แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสาร
ยื่นตอ อธิบดีกรมศุลกากร ผาน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร
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ทะเบียนรับเลขที่.................................................
สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปที่รับ....................................................
เจาหนาที่ผูรับ....................................................

 ฝายทะเบียน สวนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร.................................  ดานศุลกากร.................................

(1.) ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย)
ชื่อ............................................................... สกุล.................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ............................................................... สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ตั้งอยูเ ลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูที่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย............................. โทรศัพท....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีการศุลกากร และการชําระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส แบบไรเอกสาร (Paperless)
(2.) ธนาคารเพื่อความประสงคในการขอชําระภาษีอากรคือ ................................................ สาขา............................................
บัญชีเงินฝาก

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย

เลขที่ .........................................................

(3.) ธนาคารเพื่อความประสงคในการขอคืนเงินอากรคือ ................................................ สาขา.................................................
บัญชีเงินฝาก

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย

เลขที่ .........................................................

(4.) กรณีข าพเจาฯ ไดมอบหมายใหตัว แทนออกของรายอื่น ผูซึ่ งได รับอนุมัติ จากกรมศุลกากรให เปน ผูบ ริการรับ สงข อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ในการผานพิธีการศุลกากรและการชําระภาษีอากรกับกรมศุลกากร รับจางชวง
ขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของผูรับจางชวงของขาพเจาฯ ในทุกกรณี
(5.) การผานพิ ธีการศุลกากรทางอิ เล็กทรอนิก สแบบไรเ อกสาร ซึ่ งขา พเจา ฯ สง ขอมูลอิเล็ กทรอนิกสใ หกรมศุลกากรทดแทน
เอกสารใด ๆ ก็ตาม และกรมศุลกากรไดตอบรับ ขอมูลอิเล็ กทรอนิกส นั้นในการผานพิ ธีการแลว ถือ เปน การยื่ น เอกสารนั้น ๆ
ตามนัยพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 หรือตามพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2524 หากการสงขอมูลเปนความเท็จ หรือเปนความไมบริบูรณ หรือเปนความชักพาให ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป น
การฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ขาพเจาฯ ยินยอมใหนําขอมูลดังกลาวไปเปนหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดี
ตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวของ
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(6.) บรรดาระเบี ย บ ประกาศ ข อ บั ง คั บ คํ า สั่ ง หรื อ กฎหมายใด ๆ ที่ กํ า หนดให ผู นํ า ของเข า ผู สงของออก ตั วแทนออกของ
นายเรือหรือตัวแทนเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว มีหนาที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และขอมูลไมวาในสื่อรูปแบบใด ๆ
หรือ มีห นา ที่ยื่น หรือ แสดงหรือ สง เอกสารใด ๆ อัน เจา หนา ที ่เ รีย กใหยื ่น หรือ แสดงหรือ สง นั ้น ขา พเจา ฯ ยิ นยอมใหใชบั งคั บ
สําหรับข อมูลอิ เล็ กทรอนิ กส ที่ ข าพเจ าฯ หรื อตั วแทนส งใหกรมศุลกากร รวมทั้งให พิจารณาดํ าเนิ น คดี ต ามกฎหมาย ในกรณี ที่ มี
การฝาฝนประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎหมายดังกลาวดวย
(7.) ขาพเจาฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของกรมศุลกากรที่เกี่ยวของกับการผานพิธีการศุลกากร
แบบไรเ อกสาร อย างครบถว นและเคร ง ครั ด หากขา พเจ าฯ กระทํ าการใด อัน เปน การฝา ฝน ระเบีย บ ประกาศ คํ าสั่ ง ดัง กล า ว
ขาพเจาฯ ยินยอมใหกรมศุลกากรงดรับปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบไรเอกสาร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวขางตนเปนรายการที่ถูกตองสมบูรณทุกประการ

ลงชื่อ......................................................................... เจาของ/ผูจ ัดการ
(.......................................................................)
ยื่นวันที่................................................................

สําหรับเจาหนาที่
ความเห็นเจาหนาที่

คําสั่ง

............................................................................................  อนุมัติ ตั้งแต ..................................... เปนตนไป
............................................................................................  ไมอนุมัติ
........................................................................................
ลงชื่อ................................................... เจาหนาที่
(............................................ )
วันที.่ .......................................................

ลงชื่อ...................................................ผูมีอํานาจลงนาม
(..............................................)
วันที่....................................................

หมายเหตุ สําหรับตัวแทนออกของที่เปนบุคคลธรรมดา
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แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสาร

คํารองมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน

ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ ...................................................................... สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ตัวแทนออกของผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย)
ชื่อ............................................................... สกุล.................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ............................................................... สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยู เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย...........................................................................
หมูที่..................ถนน .............................................................แขวง/ตําบล...........................................................................
เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย....................................
โทรศัพท............................................โทรสาร ......................................... e-mail……………..……………............................
เปนผูมีอํานาจกระทําการในนามของขาพเจาฯ ในการเปนตัวแทนออกของรับอนุญาต และทําการผานพิธีการศุลกากร การชําระ
ภาษีอากร และการดําเนินการในกระบวนการทางกรมศุลกากร โดยขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลขางตน
ในทุกกรณี

ลงชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ

(

)

ลงชื่อ

เจาของ/ผูจัดการ
(

)

ยื่นวันที่..............................................

หมายเหตุ

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผูร ับมอบอํานาจกระทําการฯ จะตองแจงรายชือ่ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกครั้ง
2. การมอบอํานาจใหบุคคลธรรมดาในการผานพิธีการศุลกากร ใหติดอากรแสตมป 30 บาทเปนรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป)
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แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสาร

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติฯ

ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ ...................................................................... สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ตัวแทนออกของผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให
ชื่อพนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการผานพิธีการศุลกากร

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ขาพเจาฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูซึ่งไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรใหเปนผูบริการรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไร เ อกสาร (Paperless) ไดม อบหมายให พ นั กงาน/ลู ก จ า งผู ป ฏิบั ติ ฯ ตามรายชื่ อ ขา งต น ซึ่ งเป น ผู ที่ได ล งทะเบี ย นเป น
ผูปฏิบัติ งานเกี่ ย วกั บการออกของแลว เป น ผูก ระทํ าการผ า นพิ ธี การศุลกากรและการชํ าระภาษี อากรกั บกรมศุ ลกากรแทน
ขาพเจา และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของพนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติฯ ซึ่งเปนผูรับจางของขาพเจาในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

เจาของ/ผูจัดการ
)

ยื่นวันที่..............................................

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติฯ จะตองแจงรายชื่อ เพือ่ ลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกครัง้
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แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส บัญชีรายชื่อผูนําของเขา-ผูสงของออก ผูมอบอํานาจในการ ผาน
พิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
แบบไรเอกสาร

ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ ...................................................................... สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ตัวแทนออกของผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให
ชื่อผูนําของเขา - ผูสงของออก ผูมอบอํานาจ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

ขาพเจาฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูไดรับมอบอํานาจจากผูนําของเขา-ผูสงของออก ตามรายชื่อขางตน
ในการผานพิธีการศุลกากรและการชําระภาษีอากรกับกรมศุลกากร และการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากรอื่น ๆ โดยเปน
ผูสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสพรอมรับรองขอมูลดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) ของขาพเจา ผาน VANS ใหกับ
กรมศุลกากรแทนผูนําของเขา-ผูสงของออก และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดเชนเดียวกับผูนําของเขา-ผูสงของออกในทุกกรณี

ลงชื่อ
(

เจาของ/ผูจัดการ
)

ยื่นวันที่..............................................

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อผูนาํ ของเขา – ผูสงของออก จะตองแจงรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกครัง้
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แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสาร (Paperless)

การผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ/หรือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

(1.) ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ ...................................................................... สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Email Address ……………………………………………………..………….……..………
มีความประสงคจะทําการรับสงขอมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบไรเอกสาร กับกรมศุลกากรดวย ตนเอง
โดยมี รายละเอียดดังนี้
(1.1) ประเภทเอกสารที่ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสกับกรมศุลกากร
 ใบขนสินคาขาออก
 ใบขนสินคาขาเขา
 บัญชีราคาสินคา
 ใบกํากับการขนยายสินคา
 บัญชีสินคาทางอากาศ
 บัญชีสินคาทางเรือ
 บัญชีตูสินคา
 รายงานเรือ/อากาศยาน
 อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................................................
(1.2) ใชซอฟแวรของบริษัท..................................................................................................................
(1.3) ใชบริการผูรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (VANS) ของ ………............................................................
Gateway ของ

 CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย (สอบถามจากผูใหบริการ)

(1.4) เปนสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….……………………….……
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….……….
(2.) ขาพเจามีความประสงคใชบริการ ตัวแทนออกของ และ/หรือ เคานเตอรบริการ ในการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส กับกรม
ศุลกากร แตลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ดวยตนเอง โดยเปนสมาชิก Certificate Authority (CA) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….…………………………….……
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….……

ลงชื่อ
เจาของ/ผูจัดการ
(
)
ยื่นวันที่....................................................

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะตองแจงเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกครั้ง
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แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสาร

บัญชีรายชื่อผูรับจางชวงของตัวแทนออกของ

ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ ...................................................................... สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ตัวแทนออกของผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให
ชื่อตัวแทนออกของรายอื่นผูรับจางชวงในการผานพิธีการศุลกากร

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

ขาพเจาฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูซึ่งไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรใหเปนผูบริการรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายตัวแทนออกของรายอื่น ซึ่งเปนผูที่ไดลงทะเบียนเปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออก
ของแลว เป นผูรับจา งชว งกระทํ าการผา นพิธี การศุลกากรและการชํา ระภาษี อากรกับ กรมศุลกากรแทนขา พเจ า และข าพเจา ฯ
ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของผูรับจางชวงของขาพเจาฯ ในทุกกรณี

ลงชื่อ
(

เจาของ/ผูจัดการ
)

ยื่นวันที่..............................................

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตัวแทนออกของรายอื่นเปนผูรบั จางชวงจะตองแจงรายชือ่ เพือ่ ลงทะเบียนเพิม่ เติมตอกรมศุลกากรทุกครัง้
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หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการลงทะเบียน
- กรณียื่นขอลงทะเบียนเปนตัวแทนออกของผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless)
ใหยื่นเฉพาะ หนา 1 และ 2 เทานั้น พรอมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบทะเบียนคนตางดาวหรือ หนังสือเดินทาง(PASSPORT) เฉพาะบุคคลตางประเทศ หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให
(2) สําเนาภาพถายสมุดบัญชีเงินฝากออกทรัพย หรือ สําเนาภาพถายบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่ระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อ
ที่อยู สาขา และประเภทบัญชีของธนาคารที่เปดบัญชีในนามบุคคล ซึ่งธนาคารรับรองพรอมแสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีลาสุดที่ไม
เกิน 6 เดือน กอนวันยื่นขอลงทะเบียนฯ (กรณีประสงคใชธนาคารเพื่อการขอชําระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงินอากร)
- กรณีมีการมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผานพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทาง
ศุลกากร
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 3 คํารองการมอบอํานาจ เปนรายผูรับมอบอํานาจ พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือใบทะเบียนคนตางด าว หรือหนังสื อเดินทาง(PASSPORT) เฉพาะบุคคลตางประเทศ หรือบัตรอื่น ๆ ที่ ทางราชการออกให
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
- กรณีมีการมอบหมายใหพนักงาน/ลูกจางกระทําการแทน ในการผานพิธีการศุลการและการชําระภาษีอากร
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 4 คํารองมอบหมายใหพนักงานลูกจางทําการแทน พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชนเปนรายบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
- กรณีมี บัญชีรายชื่อผูนําของเขา-ผูสงของออก ผูมอบอํานาจใหตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระทําการแทนในการ
ผานพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 5 บัญชีรายชื่อผูนําของเขา-ผูสงของออก ผูมอบอํานาจใหตัวแทนออกของ พรอมสําเนา
ภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่กรมสรรพากรออกให (ภ.พ.09) หรือบัตรประจําตัวประชาชน ของผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
- กรณีประสงคจะสงขอมูลการผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 6 คํารองการขอทําการรับสงขอมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบไรเอกสารกับ
กรมศุลกากรดวยตนเอง
- กรณีประสงคจะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 6 คํารองการขอลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ดวยตนเอง
- กรณีมีการมอบอํานาจใหตัวแทนออกของรายอื่นเปนผูรับจางชวงกระทําการแทนตัวแทนออกของในการผานพิธีการ
ศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
ใหยื่นคํารองขอ หน า 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 7 บัญชีร ายชื่อตัวแทนออกของรายอื่นผูรับจางชวงตัวแทนออกของในการผานพิธีการ
ศุลกากร พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให (ภ.พ.09) หรือบัตรประจําตัวประชาชน ของผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
- กรณีเจาของหรือผูมีอํานาจลงนามไมมาดําเนินการยื่นคํารองดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหมีผูมากระทําการแทน โดย
ผูรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนตองยื่นสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชนของผูรับมอบอํานาจ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ใหนําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นๆของผูลงนาม เชน หนังสือเดินทาง (PASSPORT) บัตร
ประจําตัว ที่ทางราชการออกให เปนตน โดยเอกสารแสดงตนดังกลาวจะตองระบุเลขประจําตัวประชาชนไว หากไมสามารถนํา
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงได ใหใชหนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ออกใหโดยมี NOTARY
PUBLIC ที่เชื่อถือไดเปนผูลงนามรับรอง และออกใหไมเกิน 6 เดือน
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