค้าบางอย่างมีขนาดใหญ่ต้องการพ้ืนที่ในการวางและความเป็นส่วนตัวในกรณี
ต้องเปิดกระเป๋า และควรมีการบริหารจัดการสถานที่ให้เป็นระเบียบเพ่ือเข้าพบเจ้าหน้าที่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหจิรังรักษ์ ,2562) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า ความ
เป็นไปได้ทางการเมือง นโยบายที่มีการเจรจากับเอกชนอยู่เสมอ มีโอกาสที่จะประสบปัญหาเมื่อน ามา
ปฏิบัติ ในขณะที่นโยบายซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ จากกลุ่มผลประโยชน์และบุคคลส าคัญใน
วงการรัฐบาล รัฐสภา รวมถึงชนชั้นน า สื่อมวลชน และ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมาก  
 5. ควรมีการแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้สามารถด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้กระท า
และพยายามกระท าความผิดได้ รวมทั้งสามารถน าหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ประกอบดุลยพินิจ
ในการตรวจสินค้าตามสมควร เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการด าเนินการของผู้โดยสาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าพัน จอมอาจ (2544) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของต ารวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีคดีบีบีซี ผลการวิจัย
สรุปว่า ควรมีการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ ให้ทันต่อเหตุการณ์และมีอัตราโทษที่
เหมาะสมกับลักษณะของการกระท าความผิด 
 6. ควรมีบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
การแก้ปัญหาร่วมกันเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้กระทบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ยังส่งผลไปยังขั้นตอน
ต่อไปของงานอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณากร จักรวาฬ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง  ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขด้านจ านวนและทักษะฝีมือความช านาญของเจ้าหน้าที่ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่าง
จริงจัง ทั้งด้านงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ควรจัดหาให้เพียงพอ มีความทันสมัยมาก
ขึ้น ด้านการควบคุมและความร่วมมือ ผู้บังคับบัญชา ควรให้ความส าคัญกับงานและมอบอ านาจการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติมากข้ึน รวมทั้งควรมีการวางแผนการท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 7. การเพ่ิมช่องทางการคืนภาษีและการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคืนภาษีโดย
ก าหนดเงื่อนไขราคาท่ีซื้อสินค้าไม่เกิน 5,000 บาท สามารถคืนผ่านร่านค้าที่ร่วมโครงการได้เลย และ
การน าเครื่องคืนภาษีอัตโนมัติ (Kiosk) มาใช้โดยก าหนดมูลค่าของสินค้าหรือมูลค่ารวมในแบบฟอร์ม
ค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมหากมีวงเงินไม่เกินที่ก าหนดกส็ามารถยืนยันตัวตนและขอคืนเงินภาษีผ่าน
ตู้บริการอัตโนมัติ (Kiosk)ได้เลย รวมทั้งการใช้แอพพลิเคชั่นหรือคิวอาร์โคด้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การก าหนดช่องทางท่ีเมื่อตรวจสินค้าแล้วนักท่องเที่ยวสามารถโหลดสินค้าและสัมภาระ
จากจุดตรวจได้เลย เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่น าสินค้าออกนอกประเทศและเป็นการลดภาระของ
ศุลกากรและยังเป็นเพ่ิมความรวดเร็วและสะดวกในการตรวจสินค้าของเจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร   
 2. การน าเทคโนโลยีมาช่วยคัดกรองของที่ผู้โดยสารไม่ควรต้องน ามาพบเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
นอกเหนือจากการก าหนดจากมูลค่าต่อชิ้นของของมีค่าและมูลค่ารวมต่อผู้โดยสาร  
  3. ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานคืนภาษีท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนที่ถูกต้องตั้งแต่ร้านค้าที่นักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้า การอบรมให้
ความรู้กับไกด์น าเที่ยว การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ
แสวงหาขั้นตอนที่เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วให้กับนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
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