
ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
 เกี่ยวกบัภาษมีูลคา่เพิ่ม (ฉบบัที่ 229) 
 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรทีซ่ื้อสินค้า 
จากผู้ประกอบการจดทะเบียน เพ่ือน าออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิตั้งตัวแทนเพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ที่ถูกเรียกเกบ็ไวแ้ล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541 อธิบดีกรมสรรพากร ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ให้ผู้ เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียน  
เพ่ือน าออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิตั้งตัวแทนเพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้  
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ผู้เดินทางที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว จากการซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการ
จดทะเบียน เพ่ือน าออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 (2) ไม่เป็นผู้มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
 (3) ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
 (4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ที่มีส านักงาน
คืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้นักท่องเที่ยวตั้งอยู่ 
 (5) ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร  
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 90) เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะและหลักเกณฑ์
ของผู้ประกอบการจดทะเบียน ที่ขายสินค้าให้ผู้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร  ซึ่งผู้ เดินทาง 
ออกนอกราชอาณาจักร มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
 (6) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศนี้ 
 ข้อ 2 ผู้เดินทางที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 มีสิทธิตั้งตัวแทนเพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียก
เก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเงินสดในจ านวน 
ไม่เกินสามหมื่นบาท 
   การตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
   ตัวแทนที่ผู้เดินทางตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งเพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว
ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร 
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 ข้อ 3 ผู้มีความประสงค์จะประกอบกิจการเป็นตัวแทนของผู้เดินทางตามข้อ 2 วรรคหนึ่ง  
เพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว ต้องยื่นค าขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร ผ่านหัวหน้า
กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยว ตามแบบค าขออนุมัติเป็นผู้ให้บริการเป็นตัวแทน  
ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 ผู้มีสิทธิยื่นค าขออนุมัติตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 (2) มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ตั้งแต่ยี่สิบห้าล้านบาทขึ้นไป 
 (3) เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 82/3 
แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้ใบก ากับภาษีท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (4) มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการเป็นตัวแทนของผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 
ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมจากกรมสรรพากร ปรากฏอยู่ในข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล  
 (5) เสนอแผนการด าเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 
 (5.1) รายละเอียดของพื้นที่ในการให้บริการเป็นตัวแทนขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 
 (5.2) รายละเอียดของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ 
รวมถึงระบบงานพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ ในการให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้เดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร 
 (5.3) รายละเอียดของระบบเชื่อมต่อการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ เดินทาง 
ออกไปนอกราชอาณาจักรกับเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ 
ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้กรมสรรพากรได้ทันที (Real Time)  
 ข้อ 4 ตัวแทนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร สามารถให้บริการเป็นตัวแทนขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรได้ โดยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) จัดให้มีสถานประกอบการให้บริการ ในพ้ืนที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร 
 (2) จัดท าระบบการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  
เพื่อน าส่งข้อมูลการคืนภาษีให้กับกรมสรรพากรแบบ Real Time 
 (3) จัดให้มีกล่องรับแบบค าร้องขอคนืเงนิภาษีมูลคา่เพิ่ม ส าหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) 
(Drop Box) ติดตั้งไว้ ณ บริเวณด้านหน้าส านักงานคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้นักท่องเที่ยวประจ าท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศที่มีส านักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวตั้งอยู่ 
 ข้อ 5 ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ให้บริการเป็นตัวแทนขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ 
ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว หากมีความประสงค์จะเพ่ิมพ้ืนที่ให้บริการให้จัดท าหนังสือ  
แจ้งความประสงค์ดังกล่าว พร้อมจัดท าแผนงานตามความในขอ้ 3 วรรคสอง (5) เสนอต่ออธิบดกีรมสรรพากร
ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยว 
   การเพ่ิมพ้ืนที่ให้บริการเป็นตัวแทนขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ เดินทางออกไป 
นอกราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร 
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 ข้อ 6 ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
พร้อมแสดงหนังสือเดินทางต่อผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าในวันที่ซื้อสินค้า เพ่ือให้จัดท าเอกสาร 
ดังนี้ 
 (1) ใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี 
โดยระบุเลขที่หนังสือเดินทางของผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 
 (2) ค าร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) หรือค าร้องขอคืน
เงินภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
 ทั้งนี้ ใบก ากับภาษีที่ปรากฏในค าร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับนักท่องเที่ยว 
(ภ.พ.10) ที่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้แต่งตั้งตัวแทนเพ่ือขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประกาศ 
ฉบับนี้แล้ว ไม่สามารถน าไปใช้เพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้อีก 
 ข้อ 7 สินค้าที่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ตามประกาศฉบับนี้ 
ต้องมีลักษณะดังนี้ 
 (1) เป็นสินค้าที่น าไปพร้อมกับการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 
 (2) ไม่เป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าออกนอกราชอาณาจักร อาวุธปืน วัตถุระเบิด หรือสินค้า
ที่มีลักษณะท านองเดียวกัน อัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ 
 กรณีเป็นสินค้าที่สามารถบริโภคได้ในราชอาณาจักร สินค้าดังกล่าวต้องได้รับการบรรจุ
หีบห่อและปิดผนึก (Seal) ที่มีสัญลักษณ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนในลักษณะมั่นคง และให้มีข้อความ 
“No Consumption made whilst in Thailand” ลงบนหีบห่อ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน 
 (3) เป็นสินค้าที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
ให้เป็นผู้มีสิทธิจัดท าค าร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) และมูลค่าการซื้อสินค้า
ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองพันบาท โดยซื้อจากสถานประกอบการแห่งละจ านวนไม่น้อยกว่า  
สองพันบาทต่อวัน  
 (4) เป็นสินค้าที่ต้องน าออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้เดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักรมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้เดินทางออกไป  
นอกราชอาณาจักรแจ้งความประสงค์ตามข้อ 6 
 ข้อ 8 ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว  
ซึ่งมีมูลค่าการซื้อสินค้าทั้งหมดตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป ต้องน าสินค้าตามข้อ 7 และค าร้องขอคืนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) พร้อมใบก ากับภาษีไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ 
ท่าอากาศยานระหวา่งประเทศ ที่มีกล่องรับค าร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) 
(Drop Box) ติดตั้งไว้ ในขณะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้เจ้าพนักงานศุลกากรประทับ
รับรองในค าร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10)  
 กรณีสินค้าที่ปรากฏข้อความ “Item No. ... must also be presented to Revenue 
Officer” ในค าร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) ซึ่งเป็นสินค้าประเภทอัญมณี
ที่ประกอบขึ้นเปน็ตวัเรือนหรอืของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา โทรศัพท์แบบพกพา
หรือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์แบบพกพา กระเป๋าถือ (ไม่รวมถึงกระเป๋าเดินทาง) เข็ มขัด ที่มีมูลค่า 
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การซื้อสินค้าแต่ละชิ้นตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป หรือสินค้าที่สามารถน าติดตัวไปพร้อมกับการเดินทาง  
ที่มีมูลค่าการซื้อสินค้าต่อชิ้นตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรต้องแสดงสินค้า
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพากร ณ จุดบริการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ตั้งอยู่ภายหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เพื่อประทับรับรองการมีสินค้าลงในค าร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) 
 ข้อ 9 เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อ 8 แล้ว ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร น าส่งค าร้องขอคืนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับนักทอ่งเที่ยว (ภ.พ.10) พร้อมใบก ากับภาษีในกล่องรับค าร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ส าหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) (Drop Box) ที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณด้านหน้าส านักงานคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ให้นักท่องเที่ยวประจ าท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 
 ข้อ 10 เมื่อผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ของประกาศนี้ กรมสรรพากรจะคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
ให้แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าวผ่านตัวแทนที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติ 
 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามวรรคหนึ่ง มีดังนี้ 
 (1) รายงานการให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 
ประกอบเอกสารหลักฐานการตั้งตัวแทน 
 (2) ค าร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) และใบก ากับภาษี 
ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร หรือมาตรา 86/6 แห่งประมวลรษัฎากร ของผู้มีสิทธิตามประกาศนี้ 
 ข้อ 11 ตัวแทนที่อธิบดีกรมสรรพากรได้อนุมัติให้เป็นผู้ให้บริการเป็นตัวแทนขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ ให้ถือว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรและสามารถให้บริการเป็นตัวแทนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับนี้ 
ได้โดยมิต้องยื่นค าขออีก 
 ข้อ 12 ในกรณีตัวแทนที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติตามประกาศนี้ หรือตัวแทนตามข้อ 11 
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศนี้ อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจเพิกถอน  
การอนุมัตติามข้อ 2 ได้ และให้ตวัแทนที่ถูกเพิกถอนดังกล่าวยุติการให้บริการนับแต่วันที่อธิบดีกรมสรรพากร 
มีหนังสือเพิกถอนเป็นต้นไป 
 ข้อ 13 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 
 
 
                                                             เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ 
 (นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ) 
  อธิบดีกรมสรรพากร 



              แบบค าขออนุมัติให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แกผู่้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมือง   

ยื่นต่อ  อธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว) 

1. ชื่อผู้ประกอบการ......................................................................................................................................................................... 
    เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร........................................................................................................................................................ 

2. ชื่อ ที่อยู่สถานประกอบการ 
    2.1 ชื่อและที่ต้ังส านักงานใหญ่ : ชื่อสถานประกอบการ..(ถ้าม)ี........................................................................................ 
    อาคาร.........................................................ห้องเลขท่ี.......................ชั้น..........................หมู่บ้าน................................................ 
    เลขท่ี..................................หมูท่ี่.................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................. 
    ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................................ 
    รหัสไปรษณีย์..............................................โทรศัพท์..........................................E-mail : ……………………….................……….…… 
    2.2 จ านวนสถานประกอบการที่จัดตั้งเป็นสถานท่ีให้บริการ...........................แห่ง 
    (โปรดกรอกด้านหลัง) 
 

3. เอกสารประกอบการพิจารณา 
    [ ] แผนการด าเนินงานให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แกผู่้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมือง 
    [ ] แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของจุดบริการโดยรายละเอียด  
    [ ] ผังการท างานรวมของระบบ (System Flowchart) ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
        ใหน้ักท่องเที่ยวในเมืองกับระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวของกรมสรรพากร     
    [ ] กรณีมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจพร้อมภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ       

                                    ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไวข้้างต้น เป็นรายการที่ถูกต้องสมบรูณ์ทุกประการ 

 
                                                   ลงช่ือ.........................................................................ผู้ยื่นค าขออนุมัติ 
                                                          (......................................................................) 
                                                   วันท่ี.......................................................................... 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

...............................................................................................             
 
 
 

ลงช่ือ.................................................เจ้าหน้าที่                                                                                            
(...................................................) 

วันท่ี..................................................... 

ค าสั่ง :  

              การให้บริการ    ตัวแทน รวมทั้งสิ้น ....... แห่ง 

       ไม่       การให้บริการ    ตวัแทน รวมทั้งสิ้น ...... แห่ง 
 

    ตั้งแต่วนัท่ี...........เดือน..................................พ.ศ.......... 
 

           ลงช่ือ.................................................ผูม้ีอ านาจลงนาม                                                                                                    
(....................................................) 

              วันท่ี................................................... 
  

ประทบัตรา 
นิติบคุคล 

(ถ้ามี) 

เลขทีร่ับ 

วันเดอืนปีที่รับ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับ 
 



ชื่อและที่อยูส่ถานประกอบการซ่ึงเป็นที่ต้ังของสถานที่ให้บริการ  

จุดที่.......... ช่ือ................................................................................................................................................สาขา.............................  
อาคาร.............................................ห้องเลขท่ี..............ช้ัน................หมู่บ้าน...........................................เลขท่ี..................................... 
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................ถนน....................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................E-mail : ………………………….............. 
จุดที่.......... ช่ือ................................................................................................................................................สาขา.............................  
อาคาร.............................................ห้องเลขท่ี..............ชั้น................หมู่บ้าน...........................................เลขท่ี..................................... 
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................ถนน....................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.............................. 

จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................E-mail : …………………………..............  
จุดที่.......... ช่ือ................................................................................................................................................สาขา.............................  
อาคาร.............................................ห้องเลขท่ี..............ชั้น................หมู่บ้าน...........................................เลขท่ี..................................... 
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................ถนน....................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.............................. 

จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................E-mail : …………………………..............  
จุดที่.......... ช่ือ................................................................................................................................................สาขา.............................  
อาคาร.............................................ห้องเลขท่ี..............ชั้น................หมู่บ้าน...........................................เลขท่ี..................................... 
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................ถนน....................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.............................. 

จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................E-mail : …………………………..............  
จุดที่.......... ช่ือ................................................................................................................................................สาขา.............................  
อาคาร.............................................ห้องเลขท่ี..............ชั้น................หมู่บ้าน...........................................เลขท่ี..................................... 
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................ถนน....................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................E-mail : ………………………….............. 

หมายเหตุ :   
1. เอกสารฉบับนี้ท าขึ้น 2 ฉบับ สง่มอบให้ผู้ยื่นค าขอฯ 1 ฉบับ และเจ้าหน้าท่ีเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ 
2. ผู้ยื่นค าขอฯ จะต้องลงลายมือช่ือก ากับเอกสารและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ประกอบการพิจารณาตามข้อ 3 ทุกฉบับ 
3. กรณีผู้ยื่นค าขอฯ ไมจ่ัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 ภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าการยื่นแบบค าขอนี้เป็นโมฆะ 
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