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 หนา 1/8 

 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

ทะเบียนรับเลขท่ี................................................. 
สถานท่ีรับ.......................................................... 
วันเดือนปท่ีรับ.................................................... 
เจาหนาท่ีผูรับ.................................................... 

ย่ืนตอ อธิบดีกรมศุลกากร  ผาน  ฝายทะเบียน  สวนทะเบียนและสิทธิพิเศษ 
  สํานัก/สํานักงานศุลกากร.................................  ดานศุลกากร................................. 

(1.) ขาพเจา   นาย   นาง   นางสาว   
(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... สกุล................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ)  ช่ือ............................................................... สกุล................................................................. 
 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว  เลขที่  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   

ที่อยูเลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูที่.................. 
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ....................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย............................. โทรศัพท..........................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………........... 

ขออนุมัติย่ืนปฏิบัติพิธีการศุลกากร และการชําระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส แบบไรเอกสาร (Paperless) 

(2.) ธนาคารเพื่อความประสงคในการขอชําระภาษีอากรคือ ................................................ สาขา............................................ 

บัญชีเงินฝาก   กระแสรายวัน  ออมทรัพย เลขที่ ......................................................... 

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

บัญชีเงินฝาก   กระแสรายวัน  ออมทรัพย เลขที่ ......................................................... 

(4.)  กรณีขาพเจาฯ ไดใชบริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูซ่ึงไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรใหเปน ผูบริการรับสง
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ในการผานพิธีการศุลกากรและการชําระภาษีอากรกับกรมศุลกากร ขาพเจาฯ 
ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี 

(5.)  การผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  ซ่ึงขาพเจาฯ สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหกรมศุลกากรทดแทน
เอกสารใด ๆ ก็ตาม  และกรมศุลกากรไดตอบรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นในการผานพิธีการแลว  ถือเปนการย่ืนเอกสารนั้น ๆ    
ตามนัยพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469  หรือตามพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2524  หากการสงขอมูลเปนความเท็จ หรือเปนความไมบริบูรณ หรือเปนความชักพาให  ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเปนการ
ฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ขาพเจาฯ ยินยอมใหนําขอมูลดังกลาวไปเปนหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตาม
กฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ เก่ียวของ 

(6.) บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดใหผูนําของเขา ผูสงของออก ตัวแทนออกของ นายเรือหรือ
ตัวแทนเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว มีหนาที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร  หลักฐาน และขอมูลไมวาในส่ือรูปแบบใด ๆ หรือมีหนาที่
ยื่นหรือแสดงหรือสงเอกสารใด ๆ อันเจาหนาที่เรียกใหยื ่นหรือแสดงหรือสงนั ้น ขาพเจาฯ ยินยอมใหใชบังคับ สําหรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ขาพเจาฯ หรือตัวแทนสงใหกรมศุลกากร รวมทั้งใหพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มี      การฝาฝนประกาศ 
ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือกฎหมายดังกลาวดวย 
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 หนา 2/8 

(7.)  ขาพเจาฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําส่ัง และหลักเกณฑของกรมศุลกากรที่เก่ียวของกับการผานพิธีการศุลกากร
แบบไรเอกสาร อยางครบถวนและเครงครัด หากขาพเจาฯ กระทําการใด อันเปนการฝาฝนระเบียบ ประกาศ คําส่ังดังกลาว 
ขาพเจาฯ ยินยอมใหกรมศุลกากรงดรับปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบไรเอกสาร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 

ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวขางตนเปนรายการที่ถูกตองสมบูรณทุกประการ 

 

 

                                             ลงช่ือ......................................................................... 

                                                                                   (.......................................................................) 

                                                                                   ย่ืนวันที่................................................................ 

 

 

สําหรับเจาหนาที่ 

ความเห็นเจาหนาที่ 

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................... เจาหนาที่ 

        (............................................  ) 

                 วันที.่....................................................... 

คําส่ัง 

   อนุมัติ ต้ังแต .....................................     เปนตนไป 

 ไมอนุมัติ  

 

ลงช่ือ...................................................ผูมีอํานาจลงนาม 

                 (..............................................) 

       วันที่.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ สําหรับผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดา  
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 หนา 3/8 

 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 

         

        คํารองมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน 
         

 

ขาพเจา   นาย   นาง   นางสาว   
(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... สกุล................................................................. 
 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว  เลขที่  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   

ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให 

 นาย   นาง   นางสาว   
(ภาษาไทย)  ช่ือ................................................................... สกุล.................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)  ช่ือ................................................................... สกุล.................................................................... 
 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว  เลขที่  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   

ที่อยูเลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย.............................................................................. 

หมูที่..................ถนน .............................................................แขวง/ตําบล............................................................................  

เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย...................................... 

โทรศัพท............................................โทรสาร ......................................... e-mail……………..…………….............................. 

เปนผูมีอํานาจกระทําการในนามของขาพเจาฯ ในการผานพิธีการศุลกากร การชําระภาษีอากร และการดําเนินการในกระบวนการ
ทางกรมศุลกากร  และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลขางตนในทุกกรณี 

 

                                                                             ลงช่ือ                                                    ผูรับมอบอํานาจ 

                                                                                     (                                                    ) 

 

 ลงช่ือ                                                    ผูมอบอํานาจ 

  (                                                  )         

 ย่ืนวันที่............................................ 
 

 

 

หมายเหตุ     1. กรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมผูรับมอบอํานาจกระทําการฯ จะตองแจงรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกคร้ัง 

                    2. การมอบอํานาจใหบุคคลธรรมดาในการผานพิธีการศุลกากร ใหติดอากรแสตมป 30 บาทเปนรายตัวบุคคล  (ตามประมวล รัษฎากร  
                        หมวด 6   เร่ือง อากรแสตมป) 
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 หนา 4/8 

 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 

บัญชีรายช่ือพนักงาน/ลูกจาง 

 

ขาพเจา    นาย   นาง   นางสาว   
(ภาษาไทย)  ช่ือ.................................................................. สกุล..................................................................... 

 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว  เลขที่  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   

ผูผานพิธกีารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให 

ช่ือพนักงาน/ลูกจาง เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

  

  

  

  

  

  

  

           ขาพเจาฯ ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless)  ไดมอบหมายใหพนักงาน/ลูกจางตาม
รายช่ือขางตนเปนผูกระทําติดตอราชการกับกรมศุลกากรแทนขาพเจา และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของ  
พนักงาน/ลูกจางของขาพเจาในทุกกรณี 

           

 ลงช่ือ                                                    เจาของ/ผูจัดการ 

 (                                               ) 

 ย่ืนวันที่.............................................. 

  
 

หมายเหต ุ  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจางจะตองแจงรายชือ่ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกคร้ัง 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถามี) 
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 หนา 5/8 

 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 

บัญชีรายช่ือตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูรับมอบอํานาจ 

 

ขาพเจา   นาย   นาง   นางสาว   
(ภาษาไทย)  ช่ือ................................................................. สกุล..................................................................... 

 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว  เลขที่  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   

ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให 

ช่ือตัวแทนออกของ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

  

  

  

  

  

  

เปนตัวแทนออกของผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาฯ ไดใชบริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูซ่ึงไดรับอนุมัติ
จากกรมศุลกากรใหเปนผูบริการรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ตามรายช่ือขางตน ในการผานพิธีการ
ศุลกากรและการชําระภาษีอากรกับกรมศุลกากร โดยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ดังกลาว เปนผูสงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสพรอมรับรองขอมูลดวยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) ของตัวแทนออกของนั้น ๆ ผาน VANS ใหกับ      
กรมศุลกากรแทนขาพเจา และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี 

 

 ลงช่ือ                                                    เจาของ/ผูจัดการ 

 (                                               ) 

 ย่ืนวันที่.............................................. 

  
 

 

หมายเหต ุ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมตัวแทนออกของจะตองแจงรายชือ่ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกคร้ัง 
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 หนา 6/8 

 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 

        การผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ/หรือ 
        การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

(1.)  ขาพเจา    นาย   นาง   นางสาว   
(ภาษาไทย)         ช่ือ............................................................... สกุล................................................................. 

 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว  เลขที่  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __ 

Email Address ……………………………………………………..………….……..………        
มีความประสงคจะทําการรับสงขอมูล และลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสในระบบไรเอกสาร  กับกรมศุลกากรดวย  ตนเอง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 (1.1)  ประเภทเอกสารที่ใชในการแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกสกับกรมศุลกากร 
  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) เพื่อลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ของ 
    TOT       CAT    Others ……………….………………….……………………….…… 

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….………. 

(2.)  ขาพเจามีความประสงคใชบริการ ตัวแทนออกของ และ/หรือ เคานเตอรบริการ ในการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส กับ      
กรมศุลกากร แตลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ดวยตนเอง โดยเปนสมาชิก Certificate Authority (CA) 
ของ    TOT       CAT    Others ……………….………………….…………………………….…… 

 หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….…… 
 
                                                                           
                                                                                           ลงช่ือ                                                    เจาของ/ผูจัดการ 
 (                                                   ) 
 ยื่นวันท่ี.............................................. 

  
 

หมายเหตุ  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมจะตองแจงเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกคร้ัง 
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 หนา 7/8 

 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 

  
    คํารองมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน 
    ในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก 

 

ขาพเจา   นาย   นาง   นางสาว   
(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... สกุล................................................................. 

 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว  เลขที่  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   

ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให 

 นาย   นาง   นางสาว   
(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... สกุล................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ)  ช่ือ............................................................... สกุล................................................................. 

 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว  เลขที่  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   

ที่อยู เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย............................................................................ 
หมูที่..................ถนน .............................................................แขวง/ตําบล...........................................................................   
เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.................................... 
โทรศัพท............................................โทรสาร ......................................... e-mail……………..……………............................ 

เปนผูมีอํานาจกระทําการในนามของขาพเจาฯ ในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก ตามพระราชบัญญัติ  
ชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบ
ในการกระทําของบุคคลขางตนในทุกกรณี  หากเกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยอันเกิดจากการกระทําของบุคคลขางตน และ
เกิดความเสียหายแกกรมศุลกากร ไมวากรณีใดๆ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอกรมศุลกากรในทุกกรณี  

 

                                                                             ลงช่ือ                                                    ผูรับมอบอํานาจ 

                                                                                    (                                                    ) 

 

 ลงช่ือ                                                    ผูมอบอํานาจ 

  (                                                  )         

                                                                                  ย่ืนวันที่.............................................. 
 

 

หมายเหตุ    1. กรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมผูรับมอบอํานาจกระทําการฯ จะตองแจงรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกคร้ัง 
                 2. การมอบอาํนาจใหบุคคลธรรมดาในการผานพิธีการศุลกากร ใหติดอากรแสตมป 30 บาทเปนรายตัวบุคคล                      
                 (ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6  เร่ือง อากรแสตมป) 
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 หนา 8/8 

หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการลงทะเบียน 

- กรณย่ืีนขอลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless)  
ใหย่ืนเฉพาะ หนา 1 และ 2 เทานั้น   พรอมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   
(1) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ ใบทะเบียนคนตางดาว หรือ หนังสือเดินทาง(PASSPORT)  เฉพาะบุคคลตางประเทศ  
หรือบัตรอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 
(2) สําเนาภาพถายสมุดบัญชีเงินฝากออกทรัพย หรือ สําเนาภาพถายบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่ระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก ช่ือ 
ที่อยู สาขา และประเภทบัญชีของธนาคารที่เปดบัญชี ในนามบุคคล ซ่ึงธนาคารรับรองพรอมแสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีลาสุดที่ไม
เกิน 6 เดือน กอนวันย่ืนขอลงทะเบียนฯ (กรณปีระสงคใชธนาคารเพื่อการขอชําระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงินอากร)  

- กรณมีีการมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผานพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการ ในทาง
ศุลกากร   
ใหย่ืนคํารองขอ หนา 1 – 2  และเพิ่มเติม หนา 3 คํารองการมอบอํานาจ เปนรายผูรับมอบอํานาจ  พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือใบทะเบียนคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) เฉพาะบุคคลตางประเทศ  หรือบัตรอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 

- กรณมีีการมอบหมายใหพนักงาน/ลูกจางกระทําการแทน    ในการติดตอราชการกับกรมศุลกากร 
ใหย่ืนคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 4 คํารองมอบหมายใหพนักงานลูกจางทําการแทน   พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชนเปนรายบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 

- กรณมีีการมอบอํานาจใหตัวแทนออกของ (Customs Broker) เปนผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผานพิธีการ
ศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร   
ใหย่ืนคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 5 คํารองการมอบอํานาจ   พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให (ภ.พ.09) หรือบัตรประจําตัวประชาชน 
ของตัวแทนออกของผูรับมอบอํานาจ    พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด  

- กรณีประสงคจะสงขอมูลการผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และทําการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง ใหย่ืนคํารองขอ 
หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 6  คํารองการขอทําการรับสงขอมูล และลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสในระบบไรเอกสารกับกรมศุลกากรดวย
ตนเอง  
- กรณีประสงคจะทําการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง   
ใหย่ืนคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 6 คํารองการขอทําการใชบริการ ตัวแทนออกของ และ/หรือ เคานเตอรบริการ ในการรับสง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส กับกรมศุลกากร แตลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ดวยตนเอง  
- กรณมีีการมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก ใหย่ืน   
คํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 7 คํารองการมอบอํานาจ เปนรายผูรับมอบอํานาจขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร พรอมสําเนา
ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบทะเบียนคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลตางประเทศ  หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ที่ทางราชการออกให  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 

- กรณีบุคคล หรือผูมีอํานาจลงนามไมมาดําเนินการย่ืนคํารองดวยตนเอง  ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหมีผูมากระทําการแทน  โดย
ผูรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนตองย่ืนสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชนของผูรับมอบอํานาจ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- ใหนําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนๆของผูลงนาม เชน หนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
บัตรประจําตัว ที่ทางราชการออกให เปนตน โดยเอกสารแสดงตนดังกลาวจะตองระบุเลขประจําตัวประชาชนไว หากไม
สามารถนําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงได ใหใชหนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ออกใหโดยมี 
NOTARY PUBLIC ที่เช่ือถือไดเปนผูลงนามรับรอง และออกใหไมเกิน 6 เดือน    

 


