
 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกบัภาษมีูลคา่เพิ่ม (ฉบบัที่ 232) 

เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขส าหรับการจัดท าค าร้อง 
ขอคืนภาษมีูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์นต็ 
ทาง Application Programming Interface 

    

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 3 วรรคสาม 
ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 90) เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะ 
และหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าให้ผู้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
ซึ่งผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 230) เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการ 
จดทะเบียนที่ขายสินค้าให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีสิทธิขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการจัดท า 
ค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาง Application Programming Interface ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
  “ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร” หมายความว่า 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้า ให้ผู้เดินทาง 
ออกนอกราชอาณาจักรซึ่งผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีสิทธิขอคนืภาษีมลูค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้
ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
  “ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร” หมายความว่า ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
ซึ่งมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
  “ระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้นักท่องเที่ยว (e-VAT Refund for Tourists)” หมายความว่า
ระบบที่ใช้สร้างและเก็บรักษาข้อมูลการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
ซึ่งมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในรูปแบบ
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 84/4 
แห่งประมวลรัษฎากร 
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 “แบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
แบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) ท่ีอธิบดีได้ก าหนดรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ไว้บนระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้นักท่องเที่ยว (e-VAT Refund for Tourists) เพ่ือใช้ในการจัดท า
แบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และน าส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาง Application Programming Interface 

 ข้อ 2 ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร มีสิทธิจัดท า 
ค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยยื ่นค าขออนุมัติ  
ต่ออธิบดี ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวตามแบบที่อธิบดีก าหนด 
ไว้ท้ายประกาศนี้ หรือผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 

 ข้อ 3 ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  3.1  เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อธิบดีอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
  3.2  ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้ใบก ากับภาษีท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  3.3  มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากร ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ทาง Application Programming Interface ในการจัดท าแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และน าส่งข้อมูลค าร้องดังกล่าวให้กับกรมสรรพากรได้ในทันที (Real Time) 

 ข้อ 4  เมื่ออธิบดีได้อนุมัติค าขอตามข้อ 2 แล้ว ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 84/4 
แห่งประมวลรัษฎากรดังกล่าว เป็นผู้มีสิทธิจัดท าแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมสรรพากร 
เพื่อใช้ในการจัดท าข้อมูลแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามรูปแบบและความมั ่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแบบที ่อธ ิบดีก าหนดไว้ 
ผ่านระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (e-VAT Refund for Tourists) ตลอดจนน าส่ง 
ข้อมูลดังกล่าวให้กรมสรรพากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาง Application Programming 
Interface 
  ผู้มีสิทธิจัดท าแบบค าร้องตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิจัดท าแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เพียงวิธีการเดียวเท่านั้น  

 ข้อ 5 เมื่อผู้มีสิทธิจัดท าแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ขายสินค้าให้ผูเ้ดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  5.1 จัดท าใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
แล้วแต่กรณี ให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยระบุเลขที่หนังสือเดินทางของผู้เดินทาง 
ออกนอกราชอาณาจักรลงในใบก ากับภาษีดังกล่าวด้วย  
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  5.2 รับรองรายการสินค้าที่ปรากฏในใบก ากับภาษีตามข้อ 5.1 และจัดท าแบบ 
ค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ให้นักท่องเที่ยว (e-VAT Refund for Tourists) 
  5.3 น าส่งแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้จัดท าขึ้นตามข้อ 5.2 ให้กับกรมสรรพากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาง Application 
Programming Interface เพ่ือขออนุมัติหมายเลขอ้างอิงการน าส่งแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 
  5.4 เมื่ออธิบดีได้อนุมัติหมายเลขอ้างอิงการน าส่งแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ภ.พ.10) โดยวิธ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ ่มให้นักท่องเที ่ยว 
(e-VAT Refund for Tourists) แล้ว ให้ผู้มีสิทธิจัดท าค าร้องดังกล่าวส่งมอบหลักฐานการน าส่ง 
แบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าในทันที 

 ข้อ 6 ผูม้ีสิทธิจัดท าแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมจากผู้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เป็นหนังสือ หรือโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่ผู้มีสิทธิจัดท าแบบค าร้องดังกล่าวก าหนด 

 ข้อ 7 ในกรณีท่ีไม่สามารถน าส่งแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนกิส์ ผ่านระบบเครอืขา่ยอินเทอรเ์นต็ ทาง Application Programming Interface ตามข้อ 5.3 ได้ 
เนื่องจากเหตุขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้แบบค าร้องฉบับดังกล่าว ไม่ได้รับการอนุมัติ
หมายเลขอ้างอิงตามข้อ 5.4 ให้ผูม้ีสิทธิจัดท าแบบค าร้องนั้นด าเนินการ ดังนี้ 
 7.1  ด าเนินการจัดท าใบก ากับภาษตีามข้อ 5.1 และรับรองรายการสินค้าพร้อมจัดท า
แบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 5.2 ให้ผู้เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร 
 7.2 ส่งมอบหลักฐานการน าส่งแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ปรากฏหมายเลขอ้างอิงตามข้อ 5.4 ให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
ที่ซื้อสินค้าดังกล่าวในทันที และ 
 7.3  จัดท ารายงานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งวันเวลา และเหตุขัดข้องดังกล่าวต่อ
กรมสรรพากร ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (vrefund@rd.go.th) พร้อมแนบส าเนาหลักฐาน
การน าส่งแบบค าร้องตามข้อ 7.2 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันถัดไป  
 ในกรณีที่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถด าเนินการได้ตามปกติ ให้ผู้มีสิทธิจัดท า
แบบค าร้องดังกล่าว ด าเนินการตามข้อ 5.3 เพ่ือขออนุมัติหมายเลขอ้างอิงผ่านระบบงานคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (e-VAT Refund for Tourists) ในทันที 
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 ข้อ 8 ผูม้ีสิทธิจัดท าแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ โดยเคร่งครัด เว้นแต่อธิบดี 
จะได้มีค าสั่งเพิกถอนการอนุมัติดังกล่าว 
  ในกรณีที่ผู ้มีสิทธิจัดท าแบบค าร้องดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื ่อนไขของประกาศนี ้ ให ้อธิบด ีม ีอ านาจสั ่ง เพิกถอนการอนุม ัต ิ และออกค าสั ่ง เป ็นหนังส ือ 
ให้ผู้มีสิทธิจัดท าแบบค าร้องดังกล่าว ยุติการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 84/4 
แห่งประมวลรัษฎากร นับแต่วันที่อธิบดีมีหนังสือเพิกถอนเป็นต้นไป 

 ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วนัที ่ 2  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 

       เอกนติิ  นติิทัณฑ์ประภาศ 
               (นายเอกนิต ิ นิติทณัฑ์ประภาศ) 
             อธิบดกีรมสรรพากร 



 

 

           แบบค าขออนุมัติจัดท าแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10)  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   

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 ชื่อและที่อยู ่ที่ประสงค์จะขออนุมัติจัดท าแบบค าร้องขอคนืเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(ภ.พ.10)  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จ านวนทั้งสิ้น.........................แห่ง 
    (โปรดกรอกด้านหลัง) 
 

3. เอกสารประกอบการพิจารณา 
    [ ] ส าเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน (ตราประทับ ถ้ามี) 
    [ ] ตัวอย่างใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ปงระมวลรัษฎากร และ/หรือ ตัวอย่างใบก ากับภาษีอย่างย่อ 
        ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีรายการเลขท่ีหนังสือเดินทางของผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร  
        ระบุไว้ในใบก ากับภาษี 
    [ ] กรณีมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจพร้อมภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ       

                                    ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไวข้้างต้น เป็นรายการที่ถูกต้องสมบรูณ์ทุกประการ 
                                                   ลงช่ือ.........................................................................ผู้ยื่นค าขออนุมัติ 
                                                          (......................................................................) 
                                                   วันท่ี.......................................................................... 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 

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

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

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

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

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

ค าสั่ง :  

       อนุมัติใหจ้ัดท าแบบ ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รวมทั้งสิ้น ....... แห่ง 

       ไม่อนุมัติ ให้จัดท าแบบ ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์  
รวมทั้งสิ้น ....... แห่ง 

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

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

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

ประทบัตรา 
นิติบคุคล 

(ถ้ามี) 

เลขทีร่ับ…………………………………………………. 

วันเดอืนปีที่รับ……………………………………….. 

เจ้าหน้าที่ผู้รับ…………………………………………. 
 



 

 

ชื่อและที่อยูส่ถานประกอบการ (ถ้าไม่พอให้ใช้กระดาษต่อ) 

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

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

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

สาขาท่ี.......... ชื่อ......................................................................................................................... .......................................................... 
อาคาร.............................................ห้องเลขท่ี..............ชั้น................หมู่บ้าน...........................................เลขท่ี...................................  
หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย..................ถนน....................................ต าบล/แขวง........................... ........อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์............................. ...E-mail : ………………………….. 
เงื่อนไข  :   
1. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่มที่สามารถจัดท าใบก ากับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิม่ 
(ภ.พ.10) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ท่ีท างานในลักษณะเดยีวกันและสามารถตรวจสอบ โดยควบคุมไดง่้าย 
2.  ใบก ากับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิม่หนี้ และแบบค าร้องขอคืนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) ต้องมีรายการช่ือ-ช่ือสกุล สญัชาติ และเลขท่ีหนงัสือ
เดินทางของผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
3. มีระบบซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจัดท าแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ( ภ.พ.10) 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และส่งให้กรมสรรพากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง Application Programming 
Interface ได้ทันที (Real Time) 
4. จัดท าขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและน าส่งตามวิธีการที่ก าหนดบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 
http://www.rd.go.th 
5. กรอกรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายเกี่ยวกับข้อมูลทางดา้นเทคนิค 

หมายเหตุ :   
1. เอกสารฉบับนี้ท าขึ้น 2 ฉบับ สง่มอบให้ผู้ยื่นค าขอฯ 1 ฉบับ และเจ้าหน้าท่ีเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ 
2. ผู้ยื่นค าขอฯ จะต้องลงลายมือช่ือก ากับเอกสารและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ประกอบการพิจารณาตามข้อ 3 ทุกฉบับ 
3. ให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดโดยกรอกแบบฟอร์มขอข้อมูลด้าน Technical เพื่อเช่ือมต่อ ระบบ e-VAT Refund for Tourists 
ความรับผิด 

กรณผีู้สมคัรได้รับอนมุัติและจัดท าค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ค่าข้อมูลตามเลขท่ี Invoice ที่ปรากฏ 
อยู่ในรายละเอียดของแบบค าร้องฯ ผู้สมัครรับรองว่าเป็นค่าข้อมลูทีถู่กต้องครบถ้วน ทั้งนี้ หากพบว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนา
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลีย่งภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือขอคืนภาษมีูลคา่เพิ่ม กระท าการใด ๆ โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดย
วิธีการอื่นใดท านองเดียวกัน มีความผิดตามมาตรา 90/4(6) แห่งประมวลรัษฎากร  

 

http://www.rd.go.th/


 

แบบฟอร์มทางเทคนิคของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ VAT Refund for Tourists v.01 

 

 
แบบฟอร์มขอข้อมลูด้าน Technical เพือ่เช่ือมต่อ ระบบ e-VAT Refund for Tourists 

 

บริษัท / ร้านค้า :   

รหัสประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  : รหัสสำขำร้ำนคำ้ : 

ล ำดบั ขอ้มูล รำยละเอียด ขอ้มูลร้ำนคำ้ 

1 IP  WAN ของ Router Leased Line Or Internet   

2 IP (SIT,UAT) IP Server (SIT,UAT) เพ่ือทดสอบระบบงำน   

3 IP (Production) IP Server Production   

4 
  

Contact Point 
  
  

ช่ือผูป้ระสำนงำนดำ้นเทคนิค   

เบอร์โทรศพัท์ติดต่อ   

ที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์   

 
 

 

ข้อมลูร้านค้าอื่นๆ 
ข้อมูลธุรกิจ 

ล ำดบั ขอ้มูล รำยละเอียด ขอ้มูลร้ำนคำ้ 

1 Address ที่อยู่ร้ำนคำ้   

2 Tel No. เบอร์โทรศพัท์ติดต่อ   

3 Email Address ที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์   

4 Latitude, Longitude พิกดัต ำแหน่งร้ำนคำ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มทางเทคนิคของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ VAT Refund for Tourists v.01 

 

 

แบบฟอร์ม ภ.พ.10 แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

 

 

 

รำยละเอียดของนกัท่องเท่ียว 

รำยละเอียดร้ำนคำ้ 

รำยละเอียดสินคำ้ตำม TAX Invoice 


