
 
 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกบัภาษมีูลคา่เพิ่ม (ฉบบัที่ 224) 

เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจกัรที่ซื้อสนิค้าจาก
ผู้ประกอบการจดทะเบียน เพ่ือน าออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธติั้งตัวแทนเพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ที่ถูกเรียกเกบ็ไวแ้ล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
    

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541 อธิบดีกรมสรรพากร ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ 
จดทะเบียน เพื่อน าออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิตั้งตัวแทนเพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้
แล้วได้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ผู้เดินทางที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว จากการซื้อสินค้ากับ
ผู้ประกอบการจดทะเบียน เพื่อน าออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  (2) ไม่เป็นผู้มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
  (3) ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร  
  (4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  
  (5) ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 90) เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะและ
หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียน ที่ขายสินค้าให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งผู้เดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้  ตามมาตรา 84/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
  (6) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศนี้ 
 ข้อ 2 ผู้เดินทางที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 มีสิทธิตั้งตัวแทนได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วตามมาตรา 
84/4 แห่งประมวลรัษฎากรได้ โดยขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเงินสดในจ านวนไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาท   
  การตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
  ตัวแทนท่ีผู้เดินทางตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งเพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว 
ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร 
 

 /ข้อ 3… 
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 ข้อ 3 ผู้มีความประสงค์จะประกอบกิจการเป็นตัวแทนของผู้เดินทางตามข้อ 2 วรรคหนึ่ง 
เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว ต้องยื่นค าขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร ผ่านหัวหน้า
กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยว ตามแบบค าขออนุมัติให้บริการเป็นตัวแทนคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ที่แนบท้ายประกาศนี้  
  ผู้มีสิทธิยื่นค าขออนุมัติตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ตั้งแต่ยี่สิบห้าล้านบาทขึ้นไป 
  (3)  เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งค านวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม
มาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้ใบก ากับภาษีที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
  (4)  มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการเป็นตัวแทนของผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 
ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมจากกรมสรรพากร ปรากฏอยู่ในข้อหนึ่ งข้อใดที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง 
นิติบุคคล  
  (5) มีพ้ืนที่ในการให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
  (6) มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงระบบงานพ้ืนฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ในการให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ผู้ เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร   
  (7)  มีระบบเชื่อมต่อการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรกับ
เครื่องอ่านหนังสือเดินทาง และสามารถส่งข้อมูลการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้กับกรมสรรพากรได้ในทันที (Real Time)   
 ข้อ 4  ตัวแทนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร สามารถให้บริการเป็นตัวแทนคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรได้นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และจะต้องด าเนินการดังนี้ 
  (1) จัดให้มีสถานประกอบการให้บริการ ในพ้ืนที่ตามที่ ได้รับอนุมัติ จากอธิบดี
กรมสรรพากร 
  (2)  จัดท าระบบการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือ
น าส่งข้อมูลการคืนภาษีให้กับกรมสรรพากร แบบ Real Time   
  (3)  จัดท ากล่องรับค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) (Drop Box) จ านวน 3 กล่อง 
ติดตั้งไว้ ณ บริเวณด้านหน้าส านักงานคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยวประจ าท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิด้านตะวันตก และด้านตะวันออก และบริเวณด้านหน้าส านักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่นักท่องเที่ยวประจ าท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
 ข้อ 5 ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
พร้อมแสดงหนังสือเดินทางต่อผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าในวันที่ซื้อสินค้า เพ่ือให้จัดท า
เอกสารดังนี้ 
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  (1)  ใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี 
โดยระบุเลขที่หนังสือเดินทางของผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  
  (2)  ค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด  
  ทั้งนี้ ใบก ากับภาษีท่ีปรากฏในค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) ที่ผู้เดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักร ได้แต่งตั้งตัวแทนเพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประกาศฉบับนี้แล้ว ไม่สามารถ
น าไปใช้เพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศได้อีก 

ข้อ 6 สินค้าที่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามประกาศ
ฉบับนี้ ต้องมีลักษณะดังนี้ 

(1)  เป็นสนิค้าทีน่ าไปพร้อมกับการเดนิทางออกไปนอกราชอาณาจักร 
(2)  ไม่เปน็สินค้าทีต่้องห้ามน าออกนอกราชอาณาจักร อาวธุปืน วัตถุระเบดิ หรือสนิค้า

ที่มีลักษณะท านองเดียวกนั อัญมณีที่ยังไมไ่ดป้ระกอบขึน้เปน็ตวัเรอืนหรือของรปูพรรณ 
   กรณีเป็นสินค้าที่สามารถบริโภคได้ในราชอาณาจักร สินค้าดังกล่าวต้องได้รับการ
บรรจุหีบห่อ (Seal) ที่มีสัญลักษณ์ของผู้ประกอบการจดทะเบยีนผนกึในลักษณะมั่นคง และให้มีข้อความ
“No Consumption made whilst in Thailand” ลงบนหีบห่อ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน 
  (3)  เป็นสินค้าที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
ให้เป็นผู้มีสิทธิจัดท าค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) และมูลค่าของสินค้าที่ซื้อต้องมีจ านวน 
ไม่น้อยกว่าสองพันบาท โดยซื้อจากสถานประกอบการแห่งละจ านวนไม่น้อยกว่าสองพันบาทต่อวัน  
  (4) เป็นสินค้าที่ต้องน าออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้เดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักรมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทน แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ผู้เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรแจ้งความประสงค์ตามข้อ 5 
 ข้อ 7 ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว 
ต้องน าสินค้าตามข้อ 6 และค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) พร้อมใบก ากับภาษีไปแสดงต่อ 
เจ้าพนักงานศุลกากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิหรือท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
ขณะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้เจ้าพนักงานศุลกากรประทับรับรองในค าร้องขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10)  
  กรณีสินค้าที่ปรากฏข้อความ “Item No. ... must also be presented to Revenue 
Officer”  ในค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) ซึ่งเป็นสินค้าประเภทอัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน
หรือของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา โทรศัพท์ แบบพกพาหรือสมาร์ทโฟน  
คอมพิวเตอร์แบบพกพา กระเป๋า เข็มขัด ที่มีมูลค่าของสินค้าแต่ละชิ้นตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท หรือสินค้า  
ที่สามารถน าติดตัวไปพร้อมกับการเดินทางที่มีมูลค่าของสิ้นค้าต่อชิ้นตั้งแต่ห้าหมื่นบาท ผู้เดินทาง 
ออกไปนอกราชอาณาจักรต้องแสดงสินค้าดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพากร ณ จุดบริการ 
 คืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตั้งอยู่ภายหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อประทับรับรองการมีสินค้าลงใน 
ค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) 
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 ข้อ 8 เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อ 7 แล้ว ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร น าส่งค าร้องขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) พร้อมใบก ากับภาษีในกล่องรับแบบค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10)  
(Drop Box) ที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณด้านหน้าส านักงานคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยวประจ าท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิด้านตะวันตก และด้านตะวันออก และบริเวณด้านหน้าส านักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่นักท่องเที่ยวประจ าท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
 ข้อ 9 เมื่อผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ของประกาศนี้ กรมสรรพากรจะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ให้แก่ผูม้ีสิทธิดังกล่าว ผ่านตัวแทนที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติ  
  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามวรรคหนึ่ง มีดังนี้ 
  (1) รายงานการให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ประกอบเอกสารหลักฐานการตั้งตัวแทน  
  (2) ค าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.10) และใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้มีสิทธิตามประกาศนี้  

ข้อ 10 ในกรณีตัวแทนที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามประกาศนี้ อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจเพิกถอนการอนุมัติตามข้อ 2 ได้ และให้ตัวแทนท่ี
ถูกเพิกถอนดังกล่าวยุติการให้บริการนับแต่วันที่อธิบดีกรมสรรพากร มีหนังสือเพิกถอนเป็นต้นไป 

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ท่ีลงในประกาศ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562  
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่ 5  กนัยายน  พ.ศ. 2561 
 
 

     เอกนติิ  นติิทัณฑ์ประภาศ 
               (นายเอกนิต ิ นิติทณัฑ์ประภาศ) 
             อธิบดกีรมสรรพากร 



              แบบค ำขออนุมัติให้บริกำรเป็นตัวแทนคืนภำษีมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผู้เดินทำงออกไปนอกรำชอำณำจักรในเมือง   

ยื่นต่อ  อธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว) 

1. ชื่อผู้ประกอบกำร......................................................................................................................................................................... 
    เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร........................................................................................................................................................ 

2. ชื่อ ที่อยู่สถำนประกอบกำร 
    2.1 ชื่อและที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่ : ชื่อสถำนประกอบกำร..(ถ้ำม)ี........................................................................................ 
    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. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
    [ ] แผนการด าเนินงานให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แกผู่้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมือง 
    [ ] แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของจุดบริการโดยรายละเอียด  
    [ ] ผังการท างานรวมของระบบ (System Flowchart) ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
        ใหน้ักท่องเที่ยวในเมืองกับระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวของกรมสรรพากร     
    [ ] กรณีมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ       

                                    ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไวข้้างต้น เป็นรายการที่ถูกต้องสมบรูณ์ทุกประการ 

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

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำท่ี 

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

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

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

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

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

ค ำสั่ง :  

       อนุมัติการให้บริการเป็นตัวแทน รวมทั้งสิ้น ....... แห่ง 

       ไม่อนุมัติการให้บริการเป็นตวัแทน รวมทั้งสิ้น ...... แห่ง 
 

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

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

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

ประทบัตรา 
นิติบคุคล 

(ถ้ามี) 

เลขทีร่ับ 

วันเดอืนปีที่รับ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับ 
 



ชื่อและที่อยูส่ถำนประกอบกำรสำขำ  
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตัง้ใหม่ ให้ระบุส านักงานใหญเ่ป็นล าดับแรกและเรียงเลขท่ีสาขาตามล าดับ) 

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

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

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

เงื่อนไข  :   
1. ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติตามประกาศฉบับนี ้
2. การพิจารณาคัดเลือกผู้มสีิทธิ และก าหนดพื้นทีใ่นการให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมลูค่าเพิ่มให้แกผู่้เดินทางออกไปนอก  
    ราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบตัิส าหรับผู้ให้บริการเป็นตัวแทนคนืภาษีมูลคา่เพิ่มให้แก่ผู้เดินทาง 

    ออกไปนอกราชอาณาจักรในเมือง 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


