สารบัญแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔
เรื่ อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัตพ
ิ ธิ ีการศุลกากรหรื อดาเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
1. แบบคาขอ
1.1 แบบคำขอลงทะเบียนผู้ปฏิบตั ิพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 1

1.2 แบบคำขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบกำรบรรจุ ผู้ปฏิบตั ิพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 2

1.3 แบบคำขอลงทะเบียนผู้รำยงำนยำนพำหนะเข้ ำ-ออกทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 3

1.4 แบบคำขอลงทะเบียนธนำคำรศุลกำกร ผู้ดำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 4

1.5 แบบคำขอลงทะเบียนศูนย์บริหำรเงินศุลกำกร ผู้ดำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 5

1.6 แบบคำขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทะเบียนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 7

1.7 แบบคำขอใช้ ข้อมูลทะเบียนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถกู ระงับกำรใช้ ข้อมูล

แบบคำขอหมำยเลข 8

1.8 แบบคำขอยกเลิกกำรลงทะเบียนผู้ปฏิบตั ิพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 9

2. แบบแนบ
2.1 คำร้ องมอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน

แบบแนบ ก

2.2 คำร้ องมอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทนในกำรขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี อำกร
สำหรับสินค้ ำส่งออก
2.3 แบบบัญชีรำยชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอำนำจ

แบบแนบ ค

2.4 แบบบัญชีรำยชื่อพนักงำน/ ลูกจ้ ำง

แบบแนบ ง

2.5 แบบธนำคำรเพื่อกำรขอชำระภำษี อำกร และ/หรื อ ขอคืนเงินอำกร

แบบแนบ จ

2.6 คำร้ องมอบหมำยให้ ศนู ย์บริหำรเงินทำหน้ ำที่บริ หำรจัดกำรเงินตรำต่ำงประเทศแทน

แบบแนบ ฉ

3. ข้ อปฏิบัตใิ นการยื่นแบบคาขอและวิธีการกรอกแบบคาขอ

แบบแนบ ข

แบบคำขอหมำยเลข 1
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัตพ
ิ ธิ ีกำรศุลกำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้ านค้ า หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อื่น ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที.่ ...................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __

ทุนจดทะเบียน............................................................บาท

วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __

ชื่อประเทศแม่...................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................... นามสกุล..............................................................................

(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ............................................................... นามสกุล..............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ .................................................
ที่อยู่
เลขที่.........................อาคาร/หมูบ่ ้ าน.............................................ตรอก/ซอย...............................................หมูท่ ี่..................
ถนน..........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 1/ 3

แบบคำขอหมำยเลข 1
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

1. ขออนุญาตยื่นลงทะเบียนเพื่อปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และชาระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน (แบบแนบ ก)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์หห้ ผ้ ลู งนามหนแบบคาขอลงทะเบียนนี ้ หรื อบุคคลอื่น ดาเนินการหนกระบวนการทางศุลกากร
เช่น การปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรโดยหช้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้ น)
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทนในกำรขอรับเงินชดเชยค่ ำภำษีอำกรสำหรับสินค้ ำส่ งออก (แบบแนบ ข)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะมอบอานาจหห้ ผ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทนดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินชดเชย
ค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก)
 แจ้ งรำยชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอำนำจ (แบบแนบ ค)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะแจ้ งรายชื่อตัวแทนออกของที่หช้ บริ การหนการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร)
 แจ้ งรำยชื่อบัญชีพนักงำน/ ลูกจ้ ำง (แบบแนบ ง)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะแจ้ งข้ อมูลพนักงาน/ ลูกจ้ าง เพื่อติดต่อราชการกับกรมศุลกากร และ/หรื อ บันทึกข้ อมูลเข้ าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากร)
 แจ้ งบัญชีธนำคำรเพื่อกำรขอชำระภำษีอำกร และ/หรือ ขอคืนเงินอำกร (แบบแนบ จ)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะหช้ บริ การ e-Payment เพื่อขอชาระภาษี อากร/ ขอคืนเงินอากร)
 มอบหมำยศูนย์ บริหำรเงินทำหน้ ำที่บริหำรจัดกำรเงินตรำต่ ำงประเทศแทน (แบบแนบ ฉ)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะหช้ บริ การศูนย์บริ หารเงินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน)
3. กรณีข้าพเจ้ าฯ ได้ หช้ บริ การของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซงึ่ ได้ รับอนุญาตจากกรมศุลกากรหห้ เป็ น ผู้บริ การรับส่งข้ อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์หนการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และการชาระภาษี อากรกับกรมศุลกากร ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการกระทา
ของตัวแทนออกของหนทุกกรณี
4. การปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนแล้
ั ้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัยพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560
หรื อตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ
หรื อเป็ นความไม่บริ บูรณ์ หรื อเป็ นการชักพาหห้ ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานหนการพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 2/ 3
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แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

5. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ ผ้ นู าของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ นายเรื อหรื อ
ตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าที่เก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่วา่ หนสือ่ รูปแบบหด ๆ หรื อมี
หน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ หช้ บงั คับสาหรับข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งหห้ กรมศุลกากร รวมทังหห้
้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มีการฝ่ าฝื นระเบียบ
ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย
6. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่ งครัด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าฯ ขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม
ยื่นวันที่..........................................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
.......................................................................................
.......................................................................................

คาสัง่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
 อนุญาต ตังแต่
 ไม่อนุญาต

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 3/ 3

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 1
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
1 บุคคลธรรมดา
2

3

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(สำนักงำนใหญ่ )
บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
 กรณีบค
(3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2
(สำนักงำนสำขำ)

4

ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อ
คณะบุคคลที่ไม่หช่นิติบคุ คล

(1) หนังสือสัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงหนการจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคล
ที่ไม่หช่นิติบคุ คล
(2) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2

5

ร้ านค้ า

(1) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

6

สมาคม มูลนิธิ หรื อสหกรณ์

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

หลักฐานการจดทะเบียนจัดตังสมาคม
้
มูลนิธิ หรื อสหกรณ์
ข้ อบังคับของสมาคม มูลนิธิ หรื อสหกรณ์ 3
หลักฐานรายชื่อกรรมการ4
หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ (ถ้ ามี)
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(6) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2

1

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ นประเทศไทย)

2

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน

3

หากมีการแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมข้ อบังคับ หห้ หช้ ข้อบังคับฉบับปั จจุบนั

4

หากมีการแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการ หห้ หช้ รายชื่อกรรมการฉบับปั จจุบนั

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 1
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
7 หน่วยงานของรัฐ
(1) หลักฐานการจัดตังตามพระราชบั
้
ญญัติ หรื อ พระราชกฤษฎีกา หรือหบอนุญาต
จัดตังที
้ ่ออกหห้ โดยต้ นสังกัดของหน่วยงานนัน้ ฯลฯ
(2) หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน1
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
8

สถานศึกษาเอกชน

(1)
(2)
(3)
(4)

หนังสือหบอนุญาตหห้ จดั ตัง้
ตราสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คลของโรงเรียนหนระบบ
หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ (ถ้ ามี)
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(5) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)3

1

หห้ หช้ บัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้

2

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ นประเทศไทย)

3

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 1
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
9 นิติบคุ คลที่เป็ นคนต่างด้ าว
(1) นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทยและ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ต้ องขออนุญาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้ าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
ของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542
(1.1) หนังสือรับรองข้ อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ตาม พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 25421 ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(1.2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(1.3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ. 20)3
(หช้ เฉพาะการลงทะเบียนสานักงานสาขาเท่านัน)
้
(2) นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย
แต่ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้ าย พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 และมีเลขทะเบียนนิติบคุ คลที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ าออกหห้
(2.1) หนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุ คล4
(2.2) แบบแจ้ งสถานทีเ่ ก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องหช้ ประกอบการลงบัญชี
ของนิติบคุ คลทีต่ งขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย5
(2.3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
10

นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศและมี
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
หนประเทศไทย

(1) หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน6
(2) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนหนประเทศไทย
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน6
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
 กรณีบค
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)3

1

กรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ หห้ หช้ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนหนประเทศไทย โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน6 เพิ่มเติม

2

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยู่หนประเทศไทย)

3

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไ ม่เกิน 2 เดือน

4

หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อย้ ายที่ตงหนประเทศไทย
ั้
ต้ องหช้ หนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุ ลที่ยื่นแจ้ งเปลี่ยนแปลง/แก้ ไข ฉบับปั จจุบนั

5

หากมีเปลี่ยนชื่อผู้แทนซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินกิจการหนประเทศไทยแทนนิติบคุ คล หห้ ยนื่ หนังสือแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนซึง่ มีหน้ าที่รั บผิดชอบดาเนินกิจการหนประเทศไทย ที่แจ้ งต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า โดยมีเจ้ าหน้ าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าลงนามรับรอง

6

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ หห้ หช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมหห้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี )

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 1
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
11 กิจการร่วมค้ า (Joint Venture) (1)
(2)
(3)
(4)

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
หลักฐานหนังสือสัญญาร่วมค้ า (Joint Venture Agreement)1 2
หนังสือรับรองนิติบคุ คล3 ของคูส่ ญ
ั ญาที่ทาสัญญาร่วมค้ าทุกฝ่ าย ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) หห้ เป็ นผู้ทาการแทนกิจการร่วมค้ า4 (ถ้ ามี)
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)5
 กรณีบค
(5) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ. 20)6

12

1

บริ ษัทจากัด
บริ ษัทมหาชนจากัด หรื อ
นิติบคุ คลอื่นตามที่กาหนดไว้
หนกฎกระทรวง ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยล้ มละลาย ซึง่ ศาลมี
คาสัง่ หห้ ฟืน้ ฟูกิจการ

(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คลของนิติบคุ คลที่ทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ7 ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หนังสือรับรองนิติบคุ คลของนิติบคุ คลอื่นที่ศาลสัง่ หห้ เป็ นผู้บริ หารแผนแทน
ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ ามี)
(3) คาสัง่ ศาลหห้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ กรณี (1) ไม่ปรากฏผู้บริ หารแผน
(4) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)5
 กรณีบค
(5) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ. 20)6

กรณีเป็ นหลักฐานที่จดั ทาขึ ้นหนต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน2 เว้ นแต่ หนังสือสัญญาฯ นัน้ มีค่ฉู บับของคู่สญ
ั ญาร่วมค้ าหนประเทศไทย
ที่เป็ นต้ นฉบับซึง่ ปรากฏหนข้ อสัญญา หห้ ค่สู ญ
ั ญาร่วมค้ าหนประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
1) หห้ นาคู่ฉบับหนังสือสัญญาฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ2 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ประกอบการยื่นแบบคาขอลงทะเบียนพร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
2) หห้ ยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ซึง่ มีทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็ นผู้ลงนามรับรอง2 พร้ อมแนบหนังสือรับรอง (Certificate)
การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มีทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

2

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ หห้ หช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมหห้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

3

กรณีค่สู ญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศและไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองนิติบคุ คลได้ หห้ หช้ หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้
เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน2

4

กรณีหนังสือมอบอานาจถูกจัดทาขึ ้นหนต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน2

5

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ นประเทศไทย)

6

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน

7

กรณีเป็ นนิติบคุ คลอื่นตามที่กาหนดไว้ หนกฎกระทรวง ตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย ซึง่ ศาลมีคาสั่งหห้ ฟืน้ ฟูกิจการ หห้ หช้ หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลนัน้

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 1
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
13 วัด
(1) หลักฐานหนังสืออนุญาตหห้ จดั ตังวั
้ ด
(2) หนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน1 หรื อหนังสือสุทธิสาหรับพระภิกษุ
 กรณีบค
และสามเณร
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
14

มัสยิด

(1)
(2)
(3)
(4)

หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตังมั
้ สยิด (แบบ บอ.3)
หนังสือแต่งตังคณะกรรมการมั
้
สยิด
หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(5) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร

1

กรณีคานาหน้ านาม สมณศักดิ์ หรื อวงเล็บชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส หห้ หช้ หนังสือสุทธิ เพิ่มเติมอีก 1 อย่ ำง

2

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ นประเทศไทย)

แบบคำขอหมำยเลข 2
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

แบบคำขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบกำรบรรจุ
ผู้ปฏิบัตพ
ิ ธิ ีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคล
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที.่ ...................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __

ทุนจดทะเบียน............................................................บาท

วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __

ชื่อประเทศแม่...................................................................

ที่อยู่
เลขที่.........................อาคาร/หมูบ่ ้ าน.............................................ตรอก/ซอย...............................................หมูท่ .่ี .................
ถนน..........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 1/3

แบบคำขอหมำยเลข 2
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

1. ขออนุ่าตเป็ นผู้หห้ บริ การรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร หบกากับการขนย้ ายสินค้ าทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน (แบบแนบ ก)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์หห้ ผ้ ลู งนามหนแบบคาขอลงทะเบียนนี ้ หรื อบุคคลอื่น ดาเนินการหนกระบวนการทางศุลกากร
เช่น การปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรโดยหช้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้ น)
 แจ้ งรำยชื่อบัญชีพนักงำน/ ลูกจ้ ำง (แบบแนบ ง)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะแจ้ งข้ อมูลพนักงาน/ ลูกจ้ าง เพื่อติดต่อราชการกับกรมศุลกากร และ/หรื อ บันทึกข้ อมูลเข้ าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากร)
3. การปฏิบัติ พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนแล้
ั ้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัย พระราชบั่่ัติศลุ กากร พ.ศ. 2560
หรื อตามพระราชบั่่ัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อ
เป็ นความไม่บริ บรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาหห้ ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบั่่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานหนการพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

4. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ ผ้ นู าของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ นายเรื อหรื อ
ตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าที่เก็บและรักษาบั่ชี เอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่วา่ หนสือ่ รูปแบบหด ๆ หรื อมี
หน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ อัน เจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ หช้ บงั คับสาหรับข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งหห้ กรมศุลกากร รวมทังหห้
้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มีการฝ่ าฝื นระเบียบ
ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย

5. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่ งครัด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 2/3

แบบคำขอหมำยเลข 2
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าฯ ขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม
ยื่นวันที่..........................................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
.......................................................................................
.......................................................................................

คาสัง่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
 อนุ่าต ตังแต่
 ไม่อนุ่าต

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 3/3

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 2
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
1 บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
ห้ างหุ้นส่วนสามั่จดทะเบียน
 กรณีบค
(สำนักงำนใหญ่ )
2

บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
ห้ างหุ้นส่วนสามั่จดทะเบียน
 กรณีบค
(3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2
(สำนักงำนสำขำ)

3

นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตาม
(1) หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน3
กฎหมายต่างประเทศและมี
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนหน
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร (2) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
ประเทศไทย โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้
หนประเทศไทย
ไม่เกิน 6 เดือน3
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2

1

หห้ หช้ หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุ่าตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคั่ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุ่าตหห้ อยู่หนประเทศไทย)

2

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน

3

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ หห้ หช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมหห้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 2
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
หลักฐำนของนิติบุคคลซึ่งเป็ นตัวกำรในต่ ำงประเทศ
4 นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตาม
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public
กฎหมายต่างประเทศแต่งตัง้ (1) หลักฐานการจัดตังนิ
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน1
ตัวแทนหนประเทศไทย
(2) หลักฐานหนังสือสั่่าแต่งตังตั
้ วแทน (Agency Agreement)2
กระทาการแทน
(3) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) หห้ ตวั แทนหนประเทศไทยดาเนินการ
ทางทะเบียนและปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรกับกรมศุลกากร กรณีหนังสือสั่่าแต่งตัง้
ตัวแทน (Agency Agreement) ไม่ได้ กาหนดไว้ โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้
เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน1
(4) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) โดยมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน
(5) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ฉบับตัวการกระทาการโดยตัวแทน หรื อ
หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ฉบับตัวการกระทาการโดยตัวแทน3
หลักฐำนของนิติบุคคลซึ่งเป็ นตัวแทนในประเทศไทย
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คลของตัวแทนหนประเทศไทย ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)4
 กรณีบค

1

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ หห้ หช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมหห้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

2

กรณีเป็ นหลักฐานที่จดั ทาขึ ้นหนต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน1 เว้ นแต่ หนังสือสั่่าฯ นัน้ มีค่ฉู บับของตัวแทนหนประเทศไทย
ที่เป็ นต้ นฉบับซึง่ ปรากฏหนข้ อสั่่า หห้ ตวั แทนหนประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
1) หห้ นาคู่ฉบับหนังสือสั่่าฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ1 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ประกอบการยื่นแบบคาขอลงทะเบียนพร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสั่่าฯ ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
2) หห้ ยื่นสาเนาหนังสือสั่่าฯ ซึง่ มีทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่ อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็ นผู้ลงนามรับรอง1 พร้ อมแนบหนังสือรับรอง (Certificate)
การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มีทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

3

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน

4

หห้ หช้ หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุ่าตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคั่ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุ่าตหห้ อยู่หนประเทศไทย

แบบคำขอหมำยเลข 3
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

แบบคำขอลงทะเบียนผู้รำยงำนยำนพำหนะ
เข้ ำ-ออกทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคล
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)..............................................................................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที.่ ...................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __

ทุนจดทะเบียน............................................................บาท

วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __

ชื่อประเทศแม่...................................................................

ที่อยู่
เลขที่.........................อาคาร/หมูบ่ ้ าน.............................................ตรอก/ซอย...............................................หมูท่ ี่..................
ถนน..........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 1/3

แบบคำขอหมำยเลข 3
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

1. ขออนุ่ าตเป็ นผู้หห้ บ ริ ก ารรั บ ส่ง ข้ อ มูล ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ด าเนิ น การหนกระบวนการทางศุล กากร หนการรายงาน
ยานพาหนะเข้ ามาหนราชอาณาจักร และออกไปนอกราชอาณาจักรทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน (แบบแนบ ก)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์หห้ ผ้ ลู งนามหนแบบคาขอลงทะเบียนนี ้ หรื อบุคคลอื่น ดาเนินการหนกระบวนการทางศุลกากร
เช่น การปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรโดยหช้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้ น)
 แจ้ งรำยชื่อบัญชีพนักงำน/ ลูกจ้ ำง (แบบแนบ ง)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะแจ้ งข้ อมูลพนักงาน/ ลูกจ้ าง เพื่อติดต่อราชการกับกรมศุลกากร และ/หรื อ บันทึกข้ อมูลเข้ าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากร)
3. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับ ข้ อมูลอิเล็กทรอนิ กส์นัน้ ถื อเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัย พระราชบั่่ั ติศุลกากร พ.ศ. 2560
หรื อตามพระราชบั่่ัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อ
เป็ นความไม่บริ บรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาหห้ ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบั่่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานหนการพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

4. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ นายเรื อหรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
มีหน้ าที่เก็บและรักษาบั่ชี เอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่ว่าหนสื่อรู ปแบบหด ๆ หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ
อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ หช้ บงั คับสาหรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งหห้
กรมศุลกากร รวมทังหห้
้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมาย
ดังกล่าวด้ วย

5. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่ งครั ด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบี ยบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 2/3

แบบคำขอหมำยเลข 3
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการทีถ่ กู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม
ยื่นวันที่..........................................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
.......................................................................................
.......................................................................................

คาสัง่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
 อนุ่าต ตังแต่
 ไม่อนุ่าต

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 3/3

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 3
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
1 บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
ห้ างหุ้นส่วนสามั่จดทะเบียน
 กรณีบค
(สำนักงำนใหญ่ )
2

บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
ห้ างหุ้นส่วนสามั่จดทะเบียน
 กรณีบค
(3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2
(สำนักงำนสำขำ)

3

นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศและมี
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
หนประเทศไทย

(1) หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน3
(2) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนหน
ประเทศไทย โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้
ไม่เกิน 6 เดือน3
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2

1

หห้ หช้ หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุ่าตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคั่ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุ่าตหห้ อยู่หนประเทศไทย)

2

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน

3

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ หห้ หช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมหห้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 3
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
หลักฐำนของนิติบุคคลซึ่งเป็ นตัวกำรในต่ ำงประเทศ
4 นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตาม
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public
กฎหมายต่างประเทศแต่งตัง้ (1) หลักฐานการจัดตังนิ
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน1
ตัวแทนหนประเทศไทย
(2) หลักฐานหนังสือสั่่าแต่งตังตั
้ วแทน (Agency Agreement)2
กระทาการแทน
(3) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) หห้ ตวั แทนหนประเทศไทยดาเนินการ
ทางทะเบียนและปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรกับกรมศุลกากร กรณีหนังสือสั่่า
แต่งตังตั
้ วแทน (Agency Agreement) ไม่ได้ กาหนดไว้ โดยมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน1
(4) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) โดยมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน
(5) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร ฉบับตัวการกระทาการโดยตัวแทน หรื อ
หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ฉบับตัวการกระทาการโดยตัวแทน3
หลักฐำนของนิติบุคคลซึ่งเป็ นตัวแทนในประเทศไทย
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คลของตัวแทนหนประเทศไทย ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)4
 กรณีบค

1

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ หห้ หช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมหห้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

2

กรณีเป็ นหลักฐานที่จดั ทาขึ ้นหนต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน1 เว้ นแต่ หนังสือสั่่าฯ นัน้ มีค่ฉู บับของตัวแทนหนประเทศไทย
ที่เป็ นต้ นฉบับซึง่ ปรากฏหนข้ อสั่่า หห้ ตวั แทนหนประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
1) หห้ นาคู่ฉบับหนังสือสั่่าฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ1 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ประกอบการยื่นแบบคาขอลงทะเบียนพร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสั่่าฯ ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
2) หห้ ยื่นสาเนาหนังสือสั่่าฯ ซึง่ มีทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็ นผู้ลงนามรับรอง1 พร้ อมแนบหนังสือรับรอง (Certificate)
การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มีทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

3

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน

4

หห้ หช้ หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุ่าตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคั่ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุ่าตหห้ อยู่หนประเทศไทย

แบบคำขอหมำยเลข 4
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

แบบคำขอลงทะเบียนธนำคำรศุลกำกร
ผู้ดำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคล
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)..............................................................................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
ประเภทของกิจการ

 ธนาคารพาณิชย์

 อื่น ๆ .................................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที.่ ...................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __

ทุนจดทะเบียน............................................................บาท

วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __

ชื่อประเทศแม่...................................................................

ที่อยู่
เลขที่.........................อาคาร/หมูบ่ ้ าน.............................................ตรอก/ซอย...............................................หมูท่ .่ี .................
ถนน..........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 1/3

แบบคำขอหมำยเลข 4
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

1. ขออนุ่าตเป็ นธนาคารศุลกากร เพื่อการชาระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารเพื่อการขอชาระภาษี อากร คือ ................................................................... สาขา..................................................
บั่ชีเงินฝาก
 กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่ .....................................................................................
2. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน (แบบแนบ ก)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์หห้ ผ้ ลู งนามหนแบบคาขอลงทะเบียนนี ้ หรื อบุคคลอื่น ดาเนินการหนกระบวนการทางศุลกากร
เช่น การปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรโดยหช้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้ น)

3. การปฏิบัติพิ ธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับ ข้ อมูลอิเล็กทรอนิ ก ส์นัน้ ถื อเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัย พระราชบั่่ั ติศุลกากร พ.ศ. 2560
หรื อตามพระราชบั่่ัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ น
ความไม่บริ บูรณ์ หรื อเป็ นความชักพาหห้ ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบั่่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานหนการพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

4. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ ผ้ นู าของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ นายเรื อ หรื อ
ตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าที่เก็บและรักษาบั่ ชี เอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่ว่าหนสื่อรู ปแบบหด ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ อัน เจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ หช้ บงั คับสาหรับ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งหห้ กรมศุลกากร รวมทังหห้
้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มี การฝ่ าฝื น
ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย

5. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่ งครั ด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบี ยบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 2/3

แบบคำขอหมำยเลข 4
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการทีถ่ กู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม
ยื่นวันที่..........................................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
.......................................................................................
.......................................................................................

คาสัง่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
 อนุ่าต ตังแต่
 ไม่อนุ่าต

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 3/3

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 4
ลำดับ ประเภทของผู้ทะเบียน
1 ธนาคารพาณิชย์
(สำนักงำนใหญ่ )

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(3) หนังสือรับรองบั่ชีธนาคารตามที่ได้ ระบุไว้ หนแบบคาขอ ข้ อ 1 ซึง่ ออกโดยธนาคาร
ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็ นธนาคารศุลกากร

2

ธนาคารพาณิชย์
(สำนักงำนสำขำ)

(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(3) หนังสือรับรองบั่ชีธนาคารตามที่ได้ ระบุไว้ หนแบบคาขอ ข้ อ 1 ซึง่ ออกโดยธนาคาร
ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็ นธนาคารศุลกากร
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2

3

อื่น ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ที่ (1) หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public
จดทะเบียนหนต่างประเทศ
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน3
เป็ นต้ น
(2) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนหน
ประเทศไทย โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน
6 เดือน3
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2
(5) หนังสือรับรองบั่ชีธนาคารตามที่ได้ ระบุไว้ หนแบบคาขอ ข้ อ 13 ซึง่ ออกโดย
ธนาคารที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็ นธนาคารศุลกากร

1

หห้ หช้ หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุ่าตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคั่ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุ่าตหห้ อยู่หนประเทศไทย)

2

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน

3

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ หห้ หช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมหห้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

แบบคำขอหมำยเลข 5
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

แบบคำขอลงทะเบียนศูนย์ บริ หำรเงินศุลกำกร
ผู้ดำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคล
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที.่ ...................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __

ทุนจดทะเบียน............................................................บาท

วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __

ชื่อประเทศแม่...................................................................

ที่อยู่
เลขที่.........................อาคาร/หมูบ่ ้ าน.............................................ตรอก/ซอย...............................................หมูท่ .่ี .................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 1/3

แบบคำขอหมำยเลข 5
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

1. ขออนุ่าตเป็ นศูนย์บริ หารเงินศุลกากร เพื่อการชาระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
ธนาคารเพื่อการขอชาระภาษี อากร คือ ................................................................... สาขา..................................................
บั่ชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................
ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร คือ ........................................................................ สาขา.................................................
บั่ชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................

2. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน (แบบแนบ ก)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์หห้ ผ้ ลู งนามหนแบบคาขอลงทะเบียนนี ้ หรื อบุคคลอื่น ดาเนินการหนกระบวนการทางศุลกากร
เช่น การปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรโดยหช้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้ น)

3. การปฏิบัติพิ ธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับ ข้ อมูลอิเล็กทรอนิ กส์นัน้ ถื อเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัย พระราชบั่่ั ติศุลกากร พ.ศ. 2560
หรื อตามพระราชบั่่ัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อ
เป็ นความไม่บริ บรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาหห้ ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบั่่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานหนการพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

4. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ ผ้ นู าของเข้ า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ นายเรื อ
หรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มี หน้ าที่ เก็ บและรั กษาบั่ชี เอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่ ว่าหนสื่อรู ปแบบหด ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ หช้ บงั คับสาหรับ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งหห้ กรมศุลกากร รวมทังหห้
้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มี การฝ่ าฝื น
ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย

5. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่ งครั ด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบี ยบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 2/3

แบบคำขอหมำยเลข 5
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการทีถ่ กู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม
ยื่นวันที่..........................................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
.......................................................................................
.......................................................................................

คาสัง่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
 อนุ่าต ตังแต่
 ไม่อนุ่าต

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 3/3

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 5
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
1
บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
 กรณีบคุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
ห้ างหุ้นส่วนสามั่จดทะเบียน
 กรณีบคุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
(สำนักงำนใหญ่ )
(3) ส าเนาบั่ ชี ร ายชื่ อ ของกลุ่ม บริ ษั ท ที่ ศู น ย์ บ ริ ห ารเงิ น ได้ แจ้ งไว้ กั บ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามประกาศเจ้ าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิ น เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับศูนย์บริ หารเงิน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547
(4) หบอนุ่าตของศูนย์บริ หารเงินที่กลุม่ บริ ษัทได้ มอบอานาจหห้ บริ หารจัดการ
เงินตราต่างประเทศแทนตน
(5) หนังสือยินยอมของกลุม่ บริ ษัทที่มอบอานาจหห้ กบั ศูนย์บริ หารเงิน
2

บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
 กรณีบคุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
ห้ างหุ้นส่วนสามั่จดทะเบียน
 กรณีบคุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
(สำนักงำนสำขำ)
(3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2
(4) ส าเนาบั่ ชี ร ายชื่ อ ของกลุ่ม บริ ษั ท ที่ ศู น ย์ บ ริ ห ารเงิ น ได้ แจ้ งไว้ กั บ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามประกาศเจ้ าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิ น เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับศูนย์บริ หารเงิน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547
(5) หบอนุ่าตของศูนย์บริ หารเงินที่กลุม่ บริ ษัทได้ มอบอานาจหห้ บริ หารจัดการ
เงินตราต่างประเทศแทนตน
(6) หนังสือยินยอมของกลุม่ บริ ษัทที่มอบอานาจหห้ กบั ศูนย์บริ หารเงิน

1

หห้ หช้ หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุ่าตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคั่ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุ่าตหห้ อยู่หนประเทศไทย)

2

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน

แบบคำขอหมำยเลข 7
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
พิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้ านค้ า หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
(ระบุชื่อนิติบคุ คล ตามที่ลงทะเบียนไว้ ในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ)
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อื่น ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานใหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุใน แบบ ภ.พ. 20) ..........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................... นามสกุล..............................................................................

(ระบุชื่อ-นามสกุล ตามที่ลงทะเบียนไว้ ในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ)
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ...............................................

หมำยเหตุ กรณีท่มี ีเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 1/9

แบบคำขอหมำยเลข 7
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

มีความประสงค์จะขออนุญาตเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทะเบียน ดังนี ้ (ให้ กรอกเฉพำะข้ อมูลที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง)
1. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนชื่อนิติบุคคลหรื ออื่นๆ / เปลี่ยนแปลงชื่อ-นำมสกุล บุคคลธรรมดำ (ระบุชื่อใหม่ที่ประสงค์
จะขอเปลีย่ นแปลง)
 ชื่อผู้ประกอบกำร (กรณีนิติบคุ คลหรื ออื่น ๆ)
 ภาษาไทย..............................................................................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ.........................................................................................................................................................
 ชื่อ และ/หรือ นำมสกุล (กรณีบคุ คลธรรมดา)
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS.................................................
 (ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................. นามสกุล....................................................................

 (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ............................................................. นามสกุล....................................................................

2. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนที่อยู่ (ระบุที่อยูใ่ หม่ที่ประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลง)
ที่อยู่สถำนประกอบกำร/ ภูมิลำเนำ เลขที่.........................อาคาร/หมูบ่ ้ าน........................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่............ถนน...........................................แขวง/ ตาบล...........................................
เขต/ อาเภอ.......................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail...............................................................................

3. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน (ระบุทนุ จดทะเบียนปั จจุบนั )
ทุนจดทะเบียน..................................................................................................................................................................

หมำยเหตุ กรณีท่มี ีเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 2/9

แบบคำขอหมำยเลข 7
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

4. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนกรรมกำร/ หุ้นส่ วนผู้จัดกำร
 เพิ่มเติม กรรมการ/ หุ้นส่วนผู้จดั การ
1.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS.............................................................
ชื่อ................................................................... นามสกุล......................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
2.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS.............................................................
ชื่อ................................................................... นามสกุล......................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ .................................
3.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ................................................................... นามสกุล......................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
 ยกเลิก กรรมการ/ หุ้นส่วนผู้จดั การ
1.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS.............................................................
ชื่อ................................................................... นามสกุล......................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
2.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ................................................................... นามสกุล......................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่....................................
3.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ................................................................... นามสกุล......................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล ของกรรมการ/ หุ้นส่วนผู้จดั การ
จากเดิม
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ................................................................... นามสกุล......................................................................................
เปลีย่ นแปลงเป็ น
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ................................................................... นามสกุล......................................................................................
หมำยเหตุ กรณีท่มี ีเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 3/9

แบบคำขอหมำยเลข 7
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

 เปลี่ยนแปลง ที่อยูก่ รรมการ/ หุ้นส่วนผู้จดั การ
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่....................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร/หมูบ่ ้ าน.......................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่............ถนน...........................................แขวง/ ตาบล........................................
เขต/ อาเภอ.......................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................
5. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทน
 เพิ่มเติม จานวน..........ราย (ให้ ยื่น แบบแนบ ก 1 ฉบับ ต่ อผู้รับมอบอำนำจฯ 1 รำย)
 ยกเลิก
1.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
2.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
3.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล ของผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
จากเดิม
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
เปลีย่ นแปลงเป็ น
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
หมำยเหตุ กรณีท่มี ีเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 4/9

แบบคำขอหมำยเลข 7
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผ่ ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทน
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.........................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร/หมูบ่ ้ าน.......................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่............ถนน...........................................แขวง/ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ.......................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................
6. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทนในกำรขอรับเงินชดเชยค่ ำภำษีอำกรสำหรับสินค้ ำส่ งออก
 เพิ่มเติม จานวน..........ราย (ให้ ยื่น แบบแนบ ข 1 ฉบับ ต่ อผู้รับมอบอำนำจฯ 1 รำย)
 ยกเลิก
1.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
2.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
3.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล ของผู้รับมอบอานาจฯ ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
จากเดิม
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
เปลีย่ นแปลงเป็ น
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
หมำยเหตุ กรณีท่มี ีเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 5/9

แบบคำขอหมำยเลข 7
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผ่ ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทนฯ ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.........................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร/หมูบ่ ้ าน.......................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่............ถนน...........................................แขวง/ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ.......................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................
7. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนตัวแทนออกของ (Customs Broker)
 เพิ่มเติม จานวน..........ราย (ให้ ยื่น แบบแนบ ค เพิม่ เติม)
 ยกเลิก ตัวแทนออกของประเภทนิติบคุ คล
1.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
2.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
3.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 ยกเลิก ตัวแทนออกของประเภทบุคคลธรรมดา
1.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
2.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
3.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)

หมำยเหตุ กรณีท่มี ีเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 6/9

แบบคำขอหมำยเลข 7
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

8. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนพนักงำน/ ลูกจ้ ำง
 เพิ่มเติม จานวน..........ราย (ให้ ยื่น แบบแนบ ง เพิ่มเติม)
 ยกเลิก พนักงาน/ ลูกจ้ าง
1.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
2.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
3.  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล ของพนักงาน/ ลูกจ้ าง
จากเดิม
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่...................................
เปลีย่ นแปลงเป็ น
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 เปลี่ยนแปลง ที่อยูพ่ นักงาน/ ลูกจ้ าง
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อืน่ ๆ/ OTHERS............................................................
ชื่อ............................................................................. นามสกุล............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.........................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร/หมูบ่ ้ าน......................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่............ถนน...........................................แขวง/ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ.......................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

หมำยเหตุ กรณีท่มี ีเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 7/9

แบบคำขอหมำยเลข 7
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

9. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนธนำคำรเพื่อกำรขอชำระอำกร และ/หรือ ขอคืนเงินอำกร
 เพิ่มเติม (ให้ ยื่น แบบแนบ จ เพิ่มเติม)
 เพื่อการขอชาระอากร

 เพื่อการขอคืนเงินอากร

 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอชาระอากร
ธนาคาร........................................................................... สาขา...........................................................................
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่........................................................................................
 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร
ธนาคาร........................................................................... สาขา...........................................................................
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่........................................................................................
10. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนมอบหมำยให้ ศูนย์ บริ หำรเงินทำหน้ ำที่บริ หำรจัดกำรเงินตรำต่ ำงประเทศแทน
 เพิ่มเติม (ให้ ยื่น แบบแนบ ฉ เพิ่มเติม)
 ยกเลิก
(ชื่อศูนย์บริ หารเงิน)...............................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานใหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุใน แบบ ภ.พ. 20) __ __ __ __

11. เปลี่ยนแปลง/ ขยำยระยะเวลำสัญญำตัวแทนกระทำกำรแทนตัวกำรในต่ ำงประเทศกรณีเป็ นผู้รับผิดชอบกำรบรรจุฯ
หรื อตัวแทนผู้รำยงำนยำนพำหนะเข้ ำ-ออกฯ
สัญญาใหม่/ บันทึกข้ อตกลง (Memorandum) เลขที่.......................................ลงวันที่..............................................
วันที่เริ่ มต้ น................................................. ........วันที่สิ ้นสุด................................................................................

หมำยเหตุ กรณีท่มี ีเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 8/9

แบบคำขอหมำยเลข 7
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าฯ ขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม
ยื่นวันที่..........................................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
.......................................................................................
.......................................................................................

คาสัง่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
 อนุญาต ตังแต่
 ไม่อนุญาต

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

หมำยเหตุ กรณีท่มี ีเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 9/9

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 7
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
1 บุคคลธรรมดา
2

3

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
 กรณีบค
(สำนักงำนใหญ่ )
บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
 กรณีบค
(3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2
(สำนักงำนสำขำ)

4

ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อ
คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบคุ คล

5

สมาคม มูลนิธิ หรื อสหกรณ์

6

หน่วยงานของรัฐ

(1) หนังสือสัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงในการจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคล
ที่ไม่ใช่นิติบคุ คล
(2) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(1) ข้ อบังคับของสมาคม มูลนิธิ หรื อสหกรณ์ 3
(2) หลักฐานรายชื่อกรรมการ4
(3) หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ (ถ้ ามี)
(4) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(1) หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน5
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร

1

ให้ ใช้ ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

2

ให้ ใช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าใช้ เป็ นเสมือนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 2 เดือน

3

หากมีการแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมข้ อบังคับ ให้ ใช้ ข้อบังคับฉบับปั จจุบนั

4

หากมีการแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการ ให้ ใช้ รายชื่อกรรมการฉบับปั จจุบนั

5

ให้ ใช้ บัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 7
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
7 ร้ านค้ า

8

9

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
(1) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
สถานศึกษาเอกชน
(1) หนังสือใบอนุญาตให้ จดั ตัง้
(2) ตราสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คลของโรงเรี ยนในระบบ
(3) หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ (ถ้ ามี)
(4) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
นิติบคุ คลที่เป็ นคนต่างด้ าว
(1) นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ต้ องขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามท้ าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
ของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542
(1.1) หนังสือรับรองข้ อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ตาม พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 25422 ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
(1.2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(1.3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)3
(ใช้ เฉพาะการลงทะเบียนสาขาเท่านัน)
้
(2) นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
แต่ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามท้ าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 และมีเลขทะเบียนนิติบคุ คลทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้ าออกให้
(2.1) หนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุ คล4
(2.2) แบบแจ้ งสถานทีเ่ ก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการลงบัญชี
นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย5
(2.3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

1

ให้ ใช้ ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในประเทศไทย)

2

กรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ ใช้ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตัง้ ผู้มีอานาจกระทาการแทนในประเทศไทย โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน6
เพิ่มเติม

3

ให้ ใช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าใช้ เป็ นเสมือนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

4

หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อย้ ายที่ตงในประเทศไทย
ั้
ต้ องใช้ หนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุ ล ฉบับใหม่ที่ยื่นแจ้ งเปลี่ยนแปลง/แก้ ไข ฉบับปั จจุบนั

5

หากมีเปลี่ยนชื่อผู้แทนซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบคุ คล ให้ ยื่นหนังสือแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินกิจการในประเทศไทย ที่แจ้ งต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า โดยมีเจ้ าหน้ าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าลงนามรับรอง

6

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ ใช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 7
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
10 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย (1) หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public
ต่างประเทศและมีเลขประจาตัว
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน1
ผู้เสียภาษีอากรในประเทศไทย (2) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนในประเทศไทย
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน1
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport) 2
 กรณีบค
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)3
11 กิจการร่วมค้ า (Joint Venture) (1) หลักฐานหนังสือสัญญาร่วมค้ า (Joint Venture Agreement)4
(2) หนังสือรับรองนิติบคุ คล5 ของคู่สญ
ั ญาที่ทาสัญญาร่วมค้ าทุกฝ่ าย ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
(3) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) ให้ เป็ นผู้ทาการแทนกิจการร่วมค้ า6 (ถ้ ามี)
(4) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(5) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)3
12 บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล7 ของนิติบคุ คลที่ทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หนังสือรับรองนิติบคุ คลของนิติบคุ คลอื่นที่ศาลสัง่ ให้ เป็ นผู้บริ หารแผนแทน
บริ ษัทมหาชนจากัด หรื อ
ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ ามี)
นิติบคุ คลอื่นตามที่กาหนดไว้
(3) คาสัง่ ศาลให้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ กรณี (1) ไม่ปรากฏผู้บริ หารแผน
ในกฎกระทรวง ตามกฎหมาย
(4) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ว่าด้ วยล้ มละลาย ซึง่ ศาลมี
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
คาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค

1

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ ใช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

2

ให้ ใช้ ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในประเทศไทย)

3

ให้ ใช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าใช้ เป็ นเสมือนใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 2 เดือน

4

กรณีเป็ นหลักฐานที่จดั ทาขึ ้นในต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน1 เว้ นแต่ หนังสือสัญญาฯ นัน้ มีค่ฉู บับของคู่สญ
ั ญาร่วมค้ าในประเทศไทย
ที่เป็ นต้ นฉบับซึง่ ปรากฏในข้ อสัญญา ให้ ค่สู ญ
ั ญาร่วมค้ าในประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
1) ให้ นาคู่ฉบับหนังสือสัญญาฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ1 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ประกอบการยื่นแบบคาขอลงทะเบียนพร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
2) ให้ ยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ซึง่ มีทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็ นผู้ลงนามรับรอง1 พร้ อมแนบหนังสือรับรอง (Certificate)
การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มีทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

5

กรณีค่สู ญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศและไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองนิติบคุ คลได้ ให้ ใช้ หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้
เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน1

6

กรณีหนังสือมอบอานาจถูกจัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน1

7

กรณีเป็ นนิติบคุ คลอื่นตามที่กาหนดไว้ ในกฎกระทรวง ตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย ซึง่ ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ ให้ ใช้ หลักฐานการจัดตั ง้ นิติบคุ คลนัน้

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 7
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
13 วัด

14

มัสยิด

15

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ หรื อ
ผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออก
ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศแต่งตัง้
ตัวแทนในประเทศไทย
กระทาการแทน

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
(1) หนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน1 หรื อหนังสือสุทธิสาหรับพระภิกษุ
 กรณีบค
และสามเณร
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(1) หนังสือแต่งตังคณะกรรมการมั
้
สยิด
(2) หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
กำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่มีผลกระทบต่ อสัญญำแต่ งตัง้ ตัวแทน (Agency Agreement)
 หลักฐำนของนิตบ
ิ ุคคลซึ่งเป็ นตัวกำรในต่ ำงประเทศ
(1) หลักฐานหนังสือสัญญาแต่งตังตั
้ วแทน (Agency Agreement) 3 หรือ
เอกสารเพิ่มเติมของหนังสือสัญญาแต่งตังตั
้ วแทน (Contract Addendum) 3
ซึง่ มีการแก้ ไข หรื อเปลีย่ นแปลง หรื อเพิ่มเติมภายหลัง หรือ
หนังสือรับรองการมีผลบังคับใช้ ของสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนฉบับที่ได้ เคยยื่นไว้ ในการ
ดาเนินการทางทะเบียนกับกรมศุลกากร ซึง่ รับรองโดยตัวการ โดยมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน4
(2) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) ให้ ตวั แทนในประเทศไทยดาเนินการ
ทางทะเบียนและปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรกับกรมศุลกากร กรณีหนังสือสัญญาแต่งตัง้
ตัวแทน (Agency Agreement) ไม่ได้ กาหนดไว้ โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้
เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน4
(3) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) โดยมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน
(4) หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศโดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้
เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน4 กรณีการเปลีย่ นแปลงชื่อนิติบคุ คลซึง่ เป็ น
ตัวการในต่างประเทศ

1

กรณีคานาหน้ านาม สมณศักดิ์ หรื อวงเล็บชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส ให้ ใช้ หนังสือสุทธิ เพิ่มเติมอีก 1 อย่ ำง

2

ให้ ใช้ ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในประเทศไทย)

3

กรณีเป็ นหลักฐานที่จดั ทาขึ ้นในต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน4 เว้ นแต่ หนังสือสัญญาฯ นัน้ มีค่ฉู บับของตัวแทนในประเทศไทย
ที่เป็ นต้ นฉบับซึง่ ปรากฏในข้ อสัญญา ให้ ตวั แทนในประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
1) ให้ นาคู่ฉบับหนังสือสัญญาฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ4 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ประกอบการยื่นแบบคาขอลงทะเบียนพร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
2) ให้ ยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ซึง่ มีทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็ นผู้ลงนามรับรอง4 พร้ อมแนบหนังสือรับรอง (Certificate)
การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มีทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

4

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ ใช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 7
หลักฐำนของนิตบิ ุคคลซึ่งเป็ นตัวแทนในประเทศไทย
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คลของตัวแทนในประเทศไทย ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากรฉบับตัวการกระทาการโดยตัวแทน หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ. 20) ฉบับตัวการกระทาการโดยตัวแทน1
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค


กำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่ไม่ มผี ลกระทบต่ อสัญญำแต่ งตัง้ ตัวแทน (Agency
Agreement)
 หลักฐำนของนิตบ
ิ ุคคลซึ่งเป็ นตัวแทนในประเทศไทย
(1) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากรฉบับตัวการกระทาการโดยตัวแทน หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ. 20) ฉบับตัวการกระทาการโดยตัวแทน1
(2) หนังสือรับรองนิติบคุ คลของตัวแทนในประเทศไทย ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามในแบบคาขอ
ุ คลไทย ใช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว ใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค

1

ให้ ใช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าใช้ เป็ นเสมือนใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 2 เดือน

2

ให้ ใช้ ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยู่ที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

แบบคำขอหมำยเลข 8
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

แบบคำขอใช้ ข้อมูลทะเบียนพิธีกำรศุลกำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับกำรใช้ ข้อมูล
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้ านค้ า หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อืน่ ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHER............................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................... นามสกุล..............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ...........................................................

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 1/2

แบบคำขอหมำยเลข 8
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

มีความประสงค์ขอหช้ ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถกู ระงับการหช้ ข้อมูลฯ เนื่องจากไม่มีการปฏิบตั ิพิธีการ
ศุลกากรหรื อดาเนินการหนกระบวนการทางศุลกากรติดต่อกันเกินระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการทีถ่ กู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม
ยื่นวันที่..........................................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
.......................................................................................
.......................................................................................

คาสัง่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
 อนุญาต ตังแต่
 ไม่อนุญาต

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 2/2

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 8
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
1 บุคคลธรรมดา

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

2

บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
 กรณีบค
(สำนักงำนใหญ่ )

3

บริ ษัทจากัด
บริ ษัทมหาชนจากัด
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
(สำนักงำนสำขำ)
ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อ
คณะบุคคลที่ไม่หช่นิติบคุ คล

(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2

5

ร้ านค้ า

(1) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

6

สมาคม มูลนิธิ หรื อสหกรณ์

(1)
(2)
(3)
(4)

4

(1) หนังสือสัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงหนการจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคล
ที่ไม่หช่นิติบคุ คล
(2) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

ข้ อบังคับของสมาคม มูลนิธิ หรื อสหกรณ์ 3
หลักฐานรายชื่อกรรมการ4
หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ (ถ้ ามี)
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

1

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยู่หนประเทศไทย)

2

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน

3

หากมีการแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมข้ อบังคับ หห้ หช้ ข้อบังคับฉบับปั จจุบนั

4

หากมีการแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการ หห้ หช้ รายชื่อกรรมการฉบับปั จจุบนั

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 8
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
7
สถานศึกษาเอกชน

8

(1)
(2)
(3)
(4)

นิติบคุ คลที่เป็ นคนต่างด้ าว (1)
ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
หนังสือหบอนุญาตหห้ จดั ตัง้
ตราสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คลของโรงเรียนหนระบบ
หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ (ถ้ ามี)
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทยและ
ต้ องขออนุญาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้ าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542
(1.1) หนังสือรับรองข้ อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้ าว พ.ศ. 25422 ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(1.2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(1.3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ. 20)3
(หช้ เฉพาะการลงทะเบียนสานักงานสาขาเท่านัน)
้

(2) นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย แต่ไม่ต้อง
ขออนุญาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้ าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 และมีเลขทะเบียนนิติบคุ คลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าออกหห้
(2.1) หนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุ คล4
(2.2) แบบแจ้ งสถานทีเ่ ก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องหช้ ประกอบการลงบัญชี
ของนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย5
(2.3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

1

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยู่หนประเทศไทย)

2

กรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ หห้ หช้ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนหนประเทศไทย โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและ
ออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน6 เพิ่มเติม

3

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน

4

หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อย้ ายที่ตงหนประเทศไทย
ั้
ต้ องหช้ หนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุ ลที่ยื่นแจ้ งเปลี่ยนแปลง/แก้ ไข ฉบับปั จจุบนั

5

หากมีเปลี่ยนชื่อผู้แทนซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินกิจการหนประเทศไทยแทนนิติบคุ คล หห้ ยนื่ หนังสือแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินกิจการหนประเทศไทย ที่แจ้ งต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า โดยมีเจ้ าหน้ าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าลงนามรับรอง

6

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ หห้ หช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมหห้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 8
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
9 นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศและมี
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
หนประเทศไทย

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
(1) หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน 1
(2) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนหนประเทศไทย
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน 1
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค

10

กิจการร่วมค้ า (Joint venture) (1)
(2)
(3)
(4)

11

บริ ษัทจากัด
บริ ษัทมหาชนจากัด หรื อ
นิติบคุ คลอื่นตามที่กาหนดไว้
หนกฎกระทรวง ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยล้ มละลาย ซึง่ ศาลมี
คาสัง่ หห้ ฟืน้ ฟูกิจการ

หลักฐานหนังสือสัญญาร่วมค้ า (Joint Venture Agreement)1 3
หนังสือรับรองนิติบคุ คล4 ของคูส่ ญ
ั ญาที่ทาสัญญาร่วมค้ าทุกฝ่ าย ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) หห้ เป็ นผู้ทาการแทนกิจการร่วมค้ า5 (ถ้ ามี)
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค

(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล6 ของนิตบิ คุ คลที่ทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หนังสือรับรองนิติบคุ คลของนิติบคุ คลอื่นที่ศาลสัง่ หห้ เป็ นผู้บริ หารแผนแทน
ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ ามี)
(3) คาสัง่ ศาลหห้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ กรณี (1) ไม่ปรากฏผู้บริ หารแผน
(4) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค

1

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ หห้ หช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมหห้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

2

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูห่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ น
ประเทศไทย)

3

กรณีเป็ นหลักฐานที่จดั ทาขึ ้นหนต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน เว้ นแต่ หนังสือสัญญาฯ นัน้ มีค่ฉู บับของคู่สญ
ั ญาร่วมค้ าหนประเทศไทย

1

ที่เป็ นต้ นฉบับซึง่ ปรากฏหนข้ อสัญญา หห้ ค่สู ญ
ั ญาร่วมค้ าหนประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
1) หห้ นาคู่ฉบับหนังสือสัญญาฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ1 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ประกอบการยื่นแบบคาขอลงทะเบียนพร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
2) หห้ ยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ซึง่ มีทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็ นผู้ลงนามรับรอง1 พร้ อมแนบหนังสือรับรอง (Certificate)
การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มีทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
4

กรณีค่สู ญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศและไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองนิติบคุ คลได้ หห้ หช้ หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้
เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน1

5

กรณีหนังสือมอบอานาจถูกจัดทาขึ ้นหนต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน1

6

กรณีเป็ นนิติบคุ คลอื่นตามที่กาหนดไว้ หนกฎกระทรวง ตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย ซึง่ ศาลมีคาสัง่ หห้ ฟืน้ ฟูกิจการ หห้ หช้ หลักฐานการจัดตั ง้ นิติบคุ คลนัน้

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 8
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
12 วัด

13

มัสยิด

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
(1) หนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
 กรณีบค
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน1 หรื อหนังสือสุทธิสาหรับพระภิกษุ
และสามเณร
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
(1) หนังสือแต่งตังคณะกรรมการมั
้
สยิด
(2) หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
 กรณีบค
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2

1

กรณีคานาหน้ านาม สมณศักดิ์ หรื อวงเล็บชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส หห้ หช้ หนังสือสุทธิ เพิ่มเติมอีก 1 อย่ ำง

2

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูห่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ น
ประเทศไทย)

แบบคำขอหมำยเลข 9
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

แบบคำขอยกเลิกกำรลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัตพ
ิ ธิ ีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้ านค้ า หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อื่น ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................... นามสกุล..............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่....................................................

หมำยเหตุ - กรณีท่มี ีเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
- กรณีผ้ ใู ช้ สิทธิประโยชน์ ทำงภำษีอำกร ให้ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบันก่ อนขอยกเลิกกำรลงทะเบียน
หน้ า 1/2

แบบคำขอหมำยเลข 9
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

มีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรหรื อดาเนินการหนกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้ วยเหตุผล ดังต่อไปนี ้
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าฯ ขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม
ยื่นวันที่..........................................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
.......................................................................................
.......................................................................................

คาสัง่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
 อนุญาต ตังแต่
 ไม่อนุญาต

ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

หมำยเหตุ - กรณีท่มี ีเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
- กรณีผ้ ใู ช้ สิทธิประโยชน์ ทำงภำษีอำกร ให้ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบันก่ อนขอยกเลิกกำรลงทะเบียน
หน้ า 2/2

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 9
ลำดับ ประเภทของผู้ของทะเบียน
1
บุคคลธรรมดา

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

2

บริ ษัทจากัด
บริ ษัทมหาชนจากัด
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล2 ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(3) คาขอแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) กรณีเลิกกิจการ/
โอนกิจการทังหมด/
้
ควบรวมกิจการ/ แปรสภาพกิจการ

3

ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อ
คณะบุคคลที่ไม่หช่นิติบคุ คล

(1) หนังสือสัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงหนการจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคล
ที่ไม่หช่นิติบคุ คล
(2) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

4

ร้ านค้ า

(1) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

5

สมาคม มูลนิธิ หรื อสหกรณ์

(1)
(2)
(3)
(4)

6

หน่วยงานของรัฐ

(1) หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน5
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

ข้ อบังคับของสมาคม มูลนิธิ หรื อสหกรณ์ 3
หลักฐานรายชื่อกรรมการ4
หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ (ถ้ ามี)
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

1

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูห่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ น
ประเทศไทย)

2

กรณีเลิกกิจการ/ โอนกิจการทังหมด/
้
ควบรวมกิจการ/ แปรสภาพกิจการ หห้ หช้ หนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออกหห้ หลังจากวันดาเนินการนัน้ โดยหห้ นาเลขทะเบียนนิติบคุ คลเลขเดิมไปดาเนินการขอคัด
หนังสือรับรอง

3

หากมีการแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมข้ อบังคับ หห้ หช้ ข้อบังคับฉบับปั จจุบนั

4

หากมีการแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการ หห้ หช้ รายชื่อกรรมการฉบับปั จจุบนั

5

หห้ หช้ บัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 9
ลำดับ ประเภทของผู้ของทะเบียน
สถานศึกษาเอกชน
7
(1)
(2)
(3)
(4)

8

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
หนังสือหบอนุญาตหห้ จดั ตัง้
ตราสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คลของโรงเรียนหนระบบ
หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ (ถ้ ามี)
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
นิติบคุ คลที่เป็ นคนต่างด้ าว
(1) นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทยและ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ต้ องขออนุญาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้ าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
ของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542
(1.1) หนังสือรับรองข้ อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้ าว พ.ศ. 25422 ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(1.2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(1.3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ. 20)3
(หช้ เฉพาะการลงทะเบียนสานักงานสาขาเท่านัน)
้
(2) นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย แต่ไม่ต้อง
ขออนุญาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้ าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 และมีเลขทะเบียนนิติบคุ คลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าออกหห้
(2.1) หนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุ คล4
(2.2) แบบแจ้ งสถานทีเ่ ก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องหช้ ประกอบการลงบัญชี
ของนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย5
(2.3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

1

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูห่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ น
ประเทศไทย)

2

กรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ หห้ หช้ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนหนประเทศไทย โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและ
ออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน6 เพิ่มเติม

3

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไ ม่เกิน 2 เดือน

4

หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อย้ ายที่ตงหนประเทศไทย
ั้
ต้ องหช้ หนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุ ลที่ยื่นแจ้ งเปลี่ยนแปลง/แก้ ไข ฉบับปั จจุบัน

5

หากมีเปลี่ยนชื่อผู้แทนซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินกิจการหนประเทศไทยแทนนิติบคุ คล หห้ ยนื่ หนังสือแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินกิจการหนประเทศไทย ที่แจ้ งต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า โดยมีเจ้ าหน้ าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าลงนามรับรอง

6

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ หห้ หช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับ รองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมหห้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 9
ลำดับ ประเภทของผู้ของทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
9 นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตาม
(1) หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน 1
กฎหมายต่างประเทศและมี
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนหนประเทศไทย
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร (2) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน 1
หนประเทศไทย
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
10

กิจการร่วมค้ า (Joint venture) (1)
(2)
(3)
(4)

11

บริ ษัทจากัด
บริ ษัทมหาชนจากัด หรื อ
นิติบคุ คลอื่นตามที่กาหนดไว้
หนกฎกระทรวง ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยล้ มละลาย ซึง่ ศาลมี
คาสัง่ หห้ ฟืน้ ฟูกิจการ

หลักฐานหนังสือสัญญาร่วมค้ า (Joint Venture Agreement)3
หนังสือรับรองนิติบคุ คล4 ของคูส่ ญ
ั ญาที่ทาสัญญาร่วมค้ าทุกฝ่ าย ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) หห้ เป็ นผู้ทาการแทนกิจการร่วมค้ า5 (ถ้ ามี)
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค

(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล6 ของนิตบิ คุ คลที่ทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หนังสือรับรองนิติบคุ คลของนิติบคุ คลอื่นที่ศาลสัง่ หห้ เป็ นผู้บริ หารแผนแทน
ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ ามี)
(3) คาสัง่ ศาลหห้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ กรณี (1) ไม่ปรากฏผู้บริ หารแผน
(4) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
 กรณีบค
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค

1

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ หห้ หช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมหห้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี)

2

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูห่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ น
ประเทศไทย)

3

กรณีเป็ นหลักฐานที่จดั ทาขึ ้นหนต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน เว้ นแต่ หนังสือสัญญาฯ นัน้ มีค่ฉู บับของคู่สญ
ั ญาร่วมค้ าหนประเทศไทย

1

ที่เป็ นต้ นฉบับซึง่ ปรากฏหนข้ อสัญญา หห้ ค่สู ญ
ั ญาร่วมค้ าหนประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
1) หห้ นาคู่ฉบับหนังสือสัญญาฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ1 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ประกอบการยื่นแบบคาขอลงทะเบียนพร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
2) หห้ ยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ซึง่ มีทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็ นผู้ลงนามรับรอง1 พร้ อมแนบหนังสือรับรอง (Certificate)
การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มีทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
4

กรณีค่สู ญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศและไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองนิติบคุ คลได้ หห้ หช้ หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้
เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน1

5

กรณีหนังสือมอบอานาจถูกจัดทาขึ ้นหนต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน1

6

กรณีเป็ นนิติบคุ คลอื่นตามที่กาหนดไว้ หนกฎกระทรวง ตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย ซึง่ ศาลมีคาสัง่ หห้ ฟืน้ ฟูกิจการ หห้ หช้ หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลนัน้

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 9
ลำดับ ประเภทของผู้ของทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
12 วัด
(1) หนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
 กรณีบค
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน1 หรื อหนังสือสุทธิสาหรับพระภิกษุ
และสามเณร
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
13

มัสยิด

(1) หนังสือแต่งตังคณะกรรมการมั
้
สยิด
(2) หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
 กรณีบค
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport) 2

14

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ หรื อ
ผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออก
ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศแต่งตัง้
ตัวแทนหนประเทศไทยกระทา
การแทน

หลักฐำนของนิติบุคคลซึ่งเป็ นตัวแทนในประเทศไทย
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คลของตัวแทนหนประเทศไทย ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากรฉบับตัวการกระทาการโดยตัวแทน หรือ
หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ. 20) ฉบับตัวการกระทาการโดยตัวแทน3

1

กรณีคานาหน้ านาม สมณศักดิ์ หรื อวงเล็บชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส หห้ หช้ หนังสือสุทธิ เพิ่มเติมอีก 1 อย่ ำง

2

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่ างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูห่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ น
ประเทศไทย)

3

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน ทดแทนได้

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

แบบแนาบ

ก

คารบ องมอบอานาาใหหบ ผบ รู ั บมอบอานาาใกระทาการแทนา
กรณีเป็ นานาิติบุคคธหรืออื่นา ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้ านค้ า หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ)

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)....................................................................................................................................
ประเภทกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้ าน  อื่น ๆ..............................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

กรณีเป็ นาบุคคธรรรมาา
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ .............................................................
มีความประสงค์มอบหมายหห้
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS.........................................................................
(ภาษาไทย)
ชื่อ............................................................... นามสกุล................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ............................................................... นามสกุล................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที.่ ...............................................................
ทีอ่ ยูเ่ ลขที่.............................อาคาร/หมูบ่ ้ าน.................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ ี่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ............................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์................................................
โทรสาร......................................................e-mail...................................................................................................................
เป็ นผู้มี อ านาจกระท าการแทนหนนามของข้ าพเจ้ าฯ หนการปฏิ บัติ พิ ธี การศุลกากร การเป็ นผู้รับผิ ดชอบการบรรจุ การรายงาน
ยานพาหนะเข้ า-ออก การชาระภาษี อากร การติดต่อราชการกับกรมศุลกากร และการดาเนินการหนกระบวนการทางศุลกากร และ
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการกระทาของบุคคลข้ างต้ นหนทุกกรณี
ลงชื่อ
(

ปิ า
อากรแสตมป์
30 บาท

ลงชื่อ
(

ผู้มอบอานาจ (ผู้มีอานาจลงนาม)
)

ประทับตรา
นิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

ผู้รับมอบอานาจ
)

ยื่นวันที่ ...........................................................
หมายเหตุ

- การมอบอานาาใหหบ บุคคธรรรมาาหนาการปฏิบัติพิรีการศุธกากรฯ หหบ ปิาอากรแสตมป์ 30 บาท เป็ นารายบุคคธ

(ตามประมวธรั ษฎากร หมวา 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ตบองนาาตารางนาีม้ ายื่นาต่ อเใบ าหนาบ าที่)
หธักฐานายื่นาประกอบแบบแนาบ ก
หธักฐานายื่นาประกอบแบบแนาบ ก
หลักฐานของผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
 กรณีบคุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบคุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1

หมายเหตุ
1. หห้ หช้ แบบแนบ ก 1 ฉบับ ต่อผู้รับมอบอานาจ ฯ 1 คน
2. กรณียกเลิกผู้รับมอบอานาจ ฯ ไม่ต้องยื่นแบบแนบ ก

โดยเจ้ าของบัตรประจาตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (Passport)
เป็ นผู้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

1

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูห่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยู่
หนประเทศไทย)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

คาร้ องมอบอานาจให้ ผ้ รู ั บมอบอานาจกระทาการแทน
ในการขอรั บเงินชดเชยค่ าภาษีอากรสาหรั บสินค้ าส่ งออก

แบบแนบ

ข

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้ านค้ า หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)....................................................................................................................................
ประเภทกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้ าน  อื่น ๆ..............................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ .............................................................
มีความประสงค์มอบหมายหห้
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS.........................................................................
(ภาษาไทย)
ชื่อ............................................................... นามสกุล................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ............................................................... นามสกุล................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที.่ ...............................................................
ทีอ่ ยูเ่ ลขที่.............................อาคาร/หมูบ่ ้ าน..................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ ี่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ............................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์................................................
โทรสาร......................................................e-mail...................................................................................................................
เป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนหนนามของข้ าพเจ้ าฯ หนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก ตามพระราชบัญญัติ
ชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบ
หนการกระทาของบุคคลข้ างต้ นหนทุกกรณี หากเกิดการทุจริ ตหนการขอรับเงินชดเชยอันเกิดจากการกระทาของบุคคลข้ างต้ น
และเกิดความเสียหายแก่กรมศุลกากร ไม่วา่ กรณีหด ๆ ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบต่อกรมศุลกากรหนทุกกรณี
ลงชื่อ
(

ปิ ด
อากรแสตมป์
30 บาท

ลงชื่อ
(

ผู้มอบอานาจ (ผู้มีอานาจลงนาม)
)
ผู้รับมอบอานาจ

ประทับตรา
นิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

)

ยื่นวันที่ ...........................................................
หมายเหตุ - การมอบอานาจให้ บุคคลธรรมดาในการขอรับเงินชดเชยค่ าภาษีอากรฯ ให้ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท เป็ นรายบุคคล
(ตามประมวลรั ษฎากร หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนาตารางนีม้ ายื่นต่ อเจ้ าหน้ าที่)
หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ ข
หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ ข

หมายเหตุ

หลักฐานของผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนหนการขอรับเงินชดเชย
ค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก

1. หห้ หช้ แบบแนบ ข 1 ฉบับ ต่อผู้รับมอบอานาจ ฯ 1 คน
2. กรณียกเลิกผู้รับมอบอานาจ ฯ ไม่ต้องยื่นแบบแนบ ข

ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
โดยเจ้ าของบัตรประจาตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (Passport)
เป็ นผู้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

1

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูห่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้
อยูห่ นประเทศไทย)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

แบบแนบ

แบบบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker)
ผู้รับมอบอานาจ

ค

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้ านค้ า หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)...................................................................................................................................
ประเภทกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้ าน  อื่น ๆ..............................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ .............................................................
มีความประสงค์มอบหมายหห้ ตวั แทนออกของดังรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นตัวแทนออกของผู้รับมอบอานาจ
ชื่อตัวแทนออกของ

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร

ข้ า พเจ้ า ฯ ได้ ห ช้ บ ริ ก ารของตัว แทนออกของ ผู้ซึ่งได้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมศุลกากรหห้ เป็ นผู้บริ ก ารรั บ ส่ง ข้ อมูล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามรายชื่อข้ างต้ น หนการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรและการชาระภาษี อากรกับกรมศุลกากร โดยตัวแทนออกของดังกล่าว
เป็ นผู้ส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้ อมรับรองข้ อมูลด้ วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของตัวแทนออกของนัน้ ๆ ผ่าน
VANS หห้ กบั กรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการกระทาของตัวแทนออกของหนทุกกรณี
ลงชื่อ
(

ผู้มีอานาจลงนาม
)

ยื่นวันที่ ...........................................................
หมายเหตุ ไม่ต้องหช้ หลักฐานประกอบแบบแนบ ค

ประทับตรา
นิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

แบบแนบ

ง

แบบบัญชีรายชื่อพนักงาน/ ลูกจ้ าง
กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้ านค้ า หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ)

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)....................................................................................................................................
ประเภทกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้ าน  อื่น ๆ..............................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ .............................................................
มีความประสงค์มอบหมายหห้
เลขประจาตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง/

ชื่อ-สกุล พนักงาน/ ลูกจ้ าง

เลขหบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว

เป็ นผู้ติดต่อราชการกับกรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และ/หรื อ บันทึกข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากร และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอม
รับผิดชอบหนการกระทาของพนักงาน/ ลูกจ้ างของข้ าพเจ้ าตามรายชื่อข้ างต้ นหนทุกกรณี
ลงชื่อ
(

ผู้มีอานาจลงนาม
)

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

ประทับตรา
นิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนาตารางนีม้ ายื่นต่ อเจ้ าหน้ าที่)
หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ ง
หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ ง
หลักฐานของพนักงาน/ ลูกจ้ าง

หมายเหตุ
กรณียกเลิกพนักงาน/ ลูกจ้ าง ไม่ต้องยื่นแบบแนบ ง

ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
โดยเจ้ าของบัตรประจาตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (Passport)
เป็ นผู้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

1

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูห่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้
อยูห่ นประเทศไทย)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

แบบแนบ

แบบธนาคารเพื่อการขอชาระภาษีอากร
และ/หรื อ ขอคืนเงินอากร
กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้ านค้ า หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ)

จ
ฉ.

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)...................................................................................................................................
ประเภทกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้ าน  อื่น ๆ..............................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานใหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุใน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS............................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ .............................................................
มีความประสงค์ขอชาระภาษี อากร และ/หรื อ ขอคืนเงินอากรผ่านธนาคาร ดังนี ้
(1) ธนาคารเพื่อการชาระภาษี อากร คือ
1.1 ธนาคาร.................................................................................สาขา...........................................................................
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่...........................................................................................
1.2 ธนาคาร.................................................................................สาขา...........................................................................
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่...........................................................................................
(2) ธนาคารเพื่อการคืนเงินอากร คือ ธนาคาร...........................................................สาขา........................................................
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่..................................................................................................
โดยข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ
(

ผู้มีอานาจลงนาม
)

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

ประทับตรา
นิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนาตารางนีม้ ายื่นต่ อเจ้ าหน้ าที่)
หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ จ
หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ จ
1. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ
2. สาเนาบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) หรื อ
3. สาเนาหนังสือรับรองบัญชีที่มธี นาคารเป็ นผู้รับรอง โดยจะต้ อง
ปรากฏรายละเอียดข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ดังนี ้
 ชื่อธนาคาร
 สาขาธนาคาร
 ชื่อเจ้ าของบัญชี
 เลขที่บญ
ั ชี
 ประเภทของบัญชี

หมายเหตุ
1. ให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามในแบบคาขอลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง พร้ อมประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี)
2. กรณียกเลิกธนาคารเพื่อการชาระภาษี อากร และ/หรื อ
คืนเงินอากร ไม่ต้องยื่นแบบแนบ จ

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

คาร้ องมอบหมายให้ ศูนย์ บริ หารเงินทาหน้ าที่บริหาร
จัดการเงินตราต่ างประเทศแทน
นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้ านค้ า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)

แบบแนบ

ฉ
จ.

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)....................................................................................................................................
ประเภทกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้ าน  อื่น ๆ..............................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

มีความประสงค์มอบหมายหห้ ศนู ย์บริ หารเงินทาหน้ าที่บริ หารเงินตราต่างประเทศแทน
โดยมี

(ชื่อศูนย์บริ หารเงินภาษาไทย..................................................................................................................................)
(ชื่อศูนย์บริ หารเงินภาษาอังกฤษ............................................................................................................................)

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุหน ภ.พ. 20).....................................................................................

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  อื่น ๆ ...........................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่......................................อาคาร/หมูบ่ ้ าน...................................ตรอก/ซอย.......................................หมูท่ ี่.................
ถนน..............................................แขวง/ตาบล..............................................เขต/อาเภอ.........................................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์..................................................................
โทรสาร.........................................e-mail……………………………………………………………………………………………..
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วนบริ ษัท เลขที่....................................... วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __
ทุนจดทะเบียน...................................บาท วันที่ออกหนังสือรับรอง __ __ / __ __ / __ __ __ __
ชื่อประเทศแม่..........................................................................หบอนุญาตบริ หารเงินเลขที่........................................................
ออกหห้ ณ วันที่ __ __ / __ __ / __ __ __ __ หมดอายุ ณ วันที่ __ __ / __ __ / __ __ __ __
เป็ นศูนย์บริ หารเงิน ทาหน้ าที่บริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ า ยินยอมรับผิดชอบหนการกระทาของ
ศูนย์บริ หารเงิน ฯ ข้ างต้ นทุกกรณี
ลงชื่อ
ปิ ด
อากรแสตมป์
30 บาท

(
ลงชื่อ
(

ผู้มอบอานาจ (ผู้มีอานาจลงนาม)
)

ประทับตรา
นิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

ผู้รับมอบอานาจ (ศูนย์บริหารเงินฯ)
)

ยื่นวันที่ ...........................................................
หมายเหตุ - การมอบอานาจให้ ศูนย์ บริ หารเงินทาหน้ าที่บริหารจัดการเงินตราต่ างประเทศแทน ให้ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายศูนย์ ฯ
(ตามประมวลรั ษฎากร หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนาตารางนีม้ ายื่นต่ อเจ้ าหน้ าที่)
หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ ฉ
หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ ฉ
1. สาเนาบัญชีรายชื่อของกลุม่ บริ ษัทที่ศนู ย์บริ หารเงินได้ แจ้ งไว้
กับธนาคารแห่งประเทศไทยตามประกาศเจ้ าพนักงานควบคุม
การแลกเปลีย่ นเงิน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
ศูนย์บริ หารเงิน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 ซึง่ ศูนย์บริ หารเงินได้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. สาเนาหบอนุญาตของศูนย์บริหารเงินทีก่ ลุม่ บริ ษัทได้ มอบอานาจ
หห้ บริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนตน ซึง่ ศูนย์บริ หารเงินได้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว
3. หนังสือยินยอมของกลุม่ บริษัทที่มอบอานาจหห้ กบั ศูนย์บริ หารเงิน
4. หนังสือรับรองนิติบคุ คลของศูนย์บริ หารเงิน

หมายเหตุ
1. หห้ หช้ แบบแนบ ฉ 1 ฉบับ ต่อศูนย์บริ หารเงิน 1 ราย
2. กรณียกเลิกศูนย์บริ หารเงิน ไม่ต้องยื่นแบบแนบ ฉ
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ข้ อปฏิบัตใิ นการยื่นแบบคาขอและวิธีการกรอกแบบคาขอ
1. หลักฐานแสดงตนของผู้มีอานาจลงนาม ที่ต้องนามาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่
1.1 กรณีผ้ ูมีอานาจลงนามเป็ นบุคคลไทย
1.1.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
1.1.2 บัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อ
1.1.3 หนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
1.1.4 ใบอนุญาตขับขี่
1.1.5 กรณี ไม่สามารถนาหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้ อ 1.1.1 ถึง 1.1.4 มาแสดงได้
ให้ ใช้ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน โดยให้ ทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) เป็ นผู้ ลงนามรั บ รอง ซึ่ ง ออกให้ ไม่ เกิ น หนึ่ ง เดื อ น และแนบส าเนาหนัง สื อ รั บ รอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
หมายเหตุ กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามมีมากกว่าหนึ่งคน ให้ นาหลักฐานแสดงตนของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่
1.2 กรณีผ้ ูมีอานาจลงนามเป็ นบุคคลต่ างด้ าว
1.2.1 หนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
1.2.2 ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว
1.2.3 กรณีไม่สามารถนาเอกสารตามข้ อ 1.2.1 หรื อ 1.2.2 มาแสดงได้ ให้ ใช้ สาเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport) หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว โดย
(1) ให้ Notary Public ที่เชื่อถือได้ หรื อสถานทูตตามสัญชาติของบุคคลนันเป็
้ นผู้รับรอง
ซึง่ รับรองให้ ไม่เกินหกเดือน หรื อ
(2) ให้ ทนายความผู้ ท าค ารั บ รองลายมื อ ชื่ อ และเอกสาร (Notarial Services
Attorney) เป็ นผู้ลงนามรับรอง ซึ่งรับรองให้ ไม่เกินหนึ่งเดือน และแนบสาเนาหนังสือรับรอง (Certificate)
การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยทนายความ
เจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
หมายเหตุ กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามมีมากกว่าหนึ่งคน ให้ นาหลักฐานแสดงตน ของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่
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2. การมอบอานาจให้ ผ้ ูอ่ ืนมายื่นแบบคาขอกับกรมศุลกากร
กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามประสงค์จะมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมายื่นแบบคาขอ ขอให้ ใช้ หนังสือมอบอานาจ
จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร (http://www.customs.go.th) ในหัวข้ อ ผู้ประกอบการ > การลงทะเบียนเป็ น
ผู้ประกอบการนาเข้ า/ส่งออก > หนังสือมอบอานาจ
3. การขีดคร่ อมกากับสาเนาเอกสาร การลงนามในแบบคาขอ และการกรอกรายละเอียดในแบบคาขอ
3.1 ในการขีดคร่อมกากับสาเนาเอกสาร ขอให้ ระบุข้อความว่า “ใช้ สาหรับกรมศุลกากรเท่านัน”
้
3.2 ในการลงนามท้ ายแบบคาขอ ให้ ลงนามในช่องที่กาหนดไว้ เท่านัน้
3.3 ในการกรอกรายละเอียดชุดแบบคาขอ สามารถเลือกกรอกได้ ด้วยการเขียนหรื อพิมพ์อย่างใด
อย่างหนึง่ เท่านัน้ และหากกรอกด้ วยลายมือ จะต้ องเป็ นลายมือเดียวกันทังชุ
้ ด
3.4 ห้ ามมิให้ ประทับตราของบริษัท/หน่วยงาน ทับบนลายมือชื่อ
4. สีของปากกาที่ใช้ กรอกแบบคาขอด้ วยลายมือและใช้ ลงนาม
ขอให้ ใช้ ปากกาหมึกสีน ้าเงิน
5. การยื่นเอกสารราชการประกอบแบบคาขอ
กรมศุลกากรดาเนินการแจ้ งหน่วยงานที่เป็ นผู้ออกเอกสารราชการ เพื่อให้ จดั ส่งข้ อมูลหรื อสาเนา
เอกสารราชการมาเพื่อใช้ ประกอบแบบคาขอ เว้ นแต่ ผู้ยื่นแบบคาขอมีความประสงค์ที่จะนาเอกสารราชการนัน้
มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ด้วยตัวเอง
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