
ประกาศกรมศุลกากร 
ท่ี  148/2564 

เรื่อง  การขอรับเงินชดเชยคา่ภาษีอากร 
ตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินคา้ส่งออกทีผ่ลิตในราชอาณาจกัร  พ.ศ.  2524 

 
 

เพ่ือให้การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก  
ที่ผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๔  เป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  เหมาะสมยิ่งขึ้น  และสอดคล้อง  
กับระบบงานศุลกากรในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑8  มาตรา  20  มาตรา  21  มาตรา  22  
มาตรา  23  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิต  
ในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนดแบบ  ลักษณะ  ราคา  และรายละเอยีด
ของบัตรภาษี  พ.ศ.  2564  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2564  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย 
ค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  ท่ี  1/2563  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
เงื่อนไข  และก าหนดเวลาการจ่ายเงินชดเชย  ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2563  ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  ที่  2/2563  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการยื่นค าขอโอนสิทธิในบัตรภาษีไปให้แก่บุคคลอื่น  ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2563  
อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร  ท่ี  ๖๗/๒๕๕๑  เรื่อง  การขอรับเงินชดเชย 
ค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรส าหรับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์  
แบบไร้เอกสาร  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑ 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“สินค้า”  หมายความว่า  สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร 
“ผลิต”  หมายความว่า  ประกอบ  แปรรูป  แปรสภาพ  หรือท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้น

ซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  
“การส่งสินค้าออก”  หมายความว่า   
(1) การส่งของออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   
(2) การขายสินค้าให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ 

จากต่างประเทศ  ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(3) การขายสินค้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรให้แก่องค์การระหว่างประเทศ  หรือหน่วยงานใดที่มีสิทธิน าสินค้านั้นเข้ามา 
ในราชอาณาจักรได้  ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๔



“เงินชดเชย”  หมายความว่า  เงินที่จะจ่ายชดเชยค่าภาษีอากรซึ่งมีอยู่ในต้นทุนการผลิต 
สินค้าส่งออก  ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยในรูปของบัตรภาษีตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากร
สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ.  2524   

“บัตรภาษ”ี  หมายความว่า  บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์   
“บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  บัตรภาษีที่มีรูปแบบตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ก าหนดแบบ  ลักษณะ  ราคา  และรายละเอียดของบัตรภาษี  พ.ศ.  2564 
“อัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร”  หมายความว่า  อัตราเงินชดเชยส าหรับชนิดและประเภทสินค้า 

ที่จะได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามที่คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
“ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย”  หมายความว่า  ผู้ท าการส่งสินค้าออกตามพระราชบัญญัติชดเชย 

ค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ.  2524 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก 

ที่ผลิตในราชอาณาจักร 

ส่วนที ่ 1 
การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรเพ่ือขอรับเงินชดเชย 

ส าหรบัการสง่ของออกตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 
 
 

ข้อ 3 ผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิในการขอรับเงินชดเชยให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
 3.1 ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทาง

ศุลกากร  ตามประกาศ  ค าสั่ง  หรือระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด  ณ  ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ  
กองมาตรฐานพิธีการ   และราคาศุลกากร  หรือฝ่ายบริหารงานทั่ วไป   ส านักงานศุลกากร   
หรือด่านศุลกากร 

   3.2 ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย  ตามค าร้องขอเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย 
ค่าภาษีอากร  แนบท้ายประกาศนี้  ณ  ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร  กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร   
ในกรณีที่ประสงค์จะโอนสิทธิในบัตรภาษี  ให้ผู้รับโอนลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยด้วย   
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง   โดยการลงทะเบียนให้ด าเนินการ 
ตามเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร   

   เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  ผู้ส่งออก/ผู้รับโอนสามารถขอรับเอกสารแจ้ง 
เลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  (14  หลัก)  ได้  ณ  ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร   
กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  เพ่ือใช้เป็นเลขทะเบียนอ้างอิงในการรับเงินชดเชยและใช้เงินชดเชย 
ในการช าระค่าภาษีอากร 

้หนา   ๔
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 3.3 ให้ผู้ส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ใช้สิทธิขอรับเงินชดเชยจัดท าข้อมูล   
ใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร  โดยในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ   (Export  
Declaration  Detail  (Detail))  ในช่องการใช้สิทธิชดเชย  (Compensation)  ต้องมีค่าเท่ากับ  Y  ช่อง  
Privilege  Code  ต้องเป็น  003  และให้ระบุเลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย  (14  หลัก)  ด้วย 

 3.4 ในกรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรน าเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือเขต
ประกอบการเสรี  เพ่ือการจัดการในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือ  
รูปของสินค้ าและประสงค์จะใช้สิทธิขอรับ เงินชดเชย   ให้ผู้ ส่ งออกปฏิบัติ พิธีการศุลกากร   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การปฏิบัติพิธีการน าของเข้าหรือปล่อยของออก  การเก็บของ  
การขนถ่ายของ  การตรวจตราและการควบคุมในเขตปลอดอากร  หรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และพิธีการส าหรับเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรม   ตามแต่กรณีและ 
จัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  โดยต้องระบุเลขที่และวันที่ 
ของเอกสารแสดงรายละเอียดสินคา้ที่ส่งออกลงในส่วน  Export  Declaration  Detail  ในช่อง  Remark  
ของรายการสินค้าแต่ละรายการ   

ส่วนที ่ 2 
การยื่นเอกสารเพ่ือขอรับและการค านวณเงินชดเชยคา่ภาษีอากร 

 
 

ข้อ 4 ให้ผู้ที่ประสงค์ยื่นขอรับเงินชดเชยยื่นเอกสาร  ดังนี้ 
 4.1 ค าร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรส าหรับสินค้าส่งออก  ตามแบบ  กศก.  20/1  

แนบท้ายประกาศนี้  ณ  ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร  กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  ภายในหนึ่งปีนับแต่
วันส่งออกพร้อมเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอ านาจกระท าการพร้อมประทับตรา  (ถ้าม)ี  
ดังนี้   

  4.1.1 แบบแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ได้ส่งออกและขอรับเงินชดเชย 
ค่าภาษีอากร  ตามแบบ  กศก.  ๒๐/๑  ก  แนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  แบบแสดงรายละเอียดของสินค้า
แต่ละชุดค าร้อง  ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  ให้มีจ านวนใบขนสินค้าขาออกไม่เกินสิบฉบับ   
ซึ่งเมื่อรวมรายการในใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับเข้าด้วยกันแล้ว  ต้องมีจ านวนไม่เกินหนึ่งร้อยรายการ  
ยกเว้นกรณีใบขนสินค้าขาออกฉบับใด  มีมากกว่าหนึ่งร้อยรายการ  ให้ยื่นขอรับเงินชดเชยเป็น 
หนึ่งชุดค าร้องขอ  โดยให้แยกชุดค าร้องขอส าหรับใบขนสินค้าขาออกที่มีการส่งออกทางอากาศยาน  
ต่างหากจากชุดค าร้องขอที่ส่งออกทางอื่น   

  4.1.2 ส าเนาบัญชีราคาสินค้า  (Invoice) 
  4.1.3 หลักฐานแสดงการรับช าระเงินค่าขายสินค้าส่งออก   

้หนา   ๕
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   4.1.3.๑ กรณีช าระเงินผ่านธนาคาร  ให้ยื่น  Credit  Note  หรือ  
Credit  Advice  หรือหลักฐานการรับช าระเงินอื่น ๆ  ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน 
ที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ท าหน้าที่เหมือนธนาคารพาณิชย์และเป็นสถาบัน
การเงินที่ได้รับช าระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ  ทั้งนี้  เอกสารดังกล่าวจะต้องมีชื่อผู้รับเงิน  (ผู้ส่งออก)   
ชื่อผู้ซื้อ  เลขที่บัญชีราคาสินค้า  (Invoice)  และจ านวนเงินตราสกุลเงินต่างประเทศหรือเงินตรา 
สกุลเงินบาท  หากจ านวนเงินในเอกสารดังกล่าว  ช าระค่าสินค้าตามบัญชีราคาสินค้าหลายฉบับให้ระบุ 
จ านวนเงินที่ช าระแต่ละบัญชีราคาสินค้าให้ชัดเจน  โดยเอกสารดังกล่าวให้ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ   
ชื่อ - สกุล  ต าแหน่ง  พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)   

   4.1.3.๒ กรณีที่มีการช าระเงินค่าขายสินค้าที่ส่งออกเป็นเงินสด 
ด้วยเงินตราไทยและ/หรือเงินตราต่างประเทศ  ให้แนบหลักฐานแบบส าแดงเงินตราต่างประเทศ 
ที่ออกตามประกาศกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  แจ้งการน าเงินตราไทย
และ/หรือเงินตราต่างประเทศเข้ามา  พร้อมเอกสารน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ส่งออกโดยระบุ
เลขที่บัญชีราคาสินค้า  (Invoice)   

   4.1.3.๓ กรณีการรับช าระค่าสินค้าส่งออกโดยวิธีอื่น  ให้ยื่นเอกสาร
การรับช าระเงินพร้อมหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการรับช าระเงินค่าสินค้าส่งออกตามบัญชี
ราคาสินค้าที่ยื่นค าร้องขอรับเงินชดเชยนั้น   

  4.1.4 กรณีการส่งสินค้าออกทางอากาศยาน  ให้ผู้ส่งออกแนบส าเนา 
ใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน  (Air  Waybill)  ที่ระบุเลขที่บัญชีราคาสินค้า  (Invoice)  และเงื่อนไข
การช าระค่าขนส่งสินค้าโดยมีผู้มีอ านาจกระท าการของบริษัทสายการบินลงลายมือชื่อรับรอง 
และประทับตรา  (ถ้ามี)  กรณีที่ไม่มีการส าแดงค่าขนส่งสินค้าในใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน   
(Air  Waybill)  ให้แนบเอกสารการช าระค่าขนส่งสินค้าที่ระบุเลขที่บัญชีราคาสินค้า  (Invoice) 

  4.1.5  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาตามความจ าเป็น   
ข้อ 5 การค านวณเงินชดเชย   
  กรมศุลกากรจะใช้ราคา  FOB  ส าหรับการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

เปรียบเทียบราคา  FOB  กับมูลค่าการช าระค่าสินค้าที่เป็น  FOB  จากหลักฐานแสดงการได้รับช าระเงิน
ค่าสินค้า  จ านวนเงินใดต่ ากว่าให้ใช้จ านวนเงินนั้นเป็นฐานการค านวณเงินชดเชย 

  กรณีกรมศุลกากรตรวจพบในภายหลังว่าการขอรับเงินชดเชยไม่ถูกต้อง  ผู้มีสิทธิได้รับ 
เงินชดเชย  ต้องน าเงินชดเชยส่วนที่ได้รับเกินคืนให้กรมศุลกากร  พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสามต่อปีนับแต่ 
วันที่ได้รับเงินชดเชยไปจนกว่าจะช าระคืนครบถ้วน  ทั้งนี้   กรมศุลกากรจะพิจารณาด าเนินการ 
ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ 6 เมื่อชุดค าร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรพร้อมเอกสารประกอบได้ผ่าน   
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและการค านวณเงินชดเชยแล้ว   ให้ผู้ยื่นค าร้องขอรับเงินชดเชย 
รับต้นฉบับ  ใบรับค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  แนบท้ายประกาศนี้  ณ  ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร  
กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  เ พ่ือใช้ เป็นเอกสารอ้างอิงและตรวจสอบเงินชดเชยที่ได้รับ 
เมื่อถึงก าหนดวันรับบัตรภาษีตามที่ระบุไว้   

กรณีเอกสารประกอบชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้ผู้ขอรับ
เงินชดเชยแก้ไขความบกพร่องหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งภายในระยะเวลา    
สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  หากผู้ยื่นค าร้องขอรับเงินชดเชยไม่ด าเนินการภายในก าหนด   
กรมศุลกากรจะคืนชุดค าร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ผู้ขอรับเงินชดเชย   

เว้นแต่กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและการส่งออกนั้นครบก าหนดหนึ่งปี   เจ้าหน้าที ่
จะออกใบรับค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  และให้ผู้ยื่นค าร้องขอรับเงินชดเชยแก้ไขความบกพร่อง 
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้ง  ภายในระยะเวลาสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ออก 
ใบรับค าร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรนั้น  หากผู้ยื่นค าขอรับเงินชดเชยไม่ด าเนินการภายใน 
ก าหนดเวลาดังกล่าว  จะถือว่าผู้ยื่นค าร้องขอรับเงินชดเชยไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามนัยมาตรา  28  แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก 
ที่ผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ.  2524  และกรมศุลกากรมีอ านาจยกค าร้องขอรับเงินชดเชย 
ค่าภาษีอากรนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนและให้ถือว่าสิทธิในการขอรับเงินชดเชยนั้น   สิ้นไปทั้งหมด 
หรือบางส่วนแล้วแต่กรณี 

ส่วนที ่ 3 
การจ่ายเงินชดเชย 

 
 

ข้อ 7 เมื่อชุดค าร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรได้รับการอนุมัติแล้ว   กรมศุลกากร   
จะจ่ายเงินชดเชยในรูปแบบบัตรภาษีอเิล็กทรอนิกส์  โดยการตั้งวงเงินชดเชยตามจ านวนที่ไดร้ับการอนมุตัิ 
ตามเลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  (14  หลัก)  ที่ได้จากการลงทะเบียนในข้อ  3.2   
แยกเป็นรายชุดค าขอ  โดยผู้ยื่นค าร้องขอรับเงินชดเชยสามารถตรวจสอบรายละเอียดและวงเงินชดเชย  
คงเหลือ  ได้ในระบบการติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต  (e - Tracking) 

ส่วนที ่ 4 
สินค้าส่งออกทีถู่กส่งกลับคนืหรือการส่งสนิค้าคืน 

 
 

ข้อ 8 กรณีที่สินค้าส่งออกถูกส่งกลับคืนมาและต้องคืนเงินค่าสินค้านั้นให้แก่ผู้ซื้อ   
โดยที่สินค้าดังกล่าวได้ใช้สิทธิขอรับเงินชดเชยไปแล้ว  ผู้ใช้สิทธิชดเชยต้องคืนเงินชดเชยเป็นจ านวน 
ตามส่วนของสินค้าที่มีการส่งกลับนั้นให้กรมศุลกากร  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่น าสินค้ากลับเข้ามา   
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ข้อ 9 ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยมิได้คืนเงินชดเชยภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ   8  
ต้องช าระเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินชดเชยที่ต้องคืนจนกว่าจะคืนเงินชดเชยครบถ้วน   
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

ข้อ 10 การคืนเงินชดเชยตามข้อ  8  ตลอดถึงกรณีจะต้องช าระเงินเพิ่มตามข้อ  9  จะช าระ
ด้วยเงินสด  เช็ค  บัตรเดบิต/เครดิต  หรือบัตรภาษี  หรือช าระผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับช าระ   
(Bill  Payment)  ก็ได้ 

ส่วนที ่ 5 
การช าระคา่ภาษีอากรดว้ยบัตรภาษีอเิล็กทรอนกิส์ 

 

 

ข้อ 11 การช าระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์  ณ  กรมศุลกากร  สามารถช าระ   
ได้  2  ช่องทาง  ดังนี้ 

 11.1 ช าระที่เคาน์เตอร์หน่วยรับช าระทุกแห่ง  ด่านศุลกากร  หรือส านักงาน 
ศุลกากรของกรมศุลกากร  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  11.1.1 ให้แจ้งเลขที่ใบขนสินค้า  หรือใบสั่งเก็บเงิน  หรือเอกสารที่ใช้ 
ในการรับช าระพร้อมเลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  (14  หลัก)  ของผู้ประกอบการ 
ที่ต้องการช าระ 

  11.1.2 เจ้าหน้าที่การเงินจะบันทึกจ านวนเงินที่รับช าระด้วยบัตรภาษี
อิเล็กทรอนิกส์  โดยระบบจะตัดวงเงินบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการและออกเลขที่ รับ 
ช าระเงินพร้อมทั้งพิมพ์ใบเสรจ็รับเงิน  (แบบ  กศก.  122)  ให้ผู้ประกอบการไว้เปน็หลักฐานการรบัช าระ 

  11.1.3 กรณีวงเงินบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการไม่เพียงพอ  
หรือต้องการช าระด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพียงบางส่วน   สามารถช าระพร้อมเงินสด  เช็ค   
หรือบัตรเดบิต/บัตรเครดิตได้จนครบถ้วน 

 11.2 ช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมการยื่นใบขนสินค้า  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  11.2.1 ให้ผู้ประกอบการระบุประเภทช าระ  เป็นช าระด้วยวงเงินชดเชย

โดยระบุประเภทการรับช าระ  C  พร้อมกับการส่งข้อมูลใบขนสินค้า 
  11.2.2 ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  จะตรวจสอบจ านวนเงิน 

ที่จะรับช าระกับวงเงินบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการตามเลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย
ค่าภาษีอากร  (14  หลัก)  ของผู้ประกอบการ  หากมีวงเงินเพียงพอ  ระบบจะออกเลขที่รับช าระให้  
และผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  (แบบ  กศก.  123)  ได้จาก  “ระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์” 
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ส่วนที่  6 
การโอนสิทธิในบตัรภาษ ี

 
 

ข้อ 12 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยที่ประสงค์จะโอนสิทธิในบัตรภาษีไปให้แก่บุคคลอื่น   
ยื่นขออนุมัติจากอธิบดีกรมศุลกากร  ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ  ดังนี้   

 12.1 กรณีก่อนออกบัตรภาษี 
  12.1.1 แสดงความจ านงในค าร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรส าหรับ

สินค้าส่งออก  (แบบ  กศก.  ๒๐/๑)  โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงในช่องว่างของบรรทัดที่มีข้อความ   
“ประสงค์จะโอนบัตรภาษีให้.................................”  หากไม่ประสงค์จะโอนให้ระบุข้อความว่า  “ไม่โอน”  
ยื่นต่อส่วนชดเชยค่าภาษีอากร  กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  หรือยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลง 
การโอนสิทธิในบัตรภาษีก่อนออกบัตรภาษี 

  12.1.2 แนบค าร้องขอรับโอนสิทธิในบัตรภาษีตามแบบ  กศก.  ๒๒/๑  
แนบท้ายประกาศนี้  ที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจกระท าการตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท  ซึ่งออกโดย
กระทรวงพาณิชย์และประทับตรา  (ถ้ามี)  ของผู้รับโอนและผู้โอน  โดยระบุจ านวนเงินให้ตรงกับหรือ 
ไม่น้อยกว่ายอดเงินที่ขอชดเชย   

 12.2 กรณีหลังออกบัตรภาษี   จะโอนสิทธิ ในบัตรภาษีแก่กันมิได้   เว้นแต ่
ได้รับอนุมัติจากอธิบดี  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  12.2.1 การโอนให้ทายาทผู้ รับโอนกิจการของผู้มี ชื่ อ ในบัตรภาษี 
ซึ่งถึงแก่ความตาย 

  12.2.2 การโอนให้ผู้ซึ่งรับโอนกิจการของผู้มีชื่อในบัตรภาษีมาด าเนินการ
ต่อไป   

  12.2.3 การโอนให้แก่บริษัท  หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใหม่  อันเกิดจาก
การควบเข้ากันระหว่างนิติบุคคลผู้มีชื่อในบัตรภาษีและนิติบุคคลอื่น 

  12.2.4 การโอนให้แก่บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของผู้มีชื่อ 
ในบัตรภาษีในกรณีนี้อธิบดีกรมศุลกากรจะอนุมัติได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

การโอนตามข้อ  12.2.1  ผู้รับโอนต้องยื่นค าร้องขอรับโอนสิทธิ  พร้อมเอกสารที่แสดง 
ความเป็นทายาทผู้รับโอนกิจการของผู้มีชื่อในบัตรภาษีซึ่งถึงแก่ความตาย  ณ  ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร   
กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  ภายในอายุของบัตรที่ก าหนดไว้ในบัตรภาษีเดิม  หรือภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันที่ผู้มีชื่อในบัตรภาษีถึงแก่ความตายแล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง   

กรณีการโอนตามข้อ  12.2.2  ข้อ  12.2.3  และข้อ  12.2.4  ผู้รับโอนต้องยื่นค าร้องขอรับ 
โอนสิทธิในบัตรภาษี  (แบบ  กศก.  22/1)  ที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจกระท าการตามหนังสือจดทะเบียน 
บริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์และประทับตรา  (ถ้ามี)  ของผู้รับโอนและผู้โอน   ณ  ส่วนชดเชย 
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ค่าภาษีอากร  กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  ภายในอายุบัตรที่ก าหนดไว้ในบัตรภาษีเดิม  เว้นแต ่
ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควรจะผ่อนผันให้ขอเปลี่ยนบัตรภาษีใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ 
บัตรภาษีหมดอายุก็ได้ 

ทั้งนี้  บัตรภาษีที่ออกให้ใหม่มีอายุการใช้เท่ากับบัตรภาษีเดิมและต่ออายุได้ตามข้อ  13 

ส่วนที ่ 7 
การต่ออายุบตัรภาษ ี

 
 

ข้อ 13 บัตรภาษีมีอายุสามปีนับแตว่นัที่ออกบัตร  หากผู้ได้รับบตัรภาษีไม่สามารถน าบัตรภาษี 
ไปใช้ประโยชน์ได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  สามารถยื่นขอต่ออายุได้คราวละสามปี  ไม่เกินสองคราว   
โดยให้ยื่นค าร้องขอต่ออายุบัตรภาษี  (แบบ  กศก.  24)  ณ  ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร  กองสิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีอากร  ก่อนบัตรภาษีหมดอายุ 

บทเฉพาะกาล 
การเปลี่ยนบตัรภาษีเดิมเปน็บัตรภาษีอเิล็กทรอนกิส์ 

 
 

ข้อ ๑4 เมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลบัตรภาษีที่ปรากฏอยู่    
ในระบบชดเชยอากร  (Compensation)  ของผู้มีชื่อในบัตรภาษีเรียบร้อยแล้ว  กรมศุลกากรจะเปลี่ยน
บัตรภาษีของผู้มีชื่อในบัตรภาษีจ านวนดังกล่าวเป็นบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงก าหนดแบบ  ลักษณะ  ราคา  และรายละเอียดของบัตรภาษี  พ.ศ.  2564  มีผลใช้บังคับ  
และแจ้งให้ผู้มีชื่อในบัตรภาษีทราบ  และเมื่อกรมศุลกากรได้ด าเนินการเปลี่ยนบัตรภาษีของผู้มีชื่อ 
ในบัตรภาษีเป็นบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  บัตรภาษีที่ออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ 
จะไม่สามารถน าไปช าระค่าภาษีอากรได้ 

บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้ใหม่  มีราคาและอายุเพียงเท่าที่มีอยู่ในบัตรภาษีเดิม 
ข้อ 15 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  21  กันยายน  พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พชร  อนันตศิลป ์

อธิบดีกรมศุลกากร 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๔



c

ตําแหน่ง

เห็นควรอนุมัติ

E-mail........................................................ เห็นควรไม่อนุมัติ

ตําแหน่ง

เห็นควรอนุมัติ

เห็นควรไม่อนุมัติ
5. ผู้ย่ืนคําร้อง

ในฐานะ กรรมการ/ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน/ผู้รับมอบอํานาจฯ รับเงินชดเชย

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

                        ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีเป็นผู้ผลิตสินค้า)

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
เลขท่ี............................................................. ลงวันท่ี.........................................................

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

ตําแหน่ง
เขต/อําเภอ .....................................................
ถนน ................................................................

รหัสไปรษณีย์ ...........................

อยู่เลขท่ี ...................................

จังหวัด ........................................................

(ลงลายมือช่ือ)

ตําแหน่ง
วันท่ี

......................................................  (กรรมการ/ผู้มีรับมอบอํานาจกระทําการแทน)

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ (ถ้ามี)
...........................................................

     เน่ืองจาก ...................................................

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

คําสั่ง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแสดงข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากไม่ถูกต้องครบถ้วน ข้าพเจ้ายอมรับผิดตามกฎหมาย

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

หมู่ท่ี ............ ตรอก/ซอย .................................................

โทรศัพท์.................................. โทรสาร .............................

3. ประเภทกิจการ
ตัวแทนซื้อขายสินค้า

วันท่ีจดทะเบียน .........................................

ผู้ผลิตสินค้า

โทรศัพท์ .....................................................

                          (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………….....................

2. ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่  148/2564

เลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย

สําหรับพนักงานศุลกากร
1. ชื่อบริษัท/ห้างฯ    (ภาษาไทย) …………………………………………………………..................... เลขท่ีรับ/วันท่ี

เขต/อําเภอ .................................................

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

แขวง/ตําบล ....................................................
ตรอก/ซอย ......................................................

โทรสาร............................................................

สกุล ............................................................

ทุนจดทะเบียน ...........................................ออกให้ ณ วันท่ี .........................................

ลงช่ือผู้รับ ...............................................
           (............................................)

ทะเบียนเลขท่ี ............................................

หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ท่ี..........................................

ท่ีตั้ง (สํานักงานใหญ่)    เลขท่ี ................................หมู่ท่ี ........................................
ถนน ...........................................................

ความเห็นพนักงานศุลกากรผู้พิจารณา

จังหวัด..............................................................

เอกสารแนบ    หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

กรมศุลกากร
คําร้องขอเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

แขวง/ตําบล ...............................................

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

เน่ืองจาก....................................................
....................................................................

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

โดย ช่ือ ............................................................

ผู้รับโอนบัตรภาษี

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



             
แบบ กศก. 20/1  

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ท่ี  148/2564              

      ดา้นหน้า 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 

(ถา้มี) 

                                                           
ทะเบียนรับเลขท่ี.................................................  
วันเดือนปีที่รับ.................................................... 

คําร้องขอรบัเงินชดเชยค่าภาษีอากรสาํหรบัสินค้าส่งออก 

ชื่อผู้ย่ืนคําร้องขอ  (บริษัท,  ห้าง,  ร้าน) (ภาษาไทย) ........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................................................... 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                   
เลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร   C     

ต้ังอยู่เลขท่ี..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมู่ท่ี............................ 
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ.................................................... 
จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์........................................................................................................... 
โทรศัพท์....................................................โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………............................. 
ประกอบกิจการ                               ผู้ผลิตสินค้า                 ตัวแทนซ้ือขายสินค้า 
โดย ชื่อ............................................. สกุล...................................................... ในฐานะ (เจ้าของกิจการ/ กรรมการ/ ผู้รับมอบอํานาจ) 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี             
ย่ืนขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสําหรับสินค้า ................................................................................................................................... 
ราคา F.O.B. .....................................................................บาท   เป็นเงินชดเชย...........................................................................บาท 
ประสงค์จะโอนบัตรภาษีให้ ................................................................................................................................. ..............................    

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                     
เลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร   C                                

              ในกรณีท่ีมีการส่งคืนสินค้าท่ีส่งออกไปขายนอกราชอาณาจักร  ซ่ึงต้องจ่ายเงินค่าสินคา้คืนให้แก่ผู้ซ้ือนอกราชอาณาจักร 
และผู้ส่งสินค้าจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรคืนให้แก่ทางราชการ  ข้าพเจ้ายินยอมคืนให้ตามระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับ
เงินชดเชยค่าภาษีอากรสําหรับสินค้าส่งออก 

             ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารท่ีย่ืนท้ังหมดถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ  และไม่ขอเปลี่ยนอัตราท่ีแสดง
ความจํานงย่ืนขอไว้ข้างต้นนี้ 

   
                                           ลงชื่อ.........................................................................เจ้าของกจิการ/กรรมการ/ผู้รับมอบอํานาจ 
                                                (..........................................................................) 
                                                ย่ืนวันท่ี...............................................................   
 



 

ด้านหลัง 

เอกสารแนบท้ายคําขอ 
1. รายละเอียดรายการสินค้าท่ีขอชดเชยค่าภาษีอากร (แบบ กศก. 20/1 ก.) 
๒. สําเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice)  สําหรับสินค้าท่ีส่งออกและขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรท่ีผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรารับรอง 
3. หลักฐานการรับชําระเงินค่าสินค้าส่งออก เช่น Credit Note/Credit Advice หรือหลักฐานการรับชําระเงินอ่ืน ๆ ท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ 
   หรือสถาบันการเงินท่ีได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทําหน้าท่ีเหมือนธนาคารพาณิชย์และเป็นสถาบันการเงินท่ีได้รับ   
   ชําระเงินค่าสินค้าจากผู้ซ้ือต่างประเทศและได้รับการรับรองสําเนาถูกต้องจากสถาบันการเงินท่ีออกเอกสารนั้นโดยมีผู้มีอํานาจ 
   ลงลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
4. กรณีท่ีมีความประสงค์โอนสิทธิบัตรภาษี ให้แนบหนังสือคําร้องขอรับโอนสิทธิในบัตรภาษี (แบบ กศก.22/1) 
5. เอกสารอ่ืนๆ ตามที่กรมศุลกากรกําหนด 



แบบ กศก. 20/1 ก  
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่  148/2564      

 

 

รายละเอียดของสินค้าที่ได้ส่งออกและคําร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

(1.)  ชื่อผู้ยื่นคําร้องขอ  (บริษัท,  ห้าง,  ร้าน)   (ภาษาไทย)...................................................................................................................... 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                              

เลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร     C       ยื่นคําร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสําหรับสินค้า เลขที่ชุดคําขอที่...................................................... 

(2.) โดยมีรายการของสินค้าดังนี ้

เลขที่ใบขนสินค้าขาออก วันส่งออก รายการสินค้า 
มูลค่า เอฟ.โอ.บี.

ที่ขอชดเชย 
(บาท) 

ปริมาณ 
สินค้า 

ที่ส่งออกจริง 
ผลิต / ซื้อจาก 

ประกาศอัตราเงินชดเชย จํานวนเงิน 
ประเภท
พิกัด 

ร้อยละ/หน่วยละ ที่ขอชดเชย (บาท) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารที่ยื่นทั้งหมดถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ    
                                                                                                                                            ลงชื่อ ..................................................................เจา้ของกิจการ/กรรมการ/ผู้รับมอบอํานาจ 
                                                                                                                                                   (.................................................................) 
 
หมายเหตุ            1)  ให้แสดงรายละเอียดรายการสินค้าไม่เกิน 10 ใบขนฯ แต่ไม่เกิน  100 รายการ  (กรณีใบขนสินค้า 1 ฉบับ มีรายการมากกว่า  100  รายการ   ให้จัดชุดได้  1 ชุดคําขอฯ) 
             2)  สําเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามความจําเป็น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   (ถ้ามี) 



 

 

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที  148/2564  

ใบรับคํารอ้งขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

ส่วนราชการ 
เลขทีค่าํร้องขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษีอากร                                      ลงวันที ่
ชื่อผู้มีสทิธิได้รบัเงนิชดเชยคา่ภาษีอากร 
 

ประสงค์จะโอนบตัรภาษใีห ้
 

ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อตรวจสอบเงินชดเชยที่ได้รับตั้งแต ่วนัที่.................................เป็นต้นไป 
                                                

                                               (ลงชื่อ)………………………………………………เจ้าหนา้ที่ผูร้บัคําร้อง 



 

 

 
แบบ กศก. 22/1  

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ท่ี  148/2564              

                                                คําร้องขอรบัโอนสทิธิในบตัรภาษ ี
 

                                                                                                                         เขียนท่ี...................................... 
                                                                                                                         วันท่ี.......................................... 

(1.) ชื่อผู้รับโอนบัตร  (บริษัท,  ห้าง,  ร้าน) (ภาษาไทย)........................................................................................................................... 
      ชื่อผู้รับโอนบัตร  (บริษัท,  ห้าง,  ร้าน) (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................... 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                 

เลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร   C   

ต้ังอยู่เลขท่ี..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมู่ท่ี.................................. 
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ.......................................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์..........................................................โทรศัพท์.................................................. 
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………..................................................................................................... 
มีความประสงค์จะรับโอนบัตรภาษีจาก.................................................................................................................................................... 

(ชื่อผู้ย่ืนคําร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสําหรับสินค้าส่งออก) 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                               
เลขทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  C  

ซ่ึงได้ย่ืนคําร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสําหรับสินค้า....................................................................................................................... 
เป็นเงินชดเชย......................................................... บาท (......................................................................................................................) 

(2)  กรณีท่ีเกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  และเกิดความเสียหายแก่กรมศุลกากรไม่ว่าในกรณีใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอม 
รับผิดต่อกรมศุลกากรทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  ท้ังสิ้น 

(3)  ในกรณีท่ีมีการส่งคืนสินค้าท่ีส่งออกไปขายนอกราชอาณาจักร ซ่ึงต้องจ่ายเงินค่าสินค้าคืนให้แก่ผู้ซ้ือนอกราชอาณาจักรและผู้ส่งสินค้า           
จะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรคืนให้แก่ทางราชการ ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินชดเชยให้ตามระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับ               
เงินชดเชยค่าภาษีอากรสาํหรับสินค้าส่งออก ตามนัยมาตรา  29  แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกท่ีผลิต               
ในราชอาณาจักร พ.ศ.  2524 โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
 
 

      ลงชื่อ.................................................ผู้โอนสิทธิ                          ลงชื่อ.................................................ผู้รับโอนสิทธิ 
             (...............................................)                                          (..................................................)                                            
                 เจ้าของกิจการ / กรรมการ                                                เจ้าของกิจการ / กรรมการ  
           ประทับตราบริษัท, ห้าง, ร้าน  (ถ้ามี)                                     ประทับตราบริษัท, ห้าง, ร้าน  (ถ้ามี)  
                                              
      ย่ืนวันท่ี….............................................                                    ย่ืนวันท่ี…............................................. 

      หมายเหตุ  กรรมการ หมายถึง ผู้มีอํานาจกระทําการตามหนังสือจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์  
 



แบบ กศก. 24  
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ท่ี  148/2564                     

 
คําร้องขอต่ออายุบัตรภาษ ี

 
เขียนที่ …………………….………………… 

วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ...................... 

เรื่อง   ขอต่ออายุบัตรภาษี 

เรียน   ผู้อํานวยการส่วนชดเชยค่าภาษีอากร 

ด้วย  บริษัท, ห้าง, ร้าน ...................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร........................... 
ทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เลขที่..................................ต้ังสํานักงานอยู่เลขที่.........หมู่ที่..........
ถนน ................................. ตรอก / ซอย ................................ แขวง .............................เขต............................... 
จังหวัด ...................................... โทรศัพท์ ...............................มีความประสงค์จะต่ออายุบัตรภาษีที่จะหมดอายุ  
ดังน้ี 
 
  เลขที่...............................จํานวนเงิน........................บาท วันหมดอายุ....................................... 
  เลขที่...............................จํานวนเงิน........................บาท วันหมดอายุ....................................... 
  เลขที่...............................จํานวนเงิน........................บาท วันหมดอายุ....................................... 
  เลขที่...............................จํานวนเงิน........................บาท วันหมดอายุ....................................... 
  เลขที่...............................จํานวนเงิน........................บาท วันหมดอายุ....................................... 
  เลขที่...............................จํานวนเงิน........................บาท วันหมดอายุ....................................... 
  เลขที่...............................จํานวนเงิน........................บาท วันหมดอายุ....................................... 
  เลขที่...............................จํานวนเงิน........................บาท วันหมดอายุ....................................... 
  เลขที่...............................จํานวนเงิน........................บาท วันหมดอายุ....................................... 
  เลขที่...............................จํานวนเงิน........................บาท วันหมดอายุ....................................... 

  เน่ืองจากบัตรภาษีดังกล่าวข้างต้น  (เหตุผลในการขอต่ออายุบัตรภาษี).................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
  

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (......................................................) 
         กรรมการ/ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน 
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